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V TOMTO SE�ITÌ

Ná� rozhovor s panem Antto-
nem Galarzou, generálním øedi-
telem firmy ALCAD S.A. ve �pa-
nìlském Irunu.

I kdy� jsou výrobky firmy ALCAD
pomìrnì známé a zavedené na
na�em trhu, mohli byste nám øíci
nìco bli��ího o firmì ALCAD?

Firma ALCAD je pomìrnì mladá, byla
zalo�ena roku 1988 v Irunu, mìstì le�í-
cím na hranicích s Francií. Dva novì po-
stavené závody zahrnují centrální sklad
a výrobní i administrativní prostory. Ne-
dílnou souèástí je také oddìlení vývoje,
do kterého jdou v poslední dobì nemalé
investice. V souèasné dobì máme cel-
kem 80 zamìstnancù. Nosným progra-
mem na�í produkce jsou komponenty
pro pøíjem a distribuci pozemního a sate-
litního televizního signálu. Vedlej�í výro-
bou je produkce domovní elektroniky
známé pod znaèkou ALCIA.

40 % produkce je urèeno na export
do více ne� 25 zemí celého svìta. Mezi
zemì s nejvìt�ím odbytem patøí Francie,
Rusko, Blízký východ, Ji�ní Afrika, Indo-
nésie a také Èeská republika, která se
øadí na jedno z prvních míst v objemu
prodeje v pøepoètu na obyvatele.

Z tohoto dùvodu je v na�í firmì po-
èetné obchodní oddìlení s mno�stvím
obchodních zástupcù, distributorù a dvì-
ma vlastními zastoupeními v Nìmecku a
Portugalsku, kde je ná� druhý závod.
V tomto roce budeme otevírat pøímé za-
stoupení také v USA. Pro na�e nejvý-
znamnìj�í zahranièní partnery zaji��uje-
me exkluzivitu zastoupení.

V Èeské republice nás zastupuje fir-
ma ANTECH spol. s r. o., která je exklu-
zivním autorizovaným zastoupením pro
èeský a slovenský trh.

Jak byste popsal souèasnou pro-
dukci firmy ALCAD, vèetnì struè-
ných údajù o parametrech?

Sortiment výrobkù ALCAD je opravdu
pestrý a výrobky vysokofrekvenèní divi-
ze jsou rozdìleny do jednotlivých sérií.

Nosným programem jsou kanálové
zesilovaèe série 905, ke kterým letos pøi-
byly kanálové konvertory. Zesilovaèe
jsou rozdìleny do dvou skupin. Silnìj�í
typ ZG má zesílení v pásmu UHF 53 dB,
v pásmu VHF 50 dB a max.výstupní úro-
veò je 2x123,5 dBµV. Tøíobvodovým vel-
mi jakostním filtrem na vstupu a dvouob-
vodovým filtrem na výstupu je zaji�tìna
výborná selektivita pøi rozestupu jednoho
kanálu více ne� 32 dB. Slab�í verze má
zesílení 40 dB a max. výstupní úroveò
2x 115,5 dBµV. Oba typy mají regulaci
zesílení 0 a� 20 dB a dají se navzájem
kombinovat. Sortiment zesilovaèù je rozdì-
len podle pásem do ètyø skupin -  I. pás-
mo, FM, III. pásmo a UHF. V souèasné
dobì lze dodat i kanály S, a to S5 a�
S13. Verze speciálního zesilovaèe na
v�echny kanály S se pøipravuje a bude
uvedena na trh je�tì v leto�ním roce.

V leto�ním roce jsme zaøadili do pro-
gramu série 905 také ji� dlouho oèeká-

vané kanálové konvertory. Konvertory
jsou rozdìleny do tøí typù: CO-401 pro
konverze z UHF do pásma 40 a� 100 MHz,
CO-403 pro konverze z UHF do pásma
132 a� 244 MHz a CO-404 pro konverze
z UHF do UHF. Pro tento rok se je�tì
pøipravují konvertory z UHF na kanály S
a konvertory pro pøevody ze spodních
pásem do UHF. Konvertory mají zesílení
6 a� 9 dB a maximální výstupní úroveò
je 97 dBµV. Pro pou�ití v STA a TKR
je tøeba ke ka�dému konvertoru pøiøa-
dit kanálový zesilovaè ZG nebo ZP.
Celý sortiment pro STA a TKR-M je
samozøejmì schválený ÈTÚ. Oblíbenost
tohoto systému u vás v poslední dobì
velmi roste pro jeho vysokou spolehli-
vost a schopnosti na�eho zastoupení
(ANTECH) dodat libovolný kanálový ze-
silovaè nebo konvertor do 48 hodin. Dù-
kazem toho je, �e ka�dý rok se obrat
v této sérii více jak zdvojnásobuje. Záruka
je, tak jako na celý ná� sortiment, 2 roky.

Co nám øeknete o novém kanálo-
vém zesilovaèi?

V dne�ních dnech se pøiøazuje k sérii
905 dal�í novinka, a tou je programova-
telný kanálový zesilovaè ZM-501 ZMA-
TIC. Jedná se o zesilovaè se 3 progra-
movatelnými vstupy v pásmu UHF. Tyto
vstupy lze naprogramovat osmi kanály
v jednom z pìti mo�ných nastavení (7 + 1,
8, 4 + 3 + 1, 4 + 4, 5 + 3). Tohle v�e si
lze naprogramovat pomocí univerzální
programovací jednotky PS-002. Po na-
programování zesilovaèe se analyzují
vstupní signály a automaticky se nastaví
výstupní úrovnì u v�ech naprogramova-
ných kanálù na 110 dBµV. Podmínkou
automatického nastavení výstupní úrovnì
je vstupní úroveò v rozmezí 56 a� 82 dBµV.

Zpìtným naètením dat ze zesilovaèe
lze zjistit úroveò signálu na selektivních
vstupech. Dále má ZMATIC �irokopásmo-
vé vstupy UHF, III. pásmo, I. pásmo + FM
a externí vstup 40 a� 860 MHz. V�echny
vstupy mají mo�nost regulovat zesílení,
selektivní vstupy automaticky 0 a� 20 dB,
�irokopásmové vstupy manuálnì. Navíc
lze regulovat 0 a� 10 dB celkovou vý-
stupní úroveò. Maximální výstupní úro-
veò pro 20 kanálù je 110 dBµV podle
DIN 45004B. Dva selektivní vstupy a
�irokopásmový vstup UHF mají automa-
tické napájení pro pøedzesilovaèe +24 V/
/60 mA. Selektivita kanálových vstupù je
26 dB pro �íøku ±20 MHz.

pan Antton Galarza
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   Pøipravil ing. Josef Kellner

Posledním èlenem série 905 jsou ka-
nálové zesilovaèe CH. Tyto zesilovaèe
se nasouvají na zdrojovou základnu AC,
která má pøedem dané pøiøazení poètu
kanálù k vstupùm. Nejpou�ívanìj�í AC-205
má pìt vstupù, ke kterým jsou pøiøazeny
kanály následovnì: 1 + 2 + 1 + 2 + 1. Zá-
kladna, která je maximálnì na 7 kanálù,
má navíc vstup pro FM a satelitní mezi-
frekvenci. Zesílení UHF kanálù je 40 dB.

Popi�te nám, prosím, ostatní série.

Série 900 zahrnuje �irokopásmové
antény, které mají opravdu �pièkovou
elektrickou a mechanickou kvalitu; i kdy�
jsou ponìkud dra��í, cena je vyvá�ena
výbornými parametry. Na podzim leto�-
ního roku pøipravujeme inovaci antén na
nových výrobních zaøízeních a budeme
se sna�it o sní�ení ceny.

Série 902 jsou pásmové sluèovaèe
v provedení i do venkovního prostøedí.

Série 903 je �iroký sortiment domov-
ních zesilovaèù na sto�ár se zesílením
24 a� 36 dB, urèených hlavnì pro indivi-
duální pøíjem. Tyto zesilovaèe jsou vyro-
beny technologií SMT a uzavøeny v plastové
krabièce vhodné i pro venkovní prostøe-
dí. Napájení zesilovaèù +12 V je realizo-
váno po koaxiálním kabelu pøes výstup.
U v�ech vstupù je mo�né regulovat zisk
-16 dB nebo -23 dB. Koaxiální kabel je
pøipojen k zesilovaèi prostøednictvím
rychlokonektoru ALCAD, který spojuje
výhody konektoru IEC a konektoru F.
Nezanedbatelným kladem tìchto zesilo-
vaèù je velmi pøíznivá cena a prakticky
100 % spolehlivost.

Série 904, která je v souèasnosti pre-
zentována domovními zesilovaèi CF-501
(5 vstupù s regulací zisku; I, FM, III, UHF,
UHF, zesílení 40 dB, max. výstupní úro-
veò 115 dBµV) a linkovými zesilovaèi
CF-101 a CF-700 (zesílení 36 dB, ná-
klon, regulace zesílení, max. výstupní
úroveò 115 a 120 dBµV). Pro zaèátek
roku se pøipravuje nová øada zesilovaèù.

Série 906 pøedstavuje �iroký sorti-
ment rozboèovaèù a odboèovaèù vyu�í-
vající rychlokonektory ALCAD.

Série 907 zaujímá sortiment konco-
vých a prùbì�ných zásuvek TV/FM.

Série 908 jsou konektory a série 910
pøíslu�enství (jedná se o rùzné filtry,
útlumové èlánky a pøedzesilovaèe).

Poslední série 912 pøedstavuje sate-
litní skupinový pøijímaè US-501. Pøijímaè
je kompletní, vèetnì modulátoru VSB.
Ten je pøeladitelný v celém televizním
pásmu od R1 (pro normu DK) nebo C2
(pro normu BG) do C69, vèetnì kanálù S.
Parametry satelitního pøijímaèe se ladí a
nastavují opìt pomocí univerzální pro-
gramovací jednotky PS-002. Na pøijímaèi
lze manuálnì regulovat pouze výstupní
úroveò 82,5 ±1,5 dBµV. Za satelitní pøijí-
maèe lze pøiøadit �irokopásmový zesilo-
vaè PA-004, který má maximální výstup-
ní úroveò 116 dBµV (DIN 45004 B). Celá
sestava je napájena zdrojem FA-102 a lze
ji umístit na rám nebo do plastové skøínì
s prùhledným víkem a ventilátorem.

Dal�ími výrobky této série jsou dva
druhy modulátorù. První typ MS-101,
301, 401 jsou modulátory DSB (vèetnì
zdroje), druhý typ MS-501 vychází z mo-
dulátorù VSB satelitních pøijímaèù a je
k nìmu tøeba zdroj FA-102 a nastavuje
se pouze univerzální programovací jed-
notkou PS-002.

Hlavním cílem obchodních struktur
firmy je nalézt potøebu domácího i zahra-
nièního trhu v místech, kam prodáváme
nejvíc. Tyto my�lenky se pøedávají do od-
dìlení výzkumu a vývoje, které je vlastnì
nejdùle�itìj�í èástí firmy (zaujímá 18 %
firmy). Toto oddìlení zkoumá proveditel-
nost a tím zaèíná vývoj nových výrobkù.
Dal�í studie se zabývají mo�nostmi no-
vých výrobkù prosadit se na tuzemském
a zahranièním trhu, vèetnì mo�ností roz-
�iøování na trhy nové. Dal�ím nemálo
dùle�itým úkolem je adaptace výrobku
na daná specifika rùzných zemí. Jedná
se o vysílací normy, napájení a zvlá�tní
po�adavky na homologaci výrobkù.

A co systém kontroly kvality?

Propracovaný systém hlídání kvality
výroby, nejmodernìj�í technologie pou-
�ívaná pøi výrobì a �pièkové vybavení
Hewlett Packard pøi nastavování výrob-
kù je zárukou, �e vyrábíme pouze zbo�í
vysoké kvality za dobrou cenu. Nesna�íme
se o výrobu zbo�í ve více kvalitativních a
cenových skupinách. V�echny na�e vý-
robky plnì splòují po�adavky Evropské
Unie a jsou registrovány znaèkou EU.
Ve státech, které nepatøí do Evropské
Unie, je provádìna vlastní homologace,
která bývá nìkdy podstatnì pøísnìj�í
ne� jsou pravidla Unie. Pøíkladem tohoto
tvrzení jsou i homologace v Èeské re-
publice. Výsledkem dùsledné orientace
na kvalitu je ocenìní certifikátem ISO
9001 v roce 1997. Co se týká záruèní
doby, ta je poskytovaná u na�eho èeské-
ho zastoupení 2 roky.

Jaký máte názor na rychlý rozvoj
digitální techniky?

Tento stále rychleji rozvíjející se trh
samozøejmì nelze opomenout. Pøesto
se v�ak digitální pøíjem rozvíjí nestejnou
rychlostí. Oproti Francii, ale i �panìlsku,
kde je pøíjem digitálního vysílání nejroz-
vinutìj�í, jsou napøíklad Nìmecko nebo
JAR, u nich� je digitální trh prozatím ur-
èitým zklamáním. V roce 1994 se u nás
ve �panìlsku øíkalo, �e kdo nevyvíjí zaøí-
zení pro kabelové sítì, nemá �anci pøe-
�ít rok 1997, a nyní to vypadá, �e rokem
1997 zaèíná konec kabelových rozvodù
a zaèíná digitální TV. V�ichni zaèínají
zapomínat na kabelovou TV. Tento rok,
v dobì zaèínajícího rozvoje digitální TV
pøes satelit, se zaèíná ve �panìlsku také
mluvit o digitálním pozemním vysílání.
Pøesto si myslím, �e pro nejbli��ích 10
let tu bude existovat sou�ití kabelové TV,
satelitního digitálního a pozemního vysí-
lání analogového a digitálního. A to je
dostateèná doba, uvá�íme-li v souèasné
dobì velmi rychlý vývoj, pro vznik a zá-
nik mnoha nových výrobkù. Proto se ne-
sna�íme v této dobì dìlat ukvapená
rozhodnutí, ale spí�e analyzujeme vyví-
jející se situaci a vyvíjíme nové výrobky
jak pro analogovou a digitální TV, tak
i pro kabelovou TV. Myslím si, �e pøed-
povìdi pro digitální trh jsou tak dobré,
jako pro analogový trh.

A va�e nabídka v digitální techni-
ce?

V tomto roce jsme uvedli na trh kon-
vertory satelitní mezifrekvence UC-102.
Uvedené konvertory jsou dvojité, co�
znamená, �e jeden modul konvertuje
nezávisle dvì mezifrekvence. Jde prak-
ticky o frekvenèní pøelo�ení kanálu nebo

skupiny kanálù a umo�nìní jednokabelo-
vého rozvodu v STA nebo TKR-M pro di-
gitální i analogové programy z libovolné
dru�ice v obou polarizacích. Uvedená
konverze je jak pro digitální, tak pro
analogový satelitní signál, a je transpa-
rentní pro v�echny druhy kódování. Pro
tyto rozvody máme i bohatý sortiment
rozboèovaèù DI, odboèovaèù DF a zásu-
vek BT (vhodné pro rozvod a� 200 digi-
tálních kanálù v pásmu 950 a� 2400 MHz
a více ne� 40 analogových kanálù v pásmu
40 a� 860 MHz). Hlavní stanice mù�e
být doplnìna o zesilovaè satelitní mezi-
frekvence PA-004. Samozøejmì na konci
tohoto rozvodu musí být digitální satelitní
pøijímaè. Toto zaøízení se prozatím do
Èeské republiky nedová�í, av�ak s roz-
vojem digitálního pøíjmu u vás a s mo�-
ností pøijímat Czech link individuálním
digitálním pøijímaèem uva�ujeme s prv-
ními dodávkami ji� letos na podzim.

