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s panem Klausem Dieterem
Hahnem, øeditelem firmy �HAHN
- Elektrobau GmbH�.

Mohl byste nám struènì pøed-
stavit va�i firmu?

Firma Hahn Elektrobau GmbH sídlí
v mìstì Hungen ve Spolkové republi-
ce Nìmecko, zabývá se vývojem, vý-
robou a prodejem malých transfor-
mátorù, tlumivek, pøenosových èlenù,
cívek s feritovým jádrem a dal�ího �vi-
nutého zbo�í�. Podnik zamìstnává
nyní zhruba 300 pracovníkù ve výro-
bì i ve správì a pracujeme na plo�e
asi 6000 m2.

Kdy a jak byla va�e firma zalo-
�ena?

Firma HAHN Elektrobau GmbH
byla zalo�ena 21. 4. 1949, pùvodnì
jako navijárna kotev elektromotorù.
Opravovali jsme elektromotory a ge-
nerátory, provádìli elektroinstalace a
prodávali domácí spotøebièe. V záøí
1969 jsme zaèali vyrábìt malé trans-
formátory. V roce 1971 jsme ji� museli
podnik roz�íøit a od té doby zazname-
nává na�e firma stálý nárùst.

Mù�ete struènì charkterizovat
vá� sortiment výrobkù?

Vyrábíme malé transformátorky
v rùzných velikostech: EE20, EI30,
EI38, EI42, EI48, EI54, EI60, EI66 atd.
Nabízíme tedy standardní produkty,
av�ak vyrábíme i transformátory spe-
ciální podle pøání zákazníka.

Jak reagujete na nové po�adav-
ky trhu a na technologický vý-
voj?

V na�em podniku je oddìlení vývo-
je se ètyømi spolupracovníky, kteøí se
zabývají novým vývojem. Èerpají pod-
nìty z trhu i od na�ich zákazníkù a za-
pracovávají je do na�ich nových vý-
robkù. Sna�íme se být s vývojem
na�ich transformátorù na souèasné
�pièkové úrovni.

Norma ISO900x je i v Èeské re-
publice jedním z pøedpokladù
uplatnìní na trhu. Splòuje va�e
firma po�adavky této normy?

Nìmecký zku�ební ústav VDE vy-
dal firmì HAHN Elektrobau GmbH
v øíjnu 1996 certifikát o splnìní systé-
mu øízení kvality podle ISO9001:1994.
Ovìøení tohoto systému probìhlo u nás
úspì�nì v záøí 1997.

Ve kterých známých zku�ebnách
jsou zkou�eny va�e výrobky?

Na�e transformátory mají pøezkou-
�ení z rùzných zemí: napø. VDE - Nì-
mecko, UL - USA, CSA - Kanada,
Fimko - Finsko, Semko - �védsko,
SEV - �výcarsko a také EZÚ - Èeská
republika.

Ve kterých zaøízeních se va�e
výrobky nejvíce pou�ívají?

Na�e transformátory splòují díky
velkému rozsahu výkonù a díky doda-
teèným bezpeènostním rezervám té-
mìø ka�dý po�adavek na funkèní bez-
peènost a dlouhodobou pou�itelnost
v nejrozmanitìj�ích oborech a skupi-
nách výrobkù jako napø.: �bílá� techni-
ka, prùmysl osazování desek s plo�-
nými spoji, prùmyslová elektronika,
spotøební elektronika, topení a regula-
ce, sdìlovací technika, osvìtlovací
technika.

Mohl byste pøiblí�it ètenáøùm,
co jsou transformátory øady
RAST-5?

Na�e transformátory oznaèované
jako RAST-5 pøedstavují v oboru výro-
by transformátorù jedineèný zpùsob
pøipojení, které umo�òuje výrobci pøí-
stroje, zejména v �bílé� technice, do-
sáhnout nové úrovnì bezpeènosti
montá�e a souèasnì výraznì sní�it
montá�ní náklady.

Transformátory jsou opatøeny jed-
noduchým variabilním konektorovým
systémem pro paralelní zapojování
podle VDE 0627-PM906. Montá� jed-
notlivých konstrukèních skupin je pøi
pou�ití tìchto transformátorù podstat-
nì jednodu��í a trvá jen 2/3 pùvodní-
ho èasu. Kabelová forma se pouze za-
sune na primární a sekundární stranì.
Odpadá doposud nutné pájení a uta-
hování �roubù, pøípadnì nasouvání
jednotlivých koncovek vodièù. Kódo-
vané konektory s vedením zaji��ují
nejvy��í montá�ní bezpeènost. Zámì-
na pøipojovacích vodièù a konektorù je
i pro laika prakticky nemo�ná. Kabe-
lová forma je vyrobena strojnì, co�
pøedstavuje dal�í úsporu nákladù.
Transformátory RAST-5 nabízíme ve
výkonech od 10 do 100 VA. Transfor-
mátory jsou pøirozenì vakuovì zalé-
vané kvalitní elektroizolaèní pryskyøicí
podle podmínek izolaèní tøídy ta70/B a
podléhají stoprocentní kusové kontro-
le.

Ve kterých zemích máte své za-
stoupení?

Na�e firma je zastoupena samo-
zøejmì po celé Evropì, ale i v nìkte-
rých zámoøských zemích. Konkrétnì
máme zastoupení v následujících ze-
mích: Belgie, Dánsko, Finsko, Fran-
cie, Velká Británie, Øecko, Izrael, Itálie,
Japonsko, Nizozemí, Norsko, Rakous-
ko, �védsko, �výcarsko, �panìlsko,
Èeská republika, USA.

Jak prodáváte v ÈR a kde si lze
va�e transformátory koupit?
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NEZAPOMEÒTE, �e ji� 18. záøí je uzávìrka

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

V Praze nás zastupuje firma FK
technics s. r. o., tam si mohou v�ichni
zákazníci nakoupit na�e transformáto-
ry. Firma FK technics má od r. 1997
té� svou kanceláø ve Slovenské re-
publice.

Jaké zákazníky máte v Èeské
republice? Jak byste charakteri-
zoval souèasný èeský trh?

K na�im nejvýznamnìj�ím zákaz-
níkùm patøí firmy Siemens a ETA, kro-
mì tìchto velkých zákazníkù máme
je�tì celou øadu zákazníkù men�ích
co do poètu odebraných kusù, kteøí
rádi a opakovanì vyu�ívají skuteènos-
ti, �e jsme jeden z mála výrobcù, který
vede sklad hotových výrobkù a mù�e-
me plnit dodávky v objemu do 1000
kusù prakticky obratem. Na èeském
trhu cítíme je�tì urèité rezervy a oèe-
káváme dal�í rozvoj obratu v souvis-

losti s dal�ím rozvojem elektrotechnic-
ké výroby u vás. Máme dobrý pocit, �e
elektrotechnika se v Èeské republice
rozvíjí i pøes nìkteré nepøíznivé mak-
roekonomické signály z poslední doby
a jsme velmi optimistiètí. Pochopitelnì
víme i o èeské konkurenci, která díky
levné pracovní síle nabízí nìkdy po-
mìrnì nízké ceny.

Co od vás hlavnì mù�e zákaz-
ník oèekávat?

Pøedev�ím velmi dobrou kvalitu.
V na�í firmì platí heslo: �Kvalita, kte-
rou nabízí firma HAHN, musí budit dù-
vìru�. Tímto heslem se v�ichni øídíme.
Dále klademe dùraz na pøesnost do-
dávek a slu�by zákazníkùm. Sna�íme
se splnit ka�dé pøání na�eho zákazníka.

 Zájemci mohou èerpat z interneto-
vé stránky http://www.hahn-trafo.de a
samozøejmì u na�ich zastoupení nebo
pøímo u nás.

Jaké máte plány do budoucnos-
ti?

Chceme dále rùst spoleènì s na�i-
mi zákazníky. Nabízíme techniku ori-
entovanou na budoucnost. V na�em
novém závodì, kde jsme zahájili výro-
bu v èervenci 1998, budeme vyrábìt
pøedev�ím mìnièe a vazební èleny do
pulsních sí�ových zdrojù, v této oblasti
vidíme dùle�itou èást na�í budouc-
nosti. Na�e výrobní linky opou�tí
dennì zhruba 40 000 transformátorù
a toto èíslo se bude dále zvy�ovat.

Dìkujeme vám za rozhovor a pøe-
jeme brzké splnìní v�ech cílù.

     Pøipravil ing. Jan Holub a ing. Josef Kellner
Kde lze získat bli��í informace
o va�ich transformátorech?

Pøesné senzory teploty 100 mV,  pøi +125 °C 1750 mV. Více se
lze dovìdìt na internetové adrese http://
www.telcom-semi.com.
Elektronik 3/1998, s. 89.

Senzor natoèení �krticí
klapky s dráhou

z vodivého plastu

Nový potenciometrický senzor úhlové
polohy urèený pro automobilový prùmysl
vyvinula firma Panasonic�s Car Electro-
nics Group. Jeho pøedností je výborná
spolehlivost, dlouhá �ivotnost v pracov-
ních teplotách -40 a� 130 °C, a to pøi

zhruba o 30 % men�ích rozmìrech ne�
stávající typy. Senzory jsou pøedev�ím
urèeny pro pøevod úhlu natoèení �krticí
klapky motoru na elektrické napìtí pro
jednotku øídicí vstøikování paliva. Sen-
zor, co� je v tomto pøípadì velmi dùle-
�ité, dobøe odolává i pùsobení mecha-
nického kmitání a rázù. Celkový odpor
snímacího potenciometru je 1,2 kW, stej-
nosmìrné napájecí napìtí 5 a� 16 V. Po-
chopitelnì je mo�né ho vyu�ít i v jiných
oblastech, kde je obdobnì dùle�itá velká
odolnost vùèi pùsobení vlivù vnìj�ího
prostøedí.

Automotive Engineer 2/1998, s. 12.
                      JH

Americká firma TelCom Semiconduc-
tor pøedstavila dva nové polovodièové
senzory teploty oznaèené TC1023 a TC
1024. Jedná o se pøesné pøevodníky teplo-
ta/napìtí s mo�ností uvedení do úspor-
ného re�imu (Shutdown). Pøi teplotì 25 °C
je zaruèena maximální chyba ±2 K. Typ
TC1023 je urèen pro mìøicí rozsah -20
a� +100 °C a jeho výstupní napìtí je pøímo
úmìrné teplotì. Pøi mìøení teplot ni��ích
ne� 0 °C je tøeba spojit výstup �stahova-
cím� (pull-down) rezistorem se zdrojem
záporného napìtí. Druhý senzor má �ir�í
oblast mìøené teploty a staèí mu jediné
napájecí napìtí. Pøi -40 °C je na výstupu
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SEZNAMUJEME VÁS

Bez�òùrový mikrofon
Philips SBC MC 600

Celkový popis

Pro dne�ní test jsem vybral zaøíze-
ní, o které, alespoò podle mého názo-
ru, mù�e být v urèitých kruzích u�iva-
telù mikrofonù znaèný zájem. Jde
o ruèní mikrofon, který je s pøijímací
èástí spojen bezdrátovì (rozhlasovým
signálem) a umo�òuje tak svému u�i-
vateli naprosto volný pohyb bez ohle-
du na to, jaké pøeká�ky se mezi mik-
rofonem a pøijímací èástí nalézají.
S podobnými (èasto zcela miniaturní-
mi) mikrofony se setkáváme prakticky
dennì v nejrùznìj�ích televizních re-
lacích.

Tento mikrofon, na rozdíl od tìch
miniaturních, které jsou pou�ívány na-
pøíklad v televizi, má vysílací èást inte-
grovanou pøímo do svého tìlesa, tak-
�e nevy�aduje, aby jeho u�ivatel mìl
kdesi na zadní èásti obleku pøipevnì-
nou krabièku obsahující vysílaè. Kro-
mì toho napøíklad umo�òuje, aby ho
jeho u�ivatel bezproblémovì pøedal
jiné osobì, co� u mikrofonù s oddìle-
nou vysílací èástí není mo�né. To
mù�e být v mnohých pøípadech pou�i-
tí i urèitou výhodou.

Mikrofon tedy pøedstavuje (i s inte-
grovanou a tedy nevyènívající anté-
nou) kompaktní celek. Na boku jeho
tubusu jsou dva ovládací prvky. Jed-
nak je to posuvný spínaè a vypínaè
napájení integrovaného vysílaèe, jed-
nak dolaïovací prvek, který je realizo-
vaný otoèným kulovým vrchlíkem, mír-
nì vyènívajícím nad povrch tìlesa

mikrofonu. Po od�roubování spodní
válcové èásti tubusu je pøístupný pro-
stor, kam se vkládá napájecí devíti-
voltová baterie. V tomto prostoru je
té� pøepínaè k volbì vysílacího kaná-
lu. Napájení vysílaèe, umístìného
v tìlese mikrofonu, se zapíná zmínì-
ným posuvným spínaèem a zapnutý
stav je indikován èervenì svítící dio-
dou. Tato dioda souèasnì indikuje
stav napájecího zdroje, proto�e v oka-
m�iku, kdy se toto napìtí zmen�í pod
6 V, dioda témìø skokovì zhasne. Od-
bìr vysílací èásti je pøi napájecím na-
pìtí 9 V pøibli�nì 30 mA.

Pøijímací èást má tvar plochého,
mírnì vydutého kotouèe, do nìho� se
za�roubuje krátká anténka, pøipojí na-
pájení a výstup pøijímací èásti se pro-
pojí se vstupem následného zesilova-
èe. Výstupní signálové napìtí z této
pøijímací èásti je prakticky v úrovni vý-
stupního napìtí standardních mikrofo-
nù, tak�e zaøízení je nutné k zesilova-
èi pøipojit do vstupu, který je urèen pro
mikrofon. Na pøijímací èásti je rovnì�
prvek pro pøípadné doladìní pøijíma-
ného kmitoètu, který je vyøe�en zapu�-
tìným otoèným regulátorem.

Pøijímací èást je napájena ze sí�o-
vého zdroje, který je tvoøen transfor-
mátorem a usmìròovaèem, integro-
vanými v sí�ové zástrèce. Napájecí
napìtí pøijímací èásti je 12 V. Není-li
k dispozici svìtelná sí�, lze samozøej-
mì pou�ít i náhradní napájení z jaké-
hokoli jiného zdroje, který produkuje
stejnosmìrné napìtí 12 V, napøíklad
z akumulátoru automobilu. Odbìr pøi-
jímací èásti je pøi tomto napìtí rovnì�
asi 30 mA.

Ve vysílací èásti (v mikrofonu) a
také i v pøijímací èásti lze pro pøenos
zvolit jeden ze dvou kmitoètových ka-
nálù, které jsou k dispozici a které
jsou oznaèeny jako �CH.A� a �CH.B�.
To umo�òuje pou�ít na stejném místì
a ve stejnou dobu i dva shodné typy
mikrofonù, ani� by se jejich signály
vzájemnì ru�ily.

Technické údaje

Dosah vysílaèe:
15 a� 30 m (v�emi smìry).

Výstupní nf napìtí: 8 mV.
Napájení vysílaèe: 9 V.
Napájení pøijímaèe: 12 V.
Kmitoètový rozsah: 80 a� 16 000 Hz.
Pomìr signál/�um: >60 dB.
Citlivost mikrofonu: -55 dB.
Zkreslení signálu: <0,5 % (THD).

Funkce pøístroje

Jak jsem se ji� v úvodu zmínil,
mù�e být tento bez�òùrový mikrofon
pøi mnohém pou�ití velmi praktický a
úèelný. Je samozøejmé, �e pøijímací
èást mikrofonu musí být propojena se
vstupem pro mikrofon na zesilovaèi,
proto�e pro vybuzení napøíklad linko-
vého vstupu by bylo její výstupní na-
pìtí nedostateèné.

Nejprve jsem vyzkou�el pøenosové
vlastnosti tohoto mikrofonu. Pøitom
jsem zjistil, �e i kdy� prvkem na mikro-
fonu zkusíme pøelaïovat vysílací kmi-
toèet v celém rozsahu tohoto regulá-
toru, pøená�ený signál zùstává stále
v plné kvalitì a nikterak se nemìní. To
bylo pro mne velmi pøíjemným pøekva-
pením, proto�e pøi nedávných zkou�-

Systém pøenosu:
Kmitoètová modulace.

Kmitoètový rozsah kanálu A:
434,4 a� 434,7 MHz.

Kmitoètový rozsah kanálu B:
433,2 a� 433,5 MHz.

Vyzáøený výkon: 0,5 mW.
ñ
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Schommers, A.: Elektronika tajem-
ství zbavená - Kniha 1: Pokusy se
stejnosmìrným proudem, vydalo
nakladatelství HEL, 112 stran A5,
obj. èíslo 120933, 98 Kè.

Nová edice je urèena spí�e zaèáteèní-
kùm a mladým zájemcùm o elektroniku.
Jak jinak byste chtìli poznat základy elek-
troniky ne� tím, �e si v�e osobnì vyzkou�íte.
Nemusíte se bát, �e nìco zapojíte �patnì,
proto�e v�echny obrázky jsou tak názorné,
�e to snad ani nelze splést. Co vám tedy
tato první kniha z edice pøiná�í? Poznáte,
jak teèe proud, co je to napìtí, co baterie,
jak vypadá páèkový vypínaè zevnitø, co
zmìøíte multimetrem, co znamená slovo
odpor, tranzistor, dioda a kondenzátor
a jak ve skuteènosti vypadají a jak se na
výkresech kreslí.

Pokusy obsa�ené v knize je mo�né za
pár minut sestavit z dílù, je� lze vìt�inou
koupit za pár korun v ka�dém obchodì
s elektronikou. Zvlá�tní dovednosti, napøí-
klad pájení, nejsou nezbytné. Zkrátka, tato
kniha by mìla být va�ím prùvodcem pøi
studiu a pokusech.

Knihu lze doporuèit v�em, kteøí chtìjí
pochopit základy elektroniky a samostatnì
zaèít stavbu elektronických obvodù.

Hallenga, U.: Malá vìtrná elektrárna
- návod ke stavbì, vydalo naklada-
telství HEL, 64 stran A5, obj. èíslo
150288, 68 Kè.

Kniha pøiná�í návod ke stavbì malé
vìtrné elektrárny s rotorem o prùmìru
2,2 m, vèetnì kompletní výkresové doku-
mentace. Zaøízení se dá snadno a levnì
postavit a za pøíznivého vìtru poskytuje
elektrický výkon 200 a� 500 W, co� je
vhodné k napájení chat a chalup nebo
k doplnìní solárních zaøízení.

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: Jindøi�ská 29,
Praha 1, Slovanská 19, sady Pìtatøicátní-
kù 33, Plzeò; Cejl 51, Brno. Adresa na In-
ternetu: www.ben.cz. Zásielková sl. na
Slovensku: Bono, Ju�ná trieda 48, 040 01
Ko�ice, tel. (095) 760430.

kách malých reproduktorových sou-
stav (pro reprodukci zvuku Surround),
které byly øe�eny rovnì� jako bez�òù-
rové, bylo tøeba vysílací i pøijímací
èást vzájemnì naladit pomìrnì velmi
pøesnì, jinak pøi ne zcela pøesném na-
ladìní obdobnými regulaèními prvky
se pozorovatelnì zhor�ovala kvalita
pøenosu. U zmínìných bez�òùrových
reproduktorových soustav bylo vzá-
jemné naladìní navíc pozorovatelnì
nestabilní, co� mìlo za následek, �e
se s postupujícím èasem kvalita pøe-
nosu mìnila a bylo tøeba vzájemné
naladìní opravit. Velmi pøíjemným
zji�tìním bylo, �e jsem podobný jev u
tohoto mikrofonu pøi jeho zkou�ení ani
v jednom pøípadì nezaznamenal.

Dále jsem si ovìøil, �e signál vysí-
lací i citlivost pøijímací èásti jsou nato-
lik velké, �e zaji��ují dosah signálu ze
vzdálenosti a� nìkolika desítek metrù,
a to i v pøípadì, �e mezi mikrofonem a
pøijímací èástí jsou pøeká�ky vytvoøe-
né napøíklad nìkolika zdmi. Ve v�ech
uvedených pøípadech byla kvalita pøe-
nosu bez jakýchkoli závad.

Mikrofon lze, vzhledem k jeho kmi-
toètové charakteristice, bezproblémovì
pou�ít pøi v�ech hlasových projevech,
to znamená pøi pøenosu mluveného
slova anebo pøi zpìvu a tìmto úèelùm
odpovídá té� jeho kmitoètová charak-
teristika. Pøi pøenosu signálù hudeb-
ních nástrojù by pochopitelnì zále�elo
na tom, jaký dùraz bychom kladli na
úroveò pøenosu nejhlub�ích kmitoètù.
Domnívám se v�ak, �e pou�ití bez-
�òùrového mikrofonu by se v takových
pøípadech pou�ití ani nejevilo jako pøí-
li� úèelné.

Pokud by mìl být tento mikrofon
pou�it pøi déletrvajících produkcích,
lze jen doporuèit, aby byl, vzhledem
k pomìrnì velkému odbìru proudu
vysílací èásti z devítivoltové kompakt-
ní baterie (který èiní témìø 30 mA),
pou�íván alkalický typ, který mikrofo-
nu zajistí del�í dobu provozu.

Pro výrobce bych mìl pouze dvì
doporuèení. U pøipojeného zesilovaèe
(nebo jiného zaøízení) je tøeba pou�ít

v ka�dém pøípadì mikrofonní vstup,
co� ponìkud omezuje (popøípadì
komplikuje) mo�nosti vyu�ívání tohoto
mikrofonu, proto�e ne v�echny amaté-
ry pou�ívané zesilovaèe jsou mikro-
fonními vstupy vybaveny. A pøitom by
býval staèil jen naprosto jednoduchý
zesilovací stupeò, aby bylo toto zaøí-
zení pøipojitelné na bì�né linkové
vstupy, kterými jsou vybaveny praktic-
ky v�echny zesilovaèe.

Druhé doporuèení je spí�e formál-
ní a týká se skuteènosti, �e v pøijímací
èásti není �ádný prvek pro umlèení
�umu pro pøípad, �e se intenzita pøijí-
maného signálu zmen�í pod pøijatelné
minimum. V takovém pøípadì toti� za-
ène pøijímaè produkovat velmi nepøí-
jemný �um. Je v�ak tøeba øíci, �e
v bì�ném pou�ití, kdy vzdálenost
mezi mikrofonem a pøijímací èástí
není vyslovenì nadmìrná, takový pøí-
pad nenastává a �e by se tedy jednalo
pouze o mimoøádnì nepøíznivé pøípady.

Závìr

Závìrem mohu jen znovu opakovat
to, co jsem ji� øekl na zaèátku tohoto
testu. Pou�ití bez�òùrového mikrofo-
nu pova�uji v mnohých pøípadech za
velmi u�iteèné a domnívám se, �e by
se o tento pøístroj mohlo nalézt nema-
lé mno�ství zájemcù. Po nejrùznìj�ích
zkou�kách jsem zjistil, �e je jeho funk-
ce naprosto uspokojivá, pøenos bez-
chybný a bìhem zkou�ek se nevy-
skytly �ádné poruchy. Jako zvlá�tní
pøednost bych zdùraznil stabilitu nala-
dìní vysílacího a pøijímacích dílu, kte-
rá u obdobných zaøízení, urèených
pro amatérské pou�ití, bývá nìkdy po-
nìkud problematická.

Pøístroj by mìl být dová�en a pro-
dáván firmou Philips a jeho pøedbì�nì
stanovená cena v prodejnì této fir-
my by mìla být pøibli�nì 3900,- Kè.
V porovnání s cenami obdobnì øe�e-
ných profesionálních mikrofonù je to,
podle mého názoru, cena zcela pøija-
telná.

Adrien Hofhans

Obr. 1: Nábojová pumpa umo�ní efektivní
získání dvojího napájecího napìtí

S dobrou úèinností lze vytvoøit bipolární
napájecí zdroj s pomocí napì�ového inver-
toru se spínanými kondenzátory pracující-
ho na principu nábojové pumpy. Pou�ití
nalezne zvlá�tì tehdy, kdy� je tøeba do
systému napájeného pøevá�nì jediným na-
pájecí napìtím vèlenit nìkolik IO napáje-
ných bipolárnì. Po pøipojení napájení je
kondenzátor C2 pøipojován støídavì do série
s akumulaèními kondenzátory C3, C4 a C5,
C6, tak�e na nich je napìtí UOUT = 0,5 UIN.
Je-li zátì� mezi svorkami UIN a UOUT a UOUT

a 0 stejná, odebírá IO1 jen asi 36 µA. Po-
kud se zátì� li�í, musí pøepínaný kon-
denzátor C2 dodat navíc pøíslu�ný proudo-
vý rozdíl tak, aby platilo UOUT = 0,5 U IN.
Jsou-li odebírané proudy vìt�í ne� 1 mA

Vytvoøení umìlé zemì
spínaným kapacitním

invertorem

(max. 25 mA), je úèinnost vìt�í ne� 90 %,
co� je zajímavé pro bateriovì napájené ob-
vody. Tento obvod poskytuje stabilnìj�í
napìtí ne� jednoduchý dìliè a je úèinnìj�í
ne� jeho kombinace s oddìlovacím stup-
nìm s OZ. Nevýhodou je samozøejmì zvl-
nìní rostoucí s proudem zátì�e. Maximální
vstupní napìtí obvodu je 5,5 V.

JH

[1] Millward, T: Inverter forms high-effici-
ency rail-splitter. EDN 1. srpna 1997, s. 98.
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AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
Bastlíme

Seriál o základech elektrotechniky
skonèil, nový seriál pøipravujeme.

V tomto èísle bych chtìl zaèínajícím
radioamatérùm a konstruktérùm po-
skytnout nìkolik rad, aby jim jejich ko-
níèek pøinesl co nejvìt�í potì�ení.

Bastlení je lidový název pro èinnost
radioamatéra konstruktéra, pravdìpo-
dobnì podle výtvorù, zhusta nevábné-
ho vzhledu, které pøi tom vznikají. Mys-
lím si, �e jeho úèelem by mìla v první
øadì být radost z osvojení znalostí a
praktických zku�eností, teprve potom
zhotovení nìjakého zaøízení èi pøístro-
je. K bastlení si v�ak musíme vytvoøit
vhodné podmínky a poøídit nìjaké vy-
bavení.

Snad nejdùle�itìj�í je pracovní kou-
tek, ve kterém si mù�ete nechat roz-
dìlanou práci do druhého dne, pøípad-
nì do doby, ne� se k ní mù�ete vrátit.
Ideální je místo, chránìné pøed malý-
mi dìtmi, kde zavøete dveøe a �je ukli-
zeno�. V panelovém domì to mù�e být
napø. komora. Vidìl jsem ji� mnoho vy-
hovujících øe�ení, napø. pracovní des-
ku (stùl) umístìnou ve skøíni. Jeden
mùj pøítel se zase zaøídil ve sklepì.

Poblí� pracovního stolu by mìla být
zásuvka, aby bylo kam pøipojit pájeè-
ku, pøípadnì i mìøicí pøístroje.

Druh pájeèky zvolte tak, aby se vám
s ní dobøe pracovalo. Mnì vyhovuje
transformátorová (pistolová) pájeèka,
znám v�ak konstruktéry, kteøí dávají
pøednost odporové pájeèce (mikropá-
jeèce). K pájení potøebujete je�tì cíno-
vou pájku (�cín�), tavidlo (nejèastìji ka-
lafunu) a houbièku nebo hadøík na
oèistìní hrotu pájeèky. Cínovou pájku
a kalafunu se�enete v prodejnách
s elektronickými souèástkami nebo u
výrobcù desek s plo�nými spoji.

Pájení patøí mezi základní doved-
nosti ka�dého konstruktéra. Pokud ne-
umíte dobøe pájet, nikdy se vám nepo-
daøí sestavit spolehlivì fungující
zaøízení. Pájení si mù�ete natrénovat
na staré desce s plo�nými spoji (napø.
z nìjakého vraku), do které budete pá-
jet kousky drátù, pøípadnì �vyrábìt�
drátové propojky.

Pracovní koutek je tøeba vybavit je�-
tì dal�ím náøadím. Nejèastìji budete
potøebovat pinzetu, �típací a ploché
kle�tì a sadu �roubovákù. Dal�í náøa-
dí (svìrák, pilníky, pilku, závitníky...)
zvolíme podle uvá�ení.

Pomùckou, která se mi nesmírnì
osvìdèila, je se�it, do kterého si kres-
lím schémata a zapisuji poznámky.
Nepou�ívejte volné listy papíru, ani
krou�kový blok. To skvìlé zapojení,
které jste vyzkou�eli minulý týden a po-
znamenali si je na volný list papíru, u�
mo�ná nikdy nenajdete. Se�itu se
mnohem hùøe mù�e stát, �e bude omy-

lem vyhozen. Chronologické poøadí
zápiskù, alespoò tu a tam opatøených
datem, vám umo�ní se i po del�í dobì
vrátit k rozdìlané konstrukci. To mi
napø. dnes umo�ní opravit nebo vylep-
�it starý pøístroj nebo �dotáhnout� dva-
cet let starý nápad.

Neodmyslitelnou souèástí bastlíø-
ského koutku jsou elektronické mìøicí
pøístroje. Mo�ná nìkteré nad�ence
zklamu, ale i s jen nìkolika jednodu-
chými pøístroji se dají dìlat zajímavé
konstrukce. Pøevá�nou èást konstruk-
cí jsem zhotovil s jednoduchými pøí-
stroji, které jsem si vìt�inou sám vyro-
bil. Bude-li zájem, mohu v této rubrice
nìkteré z nich popsat.

Základním pøístrojem je univerzální
mìøicí pøístroj - multimetr. Pro vìt�inu
mìøení nám vyhoví jednoduchý èísli-
cový multimetr, který se dnes dá poøí-
dit za nìkolik set korun. Umo�ní nám
mìøit stejnosmìrná napìtí a proudy a
elektrický odpor. Støídavá napìtí umí
mìøit jen v jednom nebo dvou rozsa-
zích. Teprve dra��í pøístroje mìøí støí-
davá napìtí a proudy ve více rozsa-
zích. Vìt�inou v�ak stejnì mìøí støední
hodnotu signálu, která je (napø. odpo-
rovým dìlièem) pøepoèítána a zobra-
zena jako efektivní. To vyhoví pouze
pøi mìøení napìtí (proudu) se sinuso-
vým prùbìhem. A� pøístroje za mnoho
tisíc korun mìøí skuteènou efektivní
hodnotu (jsou oznaèeny �True RMS�).

Èíslicový multimetr se hodí pouze
k mìøení stálých nebo jen pomalu se
mìnících napìtí a proudù. Na rozdíl od
ruèkových pøístrojù je v�ak i ten nej-
levnìj�í mnohem pøesnìj�í.

I kdy� první pokusy mù�eme prová-
dìt s bateriemi, mnohem výhodnìj�í je
napájecí zdroj. Napájecí zdroj si, na
rozdíl od multimetru, mù�eme snadno
vyrobit. Ten je v�ak zpravidla napájen
ze sítì, a tak jeho stavbu mohu dopo-
ruèit jen zku�eným a znalým konstruk-
térùm. Na�tìstí existuje jednoduché
øe�ení, vhodné i pro zaèáteèníky. Po-
u�ijeme továrnì vyrábìný sí�ový adap-
tér (transformátor �do zdi�) doplnìný
stabilizátorem napìtí. Konstrukci tako-
vého zdroje si popí�eme v nìkterém
z pøí�tích èísel PE.

Dal�ím u�iteèným pøístrojem je
generátor signálu. Já pou�ívám dva
jednoduché generátory: generátor sig-
nálu s obdélníkovým prùbìhem,
schopným budit logické obvody, a ge-
nerátor signálu s harmonickým (sinu-
sovým) prùbìhem. Lze pou�ívat i tak
zvaný generátor funkcí, který má na-
víc je�tì výstup signálu s trojúhelníko-
vým prùbìhem. I generátor signálu si
lze pomìrnì snadno a levnì vyrobit.
Nebude sice tak precizní jako tovární
výrobek, pro mnohá mìøení v�ak dob-
øe poslou�í.

Jak budeme roz�iøovat své znalosti
a konstruovat stále slo�itìj�í pøístroje,

budou se nám hodit i dal�í pøístroje.
Velmi praktickým pøístrojem je oscilo-
skop. I ten nejjednodu��í jednokaná-
lový s rozsahem do nìkolika MHz nám
proká�e neocenitelné slu�by. Jeden
pohled na køivku zobrazenou oscilo-
skopem nám èasto prozradí víc, ne�
zdlouhavá mìøení jinými pøístroji. Os-
ciloskop se sice dá amatérsky vyrobit
za zlomek ceny nového výrobku, není
to v�ak rozhodnì práce pro zaèáteè-
níky. Klíèovým problémem je sehnání
vhodné obrazovky (vèetnì krytu!) a
mechanická konstrukce pøístroje. Do-
poruèuji vám pokusit se jej nejdøíve
sehnat v nìjakém bazaru nebo na in-
zerát. Dlouhá léta jsem pou�íval ama-
térsky zhotovený osciloskop, èásteè-
nì vestavìný do krabice od bot. Teprve
nìkolik �kopancù� od obvodù napáje-
ných vysokým napìtím mne pøesvìd-
èilo vestavìt jeho upravenou verzi do
solidní skøíòky.

Èítaè je pøístroj, urèený pøedev�ím
pro mìøení kmitoètu. Nìkdy umo�òuje
mìøit také periodu a støídu signálu a
dobu trvání nìjakého dìje. Kvalitní èí-
taè si mù�ete zhotovit napø. podle ná-
vodu v PE 5/97 na stranì 16.

Pøi konstrukci nf zesilovaèù, pøed-
zesilovaèù, ekvalizérù, magnetofonù
atd. se neobejdete bez nf milivoltmet-
ru. Aèkoli se dá pomìrnì snadno ama-
térsky vyrobit, nejvìt�ím problémem je
dnes asi obstarání kvalitního ruèkové-
ho mìøidla. Digitální zobrazení je pod-
le mého názoru v tomto pøípadì zcela
nevhodné.

Pro konstrukci vf zaøízení upotøebí-
te mìøiè rezonance (GDO), rùzné vf
generátory a vlnomìry.

Pro práci s logickými obvody je dùle-
�itou pomùckou logická sonda. Sonda
by mìla nejen ukázat logické úrovnì L,
H a neurèitý stav pro obvody TTL i
CMOS, ale i prodlou�it krátké impulsy
tak, aby je bylo mo�no sondou sledovat.

Pracovní koutek je dobré vybavit
také zdrojem nf signálu (star�í rozhla-
sový pøijímaè, magnetofon) a jednodu-
chým nf zesilovaèem. Nezapomeneme
samozøejmì na polièky a pøihrádky na
náøadí, souèástky, pøístroje a �rozpra-
cované� výrobky.

Posledním pøístrojem, o kterém se
zmíním, je osobní poèítaè (PC). Ten
nemusí být umístìn v bastlíøském kout-
ku, pøesto nám poskytne nedocenitel-
né slu�by. Na poèítaèi si napø. v simu-
laèním programu mù�eme vyzkou�et
nìkterá zapojení, ani� bychom je mu-
seli fyzicky sestavit. Na poèítaèi si mù-
�eme také nakreslit schéma zapojení
a navrhnout desku s plo�nými spoji. Po
pøipojení na Internet jsou snadno do-
stupné katalogové listy prakticky v�ech
bì�ných integrovaných obvodù a dal-
�ích souèástek, pøi tro�e hledání si lze
stáhnout i lecjaký zajímavý program.

Jaroslav Belza
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Jednoduchá zapojení
pro volný èas

Blikající vánoèní �árovièky
Zakoupil jsem v tr�nici vánoèní blika-

jící �árovky - stovku �árovek zapojených
v pìti øetìzcích po dvaceti podle obr. 1.
První �árovka v ka�dém øetìzci je bli-
kací, tj. obsahuje bimetalový spínaè vy-
høívaný vláknem �árovky, který perio-
dicky pøeru�uje napájecí proud øetìzce.
Po prvních Vánocích jsem zjistil, �e �to�
není ono. Takové zbìsilé blikání se hodí
spí�e na diskotéku ne� na Vánoce.

- �árovky svítí trvale na jednu pùlvlnu
proudu (slabì),

- �árovky svítí trvale na dvì pùlvlny
proudu (naplno),

- �árovky blikají na jednu pùlvlnu
proudu (zhasnuto/slabý svit),

- �árovky bl ikají na dvì pùlvlny
proudu (zhasnuto/plný svit),

- �árovky blikají na jednu/dvì pùlvlny
proudu (slabý/plný svit).

Schéma zapojení ovladaèe je na obr. 2.
Sí�ovou �òùrou s vidlicí K1 se pøivádí do
ovladaèe sí�ové napìtí, do zásuvky K2
se pøipojují vánoèní �árovky. Spínaè S1
je hlavní spínaè, kterým se zapíná sí�ové
napìtí, spínaèem S2 se pøepíná jedno-
cestné nebo dvoucestné usmìrnìní, pøe-
pínaèem S3 se pøepíná usmìrnìné nebo
støídavé napìtí a pøepínaèem S4 se pøe-
píná polarita usmìrnìného napìtí. Pøiøa-
zení jednotlivých druhù provozu urèitým
kombinacím pøepnutí pøepínaèù je nut-
no zjistit zkusmo, proto�e zále�í na pola-
ritì diod v blikacích �árovkách a na pola-
ritì pøívodu k �árovkám.

Ovladaè je vestavìn v nízké li�tové
instalaèní dvojkrabici. V jedné polovinì
dvojkrabice je namontována sí�ová zá-
suvka K2, pod kterou vychází z krabice
sí�ová �òùra s vidlicí K1. Na druhou po-
lovinu krabice je pøi�roubováno víèko, na
kterém jsou umístìny spínaè a pøepína-
èe S1 a� S4. Jako S1 a� S4 jsou pou�ity
páèkové dvojpólové pøepínaèe tuzemské
výroby. Pojistka F1 pro proud 1 A je vlo-
�ena do �òùrového pouzdra. Drobné
souèástky jsou pøipájeny mezi vývody
pøepínaèù. Kondenzátor C1 je odru�o-
vací a má kapacitu 10 nF/275 V/50 Hz,
diody D1 a� D4 jsou typu KY132/600
nebo 1N4007.

�árovky a v�echny souèástky ovlada-
èe jsou pøímo spojeny se sítí, a proto je
nutno dodr�ovat ve�keré zásady bezpeè-
nosti práce.

K. Moravec

Obr. 2.
Ovladaè

pro blikající
�árovièky

ré �árovky blikat) a je tøeba udìlat vý-
bìr. Výbìr je nejlep�í dìlat v reálných
podmínkách pomocí adaptéru, který se
vlo�í mezi vybíranou �árovku a její ob-
jímku. Adaptér obsahuje diodu Dx, plas-
tový dr�ák (patici) �árovky a objímku pro
vybíranou �árovku. Dr�ák a objímka
jsou spolu propojeny dvìma vodièi, di-
oda Dx je pøipojena mezi tyto vodièe.
Adaptér musí být izolovaný, proto jej ve-
stavíme napø. do pouzdra stavebnice
z Kinder vajíèka. Pokud nemáme mo�-
nost výbìru, je tøeba blikací �árovku za-
teplit. Postaèí napø. opatrnì vlo�it mezi
blikací �árovku a její prùsvitný plastový
dr�ák kousek toaletního papíru nebo
blikací �árovku tepelnì svázat se sou-
sední �árovkou.

Proto�e jsem chtìl mít diody Dx1 a�
Dx5 kulturnì schované (�ádné pøívìsky
k blikacím �árovkám), rozhodl jsem se je
umístit do spodních èástí dr�ákù vybra-
ných blikacích �árovek.

Úprava blikací �árovky je pomìrnì
jednoduchá. Je nutné opatrnì odøíznout
konec dr�áku �árovky, do vzniklého pro-
storu mezi vývody �árovky vlo�it diodu a
elektrody diody pøipájet k vývodùm �á-
rovky. Myslil jsem si bláhovì, �e si do-
stateènì malou diodu vyberu v rozrùsta-
jícím se výbìru SMD souèástek, ale krutì
jsem se mýlil. Nakonec se mi osvìdèila
vlastní �miniaturizace� diody.

Vezme se dioda KY130/900 (nikoliv
z øady 1N4007 - mají sice men�í pouz-
dro, ale vìt�í krystal), vývody se zkrátí
na délku asi 1 cm a v ruce (v kle�tích
se rozlomí) se pouzdro diody obrousí na
brusce do ètyøhránku tak malého, a� se
na plo�kách zaène objevovat krystal
(brrr... - pozn. red.). �íøka pouzdra musí
být zmen�ena natolik, aby bylo mo�no
�árovku s diodou zasunout do objímky.
Potom se u�típnou pøívody diody tìsnì
u pouzdra a opìt v ruce se dioda obrou-
sí na potøebnou délku. Krystal nemusí
být v polovinì délky váleèku, proto pøi
brou�ení sledujeme èelo diody, jak se
mìní profil pøívodu (kdo neví, o èem je
øeè, a� si rozklepnutím pouzdra obna�í
jeden krystal s pøívody). Nakonec se vý-
vody diody i blikací �árovky zlehka pocí-
nují, v�e se spájí a je hotovo.

Kdo chce vyu�ít v�echny mo�nosti,
které nabízí úprava blikací �árovky s di-
odou, zhotoví si jistì skøíòku ovladaèe.
Ovladaè dovoluje nastavit následující
druhy provozu:

- �árovky vypnuty,

Zkou�eèka funkce
elektroventilù se

solenoidem
Popisovaná zkou�eèka je urèena pro

testování elektroventilù napájených stej-
nosmìrným napìtím 24 V. Zkou�eèka in-
dikuje zmìnu magnetického pole solenoi-
du (= cívky) ventilu, která vznikne pøi
zapnutí nebo vypnutí napájecího napìtí
ventilu. Není tedy nutné odpojovat napá-
jecí konektor ventilu a mìøit pøivádìné
napìtí.

Zapojení zkou�eèky je na obr. 3 a je
velmi jednoduché. Magnetické pole sole-
noidu elektroventilu se snímá cívkou L1.
Pøi zmìnì magnetického pole se v L1 in-
dukuje zákmit napìtí, který je zesílen
tranzistory T1 a T2 a je indikován LED
D1. Pro dosa�ení zøetelné indikace je
pou�ita D1 typu HER - èervená s velkou
svítivostí (HER = high efficiency red).
Pøedpìtí báze T1 se nastavuje trimrem  P1
tak, aby v klidu byla D1 zhasnutá. Tvar
zákmitu napìtí indukovaného v L1 závisí
na smyslu vinutí L1 a na tom, zda bylo
napìtí na ventilu zapnuto nebo vypnuto.
Proto má bliknutí D1 pøi zapnutí nebo vy-
pnutí napìtí na ventilu rùznou intenzitu.

Zkou�eèka je napájena napìtím 4,5 V
z ploché baterie a odebírá napájecí

Po zapøemý�lení jsem do�el k závì-
ru, �e nejjednodu��í je zpomalit bliká-
ní a zmen�it svìtelný kontrast �svíce-
ním� na jednu a dvì pùlvlny sí�ového
napìtí (pøi blikání se mìní jas �árovek
mezi polovièním a plným). Dosáhne se
toho pøemostìním blikacích �árovek dio-
dami Dx1 a� Dx5 (viz obr. 1). Pøi sepnu-
tém bimetalovém spínaèi v blikací �á-
rovce svítí �árovky øetìzce naplno. Pøi
rozepnutém bimetalovém spínaèi proté-
ká do øetìzce �árovek pøes diodu Dx
pouze jedna pùlvlna proudu a �árovky
svítí zhruba polovièním jasem. Proto�e
je blikací �árovka pøemostìna diodou
Dx, prochází jí pøi sepnutém bimetalo-
vém spínaèi pouze polovièní proud. Tím
se zmen�í vyhøívání bimetalového spí-
naèe a blikání se zpomalí.

Zde je tøeba upozornit, �e ne ka�dá
blikací �árovka si pøemostìní diodou
�nechá líbit� (pøi zmen�eném vyhøívání
bimetalového spínaèe pøestanou nìkte-

Obr. 1. Blikající vánoèní �árovièky
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21 mm, na které jsou pøipájeny souèást-
ky zkou�eèky. Jako spínaè napájení S1
je pou�it pùvodní vypínaè svítilny. Cívka
L1 je navinuta na feritové tyèce o prùmì-
ru 8 mm a délce asi 45 mm a má 400 a�
500 závitù mìdìného lakovaného drátu
o prùmìru 0,15 mm. Cívka L1 je zalita
vhodným tmelem do silonové trubky
o vnitøním prùmìru 11 mm a celkové
délce 65 mm a je tak vytvoøena snímací
sonda. Sonda je pøipevnìna vnì pouzdra
svítilny na jeho horní (nejmen�í) stìnì a
vyènívá z pouzdra podobnì jako anténa
mobilního telefonu. Takové umístìní son-
dy je nutné proto, aby bylo mo�no cívku
L1 dostateènì pøiblí�it k elektroventilu.

Zkou�eèku pou�íváme tak, �e sondu
pøilo�íme na solenoid elektroventilu a pøi
zapnutí nebo vypnutí napìtí na ventilu
LED D1 blikne. Zkou�eèka reaguje do
vzdálenosti asi 10 mm mezi solenoidem
a sondou.

Zkou�eèka �chodí� ji� od napájecího
napìtí 3 V, tak�e není problém ji postavit
je�tì men�í - ve tvaru tu�ky - a napájet ji
tøemi knoflíkovými èlánky. Podobnou
zkou�eèku lze zakoupit asi za 500,- Kè,
náklady na popsanou zkou�eèku v�ak
nepøesáhnou èástku 50,- Kè!

Jaroslav Výborný

proud 4 a� 6 mA. Napájení se zapíná
spínaèem S1 a je indikováno zelenou
LED D2 s malým pøíkonem (tzv. LED
s proudem 2 mA).

Jako pouzdro zkou�eèky je pou�it
�obal� od ploché kapesní svítilny. Pùvod-
ní reflektor je odstranìn a otvor je zakryt
deskou z èerné plastické hmoty o tlou��-
ce 2 mm. Z desky vyènívají indikaèní
LED D1 a D2. V pouzdru je vlo�ena na-
pájecí plochá baterie a v prostoru pod
reflektorem je umístìna deska s univer-
zálními plo�nými spoji o rozmìrech 38 x

Oprava
V pøíspìvku �Multiton s 555�, oti�tì-

ném v této rubrice v PE 7/98, byl omylem
uveden zrcadlovì otoèený obrázek des-
ky s plo�nými spoji. Omlouváme se a
pøedkládáme správný obrázek.

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 jakékoliv

èasopisy z USA a prostudovat a zakoupit  cokol i
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 Microwaves & RF je urèen pro vývojové pra-
covníky v oboru vy��ích kmitoètù. V recenzovaném ukáz-
kovém èísle èasopisu jsou mj. èlánky informující o èíslico-
vých obvodech radaru, které zlep�ují kompresi impulsù,
o inteligentních anténách pro celulární sítì, o zákaznických
varaktorových diodách, o simulaci mikropáskových vyzaøo-
vaèù atd. a øada zajímavých inzerátù.

Èasopis je mìsíèník (v listopadu vycházejí dvì èísla)
formátu A4, má prùmìrnì 284 stran a je ti�tìn barevnì na
køídovém papíøe. Pøedplatné pro zahranièí na jeden rok je
135 US dolarù, jedno èíslo stojí v USA asi 6 dolarù.

Obr. 3. Zkou�eèka funkce elektroventilù
se solenoidem Obr. 3. Deska s plo�nými spoji Multitonu

NOVÉ KNIHY PRO ZAÈÁTEÈNÍKY I POKROÈILÉ
�e postavit jednoduchý a spolehlivý nabíjeè
s tyristorovou regulací. V souvislosti s tím
se ètenáø seznámí s postupem odru�ová-
ní a s bì�nými odru�ovacími èleny.

Tøetí kapitola se zabývá budièi LED.
Jednoduché stavební návody s A277D a
LM3914 umo�òují stavbu indikátoru na-
pìtí s deseti LED diodami. Hodí se nejen
do ka�dého nabíjeèe, nýbr� i k trvalé in-
dikaci napìtí v palubní síti automobilu.

Knihu vyu�ijí pro její srozumitelnost a
pøehlednost pøedev�ím jednotlivci, kteøí
nemají mo�nost sdru�ovat se v krou�-
cích elektroniky. Pøínosem je v�ak i pro
krou�ky, které v nich naleznou mnohé,
co pou�ijí pøi své èinnosti. V neposlední
øadì poslou�í i ve �kolách �ákùm a stu-
dentùm k snadnìj�ímu pochopení �kolní
látky nebo utøídìní, pøípadnì roz�íøení
znalostí.

Cena knihy vèetnì DPH je 119,- Kè.

Knihu lze objednat na adrese
Nakladatelství KOPP,
�umavská 3, 370 01 Èeské Budìjovi-
ce, tel./fax: 038 - 64 60 474,

Malina, V.: Poznáváme elektroni-
ku IV. Nakladatelství KOPP  Èeské
Budìjovice 1998, 224 stran.

V souèasné dobì vychází ji� 4. díl
velmi úspì�né øady knih Poznáváme
elektroniku, urèené pøedev�ím pro mla-
dé a zaèínající zájemce o elektroniku.
Autor je zku�ený pedagog, který øadu let
vede zájmové elektronické krou�ky.

První kapitola vychází vstøíc ètená-
øùm, kteøí se chtìjí orientovat v rozsáhlé
øadì polovodièových prvkù, a to jak bì�-
ných, tak i ménì pou�ívaných (varistor,
transil, trisil, optoèleny...). Jedná se o 15
prvkù s rùznými zapojeními i konkrétními
typy souèástek s hlavními parametry.

Druhou kapitolu uvítají pøedev�ím
motoristé. Pøiná�í v�echny potøebné in-
formace o nabíjení olovìných akumuláto-
rù a pøíslu�ných nabíjeèkách. Dosud u nás
nebylo toto téma takto pøehledným zpù-
sobem zpracované. Tím se stává zajíma-
vým i pro nepøíli� zku�ené zájemce.

Podle podrobného stavebního návo-
du, kde nechybí ani nastavování a zkou-
�ení základních obvodù, si zájemce doká-

e-mail: knihy@kopp.cz,
URL: http://www.kopp.cz.
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Úvod

Termostat je postaven na dvou zá-
kladních souèástkách s potøebnými
vlastnostmi v závislosti na teplotì. Sní-
maèem je obvod LM335 (LM135), co�
je teplotnì závislý zdroj proudu. Jeho
charakteristika, vnitøní zapojení a graf
závislosti na teplotì je na obr. 1. Úby-
tek napìtí na zdroji proudu je mo�no
pøímo mìøit voltmetrem se zobrazením
v èíslicové formì ve °K. Pro na�e kraje
je bì�nìj�í zobrazení ve °C, k èemu�
nám dopomù�e druhá klíèová èást �
� teplotnì kompenzovaný napì�ový
normál LM336 (LM136). Tento obvod je
zdrojem konstantního napìtí 2,5 V, kte-

ré po zesílení na 2,7315 V (0 °C) je po-
u�ito k vytvoøení potøebného napìtí
k mìøení skuteèné teploty termostato-
vaného objektu ve °C.

Popis
Na blokovém schématu na obr. 2 je

mo�no sledovat funkci celého zaøíze-
ní. Napìtí U1 je napìtím ze snímaèe
teploty (sondy) a jeho velikost je
2,7315 V pøi 0 °C. Napìtí U2 je stálé
napìtí 2,7315 V, teplotnì kompenzova-
né. Obì napìtí jsou ve zdroji U3 ode-
ètena, co� slou�í k pøevodu údaje tep-
loty ve °K na °C. Výstupní napìtí U3 je
ji� vedeno do komparátoru k dal�ímu
zpracování. Potøebnou teplotu je mo�-
no nastavit potenciometrem �Nastave-
ní�. Výstupem obvodu regulace teploty
je napìtí U4 v rozmezí 0 a� 2 V, opìt
vedené do napì�ového komparátoru.
Ten ji� s nastavenou hysterezí (pás-
mem necitlivosti) dává na svém výstu-
pu povel výkonovému èlenu (relé) k
sepnutí èi rozepnutí. Pøepínaèem SW1
je mo�no volit na pøipojeném digitálním
mìøidle sledování mìøené nebo nasta-
vované teploty v èíslicové formì.

Celkové schéma je na obr. 3. Celý
pøístroj je napájen symetrickým napì-
tím ±5 V ze zdroje ve standardním za-
pojení. Celkový pøíkon zaøízení je øádu

mA, proto postaèí transformátor 2,7 VA
a stabilizátory 78L05 a 79L05. Pro na-
pájení obvodu relé je napìtí odebíráno
pøed stabilizátorem kladné vìtve.  Zdroj
napìtí U1 je tvoøen senzorem IO4 pøi-
pojeným pøes R5 na +5 V. Úbytek na-
pìtí na snímaèi je impedanènì oddì-
len operaèním zesilovaèem IO2a.
Justá� senzoru je mo�ná trimrem PT1.
Zdroj U2 tvoøí stabilizátor IO5, jeho�
napìtí je zvìt�eno zesilovaèem s IO3b
na 2,7315 V na jeho výstupu (vývod 7).
Pokud by se trimr 10 kW nedal pou�ít
pro pøesné nastavení, je na desce mís-
to pro rezistor Rx v sériové kombinaci
s trimrem. Obì napìtí U1 a U2 jsou ve-
dena na vstupy operaèního zesilovaèe
IO2a, na jeho� výstupu je rozdíl napìtí
odpovídající teplotì ve °C. Po�adova-
ný údaj termostatované teploty je jako
napìtí 0 a� 2,5 V vytvoøen na jednodu-
chém stabilizátoru s rezistorem R8 a
Zenerovou diodou ZD1 (pokud je nì-
kdo pobouøen teplotní stabilitou tako-
vého stabilizátoru, mù�e pou�ít LM336).
Paralelní potenciometr na diodì svým
bì�cem snímá potøebné napìtí. Po
oddìlení sledovaèem IO1a je ho mo�-
no mìøit po pøepnutí pøepínaèe SW1 na
digitálním mìøidle. Napìtí ze sondy
(U3) a napìtí z nastavovacího obvodu
(U4) je porovnáváno v komparátoru, na
kterém je potøebná hystereze nastave-
na trimrem PT2. Ta mù�e být v koneè-
né hodnotì nìkolik desetin a� nìkolik
desítek stupòù. Spínací obvod tvoøí
tranzistor T1 s cívkou relé v obvodu ko-
lektoru. Paralelnì s cívkou relé je za-
pojena indikaèní dioda, její� proud je
øízen odporem rezistoru R11. Zále�í na

Termostat
s digitálním zobrazením

Ing. Petr Sysala

Pøesný termostat je u�iteèným pøístrojem jak v domácnosti (tøeba na vý-
robu jogurtù), tak v drobném èi velkém podnikání. Pro pøípadné zájemce je
zde dal�í variace na toto téma v podobì pøesného termostatu s digitální
indikací mìøené teploty i teploty �ádané.

Obr. 2. Blokové schéma termostatu

Obr. 1. Vnitøní zapojení obvodu
LM335 (a), pøipojení do obvodu (b),
zapojení vývodù pouzda (c) a graf

závislosti na teplotì (d)

d)

b) c)

a)

LM335Z
LM336Z/2,5
(ze spodu)
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pou�ité LED, jaký proud budete po�a-
dovat a podle toho zvolíte odpor R11.

Na výstupu oddìlovaèe mìøených
napìtí IO3a je odporový dìliè tvoøený
rezistory R12 a� R15. Jeho dìlicí po-
mìr je 10:1 (100/10 kW). Mìøicí modul
s citlivostí 200 mV bude tedy mìøit max.
2 V, co� by teoreticky odpovídalo
200,0 °C. Prakticky pou�itelný rozsah
je 0 a� asi 120 °C (èidlo je polovodièo-
vé), podle údajù výrobce je doporuèo-
vaný rozsah 0 a� 70 °C.

Stavba a o�ivení
Desku s plo�nými spoji po oèi�tìní

a odvrtání osadíme drátovými propoj-
kami, rezistory (kromì R12 a� R14) a
diodami (obr. 4). Pokraèujeme podle
vý�ky souèástek trimry, tranzistory, kon-
denzátory a integrovanými obvody. Po-
kud osadíte do desky potenciometr P1,
ovìøte si smìr nastavení �ádané teplo-
ty ve smyslu otáèení hodinových ruèi-
èek (høídel ve smìru spojù na DPS).
Transformátor je ve výkonové øadì
2,7 VA od PS Electronic, ostatní sou-
èástky vyhovují ve velikostech od v�ech
dodavatelù.

O�ivení sestává z kontroly napìtí
stabilizátorù +5 a -5 V. Napìtí U2 kont-
rolujeme pomocí pøesného digitálního
voltmetru. Na vývodu è. 7 IO3b má být
napìtí 2,7315 V. Po ovìøení tohoto na-
pìtí mù�eme pøipojit digitální modul
voltmetru a trimrem, zapojeným místo
R12 a� R14, na displeji modulu vyvolá-
me zobrazení 2,732. Odpor trimru slo-
�íme z rezistorù s vhodným odporem a
tyto rezistory zapájíme do desky s plo�-
nými spoji. Na vývodu è. 1 IO1a zkont-

rolujeme napìtí øízené potenciometrem
P1, mìlo by se pohybovat v rozsahu
od 0 do asi 2,5 V. V poloze nula ovìøí-
me tento údaj na pøipojeném digitálním
modulu pøepnutím pøepínaèe SW1.
Justá� senzoru je mo�ná pomocí ledo-
vé tøí�tì s pøepínaèem SW1 v poloze
mìøení skuteèné teploty.

Ovìøit nastavení se mi podaøilo
lékaøským (digitálním) teplomìrem, tep-
lota varu vody není vhodná � pro pøes-
ný údaj je tøeba ji pøepoèítat na nad-
moøskou vý�ku. Potøebné pásmo
necitlivosti nastavujeme pomalým otá-
èením nastavovacím potenciometrem
kolem teploty senzoru (pokojová teplo-
ta). V krajní poloze (vývod è. 1 IOa) je
hystereze nulová a relé sly�itelnì za-
bzuèí pøi spínaní èi rozpínání. V poloze
opaèné je ji� necitlivost tak velká, �e
se pro vìt�inu úèelù zøejmì neuplatní.
Kontrola celého nastavení je mo�ná pøi
nastavení na teplotu mírnì vy��í, ne� je
klidová pokojová teplota, a prstem èidlo
oteplujeme. Termostat spolehlivì spíná
a vypíná podle zvolené hystereze.

Na obr. 5 je celkové propojovací
schéma. Upozoròuji na nutnost pou�ít
dvoupólový spínaè sí�ového pøívodu a
pou�ití ochranného vodièe (tøí�ilový pøí-
vod). Celý pøístroj je vestavìn do kra-
bièky BOPLA E 440 VL podle obr. 6 (po-
kud se smíøíte s cenou rovnající se
obsahu skøíòky). Tato krabièka je vyba-
vena postranními otvory a po umístìní
snímaèe na desku lze vyrobit prostoro-
vý termostat. Tak jej lze spolu s tope-
ním èi klimatizací pou�ít v místnostech,
kde je tøeba udr�ovat teplotu v �áda-
ném rozsahu. Na skøíòce je pøipevnì-

na vestavná zásuvka pro pøipojení øí-
zeného spotøebièe, konektorem jack
3,5 mm je pøipojena sonda a prùchod-
kou je veden sí�ový pøívod. Celkové pro-
pojení by mìl zkontrolovat revizní tech-
nik s oprávnìním pro práci s napìtím
do 1000 V.

Pou�itý modul digitálního voltmetru
s ICL7106 je mo�no vyrobit podle døíve
uveøejnìných zapojení nebo koupit ho-
tový. Jeho popis a zapojení pova�uji za
ji� ponìkud køeèovitou snahu o zvý�e-
ní pøípadného honoráøe. Popis stavby
modulu lze nalézt napø. v [1] nebo ho-
tový modul objednat v [2].

Seznam souèástek
R1 2,2 kW
R2, R11 1 kW
R3, R4, R6, R7, R9 100 kW
R5 470 W
R8 680 W
R10, R15 10 kW
R12 6,8 kW
R13 1,2 kW
R14 82 kW
PT1, PT2, PT3 PT10VE010 (10 kW)
P1 PC16MLK001 (1 kW/N)
C1, C2 1000 µF/16 V
C7 100 µF/6 V
C3, C4, C5, C6 100 nF, keram.
D1, D2, D3, D4 1N4007
D6, D7 1N4148
D8 LED èervená
ZD1 BZX83V002.7
T1 BC547C
IO1, IO2, IO3 LM1458 (TL062,

TL082, TL358)
IO4 LM335Z (LM135)
IO5 LM336Z/2,5 (LM136)

Obr. 3.
Schéma
zapojení

termostatu
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IO6 78L05
IO7 79L05
Tr 220/2x 6 V/2,7 VA
Re RELE3206L06V

(Pozor na klidový stav kontaktù)
pojistkový dr�ák SHH2 2 kusy

Ostatní díly:
Vestavná zásuvka 250 V/10-16 A
Kolébkový spínaè dvoupólový 250 V/5 A
Kolébkový pøepínaè
Modul digitálního voltmetru 200 mV
s rámeèkem
Skøíòka BOPLA E440VL
Pøívod 250 V tøí�ilový, 2 m
jack 3,5 mm zásuvka, zástrèka

Literatura

[1] Universelles LCD-DVM-Modul.
Elektor 3/92.

[2] Elektroinzert 5/96, s. 4 a� 5.

Obr. 4.
Deska s plo�nými
spoji a rozmístìní

souèástek
(nahoøe)

Obr. 5.
Celkové propojovací

schéma
(vpravo)

Obr. 6.
Umístìní pøístroje

v krabièce
BOPLA E 440 VL

(dole)

ZERO
nová znaèka médií CD-R

CD-R média se znaèkou ZERO si
nechává vyrábìt èeská firma Zero spol.
s r. o. (Turnovského 263, Praha 10).
Disky s mo�ností zápisu a� osminásob-
nou rychlostí jsou vyrábìny ve stejné
továrnì (RITEK) jako disky Traxdata,
kterým se barvou povrchu aktivní vrst-
vy a zpùsobem potisku velmi podobají.
Jedenáct diskù v papírových sáècích
s prùhledným okénkem je dodáváno
v plastové krabièce. Krabièka zabírá na
polici místo asi jako tøi bì�né krabièky
s CD. Takové øe�ení sice zhor�í pøe-
hlednost, av�ak uspoøí hodnì prosto-
ru. Cena pro koneèného spotøebitele
vèetnì DPH je 49 Kè/ks, resp. 490 Kè
za celou krabièku. JB
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Napadla mì my�lenka, �e by bylo
mo�né vnitøní mìniè se dvìma piezo-
elementy této sirény vyu�ít pro zesílení
signálu melodických generátorù øady
M66T.

Úprava je velmi jednoduchá. Vnitø-
ní generátor kolísavého tónu sirény
nahradíme melodickým generátorem
M66Txx.

V sirénì je pou�ito pro generování
kolísavého tónu obvodu CD4069CN.
Obvody CMOS øady 4000 mají napá-
jecí napìtí 2,4 a� 15 V (nìkteré typy
a� 18 V). Melodický generátory øady
M66T mají napájecí napìtí 1,3 a� 3,3 V.
Integrovaný obvod CD4069CN v siré-
nì je napájen pøes rezistor 470 W a
ochrannou diodu 1N4148 proti zemi
(0 V). Tento zpùsob napájení chrání
integrovaný obvod CD4096CN pøed
pøepólováním napájecího napìtí (viz
obr. 1.).

zelenou diodu LED, katodou vlevo
(del�ím vývodem vpravo).
- Paralelnì k diodì LED pøipájíme
podle obrázku melodický generátor
M66T. Pøi pohledu na nápis na melo-
dickém generátoru je vývod vlevo +U
napájecí napìtí, prostøední vývod GND
(0 V) a pravý vývod výstup zvukového
signálu. Výstup zvukového signálu je
veden na horní vývod rezistoru (nale-
vo od integrovaného obvodu sirény).
- Horní vývod rezistoru, na který je
pøipájen pravý vývod melodického
generátoru, od�típneme �típaèkami
od desky s plo�nými spoji. Spodní vo-
diè ke spou�tìcím kontaktùm u�típne-
me u desky (na obrázku vyobrazeno
dvìma køí�ky). Volný konec horního
vodièe ke spou�tìcím kontaktùm pøi-
pájíme k pravému vývodu rezistoru,
vpravo dole na desce sirény.

Napájecí napìtí výkonného melo-
dického generátoru je 3 a� 12 V.
Proudový odbìr je závislý na velikosti
napájecího napìtí a typu pou�itého
melodického generátoru a je maximál-
nì 100 mA.

Na místo melodického generátoru
M66T lze pou�ít pøímého ekvivalentu
obvodu HT3810C a� Y a� HT3821C
a� Y. Tyto obvody lze zakoupit napøí-
klad u plzeòské firmy RAVOS, kde

Výkonný melodický
generátor

Stanislav Kubín

Popsaný výkonný melodický generátor s integrovaným obvodem
M66T (HT3810-21) vyu�ívá pro zaji�tìní dostateènì velkého akustic-
kého výkonu piezoelektrické sirény, urèené pùvodnì pro zabezpe-
èovací zaøízení. Pøed vánocemi se v nìkolika obchodech se sou-
èástkami objevila velmi levná piezoelektrická siréna s akustickým
výkonem pøes 100 dB.

Obr. 1.
Obr. 2. ukazuje doplnìné zapojení

o zelenou diodu LED, která zmen�uje
napájecí napìtí na velikost asi 1,7 V.
Toto napìtí je ji� vhodné pro napájení
melodického generátoru M66T.

K desce s plo�nými spoji sirény se
dostaneme od�roubováním ètyø �rou-
bù na spodní stranì.

Na obr. 3. je vidìt osazení desky
s plo�nými spoji piezosirény pøed
úpravou a na obr. 4. po úpravì.
- K diodì 1N4148 (vlevo pod integro-
vaným obvodem) paralelnì pøipájíme

zelená

Obr. 2.

stojí asi 25,- Kè. Piezoelektrickou siré-
nu (titulní obrázek) lze zakoupit v Pra-
ze (COMPO), Plzni (RAVOS), Ostravì
(HADEX) nebo Pardubicích (ELTIP)
za 80 a� 90,- Kè.

Obr. 3. Obr. 4.

· · ·
Logickým obvodùm

bude staèit napájení 2,5 V

Aliance pro �nízkovoltové� logické
obvody, do ní� se spojily firmy Fair-
child, Motorola a Toshiba, oznámila
nedávno vznik nové rodiny logických
obvodù s napájením 2,5 V oznaèené
VCX. Má vyjít vstøíc po�adavkùm zá-
kazníkù na logické obvody napájené
malým napìtím a s malou spotøebou,
které plynou z tendence napájení mo-
derních mikroprocesorù 2,5 V. Nová
rodina, vzniklá spoleèným vývojem tøí
firem, bude na vstupech i výstupech
kompatibilní se systémy napájenými
3,6 V i plánovanými pro 1,8 V. Je pøi-
tom rychlej�í - zpo�dìní prùchodu sig-
nálu je o 2 ns krat�í ne� u klasických
logických obvodù CMOS 2,5 V. Návr-
háøi tak budou moci snáze obvodovì
zvládnout pøechod k technologii 1,8 V.

Nová rodina má sice s klasickou
technologií CMOS spoleènou malou
spotøebu, je v�ak rychlej�í a její spo-
tøeba je zhruba 1/500 spotøeby bipo-
lárních obvodù. Limitující pro bipo-
lární technologii logických obvodù je
hodinový kmitoèet 100 MHz a napáje-
ní 2,5 V. Prvními èleny nové rodiny
jsou obvody 74VCX16244, 74VCX16373,
74VCX16245 a 74VCX16374, urèené pro
desktopy a mobilní poèítaèe, servery
a pracovní stanice.

Zmínìná aliance vznikla v roce
1993 s cílem standardizace pøí�tí ge-
nerace nízkonapì�ových CMOS logic-
kých obvodù, aby byla trhem rychle
pøijata.
2,5-V-Logikfamilie VCX. RFE 11-/97, s. 8.

         JH
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Touch007 - prevodník
kódu Dallas DS1990A

na sériový kód
Ing. Simon Szilárd

V �Praktickej elektronike� bolo u� viackrát publikované vyu�itie
procesorov Dallas Touch Memory (ïalej len TM) ako identifikaèné
zariadenia rôzneho typu. Nasledovný èlánok sa zaoberá prevodom
identifikaèného kódu TM do osobného poèítaèa typu PC cez sério-
vú linku RS232C. Pou�itie tohoto prevodníka umo�òuje jednodu-
chým spôsobom vyu�i� mo�nosti TM, bez nutnosti ovládania jed-
novodièovej komunikácie typickej pre tieto procesory. Prevodník
bol pôvodne kon�truovaný na zadávanie kódu TM do programu pre
dochádzkový systém s rôznym prístupovým právom do jednotli-
vých objektov. Napájanie prevodníka mô�e by� v rozsahu od 7 do
20 V, prièom odber pri 9 V nepresiahne 7 mA, teda mô�e by� napája-
ný priamo z pomocných signálov (DTR a RTS) sériového portu
osobného poèítaèa.

TM preèíta jeho kód a okam�ite vy�le
do nadriadeného systému jednu sprá-
vu. V prípade, �e TM je prilo�ený dlh-
�iu dobu, Touch007 opakovane vysie-
la správu s frekvenciou asi trikrát za
sekundu. Správa sa skladá zo syn-
chronizaèného znaku, z obsahu sprá-
vy a z kontrolného súètu. Formát vysie-
lania jednotlivých bájtov je v tvare
ASCII. Parametre sériovej komuniká-
cie sú: 9600, 8, N, 1.

Procesory DS1990A okrem svojho
kódu poskytujú e�te kód typu proce-
sora (01 pre v�etky DS1990A) a inter-
né CRC (na kontrolu správnosti preèíta-
nia kódu z TM, v na�om príklade je to
CF). Správu doplníme e�te kontrol-
ným súètom (súèet prvých 18 znakov
správy) a znakmi <CR> <LF>, aby sa
správa dala pohodlne sledova� na ob-
razovke PC, ¾ubovo¾ným zobrazova-
èom sériovej linky. Príklad: Preèítame
procesor s kódom 0000013C101F.
Správa sa skladá z nasledovných po-
lo�iek:

K= synchronizaèné znaky
01 typ procesora (DS1990A)
1F 6. byte z kódu
10 5. byte z kódu
3C 4. byte z kódu
01 3. byte z kódu
00 2. byte z kódu
00 1. byte z kódu
CF interné CRC
03 kontrolný súèet pre

nadriadený systém
<CR> návrat vozíka
<LF> nový riadok
Celková správa:

K=011F103C100000CF03<CR><LF>
t.j. v decimálnom tvare sú vysiela-

né nasledovné bájty:
75, 61, 48, 49, 49, 70, 49, 48, 51, 67, 49,
48, 48, 48, 48, 48, 67, 48, 51, 13, 10

Kon�trukcia

Doska s jednostrannými plo�nými
spojmi (obr. 2) je navrhnutá do krabièky
Elbox 64x58x35 mm s krytím IP65 pre
priemyselné pou�itie. Na krabièke z boè-
nej strany je vyfrézovaný otvor pre ko-

Obr. 1. Touch007

Krátky popis procesorov Dallas

a) Vyrábajú sa v rôznych mecha-
nických vyhotoveniach, s rôznymi
elektronickými vlastnos�ami. Pre nás
je zaujímavý obvod s oznaèením
DS1990A, ktorý je vo vyhotovení ako
plochá gombíkova batéria s prieme-
rom cca 18 mm a vý�kou buï 3 mm
(typ F3), alebo 5 mm (F5).

b) DS1990A má dva vývody. Ko-
munikácia s obvodom sa deje nasle-
dovným spôsobom:

1. pripojíme napätie +5 V cez re-
zistor cca 1 - 5 kW na kladný pól na
dobu 100 ms,

2. preèítame kód z DS1990A cez
kladný pól protokolom DALLAS.