Úèastníte se nìjakých akcí v za-
hranièí a u nás, kde by bylo mo�né
se seznámit s va�im sortimentem?

Jak jsem u� v úvodu podotknul, 40 %
na�í produkce jde na vývoz, co� je sa-
mozøejmì také výsledek na�í aktivity
v oblasti výstav. Ka�dý rok se prezentu-
jeme na nejvìt�ích svìtových výstavách
v tomto oboru jako je Cable & Satellite
v Londýnì, Salon Antennes v Paøí�i nebo
Matelec v Madridu. Samozøejmì se úèast-
níme i výstav v Èeské republice. Pro-
støednictvím firmy ANTECH spol. s r. o.
se pøí�tí rok budeme úèastnit ji� po tøetí
mezinárodního veletrhu AMPER. Tento
rok jsem se zúèastnil veletrhu AMPER 98
osobnì a výstava, na ní� byl o výrobky
ALCAD opravdu velký zájem, na mì
udìlala velmi dobrý dojem.

Jaké pøipravujete novinky?

Na konec tohoto a zaèátek pøí�tího roku
pøipravujeme, jak ji� jsem uvedl, novou
øadu �irokopásmových zesilovaèù s vlast-
ním zdrojem série 904. Jedná se o do-
movní zesilovaèe (typy CF-511, 512, 513)
a linkové CATV zesilovaèe (typy CF-111,
112, 711, 712). Hlavním rysem tìchto
zesilovaèù oproti pøede�lým typùm je
vìt�í zesílení 45 a� 52 dB, spínaný zdroj,
nový kryt z materiálu Zamak, zpìtný ka-
nál, automatické napájení pro pøedzesi-
lovaèe a vstupy i pro zesílení satelitní
mezifrekvence u typù CF-112 a CF-712.
Na pøí�tí rok pøipravujeme také novou
sérii zásuvek pro STA a TKR v podobné
cenové hladinì jako stávající typy. Dále
se pøipravujeme obsáhnout i segment
zesilovaèù pro kabelové rozvody.

Kde mohou zákazníci získat výrob-
ky ALCAD na èeském trhu?

Na�e zastoupení pro Èeskou a Slo-
venskou republiku je firma ANTECH spol.
s r. o. se sídlem: Fuèíkova 62, 691 41
Bøeclav. Tel.: 0627/24090, 323451, Fax:
0627/24090, e-mail: antech@bvnet.cz,
www stránky: www.antech.cz

Vzdálenìj�ím zákazníkùm doporuèu-
jeme s dùvìrou se obrátit na velkoob-
chodní zastoupení firmy ANTECH, je-
jich� seznam je v pravidelné inzerci.

Zbo�í lze objednat pøes e-mail, fa-
xem, po�tou nebo telefonicky.

Dìkujeme vám za rozhovor.
Jak vlastnì u vás ve firmì vzniká
nový výrobek?
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SEZNAMUJEME VÁS

Formát televizního obrazu
4 : 3  nebo  16 : 9

ñ

Namísto testu nìjakého pøístroje
bych dnes rád výjimeènì uveøejnil èlá-
nek, zabývající se problémem, nad kte-
rým ji� dlouhou dobu pøemý�lím. Tento
problém je provázen nadnesenými re-
klamami, které propagují rùznými hesly,
napøíklad �obraz v �ir�ích souvislos-
tech�, televizní pøijímaèe se �irokou ob-
razovkou. Nechci v �ádném pøípadì tvr-
dit, �e by tento zpùsob zobrazování
nemìl �ádnou budoucnost, av�ak v sou-
èasné dobì a se souèasnými prostøedky
ho pova�uji za velmi diskutabilní a hlav-
nì ekonomicky velmi nevýhodný. Tento
svùj názor se nyní pokusím podrobnìji
vysvìtlit.

Aby bylo v této otázce ji� na zaèátku
zcela jasno: nemám naprosto nic proti
obrazu s pomìrem stran 16 : 9, pøípad-
nì s pomìrem je�tì vìt�ím, ale tento
zpùsob reprodukce obrazu bych pøijmul
pouze za zcela samozøejmého pøedpo-
kladu, �e vý�ka obrazu, kdy� ji� nebude
rovnì� zvìt�ena, zùstane alespoò za-
chována. Dovolím si malý pøíklad. Ne-
vím, co by tomu diváci v �irokoúhlém
kinu øekli, kdyby jim byl obraz na plátnì
sice roz�íøen, av�ak souèasnì jim byl
jeho svislý rozmìr tøeba o ètvrtinu
zmen�en, proto�e velikost zobrazení
osob i pøedmìtù jak na projekèním plát-
nì, tak i na televizní obrazovce závisí
v�dy jen na vý�ce obrazu a nikoli na
jeho �íøce.

Z toho vyplývá, �e velikost postav a
v�eho, co se na tzv. �irokoúhlé obrazov-
ce (napøíklad o úhlopøíèce 82 cm) dìje,
odpovídá pøi sledování obrazu vysílané-
ho s pomìrem stran 4 : 3 obrazu na ob-
razovce o úhlopøíèce 63 cm. Rozdíl je
pouze v tom, �e na pravé a na levé stra-
nì obrazu jsou deseticentimetrové svis-
lé tmavé pásy. Pøíklad takového zobra-
zení na �iroké obrazovce s úhlopøíèkou
82 cm vidíme na následujícím obrázku.

�íøka obrazu na �iroké obrazovce
o úhlopøíèce 82 cm je pøibli�nì 69 cm a
vý�ka pøibli�nì 37 cm. V dobì, kdy je
vysílán standardní obraz o pomìru
stran 4 : 3, je na této obrazovce �íøka
obrazu 49 cm a vý�ka zùstává 37 cm.
Tento televizor tedy bude pøi vysílání
obrazu s pomìrem stran 4 : 3 prakticky
deklasován na pøístroj s obrazovkou

o úhlopøíèce 63 cm, na kterém má obraz
�íøku 48 cm a vý�ku 36 cm. Ekonomický
rozdíl mezi obìma pøístroji bude v�ak
v tom, �e za televizor s obrazovkou 63 cm
zaplatí zájemce pøibli�nì 20 000  Kè, za-
tímco za televizor se �irokou obrazov-
kou 82 cm zaplatí pøibli�nì 80 000 Kè.
Za stejnou velikost obrazu pomìru stran
4 : 3 tedy kupec zaplatí ètyøikrát více.
A obraz o pomìru stran 16 : 9 bude sice
�ir�í, av�ak osoby a pøedmìty budou
opìt zcela shodnì velké jako na obra-
zovce 63 cm. Ale, jak praví reklama,
zato bude vidìt obraz �v �ir�ích souvis-
lostech�. Pouze pro úplnost uvádím je�-
tì toté� srovnání s televizorem se �iro-
kou obrazovkou o úhlopøíèce 70 cm.
Obraz s pomìrem stran 4 : 3 bude mít
na této obrazovce �íøku 43 cm a vý�ku
32 cm. Bude tedy prakticky odpovídat
obrazu na standardním televizoru s úh-
lopøíèkou obrazovky 55 cm.

Je pochopitelné, �e si jsou výrobci
této skuteènosti velmi dobøe vìdomi a
nejrùznìj�ími zpùsoby se sna�í tuto ne-
zmìnitelnou skuteènost alespoò formál-
nì nìjak zastínit. Do praxe proto zavedli
rùzné zpùsoby, kterými se sna�í stan-
dardní obraz zvìt�it tak, aby obraz zapl-
òoval pokud mo�no celou obrazovku,
av�ak aby zákonitou zmìnu proporcí
obrazu nebylo tolik vidìt. To v�ak bohu-
�el realizovatelné není a dosud nikdo
nezmìnil a ani nikdy nezmìní pomìr
stran daného obrazu, ani� by z nìj nìco
neoøezal nebo na nìm nìco nezdefor-
moval.

V následující tabulce vidíme na levé
stranì tabulky rozmìry obrazu na stan-
dardní obrazovce s pomìrem 4 : 3, na
pravé stranì tabulky pak rozmìry obra-
zu s pomìrem stran 16 : 9  a  4 : 3 na
obrazovce s pomìrem stran 16 : 9.

Pro zobrazení obrazu o pomìru stran
4 : 3 na obrazovce s pomìrem stran 16 : 9
jsou v praxi obvykle pou�ívány ètyøi hlav-
ní zpùsoby:
- Základní zpùsob, kdy vý�ka obrazu
odpovídá svislému zobrazení pou�ité
obrazovky a �íøka výsledného obrazu je
tedy men�í ne� �íøka obrazovky. Na ob-
razovce proto vznikají po stranách dva
svislé tmavé pásy. Tento zpùsob sice
produkuje bezchybný a lineární obraz,

av�ak velikost tohoto obrazu odpovídá,
jak jsme si ji� vysvìtlili, obrazu na stan-
dardním televizoru s podstatnì men�í
obrazovkou.
- Jiným zpùsobem je vodorovné zvìt�e-
ní obrazu tak, �e jeho �íøka zabírá celou
�íøku zobrazovací plochy obrazovky.
Plocha obrazovky je tak plnì vyu�ita a
obraz je stále lineární. Ve výsledném
obraze v�ak chybí jeho horní i jeho dolní
èást. Dochází tak k zajímavému efektu,
kdy jsou oøíznuta temena hlav osob,
které jsou na obraze, a odøíznuty jsou
i pøípadné titulky. Tento druhý zpùsob
bývá doplnìn �duchaplným� zlep�ením,
kdy pomocí dálkového ovladaèe mù�e
u�ivatel bìhem poøadu posouvat obraz
ve svislém smìru nahoru nebo dolù.
Tak si mù�e svobodnì volit mezi zobra-
zením kompletních hlav úèinkujících
nebo mezi zobrazením napøíklad titulkù.
Tyto zmìny ov�em probíhají pomìrnì
zvolna, tak�e ne� se �ádaná zmìna
projeví, je obvykle ji� pozdì a na obraze
nastala dal�í zmìna. V ka�dém pøípadì
to v�ak velmi �ertovnì zpestøí sledování
televizních poøadù.
- Tøetí zpùsob roztáhne obraz pouze ve
vodorovném smìru, zatímco svislý roz-
mìr obrazu zùstane zachován. Plocha
obrazovky je v tomto pøípadì sice rov-
nì� plnì vyu�ita, av�ak je to snad nej-
hor�í zpùsob, který bylo mo�né vymys-
let. V�echny postavy na obraze se
zmìní v nechutné tlou�tíky a výsledkem
je obraz naprosto nepøirozený a nepøija-
telný.
- Dal�í zpùsob spoèívá v tom, �e obraz
s pomìrem stran 4 : 3 je na plochu 16 : 9
opìt ve vodorovném smìru rozta�en,
av�ak nelineárnì tak, �e støed obrazu je
rozta�en jen velmi málo a rozta�ení se
smìrem ke stranám obrazu vydatnì
zvìt�uje. Znamená to, �e ve støedu je
obraz pomìrnì lineární, naproti tomu
v okrajových èástech je o to více neli-
neárnì zdeformován. Toto øe�ení pøiná-
�í rovnì� velmi �ertovné výsledky, pro-
to�e je zajímavé pozorovat napøíklad
dvì osoby, stojící vedle sebe èelem ke
kameøe. Obì pak vypadají jako nesyme-
triètí mrzáèci, proto�e ta jejich ramena,
která jsou blí�e k okrajùm obrazovky,
jsou touto deformací velmi výraznì roz-
ta�ena. Tento zpùsob je pro kvalitní sle-
dování obrazu rovnì� zcela nepøijatel-
ný.

Pravdìpodobnì existují je�tì i jiné
pokusy, jak zmìnit proporce obrazu a
nezmìnit pøitom proporce zobrazených
objektù, av�ak pøipadá mi to jako snaha
o sestrojení perpetua mobile a udivuje
mì vytrvalost, s jakou se o to nìkteøí vý-
vojáøi pokou�ejí. Konstruktéøi televiz-
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ñ ních pøijímaèù se øadu let sna�ili a do-
dnes kromì jiného sna�í i o dosa�ení co
nejlep�í linearity obrazu a nyní jim jiní
tuto snahu vkládáním rùzných pochyb-
ných doplòkù velmi hrubým zpùsobem
zcela zámìrnì poru�ují.

Dále je tøeba si uvìdomit, �e i vysílá-
ní �irokoúhlých filmù je u nás v naprosté
vìt�inì pøípadù realizováno tak, �e filmy
jsou ji� pøi snímání pro televizní vysílání
ménì èi více oøíznuty do klasického for-
mátu, tak�e tmavé vodorovné pruhy
v horní a dolní èásti obrazu jsou buï
zcela malé nebo chybí vùbec a pak je-
jich reprodukce na pøístrojích se �irokou
obrazovkou prakticky opìt odpovídá re-
produkci obrazù formátu 4 : 3, kdy je po-
u�ití �iroké obrazovky nejen bezúèelné,
ale i zcela ne�ádoucí. Mnohé filmy byly
dokonce natáèeny na �iroký formát ta-
kovým zpùsobem, �e se pøedpokládalo
jejich promítání v bì�ných kinech a pro-
to byly jejich scény vytváøeny tak, aby
pøípadné oøíznutí obrazu po stranách, a
tedy ztráta tìchto okrajových  informací,
nepùsobila �ádné problémy a byla tudí�
realizovatelná.

Pøipomínám je�tì, �e pomìr stran
obrazu není u �irokoúhlých filmù, natá-
èených rùznými systémy, jednotný. Tak
napøíklad obraz pùvodního systému
Wide Screen má pomìr stran 1,65 : 1,
èím� se pomìru 16 : 9 nejvíce pøibli�uje,
zatímco systém Cinema Scope s optic-
kým zvukovým záznamem má pomìr
stran obrazu 2,35 : 1 a s magnetickým
zvukovým záznamem dokonce 2,55 : 1.
Systém Cinerama má tento pomìr je�tì
vìt�í, a to 2,85 : 1. Z toho vyplývá, �e
u mnohých systémù jsou i pøi zobrazení
v pomìru stran 16 : 9 nutné obrazové
úpravy.