Funkèný popis zariadenia
Touch007

Schéma zapojenia zariadenia
Touch007 je na obr. 1.

Základom zariadenia je mikropro-
cesor firmy Atmel 89C2051, s príslu�-
ným programovým vybavením. Sta-
bilizované napätie 5 V sa získava z po-
mocných signálov sériového portu PC
stabilizátorom napätia 78L05. Napája-
cie napätie mikroprocesora 89C2051
je cca 3,8 V, ktoré získame z 5 V zdro-
ja zaradením dvoch do sérií zapoje-
ných diód. Zní�ením napájacieho na-
pätia sme minimalizovali prúdový
odber mikroprocesora. Ïal�ím fakto-
rom ovplyvòujúcim odber mikroproce-
sora je doba aktívneho behu progra-
mu, ktorá je minimalizovaná. Procesor
je vlastne aktívny iba nieko¾ko ms po
prilo�ení DS1990A a èiastoène pri vy-
sielaní znakov. Z celkového èasu cca
98 % strávi mikroprocesor v re�ime
IDLE (re�im zní�eného odberu).

Prevodník úrovne sériovej linky
z mikroprocesora je rie�ený operaè-
ným zosilòovaèom LM324, ktorý je na-
pájaný symetrickým napätím, prièom

záporné napájacie napätie je získané
z vývodu TxD linky RS232C PC. Na
�p.3 LM324 získame referenèné na-
pätie cca 2 V na zelenej LED dióde
HL3. Toto napätie je porovnávané
s napätím z vývodu 2 mikroproceso-
ra (TxD). Pri vysielaní správy je sério-
vý kód vysielaný práve z tejto �pièky
mikroprocesora.

Obvod IO4 je vo funkcii watchdog,
t.j. strá�i správny chod programu.
Okrem toho zabezpeèuje signál re-
set pre mikroprocesor pri nábehu
napájacieho napätia, alebo pri prí-
padnom zablúdení programu. Inte-
grovaný obvod ADM705 na vývode
WDI (�p. 6) do cca 1,6 s musí do-
sta� krátky impulz od mikroproceso-
ra. Ináè na vývode RES generuje
resetovací impulz d¾�ky cca 200 ms,
ktorý po invertovaní tranzistorom
VT1 resetuje mikroprocesor.

Komunikácia s nadriadeným
systémom je len jednostranná, a to
z Touch007 do nadriadeného systé-
mu (do PC). Touch007 po prilo�ení
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Obr. 2. Doska s plo�nými spojmi
Touch007 v meradle 1 : 1

a osadenie dosky súèiastkami
v meradle 1,72 : 1

nektor Canon 9, ktorého zapojenie je
predurèené na priame zasunutie do
PC. Z praktického h¾adiska sa pou�íva
aj prepojovací kábel medzi PC a
Touch007, pomocou ktorého Touch007
mô�eme umiestni� aj do vzdialenosti
10 m od PC. Dotykové miesto je rie-
�ené originálnou mechanickou súèia-
stkou od firmy Dallas v prevedení
DS9092. Samozrejme sa nevyluèuje
vyhotovenie iného dotykového miesta,
èi pou�itie cenovo výhodnej�ej kra-
bièky.

Indikácia je rie�ená dvoma dió-
dami LED. �ltá LED dióda (HL2) bliká
s frekvenciou 1 Hz a signalizuje prí-
tomnos� napájacieho napätia. Zelená
LED dióda (HL1) sa rozsvieti pri
úspe�nom preèítaní kódu z TM na
cca 100 ms.

Osadenie a o�ivenie: diódy a od-
pory osadzujeme nastojato, LED HL1
a HL2 pod¾a typu krabièky na krátke
vodièe. Konektor Canon 9 najprv
upevníme na bok krabice a potom
spojíme vodièmi s doskou plo�ného
spoja. Pred osadením IO3 a IO4 skon-
trolujme napájacie napätia.

Programové vybavenie

Základné programové vybavenie je
napísané  pre operaèný systém MS
DOS, ako aj pre Windows 3.1, a�
Windows 98. Tieto programy sú urèe-
né len na uká�ku preèítania kódu. Vo
verzii Windows, naèítaný string je
k dispozícii aj iným programom cez
DDE premenné.

Záver

Tento výrobok vyvinula firma Kha-
Mon, pre dispeèérske a dochádzkové
systémy a pôvodne bola urèená na
priame pripojenie k osobným poèíta-
èom. Po men�ích úpravách zapojenia
je mo�né Touch007 pripoji� k ¾ubovo¾-
nému zariadeniu, alebo pou�íva� sa-
mostatne na identifikáciu osoby.

Zoznam pou�itých súèiastok
Rezistory (miniatúrne)
R1 33 kW
R2 4,7 kW
R3,R4 2,2 kW
R1 33 kW
R5 3,3 kW
R6 100 W
R7 330 kW

Kondenzátory
C1 220 µF/16 V, elektrolyt.
C2 100 µF/6.3 V, elektrolyt.
C3 10 nF, keramické
C4, C5 33 pF, keramické
C6 22 µF/6.3 V, elektrolyt.

Polovodièe
VT1 KC237
D1, D2,D3, D4 1N4148
HL1, HL3 nízkopríkonové zelené
HL2 nízkopríkonová èervená
IO1 78L05
IO2 LM324
IO3 89C2051
IO4 ADM705
IO5 BYW5.8

Ostatné
doska s plo�nými spojmi
krabièka Elbox 64x58x35 mm
konektor Canon 9 do panela,

zásuvka

DS9092 prítlaèné miesto
samolepka na predný panel
prepojovací kábel medzi Touch007
a PC

Touch007 je k dispozícii v zásiel-
kovej slu�be firmy KhaMon na adrese:

KhaMon
Slneèná 12
903 01 Senec
Slovensko
tel../fax: 00 42 1/07/(4) 592 34 06.
Cena kompletného výrobku bez

DPH je 1.750 SK
Cena osadené a o�ivené dosky

s plo�nými spojmi (bez DS9092,
kábla, krabice) je 730 SK + po�tovné
(bez DPH)

Cena IO Dallas Touch Memory
DS1990A s dr�iakom 109 SK.

Dobierky do Èeskej rebubliky sú
vybavované na�ím èeským dealerom.

Obr. 1. Detektor proudìní vzduchu

Detektor proudìní vzduchu
Detektor pou�ívá jako èidlo proudìní

vzduchu �árovku s odstranìnou baòkou.
Èidlo pracuje na principu vyhodnocování
zmìny odporu vlákna �árovky, které je
ochlazováno proudícím vzduchem. Zmì-
na odporu vlákna je dosti výrazná, napø.
�árovka 6,3 V/150 mA má za studena
vnitøní odpor 4 W, zatímco plnì rozsvíce-
ná má odpor 40 W. To pøedstavuje dese-
tinásobné zvìt�ení odporu vlákna!

Schéma detektoru je na obr. 1. Èidlo
proudìní vzduchu - �árovka Z1 s odstra-
nìnou baòkou - je napájena ze zdroje
konstantního proudu, který je realizován
tøísvorkovým stabilizátorem IO1 typu
78L05. Stabilizátor poskytuje mezi svými
svorkami O a G napìtí Us = 5 V a dodá-
vá do �árovky proud o pøibli�né velikosti
Iz = Us/(R1&R2). Napìtí na �árovce, je-
ho� velikost je závislá na síle proudu
vzduchu, se vyhodnocuje komparátorem
IO2. Komparátor porovnává napìtí na
�árovce s napìtím z bì�ce trimru R5,
kterým se nastavuje citlivost detektoru.

K výstupu komparátoru je pøipojena svíti-
vá dioda D1, která zhasnutím indikuje
proudící vzduch. Trimr R5 má být nasta-
ven tak, aby se pøi klidném vzduchu LED
D1 právì rozsvítila. Na bì�ci R5 je v tom
pøípadì napìtí o nìco men�í ne� na �á-
rovce. Kdy� zaène vzduch proudit,
ochladí vlákno �árovky a odpor �árovky
se zmen�í. Tím se zmen�í napìtí na �á-
rovce pod velikost napìtí na bì�ci R5,
komparátor pøeklopí a D1 zhasne.

Jako èidla jsou vhodné �árovky o jme-
novitém napìtí 4 a� 6,3 V a jmenovitém
proudu øádu stovek mA. Zde je volný
prostor pro experimentování a zkou�ení
citlivosti a vhodnosti rùzných �árovek.
Pøi odstraòování baòky ze �árovky se
nesmíme poranit a nesmíme po�kodit
vlákno. Osvìdèilo se zabalit �árovku do
hadøíku a baòku rozlámat utahováním ve
svìráku.

Bezpeèný maximální proud, kterým
lze napájet �árovky s odstranìnou baò-
kou, je asi jedna ètvrtina a� jedna tøetina
jejich jmenovitého proudu. Potøebná veli-
kost proudu se podle typu �árovky na-

stavuje zmìnou odporu rezistorù R1 a
R2. Pøi odporech rezistorù R1 a R2 uve-
dených na schématu dodává IO1 proud
asi 60 mA. Skuteèný proud �árovkou je
vhodné zkontrolovat ampérmetrem.

Detektor je napájen napìtím 12 V.
Vzhledem ke znaènému odbìru proudu
je vhodné pou�ít k napájení sí�ový zdroj.
Popular Electronics, July 1998, s. 52
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Ing. Zdenìk Zátopek

Nízkofrekvenèní hifi
zesilovaè 2x 40 W

Mnoho radioamatérù se na mì v posledním období obracelo
s prosbou, abych navrhnul stavebnici úplného nf zesilovaèe tøídy
hifi, který by byl postaven na minimu desek s jednostrannými (po-
kud mo�no) plo�nými spoji a jeho� výroba by byla i v amatérských
podmínkách vcelku bezproblémová.

Urèitými úpravami pøedcházejících konstrukcí vznikl nf hifi zesi-
lovaè, který má dostateèný akustický výkon, velice malé intermo-
dulaèní zkreslení, dobrý odstup signál/�um, vstupy pro nìkolik
zdrojù nf signálu s elektronickým pøepínáním a pøitom není pøíli�
slo�itý. Tento nf zesilovaè existuje v nìkolika variantách podle po-
u�itých korekèních IO (LM1036, LM1040 a TDA4292) a výkonových
IO (LM3886, TDA7294 a TDA1514A). Zde pøedkládám návod na stav-
bu varianty s ménì známými a pøitom velmi dobrými IO typu
TDA4292 (SIEMENS) a TDA1514A (PHILIPS). Popsaný zesilovaè je
relativnì jednoduchý a jsou v nìm pou�ity bì�nì dostupné a levné
moderní souèástky.

Obr. 1. Pøepínaè vstupù

Popis zapojení
V�echny obvody popisovaného zesi-

lovaèe jsou umístìny na tøech deskách
s jednostrannými plo�nými spoji. Na prv-
ní desce jsou v�echny stupnì zesilovaèe
a napájecí zdroj. Na druhé desce jsou
obvody elektronického pøepínaèe funkcí
s pøíslu�nými ovládacími tlaèítky. Tøetí
deska obsahuje obvody stereofonního
indikátoru vybuzení vèetnì diod LED
páskových zobrazovaèù. Rozdìlení ze-
silovaèe do tøí desek je úèelné z kon-
strukèních dùvodù proto, aby bylo mo�-
no desku se zesilovaèem umístit na dno
skøíòky zesilovaèe a desky pøepínaèe
funkcí a indikátoru vybuzení na pøední
panel. Pøepínání funkcí lze pøípadnì vy-
øe�it mechanickými pøepínaèi a indikátor
vybuzení mù�eme vypustit.

Poøadí následujícího popisu obvodù
zesilovaèe odpovídá tomu, jak by mìla
postupovat stavba zesilovaèe, aby nena-
staly následné potí�e pøi o�ivování a na-
stavování.

Deska zesilovaèe
Jako první si popí�eme a osadíme

souèástkami desku se v�emi stupni zesi-
lovaèe a s napájecím zdrojem. Schéma
zapojení desky je z rozmìrových dùvodù
rozdìleno na ètyøi samostatné obrázky,
které na sebe navazují. Na obr. 1 je pøe-
pínaè vstupù, na obr. 2 je korekèní zesi-
lovaè, na obr. 3 je výkonový zesilovaè a
na obr. 4 je napájecí zdroj. Obrazec
plo�ných spojù a rozmístìní souèástek
na desce jsou na obr. 5.

Popis i osazování desky zaèneme
napájecím zdrojem (obr. 4), který je roz-
dìlen na èást silovou, dodávající nesta-
bilizované napìtí pro napájení výkono-
vého zesilovaèe, a na èást pomocnou,
která napájí øídicí obvody.

Pøebuzení vstupù: min. 16 dB.
Vstupní citlivost:

gramofon. vstup - 2,5 mV/47 kW,
lineární vstupy - 100 mV/100 kW.

Odstup signál/�um:
 lineární vstupy - min. 65 dB,

gramofon. vstup - min. 62 dB.
Indikace výkonu:

páskový LED indikátor
s logaritmickou stupnicí.

Technické údaje

Sinusový výkon: min. 2x 40 W
pøi 0,2 % harm. zkreslení.

Kmitoètová charakteristika:
30 Hz - 30 kHz/1dB.

Zatì�ovací impedance: 4 W.
Ochrana reproduktoru:

proti ss napìtí a zkratu na výstupu.
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Obr. 2. Korekèní zesilovaè

Sí�ové napìtí 230 V/50 Hz je pøivádì-
no pøes kolébkový sí�ový spínaè a tav-
nou trubièkovou pojistku PO1 na primár-
ní vinutí toroidního transformátoru TR1.
Mezi vývody primárního vinutí transfor-
mátoru je zapojen odru�ovací kondenzá-
tor C100. Sekundární vinutí TR1 se sklá-
dá ze silového vinutí 2x 16 V/100 VA a
z pomocného vinutí 2x 15 V/8 VA.

Støídavé napìtí 2x 16 V ze silového
vinutí je pøivádìno na dvojcestný symet-
rický usmìròovaè tvoøený diodami D5 a�
D8. Proud odebíraný z usmìròovaèe je
maximálnì 3 A, ale pro sní�ení výkono-
vého namáhání jsou pou�ity diody pro
zatí�ení 5 A. Usmìrnìné napìtí je v klad-
né vìtvi vyhlazováno elektrolytickými
kondenzátory C2 a C3 a keramickým
kondenzátorem C13, v záporné vìtvi
elektrolytickými kondenzátory C10 a C11
a keramickým kondenzátorem C12. Na-
prázdno je na kondenzátorech C3 a C11
napìtí +25 V a -25 V. Kapacita konden-
zátorù je dostateèná na to, aby pøi �piè-
kách proudového odbìru výkonového
zesilovaèe výraznì neklesalo napájecí
napìtí.

Støídavé napìtí z pomocného vinutí
je dvoucestnì usmìrnìno diodami D9 a
D10, pro zvý�ení filtraèního úèinku je
usmìròovaè doplnìn RC èlánky R17,
C18 a R18, C19. Usmìrnìné napìtí je
vyhlazeno elektrolytickým kondenzáto-
rem C16 a je stabilizováno plastovým
stabilizátorem IO1 na velikost 15 V. Aby
stabilizátor nekmital, je zablokován kon-
denzátorem C17 a dvìma keramickými
kondenzátory C* o kapacitì 100 nF, kte-
ré jsou pøipájeny k vývodùm stabilizátoru
na stranì plo�ných spojù. Dal�í filtraèní
obvody pomocného napájecího napìtí
15 V jsou nakresleny na obr. 1. Napìtí

kondenzátory C40, C41. Na výstup zesi-
lovaèe je zapojen obvyklý Boucherottùv
èlen R65, C55 pro zaji�tìní stability
v nadakustickém pásmu.

Symetricky napájené zesilovaèe mají
tu nevýhodu, �e v pøípadì poruchy se
mù�e na reproduktor dostat jedno z na-
pájecích napìtí. Reproduktor v tom pøí-
padì lupne, vydá nepøíjemný zápach a
vydechne naposled. Také v okam�iku
zapnutí a vypnutí zesilovaèe zatì�ují vel-
mi silnì reproduktor stejnosmìrná napì-
tí. Proti ohro�ení reproduktoru ss napìtím
je pou�ita elektronická ochrana. Obvod
ochrany zpo�ïuje pøipojení reproduktoru
k zesilovaèi po zapnutí napájení asi o 3 s
(o dobu nutnou pro ustálení ss napìtí) a
odpojuje reproduktor, kdy� se na výstu-
pu zesilovaèe objeví ss napìtí.

Napájení elektronické ochrany je od-
vozené z kladného napájecího napìtí
+25 V výkonového zesilovaèe a je stabi-
lizováno Zenerovou diodou ZD51 na veli-
kost asi 10 V. Pøi zapnutí napájecího na-
pìtí se zaène pøes rezistor R55 pomalu
nabíjet elektrolytický kondenzátor C56.
Dosáhne-li stejnosmìrné napìtí na C56
úrovnì cca 2 V, otevøe se pøes T51 a
omezovací rezistor R57 tranzistor T52 a
sepne relé RE51, které pøipojí reproduk-
tor na výstup zesilovaèe. Zpo�dìní mezi
zapnutím napájení a sepnutím relé je asi
3 s a lze je upravit zmìnou kapacity kon-
denzátoru C56. Vìt�í kapacita znamená
del�í zpo�dìní a naopak. Napì�ové �piè-
ky, vzniklé pøi vypínání proudu cívkou
RE51, jsou potlaèeny diodou D54. Pro
zmen�ení napì�ového namáhání cívky
relé je v obvodu relé zapojen srá�ecí re-
zistor R50.

Pro zji��ování ne�ádoucí ss slo�ky
výstupního napìtí zesilovaèe je toto na-

15 V je filtrováno èlánkem R20, C25,
C14 a aktivními filtry (násobièi kapacity)
s tranzistory T301 a T5. Na emitorech
tranzistorù má být napìtí asi 12 V, pøí-
padné odchylky odstraníte zmìnou od-
poru rezistorù R409 a R32.

K osazenému zdroji pøipojíme støída-
vé napájecí napìtí a o�ivíme ho. Pøed
dal�ím osazováním nesmíme zapome-
nout vybít elektrolytické kondenzátory
C3 a C11 zkratováním jejich svorek.

  Dal�ím krokem po osazení a o�ive-
ní napájecího zdroje je osazení výkono-
vého zesilovaèe (obr. 3). Popí�eme si
zde napø. pravý kanál výkonového zesi-
lovaèe. Nf signál je pøivádìn pøes oddì-
lovací elektrolytický kondenzátor C59 na
neinvertující vstup 1 IO121. Vstupní od-
por zesilovaèe je urèen odporem rezisto-
ru R59. Proti zákmitùm a pro zvý�ení
stability je na vstup pøipojen je�tì kera-
mický kondenzátor C121. Napì�ové ze-
sílení zesilovaèe je nastaveno pomìrem
odporù zpìtnovazebních rezistorù R62 a
R61 na velikost 30. Mezi vývody 3 a 4
IO121 je zapojen elektrolytický konden-
zátor C51, který spoleènì s rezistorem
R60 vytváøí èasovou konstantu pro funk-
ci STANDBY a opo�dìné pøipojení re-
produktorových soustav ke koncovému
stupni. S ohledem na elektronickou
ochranu proti ss napìtí na výstupních
svorkách je tato konstanta volena tak,
aby ihned po zapnutí zesilovaèe byl vý-
konový zesilovaè ve stavu MUTE (zahra-
zený prùchod nf signálu). Pro zvìt�ení
vnitøního pracovního napìtí v IO121 je
v zesilovaèi zavedena rezistory R63 a
R65 a kondenzátorem C54 kladná zpìt-
ná vazba (bootstrap). V blízkosti IO121
je napájecí napìtí blokováno elektrolytic-
kým kondenzátorem C15 a keramickými
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Obr. 3. Výkonový zesilovaè

Obr. 4.
Napájecí

zdroj

pìtí pøivádìno do obvodu ochrany pøes
rezistor R51 a je filtrováno bipolárnì za-
pojenými elektrolytickými kondenzátory
C57 a C58. Støídavá slo�ka výstupního
napìtí zesilovaèe nemá díky veliké èa-
sové konstantì filtru na funkci ochrany
�ádný vliv. Stejnosmìrná slo�ka výstup-
ního napìtí zesilovaèe sepne pøes diodu
D51 nebo D52 podle své polarity tranzis-
tor T54 nebo T53. Tím se vypne tranzis-
tor T52, odpadne relé RE51 a reproduk-
tor se odpojí od zesilovaèe. Teprve za
dobu, danou èasovou konstantou  R51,
C57 a C58, se reproduktory opìtovnì
pøipojí k výkonovému stupni.

Po osazení souèástek obou kanálù
výkonového zesilovaèe obvody o�ivíme.
Po pøipojení sí�ového napìtí bychom
mìli namìøit v ka�dé vìtvi silového na-
pájecího napìtí (+25 V, -25 V) klidový
proud asi 100 mA a asi po 3 sekundách,
kdy by mìlo být sly�et tlumené, ale pøes-
to postøehnutelné cvaknutí v relé, by se
mìlo pohybovat stejnosmìrné napìtí na
výstupních svorkách koncového zesilo-
vaèe (tj. na svorkovnici RK1 a RK3)
v rozmezí 0 a� 20 mV. Pøed pøipojením
na sí� nesmíme zapomenout upevnit vý-
konový operaèní zesilovaè pøes izolaèní
slídovou podlo�ku natøenou silikonovou
vazelínou k dostateènì dimenzovanému
chladièi. Pokud nenamìøíme uvedené
hodnoty, je nutné okam�itì zesilovaè vy-
pnout a zaèít hledat pøíèinu problému.
Nejèastìj�í závadou bývá nedostateènì

pøipájený vývod 8 výkonových IO nebo
rezistory R9 a R59. Pokud je v�e v na-
prostém poøádku a chladiè se nadmìrnì
neohøívá, mù�eme vyzkou�et koncový
stupeò dotekem prstu na vstupy zesilo-
vaèe, kdy bychom mìli v reproduktorech
sly�et brum. Zesilovaè je dostateènì sta-
bilní a jeho uvedení do chodu by nemìlo
èinit �ádných potí�í.

Tøetím krokem stavby desky zesilo-
vaèe je osazení a o�ivení korekèního ze-
silovaèe (obr. 2). Korekèní zesilovaè vy-
u�ívá ménì známý, ale velice dobrý

integrovaný obvod  TDA4292 výroby SIE-
MENS, který je svými parametry a funk-
cemi velice podobný výrobku LM1040
od firmy National Semiconductor. IO
TDA4292 je na na�em trhu tro�ièku ob-
tí�nìji k sehnání, ale dodavatel AME
Hradec Králové mi je bez podstatných
potí�í zabezpeèil. Výhoda obvodu spoèí-
vá v tom, �e má ji� v sobì vnitønì vesta-
vìnou fyziologickou regulaci hlasitosti
a roz�íøení stereofonní báze - funkci
WIDE. Tyto funkce je mo�no velice
snadno elektronicky ovládat, o èem�
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Obr. 5a. Obrazec spojù zesilovaèe

bude zmínka v popisu desky elektronic-
kého pøepínaèe funkcí.

Nf signál napø. levého kanálu je ve-
den z pøepínaèe vstupù (IO402) pøes od-
dìlovací elektrolytický kondenzátor C23
do pøedzesilovaèe (na neinvertující
vstup 5 operaèního zesilovaèe IO652B).
Napì�ové zesílení pøedzesilovaèe (asi
11) je nastaveno rezistory R653 a R654.
Zpìtnovazební dìliè je galvanicky oddì-
len elektrolytickým kondenzátorem C22.
Kmitoètovou charakteristiku pøedzesilo-
vaèe v nadakustickém pásmu upravuje
keramický kondenzátor C34, který v�ak
v mnoha pøípadech ani není potøebný.
Mohou se v�ak vyskytnout operaèní zesi-
lovaèe, které tuto kmitoètovou kompen-
zaci budou potøebovat, a proto je na tuto
mo�nost na desce s plo�nými spoji pa-
matováno. Na neinvertující vstup IO652B
je zavedeno oddìlovacím rezistorem
R651 pøedpìtí z dìlièe R652, R656, za-
blokovaného elektrolytickým kondenzá-
torem C21. Pro dosa�ení malého zkres-
lení u�iteèného signálu, dostateèné
odolnosti zesilovaèe proti pøebuzení a
zabezpeèení malého �umu by nemìlo
efektivní napìtí zpracovávaného signálu
na výstupu pøedzesilovaèe pøekroèit 1 V.
Pøípadné jiné po�adované zesílení pøed-

zesilovaèe lze pohodlnì nastavit zmì-
nou odporu rezistorù oznaèených hvìz-
dièkou (R654 a R674) - zvìt�ením odpo-
ru se zmen�uje zesílení signálu a
naopak. Z pøedzesilovaèe je nf signál ve-
den pøes oddìlovací svitkový kondenzá-
tor C653 na vstup 4 monolitického ko-
rekèního zesilovaèe IO2 ji� zmínìného
typu TDA4292. IO2 pou�ívá k øízení svých
funkcí promìnné stejnosmìrné napìtí,
které se na ovládací vstupy zavádí z po-
tenciometrù P651 a� P654. Kmitoèet zlo-
mu kmitoètové charakteristiky je u hlou-
bek nastaven svitkovým kondenzátorem
C654, u vý�ek svitkovým kondenzáto-
rem C656. IO2 je kmitoètovì kompenzo-
ván rezistorem R619 a svitkovým kon-
denzátorem C659. Fyziologický prùbìh
ovládání hlasitosti zaji��ují svitkové kon-
denzátory C529, C530 a rezistory R622
a R623. Výstupní korigovaný signál je
pøes oddìlovací elektrolytický kondenzá-
tor C657 a ochranný rezistor R24 odvá-
dìn do koncového stupnì. Kvùli správné
polarizaci kondenzátoru C657 je v obvo-
du vlo�en rezistor R30. Pro zmen�ení
prùniku ne�ádoucích ru�ivých napìtí do
zpracovávaného signálu jsou zaøazeny
do cest ovládacích signálù filtraèní RC
èlánky - R660, C660, R670, C670 atd.

Rozsah ovládání hlasitosti je zmen�en
rezistorem R661, který zvìt�uje napìtí
na zemním vývodu potenciometru P651
na asi 0,8 V. Hlasitost není ovládána
od -80 dB, ale od -60 dB, co� v praxi bo-
hatì vyhovuje. Tím se stává regulace
jemnìj�í a plynulej�í. K filtraci vnitøních
napìtí je k vývodu 13 IO2 pøipojen elekt-
rolytický kondenzátor C627. Pokud tento
kondenzátor není dostateènì nabitý, ob-
vod nepracuje správnì a vznikají nedefi-
nované stavy, zkreslení signálu a rùzné
pazvuky. Spínání funkce roz�íøení stere-
ofonní báze (W = WIDE) se dìje jedno-
duchým spojením vývodu 18 IO2 se zemí
pøes spínací tranzistor T7. Obdobnì se
zapíná uzemòováním vývodu 8 IO2 tran-
zistorem T6 funkce fyziologické regulace
hlasitosti (F).

(Dokonèení pøí�tì)

Stavebnice popsaného zesilovaèe
bez skøíòky a trafa TR1 stojí 2600,- Kè
plus po�tovné 89,- Kè. Písemné objed-
návky zasílejte na adresu: Marie Zátop-
ková , Pionýrù 828/2, 708 00 Ostrava -
Poruba. Pøípadné dotazy volejte au-
torovi Ing. Z. Zátopkovi na tel./fax.:
069/6628184 v dobì od 20 do 21 hod.
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(Pokraèování)

Minitransceiver
pro pøenos dat �erák

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

Obr.  10. Schéma zapojení vysílaèe

Nyní mù�eme osadit v�echny zbývají-
cí souèástky, tedy pøijímaè, pøedzesilovaè
(SMD souèástky jsou zapájeny ze strany
spojù) a PLL pøijímaèe. Na výstup z TRXu
(emitor T5) pøipojíme osciloskop nebo
pøes jednoduchý nf zesilovaè (napøíklad
s LM386) reproduktor. Máme-li k dispozi-
ci modulovaný generátor na 455 kHz, pøi-
pojíme jej pøes oddìlovací kondenzátor na
vývod 7 IC4 a demodulaèní obvod C23,
L5 naladíme na nezkreslený signál. Bez
generátoru staèí naladit L5 na maximální
�um. Trimrem P2 vyzkou�íme èinnost
DCD.

Stejným zpùsobem, jako se nastavo-
val syntezátor vysílaèe, o�ivíme i synte-
zátor pøijímaèe. Výstupní kmitoèet kont-
rolujeme na vývodech 13 nebo 14 IC2 (za
oddìlovacími kondenzátory C28 a C29),
dá se jemnì korigovat pomocí C38. Zále-
�í na parametrech kupovaného krystalu,
tedy na zatì�ovací kapacitì Cl (viz se-
znam souèástek). Pro nastavení vstup-
ních obvodù je nejlep�í pou�ít odpoví-
dající generátor s nastavitelným atenuá-
torem. F3 potom ladíme na nejmen�í �um
v demodulovaném signálu. Lze také vyu-
�ít vestavìného S-metru MC3362, který
je k dispozici na vývodu 10. Je to proudo-
vý výstup, který poskytuje 4 a� 12 µA. Sta-
èí tedy zapojit mikroampérmetr místo R24
nebo si postavit jednoduchý pøevodník
proud-napìtí s operaèním zesilovaèem
(obr. 9) a ladit na maximum výchylky.

Místo generátoru lze pou�ít i protista-
nici, a� u� to je profesionální TRX s útlu-
movým èlánkem, èi pøímo anténa namí-
øená na nód. Staèí se domluvit se

sysopem svého nódu a ten vám mù�e na
dálku zaklíèovat vysílaè nódu. Nastavení
pak probíhá stejnì, jako bylo uvedeno
vý�e. Tím je celé nastavení TRXu ukon-
èeno. Úroveò modulaèního napìtí je vhod-
né dostavit a� ve spojení s konkrétním mo-
demem.

Mechanická stránka TRXu

Nyní mù�eme vestavìt celý TRX do od-
povídající krabièky. Pro první prototyp byla
pou�ita výborná krabièka firmy BOPLA,
kterou u nás dodává firma ELING Bohe-
mia. Pøesné typové oznaèení je UNIMAS
U110, objednací èíslo 26110000. Dle in-
zerce v AR 3/97, str. 40 nabízela firma ra-
dioamatérùm krabièku za speciální zvý-
hodnìnou cenu �HOBBY� 169 Kè bez
DPH, co� pova�ujeme vzhledem k její kva-
litì za pakatel. TRX lze samozøejmì ve-
stavìt i do jiné krabièky, která sice bude o
pár korun levnìj�í, ale i levnìj�ího vzhle-
du. Zastáváme názor, pokud má zaøízení
vypadat a máme se na nìj celou dobu dí-
vat na stole, musí se nìco investovat do
krabièky. Z na�ich zku�eností s krabièka-
mi firmy BOPLA mù�eme zaruèit, �e za
vynalo�ené peníze dostanete výrobek
opravdu kvalitní a ka�dý sebehor�í �bas-

tl� v ní bude alespoò vypadat profesionál-
nì.

Novou verzi miniTRXu jsme navrhovali
opìt na míru krabièkám BOPLA, tentokrát
jsme pou�ili ALUBOS. Jedná se o Al ob-
délníkový profil s èernou povrchovou úpra-
vou, do kterého se zasune deska s plo�-
nými spoji, a na profil se nasadí èelní a
zadní krytka. Opìt tím zaøízení získá na-
prosto jiný, profesionální vzhled. Rozhod-
nì potì�í, kdy� se náhodný známý zasta-
ví, podívá se na zaøízení a prohlásí: �...to
je hezký, kdepak jsi to koupil a kolik to
zaøízení probùh stálo?� Na èelním panelu
je vhodné umístit LED indikující vysílání
(èervená), pøíjem (zelená) a DCD (�lutá).
Na zadním panelu je umístìn BNC konek-
tor pro pøipojení antény a konektor Can-
non 9 (samice), na který jsou vyvedeny
v�echny signály, vèetnì napájení. Je
vhodné dodr�et následující èíslování vý-
vodù: 1 - vstup modulace (TXAF), 3 - PTT,
4 - +12 V, 5 - výstup z demodulátoru
(RXAF), 6 a� 9 - GND.

Co, kde a za kolik

V TRXu je pou�ito nìkolik souèástek,
které nejsou bì�nì dostupné v obchodech
s elektronickými souèástkami. Zvlá�tì in-
tegrované obvody v provedení SMD je
mo�né zakoupit pouze v desítkách kusù,
které tvoøí balicí jednotku. Velmi �patnì
se shání i koncový tranzistor a mezifrek-
venèní filtr. Helix filtr F3 a v�echny kost-
øièky na cívky se mi podaøilo zajistit díky
firmì ELSY, Areál VÚ Bìchovice-B22,
PSÈ 190 11 Praha 9, tel. (02) 644 03 54.
Kostøièky ji� byly na stránkách PE-AR in-
zerovány (PE-AR 11/1997) a helix filtr se

Obr. 9. Posilovaè S-metru

ð
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Obr. 12. Osazovací výkres, strana souèástek, skut. rozmìr 130x75 mm

dá zakoupit i v kusovém mno�ství v cenì
kolem 300 Kè. Firma nabízí i dal�í kom-
ponenty firmy NEOSID. Filtr 455B je mo�-
no obdr�et u firmy EMGO, Areál VÚH�,
739 51 Dobrá. Demodulaèní cívku je mo�-
né si zhotovit sám nebo ji zakoupit u firmy
Conrad èi EMGO. PIN diody jsem zakou-
pil u SOS Electronic, nabízí je i GES-
ELECTRONIC nebo PS Electronic v ce-
nách kolem 15 Kè. Koncový tranzistor
nabízí firma GES-ELECTRONIC za asi
350 Kè. Tranzistory BRF96S nebo TS jsou
k sehnání v�ude v cenì kolem 20 Kè,
ATF41586 nabízí GM Electronic za 30 Kè,
stejnì tak jako ostatní komponenty. Krys-

taly si lze nechat zhotovit u firmy KRYSTA-
LY, Okru�ní 1144, Hradec Králové a stojí
kolem 100 Kè.

Problém zùstává se zakoupením IO
MC3362DW SMD a MC13176. Zatím jsem
je nikde nevidìl v kusovém mno�ství, ale
tøeba je nìkterá z firem nabídne v kusovém
mno�ství i �iroké veøejnosti. Jedná se o
velmi u�iteèné a zajímavé integrované ob-
vody. Není bohu�el v mých silách zakoupit
velké mno�ství obvodù a pak je po kusech
nabízet zájemcùm stejnì tak, jako zaji��o-
vat a rozesílat desky s plo�nými spoji.

Podìkování: Rádi bychom na závìr po-
dìkovali na�im spolupracovníkùm, kteøí

nám pøi konstrukci TRXu pomáhali. Kon-
krétnì Ing. Milanu Samkovi z Brna za
pomoc pøi návrhu vysílaèe a zhotovení
fotografií a pøi mnoha konzultacích
kostrukèních problémù, panu Zdeòkovi
Krejèímu za superrychlé zhotovení pro-
totypových desek s plo�nými spoji, Ing.
Milanu Gütterovi, OK1FM, a Ing. Karlu
Hejdukovi za pomoc pøi zaji��ování nì-
kterých souèástek.

Velký dík patøí také firmì CEA Pro-
duct Boskovice, tel. (0501) 455 555 za
pomoc pøi výrobì zku�ebních desek
s plo�nými spoji. Urèitì pomohou s vý-
robou desek pro va�e zaøízení i vám.

Obr. 11. Schéma zapojení pøijímaèe

ð

(Dokonèení pøí�tì)
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Obsluha - základní re�im

Pøipojte vstup a výstup. Pøipojte
napájení (pozor na velikost a polaritu
napìtí). Displej by mìl nejprve zobra-
zit znak �-�, pak èíslo naposledy zvole-
ného programu, pøípadnì se rozsvítí
i LED HALL. Pokud se tak nestalo,
zkontrolujte napájení a pokus zopa-
kujte. Zkontrolujte, zda indikátor vybu-
zení reaguje na vstupní signál. Poten-
ciometr GAIN nastavte tak, aby se pøi
nejsilnìj�ích signálech (silný úder do
struny, výkøik do mikrofonu) rozsvìco-
vala èervená LED +6 dB. Pøi nedosta-
teèném vybuzení se zhor�í pomìr sig-
nál/�um. Pøi pøebuzení bude signál
zkreslený. Pokud indikátor nereaguje
pøi �ádné poloze potenciometru, hle-
dejte chybu na vstupu. Zapnìte zesi-
lovaè. Tlaèítky UP, DOWN a ECHO/
/HALL zvolte po�adovaný program.
Tlaèítkem ON/OFF zapnìte efekt a
mù�ete hrát.
Pozn.: Pokud efekt pøepínáte v aktiv-
ním stavu, vypne se pøechodnì na
dobu 0,5 a� 2 s. Ta slou�í k vyprázd-
nìní pamìti a k dokonèení pøechodo-
vých dìjù.

Funkce HOLD

Re�im programování
(Pouze pro Classic a Cadillac)

(pro re�im programování platí
èervený  popis na pøedním panelu)

Stisknìte tlaèítko HOLD a dr�te jej
asi 3 s do doby, ne� zaène blikat LED
A (spodní) na indikátoru vybuzení.
Efekt se automaticky zapne a vypne
se HOLD, re�im efektu Echo èi Hall
zùstává beze zmìny a displej zobra-
zuje hodnotu parametru Delay.

Programování ve funkci Echo

Parametr 1: Doba zpo�dìní (delay).
Mìní se v krocích tlaèítky UP a DOWN,
25 ms do 1 s, popø u varianty Classic
a Cadillac do 2 s, následující velikost
zpo�dìní je pøibli�nì o 30 % vìt�í ne�
pøedchozí.
Parametr 2: Doba zpo�dìní mezi ka-
nály (stereo) 1/128,  1/32, 1/8 aktuál-
ního zpo�dìní.
Parametr 3: Spou�tìní vstupním
signálem (gate). Podmínka spu�tìní
je splnìna, kdy� se pøi høe rozsvítí na-
stavená dioda LED indikátoru. Zde si
mù�ete vybrat ètyøi re�imy práce:
- �ádná speciální funkce.
- Opakování pouze �silného� signálu.
Efekt musí být vypnutý. Jakmile vy-
stoupí indikátor na po�adovanou úro-
veò, efekt �navzorkuje� signál, pøehra-
je jej a opìt se vypne.
- Pøehrání ulo�eného vzorku. Pøedem
si nahrajte nìjaký zvuk, stisknìte tl.
HOLD a vypnìte efekt. Pøi rozsvícení
nastavené LED indikátoru je ulo�ený
zvuk pøehrán. Vzorek ve skuteènosti
trvale koluje v pamìti, av�ak proto�e
je efekt vypnutý, signál není sly�et.
V dobì, kdy se efekt zapne, bude vzo-
rek pøehrán napø. od poloviny do kon-
ce a pak od zaèátku do poloviny.
- Spu�tìní Hold. Zapnìte efekt. Ve
chvíli, kdy zaènete hrát (vst. signál do-
sáhne nastavené intenzity), je v�e na-

hráváno a po uplynutí zadaného zpo�-
dìní je sepnut HOLD. To znamená, �e
efekt pøehrává va�i sekvenci a vy máte
prostor na vlastní hru.
Pozn.: Funkci nelze zkou�et v re�imu
programování.

Programování ve funkci Hall

V pøípadì Echotopu se nejedná
o klasické Hally, av�ak o kombinaci

DIGITÁLNÍ STEREO ECHO/HALL
 ECHOTOP EASY, CLASSIC A CADILLAC

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

(Dokonèení)

Hod. Funkce Reakce
par. na LED

0 �ádná -
1 Opakování A (-20 dB)
2 �silného� B (-6dB)
3 signálu C (0 dB)
4 D (+6 dB)
5 Pøehrání A (-20 dB)
6 ulo�eného B (-6 dB)
7 vzorku C (0 dB)
8 D (+6 dB)
9 A (-20 dB)

10 Automatické B (-6 dB)
11 spu�tìní C (0 dB)
12 HOLD D (+6 dB)

Obr. 22. Ovládací a indikaèní prvky

dvou nebo tøí rùznì dlouhých Ech.
Tím se tøí�tí zvuk a efekt je tak Hallu
podobný.
Parametr 1: Doba zpo�dìní (delay).
Délku zpo�dìní nelze jednoznaènì ur-
èit, nebo� je závislá na typu Hallu a
zpùsobu míchání (následující dva
parametry). Pohybuje se asi od 8 do
550 ms, nastavitelná v 15 krocích.
Parametr 2: Typ Hallu. (type) Na vý-
bìr je 12 typù s rùznými pomìry zpo�-
dìní.
Parametr 3: Zpùsob sèítání (addition)

Hodn. param. Zpùsob sèítání

1 E2 + E3
2 E1 + E2
3 E1 + E2 + E3

Vyberte typ efektu (nejlépe dlouhé
echo). Zaènìte hrát, pak rychle stisk-
nìte tlaèítko HOLD. Efekt bude zazna-
menaný zvuk opakovat a vy mù�ete
hrát napø. sólo. Pokud chcete tuto funk-
ci pou�ívat èastìji, je vhodné vyvést si
externí pedál nebo pou�ívat spou�tìní
vstupním signálem (Classic, Cadil-
lac). Tlaèítky UP a DOWN mù�ete
mìnit rychlost pøehrávání v nìkolika
krocích (harmonizer). Rychlost pøela-
dìní mezi následujícími kroky je dána
èasovou konstantou rozmítání (viz re-
�im programování). Echa do 0,5 s a
v�echny hally mù�ete pouze zpomalo-
vat, dlouhá echa i zrychlovat.
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Programování spoleèných
parametrù pro funkci Echo i Hall

Parametr 4: Frekvence rozmítání
(Modulation frequency). Pro efekty
typu chorus, flanger a podobné je ne-
zbytné ulo�ený signál rozmítat, to zna-
mená plynule mìnit rychlost pøehrává-
ní a zvuk vlastnì rozlaïovat. To lze
nastavit od 0,1 do 25 Hz, nebo rozmí-
tání vypnout.

Hodnota Èasová konst.
parametru rozmítání

1   10 ms
2   30 ms
3 100 ms
4 500 ms
5     1 s
6      2 s
7      5 s
8    10 s

Parametr 5: Èasová konstanta roz-
mítání. (Time constant) Vìt�ina po-
dobných efektù má frekvenci a hloub-
ku rozmítání. Echotop je øe�en tak, �e
po�adovaná vzorkovací frekvence se
mìní skokovì, pak následuje obvod,
(fázový závìs), který tuto frekvenci

postupnì �dohání�. Proto parametr
�Hloubka rozmítání� není realizován a
je nahrazen parametrem �Èasová kon-
stanta rozmítání�. To je vlastnì rych-
lost zmìny vzorkovací frekvence. Tato
vlastnost zjednodu�uje nastavování,
proto�e zmìna dvou parametrù je po-
nìkud komplikovaná a vede ke �pat-
ným výsledkùm. V tomto pøípadì je
èasová konstanta nìco jako míra roz-
ladìní, která je na frekvenci rozmítání
nezávislá.

Pro odborníky je uvedeno nìkolik
prùbìhù na obr. 23.
Èasová konstanta - Classic
Èasová konstanta - Cadillac

Hodn. Èasová Bliká LED
par. konstanta

rozmítání

1   10 ms C, D
2 300 ms C, D
3    1,5 s C, D
4    10 s C, D

Parametr 6: Zpìtná vazba (Feedback).
Parametr, kterým se nastavuje pomìr
hlasitostí mezi dvìma po sobì jdoucími
dozvuky. Hodnota 0 znamená pouze
jedno opakování, ka�dá dal�í hodnota
poèet opakování zvìt�uje. U Hallù,
u kterých se sèítá nìkolik dozvukù,
vzniká pøi silnìj�ím nastavení feed-
back rozkmitání.

Parametr 7: Mix originální-zpo�dìný
signál (Mix). Zde volíte pomìr mezi
hlasitostí originálního a zpo�dìného
(efektového) signálu. Pøi hodnotì 1 je
slabý efektový signál, ten se a� do
hodnoty 6 zesiluje, pak slábne origi-
nální signál, pøi hodnotì 8 je na výstu-
pu pouze signál zpo�dìný.
Pozn: Parametr 6 a 7 je pouze u verze
Cadillac, zbylé verze se obsluhují po-
tenciomery.

Parametr 8: Ulo�ení. (Store) Zobrazu-
je èíslo programu, do kterého bude
va�e nastavení ulo�eno. Pøi vstupu do
programování je hodnota tohoto para-
metru rovna èíslu aktuálního progra-
mu. Parametr mù�ete samozøejmì

mìnit a tím urèit, pod jakým èíslem
programu chcete upravený efekt mít.

Hotový upravený efekt ulo�íte dlou-
hým stiskem tlaèítka HOLD (tlaèítko
dr�te tak dlouho, dokud blikají v�echny
LED na indikátoru). Pokud pustíte tla-
èítko døíve, obnoví se pùvodní nastavený
efekt a v�echny va�e úpravy se ztratí.

Obnovení
pøednastavených hodnot

Odpojte efekt od napájení. Stisk-
nìte tlaèítko ECHO/HALL. Pøipojte na-
pájení a tlaèítko dr�te po dobu, kdy
displej zobrazuje znak �-�. Pak budou
programy s èíslem 0 a� 15 pro Echo
i Hall nastaveny tak, jak byl efekt na-
programován pøi výrobì, zbylé progra-
my, tj. 16 a� 19, zùstanou zachovány
tak, jak jste je naprogramovali.

Zadní panel - obr. 24.

1. INPUT - Jack 6,3 - pøívod vstupního
signálu.
2. OUTPUT - Jack 6,3 - stereo výstup
(�pièka levý kanál, krou�ek pravý ka-
nál).
3. REMOTE - Jack 6,3 - vstup externí-
ho ovládání.
4. POWER - Napájení 12 a� 20 V/
/250 mA.

Pøipojení no�ního ovládání

Pokud efekt pou�ívá hudebník, je
pøi hraní velice nepohodlné a nìkdy do-
konce nemo�né efekt zapínat a pøepí-
nat. Proto má Echotop vyveden vstup
na no�ní ovládání. Na pøipojení v�ech
tlaèítek staèí pouze 2 vodièe (klasická
�mono �òùra jack-jack�). Funkce se
volí zaøazováním rezistorù pøed spí-
naèe, viz obr. 25. Funkce ON//OFF
je øe�ena tak, �e není tøeba nic zaøa-
zovat, a proto je mo�né pou�ít profesi-
onálnì vyrábìné pedály. Pozor. Pedál
musí obsahovat tlaèítko, nikoliv vypí-
naè nebo pøepínaè. Kolik a které funk-
ce budou ovládány z vnìj�ku, zále�í
na u�ivateli, dùle�ité je pouze pøibli�-
nì dodr�et odpor rezistoru.

Obr. 23. Prùbìh èasových konstant
(fp - po�adovaná vzork. frekvence,

  fv - skuteèná vzork. frekvence,
  fr - frekvence rozmítání,
  tc - èasová konstanta)

Optimální èasová konstanta

Dlouhá èasová konstanta
 (jemné rozmítání)

Krátká èasová konstanta
(Intenzivní efekt)

Obr. 24. Zadní panel

Obr. 25.
Pøipojení
no�ního
ovládání
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Seznam souèástek

ECHODESK - základní souèástky
pro v�echny tøi varianty

Rezistory
R1, R2, R3 56 kW, typ 1206
R4, R17, R20,
R59, R75 330 W, typ 1206
R5 39 kW, typ 1206
R6, R13, R16, R7, R10,
R9, R14, R15, R18, R21,
R28, R41, R42,
R50, R51, R58 10 kW, typ 1206
R12, R49 150 kW, typ 1206
R19, R22 33 kW, typ 1206
R72, R73, R74 10 W, typ 1206
R37, R38 15 kW, typ 1206
R11, R24 1,5 kW, typ 1206
R8, R31, R32,
R34, R43,
R52, R64 22 kW, typ 1206
R30, R35, R36,
R69, R70 2,7 kW, typ 1206
R23, R25,
R26, R27 330 kW, typ 1206
R29 3,3 kW, typ 1206
R33, R57 4,7 kW, typ 1206
R71 680 W, typ 1206
R53, R65 6,8 kW, typ 1206
P1 100 kW/E, TP 160A
Kondenzátory
C4 22 pF, KERKO
C8 100 nF, KERKO
C21 1,0 nF, typ 1206
C3 1,5 nF, typ 1206
C1, C6, C9, C19,
C31, C32, C34 100 nF, typ 1206
C15, C16A, C16B 15 nF, typ 1206
C20 2,2 nF, typ 1206
C7, C11 220 pF, typ 1206
C5, C10 22 nF, typ 1206
C14 2,2 µF/50 V, RAD
C2, C13,
C27, C29 4,7 µF/50 V, RAD
C33, C35, C36 470 µF/10 V, RAD
C26 1000 µF/25 V, RAD
C12, C37 47 µF/10 V, RAD
Polovodièové souèástky
D1, D2, D3,
D4, D6, D9 1N4148
D11 SB130 (160)
D12 5,6 V/0,5 W
D13 6,8 V/0,5 W
T1, T2, T3, T4 BC817, SMD
T5 BC807, SMD
IC1, IC3 TL072
IC2, IC10 TL074
IC19, IC20  DRAM41256 - 100 ns (OKI)
IC17 4015
IC4 74LS74
IC14, IC15, IC16 4019
IC7, IC8, IC9 4066
IC11, IC13 4520
IC5 4013
IC12 4526
IC18 74HC4049
U1 7810S, TO220, izolovaný
U2 79005S, TO220, izolovaný
Ostatní souèástky
CON8 Zásuvka napájecí do PCB
CON5, CON6, CON7 Zásuvka stereo
JACK 6,3 do PCB
Objímky na IO8, 2 ks
Objímky na IO14, 7 ks
Objímky na IO16, 10 ks

pro verzi EASY osadíme dále
následující souèástky

R63 330 W, typ 1206
R66 4,7 kW, typ 1206
P2 25 kW/N, TP 160A
P3 2x 25 kW/G, TP 163A

pro verzi CLASSIC osadíme dále
je�tì následující souèástky

R48 150 kW, typ 1206
R44, R45, R55 10 kW, typ 1206
R39, R40 15 kW, typ 1206
R60, R61 22 kW, typ 1206
R56, R62, R63 330 W, typ 1206
R54, R66 4,7 kW, typ 1206
R46, R47 6,8 kW, typ 1206
R67, R68 2,7 kW, typ 1206
C24 1,0 nF, typ 1206
C22 100 nF, typ 1206
C17, C18A, C18B 15 nF, typ 1206
C23 2,2 nF, typ 1206
C28, C30 4,7 µF/50 V, RAD
D5, D10 1N4148
IC6 4013
IC21         DRAM 41256 - 100 ns (OKI)
P2 25 kW/N, TP 160A
P3 2x 25 kW/G, TP 163A
CON9 li�ta zásuvková lámací - 2 pin
CON4 li�ta zásuvková lámací - 7 pin
Objímka na IO14
Objímka na IO16

pro verzi CADILLAC osadíme dále
je�tì následující souèástky

R48 150 kW, typ 1206
R44, R45, R55 10 kW, typ 1206
R39, R40 15 kW, typ 1206
R60, R61 22 kW, typ 1206
R56 330 W, typ 1206
R54 4,7 kW, typ 1206
R46, R47 6,8 kW, typ 1206
R67, R68 2,7 kW, typ 1206
C24 1,0 nF, typ 1206
C22 100 nF, typ 1206
C17, C18A, C18B 15 nF, typ 1206
C23 2,2 nF, typ 1206
C28, C30 4,7 µF/50 V, RAD
D5, D10 1N4148
IC6 4013
IC21      DRAM 41256 - 100 ns (OKI)
CON2, CON3 li�ta zásuvková lámací -
5pin
CON1 li�ta zásuvková lámací - 7pin
Objímka na IO14 a IO16

ECHOCLAS
R1 1 MW, typ 1206
R2 680 W, typ 1206
R3 150 kW, typ 1206
R4 100 kW, typ 1206
R5 56 kW, typ 1206
R6 330 kW, typ 1206
R7 22 kW, typ 1206
R8 470 kW, typ 1206
C1 15 nF, typ 1206
C3 18 pF, typ 0805
C4 100 nF, typ 1206
C2 470 µF/10 V, RAD
D1 3,6 V/0,5 W
IC1 4046
IC2 4051
IC3 4015
CON 1 li�ta úhlová 1ø. lámací - 7 pinù
CON 2 li�ta úhlová 1ø. lámací - 2 piny
Objímky na IO16, 3 ks

ECHOPOT

R1 1 kW, typ 1206
R2, R9, R16, R24 680 W, typ 1206
R3 56 kW
R4, R11 10 kW, typ 1206
R5, R12 6,8 kW, typ 1206
R6, R13 4,7 kW
R7, R14, R18 3,3 kW, typ 1206
R8, R15, R21 1,8 kW, typ 1206
R10, R17, R25 330 W, typ 1206
R19, R22 1,5 kW, typ 1206
R20 2,7 kW, typ 1206
R23 1 kW, typ 1206
R26 150 kW, typ 1206
R27 33 kW, typ 1206
C1 15 nF, typ 1206
C3 18 pF, typ 0805
C4 100 nF, typ 1206
C2 470 µF/10 V, RAD
D1 3,6 V/0,5 W
IC1 4046
IC2, IC4, IC5, IC6 4051
IC3 4015
CON 1 li�ta úhlová 1ø. lámací - 7pinù
CON 2, CON 3 li�ta úhlová jednoøadá
lámací - 5 piny
Objímky na IO16, 5 ks

ECHOPAN

R1 a� R4, R6,
R11, R12, R22 1,0 kW, typ 1206
R7 22 kW, typ 1206
R5, R8 10 kW, typ 1206
R9 4,7 kW, typ 1206
R10 2,7 kW, typ 1206
R13 - R21 470 W, typ 1206
R23 3,3 kW, typ 1206
C1, C2 18 pF, typ 0805
C3, C4 100 nF, typ 1206
C5 15 nF, typ 1206
C6 220 pF, typ 1206
C7 47 µF/10 V, RAD
D1, D2 LL4148, SMD
D3 4,7 V/0,5 W
LD1, LD6, LD7 LED 3 mm èerv.
LD2, LD3,
LD4, LD5 LED 3 mm zelená
LD10 VQE24E
X1 8 MHz
T1 BC807, SMD
IC1 74LS164
IC2 ST62T60, PROM
TL1 a� TL5 tlaèítko ECHO
Objímka na IO20
Objímka na IO16
Objímka 40 (precizní), 1/2 ks
Mechanické díly pro v�echny verze
Knoflík �edý na høídelku 4 mm
pro variantu EASY a CLASSIC, 3 ks
pro variantu CADILLAC, 1 ks
Samolepicí no�ièky kulaté, prùmìr
11 mm, 4 ks
Pøední panel EASY
Pøední panel CLASSIC
Pøední panel CADILLAC
Zadní panel - v�echny varianty
Krabièka U-SB1

Závìrem
I kdy� je hotové zaøízení témìø 2x

dra��í ne� sada kompletního materiá-
lu, vèetnì panelù a plastové krabièky, ñ
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stávkami zabýval nìkolik let (J. T.), a
chtìl bych podìkovat J. Suchému
z Klatov za cenné podnìty na poèátku
této práce.

Kompletní sada materiálu vèetnì
desek, pøedního a zadního panelu,
krabièky
EASY 1990 Kè,
CLASSIC 2390 Kè,
CADDILAC 2690 Kè.
Desky s plo�nými spoji:
Echodesk 192 Kè,
Echopan 57 Kè,
Echoclass 23 Kè,
Echopot 27 Kè.
Naprogramovaný mikroprocesor
EASY 490 Kè,
CLASSIC 590 Kè,
CADILLAC 650 Kè.
Pøední panely - (otvory, barva, dvou-
barevný potisk)
EASY 146 Kè,
CLASSIC 146 Kè,
CADILLAC 146 Kè,
zadní panel pro v�echny varianty 122 Kè,

doporuèujeme v�em, kteøí se necítí na
stavbu pomìrnì slo�itého zaøízení,
zakoupit si radìji hotový výrobek.
Jednak se záruka vztahuje na celý vy-
zkou�ený výrobek a zároveò neztrácí-
te mo�nost mít kompletní technickou
dokumentaci a plnì pochopit v�echny
funkce, a tak výrobek co nejlépe pou�ít.

Celý výrobek si samozøejmì mù�e-
te vyzkou�et v na�í prodejnì v Lin-
dauerovì ul. è. 10, Plzeò, tel. (019) 
22  77  14.

Funkce zaøízení byla rovnì� testo-
vána redaktorem èasopisu Muzikus a
výsledek testu byl uveøejnìn v dubno-
vém èísle 1997.

Pro dosa�ení co nejlep�ího odstu-
pu signál/�um je potøebné efekt opti-
málnì vybudit. Indikátor vybuzení by
mìl pøi normálním signálu poblikávat
na úrovni 0 dB a pøi �pièkách +6 dB.
Díky limitéru se nemusíte pøíli� obávat
pøebuzení efektu.

Problematikou digitálních zpo�ïo-
vacích zaøízení jsem se s mnoha pøe-

plastová skøíòka 126 Kè,
tlaèítko 8 Kè,
Hotové výrobky vèetnì návodu
EASY 3600 Kè,
CLASSIC 4200 Kè,
CADILLAC 4600 Kè,
vhodný adaptér 300 mA 190 Kè.
V�echny ceny jsou vèetnì DPH.

Uvedený materiál èi výrobky nebo
jen nìkteré komponenty je mo�né ob-
jednat nebo pøímo zakoupit v nové
specializované prodejnì na adrese :
EsoTop spol. s r. o. Lindauerova 10,
PLZEÒ, tel./fax (019) 22 77 14.

Zároveò bychom vás rádi pozvali
do této nové prodejny s elektronic-
kými souèástkami (klasická i SMD
montá�.

V na�í prodejnì mù�ete vyu�ít
samoobslu�ného výbìru souèástí
na terminálu, kde si mù�ete sami
v klidu pøipravit seznam souèástí,
které potøebujete.

Lze ho pou�ít i tam, kde nemáme pøístup k napájecímu
transformátoru. Staèí zvonkové tlaèítko pøeklenout správ-
nì pólovanou diodou D1.

Kladná pùlvlna, která pøes mi prochází, nabíjí konden-
zátory C3 a C5, z nich� jsou napájeny dal�í obvody. Stisk-
nutím tlaèítka se zápornou pùlvlnou nabije C2, na dìlièi
R1, R2 klesne napìtí na nulu a impulzem pøes C4 se
spustí monostabilní klopný obvod IO1. Napìtím na jeho
výstupu je napájen indikátor provozu LED1, pøeru�ovaè a
zdroj tónu. Po zesílení v T2 je pøeru�ovaný tón zaveden
do telefonní sluchátkové vlo�ky. P1 nastavíme tak, aby po
stisknutí tlaèítka zaznìlo 6 celých tónù.

Optický indikátor provozu je zapojen jako pøepínací.
V klidu svítí LED1 zelenì, pøi provozu èervenì. Usnadòuje
to orientaci v pøípadì, �e mámetakovýchto zvonkù vedle
sebe nìkolik a jsou ovládány z rùzných míst. Zelený svit
diody mù�e slou�it v noci jako orientaèní svìtlo.

Dlouhodobé stisknutí tlaèítka nemá na èinnost zvonku
�ádný vliv, nebo� i tehdy zazní poze 6 celých tónù.

Celek je zamontován v krabièce od polohovaèe pachù
�Sorbex�, pou�íaného v chladnièkách.

Zdenìk Pícha

ñ

Zvonek s definovanou dobou
pøeru�ovaného tónu a
optickým indikátorem

Obr. 1.
Schéma
zapojení

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji
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Mikropoèítaèe SX

Úvodní informace o øadì 8bitových
integrovaných mikropoèítaèù (dále jen
mikropoèítaèù) SX firmy Scenix Semi-
conductor Inc. byly ji� uvedeny v [1]. Zo-
pakujme zde struènì nejdùle�itìj�í a vý-
luèné charakteristiky prvních dvou èlenù
této øady s architekturou �jako RISC� - obvo-
dù s oznaèením SX18AC a SX28AC. Oba
jmenované typy jsou navr�eny tak, aby
byly funkènì, programovì a vývodovì
sluèitelné s mikropoèítaèi PIC16C5X.
Pøiøazení signálù vývodùm pouzder DIP
u obvodù SX18AC (jako PIC16C54/56) a
SX28AC (jako PIC16C55/57) popisuje
obr. 1. Pro ulo�ení programu v�ak oba
SX nabízejí pamì� FEPROM (Flash)
s organizací 2048 x 12 bitù. Statická
pamì� RAM má rozsah 136 bajtù. Navíc
pøibylo 10 instrukcí (do celkového poètu
43), které mohou pøinést zvìt�ení úèin-
nosti programového kódu. Novinkou je
i rychlá a jednoznaèná odezva na pøeru-
�ení od interního èasovaèe/èítaèe a od
(a� osmi) vnìj�ích signálù.

Mezi unikátními vlastnostmi obvodù
SX stojí na prvním místì výpoèetní vý-
kon. Jeho horní hranice le�í u 50 milionù
instrukcí za sekundu (MIPS) díky tomu,
�e synchronizaèní kmitoèet mù�e být a�
50 MHz a �e témìø v�echny instrukce
jsou provádìny v jednom synchronizaè-
ním cyklu. Pouze instrukce pro vìtvení
programu potøebují 3 cykly. Právì na do-
statku výpoèetního výkonu je zalo�en
koncept, jeho� cílem je �zjednodu�it
�ivot� u�ivatelùm obvodù SX obecnì
i tvùrcùm aplikaèního programového vy-
bavení zvlá��. Spoèívá ve vytváøení pøí-
davných funkcí, vlastnì virtuálních pøí-
davných obvodù (virtual peripherals),

èistì programovými prostøedky. Touto
cestou mohou být napø. realizována nej-
rùznìj�í rozhraní mikropoèítaèe SX nebo
pru�nì nahrazeny vnìj�í, aplikaènì zá-
vislé funkèní bloky. Knihovna virtuál-
ních pøídavných obvodù, av�ak i po-
drobná technická data obvodù SX18AC
a SX28AC (vèetnì popisu instrukcí), jsou
dostupné prostøednictvím adresy http://
www.mite.cz v síti Internet.

Mezi ètyømi alternativními zdroji syn-
chronizaèního signálu, které pøipadají
v úvahu u mikropoèítaèù SX, je také in-
terní oscilátor RC s kmitoètem 4 MHz,
který mù�e být sní�en programovatel-
ným dìlením 1 : 2 a� 1 : 128. Ostatními
mo�nostmi nastavení synchronizaèního
kmitoètu jsou zevnì pøipojený èlánek
RC, piezokeramický rezonátor nebo tra-
dièní krystal.

Aplikaèní linky obvodu SX18AC (brá-
ny RA, RB) i obvodu SX28AC (navíc
brána RC) jsou samozøejmì programo-
vatelné jako vstupní nebo výstupní,
vstupní mohou být navíc definovány pro
rozhraní TTL nebo CMOS. Ve druhém
pøípadì je rozhodovací úroveò rovna po-
lovinì napájecího napìtí, co� usnadòuje
spojování s analogovými signály. Tøi lin-
ky jsou navíc sdíleny se vstupy a výstu-
pem interního analogového komparáto-
ru.

Zbývá je�tì dodat, �e nominální roz-
sah napájecího napìtí mikropoèítaèù
SX18AC a SX28AC je 3,3 V a� 6,25 V,
byl v�ak omezen na 4,5 V a� 6,25 V
u obvodù z poèáteèních výrobních sérií.

Vývojový systém SX Key

Jak ji� také bylo v [1] uvedeno, nedíl-
ným protìj�kem mikropoèítaèù SX je in-

tegrovaný vývojový systém SX Key, kte-
rý pochází z dílny firmy Parallax, Inc. SX
Key navazuje pøímo na èip mikropoèíta-
èe SX prostøednictvím jeho vývodù
OSC1, OSC2, UCC (VDD), a GND (VSS).
K pøipojení slou�í miniaturní sonda (roz-
mìry 43 x 10 x 5 mm) s kabelem a zá-
suvkou pro spojení s rozhraním COM
poèítaèe PC.

Druhou èást systému SX Key tvoøí
programové vybavení pro poèítaè PC
s operaèním systémem Windows 95
nebo Windows 98, které integruje editor,
pøekladaè asembleru SX, zavadìè kódu
a ladicí prostøedí. Zjednodu�enì øeèeno,
aplikaèní program pro mikropoèítaè SX
tak mù�e být jedním kliknutím my�i poèí-
taèem PC pøelo�en, zaveden do pamìti
FEPROM a spu�tìn. Poèínaje sondou
v provedení rev. E a programovým za-
bezpeèením ver. 0.6, jsou systémem SX
Key také podporovány nejdùle�itìj�í la-
dicí postupy (napø. krokování programu
nebo bìh programu se zastavením na
urèeném místì), které dosud byly vyhra-
zeny pouze emulátorùm mikroprocesorù
a mikropoèítaèù. Vzhledem k tomu, �e
se ladicí mo�nosti vývojového systému
SX Key budou dále roz�iøovat, je úèelné
sledovat aktuální stav na ji� vý�e uvede-
né adrese http://www.mite.cz.

S oèekáváním je zatím spojen zpù-
sob pou�ití sondy SX Key ve prospìch
vy��ích programovacích jazykù, které
jsou nepochybnì jedním z dal�ích pøí-
spìvkù k rychlému a snadnému (a tedy
i levnému) vytváøení u�ivatelských pro-
gramù pro mikropoèítaèe SX.

Nezodpovìzenou otázkou také zù-
stává uplatnìní samotných obvodù SX
v dal�í generaci �mikropoèítaèù splnì-
ných pøání� [2].

Vývojová deska EB4SX

Vývojová deska EB4SX, její� zapoje-
ní, provedení a pou�ití bude podrobnì
pøedstaveno ve druhé èásti pøíspìvku,
je urèena a pøizpùsobena aktuálnímu
i budoucímu vyu�ití vývojového systému
SX Key. Reálnou zku�enost s deskou
EB4SX i se systémem SX Key mohou
získat náv�tìvníci stánku C236 (MITE
Hradec Králové, s. r. o.) v pavilonu E-II
na MSV �98 v Brnì.

Literatura

[1] SX - více ne� nejrychlej�í 8bitové mi-
kropoèítaèe. Sdìlovací technika 46,
1998, è. 3, s. 27.
[2] Netuka, J.: UCB/PIC-2: mikropoèítaè
splnìných pøání. PE 3/1996, s. 23 - 25.

           (Pøí�tì dokonèení)

Obr. 2. Sonda vývojového systému
SX Key

Obr. 1. Pøiøazení signálù vývodùm
pouzder DIP mikropoèítaèù SX18AC

a SX28AC

Vývojová deska pro
mikropoèítaèe SX (1)

Ing. Jiøí Martínek, Ing. Jan Netuka

Vývojové desky jsou osvìdèeným pomocníkem pøi seznamova-
cích, ovìøovacích i vá�ných aplikaèních pracích s mikroprocesory a
integrovanými (jednoèipovými) mikropoèítaèi. Dvojnásobný u�itek
pøiná�ejí vývojové desky souèástkám, které jsou uvádìny na trh, a
to tím spí�e, nabízejí-li spoleènì navíc i jednodu��í a investiènì
ménì nároèné zavádìní a ladìní u�ivatelského programového za-
bezpeèení. Právì takovou dvojici tvoøí nové mikropoèítaèe SX a po-
pisovaná vývojová deska.
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Základní technické údaje

Napájení: ze zvonkového transfor-
mátoru (vinutí 5 V), pøípadnì ze

zálo�ní baterie napìtí 4,5 a� 6 V.
Spotøeba podle pou�itého zdroje:

Druh zdroje Baterie
Akumu-

látor
Zv. trans-
formátor

Napìtí 4,5 V 6,0 V 7,2 V
Proud po
zapnutí

2,6 mA 3,5 mA 4,9 mA

Proud pøi
aktivaci

1,5 mA 2,2 mA 3,2 mA

Proud pøi poplachu:
Rz = 8 Ω 80 mA 105 mA 125 mA
Rz = 4 Ω 145 mA 190 mA 230 mA

Proud obvody spínaèù:  spínacích 7 µA,
rozpojovacích 40 µA.

Maximální odpor vedení a senzorù:
spínacích 4,7 kΩ,

rozpojovacích 2,2 kΩ.
Zpo�dìní aktivace snímaèù

po zapnutí: 1½ min.
Zpo�dìní poplachu

po reakci senzorù: ½ min.
Trvání poplachového signálu: 3 min.
Svìtelná indikace:

aktivace senzorù a stavu poplachu.
Rozmìry: 90 x 35 x 65 mm.
Hmotnost: 105 g.

Princip èinnosti

Uskupení základních funkèních cel-
kù zaøízení je patrné z blokového sché-
matu na obr. 1. Zapnutím napájení je
spu�tìn blokovací èasovaè, který po

dobu 1,5 minuty znemo�ní aktivaci èa-
sovaèù spínacích obvodù i melodické-
ho generátoru. Tato doba umo�ní u�i-
vateli pøípadné opu�tìní chránìného
prostoru. Èasovaè zpo�dìní aktivace
o pùl minuty po naru�ení ochranné zóny
spustí èasovaè signálu a melodický

generátor. Tato doba je urèena k vypnutí
zaøízení po pøíchodu u�ivatele do ob-
jektu. Èasovaè signálu zabezpeèí trvá-
ní signálu melodického generátoru po
dobu 3 minut, co� staèí ke vzbuzení
pozornosti u�ivatele, ale zbyteènì ne-
obtì�uje okolní obyvatele. Zesíleným
signálem je buzen reproduktor.

Popis zapojení

Schéma zapojení je na obr. 2. Zap-
nutím zaøízení spínaèem S je okam�i-
tì pøivedeno napájecí napìtí na vývo-
dy IO1b kromì vstupu 8, na nìm� po
dobu dobíjení kondenzátoru C8 pøes
rezistor R8 je malé napìtí, èím� se
aktivuje blokovací èasovaè. Dobu trvá-
ní blokovacího impulsu urèuje odpor
rezistoru R9 a kapacita kondenzátoru
C10. Délky impulsù v�ech èasovaèù
zapojení lze zmìnit zmìnou hodnot R
a C podle tab. 1. Tranzistor T3 je po
dobu blokování otevøen kladným na-
pìtím pøivedeným z výstupu 9 èaso-
vaèe pøes rezistor R10 do báze. Nulo-

Domácí poplachové
zaøízení

Ing. Emil Peòáz
Zaøízení je urèeno ke zvukové signalizaci neoprávnìného vniknutí do chrá-

nìného prostoru (bytu, obytné místnosti, sklepa, gará�e, skladu apod.). Jeho
výhodou, v porovnání s profesionálními výrobky, jsou kromì výraznì ni�-
�ích poøizovacích nákladù malé rozmìry, jednoduchost pøipojení i obsluhy,
spolehlivost, intenzivní zvuková signalizace a minimální klidová spotøeba.
Jeho funkènost ovìøilo trvalé zapojení pøi ochranì sbìratelských cenností
po dobu témìø jednoho roku. Profesionální estetický vzhled je dán vestavì-
ním do univerzální krabièky z èerné plastické hmoty.