Jak jsem ji� na zaèátku øekl, v �ád-
ném pøípadì nemám v úmyslu zatraco-
vat televizní vysílání v �irokém formátu,
domnívám se v�ak, �e mù�e být skuteè-
ným pøínosem pouze v nìkterých pøípa-
dech a �e napøíklad pro vysílání zpráv a
jiných obdobných relací je zcela bez-
úèelné. A opakuji znovu, �e pro diváka
mù�e být úèelné jedinì v tom pøípadì,
kdy jde výhradnì o zvìt�ení �íøky obra-
zu, ani� by se zmen�ovala jeho vý�ka.
Pøitom je tøeba si uvìdomit, �e absolutní
vìt�ina poøadù je zatím (a zøejmì je�tì
velmi dlouho bude) vysílána ve stan-
dardním formátu 4 : 3. Dále je tøeba od-
kázat do øí�e reklamních l�í tvrzení
mnoha firem, �e se jedná o �nový velký
a �iroký obraz�. Není to pravda, proto�e
napøíklad u televizoru s �irokou obra-
zovkou o úhlopøíèce 82 cm je výsledný
obraz znatelnì men�í ne� u standardní-
ho televizoru s obrazovkou o úhlopøíèce
70 cm, jak z pøipojené tabulky zcela jas-
nì vyplývá.

Zdùrazòuji, �e hovoøím o souèasném
stavu techniky i vysílání. Nesmíme
té� zapomínat, �e vyrobit velkou ob-
razovku, která by pøi zachování vý�ky
obrazu 48 cm poskytovala pro formát
16 : 9 �íøku obrazu 85 cm, není zcela
jednoduchou zále�itostí. A roz�iøovat
formát obrazu na úkor jeho vý�ky se mi
jeví jako velice nerozumné. Pokud se
v�ak na trhu objeví nové, napøíklad plaz-
mové ploché obrazovky, a jestli�e jejich
obraz bude pøinejmen�ím kvalitativnì
srovnatelný s obrazem bì�ných obrazo-
vek, pak nelze mít �ádné námitky proti

libovolnému roz�íøení obrazu pøi zacho-
vání jeho vý�ky nebo dokonce k celko-
vému zvìt�ení obrazu ve v�ech smì-
rech. To by v�ak pravdìpodobnì mìlo
i souvislost s vysíláním obrazu s vìt�í
rozli�ovací schopností, av�ak o tom se
hovoøí ji� témìø dvì desetiletí a zatím se
nic svìtoborného nestalo. Pøiznám se
k tomu, �e ji� nìkolik let sleduji televizní
vysílání na televizoru s obrazovkou
o úhlopøíèce 85 cm a �e studiovou kvali-
tu (napøíklad zprávy televize NOVA) po-
va�uji obrazovì za naprosto perfektní a
obávám se, �e u� dal�í zlep�ení této
kvality by bylo patrnì za mezí poznatel-
nosti lidským okem. A v takovém pøípa-
dì by ji� bylo dal�í zlep�ování zcela sa-
moúèelné.

Samozøejmì �e pro u�ivatele, av�ak
nikoli pro výrobce. Ti budou veøejnost
stále pøesvìdèovat o tom, �e to, co prá-
vì vyvinuli, je to nejlep�í, i kdy� toté�
tvrdili o v�em pøede�lém. Prostì prodá-
vat se musí a na ty nadnesené a mnoh-
dy pravdì a skuteènosti znaènì neod-
povídající reklamy jsme si ji� zvykli.

Je�tì bych chtìl pøipomenout obec-
nì platnou pravdu, �e sebelep�í pøenos
a zobrazení nezlep�í kvalitu obrazu,
která je velmi èasto ji� ze zdroje bídná,
co� bohu�el trvale platí o øadì pøede-
v�ím filmových poøadù. A to neuva�uji
ani pøíjmové podmínky, které jsou velmi
èasto problematické a u�ivateli nemo-
hou poskytnout prvotøídní obraz. Mám
tím na mysli kvalitu mnohých spoleè-
ných antén, antény nevhodnì umístìné,
pøípadnì náhra�kové apod.

A tím se dostávám opìt k ekono-
mické stránce celé vìci. Kdo si dnes
koupí za pøibli�nì 80 000 Kè televizor se
�irokou obrazovkou, bude na nìm zcela
logicky sledovat naprostou vìt�inu po-
øadù ve formátu 4 : 3. Jak jsem ji� po-
drobnì vysvìtlil, výsledný obraz na této
�iroké obrazovce v�ak bude odpovídat
obrazu standardního televizoru s úhlo-
pøíèkou 63 cm, který lze ov�em poøídit
za ètvrtinovou cenu. V souèasné dobì
proto pova�uji za nesrovnatelnì lep�í a
moudøej�í øe�ení, kdyby si zájemce, kte-
rý skuteènì tou�í po velkém obrazu, po-
øídil standardní televizor formátu 4 : 3
s úhlopøíèkou obrazovky 82 a� 85 cm,
který je prodáván za pøibli�nì stejnou
cenu (kolem 80 000 Kè) jako televizor
se �irokou obrazovkou 82 cm. �íøka ob-
razu pøi vysílání �irokoúhlého filmu bude
u tohoto pøístroje shodná jako u televi-
zoru se �irokou obrazovkou s úhlopøíè-
kou 82 cm, av�ak obraz s pomìrem
stran 4 : 3 bude o 30 % vìt�í ne� u tele-
vizoru se �irokou obrazovkou. A to roz-
hodnì není rozdíl malý.

Na závìr prosím, aby mi na�i ètenáøi
odpustili, �e jsem tentokrát nahradil ob-
vyklý test touto úvahou. Proto�e jsem se
dosud s podrobným rozborem této otáz-
ky zatím nikde nesetkal, domnívám se,
�e je velmi úèelné a potøebné o tìchto
vìcech jasnì a srozumitelnì hovoøit,
proto�e pøípadní zájemci jsou reklamou
výrobcù pochopitelnì informováni zá-
mìrnì zcela jednostrannì a pøedev�ím
nepøesnì. Kdo si ov�em takový módní
televizor koupit chce, proto�e jeho sou-
sed ho je�tì nemá, a� tak samozøejmì
uèiní.

Meca D., Vlach P.: Nebojte se
CB, vydalo nakladatelství BEN -
technická literatura, 112 stran
A5, obj. èíslo 120923, 99 Kè.

První opravdu èeská pøíruèka pro na�e
�síbíèkáøe�. Autoøi se sna�í srozumitelnou
formou, bez velkých nárokù na technickou
zdatnost ètenáøe, odpovìdìt témìø na v�e,
co jste o CB potøebovali vìdìt, av�ak ne-
bylo se koho zeptat. Poradí vám pøi náku-
pu, instalaci i pøi provozu radiostanic CB.
Naleznete zde mnoho cenných informací
pro zaèáteèníky i pokroèilé, pro nì� se
chystá je�tì dal�í kní�ka, zamìøená na-
opak pøevá�nì na techniku.

Frejlach, K.: Digitální radioama-
térský provoz, vydal autor vlast-
ním nákladem, 214 stran A5, obj.
èíslo 120934, 139 Kè.

Informace o pou�ití vybraných progra-
mù pro radioamatérský provoz (Hamcomm
pro radiodálnopis, Amtor a monitorování
provozu Pactor), struèný výklad protokolu
Pactor a pou�ití programu BMKMULTY.
V èásti vìnované provozu paket-radia je
popsáno pou�ití programu BCT (Baycom),
vyu�ívání programových modulù Flexnet
i souborù pøíkazù pro uzly Flexnet, data-
banky - BBS Baycom a pou�ití pøíkazù pro
databanky typu DX cluster Pavillion Soft.
Oddíl vìnovaný digitálnímu provozu je
ukonèen pokyny pro práci v síti Amprnet a
mno�stvím jiných zajímavých informací.
Dále: program CW PLUS pro pøíjem a vysí-
lání telegrafie (i schéma dokonalého adap-
téru pro telegrafii), NFAX (faksimile), po-
pis pøíjmu snímkù ze satelitù NOAA vèetnì
schématu jednoduchého adaptéru pro pøí-
jem a pou�ití programu JVFAX pro provoz
SSTV. Na závìr je uvedeno schéma uni-
verzálního modemu 300 bitù/s vhodného
pro v�echny druhy digitálního provozu.

 Adrien Hofhans

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, Plzeò, sady Pìta-
tøicátníkù 33, Plzeò; Cejl 51, Brno. Adresa
na Internetu: www.ben.cz. Zásilková sl. na
Slovensku: Bono, Ju�ná trieda 48, 040 01
Ko�ice, tel. (095) 760430.
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Jednoduchý
napájecí zdroj

Napájecí zdroj je jedním z nejpou-
�ívanìj�ích pøístrojù v radioamatérské
dílnì. Umo�ní nám podle potøeby na-
pájet vyrábìná zaøízení zvoleným stej-
nosmìrným napìtím. Proto�e zdrojem
energie je zpravidla elektrická sí�, ne-
musíme pou�ívat baterie. Popi�me si
podrobnì jednotlivé èásti napájecího
zdroje.

Transformátor
Transformátor je tøeba zvolit podle

po�adovaného výstupního napìtí a
proudu zdroje. Pøi pou�ití �slabého�
transformátoru nedodá zdroj po�ado-
vané napìtí pøi maximálním výstupním
proudu, v nìkterých pøípadech mù�e
hrozit i jeho znièení. Naopak transfor-
mátor, schopný dodat mnohem vìt�í
výkon, zbyteènì zvìt�uje hmotnost
zdroje a má zpravidla i vìt�í klidový
pøíkon.

Døíve bylo bì�né, �e si radioamatér
vhodný transformátor sám navinul.
Dnes lze zakoupit transformátory pro
nejrùznìj�í napìtí a výkony hotové,
pøípadnì si mù�eme nechat transfor-
mátor navinout u specializované firmy.

Usmìròovaè
Nejjednodu��í je jednocestný

usmìròovaè. Jeho schéma i s trans-
formátorem a zátì�í je na obr. 2. Støí-
davé napìtí ze sekundárního vinutí je
usmìrnìno diodou D a pøivedeno na
filtraèní kondenzátor C. Paralelnì ke
kondenzátoru je pøipojena zátì� Z,
v tomto pøípadì obyèejný rezistor.
Prùbìhy napìtí v jednotlivých bodech
zapojení jsou na obr. 3. Køivka a) zná-
zoròuje støídavé napìtí na sekundár-
ním vinutí transformátoru. Diodou pro-
chází proud pouze tehdy, je-li na anodì
(A) vìt�í napìtí ne� na katodì (K).
Kdybychom ze zapojení odstranili kon-
denzátor, mìlo by napìtí na zátì�i prù-
bìh podle køivky b), po pøipojení kon-
denzátoru pak podle køivky c).

Kondenzátor se nabíjí pouze v prùbì-
hu vrcholu kladné pùlvlny. Z obrázku
je zøejmé, �e doba nabíjení kondenzá-
toru je mnohem krat�í ne� doba vybí-
jení. Také diodou v tomto krátkém oka-
m�iku teèe mnohem vìt�í proud ne�
je proud, tekoucí do zátì�e (køivka d)
na obr. 3). Èím je men�í odpor vinutí
transformátoru a vìt�í kapacita kon-
denzátoru, tím je také proudový impuls,
procházející diodou, krat�í a vìt�í.
Bì�nì mù�e dosahovat i dvacetiná-
sobku výstupního proudu. Na�tìstí
jsou pro tento re�im práce diody pro
usmìròovaèe navr�eny a nehrozí jim
za bì�ných podmínek znièení. Pomìr
doby, kdy protéká proud diodou, k dél-
ce periody se nazývá úhel otevøení.

Napìtí na kondenzátoru se v prù-
bìhu periody mìní: nejdøíve je rychle
nabit a pak se pomalu vybíjí do zátì-
�e. Tomuto jevu se øíká zvlnìní výstup-
ního napìtí. Èím má kondenzátor vìt-
�í kapacitu, tím je zvlnìní men�í.

Jednocestný usmìròovaè se v na-
pájecích zdrojích pou�ívá jen zøídka,
vìt�inou jen pro pomocná napìtí
s malým odbìrem proudu. Mnohem
výhodnìj�í je zapojit usmìròovaè tak,
aby byly vyu�ity obì pùlvlny støídavé-
ho napìtí.

Obr. 4. Dvoucestný usmìròovaè

Obr. 5. Prùbìhy napìtí v dvou-
cestném usmìròovaèi:

a) napìtí na prvním sekundárním
vinutí transformátoru, b) napìtí na

druhém sekundárním vinutí, c) napìtí
na zátì�i Z pøi odpojeném filtraèním
kondenzátoru C, d) napìtí na zátì�i

s kondenzátorem C

Zapojení dvoucestného usmìròova-
èe je na obr. 4. Prùbìhy napìtí v zapo-
jení jsou na obr. 5. Na první pohled je
zøejmé, �e kondenzátor se nestihne
tolik vybít jako u jednocestného usmìr-
òovaèe a zvlnìní výstupního napìtí je
men�í. (Pokraèování pøí�tì)

Obr. 1. Blokové schéma zdroje

Blokové schéma zdroje je na obr. 1.
Napìtí elektrické sítì je nejdøíve zmen-
�eno transformátorem na velikost
vhodnou pro dal�í zpracování. Trans-
formátor navíc galvanicky oddìlí (to
znamená, �e není �ádné vodivé spo-
jení) výstup zdroje od sítì. Transfor-
mátor dodává støídavé napìtí. Proto je
za transformátorem je�tì usmìròovaè
s filtraèním kondenzátorem. Za usmìr-
òovaèem je ji� stejnosmìrné napìtí.
Velikost tohoto se napìtí v�ak mìní
podle pøipojené zátì�e a nemù�eme
je jednoduchým zpùsobem mìnit pod-
le potøeby. Proto následuje je�tì stabi-
lizátor, v pøípadì napájecího zdroje pro
elektronickou laboratoø s regulovatel-
ným výstupním napìtím.

Dnes je moderní pou�ívat tzv. spí-
nané zdroje. V takovém zdroji se sí�o-
vé napìtí nejdøíve usmìrní. Usmìrnì-
ným napìtím se napájí mìniè, pracující
s kmitoètem desítek a� stovek kHz.
Pak teprve následuje transformátor,
který je v tomto pøípadì mnohem men-
�í a lehèí. Také úèinnost takového zdro-
je bývá lep�í, tj. mnohem ménì elek-
trické energie se promìní v nepotøebné
teplo. Z vlastní zku�enosti v�ak tako-
vý zdroj nemohu do labolatoøe dopo-
ruèit. Mìniè pracující s vysokým kmi-
toètem se vám nikdy nepodaøí
dokonale odstínit a ru�ení mù�e zcela
znehodnotit pøesná mìøení. Navíc kon-
strukce takového zdroje je pro zaèá-
teèníky pøíli� slo�itá.