Obr. 1. Blokové schéma pøístroje

vací vstupy 4 IO1a i IO2 jsou tranzis-
torem T3 pøipojeny na zem a LED D1
napájená pøes rezistor R11 nesvítí.
Skonèení doby nulování a aktivní stav
obou IO indikuje rozsvícení D1.

Sepne-li se senzor pøipojený ke svor-
kám SV1, proud procházející rezisto-
rem R1 otevøe tranzistor p-n-p T1. Na
jeho emitorovém rezistoru R3 zanikne
klidové kladné napìtí. Rozpojením sen-
zorù pøipojených v sérii ke svorkám SV2
otevøe proud procházející rezistorem
R5 v klidu uzavøený tranzistor n-p-n T2,
na jeho� kolektorovém rezistoru R6
vznikne maximální úbytek napìtí. Kon-
denzátory C1, C3 ve vstupech spína-
cích tranzistorù eliminují vliv indukova-

Obr. 2. Schéma zapojení

Odpor rezistoru R 100 kΩ 330 kΩ 470 kΩ 1 MΩ 1,5 MΩ 2,2 MΩ

C = 100 µF 1/4 min 3/4 min 1 min 2 min 3 min 5 min

C = 220 µF 1/2 min 1,5 min 2 min 4 min 6 min 10 min

Tab. 1. Pøibli�ná doba trvání impulsu MKO s obvodem C555



Praktická elektronika A Radio - 9/98

ných napì�ových impulsù, vznikajících
pøi provozu rùzných elektrických spo-
tøebièù. Zápornými hranami impulsù
z kondenzátorù C2, C4 pøivedenými na
vstup 6 IO1a je spu�tìn monostabilní
klopný obvod a na výstupu 5 se objeví
kladné napìtí po dobu, urèenou odpo-
rem rezistoru R7 a kapacitou konden-
zátoru C10. Po skonèení této doby kon-
denzátorem C11 pøenesený záporný
impuls na vstup 2 (má v klidu kladné
pøedpìtí), spustí èasovaè trvání signá-
lu IO2.

Kladné napìtí z výstupu 3 je pou�ito
jako napájecí napìtí IO3. Napìtí je pøi-
vedeno pøes rezistor R14 a je omeze-
no stabilizaèním úèinkem dvojice diod
LED D2, D3 a filtrováno kondenzáto-
rem C14. Svítivá dioda D2 indikuje stav
poplachu. Kondenzátory C5, C9 a C12
filtrují napìtí pomocných vstupù IO.
Druh signálu melodického generátoru,
jeho� provozní re�im stanoví odpor re-
zistoru R15, lze volit drátovými propoj-
kami u vývodù 1 a 6. Výstupní signál je
rezistorem R16 veden do pøedzesi-
lujícího tranzistoru n-p-n T4 a z jeho
kolektoru pøímo do báze výkonového
p-n-p Darlingtonova zesilovaèe T5.

Pøipojení emitoru na kolektor T5 za-
vádí úèinnou zápornou zpìtnou vazbu,
stabilizující provozní podmínky zesilo-
vaèe výkonu. Výstup pro reproduktor je
na svorkovnici SV3. Výstupní výkon lze
v �irokém rozsahu mìnit odporem re-
zistoru R17 a pøipojením emitoru T4 na
spoleèný vodiè. Odpor rezistoru R16
nesmí být men�í ne� 10 kΩ. Odpory re-
zistorù ve schématu omezují maximál-
ní pøíkon tak, aby se ani pøi pou�ití re-
produktoru s impedancí 4 Ω nepøetí�il
napájecí zvonkový transformátor.

Zdrojová èást se vstupem na svor-
kovnici SV5 vyu�ívá ke dvoucestnému
usmìrnìní integrovaný mùstek U. Dva
vyhlazovací kondenzátory byly zvoleny
z rozmìrových dùvodù (men�í vý�ka).
Kondenzátory C7 a C17 omezují mo�-
nost vlivu impulsních poruch pronikají-
cích ze sítì, zejména pøi pou�ití zvon-
ku. Spínaè S je jediným ovládacím
prvkem zaøízení. Ke svorkám SV4 lze
pøipojit zálo�ní baterii, její� napìtí musí
být nejménì o 1/2 V men�í, ne� stejno-

smìrné napìtí z usmìròovaèe za sta-
vu poplachu. V opaèném pøípadì by byl
pøístroj napájen z baterie a nikoli ze sí-
�ového zdroje. Nepou�ijete-li zálo�ní
baterii, lze svorek SV4 výhodnì vyu�ít
pro napájení speciálních senzorù (in-
fra, otøesových, zvukových apod.).
V takovém pøípadì se dioda D4 nahra-
dí oddìlovacím rezistorem a doplní se
filtraèní kondenzátor, pro který je na
desce s plo�nými spoji místo.

Sestavení

Souèástky zaøízení jsou umístìny na
jednostrannì plátované destièce s plo�-
nými spoji (obr. 3) s rozmístìním podle
obr. 4. Po osazení objímek pro IO,
mùstku a propojovacích vodièù je úèel-
né pájet souèástky po funkèních celcích
od konce. Po zapájení souèástek a kon-
trole usmìròovaèe lze ovìøit funkènost
osazeného nf zesilovaèe. Pøi dotyku na
vývod 3 objímky IO3 se z reproduktoru
ozve výrazný brum a jím procházející
stejnosmìrný proud je 50 a� 80 mA. Po
zapájení R14, R15, D2, D3, C14 a vlo-
�ení IO3 do objímky se pøivedením na-
pájecího napìtí na vývod 3 objímky IO2
uvede melodický generátor do provo-
zu. Zmìnou odporu rezistoru R17 se
nastaví pøíkon zesilovaèe a propojkou
se zvolí po�adovaný druh signálu.

Po zapájení souèástek pøíslu�ejících
IO2 a vlo�ení IO2 do objímky se krát-
kodobým spojením vstupu 2 s nulovým
vodièem aktivuje èasovaè signalizace.
Tím je mo�no ovìøit, pøípadnì zmìnou
odporu rezistoru R13 upravit dobu její-
ho trvání.

Následnì se osadí souèástky obvo-
du IO1 a tranzistor T3. Pøi zapnutí na-
pájecího napìtí se musí rozsvítit LED
D1 bez vlo�eného IO1 do objímky
ihned, pøi vlo�eném IO1 a� po uplynutí
1½ min. Po krátkodobém spojení vstu-
pu 6 IO1 se spoleèným vodièem pøi sví-
tící D1 se do pùl minuty musí ozvat zvu-
ková signalizace.

Po zapájení souèástek tranzistoro-
vých spínaèù T1 a T2 se pøi rozpoje-
ných svorkách SV1 a zkratovaných
svorkách SV2 namìøí na rezistorech R3
a R6 nulové napìtí (mezi napájecím na-

pìtím a kolektorem). Témìø celé napá-
jecí napìtí se musí objevit na R3 pøi
zkratování SV1 a na R6 pøi rozpojení
SV2. Do pùl  minuty po tìchto úkonech
následuje zvuková signalizace.

Pøezkou�ená deska zaøízení se ètyø-
mi �roubky upevní do univerzální skøíò-
ky z plastické hmoty typu U-KM35B,
její� èelní a zadní panely se opatøí ot-
vory podle obr. 5.

Závìr
Zcela bezpeèné, snadno amatérsky

zhotovitelné zaøízení profesionálního
vzhledu s jednoduchou obsluhou umo�-
òuje levnì zabezpeèit byt, prostor se
sbírkami, sklep nebo gará�. K tomu lze
vyu�ít témìø libovolný poèet paralelních
spínacích a sériovì zapojených rozpo-
jovacích mechanických nebo magnetic-
kých senzorù. Díky minimálním rozmì-
rùm je mo�né ve vìt�inì pøípadù
zaøízení umístit pøímo do rozvodné skøí-
nì bytu. Pøi del�ím vedení k senzorùm
se pou�ije tenký stínìný kabel.

Seznam souèástek
Rezistory:
R1, R4 5,6 kΩ
R2 470 kΩ
R3, R6 15 kΩ
R5, R7 100 kΩ
R8, R12, R17 27 kΩ
R9, R15 330 kΩ
R10 10 kΩ
R11 1,7 kΩ
R13 1,5 MΩ
R14 680 Ω
R16 12 kΩ

Kondenzátory:
C1, C3 6,8 nF
C2, C4, C7, C11 33 nF
C5, C9, C12 10 nF
C6, C10 220 µF/16 V
C8 1 µF/50 V
C13 100 µF/16 V
C14 4,7 µF/50 V
C15, C16 470 µF/16 V
C17 100 nF

Polovodièové souèástky:
T1 BC557 (BC327-40)
T2 a� T4 BC547 (BC338-40)

Obr. 3. Deska s plo�nými spoji Obr. 4. Rozmístìní souèástek
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T5 BD680 (BD678)
D1 HLMP 4740, LED Ø 5 mm,

2 mA, zelená
D2 HLMP 1700, LED Ø 3 mm,

2 mA, èervená
D3 HLMP 4700, LED Ø 5 mm,

2 mA, èervená
D4 1N4001
U1 B380C800, usm. mùstek
IO1 C556
IO2 C555
IO3 UM3561

Ostatní souèástky:
SV1, SV2, SV3 svorkovnice

ARK 505/2 (3 kusy)
SV4, SV5 svorkovnice ARK 120/2

(2 kusy)
S páèkový jednopólový

pøepínaè P-B070B

objímka DIL6 - 1 kus
objímka DIL8 - 2 kusy
objímka DIL14 - 1 kus
objímky LED 5 mm - 2 kusy
krabièka U-KM35B (90x35x65 mm) - 1 kus
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Obr. 5. Úpravy panelù krabièky

Ohrievaè
spätných zrkadiel

pre � Favorit
Ohrievaè spätných zrkadiel pre �ko-

du Favorit sa dodáva len ako zvlá�tna
výbava. Zatia¾ som sa nestretol
s pôvodným rie�ením, amatérske úpra-
vy spoèívali v pou�ití výkonových odpo-
rov, �iaroviek alebo ohrievacích telie-
sok z odporového drôtu. Predkladám
èitate¾om overený vlastný spôsob rie-
�enia ohrevu spätných zrkadiel, ktorý
vy�aduje len vyvàtanie �tyroch otvorov.

Elektrické zapojenie (obr. 1) je ve¾-
mi jednoduché. Na ohrievanie je vyu�i-
tý tranzistor KD61x (napr. KD615), in-
tenzitu ohrevu ovplyvòuje odpor v báze.
Toto rie�enie umo�òuje kedyko¾vek pri-
spôsobi� parametre ohrevu individuál-
nym po�iadavkám. Puzdro výkonové-

ho tranzistora p-n-p mo�no pripevni�
bez izolaènej podlo�ky a priechodiek na
nosný hliníkový profil - zjednodu�í sa
montá� a zlep�í prestup tepla. Cena po-
u�itého tranzistora je zanedbate¾ná.

Pred montá�ou treba vypáèi� za
okraj zrkadlo. Pri ni��ích teplotách oko-
lia je riziko po�kodenia prichytiek, od-
porúèam predohria� zrkadlo napr. fé-
nom. Povolením �tyroch skrutiek
uvo¾níme plastové teleso s bowdenmi
a ïal�ích �tyroch skrutiek kryt od hliní-
kového nosníka. V spodnej èasti tele-
sa vyvàtame otvory pre výkonový tran-
zistor (obr. 2). Styèné plochy potrieme
silikónovou pastou (povrch nosníka nie
je ideálne rovný) a pripevníme tranzis-

tor vývodmi od zrkadla. Pre rezistor je
potrebné pod jednu maticu vlo�i� spáj-
kovacie oèko.

Kvôli prevleèeniu prívodného vodi-
èa (min. 2,5 mm2) treba demontova�
èalúnenie dverí, vnútorný a vonkaj�í
spodný kryt ovládania zrkadla a po-
stranné plastové kryty pri podbehoch.
Vodiè z pravej strany pripojíme
na konektor H5 poistkovej skrinky
(k bielemu vodièu), vodiè z ¾avej strany
na priebe�ný konektor 176 D3 (k èier-
nemu hrubému vodièu). Oznaèenie pla-
tí pre model 1993.

 Ohrev spätných zrkadiel sa zapína
súèasne s ohrevom zadného okna.
Pod¾a po�adovaného efektu mo�no
upravi� odpor budiaceho rezistora. Úpl-
ný ohrev (najmä zadného okna) odèer-
páva znaèné mno�stvo energie, mô�e
spôsobi� zvý�enie spotreby a� o 1 dl/
100 km, preto ho treba pou�íva� len
v nevyhnutnej miere.

Ing. Vladimír Èi�márObr. 1. Ohrievaè

Tieto karty majú iný spôsob kódova-
nia poètu jednotiek a iné zapojenie vý-
vodov, ako aj èasové diagramy. Pre za-
ujímavos� treba doda�, �e existujú aj
512bitové karty, ktoré sa pou�ívajú
v Grécku.

Na obr. 1 je schéma jednoduchého
zariadenia, ktoré umo�òuje èíta� obsah
pamäti telefónnej karty na poèítaèi PC
pomocou prilo�eného programu. Pro-
gram je napísaný v jazyku Pascal a dá
sa spusti� a skompilova� prekladaèom
TURBO PASCAL 7.0. Komunikácia pre-
bieha pod¾a èasového diagramu 256bi-
tovej karty. Pre iný typ kariet (napr. slo-
venské - 128bitové) je nefunkèný!

Program preh¾adne vypisuje na ob-
razovke poèítaèa datovú oblas� 32 by-

Zariadenie na èítanie obsahu
pamäti telefónnych kariet

Telefónne karty, pou�ívané v Èeskej republike, sú �peciálne 256bitové
sériové pamäti vyrobené technológiou NMOS. Tento typ kariet sa pou�íva
napr. aj vo Francúzsku. Iným typom telefónnych kariet sú 128bitové karty,
pou�ívané v �tátoch ako sú Nemecko, �védsko, ale aj Slovenská republika.

Presný èasový diagram 256bitovej
karty a popis obsahu pamäti neuvá-
dzam - bol zverejnený v AR 9/95.

MB

Pou�itá literatúra: Phrack Magazine 18.

Pozn. red. Obslu�ný program lze
�stáhnout� pøes internet na
http:/www.spinet.cz/aradio/reader.pas

Obr. 1. Jednoduché zariadenie pre
èítanie obsahu pamäti telefónnej karty

tov v binárnom a hexa móde, zobrazu-
je zakódované informácie:
- Názov krajiny, z ktorej karta pochá-

dza,
- poèet jednotiek na novej karte,
- poèet zostávajúcich jednotiek na

karte.
Zariadenie sa pripája k poèítaèu cez

paralelný port LPT1 urèený pre pripo-
jenie tlaèiarne. Napájanie 5 V je vyve-
dené z konektoru pre klávesnicu. Pri
práci s týmto vyvedeným napätím tre-
ba zamedzi� náhodnému skratu, ktorý
spôsobí nepríjemný reset poèítaèa.

Vhodný konektor na kartu je nutné
vyrobi� vlastnými prostriedkami, nie je
be�ne dostupný. Inak je stavba zaria-
dienia ¾ahko reprodukovate¾ná.
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Stavíme reproduktorové
soustavy (XII)

RNDr. Bohumil Sýkora

           (Pokraèování pøí�tì)

Výhybky jsou téma takøka nevyèer-
patelné a ov�em znaènì dùle�ité. Ná�
seriál v�ak není jen o nich, a tak se
s nimi dnes rozlouèíme pojednáním
na téma vícepásmového uspoøádání.

Dvoupásmové øe�ení reprodukto-
rové soustavy se neobejde bez kom-
promisù, z nich� ten v hifi oblasti nej-
èastìji pøijímaný a vcelku nejménì
problematický je obì� výkonu na níz-
kých kmitoètech. To je dáno, jak ostat-
nì z pøedchozího výkladu vyplývá,
tím, �e u dvoupásmové soustavy musí
basový mìniè fungovat i jako støedo-
vý, následkem èeho� nemù�e být pøí-
li� velký a tudí� nemù�e na nízkých
kmitoètech produkovat pøíli� velký
akustický výkon. Pozor, nejde o ampli-
tudovou charakteristiku, ta mù�e sa-
hat i dosti hluboko, ani o �elektrické
watty� napsané na typovém �títku,
nýbr� jen a jen o skuteènì vyzáøený
akustický výkon. Nejpøímoèaøej�í ces-
tou k vìt�ímu akustickému výkonu je
pou�ití basového mìnièe s vìt�ím
prùmìrem, tedy zpravidla 20 a více
cm. To obvykle znamená nutnost pou-
�ít samostatný støedotónový mìniè a
tím - pova�ujeme-li dvoupásmovou
konstrukci za jakési filosofické výcho-
disko - i rozdìlení signálu dolního
pásma na pásma dvì, na vlastní basy
(zpravidla do 300 a� 800 Hz) a støedy
(od uvedené frekvence k dìlicí frek-
venci vysokotónového mìnièe, co� je
obvykle 2 a� 5 kHz). Mo�ná jsou sa-
mozøejmì i uspoøádání ètyø a vícepás-
mová, pou�ívají se v�ak celkem zøíd-
ka a zde se jimi zabývat nebudeme.

Existují v zásadì dvì hlavní mo�-
nosti, jak zkonstruovat tøípásmovou
výhybku. První z nich je praktickou re-
alizací právì popsaného logického
postupu. Vezmeme prostì dvoupás-
movou výhybku a na výstup jedné její
vìtve pøipojíme dal�í dvoupásmovou

výhybku. Podle pøedchozího textu by
se tato druhá výhybka pøipojovala na
výstup �støedobasové� sekce pùvodní
dvoupásmové výhybky (blokové sché-
ma na obr. 1a). Je v�ak mo�né - a nì-
kdy je to i výhodnìj�í hlavnì z hledis-
ka fázových charakteristik - udìlat to
obrácenì, tedy navrhnout první vý-
hybku na dìlení basy/støedy a na støe-
dový (pøípadnì støedový�kový výstup)
pøivìsit výhybku pro dìlení støedy/vý�-
ky (obr. 1b).

Základním problémem tohoto uspo-
øádání v obou jeho variantách je to, �e
jeden z výstupù první výhybky je za-
tí�en vstupem druhé výhybky. Øekli
jsme si toho dost o neblahém vlivu
kmitoètové závislosti zatì�ovacích im-
pedancí na funkci výhybek, pokud jde
o chování impedance reproduktoru.
A dá se samozøejmì oèekávat, �e dva
reproduktory v souèinnosti se sou-
èástkami výhybky vyprodukují nìco
impedanènì je�tì divoèej�ího. Teore-
tické odvození pro stejnì velké odpo-
rové zátì�e na v�ech výstupech je
pomìrnì jednoduché, pokud druhá
výhybka splòuje podmínku útlumu
3 dB na dìlicí frekvenci - pak je toti�
její vstupní impedance kmitoètovì ne-
závislá. Pro výpoèet souèástek mù�eme
pou�ít tyté� vzorce jako pro výpoèet
dvoupásmové výhybky, musíme v�ak
poèítat s tím, �e pøi pou�ití reproduktorù
z reálného svìta budeme muset hod-
nì mìøit a hodnì hodnot korigovat.

Druhá varianta øe�ení by se dala
oznaèit jako �hvìzdicová�. Výhybka se
v tomto pøípadì skládá ze tøí filtrù,
jejich� vstupy jsou spojeny a tvoøí
tak vstup výhybky (blokové schéma
na obr. 2). Soustavu filtrù tvoøí dol-
nopropustný filtr s mezní frekvencí
odpovídající dìlení basy/støedy, hor-
nopropustný na frekvenci dìlení støe-
dy/vý�ky, a koneènì pásmový, pokrý-
vající pásmo støedù. Dolní a horní
propust se dá øe�it klasicky opìt s po-
u�itím vzorcù pro dvoupásmovou vý-
hybku. S pásmovou propustí je to v�ak
trochu slo�itìj�í. V zásadì pro její
konstrukci existují dvì mo�nosti. První

Obr. 4. Pásmový filtr pro výhybku
12 dB na oktávu odvozený ze

Zobelova filtru

Obr. 1a, b. Dvì mo�né varianty
tøípásmové výhybky v kaskádním

uspoøádání

a)

b)

Obr. 2. Tøípásmová výhybka
v hvìzdicovém uspoøádání

Obr. 3a. Pásmový filtr pro výhybku
6 dB na oktávu

Obr. 3b,c. Kaskádní pásmové filtry
pro výhybku 12 dB na oktávu

b)

je tvoøena kaskádním spojením dolní
propust - horní propust anebo toté�
v opaèném poøadí. Mo�ná uspoøádání
pro strmost 6 a 12 dB na oktávu jsou
na obr. 3a, b, c. Souèástky je opìt
mo�né poèítat podle vzorcù pro dvou-
pásmové výhybky, u varianty se str-
mostí 12 dB na oktávu to v�ak vìt�i-
nou nedopadne nejlépe a je nutné
korigovat, pøièem� optimalizací kmito-
ètové charakteristiky obvykle dospìje-
me k velmi nevýhodnému prùbìhu
kmitoètové závislosti vstupní impe-
dance filtru i celé výhybky.

Existuje v�ak alternativa, která je
z hlediska impedanèních pomìrù vý-
hodnìj�í, a ta je znázornìna na obr. 4.
Jedná se o uspoøádání vycházející
z klasické teorie filtrù (Zobelovy filtry).
Jeho nevýhodou je pouze ponìkud
nároènìj�í a hùøe srozumitelná techni-
ka výpoètu (podrobnosti tentokrát vy-
necháme), co� je asi dùvodem pro to,
�e se pøíli� èasto nepou�ívá, i kdy� pøi
správném návrhu jsou jeho vlastnosti
jednoznaènì lep�í ne� vlastnosti kas-
kádního filtru.

Obecnì se dá øíci, �e návrh tøípás-
mové výhybky je podstatnì nároènìj�í
ne� návrh výhybky dvoupásmové. Po-
skytuje sice vìt�í prostor pro vyrovnání
nedostatkù reproduktorù, tøípásmové
øe�ení umo�òuje dosáhnout men�ích
zkreslení a vìt�ích zatí�itelností, pro
jeho optimalizaci je v�ak potøebná dù-
kladná znalost teorie a také hodnì
zku�enosti, o mìøicí technice nemlu-
vì, tak�e - dá se na nìm podstatnì
více zkazit.

c)
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Modul G, televíznych prijímaèov
(TVP) rady C 416, je osadený integro-
vaným obvodom MDA3505.Tento ob-
vod je, okrem iného, vybavený auto-
matickou reguláciou záverného bodu
(ARZB) obrazovky. Vïaka ARZB sa aj
napriek rôznym vlyvom (teplotné vply-
vy, nerovnomerné stárnutie jednotli-
vých systémov obrazovky,...), dosahu-
je bezchybný èiernobiely obraz. Toto
je nutná podmienka pre kvalitnú re-
produkciu farebného obrazu. V súvis-
losti s modulom G mô�u nasta� v re-
produkcii obrazu rôzne poruchy:
1. Obrazovka nejasí.
2. Obraz má príli� ve¾ký jas, prièom
nie je zafarbený do niektorej z farieb
R,G,B.
3. V obraze chýba jedna farba.
4. V obraze prevláda zafarbenie (chý-
ba biela).
5. Obraz vykazuje poruchy v regulácii
jasu, kontrastu a farebnej sýtosti.
6. Obraz je normálny, av�ak sa ná-
hodne rozjasí. V rozjasenom obraze

vidie� spätné behy a je zafarbený do
niektorej z farieb. Po vypnutí a zapnutí
TVP nabehne normálny obraz.

K jednotlivým prípadom porúch

1. Pokia¾ obrazovka nejasí, vizuálne
skontrolujeme èi �eravia katódy, zme-
riame napätie obrazovky Ug2, skontro-
lujeme èi má obrazovka napätie vn
(postaèí sa rukou dotknú� spredu tie-
nidla obrazovky, pri slabom elektrizo-
vaní vn be�í. Pokia¾ máme pochyb-
nosti, treba vn zmera� vn sondou). Ak
sme v týchto obvodoch nezistili �iadnu
poruchu, zmeriame voltmetrom napä-
tie na �pièkách R, G, B modulu G, od-
kia¾ idú farebné vodièe na dosku
obrazovky. V prípade �e nameriame
napätia väè�ie ako 150 V, sú koncové
stupne R, G, B zablokované. Násled-
ne zmeriame napätie na emitore tran-
zistora T9 (nízkoohmový zdroj na-
pätia). Má by� okolo 6,6 V. Ak je

podstatne väè�ie, zmeriame aj napä-
tie báze T9 a urèíme èi T9 nie vadný.
Pokia¾ je obvod s T9 dobrý, zmeriame
napätia na �pièkách IO1 (MDA3505),
pod¾a servisného návodu. Overíme
obvod regulácie jasu a osciloskopom
zmeriame priebeh impulzu SCI na
�pièke 11 modulu G, alebo �pièke 10
IO1. Z týchto meraní urèíme, èi je vad-
ný IO1, niektorá súèiastka v jeho oko-
lí, alebo je porucha mimo modulu G.
2. Ak má obraz príli� ve¾ký jas, zní�i-
me vokaj�ími prvkami jas a kontrast
na minimum, aby netrpela obrazovka.
Zmeriame napätie Ug2, èi nedo�lo
vplyvom poruchy k jeho nadmernému
nárastu. Potom zmeriame napätia na
�pièkách R, G, B modulu G. Ak sú níz-
ke, asi 30 V, zmeriame napätie na
emitore T9. V prípade �e je podstatne
men�ie ako 6,6 V, skontrolujeme ob-
vod tranzistora T9. Pokia¾ sme poru-
chu nezistili, vypneme TVP a odpojí-
me farebné vodièe zo �pièiek R, G, B
modulu G, vedúce na dosku obrazov-
ky. TVP opä� zapneme a vizuálne
skontrolujeme, èi je tienidlo tmavé. Ak
nie je, je porucha v obvodoch obra-
zovky. Pokia¾ je tienidlo obrazovky
tmavé, meraním jednosmerných na-
pätí na module G urèíme, èi je poru-
cha na tomto module. Skontrolujeme
obvody regulácie jasu, kontrastu a èi
má impulz SCI predpísaný priebeh.
3. V tomto prípade sa orientujeme
predov�etkým meraním jednosmer-
ných napätí na module G. Spravidla
ide o preru�enie dráhy báza emitor
tranzistora T41 (T61, T81). Ak name-
riame napätie báza emitor väè�ie 0,75 V,
potom je vadný príslu�ný tranzistor.
Pokia¾ sú jednosmerné pomery v po-
riadku, zmeriame osciloskopom vstupné
signály RY, BY a meraním jednosmer-
ných napätí na IO1 urèíme poruchu.
4. Treba rozlí�i�, èi porucha neustále
trvá, alebo ide o poruchu pod¾a bodu
è. 6. Opä� zmeriame napätia na �piè-
kách R, G, B modulu G. V prípade
prevládajúcej farby ide o nízke napä-
tie na príslu�nej �pièke. Mô�e ís�
o zvod kondenzátorov C15, C16, C17,
prípadne vadný tranzistor T42, T62,
T82, alebo sú vadné súèiastky v obvo-
doch týchto tranzistorov. Meranie jed-
nosmerných napätí je postaèujúce pre
jednoznaèné urèenie poruchy.
5. Meraním jednosmerných napätí a
ich zmien na �pièkách jas, kontrast,
farebná sýtos� urèíme poruchu a spô-
sob odstránenia.
6. V tomto prípade je vhodné postupo-
va� nasledovne. Jas a kontrast nechá-
me nastavený na prevádzkových hod-
notách. Ideálny je vstupný signál
MONOSKOP. Poruchu je v�ak mo�né
urèi� aj pri be�nom vysielaní, v prípade
záberov s malou zmenou stredného
jasu obrazu. Farebnú sýtos� nastaví-
me na nulu, aby bol obraz èiernobiely.
Zmeriame napätia na �pièkách R, G,
B modulu G. Pokia¾ sa vzájomne lí�ia
o viac ako 30 %, ide o poruchu, ktorá
vyvolá rozpad ARZB. Zmerané  napä-
tia si zapí�eme. TVP vypneme a za-

Poruchy modulu G
v TVP TESLA C 416

Ing. Milo� Milec
Èlánok pojednáva o poruchách modulu G (C416) a ich odstrá-

není. V popisovaných obvodoch sú napájacie napätia 200 V, 600 V,
7 500 V, 24 500 V, ktoré sú za urèitých okolností �ivotu nebezpeèné.
Preto tento èlánok nie je urèený pre amatérsku verejnos�. Je výlu-
ène urèený pre servisných pracovníkov, ktorí problematiku opráv
z poh¾adu rôznych aspektov ovládajú.

Obr. 1. Èas� pôvodného
zapojenia modulu G

Obr. 2. Upravené zapojenie
ñ
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meníme navzájom farebné vodièe
dvoch �pièiek (medzi modulom G a
doskou obrazovky) a síce, zo �pièky,
kde sme namerali najmen�ie napätie
(ni��ie o 30 % voèi ostatným dvom) a
�pièky s normálnym napätím (okolo
100 V). TVP zapneme a opä� zmeria-
me jednosmerné napätia. Tentoraz
v�ak meriame priamo na jednotlivých
katódach na doske obrazovky. Pokia¾
sa jednosmerné pomery na katódach
obrazovky nezmenia, ide o poruchu
v obrazovke (zvod katódy, strata emi-
sivity). Ak sa jednosmerné pomery
prenesú do druhej katódy, ide o poru-
chu v module G a treba bli��ie lokali-
zova� miesto poruchy. V prípade poru-
chy obrazovky urèíme druh poruchy a
zhodnotíme situáciu. Je mo�ná výmena
obrazovky, oprava obrazovky zvlá�t-
nym regeneraèným prístrojom, prí-
padne úprava modulu G pre pôvodnú
obrazovku, keï ide o do�itie prijíma-
èa. Po konzultácii s majite¾om sa roz-
hodneme pre konkrétny postup. V prí-
pade do�itia prijímaèa je vhodné:
- Rozpoji� obvod spätnej väzby ARZB
odpojením jedného vývodu rezistoru
R36.
- Prispájkova� doplòujúce trimre P8 P9,
a P10 s odporom 22 kW a� 47 kW na
modul G. Trimre prispájkujeme zo strany
plo�ného spoja na �pièky trimrov P1, P2,

P3. Be�ce trimrov P8, P9, a P10 pri-
poji� na �pièky 28, 4, 2 pod¾a obr. 2.
Pomocou týchto trimrov nastavíme
napätia na �pièkách R, G, B modulu
G, ktoré sme namerali pred poruchou
a ktoré sme si zapísali. Vizuálne zhod-
notíme zafarbenie èiernobieleho obrazu
do príslu�nej farby a malou zmenou
trimrov P8, P9 èi P10 nastavíme
èiernobiely obraz. Treba si uvedomi�,
�e pri tejto poruche sa farebné za-
farbenie obrazu mení s nastaveným
jasom. Preto trimre nastavujeme pri
prevádzkovom jase a kontraste po
tepelnom ustálení obrazovky! V závis-
losti od starnutia obrazovky sa mô�e
sta�, �e èasom musíme zmenou P8,
P9, èi P10 znovu nastavi� èiernobiely
obraz.

Preto�e TVP rady C 416 do�ívajú,
mô�u nasta� aj atypické poruchy vrá-
tane studených spojov, èi preru�e-
ných spojov apod. Na základe vlast-
ných skúseností neodporúèam rie�enie
opravy výmenou modulu G za iný.
Ka�dý modul je nastavený na príslu�-
nú obrazovku v konkrétnom prijímaèi.
Pri výmene modulu za iný musíme
tento nastavi� pod¾a servisného návo-
du. Samotnou opravou modulu sa vy-
hneme situácii, �e získame modul zo
servisnej siete, ktorý má skrytú poru-
chu (na èom mô�eme len prerobi�).

ñ Pri opravách zásadne pou�ívame
súèiastky predpísaných hodnôt a
pokia¾ nejde o do�itie prijímaèa, v �iad-
nom prípade nemeníme zapojenie
prijímaèa, ktoré je overené a schvá-
lené.

Záver

Uvedený postup mô�eme vyu�i� aj
v iných modeloch TVP, kde je pou�itý
integrovaný obvod MDA3505. Zapoje-
nie koncových stupòov R, G, B býva
samozrejme odli�né. Preto sa aj niek-
toré poruchy trochu odli�ne prejavujú.
Napr: TVP TESLA RUBÍN C391D má
oproti C416 �ir�í pracovný rozsah
ARZB, preto je u týchto TVP porucha
pod¾a bodu è.6 menej èastá. Na dru-
hej strane sa v týchto TVP ïaleko
èastej�ie vyskytujú poruchy typu zvod
kondenzátorov (C58, C57, C56), stra-
ta kapacity, preru�ená dráha báza
emitor tranzistorov koncových stupòov
R, G, B, poruchy obrazovky a poruchy
zdroja napätia VT1 (na doske obra-
zovky).

Pou�itá literatúra

[1] TESLA ORAVA: Technické infor-
mácie è. 51 a è. 54, Color 416.

Zapojení na obr. 1 pøedstavuje jed-
noduchý stabilizovaný napájecí zdroj
se dvìma integrovanými obvody, který
dodává mimo výstupní napìtí 2,5 V
(UO3) je�tì pøepínatelné bipolární na-
pìtí 5 V, 10 V nebo 15 V (UO1 = UO2)
s mo�ností odbìru zatì�ovacího prou-
du ze v�ech tøí výstupù do 20 mA
(tedy -IO1 = -IO2 = -IO3).

Jako zdroj referenèního napìtí
slou�í zvlá�tní integrovaný obvod
TLE2425 (IO1), který zaji��uje výstup-
ní napìtí 2,5 V s vysokou pøesností.
Polovina dvojitého operaèního zesilo-
vaèe TLE2062 (IO2-1) pracuje jako
neinvertující zesilovaè, jeho� zesilova-
cí èinitel je mo�né nastavit pomocí
pøepínaèe P na velikost 2, 4 nebo 6,
èím� dostaneme na výstupu UO1 klad-
né výstupní napìtí.

Druhá polovina dvojitého operaèní-
ho zesilovaèe (IO2-2) pùsobí jako
invertor se zesílením -A = 1 a jeho
výstup UO3 dodává napìtí záporné
stejné velikosti jako výstup UO1. Tole-
rance výstupních napìtí je dána
pøesností zdroje referenèního napì-
tí (obvodu IO1), napì�ovou nesyme-
trií obou operaèních zesilovaèù, pøes-
ností rezistorù R1 a� R6. Je-li jejich
tolerance maximálnì 0,25 %, mù�eme
pøedpokládat pøesnost výstupního
napìtí kladného i záporného okolo
1 %.

Zapojení se napájí bipolárním stej-
nosmìrným napìtím ±22 V. Oba inte-
grované obvody jsou výrobky firmy
Texas Instruments. Pou�ijí-li se ob-
dobné integrované obvody jiných
výrobcù, dostane konstruktér mírnì
odli�ná výstupní napìtí. Ov�em inte-
grovaný obvod TLE2425 nemá zná-
mou pøímou náhradu. Popsaný zdroj
je v�estrannì u�iteèný pøi laborování
s operaèními zesilovaèi a vývoji elek-
tronických zapojení vùbec.

           S�
Obr. 1. Zapojení stabilizovaného

zdroje napìtí 2,5 V a tøí
stabilizovaných pøepínatelných

bipolárních napìtí 5 V, 10 V a 15 V

Nev�ední
jednoduchý

stabilizovaný
zdroj tøí napìtí

[1] Aplikaèní zpráva TLE2425 Texas
Instruments.