Obr. 2. Jednocestný usmìròovaè

Obr. 3. Prùbìhy napìtí v jednocest-
ném usmìròovaèi:

a) napìtí na sekundárním vinutí
transformátoru, b) napìtí na zátì�i Z
pøi odpojeném filtraèním kondenzáto-
ru C, c) napìtí na zátì�i s kondenzá-

torem C, d) prùbìh proudu diodou

AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
Základy

elektrotechniky
(Pokraèování)

Rubriku pøipravuje Jaroslav Belza
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Jednoduchá zapojení
pro volný èas

Detektor elektrostatického
náboje

Elektrostatický výboj mù�e být vá�-
ným nebezpeèím pro mnohé dne�ní
vysokoimpedanèní polovodièové sou-
èástky. To platí pøedev�ím o tranzisto-
rech FET a logických obvodech
CMOS, které jsou zvlá�� choulostivé.
Mnoho výrobcù souèástek vypracovalo
metody, jak se souèástkami manipulo-
vat a jak je pou�ívat, aby se pøede�lo
jejich znièení. Vhodným doplòkem
tìchto metod je detektor elektrostatic-
kého náboje (iontù), který umo�òuje
odhalit �horká místa� a nebezpeèné
zóny, které je nutné neutralizovat pøed
instalací a pou�íváním citlivých sou-
èástek a zaøízení.

Pøed konstrukcí detektoru se podí-
vejme, co to elektrostatické náboje
nebo ionty jsou. Ionty jsou atomy
s elektrickým nábojem. Záporné ionty
jsou atomy s pøebyteènými elektrony,
kladné ionty jsou atomy se scházející-
mi elektrony. Elektrostatický náboj se
vytváøí pøidáním nebo odvedením
elektronù z nìjakého pøedmìtu, napø.
vzájemným tøením rùzných pøedmìtù
(klasické je vytváøení náboje tøením
ebonitové tyèe li�èím ohonem). Kdy�
je pøedmìt dobøe izolovaný a vzduch,
který ho obklopuje, je velmi suchý,
mù�e náboj pøedmìtu vytvoøit velmi
vysoké napìtí. Pøejdeme-li po podlaze
s povrchem z umìlé hmoty nebo vsta-
neme-li ze �idle s textilním potahem
ze syntetického materiálu, nabije se
na�e tìlo na potenciál nìkolika tisíc
voltù, co� spolehlivì postaèí na znièe-
ní citlivých souèástek.

Zapojení detektoru elektrostatické-
ho náboje (vysokého napìtí) je na
obr. 1. Detektor zji��uje pøítomnost a
polaritu náboje a indikuje jeho veli-
kost. Detektor je tvoøen dvìma vzá-
jemnì podobnými obvody pro oddìle-
nou detekci kladného a záporného
náboje.

Obvod pro detekci kladného nábo-
je obsahuje tøi NPN tranzistory T1 a�
T3, které tvoøí stejnosmìrný zesilovaè
proudu v Darlingtonovì zapojení.
Vstup obvodu tvoøí ANTÉNA A. Náboj
pøivedený na anténu se vybije pøes re-
zistor R3 a pøechody báze - emitor
tranzistorù T1 a� T3 do zemì. Vybíjecí
proud se tranzistory zesílí a rozsvítí
LED diodu D1, zapojenou v kolektoro-
vém obvodu tranzistoru T3. Intenzita
záblesku svìtla indikuje velikost ná-
boje. Rezistor R3 omezuje velikost
vstupního proudu obvodu (vybíjecího
proudu náboje), kondenzátor C1 po-
tlaèuje støídavá napìtí na vstupu zesi-
lovaèe.

Podobnì zapojený obvod pro de-
tekci záporného náboje obsahuje Obr. 2. Akustická logická sonda TTL

PNP tranzistory T4 a� T6 a velikost
záporného náboje, pøivádìného na
ANTÉNU B, je indikována zábleskem
LED diody D2.

Detektor je napájen napìtím 9 V
z destièkové baterie B1, napájecí na-
pìtí je blokováno kondenzátorem C3.
Napájení se zapíná spínaèem S1.

Na schématu uvedené typy tran-
zistorù 2N3904 (NPN) a 2N3905
(PNP) lze nahradit bì�nými typy
BC546B (NPN) a BC556B (PNP). De-
tektor musí být vestavìn do kovové
skøíòky, se kterou se spojí záporný pól
napájení. Antény je nejvhodnìj�í zho-
tovit ze silnìj�ích drátù o délce asi
10 cm (délka není kritická, je vhodné
ji vyzkou�et), které vedle sebe vyèní-
vají z jedné stìny skøíòky. Antény vy-
ènívají ze stìny kolmo, jsou vzájemnì
rovnobì�né a vzdálenost mezi nimi je
asi 2,5 cm. Antény musí být od skøíò-
ky velmi dobøe izolovány!

Pøi zji��ování náboje pøedmìtù vùèi
zemi musí být skøíòka detektoru
uzemnìna a pøedmìty pøibli�ujeme
k anténám nebo se jimi antén dotýká-
me. Funkci detektoru ovìøíme tak, �e
se antén dotkneme nabitým høebe-
nem, kterým jsme si proèesali vlasy.
Jedna z diod LED se rozsvítí jasnìji.
Dr�íme-li skøíòku detektoru rukou, in-
dikuje detektor náboj na�eho tìla vùèi
okolním pøedmìtùm, ke kterým se pøi-
blí�íme anténou nebo kterých se anté-
nou dotkneme.

Popular Electronics, July 1998, s. 51

Obr.1. Detektor elektrostatického
náboje

Akustická logická sonda
jinak

V èasopise Amatérské radio 6/98,
s. 51 (nezamìòovat s Praktickou elek-
tronikou) bylo uveøejnìno schéma
akustické logické sondy. Pøed èasem
jsem si navrhl vlastní zapojení podob-
né sondy, ale u�etøil jsem jeden IO a
kompletnì jsem vyu�il ètyønásobný
komparátor LM339. Zapojení logické
sondy podle mého návrhu je na obr. 2.

IO1A a IO1B tvoøí komparátor lo-
gických úrovní. Rozhodovací úrovnì
jsou nastaveny odporovým dìlièem
R4, R5, R6 a odpovídají logice TTL.
Logický signál se pøivádí na kompará-
tor pøes oddìlovací rezistor R1. (Pozn.
red.: blokovací kondenzátor C3 zøej-
mì slou�í k potlaèení ne�ádoucího ru-
�ení, ale autor pøíspìvku neuvedl jeho
kapacitu.)

IO1C je zapojen jako oscilátor, kte-
rý se rozkmitá, kdy� IO1A nebo IO1B
pøipnou C1 nebo C2 k zemi. Kmitoèty
pro logické úrovnì si ka�dý mù�e
zmìnit volbou jiných kapacit konden-
zátorù C1 (pro log. 1) a C2 (pro log. 0).

IO1D slou�í jako budiè reprodukto-
ru RP1. Je pou�it malý dynamický re-
produktor o impedanci nejménì 8 W.
Proud reproduktorem je omezen rezis-
torem R14. Zmìnou odporu R14 mù-
�eme upravit hlasitost zvuku.

Sonda je napájena napìtím 5 V,
odebíraným z testovaného objektu.

Roman Krajíèek
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Tester zapojených
tranzistorov a diód

Tento tester je mo�no doporuèi� ako
nástroj v praxi amatérom, alebo ako pro-
fesionálne servisné zariadenie, ktorým je
mo�no testova� tranzistory a diódy pria-
mo v doske s plo�nými spojmi. Toto tes-
tovanie sa netýka Zenerových diód.

Schéma testera je na obr. 3. Srdce
zariadenia tvorí jednoduchý generátor,
vybudovaný z dvoch bránok sústavy
CMOS 4049, kondenzátora C1 a R2.
Doska s plo�nými spojmi  je na obr. 4.

Na uchytenie no�ièiek polovodièo-
vých súèiastok som pou�il meracie
háèiky, ktoré sa mi ve¾mi osvedèili.

Svorku B pripojíme na bázu testo-
vaného tranzistora, svorku C na ko-
lektor tranzistora alebo na anódu, ale-
bo katódu testovanej diódy, svorku E
na emitor tranzistora alebo na katódu,
alebo anódu diódy.

Pokia¾ je testovaný tranzistor NPN
schopný, D1 bliká, pokia¾ je neschop-
ný (zovretý), D1 a D2 blikajú, pokia¾ je
neschopný (preru�ený), D1 a D2 ne-
blikajú.

Pokia¾ je testovaný tranzistor PNP
schopný, D2 bliká, pokia¾ je neschop-
ný (zovretý), D1 a D2 blikajú, pokia¾ je
neschopný (preru�ený), D1 a D2 ne-
blikajú.

Pokia¾ je testovaná dióda schop-
ná, D1 alebo D2 bliká (bliká iba jedna
z D1, D2), pokia¾ je neschopná (zo-

Obr. 3. Tester zapojených tranzistorov a diód

Obr. 5. Automatický semafor

vretá), D1 a D2 blikajú (blikajú obid-
ve D1, D2), pokia¾ je neschopná (pre-
ru�ená), D1 a D2 neblikajú.

Martin Ro�èák

Automatický semafor
Uvedený silnièní semafor, který je

zcela automatický, je urèen pøedev�ím
pro modeláøe. Jediný semafor, popsa-
ný na stránkách Praktické elektroniky,
byl oti�tìn v desátém èísle roèníku
1996. Tento návod v�ak vy�adoval
ètyøi integrované obvody plus jeden
tranzistor. Nyní pøedkládám zapojení
s pouhými dvìma integrovanými ob-
vody, které se dají koupit ve výprode-
jích za nízké ceny.

Schéma automatického semaforu
je na obr. 5. Zapojení se skládá z mul-
tivibrátoru (IO1A a IO1B typu 7400),
z èítaèe IO2 typu 7493 a kombinaèní
logiky z hradel IO1D a IO1C (7400).
Pøímo z výstupù hradel jsou buzeny
svítivé diody (LED) D1 a� D3. LED D1
je èervená, D2 je oran�ová a D3 je ze-
lená. Aby svìtla semaforu výraznì
svítila, je vhodné pou�ít LED s velkou
úèinností. Funkce obvodu je patrná ze
schématu, tak�e její podrobný popis
není nutný.

Jakub Bro�

Obr. 4. Doska s plo�nými spojmi testera zapojených tranzistorov a diód

z USA a prostudovat a zakoupit cokoli z velmi bohaté na-
bídky knih, vycházejících v USA, v Anglii, Holandsku a ve
Springer Verlag (BRD) (èasopisy i knihy nejen elektrotech-
nické, elektronické èi poèítaèové - nìkolik set titulù) - pro
stálé zákazníky sleva a� 14 %.

Èasopis Audio Electronics je urèen pro milovníky vìr-
né reprodukce zvuku - amatéry i profesionály. V recenzo-
vaném ukázkovém èísle èasopisu je mj. èlánek  o optimali-
zaci sestavy zvukové aparatury, o vybraných obvodech
mixá�ního pultu, návod na stupòovitý ovladaè hlasitosti
s dobrým soubìhem a malým �umem, popis high-end zesi-
lovaèe SYMFONIA OPUS 10, popis mechanického øe�ení
zesilovaèe 2x 20 W ve tøídì A atd.

Èasopis je dvoumìsíèník  formátu A4, má  48 stran a je
ti�tìn èernobíle. Pøedplatné pro zahranièí na jeden rok je
47 US dolarù, jedno èíslo stojí v USA 6 dolarù.

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

knihovny Starman Bohemia, Konviktská 24, 110 00 Praha 1,
tel./fax (02) 24 23 19 33 (Internet: http://www.starman.net,
E-mail:prague@starman.bohemia.net), v ní� si lze pro-
hlédnout ukázková èísla a pøedplatit jakékoliv èasopisy
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Pøepínání je øízeno programem
z poèítaèe, který není rezidentní a
jeho� zdrojový kód je napsán v jazyku
Turbo Pascal 7.0. Velmi jednodu�e si
lze napsat i vlastní program komuni-
kující s PRSL, proto�e je v nìm pou�ito
jen nìkolik jednoduchých pøíkazù. V tex-
tu této dokumentace jsou pou�ity ná-
sledující registrované obchodní znaèky:
Centronics® - je v USA registrovaná
ochranná známka firmy Centronics;
Data Computer Corporation©;
Turbo Pascal®  - je ochranná známka
firmy Borland International Inc©;

Základní technické parametry

Napájecí napìtí: 230 V/50 Hz.
Pøíkon zaøízení: do 12 W.
Napájení elektronických obvodù:

5 V, max. 150 mA
(pro 8 výstupních modulù).

Poèet vstupù: 1 x Cannon 25 pin
(standard Centronics).

Poèet výstupù: a� 8 x Cannon 25 pin
(standard Centronics)

Indikaèní prvky:
LED (STROBE, Pøepínání,

Øízení 1 a 2, Výstup A a� H).
Rozmìry (� x h x v):

250 x 150 x 90 mm.
Celé zaøízení je navr�eno tak, aby

bylo jednodu�e obmìnitelné pouhou
výmìnou nìkterého z modulù, èím�
se z nìj stává stavebnice. Výstupní

moduly nemusí být urèeny jen jako
moduly pro tiskárnu, ale napøíklad
i jako spínací modul s optoèleny, mo-
dul s pøevodníkem A/D, D/A atd.

V na�em pøípadì lze pou�ít a� osm
výstupních modulù (blokové schéma -
obr. 1). Zaøízení se skládá z tìchto
funkèních èástí:
- Napájecí zdroj, který zaji��uje napá-
jení pro logiku 5 V.
- Vstupní modul, který pøipojuje para-
lelní port PC ke sbìrnici PRSL.
- Sbìrnice propojující moduly a kont-
rolní displej, který signalizuje zapnutý
výstupní modul a nìkteré øídicí signály.
- Øídicí modul, který hlídá, zda para-
lelní port PC neposílá data urèená
k øízení pøepnutí PRSL.
- Výstupní modul.

Napájecí zdroj

Zapojení napájecího zdroje (obr.
2.) vychází ze základního zapojení
MA7805. Støídavé napìtí z transfor-
mátoru Tr1 je usmìrnìno diodovým
mùstkem DM1 a filtrováno kondenzá-

torem C1. Stabilizace napìtí je zaji�-
tìna stabilizátorem IO1 (7805). Stabi-
lizátor je opatøen chladièem. Výstupní
napìtí je filtrováno kondenzátorem
C2. Keramické blokovací kondenzáto-
ry C3 a C4 zabraòují mo�nému roz-
kmitání a znièení stabilizátoru. Tyto
kondenzátory je nutné umístit co nej-
blí�e k vývodùm stabilizátoru. Na des-
ce PS jsou umístìny i dr�áky pojistek.
Po1 (80 mA) jistí transformátor a Po2
(250 mA) chrání stabilizátor pøed pøe-
tí�ením nebo zkratem. LED D1 slou�í
pro pøípadnou signalizaci pøeru�ené
pojistky Po2. Výstupní napìtí 5 V je
vyvedeno na konektor J2.

Sbìrnice

Schéma zapojení sbìrnice vyplývá
z tab. 1 - propojení vstupního modulu,
kontrolního displeje, napájení a sbìr-
nice PRSL. Sbìrnice zaji��uje vzájem-
né propojení v�ech desek. Obsahuje

Obr. 1.
Blokové
schéma

Obr. 2.
Schéma
zdroje

Pøepínaè tiskáren
PC 1/8

Martin Petera
V dne�ní dobì jsou ceny poèítaèù i dal�ích vnìj�ích periférií pøíz-

nivé pro koupi i ménì movitými lidmi. Mù�e se stát, �e se dostane-
me do situace, kdy potøebujeme k jednomu poèítaèi pøipojit více
vnìj�ích periférií, které komunikují po paralelním rozhraní Centro-
nics. Bì�ný poèítaè má pouze jeden paralelní port, a tak nezbude,
ne� zaøízení ruènì pøehazovat, koupit si tzv. pøepínaè tiskáren nebo
dal�í pøídavnou kartu ISA s druhým, popøípadì i tøetím paralelním
portem. Je tu v�ak je�tì jedna varianta, a to je elektronický pøepínaè
tiskáren. Popisovaný elektronický pøepínaè (dále jen PRSL) umo�-
òuje pøepínat z jednoho paralelního portu a� na osm tiskáren.

dva konektory J3 pro pøipojení napáje-
cího napìtí 5 V, samoøezný konektor
J14 s kabelem pro pøipojení kontrolní-
ho displeje a deset 30vývodových ko-
nektorù FRB J4.1 - J13.1 pro zásuvné
moduly. U napájecího konektoru je
umístìn blokovací kondenzátor C5a, b,
filtraèní kondenzátor C6 a u ka�dého
konektoru je tantalový kondenzátor
C5 a� C17.

Kontrolní displej

Displej PRSL indikuje nejdùle�itìj-
�í èinnosti zaøízení, mezi které patøí
zapnutí pøístroje, indikace stavu sig-
nálù /STROBE, PØEPÍNÁNÍ, dva pro-
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Tab. 1. Propojení vstupního modulu, kontrolního displeje, napájení a
sbìrnice PRSL

Obr. 3. Schéma kontrolního displeje

Obr. 4.
Schéma
øídicího
modulu

Obr. 5. Schéma výstupního
modulu
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gramovací signály ØÍZENÍ1 a ØÍZENÍ2
a osm indikátorù aktivovaného výstu-
pu A a� H. Teoreticky by bylo mo�né
programovì sepnout i více výstupù,
av�ak prakticky by to bylo nepou�itel-
né. Zapojení kontrolního displeje je na
obr. 3. Signál /STROBE je mo�né ne-
chat signalizovat buï ve stavu logické
1 nebo logické 0. Tento signál je na
výstupu Centronics negovaný. Progra-
movì odeslaná logická 1 se jeví na
konektoru jako logická 0, viz pøehled
signálù paralelního portu v tab. 3. Po-
kud si budeme pøát signalizaci nego-
vanou, je nutné rezistor R11a tranzistor
T2 nahradit drátovou propojkou (viz
varianta B).

 Výkonová hradla IO6 (7438) zaji�-
�ují signalizaci programovacích signá-
lù pøi odblokování. Tranzistory T3 a�
T10 pracují ve spínacím re�imu a jsou
buzeny signálem pro aktivaci výstup-
ního modulu. Na desce displejù je
umístìna i dioda LED D7 indikující za-
pnutí PRSL. V na�em pøípadì je pou-
�it sí�ový spínaè S1 s vestavìnou LED
a místo D7 je na DPS konektor. Zapo-
jení vstupního konektoru J23 je zøej-
mé z tab. 1.

Vstupní modul

Nejjednodu��ím modulem je des-
ka vstupního modulu, která zaji��uje
spojení 25vývodového Cannon ko-
nektoru se sbìrnicí. Propojení názor-
nì ukazuje tab. 1.

Øídicí modul

Øídicí modul (obr. 4.) je tvoøen ètyø-
mi klopnými obvody IO3a, b, IO4a, b
(4013), ètyømi hradly AND IO2a a� d
(4081) a osmibitovým posuvným re-
gistrem IO5 (4094), které jsou pøipoje-
ny ke sbìrnici PRSL konektorem FRB
30 J5.2. Pokud je na vstupu PRSL
signál /STROBE ve stavu logické 1
(stav, kdy nejsou data posílána do tis-
kárny), je na výstupu hradla IO2a

shodný signál jako na Data0. Pokud je
tento signál Data0 v logické 1, první
klopný obvod IO3a se pøeklopí a na
výstupu /Q se objeví logická 0. Druhý
IO3b se pøeklopí pøivedením logické 1
na Data1, tøetí IO4a na Data4 a ètvrtý
IO4b na Data3. Po celou dobu pøeklá-
pìní obvodù IO3a, b, IO4a, b musí být
signály Data2, Data5, /SLCT, INI a
/AUTO v logické 0, jinak se pøeru�í
aktivace PRSL a vynulují klopné ob-
vody.

Diody D2 a� D6 pracují jako logic-
ký souèet. Úspì�nou aktivací, pøeklo-
pením i posledního klopného obvodu
IO4b je z vývodu Q logická 1 pøivede-
na na jeden vstup hradel IO2c, IO2d
a na vstup strobování STR posuvného
registru IO5. Signály Data6 a Data7
jsou tedy pøená�eny na vstupy CP a D
posuvného registru. Vstup uvolnìní
registru EO je trvale pøipojen na logic-
kou 1 (+5 V). Posuvný registr se pro-
gramuje sériovì, viz bod 4 programo-
vání. Signál z posledního klopného
obvodu je vyu�it i k øízení tranzistoru
T1, který spíná diodu LED D19 (PØE-
PÍNÁNÍ), ta indikuje pøipravenost
PRSL k programování. V�echny inte-
grované obvody mají u napájecích vý-
vodù umístìn elektrolytický kondenzá-
tor.

Výstupní modul

Výstupní modul (obr. 5.) obsahuje
12 analogových spínaèù IO8a a� d,
IO9a a� d, IO10a a� d (4066) a  jeden
8bitový sbìrnicový registr IO7 (74573).
Výstupní modul je se sbìrnicí PRSL
propojen konektorem FRB 30 J6.2-

13.2. Pro obousmìrné datové signály
(Data0 a� Data7) a øídicí signály
(/SLCT, INI, /STROBE, /AUTO) jsou
pou�ity analogové spínaèe 4066. Pro
jednosmìrné ètecí signály (ERROR,
ACK, /BUSY, PE, SLCT) je pou�it
sbìrnicový registr 74573.

Obvod IO7 je zapojen v re�imech
prùchozí (pokud je daný modul pøipo-
jen) nebo stav vysoké impedance
(viz funkèní tabulka 74573). Ka�dý
výstupní modul obsahuje propojkový
pøepínaè pøiøazení portu SW1, kterým
se nastavuje pøiøazení výstupu A a� H.
Tranzistor T11 pracuje pouze jako
jednoduchý invertor øídicího signálu
pro obvod IO7. U ka�dého integrova-
ného obvodu, co nejblí�e k  vývodùm,
je umístìn tantalový kondenzátor C22
a� C25. V zaøízení mù�e být umístìno a�
osm výstupních modulù. Lze také kom-
binovat výstupní moduly se spínacími
moduly. Pro bezpeèné galvanické od-
dìlení je v�ak nutné pou�ít optoèleny
apod.

Konstrukce

Celé zaøízení je umístìno v plastové
skøíòce o rozmìrech 250x 150x 90 mm.
Desky s plo�nými spoji (obr. 6 a� 11)
jsou navr�eny jednostrannì i za cenu
nìkterých del�ích drátových propojek.
Dlouhé drátové propojky je nutné
opatøit izolací, nejlépe silikonovou.
Integrované obvody jsou umístìny
v objímkách pro jednoduchou manipu-
laci s integrovanými obvody CMOS.
Tyto objímky je mo�né vynechat a in-
tegrované obvody zapájet pøímo do
DPS. Po osazení a o�ivení DPS je

Obr. 6. Deska zdroje

Funkèní tabulka 8bitového sbìrnicového registru 74573
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Obr. 7. Deska s plo�nými spoji sbìrnice

Obr. 8. Deska s plo�nými spoji displeje
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Obr. 9. Deska s plo�nými spoji vstupního modulu

vhodné desky omýt lihem a nalakovat ochranným lakem. Ori-
entaèní nákresy jsou na obr. 12 a 14. Na obr. 13. je potisk �tít-
kù pøepínaèe pøiøazení portù. Potisk pøedního panelu je na
obr. 15. Potisky a �títky jsou vytisknuty na samolepící bí-
lou fólii pro laserové tiskárny a pøekryty prùhlednou fólií pro
reklamní úèely. Zadní panel je zhotoven ze tenèího materiálu,
ne� se dodává ke skøíòce (napø. kuprextit), tak aby bylo mo�-
né konektory Cannon pøichytit k zadnímu panelu �rouby. Vý-
sledek je vidìt z fotografií na titulní stránce.

         (Dokonèení pøí�tì)

Obr. 10. Deska s plo�nými spoji øídicího modulu
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Informace o telefonním volání

Impuls se zapoèítává podle urèité-
ho pásma a provozu. Automatické po-
èitadlo zapoèítává impulsy podle sig-
nálu z telefonní ústøedny. U takového
poèitadla se musí pøedev�ím projevit
cena za schválení (homologaci) pøí-
stroje, av�ak je i potøeba si za�ádat
o posílání signálù z telefonní ústøed-
ny. To je samozøejmì placená slu�ba.
Zaøízení, které jsem navrhnul, má
oproti automatickému poèitadlu tu vý-
hodu, �e je vidìt èas, který zbývá do
zapoètení dal�ího impulsu. Zároveò
nutí u�ivatele, aby telefonování co
nejdøíve skonèil. Jeho malou nevýhodou
je, �e je potøeba urèit pásmo, provoz a
spou�tìt odpoèet èasu tlaèítkem.

Urèení pásma

Pásmo 1 (P1) - mezi jednotlivými MTO
pøíslu�ného UTO.
Pásmo 2 (P2) - uvnitø TTO a mezi
sousedními TTO.

Pásmo 3 (P3) - mezi nesousedními
TTO.
MTO - místní telefonní obvod - tvoøí
základní územní prvek telefonní sítì,
v jeho� hranicích se uskuteèòuje míst-
ní telefonní provoz.
UTO - uzlový telefonní obvod - tvoøí
nìkolik místních telefonních obvo-
dù.
TTO - tranzitní telefonní obvod - tvoøí
nìkolik uzlových telefonních obvodù.
Pøesnì urèit pásma lze pomocí Zla-
tých stránek (èlánek Mezimìstské
spojení).
Urèení re�imu (levný/drahý provoz):
Drahý provoz: 7.00 a� 19.00 hod.
Levný provoz: 19.00 a� 7.00 hod.
Cena za tarifní impuls je (od 1. 4.
1998) 2,40 Kè z domácí telefonní sta-
nice a 3,00 Kè z veøejné telefonní sta-
nice.

Po navázání spojení se automatic-
ky pøiète za zprostøedkování impuls.
Drahý provoz je v pracovních dnech.
Levný provoz je ve dnech pracovního
volna, pracovního klidu a státem uzna-
ných svátkù.

Pøehled jednotlivých délek
impulsù (kvìten 98)

         drahý levný
Pásmo 1 3 min 6 min
Pásmo 2 36 s 1 min 12 s
Pásmo 3 30 s 40 s

Základní technické údaje

Napájení (stab.):            7 a� 15 V.
Spotøeba:      80 a� 110 mA (podle

                zobrazeného údaje).

- Ovládání je jednoduché (pouze dvì-
ma vnìj�ími tlaèítky).
- Zaøízení má malý odbìr (mo�né je
i napájení z destièkové baterie 9 V).
- Je mo�né je odpojit od zdroje napá-
jení bez ztráty nastavených údajù
(jsou ulo�eny v sériové pamìti).

Poèitadlo
telefonních impulsù

Jiøí Nìmec

V dne�ní dobì, kdy jsou neustále zvy�ovány ceny za telefonní
slu�by, se stává nutností mít u domácí telefonní stanice pøístroj,
který by umo�òoval kontrolovat vlastní telefonování. Existuje mno-
ho variant plnì automatizovaných telefonních poèitadel impulsù.
Není v�ak dovoleno pøipojovat neschválené zaøízení k telefonní sta-
nici. Z tohoto dùvodu jsem vyvinul zaøízení, které pracuje mimo te-
lefon, je levné a jednoduché.

Obr. 1. Schéma zapojení poèitadla
telefonních impulsù
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Popis zapojení �pouze� milion zápisù. Co� pøi telefo-
nování 20krát za den znièí pamì� asi
po 135 letech.

Podrobný popis této pamìti a pro-
cesoru je dostupný v materiálech fir-
my ATMEL (www.atmel.com). Celé
zaøízení je mo�né napájet z baterie
nebo z adaptéru pøes konektor, který
automaticky odpojuje baterii.

Popis ovládání programu
poèitadla telefonních impulsù

Cn - zobrazuje poèet impulsù z posled-
ního volání (tato volba je pou�itelná a�
do vypnutí napájení).

Bude-li stisknuté tlaèítko PLUS
z poslední volby Cn, objeví se opìt
znak P1. V�eobecnì tlaèítko PLUS
slou�í ke krokování (pøièítání) a tlaèít-
ko ENTER k potvrzování údaje.

Bude-li vybrána (pomocí ENTER)
polo�ka pásma, zobrazí se písmeno d
na nejni��ím øádu displeje. Písmeno d
znaèí, �e je zvolen drahý provoz. Lev-
ný provoz lze vybrat tlaèítkem PLUS.
Zobrazí se písmeno L, které znaèí lev-
ný provoz.

Volbu je tøeba potvrdit pomocí EN-
TER. Procesor naète pøíslu�ná data
z pamìti. Objeví se délka impulsu.
Odpoèítávání se spustí tlaèítkem EN-
TER, pøi ka�dém novém zapoètení im-
pulsu zazní krátký zvukový signál a
nastaví se opìt èas. Je-li pøíslu�nému
pásmu a provozu nastaven nulový
èas, zvukový signál zní nepøetr�itì,
av�ak impulsy se nepøièítají.

Zastavíme opìtovným stisknutím
ENTER. Na displeji se objeví poèet
provolaných impulsù (vèetnì impulsu
za zprostøedkování). Na jedno volání
je mo�né maximálnì provolat 255 im-
pulsù. Dal�ím stisknutím ENTER se
program navrátí do hlavního menu,
odkud je mo�né vybrat dal�í polo�ky.
Tento postup je obdobný pro v�echna
pásma.

Provolané impulsy z pásem P1 a�
P3 se sèítají a lze je zobrazit v polo�-
ce CP. Pásmo Pn slou�í pro volání

Jádrem celého systému je proce-
sor 89C2051, který pracuje na vnitø-
ním hodinovém kmitoètu 1 MHz (vnitø-
ní dìlièka dvanácti).

Po pøipojení k napájení se proce-
sor nuluje pøes kondenzátor C6. Nulo-
vat lze i pomocí tlaèítka. Pro zobraze-
ní údajù jsou pou�ity ètyøi displeje,
které jsou zapojeny v dynamickém re-
�imu.