Vhodné náhrady
za nevyrábìné

tranzistory
Øada výrobcù ru�í ve výrobì ne-

perspektivní, zastaralé nebo málo po-
u�ívané typy tranzistorù a nahrazuje
je modernìj�ími souèástkami. Násle-
dující tabulka uvádí pøehled vhodných
náhradních typù nìkterých vysokofre-
kvenèních a výkonových tranzistorù.

         S�

TYP Náhrada¨
Vysokofrekvenèní tranzistory
BFQ163 BFQ166
BFQ233 BFQ236
BFQ233A BFQ236A
BFQ234 BFQ232
BFQ253 BFQ256
BFQ253A BFQ256A
BFQ254 BFQ252
BFQ263 BFQ266
BFQ263A BFQ266A
BFQ268 BFQ262
Výkonové tranzistory
BU1708A není
BUV47 BUW12
BUV47A BUW12A
BUV48 BUW13
BUV48A BUW13A
BUV89 není
BUV90 není
BUV90F není
BUX86 BUX86P
BUX87 BUX87P
BUX100 není
TIP49 BUX84
TIP50 BUX85
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Úvod

Zatímco vývoj radiolokace ve Velké Británii a Spojených stá-
tech je podrobnì dokumentován v mnoha èláncích a monogra-
fiích vydaných po II. svìtové válce, je dosud velmi obtí�né zís-
kat nìjaké informace o tom, jak se radiolokace vyvíjela napø.
v Japonsku.

První patent, týkající se detekce lodí pomocí rádiových vln,
pochází z roku 1911, av�ak bìhem první svìtové války nebylo
dost dùvodù vyvíjet zaøízení k detekci lodí èi letadel rádiovými
vlnami. Vzhledem k velkým vojenským úspìchùm Nìmecka
v ponorkové válce se ve Velké Británii vìnovalo mnoho sil vý-
voji akustického detekèního zaøízení pro zji�tìní ponorky. I to
se osvìdèilo v prùbìhu II. svìtové války.

Po I. svìtové válce v�ak vojen�tí experti zejména rozvinuli
leteckou techniku bombardování a po nástupu fa�istù v Nì-
mecku po r. 1933 právì vývoj letecké �zbranì� upozornil okolní
státy na nové vá�né nebezpeèí. Byly vyvinuty systémy akustic-
ké detekce letících letadel a zøejmì jen ve Velké Británii do�lo
k prvním pokusùm o radiolokaci na vìdecké bázi. Známý Chain
Home, který pracoval na vlnové délce 15 m (20 MHz), byl pøes
v�echny nevýhody hlavním fungujícím zaøízením, schopným na
poèátku války v roce 1939 varovat pøed svazy bombardérù od-
létajících z Nìmecka smìrem k Británii.

Mohutný rozvoj letectva v Nìmecku také zpùsobil soustøe-
dìní sil na vývoj dokonalej�ích zaøízení pro radiolokaci letadel
z letadel a z lodí, jako� i detekce lodí z lodí. Byl vynalezen du-
tinový magnetron, který jako zdroj vysokého impulsního výko-
nu na centimetrových vlnách dovolil konstruovat øadu systémù
s velkým rozli�ením, které mohly být neseny i na stíhacích leta-
dlech. Díky spolupráci Velké Británie se Spojenými státy tak
bìhem války zaznamenaly radiolokátory v�ech mo�ných vari-
ant obrovský rozvoj.

Hlavním rysem radiolokaèních zaøízení je jejich vhodnost
k obranì proti letadlùm, pøípadnì ke zji�tìní lodí i za optickým
obzorem, v noci a za �patné viditelnosti. Z tìchto dùvodù nebyl
rozvoj radiolokace v Nìmecku a Japonsku pøíli� podporován,
proto�e tyto zemì se pøipravovaly na útoènou válku, pøi ní�
v tehdej�ím pojetí strategie nebylo dost dùvodù financovat málo
známou techniku, která neslibovala podstatné výhody vojen-
ským útoèným operacím.

Radiolokace v Japonsku

Japonské loïstvo, letectvo i pozemní vojsko zapoèaly roz-
sáhlé váleèné operace v Èínì v roce 1937. Ostatní velmoci
nechaly Èínu na pospas, pouze si vyhrazovaly vlastní nezú-
èastnìnost. To se jim daøilo a� do roku 1941, kdy se Japonci po
snadných úspì�ích v Èínì cítili dosti silní napadnout britské
kolonie - Hongkong a Singapur, prakticky ve stejný den, kdy
zaútoèili na Pearl Harbour na Havaji.

Jak se zdá podle dostupných zpráv, japonská armáda a le-
tectvo nemìly a nepotøebovaly radiolokaèní zaøízení a Japonci
byli proto pøekvapeni, kdy� se jim v Singapuru podaøilo zajistit
nepo�kozené protiletadlové svìtlomety navádìné radiolokáto-
rem. Tato britská zbraò mìla slou�it k navedení zhasnutého
svìtlometu na letadlo a pak jej rozsvítit. Tím mìla být chránìna
obsluha svìtlometu a zlep�ena èinnost protiletadlové baterie.

Japonským útoèníkùm se dokonce podaøilo díky zradì jed-
noho britského vojáka, èlena obsluhy, získat i popis a návod
k pou�ití. V�e (vèetnì vojáka) bylo pøevezeno do Japonska ke
zkoumání.

Teprve v roce 1994 byl vypátrán dosud �ijící bývalý japon-
ský dùstojník, který potají uchovával pár stránek z pùvodního
britského návodu. Pro japonské specialisty bylo prý tehdy pøe-

Obr. 1. Stránka z bloku Dr. E. Asariho, který za války absolvo-
val japonskou kadetní technickou �kolu a s ním� je autor

v kontaktu. Pøeklad popisu:

Èást 3. Mìøení vzdálenosti rádiovým pøístrojem. Pro mìøení
vzdálenosti letadel pøilepte na stínítko obrazovky mìøítko vzdá-
lenosti. Potom urèete odrazy od cílù a porovnejte mìøítko s ob-
razem: skuteèná vzdálenost je polovina souèinu rychlosti svìt-
la a èasu na obrazovce. Na obr. 1 jsou uvedena dvì mìøítka
pro dvì doby opakovacího kmitoètu pøístroje: pro rozsah do
150 a do 300 km.

a) vysílaný puls, b) odrazy od okolí, c) �um pøijímaèe, d)
odrazy od okolních hor, e) odraz od letadla, f) pøí�tí vysílaný
impuls

Èást 4.  Mìøení smìru cíle rádiovým pøístrojem Otáèejte pøi-
jímací anténou tak, abyste dosáhli nejsilnìj�ího odrazu od cíle,
potom pøeètìte smìrový úhel

kvapením, �e Britové pou�ívali ètveøici Yagiho antén v pásmu
pravdìpodobnì 200 MHz. Vysílaè radiolokátoru pou�íval proti-
taktní triodový oscilátor s výkonem okolo 2 kW v impulsu a jen-
doduchý pøijímaè s vyhodnocením signálu ze dvou párù antén
na osciloskopu.

Dal�í koøistí údajnì byl na Japonci okupovaných Filipínách
radiolokátor vyrobený ve Spojených státech, leè podrobnosti o
tom nejsou k dispozici.

Je pravdìpodobné, �e po prozkoumání popsaných koøist-
ných pøístrojù získali Japonci pøedev�ím inspiraci k dal�ímu
vývoji. Oni sami se v�ak nijak neobávali bombardování Japon-
ska, a proto zøejmì �ádné obranné radiolokátory nevyvíjeli. Vì-
dìli pøece, �e k pou�ití letadel na vzdálenosti, obvyklé v pacific-
ké oblasti, musí mít útoèník mateøskou letadlovou loï a neèekali,
�e by proti nim samým nìkdo podobnou zbraò v dohledné dobì
vyvinul a pou�il. Do�lo v�ak k tomu velmi brzy.

Zdá se, �e podobnì jako Britové, i Japonci cítili potøebu mít
lodní radiolokátor, který doká�e odhalit pøítomnost lodi ve tmì
a za �patné viditelnosti. Rovnì� se zdá, �e - na rozdíl od Nì-
mecka - Japonci byli ve vývoji námoøních radiolokátorù pomìr-
nì úspì�ní a alespoò nìkteré japonské váleèné lodi radioloká-
tor mìly a pou�ívaly.

(Dokonèení pøí�tì)

Radiolokace v Japonsku
za II. svìtové války

Ing. Jiøí Polívka, CSc.
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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

INTERNET
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU SPINET

K INTERNETU VÁS PØIPOJÍ

Téma dne�ní rubriky mo�ná nìkoho pøekvapí - èeské  rozhlasové stanice na Internetu. Svoje webové
stránky má na Internetu nejen veøejnoprávní Èeský rozhlas, ale i vìt�ina soukromých stanic. Najdete na
nich základní informace o stanici, jejím dosahu, podmínkách inzerce, programovém schématu ap. V nì-
kolika pøípadech si dokonce mù�ete stanice na Internetu �ivì poslechnout.

Nejkvalitnìj�í a nejobsáhlej�í jsou
stránky èeského rozhlasu (v�ech jeho
stanic) a poslech Radio�urnálu na In-
ternetu si nezadá s kvalitou bì�ného
støedovlnného vysílání.

�ivé vysílání nabízejí na Internetu
i stanice Eldorádio, Evropa 2, Karyon
a Kiss Hády. Chcete-li tyto stanice
(a mnoho stovek dal�ích v celém svì-
tì) poslouchat, potøebujete k tomu Real
Audio Player, program, který si mù�ete
zdarma stáhnout z www.real.com.

Webové stránky rozhlasových sta-
nic jsou nejrùznìj�í kvality. Mnohé jsou
dlouhodobì ve stavu rozpracovanosti
a nabízejí nefunkèní odkazy. Nìkteøí
tvùrci zase nehledí na èas (a peníze)
náv�tìvníkù a vybavují stránky boha-

tou grafikou a obrázky, na které èekáte
dlouhé desítky vteøin i s rychlým mode-
mem. Na vìt�inì stránek jsou vedeny
�ebøíèky posluchaèi nej�ádanìj�ích

Na Internetu najdete i grafy sledovanosti
rozhlasových stanic

písnièek, organizovány soutì�e a na
tìch nejúspì�nìj�ích u� lze najít i re-
klamní prou�ky rùzných firem. Zkuste
si to sami - budete mít celý veèer co
dìlat! Tabulka internetových adres je
na dal�í stranì.

Real Audio Player k poslouchání zvuko-
vých poøadù na Internetu
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www.azradio.cz/
www.ecn.cz/country/
www.cro.cz/
www.eldoradio.cz/
www.publikum.cz
sunsite.mff.cuni.cz/prague/culture/rock/Radio1/
www.inext.cz/apollo/default.htm
attack.evropa2.cz/
radio.bonton.cz
www.city.tnet.cz/
www.radiocrystal.cz/
www.no-crack.cz/business/cerna_hora/index.htm
www.diana.cz/
www.kadel.cz/eurok/index.htm
www.evropa2.cz/
www.fmplus.cz/
www.edi.cz/kod/win/f1/f1.htm
www.proinfo.cz/wwwpages/hellax/
www.central.cz/karolina
www.karyon.cz/
www.kis.cz
www.kissmorava.cz
www.pwp.cz/kiss_proton
www.krokodyl.cz/
www.radio-life.cz/
www.joeradio.cz/
www.olomoucke-forum.cz/pohoda/index.html
www.ebinfo.cz/profil/
www.proinfo.cz/wwwpages/proglas/proglas.html
relax.regionet.cz/index.html
www.rokko.cz
www.radiosprint.cz/
styl.asysijd.cz/
www.central.cz/sumava
www.pvtnet.cz/www/triangl/
www.vox.cz/
www.west.cz/
www.zlatapraha.cz/
www.radiozlin.cz
www.inet.cz/bin/cnv/cz/vbp-cz/4/cro.html?=win
www.dolphin.cz/crp/

Webové stránky èeských rozhlasových stanic

AZ Rádio
COUNTRY Radio
ÈESKÝ ROZHLAS
Eldorádio
HIT Rádio PUBLIKUM
Radio 1
Radio APOLLO
Radio ATTACK!
Radio BONTON
Radio CITY
Radio CRYSTAL
Radio ÈERNÁ HORA
Radio DIANA
Radio EURO K
Radio EVROPA 2
Radio FM PLUS
Radio FREKVENCE 1
Radio HELLAX
Radio KAROLÍNA
Radio KARYON
Radio KISS HÁDY
Radio KISS MORAVA
Radio KISS PROTON
Radio KROKODÝL
Radio LIFE
Radio LIMONÁDOVÝ JOE
Radio POHODA
Radio PROFIL
Radio PROGLAS
Radio RELAX
Radio ROKKO
Radio SPRINT
Radio STYL
Radio �UMAVA
Radio TRIANGL
Radio VOX
Radio WEST - EVROPA 2
Radio ZLATÁ PRAHA
Radio ZLÍN
Regionální studio ÈRo Brno
Regionální studio ÈRo Plzeò
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Obèas se stává, �e ne v�ech-
ny zvukové karty jsou opravdu
stoprocentnì kompatibilní s obì-
ma nejpou�ívanìj�ími operaèní-
mi systémy, Windows 95 a Win-
dows NT. Nìkdy se nedostatky
neprojeví na první pohled - karta
napø. dobøe pøehrává osmibitové
zvuky ale problémy nastanou se
�estnáctibitovými. A tak vám po
vlastních zku�enostech mù�eme
doporuèit jednu takovou, která je
bezproblémová a pøitom kvalitní
a levná - Montego A3D Xstream
od firmy Turtle Beach.

Zvuková karta Montego na sbìrni-
ci PCI vyhovuje v�em nárokùm a potøe-
bám støednì nároèného u�ivatele mul-
timédií na poèítaèi. Kvalitní osmnácti-
bitové pøevodníky a vzorkování a� 48
kHz umo�òují perfektní èistou repro-
dukci i nahrávání v�ech zvukù, které
mù�ete v bì�né praxi potøebovat. Kar-
ta øe�í vìt�inu èinností vlastním hard-
warovým vybavením a nezatì�uje tak
témìø vùbec procesor poèítaèe. Pod-
poruje herní standard Direct Sound
a úspì�nì se uplatní u v�ech her pro
Windows a u vìt�iny pro MS DOS.

Specialitou je podpora prostorové-
ho zvuku, tzv. Aureal A3D Positional
Sound. Tato funkce je stále èastìji vy-
u�ívána u novìj�ích her. Zvuk sly�íte
ze v�ech stran, tj. nejen zprava a zle-
va, ale i shora, zdola, zezadu.

Montego umo�òuje souèasné na-
hrávání i pøehrávání bez jakéhokoliv
omezení a s jakýmikoliv (samozøejmì
i rùznými) vzorkovacími kmitoèty (sam-
pling rate). Podporuje tak plnì duplexní
telefonování na Internetu (má i samo-
statný vnitøní konektor pro pøipojení
vstupu i výstupu modemu).

Ke kartì Montego je dodáváno kro-
mì potøebných ovladaèù pro Windows
3.x/95/98/NT4/NT5 i bohaté softwaro-
vé vybavení. Na doprovodném CD-
ROM najdete Audio Station 2 (pøehrá-
vaè CD, WAV, MIDI - klasická �vì��),
MIDI sekvencer Voyetra MIDI Orches-
trator Plus, digitální audio editor Audio-
View, editor parametrù MIDI, Jam Grid
- interaktivní nástroj pro tvorbu hudby
ve formátu MIDI, hudební hry, multi-
mediální diagnostické programy a bo-
hatý výbìr zvukových souborù ve for-
mátech WAV a MIDI.

Minimální po�adavky na poèítaè -
procesor Pentium 75 MHz a lep�í (up-
latnìní a výsledný efekt A3D a wave-
table syntézy v�ak roste s rychlostí pro-
cesoru a pro maximální výkon se dopo-
ruèuje procesor 200 MHz MMX), 16 MB
RAM, asi 12 MB místa na pevném dis-
ku pro aplikaèní software, jeden volný
slot sbìrnice PCI, mechanika pro CD-
ROM, sluchátka nebo reproduktory
s vlastním zesilovaèem.

Kartu Montego A3D Xstream nám
prodala firma B.L.A. elektronika & ser-
vis, Americká 39, Praha 2, www.bla.cz
(na INVEXu �98 stánek B102  pav. E1).

Technické údaje
Sbìrnice: PCI Bus Master se 48-kanálovým rozhraním DMS, plug & play
Kompatibilita: Windows 3.x/95/98/NT4/NT5
Herní kompatibilita: v�echny standardní hry pod Windows a vìt�ina her pod DOS
Pøevodníky: 18-bitové A/D a D/A s odstupem signál/�um > 92 dB,

hardwarový konvertor pro vzorkování
Zkreslení: lep�í ne� -92 dB (0,005%)
Stereofonní pøeslechy: -89 dB/100 Hz, -90 dB/1 kHz, -87 dB/10 kHz
Kmitoètový prùbìh: 20 Hz a� 20 kHz ±1 dB
Digitální zpracování: hardwarové plnì duplexní pro souèasné nahrávání i pøehrávání

pøi plné �íøce pásma a rùzném vzorkování pro nahrávání/
pøehrávání, 16 digitálních hardwarových smì�ovaèù pro
zpracování prùbì�ných nf signálù (streams) z PCI

Vzorkování: a� 48 kHz, 16 hw vzorkovacích konvertorù pro zpracování
prùbì�ných digitálních signálù o rùzných vzorkovacích
kmitoètech bez nárokù na zatí�ení CPU poèítaèe

A3D: prostorový A3D zvuk, rychlej�í poèítaèe zvýrazòují efekt
Vstupy: vnìj�í - mono dynamický nebo kondenzátorový mikrofon,

stereo linka, vnitøní - stereo, CD, modem
Výstupy: vnìj�í - stero linka (sluchátka, reproduktory),

vnitøní - modem (pro hlasové telefonování)
Syntetizér wavetable: 64-hlasová syntéza, 4 MB vzorkù ulo�ených v pamìti PC

s Dynamic Voice Exchange, konektor pro roz�iøovací kartu
MIDI: hardwarové rozhraní MPU-401 pøes konektor joysticku
Joystick: podpora standardních analogových i digitálních joystickù
S/PDIF Expander Port: k pøipojení pøípadné doplòkové karty pro záznam a pøehrávání

èistì digitálního audiosignálu

stereo vstup z CD

audio procesor

vstup a výstup pro modem

dal�í stereo vstup

konektor
SPDIF

64hlasá
wavetable
syntéza

A3D
prostorový
zvuk

plný duplex
(hardwarovì)

konektor
pro pøídavný
wavetable modulrozhraní pro PCI Bus Master

konektor
pro joystick

rozhraní
MIDI

MPU-401

výstup
stereo

vstup
stereo

vstup pro
mikrofon

vstup telefon mono
vstup stereo

vstup stereo z CD
mikrofon

interní vstupy:

stereo vstup

konektor MIDI

joystick

roz�íøení wavetable

volba zdroje pro záznam

úroveò

18bit AD

64-hlasý
wavetable
syntetizér

PCI Bus-mastering, audio akcelerátor

4MB vzorkù
v PC RAM

transceiver
S/PDIF

18bit DA

výstup.
mixer

výstup telefon mono

stereo výstup
(sluchátka)

regulace
hlasitosti

konektor
S/PDIF

sbìrnice PCI

Blokové schéma zvukové karty Montego A3D Xstream firmy Turtle Beach
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Èeský grafický vektorový edi-
tor Zoner Callisto 3 je cenovì at-
raktivní alternativou k populár-
ním zahranièním kreslicím pro-
gramùm jako je napø. CorelDraw.
Je pro nìj charakteristické jedno-
duché a promy�lené ovládání,
které bere zøetel i na zaèínající
u�ivatele poèítaèe. Navazuje na
grafické editory Zebra pro MS
DOS a pro InView a na úspì�nou
verzi Callisto 2.0.

Zoner Callisto je nástrojem k tvor-
bì v�ech grafických dokumentù a� do
rozmìru 2,5 m x 2,5 m (tak velký do-
kument tiskárna obvykle nevytiskne,
ale lze ho sestavit slepením z potøeb-
ného poètu dostupných formátù � a to
umí Callisto zaøídit). Dokumenty mo-
hou mít i více stran, tak�e v editoru lze
tvoøit napø. firemní prospekty, obous-
tranné letáky a dal�í podobné tisko-
viny. Mù�e obsahovat geometrické tva-
ry, èáry, text, tabulky a importované
nebo naskenované bitmapové obráz-
ky. Vlo�ený bitmapový obrázek lze pøí-
mo v editoru i upravovat (jas, kontrast,
barevné slo�ky a nìkteré efekty). Prin-
cipiálnì jde ale o vektorový editor a to-
mu odpovídá i jeho bohaté vybavení
nástroji ke vkládání geometrických ob-
jektù. Lze vkládat obdélníky s rùznì
tvarovanými rohy, kru�nice, kruhové
oblouky a výseèe, mnohoúhelníky
a hvìzdy. Pomocí linek a køivek lze pak
s tímto vybavením nakreslit prakticky
cokoliv.

Zoner Callisto nabízí dva textové
nástroje � jeden odstavcový pro psaní
a vkládání del�ích textù, jeden �umì-
lecký�, který umí tvarovat text podle li-
bovolné køivky a rozlo�it ho na grafické
prvky, s kterými lze pak dále pracovat
jako s grafikou. Má i vlastní nástroj pro
tvorbu tabulek.

U�ivatelské prostøedí editoru je kon-
cepcí velmi podobné systému Micro-
soft Office a Callisto mù�e být jeho
vhodným doplòkem pro tvorbu grafiky.
Pracovní okno lze rozdìlit a� na 4 ob-
lasti, pøièem� ka�dá mù�e zobrazovat
jinou stránku nebo stejnou stránku v ji-
ném mìøítku èi pohledu. Callisto je plnì
32-bitová aplikace a podporuje techno-
logii OLE jako server i klient. Vyu�ívá
i vlastní technologii SmartFresh k rych-
lému pøekreslování pracovní plochy.

Kromì grafického editoru jsou sou-
èástí produktu je�tì dal�í dva programy
Zoner Media Explorer a Zoner Viewer.
Media Explorer je grafickou variantou
Prùzkumníka z Windows, Viewer je
prohlí�eè obrázkù vìt�iny pou�ívaných
formátù.

Zoner Callisto 3 pøiná�í oproti pøed-
chozí verzi mnoho rùzných zdokonale-
ní. Patøí mezi nì napø.:
l Pøechody mezi objekty (blend-

ing), které umo�òují napø. mìkké stíny
a jiné zajímavé efekty.
l Vyhlazování hran (antialiasing),

u�iteèné zejména pøi tvorbì malých
obrázkù pro Internet.

l Transparentní bitové mapy (ob-
rázky s prùhledným podkladem), umo-
�òující snadnou tvorbu kolá�í.
l Prùhlednost a prùsvitnost, na-

stavitelné plynule v rozsahu 0 a� 100%
a promìnné v rùzných místech daného
objektu.
l Podpora oblíbených pøídavných

modulù (plug-in) standardní specifika-
ce firmy Adobe (lze napø. vyu�ívat vìt-
�inu efektových modulù pro program
Adobe Photoshop).
l Export do PostScriptu, vhodný

pro profesionální aplikace, ale i napø.
pro pøevod do formátu PDF (Adobe
Acrobat).
l Tvorba vektorové grafiky, obráz-

kù a animací formátu SGC pro Internet.
l Pøetahování barev stylem  drag

and drop.

l Pøi pøesunování objektù je vidìt
jejich tvar (nejen rámeèek).
l Podpora Microsoft IntelliMouse

s rolovacím koleèkem.
Zoner Callisto je urèen pro operaèní

systémy Windows 95/98 a NT4. Vy�a-
duje poèítaè s procesorem typu ale-
spoò 486, 8 MB RAM a 10 MB volného
místa na pevném disku.

Podrobné informace a demoverzi
programu lze najít na webových strán-
kách www.zoner.cz. A ta v úvodu zmí-
nìná atraktivní cena èiní 2292 Kè.

Produkt nám poskytla firma Zoner
software s. r. o., Ko�elu�ská 5, 602 00
Brno (e-mail info@zoner.com) a lze ho
vidìt i na jejich stánku è. 004 v hale C
na veletrhu Invex �98 v øíjnu v Brnì.

V�echny tøi tyto
vektorové obrázky
jsou vytvoøené
v editoru
Zoner Callisto
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Podpora více monitorù
 Windows 98 umí obslou�it pracov-

ní plochu na nìkolika (a� osmi) moni-
torech (libovolné velikosti a rozli�ení),
pøipojených k jednomu poèítaèi.

Zatímco vám na jednom monitoru
nabíhá zvolená webová stránka, mù-
�ete mít na druhém otevøený textový
editor a nìco psát, pøípadnì na dal�ím
sledovat televizní zprávy. Pøi hraní hry
mù�ete mít na jednom monitoru �vý-
hled z okna�, zatímco na druhém máte
pohodlnì v�echny ovládací prvky, ne-
bo mapu ap. Umo�òuje to optické po-
rovnávání rùzných výkresù, panorama-
tické zobrazení velkých dokumentù,
pohledy z rùzných stran (pøi hrách, ale
i projekèní práci), souèasný pohled na
webovou stránku a její zápis v kódu
HTML atd.

Podpora DVD
DVD ROM, nový typ kompaktního

disku, pojme 7x a� 26x více informací
ne� klasické cédéèko. Díky tomu se na
nìj napø. vejde celoveèerní film v plné
kvalitì se stereofonním zvukem v nì-
kolika rùzných jazycích a dal�ími dopl-
òujícími informacemi. Microsoft Win-
dows 98 je první operaèní systém s pl-
nou podporou technologie DVD i vyrá-
bìných mechanik pro DVD.

Na DVD lze distribuovat jakýkoliv
typ digitální informace � interaktivní
software, hry, referenèní publikace (en-
cyklopedie, knihovny), multimediální
projekty.

Oproti videokazetì má DVD výhodu
okam�itého pøístupu do kteréhokoliv
místa nahraných dat. Umo�òuje tak
napø. sledování dìje z volitelného po-
hledu (shora, zleva, zprava), samozøej-
mì pokud byl záznam tak natoèen.
Vzhledem k jeho velké kapacitì lze mít
na jednom DVD nìkolik rùzných zvuko-
vých doprovodù a libovolnì mezi nimi
pøepínat v reálném èase. Proto�e infor-
mace na DVD jsou ulo�eny ve speciál-
ním formátu, je zapotøebí je pøi pøehrá-
vání dekódovat. Windows 98 podporu-
je hardwarové dekodéry od firem To-
shiba, Quadrant a Luxenor.

Podpora MMX, AGP, DIRECT X
To co pøed lety umo�òovaly v oblas-

ti multimédií jenom �pièkové poèítaèe,
zvládne dnes obyèejný PC s podporou
operaèního systému Microsoft Win-
dows. Pro lep�í multimediální výkon
podporuje Windows 98 grafickou sbìr-
nici AGP (Accelerated Graphics Port),
která pøiná�í realistickou rychlou 3D
grafiku tím, �e pøímo zpøístupòuje urèi-
tou èást systémové pamìti multime-
diálním aplikacím. Plnì je vyu�ívána
technologie MMX firmy Intel, která ury-

WINDOWS 98 JSOU NA SVÌTÌ

chluje audio a video sadou speciálních
instrukcí procesoru. Do Windows 98 je
zabudována i technologie DirectX 5.0,
která dále pøibli�uje poèítaèové hry
skuteènému pro�itku.

Zrychlení práce
Aplikace pod Windows 98 se rych-

leji startují, systém se snáze udr�uje,
má vìt�í výkon a rychleji se zavírá. Byl
uèinìn první krok k samoúdr�bì sys-
tému � vá� poèítaè pobì�í optimálnì
s minimem va�eho úsilí díky automa-
tizovaným �údr�báøským� nástrojùm.
Zásluhou zdokonalené alokaèní tabul-
ky souborù (File Allocation Table �
FAT) hospodaøí systém lépe s prosto-
rem na pevném disku a máte tak k dis-
pozici více místa.

Navíc je zde i Windows Update, on-
line roz�íøení Windows 98. Po pøipojení
va�eho poèítaèe pøes Internet k tomu-
to roz�íøení je systém otestován a do-
plnìn v pøípadì potøeby v�emi doplòky,
aktualizacemi, novými ovladaèi ap.

Rychlej�í spou�tìní
a bìh aplikací

Spou�tìní aplikací, obzvlá�tì tìch
rozsáhlej�ích, zabírá èas. V�ichni jsou
s tím asi smíøeni, ale pøesto by uvítali,
kdyby to bylo krat�í. Windows 98 tomu-
to skrytému pøání vychází vstøíc - spou-
�tí aplikace v prùmìru o 36% rychleji
ne� Windows 95.

Operaèní systém Windows 98 auto-
maticky sleduje , které aplikace nejèas-
tìji pou�íváte, a ukládá si na pevný disk
informace o potøebných souborech
a poøadí jejich nahrávání do pamìti. Je
to jako by ve va�í kanceláøi nìkdo po-
øád obcházel a sledoval, které slo�ky
a dokumenty èasto potøebujete, a neu-
stále pracoval na tom, abyste je mìli
v�dy pøi ruce. Organizace potøebných
souborù je pøitom prùbì�ná, tzn. èím
èastìji nìjakou aplikaci pou�íváte, tím
rychleji se bude spou�tìt.

(Pokraèování)
Nová verze operaèního systé-

mu Microsoft Windows 98 byla
oficiálnì uvedena na trh v èervnu
leto�ního roku. Proto�e jde o ope-
raèní systém pro nej�ir�í vyu�ití
se zamìøením na kvalitní podpo-
ru multimédií a komunikace, roz-
hodli jsme se vás s jeho vlast-
nostmi a funkcemi podrobnì se-
známit. Popis jsme rozdìlili do
pìti základních oblastí � Práce se
soubory a s Internetem, Multimé-
dia, Komunikace, Zrychlení práce
a Nastavování poèítaèe. V minu-
lém èísle jsme psali o práci se
soubory a Internetem a zaèali
jsme o multimédiích -  to tentokrát
dokonèíme a pøidáme komunika-
ce a zrychlení práce.

Ka�dý monitor musí mít svùj grafic-
ký øadiè (kartu) PCI. Ka�dý monitor mù-
�e mít nastaveno rùzné rozli�ení, zo-
brazovací schéma i opakovací kmito-
èet (refresh rate).

Chcete vìdìt
cokoliv dal�ího
o Windows 98?
Jistì to najdete

na webových
stránkách

Microsoftu

Nastavení dvou (i více) monitorù
v pøíslu�ném dialogovém oknì
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Tak jak se na va�em pevném disku
postupnì hromadí rùzné nepotøebné
soubory, výkon va�eho poèítaèe klesá.
Aby vá� poèítaè pracoval na plno, chce
to obèasnou údr�bu systému a �ukli-
zení� pevného disku. To ale vy�aduje
èas, tím del�í, èím déle jste svùj poèítaè
zanedbávali. S Windows 98 u� na to
nemusíte myslet. Windows Mainte-
nance Wizard vyhledává v�echny ne-
potøebné soubory, informuje vás o nich
a v pøípadì va�eho souhlasu je vyma-
�e. Základní tøi úlohy údr�by � defrag-
mentaci disku, skenování disku a �uklí-
zení� disku � vykonává systém pravi-
delnì a automaticky a vá� poèítaè tak
mù�e pracovat stále na plný výkon.

 Jednoduchá instalace
a konfigurace

Pøechod z Windows 95 na Windows
98 je snadný a rychlý. Mno�ství u�iva-
telských vstupù do instalaèního proce-
su je výraznì sní�eno a jsou v�echny
soustøedìny na zaèátek. Jednou zadá-
te po�adované informace a pak mù�e-
te jít dìlat nìco jiného a operaèní sys-
tém se nainstaluje, ani� byste museli
instalaci celou pozornì sledovat a co-
koliv v jejím prùbìhu potvrzovat.  Bu-
dou pou�ita va�e stávající nastavení
a konfigurace z Windows 95. To umo�-
ní va�emu systému identifikovat star-
�í hardware a nastavit jeho kompatibili-
tu s ostatními komponenty, celou insta-
laci zvládnout rychleji a témìø bez va�í
úèasti, v první fázi identifikovat zaøízení
Plug and Play  a redukovat tak problé-
my s detekcí hardwaru.

Chcete-li, mù�ete sledovat prùbìh
instalace v informaèním pruhu a prù-
bì�nì vidíte, kolik èasu je�tì instalace
potøebuje.

Rychlej�í zavírání systému
Operaèní systém Windows 98 se

zavírá výraznì rychleji, ne� jeho pøed-
chùdce. Ve Windows 95 se v�echny
ovladaèe pøed uzavøením systému �od-
inicializují�, tj. uvedou se do základního
stavu. To trvá nìjakou dobu. Pøi zavírá-
ní Windows 98 jsou v�echny ovladaèe
ponechány v pracovním stavu, zavøení
proto probìhne mnohem rychleji. Ze
stejných dùvodù se zrychlí i start sys-
tému, proto�e vyu�ije ji� inicializované
ovladaèe.

Lep�í vyu�ití
pevného disku s FAT32

Ka�dý asi znáte nepøíjemné pocity,
které ve vás vzniknou pøi hlá�ce, �e na
disku není dostatek místa k provedení
po�adované operace. S dvaatøicetibi-
tovou utilitou pro FAT32 z Windows 98
se pravdìpodobnost takové hlá�ky vý-
raznì sní�í. FAT32 alokuje diskový
prostor mnohem efektivnìji ne� pøed-
chozí verze FAT. Mù�e vám to u vìt-
�ích diskù u�etøit a� stovky megabajtù
a pøi vyu�ití defragmentátoru disku se
mù�e i zøetelnì zkrátit èas spou�tìní
aplikací. FAT32 dále ru�í omezení ma-
ximální kapacity u velkých diskù (døíve

postavièkám dodávat i výraz tváøe,
gesta a libovolné pohyby ve vymeze-
ném 3D prostoru.

 Videokonference
Konferenèní software NetMeeting

vám dává mo�nost tváøí v tváø komu-
nikovat se spolupracovníky, pøáteli ne-
bo rodinnými pøíslu�níky v celém svìtì
a pøitom to prakticky nic nestojí. S tím-
to softwarem mù�ete telefonovat pøes
Internet po celé planetì, jsou-li obì
strany vybaveny kamerou, mù�ete se
pøitom i vidìt, mù�ete pracovat na stej-
ném dokumentu, kreslit obìma stra-
nám pøístupné náèrtky, a to v�e ve
dvou i více úèastnících. Samozøejmì
si pøi tom mù�ete i obousmìrnì posílat
soubory.

Windows Media Player
Nový Media Player umo�òuje sle-

dovat multimediální obsah prùbì�nì
bìhem jeho nahrávání z Internetu � ne-
musíte tedy nejprve èekat, a� se (ob-
vykle dlouhé) soubory pøenesou, aby-
ste si je mohli prohlédnout. Je to ideální
technologie k pøená�ení semináøù,
�kolení, výukových pøedná�ek ap. pøes
Internet i v podnikovém intranetu. Na
webových stránkách Microsoftu je ten-
to nový Media Player zdarma k sta�ení
i pro u�ivatele Windows 95.

Nástroje pro tvorbu
a publikování vlastních

webových stránek
Windows 98 obsahuje FrontPage

Express, nástroj pro tvorbu vlastních
webových stránek nebo editování stá-
vajících dokumentù HTML. Zabudova-
ný prùvodce - Personal Home Page
Wizard � vás povede krok za krokem.
Snadno vytvoøíte tabulky a upravíte
jejich obsah. Do svých webových strá-
nek mù�ete pøidávat formuláøe (obsa-
hující textová pole, za�krtávací políè-
ka, rozbalovací menu, obrázky ad.),
které náv�tìvníci vyplní a ode�lou na
va�i adresu. V tom v�em vám pomo-
hou i pøipravené �ablony a prùvodci.
FrontPage Express podporuje v�ech-
ny �pièkové internetové technologie -
Java Applet, JavaScript, Plug-In a Ac-
tiveX.

se musely dìlit na dvì nebo více logic-
kých jednotek) resp. posouvá ho a� nì-
kam na 2000 GB.