Zobrazení znakù je øízeno z portu
P1.0 a� P1.6 pøes rezistory 180 W.
Spínání spoleèných jednotek je zaji�-
tìno bitem P1.7, který ovládá hodiny a
nulování obvodu 4017. Nulovací vstup
tohoto obvodu je spojen s bitem P1.7
pøes pasivní filtr (dolní propust). Po-
kud je pøiveden puls del�í ne� 100 µs,
tento obvod se nuluje, jinak obvod èítá
a spíná jednotlivé displeje. Výstupy èí-
taèe jsou proudovì posíleny tranzisto-
ry v zapojení SC.

Podle volnì dostupných materiálù
výrobce procesoru ATMEL jsem pou�il
ke stabilizaci kmitoètu krystalu kon-
denzátory 33 pF. Na bitu P3.7 je zapo-
jený akustický mìniè PIEZO. Zaøízení
je ovládáno dvìma tlaèítky, která mají
oznaèení ENTER a PLUS. Jejich funk-
ce je vysvìtlena v kapitole o ovládání.

Pro ukládání údajù je pou�ita
pamì�, která je vhodná ke komunikaci
s procesorem. Jedná se o sériovou
pamì� EEPROM. Zvolil jsem komuni-
kaci v re�imu 8x 128 bitù a je uskuteè-
òována na ètyøech vodièích. Do pa-
mìti lze na jednu adresu zapsat

Po pøipojení k napájení se mikro-
procesor inicializuje. Nejprve si otes-
tuje pøítomnost pamìti a její správnou
funkci. Není-li pamì� pøipojená nebo
je znièená, objeví se na displeji zkrat-
ka Err (Error) a bude nepøetr�itì ge-
nerovaný zvukový signál. Se zaøíze-
ním nebude mo�ná komunikace a je
nutné, aby se systém odpojil od napá-
jení a pamì� se pøipojila nebo vymìni-
la.

Bude-li funkènost pamìti správná,
objeví se na displeji znak P1 (pásmo
jedna) a zazní krátký zvukový signál.
Pomocí tlaèítka PLUS lze vybrat
z následujících polo�ek:
P1 - znaèí, �e volání bude smìøováno
do pásma jedna;
P2 - znaèí, �e volání bude smìøováno
do pásma dvì;
P3 - znaèí, �e volání bude smìøováno
do pásma tøi;
Pn - znaèí pásmo pro volání, kde je
cena impulsu jiná;
CP - zobrazuje poèet impulsù od po-
sledního vymazání;

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji poèitadla telefonních impulsù
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s jinou taxou za impuls, proto se im-
pulsy z tohoto pásma nepøièítají v po-
lo�ce CP (volání do zahranièí apod.).
Polo�ku CP je mo�no vynulovat a je
tedy pøehled o provolaných impulsech
za urèité období. Polo�ka Cn slou�í ke
zpìtné kontrole provolaných impulsù
z posledního telefonování a� do vy-
pnutí celého zaøízení. Údaje polo�ek
CP a Cn jsou zobrazovány pomocí
ENTER. Polo�ka CP je schopna za-
znamenat maximálnì 9999 impulsù
(co� pøi bì�ném telefonování z domá-
cí telefonní stanice se neprovolá ani
za rok).

Nastavení údajù podle tabulky

Povel pro nastavování je tøeba za-
dat z hlavního menu. Nastavujeme
tak, �e stiskneme ENTER, potom
PLUS, pustí se ENTER a pustí se
PLUS. Vstup do re�imu nastavování
byl zvolen tak proto, aby ne�lo tak
jednodu�e pøednastavit nadefinované
hodnoty (maximální mo�né zmìny jsou
v�dy k 1. 4.).

Na vstup do re�imu nastavování
upozorní systém zvukovým signálem
a nápisem SEt (set - nastavení), který
po dvou vteøinách sám zmizí, a objeví
se znak P1. Práce je podobná jako
v u�ivatelském menu. Chybí zde po-
lo�ka Cn, proto�e tu není potøeba ni-
jak nastavovat. Po výbìru pøíslu�ného
pásma a provozu se zobrazí na nej-
ni��ím øádu displeje nula. Dva displeje
zobrazují sekundy a dva minuty. Èas
nastavíme tlaèítkem PLUS tak, �e
jeho stisknutím se postupnì pøidává
èíselný údaj. Nastavuje se od nej-
ni��ího øádu (jednotek sekund) a� po
nejvy��í (desítky minut) tak, �e se èí-
selný údaj potvrzuje tlaèítkem EN-
TER.

Potvrzením posledního èísla pro-
bliknou displeje a zazní zvukový sig-
nál, který znaèí, �e byl zvolený údaj
ulo�en do pamìti. Dal�ím stisknutím
ENTER se systém vrátí zpìt do nasta-
vovacího re�imu. Je-li potøeba vyma-
zat polo�ku CP, staèí ji vybrat pomocí
tlaèítka PLUS a stisknout ENTER. Za-
zní zvukový signál, který oznamuje, �e
byla polo�ka vymazána. Pro návrat
zpìt do u�ivatelského menu je potøe-
ba zadat stejnou kombinaci kláves
jako pøi vstupu do nastavovacího re�i-
mu. Tato polo�ka mù�e být zvolena
z jakéhokoliv místa hlavního menu na-
stavovacího re�imu. Zazní zvukový
signál a na displeji se objeví Out (out -
ven), který po dvou vteøinách zmizí, a
zobrazí se hodnota, z které byl zvolen
re�im nastavovaní.

Pokyny pro u�ívání poèitadla
telefonních impulsù

sù). Zastavíme a� po pøeru�ení hovoru
jedním úèastníkem. Napoèítané im-
pulsy se nemusí shodovat s napoèíta-
nými impulsy z telefonní ústøedny. Pøi
tro�e zruènosti a postøehu v�ak lze
dosáhnout dobré pøesnosti.

Závìr

Zaøízení nepoèítá cenu v korunách,
av�ak pouze poèítá impulsy (celý pro-
gram by byl znaènì nepøehledný).
Není ov�em problém vynásobit poèet
aktuální taxou (2,40 Kè nebo 3 Kè).
I kdy� se podle popisovaného ovládá-
ní mù�e zdát, �e je program znaènì
nepøehledný, je jeho u�ívání intuitivní
a není problém se ho nauèit ovládat.

Celý pøístroj byl umístìn do krabiè-
ky o rozmìrech 122 x 72 x 22 mm,
kam se podaøilo vestavìt i destièko-
vou baterii 9 V. Nejvíce se osvìdèilo
pou�ití displejù typu HDSP-5501 (vys.
svítivá èervená), ale je mo�né pou�ití
displejù jiné barvy typu HDSP-5601
(zelený) nebo HDSP-5701 (�lutý).

Jako pøekrytí displejù bylo pou�ito
�edé plexisklo, které zvýrazní svit seg-
mentù pøi okolním osvìtlení. Celé za-
øízení musí pracovat hned na první
zapojení (pøi peèlivém osazení desky).
Postup osazování zde zámìrnì neu-
vádím, proto�e  je uveden témìø u ka�-
dé jiné aplikace v tomto èasopise!
V�echny souèástky (kromì krabièky a
naprogramovaného procesoru) lze za-
koupit u firmy GM.

Pøípadní zájemci si mohou toto za-
øízení objednat na adrese:

Miloslav Janou�ek, Ratiboøice 72,
675 51 Jaromìøice nad Rokytnou.

Ceny: 750 Kè souèástky (s napro-
gramovaným procesorem), deska a
nevyvrtaná krabièka nebo naprogra-
movaný procesor za 350 Kè (v cenì je
zahrnuto i po�tovné). Je mo�né dodat
i rùzné barvy displejù.

Impulsnì
regulovaný zdroj

svìtla s konstantní
svítivostí

Integrovaný obvod, který je zákla-
dem zapojení na obr. 1, je zásadnì
urèen pro realizaci impulsních regulá-
torù napìtí. V této neobvyklé aplikaci
v�ak neudr�uje konstantní výstupní
napìtí, ale svítivost �árovky pøipojené
k jeho výstupu. V tomto pøípadì se
zvlá�tì uplatní velká úèinnost vyplýva-
jící z principu impulsní regulace (do-
sahující 85 a� 95 %). Alternativní line-
ární obvod se toti� potýká s velkým
mno�stvím ztrátového tepla a tím i za-
bírá, díky nutnému chlazení, vìt�í pro-
stor. Pøi bì�né funkci napì�ového re-
gulátoru se na výstupu nastaví a
udr�uje takové napìtí, aby na vývodu
ADJ, kam se pøivádí signál zpìtné
vazby, bylo napìtí 1,25 V.

V tomto pøípadì je zde zapojen sní-
mací rezistor RSENSE, který pøevádí proud
fototranzistoru T1

 osvìtlovaného øíze-
ným zdrojem svìtla. Tak jako bì�nì
stálé napìtí, tak je nyní na výstupu
udr�ováno napìtí takové, aby proud
fototranzistoru úmìrný svítivosti zdro-
je zpùsoboval na snímacím rezisto-
ru úbytek napìtí 1,25 V. Zjistíme-li
pøedem, �e v daném uspoøádání po-
skytne pøi po�adované svítivosti fo-
totranzistor proud napø. 5 mA, pou-
�ijeme snímací rezistor s odporem
RSENSE = 1,25/0,005 = 250 W. V závis-
losti na odezvì pou�ité �árovky a sní-
macího tranzistoru je nìkdy potøeba
doplnit zapojení kompenzaèním kon-
denzátorem C

F stabilizujícím regulaèní
smyèku a Zenerovou diodou D1 ome-
zující výstupní napìtí na UZ + 1,25 V.
Proto�e principiálnì má obvod stále
funkci sni�ujícího impulsního reguláto-
ru napìtí, je nutné pro zaji�tìní správ-
né funkce zajistit jistý rozdíl vstupního
a výstupního napìtí, který je pro uvede-
ný obvod firmy Power Trends PT6100
typicky 2,5 V.

Pøi pøípadném pou�ití zapojení je
tøeba zajistit vhodným uspoøádáním,
aby na snímací fototranzistor nedopa-
dalo jiné svìtlo ne� z regulovaného
svìtelného zdroje. Podle [1] byl obvod
vyzkou�en s �árovkou 12 V.

          JH
[1] Comiskey, D. V. ml.: Switching re-
gulator turns into light source. EDN
17. èervence 1997, s. 104, 106.

Obr. 1. Impulsnì regulovaný zdroj
svìtla s konstantní svítivostí

Seznam souèástek

R1 a� R7 180 W
R8 a� R10 2,2 kW
R11 4,7 kW
C1, C2 33 pF
C3 22 nF
C4, C5 100 nF
C6 3,3 µF
C7 100 µF
D1 1N4007
T1 a� T4 BC337
IO1 89C2051 (progr.)
IO2 4017
IO3 93C46
Stabilizátor 7805
X1 12 MHz
Z1 a� Z4 HDSP-5x001
TL1, TL2 P-B1720D
TL3 P-B1720
PIEZO KPT-1540W
PØ P-B1408
KLIPS PI-006
Konektor SCD-016 (SCD-016A)
DIL20, DIL16, DIL08

Pøed telefonováním je tøeba zjistit
pásmo, do kterého má hovor smìøo-
vat, a jaký je provoz (levný nebo dra-
hý). Odpoèítávání je tøeba spustit a�
po zvednutí sluchátka volané osoby
(od této doby zaèíná poèítání impul-
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Základní technické údaje

Napájecí napìtí: 230 V.
Poèet kanálù: 3.
Maximální pøíkon �árovek: 40 W.
Dynamika kompresního zesilovaèe:

56 dB.

mìnné úrovni vstupního nf signálu
udr�uje konstantní úroveò výstupního
nf signálu.

Øízený dìliè napìtí se skládá z re-
zistoru R2 a tranzistoru T1. Pro malá
efektivní napìtí (do 3 mV) mezi kolek-
torem a emitorem se chová T1 jako
promìnný odpor, jeho� velikost je ne-
pøímo úmìrná proudu báze. Proud se
do báze T1 vede pøes zesilovaè T2,
aby øízený dìliè pøíli� nezatì�oval de-
tektor �pièek. Vstupní nf signál se
vede do øízeného dìlièe z mikrofonu
MI1 pøes horní propust C1, R3. Úko-
lem propusti je potlaèit nízké kmitoèty
do 100 Hz, které by mohly naru�it funkci
regulaèní smyèky. Rezistor R1 je urèen
pro napájení elektretového mikrofonu.

Nf zesilovaè je dvoustupòový s tran-
zistory T3 a T4. Oba tranzistory jsou
zapojeny se spoleènými emitory. Pra-
covní body tranzistorù jsou nastaveny
rezistory zapojenými mezi kolektor a
bázi. Zesílení stupòù je pøibli�nì urèe-
no pomìry odporù rezistorù, zapoje-
ných v obvodu kolektoru a emitoru. Nf
signál z kolektoru T4 je veden k filtrùm
a na detektor �pièek.

Detektor �pièek je tvoøen tranzis-
torem T5. Báze má proti emitoru zá-
porné pøedpìtí asi 0,3 V, co� zvìt�uje
citlivost detektoru. Pøedpìtí je získá-
váno z dìlièe R14, R15, který je napá-
jen z napì�ového stabilizátoru D1,
R13. Toto zapojení zaji��uje konstant-
ní citlivost detektoru bez ohledu na ve-
likost napájecího napìtí. Výstupní sig-
nál z nf zesilovaèe se pøivádí na bázi
T5 pøes oddìlovací kondenzátor C5.
Kdy� záporné �pièky nf signálu pøe-
kroèí velikost asi 0,3 V, zaène se T5
otevírat a nabíjí pamì�ový kondenzá-
tor C4. Napìtím z C4 se pøes omezo-
vací rezistor R6 ovládá øízený dìliè
napìtí. Nabíjecí proud C4 je omezen
rezistorem R16. R16 a C4 urèují dobu
nábìhu regulace. C4 je vybíjen rezis-
torem R9 a proudem báze T2. Vybíje-
cí èasová konstanta urèuje dobu do-
bìhu regulace. Zmìnou kapacity C4
lze tyto doby podle potøeby upravit.

Napájení je blokováno kondenzá-
torem C7.

Pro oddìlení nízkých kmitoètù je
pou�ita dolní propust R17, C10. Pro
oddìlení vysokých kmitoètù je pou�ita
horní propust C9, R19. Pro oddìlení
støedních kmitoètù kolem 1 kHz je po-
u�ita kombinace horní a dolní propusti
C8, R18, R20, C11.

K napájení elektronických obvodù
je pou�it transformátor TR1, ji�tìný
tavnou pojistkou F1. Sekundární na-
pìtí je dvoucestnì usmìrnìno dioda-
mi D2 a� D5 a vyhlazeno kondenzáto-
rem C15. Pro napájení kompresního
zesilovaèe je napájecí napìtí oddìle-
no rezistorem R39 a stabilizováno dio-
dou D6 na velikost napìtí asi 11 V.