Informace jsou na pevném disku
ukládány v tzv. clusterech. FAT je nìco
jako obsah v kní�ce � obsahuje se-
znam souborù, ulo�ených na pevném
disku, a jim pøíslu�ejících clusterù (tj.
kde fyzicky na pevném disku je soubor
ulo�en). Operaèní systém se pak v�dy
�podívá� do FAT, aby vìdìl, kde má
který soubor hledat. FAT32 je zdoko-
nalená verze FAT16, umo�òující for-
mátování (a tedy evidování) i prostoru
vìt�ího ne� 2 GB pod jedním oznaèe-
ním disku. FAT32 pou�ívá men�í clus-
tery, ne� FAT16, co� má za následek
efektivnìj�í vyu�ití prostoru obzvlá�tì
na velkých discích � v prùmìru získáte
s FAT32 na pevném disku a� o 28%
více vyu�itelné pamìti. Vá� disk mù�e-
te pøevést z FAT16 na FAT32 po insta-
laci Windows 98 zmínìnou konverzní
utilitou. Je nutné si pøi tom uvìdomit,
�e Windows 98 neobsahují �ádný ná-
stroj pro pøípadný zpìtný pøevod na
FAT16.

 Komunikace
Internet se stále bouølivì rozvíjí a co

bylo pøed dvìma roky horkou novinkou,
je ji� dnes dávno pøekonáno. Proto
i operaèní systém Windows 98 pøiná�í
øadu nových komunikaèních nástrojù,
umo�òujících vyu�ívat nìkteré sofisti-
kovanìj�í mo�nosti Internetu.

Elektronická po�ta
a diskuzní skupiny

S celým svìtem mù�ete komuniko-
vat s programem Outlook Express,
vestavìným do Windows 98. Mù�ete
pou�ívat kompletní grafickou úpravu
HTML, vlastní pozadí zprávy, obrázky,
��ivé� odkazy ap. Snadno do nìj pøeve-
dete své stávající adresáøe i pøijatou
po�tu z programu, který jste pou�ívali
doposud. Samozøejmì mù�ete pou�í-
vat døívìj�í program i Outlook Express
souèasnì a bìhem èasu zjistit, který
vám lépe vyhovuje.

S programem Outlook Express mù�ete
v elektronické po�tì pou�ívat plnì formá-
tované a graficky upravené dokumenty

 Chat � dopisování
v reálném èase

Vybavení pro tento typ komunikace
(pí�ete si s nìkým na obrazovku jako-
byste spolu mluvili) vám ve Windows
98 umo�òuje volbu pro klasické textové
komunikace, komiksový zpùsob se
zvolenou postavièkou (kde se vymì-
òovaný text objevuje v �bublinì� u jed-
notlivých postavièek), nebo virtuální
prostorové 3D království pro osobní
rozhovor (VChat) � zde mù�ete svým
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Nastavení osobního webového serveru
ve Windows 98

FrontPage
Express je

souèástí
Windows 98
a umo�òuje

vám navrho-
vat a publiko-

vat va�e
vlastní we-

bové stránky

V tomto dialogovém oknì volíte
defragmentaci pevného disku

V tomto oknì volíte �uklízení� diskù
a sledujete jeho výsledky

Dialogové okno pro zaji�tìní integrity
systémových souborù

Hotové stránky pak mù�ete jedno-
du�e publikovat � pomù�e vám v tom
opìt prùvodce - Web Publishing Wi-
zard.

Personal Web Server
Microsoft Personal Web Server pøe-

mìní jakýkoliv poèítaè s Windows 98
na webový server. Je urèen pro vývojá-
øe a zdatné u�ivatele PC a umo�òuje
sdílet informace z va�eho poèítaèe na
Internetu nebo v podnikovém intranetu.
Za tím úèelem musíte mít trvalé pøipo-
jení do Internetu nebo k podnikovému
intranetu, v pøípadì Internetu je�tì i re-
gistrovanou vlastní doménu v DNS.

Nastavování poèítaèe
Stejnì jako auto, i vá� poèítaè bude

pracovat lépe, kdy� ho obèas �dola-
díte�. Ve Windows 98 je mnoho rùz-
ných funkcí, které pomáhají udr�ovat
vá� poèítaè na maximálním výkonu,
a èasto to udìlají zcela automaticky
bez va�í úèasti.

Windows Maintenance Wizard
V èeském pøekladu Prùvodce údr�-

bou poèítaèe - utilita, která automaticky
naplánuje a zaji��uje pravidelné dola-
ïování systémù, nìco jako automatic-
ký údr�báø. Automaticky spou�tí a ovlá-
dá tøi ji� døíve zmínìné samostatné
programy - Disk Defragmenter, Scan-
Disk a Disk Cleanup. Mù�e ale stejnì
dobøe ovládat dal�í programy a utility
od jiných výrobcù.

Disk Defragmenter
 uspoøádá soubory na pevném dis-

ku tak, �e k nim má systém rychlej�í
pøístup. Postupem èasu, bìhem práce
s poèítaèem, se tvoøí soubory a jiné se
zase ma�ou a nové soubory, ukládané
do volných míst na disku, jsou pak fy-
zicky ulo�ené na nìkolika rùzných mís-
tech. Poèítaè si jejich èásti sice umí na-
jít a bezchybnì je spojit, nicménì trvá
to déle, ne� kdyby mohl pøeèíst celý
soubor z jednoho místa. Disk Defrag-
menter pøeorganizuje soubory na dis-
ku tak, �e jsou jednak pokud mo�no
vcelku, a navíc tak, aby byly soubory,
patøící ke stejným aplikacím, co nejblí-
�e sebe.

ScanDisk
zaji��uje, �e pevný disk spolehlivì

uchovává va�e data. Kontroluje soubo-
ry, adresáøe a fyzický povrch pevného
disku, zda v nich nejsou chyby. Pokud
nìjaké chyby najde a je mo�né je od-
stranit je, udìlá to. ScanDisk se auto-
maticky spou�tí napø. v pøípadì, �e jste

z WIndows neode�li �spisovnì�, proto-
�e to mù�e zpùsobit chyby v systému
souborù na pevném disku. Jinak ho
mù�ete spustit kdykoliv z nabídky Start.
Kontroluje a opravuje následující data
na pevných discích, disketách, RAM
discích a pamì�ových PC kartách:
l alokaèní tabulky souborù

(FAT16 a FAT32)
l názvy souborù
l struktury souborových systémù
l stromovou strukturu adresáøù
l fyzickou záznamovou vrstvu
l názvy, strukturu, kompresi

a oznaèení virtuálních diskù
vytvoøených kompresními
programy DriveSpace 3
nebo DoubleSpace

Disk CleanUp
pomáhá uvolnit místo na va�em

pevném disku tím, �e vyhledává sou-
bory, které by bylo mo�né smazat:
l soubory v odpadkovém ko�i
l doèasné (temporary ) soubory
l soubory ulo�ené bìhem

prohlí�ení webu a dále ji�
nepotøebné

l z Internetu nahrané
komponenty ActiveX

l informaèní soubory WIndows
pro deinstalaci

Nabídne vám seznam v�ech tìch-
to souborù a vypoèítá, kolik volného
místa byste jejich smazáním na disku
získali. Na vás pak zùstane rozhodnutí,
které soubory se sma�ou a které si na
disku je�tì necháte.

System File Checker
�Kontrolor systémových souborù� je

nástroj, který obnovuje po�kozené ne-
bo pozmìnìné systémové soubory.
Operaèní systém je tvoøen velkým
mno�stvím souborù a mnoho z nich je
vyu�íváno i dal�ími aplikacemi. Obèas
se pøi instalaci nové aplikace mù�e
stát, �e nahradí nìkteré ze stávajících
souborù jejich star�ími verzemi. Ve
Windows 95 bylo obtí�né na nìco ta-
kového pøijít a situaci napravit. System
File Checker je nový nástroj, který ovì-
øuje integritu celého va�eho operaèní-
ho systému.

(Dokonèení pøí�tì)
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CD-ROM
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU MEDIA TRADE a �PIDLA Data Processing

MEDIA trade CZ s. r. o.

Riegrovo nám. 153, 767 01 Kromìøí�
tel./fax  0634 331514,  330662, 26645

www.cd-rom.cz
INVEX�98: stánek C-4, pav. E

Pestrá paleta obrázkù a fotografií je pe-
èlivì roztøídìná podle �ánrù - na své si pøij-
dou pøíznivci fantasy a sci-fi (sbírka obráz-
kù hyperrealistického malíøe Borise Valle-
jo, smìs obrázkù rùzných autorù s témati-
kou Dungeons & Dragons, fantasy svìt
malíøe Dona Maitze, lahùdka pro ètenáøe
a znalce Tolkienových knih  - témìø 40 MB
peèlivì sesbíraných obrázkù a ilustrací k je-
ho celo�ivotnímu dílu, spousta kvalitních
obrázkù z poèítaèových her, mno�ství foto-
grafií a nákresù helikoptér, krásná sbírka
fotografií podmoøského �ivota, stereogramy
- trojrozmìrné obrázky vystupující ze zdán-
livì nic neøíkající grafiky aj.)

Máte-li ji� okoukaná stardardní pozadí
pracovní plochy Windows, najdete zde
mnoho nových originálních návrhù a to
v rozli�eních 1024x768, 800x600 i 640x480
i zcela nové a originální �etøièe obrazovky
pro Windows 95 a mnoho tzv. themes, co�
je vybavení pro zmìnu stylu u�ivatelského
prostøedí Windows 95 (tzn. zvuky, pozadí,
ikony, �etøièe aj.). Je zde i nìkolik velice
kvalitních náhrad obrazovek pøi startu èi
ukonèení Windows 95.

Pro milovníky hudby je na CD více ne�
2000 MIDI souborù ze v�ech hudebních
�ánrù (to jsou stovky hodin hudby) a zvuko-
vé soubory WAV.

Mezi u�iteènými programy na tomto
prvním CD-ROM jsou: ACDSee 2.23 95
(oblíbený prohlí�eè obrázkù snad v�ech
formátù), PicaView 32 1.21 (utilitka pro
prohlí�ení obrázkù), Adobe Acrobat Reader
3.0 (nástroj pro prohlí�ení a tisk PDF sou-
borù), Windows Comander (oblíbený sou-
borový mana�er), Servant Salamander 1.51
(dobøe naprogramovaný èeský mana�er
souborù, který v sobì ideálnì spojuje vý-
hody Nortona i Prùzkumníka), Microange-
lo 2.1 (kvalitní program pro práci s ikonami
a kurzory), Logo Master 3.0 (program pro
výmìnu startovacího èi ukonèovacího ob-
rázku Windows 95), Theme Weaver 1.06
(mìní styl � themes � pracovní plochy Win-
dows 95), Multimedia Xplorer (program pro
prohlí�ení a poslouchání mnoha typù mul-
timediálních souborù vèetnì filmù a ani-
mací), Xing MPEG Player 3.30 (známý pøe-
hrávaè MPEG souborù, zvládne i soubory
typu *.dat a *.mp3), Quick Time Easy (pøe-
hrávaè souborù *.mov), WinAmp 1.91b (asi
nejznámìj�í a nejpou�ívanìj�í pøehrávaè
souborù *.mp3), GoldWave 4.00 (pøehrávaè
a konvertor snad v�ech známých formátù
zvuku), Jet-Audio 3.12 (graficky i funkènì
perfektní pøehrávaè zvukových souborù
vèetnì *.mp3), DirectX v.5.0 CZ, DirectX
v.5.0 US, Visual Basic Runtime 5.0 (runtime
knihovna pro programy ve Visual Basicu
verze 5.0), WinRar 2.02 (oblíbený 32-bitový
komprimaèní program pro Windows 95),
WinZip 6.3 (oblíbený komprimaèní program
pro Windows), WinArj95 (dal�í známý a ob-

líbený komprimaèní program), F-Prot 2.28b
(jednoduchý ale výkonný antivirový pro-
gram), Virus Scan (jeden z nejúèinìj�ích
a nejznámìj�ích antivirových programù).

Druhé cédéèko Vrtulníku 4 je vìnováno
výhradnì hrám a v�emu kolem nich. Per-
lou je plnì hratelná komerèní hra BATTLE
CRUISER 3000 A.D., na své si ale pøijdou
milovníci v�ech dal�ích druhù her:

Akèní hry: Blood (akèní hra typu DOOM
se spoustou humoru), Outlaws (3D akce
s tématikou Divokého západu), Shadow
Warrior (akèní støíleèka), Dreams to Reali-
ty (3D akèní adventure ze svìta snù), Doom
2 (absolutní klasika akèního �ánru pøepra-
covaná pro systém Windows 95).

 Logické hry a høíèky: Boovie (cílem
je pøemístit urèený pøedmìt na správné mís-
to), Fancy Jiggler (puzzle), Lose Your Mar-
bles (zajímavá hra s kulièkami), Teazle
(sada jednodu��ích her a høíèek k procvi-
èení intelektu i postøehu), Virtual Jiggsaw
(puzzle s obrázky se sváteèní tematikou),
Fillets (vynikající èeská logická hra - úèinkují
ryba Mulder a ryba Scullyová. Tam nìkde
venku je øe�ení ...), Riskuj ! (povedená elek-
tronická podoba soutì�e televize NOVA).

Pinbally, flippery: Extreme Pinball (star-
�í, ale velmi kvalitní pinball), SlamTilt (gra-
ficky velmi pøita�livý pinball).

Plo�inové hry: Claw (klasická plo�inov-
ka se skvìlou grafikou a pirátskou témati-
kou), Jazz Jackrabbit (nová dobrodru�ství
známého zeleného králíka).

Simulátor: Chcete si vyzkou�et pocity
pilota galaktického køi�níku? Battlecruiser
3000  je plná verze vesmírného simulátoru
pro nároèné propracovaná do nejmen�ích
detailù s obrovskými mo�nostmi.

Sportovní hry: FIFA 98 (zatím posled-
ní verze fotbalu od mistrù tohoto oboru Elec-
tronic Arts), Golden Tee Golf (jedineènì

zpracovaný simulátor golfu s pøekvapivì
jednoduchým ovládáním).

Strategie: Husita (velmi dobrý poèinek
èeského herního prùmyslu - mù�ete hrát za
Husity i Køi�áky), Total Annihilation (jedna
z nejlep�ích strategií na trhu pøevy�ující
vysoko bì�ný prùmìr v tomto oboru).

Hry zábavné: Pie Bill Gates BILL, Dogz
2, Lode Runner, Manic Miner, Sonic 3D, Vir-
tua Squad 2, Brickanoid, Bubble Puzzle 97,
WinPac 2, Pacman 3D.

Závodní hry: Interstate 76 (honièka
v autech s ostrou støelbou), Need for Speed
2 (závody superrychlých strojù).

Speciál: Speciálnì pro milovníky ak-
èních 3D her jako jsou Duke Nukem 3D,
Quake èi Quake2 je zde kolekce nových
levelù, automatických bojovníkù, konverzí
a mnoho dal�ích specialitek pro tyto hry.
Pokud neovládáte angliètinu a pøesto byste
si rádi zahráli nìkterou z komerèních her,
najdete na tomto CD-ROM nìkolik �patchù�,
po jejich� nainstalování s vámi budou hry
komunikovat èesky.

Obsahem dvou CD-ROM pod názvem Vrtulník 4 jsou multimédia
a hry. První CD-ROM s názvem MULTIMÉDIA obsahuje zvuky, ani-
mace, grafiku a vylep�ení Windows. Je zde 2000 souborù MIDI,
160 MB souborù WAV, pøes 2000 obrázkù, pøes 50 MB videa a ani-
mací, spoøièe obrazovky, 130 MB Themes, 30 MB pozadí na pracov-
ní plochu a nìkolik u�iteèných utilit. Druhý CD-ROM je vìnován
výhradnì hrám a je jich zde bohatý výbìr.

mám zájem o nezávazné zaslání nabídky
výukových a zábavných titulù MEDIA trade

objednávám CD-ROM Vrtulník 4 za zvý-
hodnìnou cenu 445 Kè (sleva 10%)

o

o

Jméno:

Adresa:
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�pidla
Data Processing

S tímto kupónem získáte u firmy

Nad stránìmi 4545, 760 05 Zlín 5

Hráèùv ráj

na CD-ROM  slevu 5%

Hráèùv ráj jsou dvì
cédéèka plná

akèních her

�Nìkdy je práce a� a� a èlovìk
si potøebuje trochu odpoèinout
a odreagovat se. Proè k tomu ne-
vyu�ít poèítaè? Mù�ete si bezpeè-
nì zalétat stíhaèkou, vyøídit si úè-
ty s mimozem��any, zazávodit si
s �ef jednièkou�, stát se piraòou
a sníst spoustu vìcí � Zapojte
své �svaly�, obratnost i mozek do
boje s nepøáteli. Vychutnejte si
chu� vítìzství!�

Tolik z úvodu k dvojitému CD-
ROM Hráèùv ráj - Akèní hry. Na-
jdete na nich:

Disk 1
3D Dudes (pranice vektorových panáè-

kù ve virtuálním svìtì), 4 Generation (kla-
sická 2D støíleèka), Abuse200 (2D ská-
kaèka), Adventures of MicroMan (2D ská-
kaèka),  Alien Cabal (3D støíleèka ve mìstì
pro jednoho hráèe), Alien Carnage (Zemì
je témìø obsazena vetøelci, kteøí chtìjí pøe-
mìnit lidstvo na otroky),  Amok (3D akèní
hra, v ní� pilotujete svoji ponorku),  Anta-
gony (klasická televizní støíleèka), Arcade
America (domácí obludky se zoufale sna�í
probudit svého pána Joeyho), Armor Com-
mand (ochraòte svou kolonii a anihilujte
nepøítele), Armored Fist 2 (umo�ní vám ve-
let ozbrojené jednotce slo�ené z nejnovìj-
�ích bojových tankù M1A2 Abrams), Astro
Rock 2000 (støíleèka ve stylu Invaders), As-
troFire (probíjíte se pøes 75 úrovní asteroi-
dù a nepøátelských lodí), Avenger (vesmír-
ná støíleèka pro jednoho nebo dva hráèe),
Backlash (3D science fiction akèní hra pro
DOS), Balls of Steel (realistická arkádová
hra typu �pinball�), Commanche Gold (vel-
mi realistický simulátor bojového vrtulníku),
Descent: FreeSpace - The Great War (akè-
ní vesmírný simulátor, pøipomíná hru Wing
Commander), Formula 1 �97 (simulátor zá-
vodní Formule 1 má oficiální licenci FIA/
FOCA),  Grand Prix Legends (závodní hra
nabitá legendami), Heavy Gear (3D støíleè-
ka), Judge Dredd Pinball (pinbal inspirova-
ný Judge Dreddem), Monster Track Mad-
ness II (stáváte se pilotem terénního vozu
a vyrá�íte do boje�), Montezuma�s Return
(Pharao Tomb v 3D provedení!), Motorhead
(rychlá závodní hra jako Ultimate Race Pro
nebo Megarace), N.I.C.E.2 (atraktivní simu-
látor závodních aut), Plane Crazy (velmi
rozpornì pøijatá závodní hra), Sabre Ace
(jako pilot proudového letadla zkou�íte zvrá-
tit prùbìh nejvìt�ího váleèného konfliktu
padesátých let), Team Apache (technolo-
gicky nejdokonalej�í simulátor vrtulníku

Apache), Ultimate Race Pro (jedna z nejlep-
�ích závodních her poslední doby).

Disk 2
Astro3D (hra o dobývání vesmíru), Bat-

tleZone (o�ivte si BattleZone v 3D prostøe-
dí), Bloobs (akèní hra s prvky logiky), Blood
(okultní hra), Brickanoid (zahrajte si in-
teligetní hru stylu arcade), Bubble Puzzle
97 (vzru�ující hra plná barev, ve které vy-
støelujete barevné bubliny), Carmageddon
(uzávoïte své nepøátele k smrti), Croc:
Legend of the Gobbos (pomozte Crocovi
zachránit obyvatele ostrova Gobbo),  Cru-
sader: No Regret (nádhernì interaktivní hra
- je pøímá a násilná), Defiance (je i pro ty,
kdo mají rádi obtí�nìj�í akèní hry), Defian-
ce ZD Giveaway Edition (vystøílejte v�ech-
ny nepøátelské terèe), Die By The Sword
(zvednìte svùj meè a dostaòte du�i z tìla
orkù a kostlivcù), Duke Nukem 3D (akèní
adventure hra s hrùznými proporcemi), DX-
Ball (hra typu Breakout), Dynamite Joe (hra
stylu arcade se smyslem pro humor), For-
saken (jedna z nejlépe vyhlí�ejících 3D
akèních her vùbec), Future Fighters (bojo-
vá hra pro dva hráèe), G-Police (letíte ve
futuristické policejní helikoptéøe a bráníte
mìsto pøed útoèníky na zemi a ve vzduchu),

Chub Gam 3D Director�s Cut (3D støíleèka),
Incoming (novátorská akèní hra), Interstate
�76 (hra, ve které o�ívá klasická hra Car
Wars), Interstate �76 Arsenal (demo dvou
nových misí pro hru Activision�s Interstate
�76), Jazz Jackrabbit 2 (pokraèování nejlep-
�í arcade hry roku 1995), Jedi Knight: Dark
Forces II (vládnete svìtelným meèem), Jedi
Knight: Mysteries of the Sith (fenomén ry-
tíøù Jedi pokraèuje), Juggernaut Corps:
First Assault (vysoce intenzivní obtí�ná hra
stylu �odstøelte je�), Keep Your Cool (hrajete
roli Doris, u�lápnuté zamìstnankynì), Last
Bronx (3D bojová hra ve stylu Street Fight-
era), Microsoft Outwars (hoïte si na záda
svùj raketový batoh a rozdr�te je v�echny),
Nightmare Creatures (zniète skryté zlo
v Londýnì roku 1830), Piranha Panic (bu-
dete piraòou a sníte spoustu vìcí),  Pop!
The Balloon Dog Puzzle Game (provedete
balónového psa Popa skrz nástrahy na jeho
cestì na mìsíc), Powerboat Racing (sed-
nete za volant jednoho z dìsivých vodních
strojù),  Quake II  (nový standard støíleèky),
Quiver (zachraòte planetu pøed vetøelci -
podobné Quake a Duke Nukem), Redline
Racer (motocyklová závodní hra), Roar
(okouzlující nová akèní hra), Sentinels of
Ceth (ochraòte krystaly Cethu - arcadová
hra), Space Rocks 3D (odpalujete pryè ro-
tující asteroidy v krásnì nakreslené høe),
Swarm (skvìlá 2D akèní hra), TOCA Tour-
ing Car Championship (automobilové zá-
vody svìtové tøídy), Ultimate Darts (reali-
stické �ipky na PC).

Ve høe
Armor Command
ochráníte svoji kolonii
a znièíte nepøítele

= SHAREWARE
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QST 5/1998, Newington, USA: Triumf výpra-
vy PACSAT k severnímu pólu. Basic Stamp, levný
dálkový ovladaè stanice. Otoèná anténa V-Yagi
pro 40 m. Masivní kompaktní atenuátor. Vyèistìte
si va�e signály pásmovými filtry. Rozhovor se Ste-
ve Watermanem, K4CJX. �The Cube Tamer�, lev-
ný zdroj 12 V, 1 A. Vezmìte si paket rádio a pro�ij-
te dovolenou ve vlaku! Vf transceiver Kachina 505
DSP (proè pou�ívat k ladìní knoflíky, kdy� máme
Windows?). Pøenosný transceiver Cherokee AH-
50 pro 6 m. O klíèování záporného pøedpìtí. Po-
moc amatérù pøi tornádu na Floridì.

BREAK-IN 6/1998, Christchurch, Nový Zé-
land: Mluvte s lidmi o amatérském vysílání! Watt-
metr s lineární digitální stupnicí pro VHF. Techno-
logie komunikace na obecné �kole. Jak pracuje
monitoring. Zprávy z velmi dlouhých vln. Zprávy
spoleènosti pro zachování amplitudové modulace.

FUNK 6/1998, Baden-Baden. Nový pøehledo-
vý pøijímaè JRC NRD-545DSP. Zkou�ky ladicího
èlenu SG-230 (1,8 a� 30 MHz). Mobilní transceiver
President George pro CB a 10 m. Windows 95 -
zaøízení pro amatéry ve start menu. Dvousmìrný
pøepínaè HF/video. Leptání desek s plo�nými spo-
ji. Jednoduchý zku�ební generátor pro 0,3 a�
30 MHz. Kompaktní PA s FET od DL9AH. Na bicy-
klu s KV a VKV. Jednoduché tónové generátory
morseovky. Zvuková technologie ukazuje signály,
jak vypadají. Anténa pro 10, 15 a 20 m. Transver-

O èem pí�í jiné
radioamatérské èasopisy?

tor ke KV transceiveru pro pøevod signálu do pás-
ma 144 MHz. Amatérský provoz na CD-ROM. Sta-
nice SAQ s 200 kW na 17.2 kHz. U pøátel v Africe.
Amatérský provoz a Internet. Karl Hille: Pod ji�ním
sluncem.

PRACTICAL WIRELESS 5/1998, Dorset,
Velká Británie: Základy rádia: Zesilovaè a detek-
tor. Ve válce a v míru - pøístroje tajných agentù.
Alinco DX-77. Století amatérských pøístrojù. �Sku-
teèné� rádio v miniatuøe. Antény v akci (nové vý-
robky, informace). Vertikální nebo horizontální?
Anténa Bobtail pro 430 MHz. LY96BDX, velký rá-
diový svátek (zá�itky z cesty). Ruèní transceiver
GDP-430. Jak to udìlat prakticky (vyvá�ené napá-
jeèe, vyvá�ený ladicí èlen, pøizpùsobovací èlen Z).
Lampy a vinobraní (vojenské pøístroje z II. svìtové
války).

RADIOAMATER 3/1998,  Beograd. Kvantita
nebo kvalita? Transvertor 144/14 MHz. Transver-
tor na 50 MHz. Hmota a energie (teoretická úva-
ha). Radioamatérské antény - dilema s parabolou.
Rádiové signály z Titaniku. Sanson-Flamstedùv
výpoèet vyzaøovacího diagramu antény. Návrhy fil-
trù. Co je paket rádio? Pravidla pou�ívání digitální
komunikace v radioamatérských pásmech. Rubri-
ka DX, soutì�e. Portréty amatérù: YT1AA.

FUNKAMATEUR 6/1998, Berlin. 30 grafic-
kých karet a jejich technické mo�nosti. ZL7DK,
Chatham Island 1998: Expedice k protino�cùm.
Vyplatí se pro krátké vlny: Transceiver Alinco DX-
77E. Kapitola o provozní technice QRP. Königs
Wusterhausen - rodi�tì nìmeckého rozhlasu.
Podmínky  �íøení krátkých a  støedních vln na Inter-

netu. Poplatku podrobené volací znaèky v provozu
PR CB? Kurs programování AVR-AT90S1200.
Displej LED se sériovým tøívodièovým øízením.
Úèinná stavebnice: Indikátor zneèi�tìní ovzdu�í.
Digitální kmitoètová subtrakce. Ovladaè vìtrání
v krabièce. Nabíjeèe baterií ICS s ICs. Odposle-
chový útok - kontrolor naslouchá. Mìøení kapacit
s hodinkami a s voltmetrem. Indikace kmitoètù ve-
stavìna: Stroboskop s èistì bílými LED. Mìøicí pøí-
stroje a mìøicí postupy: Osciloskopy. Elektronický
klíè s variabilní textovou pamìtí. Koncové ladìní
pro Lowe HF-225 Europa. Vf detektor. Paket pøes
dru�ici s IC-821H. Fishermanùv dipmetr. Stavební
skupina Roger-K pro transceiver SSB a AM. Syn-
tezátorem øízený paket transceiver 9k6/70 cm.

Ing. J.Dane�, OK1YG

Od CB k radioamatérùm
V èervnu 1998 vy�la v nakladatelství BEN-technická litera-

tura v Praze v 1. vydání kniha pod názvem �Od CB k radioama-
térùm�. Autorem knihy je dlouholetý radioamatér a spolupra-
covník na�í redakce Ing. Jiøí Peèek, OK2QX. Tento autor vydal
v minulosti ji� øadu pøíruèek pro radioamatéry; tato nejnovìj�í
navazuje na knihu �Metodika radioamatérského provozu na
krátkých vlnách�.

Pøíruèka je urèena u�ivatelùm CB pásma a zaèínajícím radi-
oamatérùm a je koncipována podle pøepokladu, �e provoz CB
a poslech na pásmech jsou pøedstupnìm k radioamatérskému
vysílání. Provozu CB je z celkových 190 stran vìnováno pøímo
asi 30, ale v�echny strany ostatní poslou�í zájemcùm o CB
jako dobrá uèebnice.

Kniha je rozdìlena do 8 hlavních kapitol, obsahujících zá-
kladní informace z oboru vèetnì nejdùle�itìj�ích u nás plat-
ných pøedpisù. 1. kapitola: Zaèátky na CB (generální povolení
9/1995); 2. kapitola: Radioamatéøi a vysílání na radioamatér-
ských pásmech (�íøení rádiových vln; vysílaè, pøijímaè a trans-
ceiver; radioamatérské znaèky, zkratky a Q-kódy; pøevádìèe;
QSL-lístky; zkou�ky); 3. kapitola: Amatéøi - vysílaèi (vyhlá�ka
è. 390/1992 Sb.; provoz na VKV; lokátory; tísòové volání; digi-
tální druhy provozu); 4. kapitola: Telegrafní abeceda a její vý-
uka (kompletní metodický návod, jak se nauèit pøijímat a vysílat
morseovku); 5. kapitola: Radioamatérský provoz na KV pás-
mech (vzory radioamatérských spojení telegrafních i fonických
v rùzných jazycích; hamspirit; provoz DX a v sítích); 6. kapito-
la: Ionosféra a �íøení elektromagnetických vln (vliv sluneèní
èinnosti; pøedpovìdi �íøení); 7. kapitola: Radioamatérské zá-
vody (v�eobecné podmínky závodù; závody poøádané Èeským
radioklubem; celoroèní mezinárodní kalendáø závodù; radioa-
matérské diplomy). 8. kapitolu tvoøí tabulková èást knihy zahr-
nující pøehled zemí DXCC, série volacích znaèek pøidìlených
ITU jednotlivým státùm (doplòte si sérii 9AA-9AZ Croatia, která
nedopatøením vypadla) a pøehled okresních znakù ÈR a SR,
pou�ívaných v radioamatérském provozu.

Knihu je mo�no zakoupit za 199 Kè nebo objednat v pro-
dejnì technické literatury BEN, Vì�ínova 5, 100 00 Praha 10,
tel.: (02) 782 04 11, 781 61 62, fax: (02) 782 27 75. Dal�í pro-
dejny: Slovanská 19, sady Pìtatøicátníkù 33, Plzeò; Cejl 51,
Brno. Zásilková slu�ba na Slovensku: Bono, Ju�ná trieda 48,
040 01 Ko�ice, tel.: (095) 760 430. Internet: www.ben.cz

-dva

Nezi�tná pomoc
V rubrice CB report v PE-AR 7/98 po�ádal o pomoc ná�

dopisovatel Lubo�, OK1ACP, pøi shánìní schématu CB radio-
stanice CLEAN TONE. Jeho �ádosti promptnì vyhovìl ètenáø
Carbol z Karviné. Redakce mu dìkuje za pomoc a zveøejòuje
oplátkou jeho prosbu: potøebuje displej k radiostanici CLEAN
TONE (dvojèíslovka LED bez desetinných teèek, spoleèná
anoda, vý�ka 10 mm) a mf filtr 455 kHz, napø. CQ33-455HT.
Kontakt prostøednictvím redakce.
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Na cestì
Cesta zaèala dvanáctihodinovým le-

tem z Curychu na Mauritius. Následující
den jsme nakládali na�i loï v pøístavu
Port Louis, 900 kg nákladu z HB9 a dal�í
2 tuny materiálu, poøízeného na místì.
Umbrina II, 25 m dlouhá jachta, nás
mìla za 24 hodin dopravit na St. Bran-
don. Kvùli �patnému poèasí - vlny byly 6
a� 7 m vysoké - plula rychlostí sotva 10
uzlù. Vìt�ina skupiny dostane moøskou
nemoc; po 30hodinovém houpání zakot-
vujeme pøed ostrovem Raphaël. Za vy-
sokého vlnobití pøekládáme materiál
z lodi do rybáøských èlunù s vnìj�ím mo-
torem a dopravujeme zbývajících 500 m
k mìlkému písèitému bøehu. Rybáøi nám
pomohli vylodit a odnosit to nejdùle�itìj�í
zbo�í. Stany na spaní jsme stavìli a� za
tmy.

QTH St. Brandon
 Souostroví St.-Brandon (neboli Car-

gados Carajos) v Indickém oceánu se-
stává z 22 korálových ostrovù patøících
k ostrovní republice Mauritius. Je neo-
bydlené a pro rozmanitost tam �ijících
ptákù a ryb je vyhlá�eno pøírodní rezer-
vací pod ochranou OSN. Na�ím QTH je
ostrov Raphaël, velký asi 200krát 300 m,
na 16° 26' j. �. a 59° 37' v. d. Nachází se
tam meteorologická stanice a rybáøské
základny.

3B7RF QRV
Dal�í den zøizujeme kulatý stan pro

pracovi�tì CW a instalujeme dvì tele-
grafní stanice, zatímco se souèasnì pro
nì montují antény. Eric je specialista
pøes pøístroje, Kurt a Willy se jako tým
zabývají ,yaginami�, Urs a Hugo postaví
Battle Creek. V 18.52 navazuje Karl prv-
ní spojení CW s HA5ZM na 15 m. Pak
se vrhají telegrafisté do pile-upu, který
bude trvat 24 hodin pøí�tích 11 dní. 7.
kvìtna následuje stavba stanu pro SSB

a zahájení provozu stanic SSB. První
spojení na SSB navazuje Karl v 15.50
hod. na 20 m s IT9ESW. Jsme ��astni,
�e teï v�e funguje podle na�ich pøed-
stav.

V�ední den na Raphaëlu
Od pátku 8. kvìtna se pracuje naplno

na v�ech ètyøech stanicích. Pile-up je ne-
pøedstavitelný. Za hodinu dìlají ty ètyøi
stanice prùmìrnì 200 QSO.

Díky ventilátorùm je vedro jako v sau-
nì ve stanech snesitelnìj�í. Nìkdy vítr
tak lomcuje plátnem stanu, �e ve slu-
chátkách je sotva co sly�et. Láhev s pit-
nou vodou je stále po ruce - právì tak
jako klíè a mikrofon. Sna�íme se ,brát� i
slab�í stanice. Po ètyøech hodinách sou-
støedìní je vystøídání nutné.

Jeliko� neexistuje �ádná pøesná ma-
pa ostrova, pøemìøuje Urs ostrov kom-
pasem s pou�itím satelitní navigace.

Sladká voda je tady nedostatkovým
zbo�ím, musí se sem pøivá�et lodí, po-
kud není dostatek de��ové vody, která
se schytává do cisteren. Pro mytí a
osobní hygienu staèí zcela moøská voda.
K èi�tìní zubù pou�íváme stolní vodu a
pøed jídlem si dopøáváme luxus, �e ruce
myjeme vodou z cisterny.

Zpáteèní cesta
V pondìlí 18. 5. v 05.00 hod je budí-

èek. Pakování v�eho a nalodìní. Na lodi
nás èeká nemilé pøekvapení. Pro �patné
poèasí nemù�eme odplout. Po del�í dis-
kusi se rozhodne, �e prozatím popluje-
me a� k Île du Sud.