Tranzistory T6, T8, a T10 zesilují
signály vedené z kmitoètových propustí
asi tøicetkrát a jsou vedeny na emitoro-
vé sledovaèe s tranzistory T7, T9 a

Barevná hudba bez
regulaèních prvkù

Stanislav Kubín
Barevná hudba patøí mezi nejoblíbenìj�í amatérské elektronické

konstrukce. Svìtelnými efekty v rytmu hudby o�ivuje taneèní disko-
téky, koncerty i domácí prostøedí pøi poslechu reprodukované hud-
by. Popsaná varianta �barevné hudby� patøí mezi støednì slo�ité a
její pøedností je, �e nemá �ádné regulaèní prvky. Barevná hudba má
vlastní mikrofon a kompresní pøedzesilovaè, tak�e ji není tøeba pro-
pojovat kabelem se zesilovaèem.

Popis zapojení

Kompresní zesilovaè potlaèuje dy-
namiku signálu z mikrofonu. Potlaèení
dynamiky je potøebné pro vyrovnání
hlasitosti reprodukce. Zisk zesilovaèe
je -20 a� +36 dB. Maximální výstupní
efektivní napìtí kompresního zesilo-
vaèe je 190 mV.

Kompresní zesilovaè je tvoøen tøe-
mi základními bloky - øízeným dìlièem
napìtí, nf zesilovaèem a detektorem
�pièek. Zpracovávaný nf signál se
vede z vstupu na výstup kompresního
zesilovaèe pøes øízený dìliè a nf zesi-
lovaè. Napìtí z výstupu nf zesilovaèe
je té� pøivedeno na �pièkový detektor,
jeho� výstupním signálem je ovládán
dìliè napìtí. Celé zapojení se chová
jako regulaèní obvod, který pøi pro-

Obr. 1. Schéma
zapojení
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T11. Trimry P1, P2 a P3 nastavujeme
práh sepnutí triakù TRI1, TRI2 a TRI3.

Nastavení

Nastavujeme se støídavým napáje-
cím napìtím triakù 12 V (místo 230 V).
Na místa Z1, Z2 a Z3 pou�ijeme �árov-
ky 12 V. Napøíklad kontrolky do auto-
mobilu, �árovky na stromeèek apod.
V bodech C a D pøeru�íme pøívod na-
pìtí 230 V vedoucí k triakùm a pøive-
deme k nim støídavé napìtí 12 V.

Zapneme magnetofon nebo rádio,
na kterém naladíme stanici s hudbou.
Hlasitost nastavíme na stejnou úroveò
jako pøi bì�ném hovoru v místnosti.
Barevnou hudbu polo�íme do vzdálenosti
asi 50 cm od reproduktoru a trimry P1,
P2 a P3 nastavíme tak, aby �árovky
blikaly pøibli�nì stejnou intenzitou.

�árovky 12 V nahradíme �árovka-
mi na 230 V a body C a D propojíme
podle schématu na napìtí 230 V.

POZOR! Zaøízení smí pøipojit k sí-
�ovému napìtí 230 V/50 Hz pouze
osoba s patøiènými znalostmi.

Pøíklad praktického
provedení konstrukce

Pro konstrukci barevné hudby jsem
vybral sériovì vyrábìnou svìtelnou
rampu se tøemi svítilnami. Základnu
tvoøí døevìná, hladce opracovaná li�ta
o stejné �íøce a délce jako základna
svìtelné rampy.

Souèástky jsem podle schématu
zapájel na univerzální desku s plo�ný-
mi spoji o velikosti 35 x 180 mm. Na
místa A, B, Z1b, Z2b a Z3b jsem pøi-
pájel kablíky o délce asi 30 cm. Des-
tièku jsem dvìma vruty pøi�rouboval
na pravou stranu li�ty. Na levou stranu
li�ty jsem pøi�rouboval lámací svor-
kovnici z bakelitu (èokoládu). Svorkov-
nici jsem zapojil podle obr. 2.

Na sí�ovém pøívodu jsem udìlal
uzel a v li�tì vyøízl �lábek pro pøívodní
kablík (obr. 3.). Svìtelnou rampu jsem
k li�tì pøi�rouboval dvìma vruty. Des-
ka, svorkovnice a èást sí�ového pøívo-
du s uzlem je uvnitø základny svìtelné
rampy.

SCT 100 praktických konstrukcí. Kon-
strukce èíslo 029 a 095.

Seznam souèástek

Rezistory
R1, R11, R16,
R23, R29, R35 4,7 kW
R3, R13 22 kW
R17, R18, R19,
R20, R22, R28, R34 10 kW
R2 8,2 kW
R4 2,2 kW
R6 470 kW
R9 820 kW
R5 330 kW
R7 15 kW
R8, R39, R25, R26,
R31, R32, R37, R38 1 kW
R10 220 kW
R12 330 W
R14, R15 120 kW
R21, R27, R33 150 kW
R24, R30, R36 150 W
R40, R41, R42 120 W
P1, P2, P3       2,5 kW, trimr

Osazená univerzální deska s plo�nými spoji

Obr. 2.

Obr. 3.

Kondenzátory
C1 47 nF, ker.
C4, C6, C7 10 µF/35 V, rad.
C16, C17, C18 47 µF/16 V, rad.
C15 470 µF/16 V, rad.
C2, C3, C5 220 nF, fóliový
Polovodièové souèástky
D1 1N4148
D2, D3, D4, D5 1N4001
T1 a� T4,
T6 a� T11 BC546B
T5 BC556B
TRI1, TRI2, TRI3 T410/600D
Ostatní souèástky
K1 lámací svorkovnice
F1 pojistka 100 mA/250 V, 20 mm
F2 pojistka 400 mA/250 V, 20 mm
MI1 MCE100 mikrofon elektretový
TR1 WL109-1 transformátor sí�ový
Z1, Z2, Z3 �árovka 230 V/25 W, zele-
ná, �lutá, modrá
flexo �òùra 3x0,75 mm 2 m
univerzální deska s plo�nými spoji
pojistkové dr�áky pojistek F1 a F2
døevìná li�ta velikosti základny svìtel-
né rampy
svìtelná rampa se tøemi reflektory

Toto jednoduché zapojení nám
umo�ní, abychom nezapomnìli vytáh-
nout zástrèku ze sítì nebo indikovat
pøeru�enou pojistku v sí�ovém obvo-
du. Rezistor R1 je srá�ecí, rezistor R2
je pomocný, udr�uje závìrné napìtí
na bezpeèné úrovni pro svítivou dio-
du. Na obr. 1 je zapojení pro indikaci
sí�ového napìtí, na obr. 2. je zapojení
pro indikaci vadné pojistky.

Oba obvody jsou galvanicky spoje-
ny se sítí 220 V!

   Zdenìk Hájek

· · ·

Indikátor
sí�ového napìtí

Obr. 2.

30 let elektronické
kapesní kalkulaèky
Je to ji� pøes 30 let, co malý tým

odborníkù firmy Texas Instruments
pracoval na vynálezu, který brzy poté
zaèal v celém svìtì ovlivòovat styl
uèení a studia, práce i hry. Pùvodnì
bylo cílem vzbudit poptávku po integro-
vaných obvodech, které jsou rovnì�
dítkem (o devìt let mlad�ím) Texas
Instruments, nakonec v�ak kapesní
kalkulaèka vtrhla do kanceláøí, labora-
toøí i tøíd. Tehdy stál v USA elektronický
stolní kalkulátor ve velikosti psacího
stroje (napájený pouze ze sítì) stejnì

jako automobil (a my jsme je�tì velmi
dlouho pou�ívali elektromechanické
stroje, které pøi dìlení opakovaným
odèítáním zajistily, �e na pracovi�ti,
kde byl by� jen jediný kalkulátor, zcela
urèitì nikdo neusnul).

Kalkulátory jsou stále nepostrada-
telnou pomùckou pøi výuce matemati-
ky i jiných pøedmìtù, i kdy� jejich sou-
èasná generace napø. TI-92 (men�í
ne� uèebnice) má výpoèetní výkon po-
èítaèe a TI-83 mù�e vyjádøit výsledky
graficky. Co se jinak zmìnilo na kalku-
látorech TI - místo, aby jako døíve je-
jich vývoj vycházel z pøedstavy techni-
kù o tom, jaké vlastnosti kalkulaèky by
vyuèující ocenili, nyní jsou do tohoto
procesu vta�eni a tázáni pøímo na to,
co od tìchto pomùcek vy�adují. Nové
modely jsou ji� cíleny i na dal�í pou�ití
v oboru financí, nemovitosti, èi jsou
vybaveny tiskárnou.

Po tøiceti letech a více ne� 100 mi-
liónech vyrobených kalkulátorù je TI
v jejich výrobì stále v èele a jak øíká
pracovník TI odpovìdný za tuto oblast
- stále je co zlep�ovat.

          JH
Tisková informace Texas Instruments

Li�ta

Obr. 1.
6

6

66
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Ing. Zdenìk Zátopek

Nízkofrekvenèní hifi
zesilovaè 2x 40 W

Obr. 5b. Rozmístìní souèástek zesilovaèe na desce s plo�nými spoji

(Dokonèení)

Korekèní zesilovaè pro magnetody-
namickou pøenosku je osazen - stejnì
jako pøedzesilovaè v korekèním zesilo-
vaèi - dvojitým nízko�umovým operaè-
ním zesilovaèem NE5532AN (IO401).
Tento operaèní zesilovaè díky svým vý-
borným nízko�umovým vlastnostem vý-
znamnì zmen�uje ne�ádoucí ru�ivé sig-
nály a zvìt�uje odstup signálu od �umu,
co� je u vstupu pro magnetodynamickou
pøenosku nejvíce citelné. A nyní ji� popo-
øádku. Ke vstupu signálu napø. z pravého
kanálu pøenosky (PHONO IN/R) je pøipo-
jen pøedepsaný zatì�ovací rezistor R421
o odporu 47 kW. Signál z pøenosky je
veden pøes elektrolytický kondenzátor
C421 na neinvertující vstup IO401A. Na
tento vstup je té� pøivádìno pøedpìtí,
které je získáváno z dìlièe napìtí, slo�e-
ného z rezistorù R402, R414 a filtraèní-
ho kondenzátoru C37. Èasové konstanty
korekèního zesilovaèe pro pøenosku
podle køivky RIAA jsou zabezpeèeny re-
zistory R424 a R425 s tolerancí 1 % a
svitkovými kondenzátory C424 a C425
s tolerancí 5 %. Napì�ové zesílení zesi-
lovaèe je nastaveno rezistorem R423
a je mo�né ho v urèitých mezích mì-
nit. Obvod zpìtné vazby je galvanicky
oddìlen elektrolytickým kondenzáto-
rem C53. Korekèní zesilovaè pro pøe-
nosku je napájen dokonale vyfiltrova-
ným napìtím z emitoru T301.

Po osazení  souèástek korekèního
zesilovaèe bychom mìli namìøit klidový
proud ze zdroje pomocného napìtí 15 V
v rozmezí 40 a� 50 mA. V reprodukto-
rech bychom pøi vytoèení ovládacích po-
tenciometrù vý�ek a hlasitosti na maxi-
mum mìli usly�et výraznìj�í nárùst
�umu. Pøi pøilo�ení prstu na vývody 3 a 5
IO652 bychom mìli sly�et v reprodukto-
rech silný brum. Na vstup korekèního ze-
silovaèe mù�eme pøivést u�iteèný signál
a vyzkou�et funkce korekèního a výko-
nového zesilovaèe v obou kanálech.

Posledním krokem pøi stavbì des-
ky zesilovaèe je osazení a o�ivení elek-
tronického pøepínaèe vstupù (obr.1). Srd-
cem pøepínaèe je IO402 typu TDA1029,
který pøepíná 4 vstupy a u nìho� je jeden
vstup pøedvolen. Vstupy se vybírají pøi-

pojováním vývodù 11, 12 a 13  IO402 na
zem. Pokud není �ádný z uvedených vý-
vodù spojen se zemí, je pøepnut pøedvo-
lený vstup. Jako pøedvolený jsme si urèili
vstup pro signál z tuneru (TUN). Ke
správné funkci pøepínaèe jsou nezbytné
rezistory v poètu osmi kusù, které jsou
pro zjednodu�ení stavby integrovány
v odporové síti (R33). Dále je nezbytnì
nutné pou�ití svitkových oddìlovacích
kondenzátorù (C406 a� C436) a filtraèní-
ho elektrolytického kondenzátoru C408,
který je pøipojen k vnitønímu referenènímu
zdroji IO402. Èást výstupního signálu
z pøepínaèe je vedena pøes oddìlovací
svitkové kondenzátory C415, C435 a re-
zistory R426, R406 na DIN konektor
k dal�ímu vyu�ití a èást je vedena do ko-
rekèního zesilovaèe.
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Obr. 6. Pøepínaè funkcí

trvale protékal proud a diody by slabì
svítily, i kdy� by byly T5 a T6 vypnuty.
Pro odstranìní tohoto jevu jsou výstupy
logických signálù oddìleny emitorovými
sledovaèi T7 a T8, pøipojenými ke kolek-
torùm T5 a T6. Pokud by nìkomu slabý
svit LED nevadil, mù�e T7 a T8 vypustit.

Osazení a o�ivení desky nemù�e èi-
nit prùmìrnì zdatným konstruktérùm
nejmen�í obtí�e. Je nutno jen mít na pa-
mìti, �e pracujete s obvody CMOS.

Obr. 7. Deska s plo�nými spoji pøepínaèe funkcí

Ke vstupùm urèeným pro tuner (TUN),
magnetofon (TAPE) a CD pøehrávaè jsou
pøipojeny odporové dìlièe napìtí (R410
a� R448), kterými mù�eme bez velkých
obtí�í nastavit shodné úrovnì signálù
z jednotlivých vstupù tak, abychom pøi
pøepínání zdrojù signálu nemuseli neu-
stále mìnit polohu potenciometru pro
ovládání hlasitosti. Pøi nastavování je
nutno pøizpùsobit úrovnì signálù ze vstu-
pù TAPE, TUN a CD úrovni signálu z vý-
stupu korekèního zesilovaèe pro magne-
todynamickou pøenosku.

Po celkovém osazení desky zesilova-
èe promìøíme stejnosmìrná napìtí na
výstupech v�ech integrovaných obvodù.
Tato napìtí by se mìla pohybovat v roz-
mezí 5,9 a� 6,1 V mimo koncový stupeò,
kde je stejnosmìrné napìtí nulové! Po-
kud v�e souhlasí, mù�eme si tento kva-
litní zesilovaè vyzkou�et hudebním sig-
nálem bez mo�nosti pøepínání vstupù.
Jestli�e jsme s výsledkem své práce
spokojeni, mù�eme se pustit do dal�ích
dvou desek s plo�nými spoji.