A� potud nejsou problémy, proto�e
jsme v závìtøí ostrovù. Kapitán Pierre
plul je�tì nìkolik mil na jih do otevøené-
ho moøe, ale musel obrátit pro silné vlno-
bití a silný nárazový vítr. Dvakrát jsme
,chytili� dvojitou vlnu, tak�e loï se na-
hnula a� o 40 stupòù. Zakotvujeme proto
západnì od Île du Sud a tam pøenocuje-

me. Pøí�tí ráno v 07.30 hod. dostáváme
èerstvou zprávu o poèasí. Minulou noc
mìl vítr rychlost v nárazech a� 55 uzlù,
tedy témìø 100 km/h.

��patné poèasí� - pod tím se zde ro-
zumí: svítí slunce, trochu mraky, teplota
28 °C, ale: silný vítr, který dokonce upro-
støed skalisek odfoukává bílé koruny vln.

Eric s pomocníky provizornì opravuje
lodní krátkovlnný transceiver. Posádka
má velkou radost, �e jejich KV rádio opìt
funguje. Tak je mo�no opìt navázat rádi-
ové spojení s Port Louis a dostat nejno-
vìj�í zprávy o poèasí na moøi. Nezmìnì-
né hlá�ení o poèasí je v 11.00 hodin.
Jsme zablokováni.

Následuje spoleèná porada s kapitá-
nem. Je tu návrh vrátit se na Raphaël
zpátky, proto�e nám dochází potravino-
vé zásoby. Hlasujeme a rozhodneme se
zùstat na místì.

Pár zatvrzelcù si to nemù�e odpustit
a mezi hlavním sto�árem a vlajkovým
sto�árem natáhnou dipól na 20 m. Pak
instalují na zadní palubì na stole nový
FT-847 s ruèním klíèem. Krátce pøed
prvním voláním CQ si uvìdomujeme, �e
na�e licence pøed 2 dny propadla! Tak�e
jsme se v�ichni stali nechtìnì SWL a
demonstrujeme posádce amatérské rá-
dio a KV rozhlas. Celou noc trvá velice
bouølivé poèasí. K ránu je trochu klidnìji,
poèasí se zlep�uje. Kapitán Pierre se
rozhoduje vyplout.

Pochutnáváme si na snídani - je�tì
v závìtøí ostrova. Pozdìji jsou jen su�en-
ky a voda. Bouølivé poèasí stále trvá.
Tøetí noc na lodi je pro nìkteré z nás u�
dlouhá, jeliko� loï se stále houpá. Ob-
èas vlny naklonily loï tak, �e Christine
HB9BQW, dokonce jednou vypadla
z postele.

21. kvìtna pøiplouvá loï Umbrina II
v 11.00 hod k pøístavní hrázi v Port
Louis.

Byl to ,fofr�
Pile-up na 3B7RF byl podle oèekává-

ní tak velký, �e jsme ,jeli� jen split provo-
zem. Dík tomu jsme mohli pracovat i se
stanicemi s výkonem 100 W a dipólem,
a dokonce i s nìkterými QRP stanicemi.
Stále jsme doporuèovali protistanicím
�iroký split: PSE QSX UP 5 TO 20. Ne
v�ichni sledovali tyto pokyny, ale ty, kteøí
se jimi øídili - èasto velmi slabé stanice -
jsme mohli bez potí�í sly�et a taky s nimi
pracovat.

CW stanice pro 10, 18 a 24 MHz. U klíèe Urs, HB9ABO

Expedice na St. Brandon - 3B7RF

Pod vedením Karla Heinze, HB9JAI, pracoval tým sestávající z Seewoosankara
3B8CF, Urse HB9ABO, Erika HB9ADP, Huga HB9AFH, Kurta HB9AFI, Willyho
HB9AHL, Josefa HB9AJW, Reného HB9BQI, Christine HB9BQW, Hanse Petera
HB9BXE, Yoshi JA3IG, George K5KG a Waltera W7SE, po dobu 10 dnù v kvìtnu
1998 z jednoho ostrova v Indickém Oceánu... (Psáno pro PE-AR 30. 7. 1998)

Stan s pracovi�tìm SSB ve veèerním svìtle

ð

Urs Hadorn, HB9ABO
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Disciplína protistanic
Nejukáznìnìj�í jako v�dy byli Japon-

ci, na druhém místì Amerièané, ov�em-
�e s výjimkami. V�ichni jsme si v�imli,
jak disciplinovanì pracovaly ukrajinské a
ruské stanice.

Z pozice 3B7 jsme mìli na Evropu a
na Ameriku stejnì natoèené smìrovky.
Tato okolnost zpùsobovala, �e evropské
signály byly zpravidla hlasitìj�í ne�li ty
z USA. Tak�e jsme èasto museli výslov-
nì volat: �CQ USA ONLY, EU PSE
STANDBY�. Toto stálé upozoròování po
ka�dém QSO pøineslo sice pøijatelnou
disciplínu evropských stanic, ale poèet
spojení nemù�e být potom nikdy takový,
jako v provozu se samotnými Amerièany
nebo s Japonci.

Na�e �elezná dùslednost - ka�dé za-
poèaté spojení dokonèit, nás stála mno-
ho èasu. Zdvoøilým, ale rozhodným po-
stojem se nám v�ak daøilo dostat pile-up
pod kontrolu.

Nejménì ve dvouch dnech jsme sly-
�eli na 7013,7 kHz piráta, který volal CQ
DE 3B7RF UP, zatímco my vysílali na
7007 kHz. Tì�ko øíct, kolik lidí na to na-
letìlo. Je�tì nesnadnìj�í je pochopit, co
ten dotyèný svým jednáním zamý�lel.
Snad �e mu �lo jen o report? Tady je:
599.

Jako nejlep�í øe�ení se brzy ukázaly
4hodinové slu�by. Vìt�inou si ka�dý
mohl vybrat, kdy a kde chce pracovat na
které stanici (SSB nebo CW). Rozdìlov-
ník byl pravidelnì vypracován pùl dne
pøedem, tak�e jsme mohli reagovat na
ionosférické podmínky a øídit se co nejví-
ce podle pøání radioamatérù ve svìtì.

Základní údaje o �íøení vln pro volbu
pásem obstarávali George, K5KG, Wal-
ter, W7SE, a Kurt, HB9MX.

Na nástìnce jsme mohli tedy studo-
vat rozdìlovník, podmínky �íøení vln,
zprávy pilotních stanic i jídelní lístek.

Výsledky a statistika
Celkem více ne� 53 000 na�ich QSO

zahrnuje v�echny zóny CQ a 150 zemí
DXCC. Statistiku na�ich spojení vidíte
v tab. 1.

Poèty navázaných spojení do jednot-
livých zón CQ odpovídají hustotì ama-
térských stanic na svìtì, resp. dosa�itel-
nosti z 3B7; zóny s více ne� 1000 spoje-
ními viz tab. 2. Zbývajících 2000 QSO
pøipadá na ostatních 32 zón, pøièem� se
zónou 34 jsme navázali jen jediné spoje-
ní. S mnoha stanicemi jsme navázali
spojení na více ne� jednom pásmu (tab.
3).

Provoz s dvìma operátory
Idea: Dva operátoøi u jednoho trans-

ceiveru poslouchají souèasnì na rùz-
ných kmitoètech a podle situace jeden
z nich vysílá. Jeliko� Yaesu FT-1000MP
tuto mo�nost nabízí, vyzkou�eli Hugo
s Ursem tuto variantu 16. 5. 98 od 04.00-
08.00 UTC na 15 metrech. Stanice byla
vybavena tak, aby ka�dý operátor mìl
svùj PC, svùj klíè i stereo sluchátka. Klí-
èovací signály obou PC a obou klíèù byly
paralelnì vedeny k FT-1000MP. Hlavní
VFO je zablokován na vysílacím kmito-
ètu 21 024 kHz. Hugo sedí vpravo a ladí
pøi zapnutém RX CLAR svùj pøijímací
úsek asi od 21 026 a� do 21 033,9 kHz.
Urs prohledává se SUB-VFO horní èást
pile-upu; pøesahování je mo�né.

Po první CQ odpovídá ten z operáto-
rù, který první zachytil celou volací znaè-
ku protistanice. Po skonèeném spojení
a TU se vynechává pokyn UP jako výzva
k vysílání. Místo toho navá�e druhý ope-
rátor hned dal�í QSO, napøíklad HB9HC
599. Toto støídání pochopitelnì není po-
vinné.

Oba operátoøi jsou pøesvìdèeni, �e
takto navázali více QSO, ne� kdyby stej-
nou dobu pracoval ka�dý sám. Po zku-

�enostech doporuèujeme tento provoz
pøedem natrénovat.

Vedení logu
Pro vedení logu jsme pou�ívali CT,

contestový program od K1EA. Ka�dou
z pìti stanic jsme vybavili jedním PC
Compaq. Ka�dý poèítaè byl napojen na
transceiver øídicím kabelem.

Abychom pøede�li problémùm, vzni-
kajícím mezi pìti stanicemi o výkonu
1 kW a poèítaèi, upustili jsme od propo-
jení poèítaèù mezi sebou. Data z jednot-
livých poèítaèù jsme stahovali dennì ve
stejnou dobu na diskety. Na jiném poèí-
taèi jsme v�echny jednotlivé logy svedli
dohromady. Ka�dý veèer jsme výsled-
ný denní log vysílali pøes satelit na�í
hlavní pilotní stanici v Evropì, Albertovi,
HB9BGN. Albert pøedával opìt dál tato
data obìma internetovým serverùm
v Lucernu a v Kanadì.

QSL-informace
Na�e po�tovní adresa:
HB9RF, Postfach 37,
CH-6319 Allenwinden,
�výcarsko
Na lístky zaslané pøes bureau odpoví-

dáme urèitì. QSL poslané pøímo budou
pøímo zodpovìzeny, jestli�e pøilo�íte pat-
øièné zpáteèní porto; jinak budou odpo-
vìzeny pøes bureau.

Podmínky pro pøímé zaslání: SAE + 1
IRC nebo 1 US $ (Evropa); SAE + 2 IRC
nebo 2 US $ (ostatní).

Technika
Oba vysílací stany - pro SSB i CW -

jsme mohli postavit asi 200 m od sebe.
Pøes tuto relativnì malou vzdálenost
bylo vzájemné ru�ení nepatrné.

Tøi antény Yagi stály pøímo na bøehu,
s patou sto�áru asi 1 m nad moøem, tøi
na pevninì, kus dál od bøehu ostrova,
asi o 1 m vý�e.

Podaøilo se nám postavit obì vertikál-
ní antény pro dolní pásma pøesnì jako
z uèebnice: Korály posetá rovná pùda
le�í asi na úrovni hladiny moøe. Radiály
antény Battle-Creek le�ely i pøi odlivu
stále ve vodì. Obì antény mìly �obzor�
od západu pøes sever na východ zcela
volný (nejvìt�í podíl svìtové amatérské
populace - vidìno z 3B7 - se nachází
v tomto rozsahu horizontu).

Generátory le�ely ve vzdálenosti 45,
resp. 30 m od vysílacích stanù, co� se
ukázalo dostaèující.

Pro provoz CW a SSB jsme pou�ívali
ètyøi transceivery FT-1000MP od Yaesu
a jako rezervní zaøízení jsme mìli dva
FT-920. Jako koncové zesilovaèe byly
nasazeny dva PA Ameritron AL80BX a
dva VL-1000, ty pro WARC pásma.

Transceivery byly s koncovými zesilo-
vaèi propojeny pøes pásmové filtry. Pøi
zmìnì pásem jsme oceòovali plnì auto-
matické chování polovodièových konco-
vých stupñù VL-1000. Antény jsme volili
tak, �e jsme výraznì oznaèené konce
souosých kabelù ruènì pøipojovali k po-
�adovanému PA.

 Stanice pro RTTY sestávala z jedno-
ho PC s Plusterm-software, jednoho mo-
demu SCS PTC II a jednoho transceive-
ru FT-920. Bìhem provozního dne RTTY
byl koncový stupeò SSB stanice pro
pásma WARC pou�it pro RTTY.

ð

Zone       14         15 25  5  4        16    3   20
QSO 14 428 13 137 9797 4903 3422 3221 1112 1016

Tab. 2.

Poèet pásem:   1         2           3   4   5   6   7   8   9
Stanic:            8847   3083    1865     1319 950 672 411 301 163

Tab. 3.

Tab. 1.

Band    160 m 80 m 40 m 30 m 20 m 17 m 15 m 12 m 10 m Total
SSB 0 0 1915 0 4638 3336 4829 2974 2004 19 696
CW 511 2231 2976 1707 5124 4809 7315 4553 3961 33 187
RTTY 0 0 0 0 296 0 477 0 0 773
Total 511 2231 4891 1707 10 058 8145 12 621 7527 5965 53 656

(Dokonèení pøí�tì)

Pilotní stanice
Albert, HB9BGN, a Kurt, HB9MX,

nám byli k dispozici jako hlavní piloti.
Kurt pozoroval DX dìní na pásmech
v Evropì a Albert zprostøedkovával spo-
jení s námi na St. Brandon pøes Inmar-
sat.

Dal�í piloti Gerry, W6TER, Lyndon,
VE7TCP, Fernando, 4F3CV, a Kimihiro,
JH3GRO, byli ve spojení E-mailem
s hlavním pilotem. HB9BGN dával tuto
záplavu hlá�ení dohromady a podle po-
tøeby ji pro nás filtroval.

Tak jsme si dennì v 17.00 hodin vy-
mìnili informace a pøi tom pøedali ná�
aktuální log.

Slu�by a rozdìlovník
Úkol spoèíval v tom, aby dvì CW sta-

nice, dvì SSB stanice a nìkdy i stanice
RTTY byly souèasnì obsluhovány 14
operátory po dobu 10 dnù 24 hodin den-
nì.

Vedle toho je ale nezbytná je�tì øada
dal�ích èinností jako vaøení, praní, údr�-
ba generátorù proudu, antén a stanic,
zabezpeèení chodu tábora, péèe o sani-
tární zaøízení atd.



Praktická elektronika A Radio - 9/98

 Kvalifikaèní závod
v telegrafii 1998

Pracovní skupina pro sportovní te-
legrafii pøi ÈRK oznamuje, �e kvali-
fikaèní závod v telegrafii se bude
konat ve dnech 10. a 11. 10. 1998
v Holicích.

 A nyní trochu lid�tìj�ím tónem. Tele-
grafní závody se u nás nekonaly ji� 5 let,
v�echny výkonnostní kvalifikaèní tøídy u�
propadly, lid telegrafní netrénoval a
hlavnì svìt �el dál a �kope se� dle jiných
pravidel. Nemìlo by smyslu závodit po-
dle starých pravidel, kdy� nám dnes
nestojí nic v cestì (kromì nedostatku
penìz), abychom mohli mìøit své síly
s telegrafisty z celého svìta a ne jen s
tìmi �hodnými�.

 Tak�e mù�eme zapomenout na ná�
�samochyt�, zato kamenem úrazu je
nová disciplína, takzvaný PRACTISING,
který se skládá ze dvou programù, a
sice PED a RUFZ. V PEDu se jedná o
simulovaný závod na pásmu a v RUFZ o
zachycování volacích znaèek na PC. To
je nutno natrénovat. Oba programy jsou
dosa�itelné na paketu v rubrice AMASW
(mo�ná je pøesuneme po dohodì se sy-
sopy do rubriky HST, kde jsou ulo�ena
té� úplná pravidla). Pro ty, kteøí nemo-
hou na paket, uvedené programy pøepí�i
na zaslanou disketu, pøípadnì po�lu i
úplná pravidla .

 Pro první informaci následuje velice
struèný výtah z pravidel:

Kategorie: A - juniorky do 20 rokù,
B - junioøi do 20 rokù, C - �eny, D - mu�i,
E - seniorky od 40 rokù, F - senioøi od 40
rokù.

Soutì�ní disciplíny: a) pøíjem, b)
vysílání, c) praktický program. Soutì�ící
je povinen zúèastnit se v�ech tøí disci-
plín. Hodnocen je jen text, který neobsa-
huje více ne� 5 neopravených chyb a 15
opravených chyb. U soutì�í II.stupnì
není poèet chyb a oprav omezen.

Pøíjem: texty se vysílají následujícími
tempy PARIS:

Stupeò soutì�e Písmena Èíslice   Smí�ený text
 I. 100-270   120-350   80-200
 II.  40-180     50-200    40-120

Vysílání: Soutì�ící vysílá v�dy po
dobu 60 vteøin text písmen, text èíslic a
smí�ený text.

Praktický program: Texty pro disci-
plínu praktický program jsou generovány
programy RUFZ od DL4MM a PED od
JE3MAS na poèítaèích standardu IBM
PC. Disciplína má dvì èásti: Pøíjem radi-
oamatérských volacích znaèek, pøièem�
soutì�ící mají dva pokusy k pøijetí 50
znaèek generovaných programem.
Poèáteèní tempo je 100 PARIS pro kate-
gorie juniorù a 150 PARIS pro ostatní
kategorie. Pøíjem pile-up: Soutì�ící mají
dva pokusy, k hodnocení bude pøijat
pokus s lep�ím výsledkem. Soutì�ící
navazují nejvy��í mo�ný poèet spojení
po dobu 5 minut.

Menu programu musí být nastaveno
takto: Contest type: CQ WW. Training
type: pile up trainer (no contest). Call-
sign: optional. Serial number: optional.
Transmitting mode: keyboard or paddle.
Pile up level: medium. Number of sta-
tions: 4. Bandwidth: 4 kHz.

Po startu programu mù�e soutì�ící
s pou�itím kursorových kláves (up/down)
upravit tempo vysílání/pøíjmu ve stup-
ních po 10.

Nevím jak to bude s penìzi, ale Ho-
lice jsou rozumnì dostupné ze v�ech
smìrù a náklady na ubytování a stra-
vování by mìly být asi 200 Kè. Snad
Èeskému radioklubu nìco zbude i na tel-
egrafii a bude to levnìj�í.

 Nemohu tady zveøejnit celá pravidla,
ale zájemcùm je rád za�lu, jak jsem u-
vedl. Je mì mo�no kontaktovat na PR
v BBS OK0PPR, nebo na mé známé
adrese, viz ní�e.

Pozvánky �známým firmám� za�lu.
Noví zájemci a ti, na které jsem zapomìl
nebo nemìl jejich adresu, se mohou
smìle pøihásit buï na ÈRK nebo na mé
adrese. Pøijïte, bude legrace!

Kontakt. adr.: Adolf Novák, Slezská
107, 130 00 Praha 3,  tel. QRL (02) 791
17 54, byt (02) 673 12 141.

1ao

Kalendáø závodù na záøí
a øíjen

14.9. Aktivita 160 CW 19.00-21.00
19.9. OK-SSB závod SSB 05.00-07.00
19.-20.9. Scandinavian Activity CW 15.00-18.00
20.9.*** IARU Amateur International Radio Day ***
26.-27.9. CQ WW DX Contest  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
3.10. SSB liga SSB 04.00-06.00
3.10. EU Sprint SSB 15.00-18.00
3.-4.10. VK-ZL Oceania Cont.SSB 10.00-10.00
3.-4.10. Fernand Raoult Cup MIX 12.00-12.00
4.10. Provozní aktiv KV CW 04.00-06.00
4.10. ON Contest 80 m SSB 07.00-11.00
4.10.  21/28 MHz RSGB Cont. SSB 07.00-19.00
5.10. Aktivita 160 SSB 19.00-21.00

10.10. OM Activity CW/SSB 04.00-06.00
10.-11.10. VK-ZL Oceania Cont.CW 10.00-10.00
10.10. EU Sprint CW 15.00-18.00
10.-11.10. Concurso Iberoam.   SSB  20.00-20.00
11.10. ON Contest 80 m CW 07.00-11.00
11.10. VFDB-Z Contest CW 12.00-16.00
12.10. Aktivita 160 CW 19.00-21.00
17.10. Plzeòský pohár  CW/SSB 05.00-06.30
17.-18.10. Worked all Germany MIX 15.00-15.00
17.-18.10. Jamboree on the Air  CW i SSB
18.10. 21/28 MHz RSGB Cont. CW 07.00-19.00
18.10. Asia-Pacific Sprint CW 12.30-14.30
24.-25.10. CQ WW DX Cont. SSB 00.00-24.00
25.10. LF CW WAB Contest CW 09.00-18.00
Zmìna èasu je z 24. na 25. 10. !!

Concurso Iberoamericano se koná
v�dy o víkendu pøed 12. øíj-
nem - od soboty 20.00 UTC
do nedìle 20.00 UTC. Na�e
stanice mohou závodit v ka-
tegoriích: B) jeden operátor,
D) více operátorù. U katego-
rie D) je pøípustný pouze je-
den vysílaè. Závod probíhá
v pásmech 1,8 a� 28 MHz
výhradnì fone provozem a
vymìòuje se kód slo�ený
z RS a èísla spojení od 001. Bodování: 3
body za spojení se stanicemi latinskoa-
merických a �panìlských zemí (viz se-
znam dále) a 1 bod za spojení se stanice-
mi libovolných jiných zemí. Násobièi jsou
jednotlivé latinskoamerické a �panìlské
zemì na ka�dém pásmu podle seznamu:
CE, CO, CP, CR, CT, CX, C3, C9, DU,
EA, HC, HI, HK, HP, HR, HT, KP4, LU,
OA, PY, TG, TI, XE, YS, ZP, 3C a také
dal�í DXCC zemì, které k nim politicky
patøí (HK0, PY0 ap.). Posluchaèi mohou
jednu stanici odposlouchat maximálnì
v 15 % v�ech odposlouchaných spojení,
ale mezi poslechy jedné a té�e stanice
musí být zaznamenán poslech alespoò
pìti jiných stanic. Poslech ka�dé stanice
z latinskoamerické nebo �panìlské zemì
se hodnotí tøemi body. Deníky za�lete nej-
pozdìji do mìsíce po závodì na adresu:
CQ Radio Amateur, Concepcion Arenal 5,
08027 Barcelona, Spain. Ka�dá stanice,
která navá�e alespoò 50 spojení, obdr�í
diplom.

Plzeòský pohár - tento závod nava-
zuje na tradici závodu �Plzeòský prazdroj�
a poøádá jej radioklub OK1OFM v�dy tøetí
sobotu v øíjnu. Probíhá ve dvou samostat-
nì hodnocených etapách: v pásmu 80 m
a v pásmu 2 m.

Podmínky pro pásmo 80 m: Závod
se koná ka�doroènì tøetí sobotu v øíjnu
od 06.00 do 07.30 UTC v kategoriích
MIX, CW a posluchaèi. Druh provozu:
CW a SSB v kmitoètových segmentech
3520-3570 a 3700-3775 kHz. Bodování:
za CW spojení 2 body, za SSB spojení 1
bod. S ka�dou stanicí je mo�né navázat
jedno CW a jedno SSB spojení. Spojení
se stanicí poøadatele (OK1OFM) se hod-
notí dvojnásobnì. Pøedává se RS nebo
RST + libovolné dvoumístné èíslo, které
se nesmí bìhem závodu mìnit. Celkový
výsledek se rovná prostému souètu bodù
za spojení. Upozornìní: platná jsou pou-
ze spojení s úèastníky závodu. Deníky za-
sílejte nejpozdìji do 10. listopadu na ad-
resu vyhodnocovatele: OK1DRQ, Pavel
Pok, Sokolovská 59, 323 12 Plzeò. Stani-
ce na prvých tøech místech obdr�í diplo-
my a vítìzné stanice v jednotlivých kate-
goriích a ev. dal�í vylosovaní podle poètu
do�lých deníkù vìcné ceny od sponzora
závodu.

 Kalendáø závodù na øíjen
3.-4.10. IARU R.I.-UHF/Micr. Cont.1) 14.00-14.00

432 MHz-76 GHz
6.10. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00
10.-11.10. LY VHF Contest* 144 MHz 21.00-01.00
11.10. LY UHF Contest* 432 MHz 01.00-03.00
11.10. LY SHF Contest* 1,3 GHz 03.00-05.00
11.10. VERON Autumn Cont. (PA)* 07.00-15.00

144 MHz-10 GHz
11.10. Contest di Grosseto (I) 50 MHz 08.00-18.00
13.10. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00
17.10. Veneto Contest (I) 144 MHz 07.00-15.00
17.10. Plzeòský pohár2) 144 MHz 08.30-10.30
18.10. Veneto Contest 07.00-15.00

432 MHz a vý�e
18.10.Provozní aktiv 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00
18.10. AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 08.00-11.00
18.10. OE Activity 432 MHz-10 GHz 07.00-12.00
24.10. Cita di Caserta Cont. (I) 50 MHz 07.00-17.00
25.10. Cita di Caserta Contest 07.00-15.00

144 a 432 MHz
27.10. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00

V�eobecné podmínky pro závody na
VKV viz AMA 6/95 a PE-AR 8-9/96.

1) Podmínky viz PE-AR 9/97 a AMA
1/97, deníky na OK1PG;

2) podmínky viz rubrika KV.
* není potvrzeno poøadatelem.
Závod 3. a 4. øíjna 1998 se celým

názvem jmenuje: IARU Region I. - UHF/
Microwave Contest.

OK1MG
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Podmínky pro pásmo 2 m: Závod se
koná ka�doroènì tøetí sobotu v øíjnu od
08.30 do 10.30 UTC v kategoriích radio-
amatéøi-vysílaèi, posluchaèi. Závodí se
provozem CW, SSB a FM (spojení pøes
pøevádìèe nejsou platná), s ka�dou sta-
nicí platí jedno spojení bez rozdílu druhu
provozu. Bodování: za jeden km pøekle-
nuté vzdálenosti se poèítá jeden bod, pøi
CW spojeních dva body. Celkový výsle-
dek je dán souètem bodù za spojení. Kód:
RS nebo RST + libovolné dvoumístné èíslo
+ vlastní QTH lokátor. Upozornìní: plat-
ná jsou pouze spojení s úèastníky závo-
du. Deníky zasílejte nejpozdìji do 10. lis-
topadu na adresu vyhodnocovatele:
OK1DRQ, Pavel Pok, Sokolovská 59,
323 12 Plzeò. Stanice na prvých tøech mís-
tech obdr�í diplomy a vítìzné stanice
v jednotlivých kategoriích a ev. dal�í vylo-
sovaní podle poètu do�lých deníkù vìcné
ceny od sponzora závodu.

Worked all Germany (WAG) Contest
se koná v�dy tøetí víkend
v øíjnu, zaèátek je v sobotu
v 15.00 a konec v nedìli
rovnì� v 15.00 UTC. Závod
probíhá od 1,8 do 28 MHz
(mimo WARC), a to CW i
SSB provozem, v katego-
riích: stanice s jedním ope-
rátorem, stanice s jedním
operátorem QRP (max. 10
W input), více operátorù
s jedním vysílaèem, poslu-
chaèi. S ka�dou stanicí je
mo�né na ka�dém pásmu

Prùmìrné èíslo skvrn za leto�ní èerven se vy�plhalo na 70,5 a jeho vyhlazená hodnota
R12 za loòský prosinec dosáhla 39,2. Stav ionosféry odpovídal ve vìt�inì dnù èervna hod-
notám R12 nad 60, na poèátku mìsíce ale jen okolo 50 a v nejpøíznivìj�ích dnech okolo 16.
èervna to bylo R12 kolem 70, kdy na�e mírnì optimistická pøedpovìï souhlasila nejlépe. A
proto�e poèítáme s dal�ím rùstem, byly pøipojené diagramy spoèteny z R12=92. Magickou
stovku, okolo ní� se zaèínají pravidelnì a �iroce otevírat v�echna pásma KV, máme tedy
na dosah.

Sporadická vrstva E, obvykle kralující v letním období nad horními pásmy KV (a dolní-
mi pásmy VKV), nás letos zklamala. Nejen�e její sezóna zaèala pozdìji, ale její vliv byl
malý. V záøí nás ji� tento leto�ní trend nebude muset tolik trápit, proto�e se nejkrat�í pás-
ma KV budou otevírat i bez vlivu Es. S ní by to ale bylo lep�í, jinak desítka ob�ivne opravdu
jen v lep�ích dnech. Pravidelnì, do vìt�iny smìrù a ve vícehodinových intervalech se
bude otevírat patnáctka, do ji�ních smìrù pásmo 24 MHz. Aurorální pásy a transpolární
trasy budou pravidelnìji dobøe prùchodné pro kmitoèty do 18 MHz. Tento prùmìrný obraz
záøijových podmínek je ale negativnì poznamenán dozníváním léta v první polovinì mìsí-
ce a dozná výrazných a pøíznivých zmìn zejména ve dnech okolo rovnodennosti.

V pøehledu mù�eme úvodem je�tì jednou zabìdovat nad nedostateènou aktivitou Es,
co� vadilo v prùbìhu WPX contestu. Shortskipy se ale konaly o den døíve, znovu 2. 6. a
je�tì bìhem geomagnetické poruchy 3. 6. Dále pùsobil hlavnì vzestup sluneèní aktivity.
Zajímavým jevem byl dlouhý výbì�ek s protuberancí a výronem plazmy do meziplanetární-
ho prostoru (ve smìru lehce mimo ekliptiku) z jihozápadního okraje sluneèního disku 2. 6.
pøed 15. h UTC. V jeho sousedství byly dvì a� tøi koronální díry a tak nepøekvapila poru-
cha magnetického pole Zemì s poèátkem 5. 6. v 09.41 UTC a vrcholem o den pozdìji.
Kladná fáze, podpoøená vzestupem aktivity Es, probíhala je�tì v sobotu 6. 6. dopoledne a
díky jí byla a� do 10.00 UTC otevøena trasa na západní pobøe�í USA v pásmech 14 a
18 MHz obìma cestami - krátkou i dlouhou. K tomu jsme je�tì mohli sly�et maják ZL6B na
14 100 kHz s výkonem 0,1 W. Záporná fáze probìhla o den pozdìji. S mírným pøispìním
Es nebyla tak zlá - otevøena byla v�echna pásma KV, by� nejkrat�í jen na jih. Celkové po-
kraèující zlep�ení s kolísavìj�ím prùbìhem bylo pak znát zejména 8. a 10. kvìtna.

Informace o protuberanci (výtrysku sice relativnì chladné sluneèní plazmy, ale tento-
krát a� do úctyhodné vzdálenosti jednoho milionu kilometrù) z 2. 6. se dostala do ruky no-
vináøùm a zejména televizním reportérùm. Ti ji pìknì nafoukli, udìlali z protuberance erup-
ci a pøipsali jí rùzné dìsivé následky v nejbli��ích dnech. Skuteènì zajímavou byla ale jiná
zpráva: krátce pøed výronem byl pozorován pád dvou komet Kreutzerovy skupiny (pøiléha-
vì pojmenovaných jako Romeo a Julie) právì do jihozápadního kvadrantu sluneèního dis-
ku. Jako obhajitelná se jeví být hypotéza, �e �lo o spou�tìcí vliv pro následující urychlení a
výron plazmy.

Dal�í geomagnetické poruchy (10. 6. a 14. 6.) se projevily spí�e negativnì. Poerupèní
smyèky nad západním okrajem sluneèního disku vyvolaly Dellingerùv jev 16. èervna
s maximem v 18.42 UTC. Sporadická vrstva E o�ila 11. 6. v podveèer a znovu se zaèala
více projevovat 16. 6. Maximum aktivity bylo ji�nì od Alp a nad Støedomoøím a od nás pøi-
padaly v úvahu hlavnì ji�ní a jihozápadní smìry. Ovlivnila hlavnì �íøení v pásmech DX a
na 6 metrech, o èem� svìdèí i reporty majáku OK0EK v Kromìøí�i (JN89QG) na kmitoètu

50 011 kHz zejména z Anglie a Skandinávie. Za pov�imnutí stálo je�tì pìkné okno na Ja-
ponsko 13. 6. mezi 15-17 UTC na 15 metrech, pokraèující je�tì na 18 a 14 MHz. Krátká
ranní porucha 14. 6. (K=5 v 3-6 UTC) byla znát na tøepotavìj�ím signálu W6WX, pøesto se
ale i po ní konalo otevøení na Japonsko na 15 metrech. Na dal�í o�ivení erupèní aktivity
navázaly geomagnetické poruchy 23.-24. 6. - a koneènì 26. 6., která znamenala poslední
èervnové zhor�ení. Po ní následoval a� do poèátku èervence pøíznivý a stabilní vývoj.

Na závìr zbývají obvyklé èíselné hodnoty. Prùmìrný sluneèní tok v èervnu byl 108,4
s.f.u., jako�to prùmìr denních hodnot 100, 105, 113, 112, 115, 115, 113, 117, 112, 112,
112, 112, 111, 102, 100, 104, 101, 100, 99, 101, 102, 101, 96, 105, 106, 109, 115, 122,
119, 121. Stav geomagnetického pole, reprezentovaný denními indexy Ak z Wingstu: 4, 10,
23, 8, 14, 27, 18, 10, 11, 18, 6, 8, 6, 14, 10, 10, 4, 6, 14, 19, 16, 12, 11, 20, 16, 32, 6, 4, 4,
4, prùmìr èiní 12,2.

OK1HH

pracovat SSB i CW provozem. Vymìòuje
se kód slo�ený z RS(T) a poøadového
èísla spojení, nìmecké stanice pøedávají
RS(T) a DOK. Ka�dé spojení s nìmec-
kou stanicí se hodnotí tøemi body. Náso-
bièi jsou jednotlivá písmena z DOKù
(napø. C12 je násobiè C) na ka�dém pás-
mu zvlá��. Posluchaèi si hodnotí ka�dou
novou zaznamenanou znaèku nìmecké
stanice jedním bodem na SSB, tøemi body
na CW. Je mo�né jednu a tuté� stanici
zaznamenat na ka�dém pásmu jednou
CW a jednou SSB provozem. Jedna sta-
nice mù�e být jako protistanice zapsána
maximálnì v 10 pøípadech. Deníky se za-
sílají nejpozdìji do 30 dnù po závodì na
adresu: Klaus Voigt, DL1DTL, Postfach 72
04 27, D-01023 Dresden, BRD.

OK2QX

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.
Prod. pøij. METEOSAT: parab. 1,2 m, konv., pøed-
zes. opravit, za 4000 Kè. Tel.: (02) 900 41 838, veè.
Prodám VHF , CD, CD video a DVD disky, napø.:
ABBA, Aqua, Beatles, Bad Boys Blue, Boney M, Bee
Gees, Nirvana, I. Maiden, J. Priest, Sabrina, F. Fox, M.
Talking, M. R. Prezident, ru�ím sbírku. Tel.: (0636) 320
448.
Koupím hifi stereo videorekordér Panasonic NV-
F65EE HQ. Dále CD pøehrávaè MC-900, 902, 911. Tel.:
(0636) 320 448.
Homolog. elektron. signální zaøízení urèené pro pa-
ralelní signalizaci k telef. pøístr. do hluèných provozù,
instal. mimo telef. stanici, ovìøený v mnoha vìt�ích i
men�ích závodech, vyrábí, dodává a bli��í informace
poskytne: VEDAS, B�any 52, 417 63 p. �alany.

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

l A� do konce záøí budou pracovat nì-
které portugalské, azorské a madeirské
stanice s prefixem, kde èíslo bude 98, u
pøíle�itosti výstavy EXPO 98. Získáte-li 30
bodù, kvalifikujete se k získání diplomu;
pokud tento poèet bodù splníte na tøech
pásmech, bude vám vydána pamìtní pla-
keta. Za spojení s CT98EXPO je 10 bodù,
za CT98REP 5 bodù, za ostatní stanice 2
body. Diplom i plaketa budou vydány zdar-
ma, ale vydavatel prosí o zaslání 2 IRC
na po�tovné. �ádosti adresujte na: REP
Awards Manager, P. O. Box 2483, 1112
Lisboa Codex, Portugal.
l Organizace REF vydala upozornìní,
�e neuznává QSL od �ádné stanice pro

kterou dìlá mana�era F6FNU, do svých
diplomù.

Pøedpovìï podmínek �íøení KV na záøí
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