Deska elektronického
pøepínaèe funkcí

Jako druhou si popí�eme a zapojíme
desku elektronického pøepínaèe funkcí.
I kdy� by pro pøepínání funkcí zesilovaèe
postaèily bì�né mechanické pøepínaèe,
zvítìzila z hlediska modernosti a snad-
nosti montá�e elektronická varianta pøe-
pínání. Schéma zapojení elektronického
pøepínaèe funkcí je na obr. 6, obrazec
plo�ných spojù a rozmístìní souèástek
na desce jsou na obr. 7.

K pøepínání vstupù zesilovaèe jsou
pou�ita ètyøi tlaèítka TL1 a� TL4. Jako
pamì� zvoleného vstupu je zapojen de-
kadický dekóder BCD CD4028 (IO1),
který má diodami D1 a� D4 zavedenou
kladnou zpìtnou vazbu z výstupù na
vstupy, tak�e se chová jako ètyøstavový
klopný obvod. Rezistory R1 a� R4 uvá-
dìjí vstupy IO1 do nízké klidové úrovnì
L. Stisknutím tlaèítek se na vstupy IO1
pøivádí vysoké úrovnì H a obvod se pøe-
klopí do stavu, odpovídajícího poslední-
mu stisknutému tlaèítku. K výstupùm
IO1 jsou pøipojeny spínací tranzistory T1
a� T4, z jejich� kolektorù se odebírají lo-
gické signály 11 a� 13 pro ovládání
IO402 v pøepínaèi vstupù. T1 a� T4 té�
spínají proud do diod LED D7 a� D10,
které indikují zvolený vstup. Kondenzá-
torem C1 se pøi zapnutí napájecího na-
pìtí pøepínaè inicializuje, tj. uvede se do
stavu volby vstupu TUN (sepne T1 a roz-
svítí se LED D7).

Ke spínání funkcí roz�íøení stereo-
fonní báze (WIDE) a fyziologické regula-
ce hlasitosti (FYZIOLOGIE) slou�í tlaèít-
ka TL 5 a TL6, která jsou pøipojena k IO2
typu CMOS 4011 (ètveøice dvouvstupo-
vých hradel NAND). Hradla IO2A a�
IO2D jsou zapojena jako bistabilní klop-
né obvody, èlánky R14, C3 a R16, C5
s dostateènì velkými èasovými konstan-
tami slou�í k eliminaci zákmitù na tlaèít-
kách. Klopné obvody jsou doplnìny inici-
alizaèním obvodem s R15 a C6, který pøi
zapnutí napájení navolí funkce FYZIO-
LOGIE a WIDE. Pokud bychom chtìli pøi
zapnutí zesilovaèe navolit funkce jinak,
lze to lehce uskuteènit pøepojením rezis-

torù R13 a R19 na vývody 3 IO2A a 10
IO2C. Po praktických zku�enostech po-
va�uji navr�ený zpùsob inicializace za
optimální. K výstupùm klopných obvodù
jsou pøipojeny spínací tranzistory T5 a
T6, které budí indikaèní diody LED D11
a D12. Z kolektorù T5 a T6 by bylo mo�-
no odebírat logické signály 14 (F) a 15
(W) pro ovládání korekèního zesilovaèe.
Pøes rezistory R19 a R22 v korekèním
zesilovaèi by v�ak diodami D11 a D12
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Deska indikátoru vybuzení
Poslední deskou v této stavebnici je

indikátor vybuzení reproduktorových
soustav s moderním integrovaným obvo-
dem LM3915, který pracuje jako indiká-
tor s logaritmickou stupnicí. Schéma in-
dikátoru vybuzení je na obr. 8, obrazec
plo�ných spojù a rozmístìní souèástek
na desce jsou na obr. 9.

Na stránkách odborných èasopisù
bylo popsáno ji� mnoho tìchto indikáto-
rù, které byly zapojeny jako pùlvlnné, tj.
mìøily �pièky signálu pouze v kladné pùl-
vlnì a zápornou pùlvlnu nemìøily. Aby-
chom objektivnì a s dostateènou pøes-
ností vyhodnotili obì pùlvlny u�iteèného
signálu, je v popisovaném indikátoru po-
u�ito dvoucestného usmìrnìní.

Na vstupy IN/L a IN/R indikátoru se
pøivádí signál z výstupních svorek OUT
R/L a OUT R/R výkonového zesilovaèe.
Napø. v levém kanálu je signál veden
pøes rezistor R1 na vstup 6 oddìlovacího
zesilovaèe s operaèním zesilovaèem
IO1B. Zesílení oddìlovacího zesilovaèe
je -1 a lze je pøípadnì upravit zmìnou
odporu rezistoru R1. Za oddìlovacím ze-
silovaèem je signál dvoucestnì usmìr-
nìn, záporná pùlvlna prochází diodou
D1, kladná diodou D2. Oddìlené pùlvlny
se sèítají v souètovém zesilovaèi IO1A.
K výstupu IO1A je pøipojen �pièkový
usmìròovaè s diodou D3 a R5, C1, který
zabezpeèuje urèité zpo�dìní zhasínání
LED diod indikátoru po odeznìní signá-
lu. Zpo�dìní lze zvìt�it zvìt�ením kapa-
city kondenzátoru C1.

Napájecí napìtí operaèních zesilova-
èù IO1 a IO21 je odvozeno z napájecích
napìtí +25 V a -25 V výkonového stup-

Obr. 8. Indikátor vybuzení

nì zesilovaèe a je stabilizováno Zene-
rovými diodami ZD1 a ZD2. Pracovní
proud diod ZD1 a ZD2 je nastaven re-
zistory R4 a R10 podle skuteèných
velikostí (naprázdno) napájecích na-
pìtí výkonového stupnì.

Ze souètového zesilovaèe je usmìr-
nìný signál veden do dnes ji� klasického
desetibodového indikátoru s logaritmic-
kou stupnicí LM3915 (IO3). Referenèní
napìtí pro IO3 je odvozené z napájecího
napìtí +25 V a je filtrováno rezistorem
R3 a elektrolytickým kondenzátorem
C4. Pro sní�ení výkonového namáhání
IO3 pøi èinnosti v páskovém re�imu je
pro napájení indikaèních diod LED pou-
�it samostatný plastový stabilizátor 7806
(IO3) s filtraèním elektrolytickým kon-
denzátorem C125 a pøedøazeným srá�e-
cím rezistorem R11. Pøímo na vývody
IO3 jsou na stranì spojù pøipájeny bloko-
vací kondenzátory C5 a C6. Indikátor je
nastaven tak, �e indikuje maximum (roz-
svícená èervená LED) pøi výkonu zesilo-
vaèe 50 W (do zátì�e 4 W). Citlivost mù-
�eme podle potøeby upravit zmìnou
odporu rezistoru R1 nebo R35. Rezisto-
rem R20 je nastaven pracovní proud in-
dikaèních diod LED na asi 15 mA. I pøi
tomto proudu je svit diod dostateèný a
vyhovující.  Na schématu jsou uvedeny
doporuèené barvy LED - �ze� znamená
zelená, �zl� znamená �lutá a �ru� zname-
ná èervená.

Po osazení souèástek promìøíme kli-
dový napájecí proud, který by se mìl pohy-
bovat v kladné vìtvi (+25 V) okolo 50 mA
a v záporné vìtvi (-25 V) okolo 10 mA.
Bez vybuzení by mìly svítit jen první dvì
diody LED (zleva) zelené barvy.

Závìr
Po zapojení a o�ivení v�echny desky

navzájem propojíme a mù�eme komplet-
nì vyzkou�et, jak zesilovaè �hraje� v ce-
lé výkonové �íøi. Takté� vyzkou�íme
v�echny doplòkové funkce.

Závìrem lze jen konstatovat, �e sta-
vebnice pøi peèlivé práci nemá �ádné zá-
ludnosti spojené s osazováním a celko-
vým o�ivováním. Je nutno dodr�et jen
nìkolik obecných zásad a koneèný vý-
sledek s vìrností pøehrávaného zvuku a
komfortem obsluhy zesilovaèe se dostaví.

Zhotovení pøístroje zabere asi osm
hodin práce. Nezapomeòte do desky
s plo�nými spoji vlo�it a zapájet propoj-
ky. Aby se zabránilo pøípadnému proni-
kání ne�ádoucích signálù støedovlnných
vysílaèù do vstupu pro magnetodyna-
mickou pøenosku, byly do zesilovaèe do-
dateènì zapojeny rezistory R416 a R436
o odporu 4,7 kW, které se u nìkterých
funkèních vzorkù ukázaly jako nezbytné.
Pravdìpodobnì tento prùnik ru�ení sou-
visí s kvalitou cuprextitu, pou�itého na
výrobu desek s plo�nými spoji.
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C416, C426, C429,
C431, C436 220 nF, TC350
C653, C673 470 nF, TC350
C415, C435 150 nF, TC350
C656, C676 2,2 nF, TC351
C654, C674 68 nF, TC 350
C20, C37, C660,
C670, C680, C690 220 nF/40 V, ker.
C14, C36, C38 100 nF/40 V, ker.
C404, C424,
C659, C679 22 nF, TC 351
C405, C425 4,7 nF,  TC 351
C635, C655 47 pF/40 V, ker.
C530, C550 3,3 nF, TC 351
C529, C549 330 nF, TC 350
Polovodièe
T5 BC327-40 (KF507)
T6, T7 KC239B
T301 KC238C
IO2 TDA4292
IO401 NE5532AN(A) (TL072)
IO402 TDA1029
IO652 NE5532A (TL072)

Elektronický pøepínaè funkcí
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R1, R2, R3, R4, R5, R7, R9,
R11, R13, R19, R20, R21 47(56) kW
R6, R8, R10, R12, R17, R18 4,7(5,6) kW
R14, R15, R16 680 kW
Kondenzátory
C1, C3, C5 100(220) nF/40 V, ker.
C6 2,2 µF/35 V, tant.
Polovodièe
D1, D2, D3, D4 KA222 (1N4148)
D7, D8, D9, D10, D11, D12

LED 5 mm, èervená (zelená), 2 mA
T1, T2, T3, T4,
T5, T6, T7, T8 KC238C (BC548C)
IO1 CMOS 4028
IO2 CMOS 4011
Ostatní souèástky
TL1, TL2, TL3, TL4, TL5, TL6     mikrotlaèítka
deska s plo�nými spoji, propojovací kablík

Indikátor vybuzení
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R1, R21          10 kW (12 a� 22 kW)
R2, R22, R7, R27, R8,
R28, R6, R26, R9, R29 10 kW
R3 47 W
R4, R10 470 W
R5, R25 47 kW
R11 47 W /2 W
R20, R40 1 kW
R35, R55 6,8 kW
R36 120 W
Kondenzátory
C1, C21 2,2 µF/25 V
C2, C3 220 nF/40 V, ker.
C4 47 µF/16 V
C5, C6 100 nF/40 V, ker.
C125 100 µF/16 V
Polovodièe
IO1, IO21 TL072
IO2, IO22 LM3915
IO3 7806
D1, D2, D3,
D21, D22, D23 KA222 (1N4148)
ZD1, ZD2 BZX85/12 V
U1, U2 blok LED diod
Ostatní souèástky
deska s plo�nými spoji, chladiè, spoj. mat.

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.

Obr. 9. Deska s plo�nými spoji indikátoru vybuzení

Seznam souèástek
Výkonový zesilovaè a napajeè

Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R1, R51 100 kW
R2, R52 1 MW
R3, R7, R53, R57 10 kW
R4, R54 470 W
R5, R55 220 kW
R6, R16, R56, R66 390 kW
R8, R58 220 W
R9, R12, R59, R62 22 kW
R10, R60 47 kW
R11, R61 680 W
R13, R63 47 W
R14, R64 82 W
R15, R17, R18, R65 3,9 W
R20 10 W
Kondenzátory
C1, C9, C51, C59 2,2 µF/25 V
C2, C3, C10, C11 4700 µF/40(35) V
C4, C17, C54 220 µF/35 V
C5, C55, C*, C* 100 nF/63 V, ker.
C6, C7, C8, C56, C57, C58 47 µF/25 V
C12, C13, C40,
C41, C60, C61 220 nF/40 V, ker.
C14, C15 47 µF/63 V
C16 470 µF/25 V
C18, C19 47 nF, TC 205
C71, C121 220 pF/40 V, ker.
C100   33 nF/630 V, TC 208
Polovodièe
D1, D2, D51, D52 KA222
D4, D9, D10, D54 1N4002
D5, D6, D7, D8 1N5402
ZD1, ZD51   BZX85/10 V/1,3 W
T1, T3, T51, T53   KC238B (KC239B, BC547)
T2, T52   BC517 (Darlington NPN)
T4, T54   KC308B (BC557)
IO1   LM7815 (MA7815)
IO71, IO121   TDA1514A
Ostatní souèástky
chladiè   ZH610

TR1        transformátor toroidní 230 V/
       2x 16 V/80 VA, 2x 15 V/7 VA

PO1        F 630 mA, pojistka 5x20 mm
RE1, RE51 RT 424012, relé Schrack
deska s plo�nými spoji, spojovací materiál,
distanèní sloupky, silikonová vazelína

Pøep. vstupù a korekèní zesilovaè
Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R19, R22, R31, R402, R406,
R407,  R414, R426,  R652,
R653, R656, R673 10 kW
R20 10 W
R21 47 W
R24, R416, R436, R655, R661 4,7 kW
R25, R30, R660,
R670, R680, R690 27 kW
R32, R409 1,8 kW
R33 470 kW, sí�
R34, R35, R623,
R643, R654, R674 1 kW
R308, R408 82 kW
R401, R421 47 kW
R403, R423, 270 W
R404, R424, 150 kW
R405, R425, R619, R639 15 kW
R410, R412, R420,
R430, R432, R440 100 kW
R411, R413, R428,
R431, R433, R448 2,2 kW a� 22 kW
R651, R671 68 kW
R622, R642 820 W
R637, R657 22 kW
Potenciometry (TP160A/32B)
P651, P652, P653, P654        50(25) kW/N
Kondenzátory
C21 22 µF/16 V
C25, C35, C408 100 µF/16 V
C23, C24, C401,
C421, C657, C677 2,2 µF/25 V
C422, C627 47 µF/16 V
C22, C26, C33, C53 10 µF/25 V
C27, C28 220 pF/40 V, ker.
C406, C409, C411,
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Závìr

Na�ím cílem byla konstrukce jednoduché-
ho, experimentálního zaøízení, které by bylo
malé, levné a umo�òovalo provoz PR 9600
Bd. S vyu�itím moderních a perspektivních
souèástek firmy Motorola vznikl TRX, který
splòuje v úvodu uvedené po�adavky, hlav-
nì nízkou cenu a snadné nastavení. Mù�e
být vyu�it jak na pøístup u�ivatelù PR vy��í-
mi rychlostmi, tak i pro experimentální pro-
pojení dvou poèítaèù apod.

Nechceme jej srovnávat s rùznými pro-
fesionálními datovými pojítky, na která jsou
kladeny mnohem vìt�í nároky. �lo nám o
konstrukci  zaøízení, které by si mohl �ikov-
ný radioamatér postavit za nìkolik veèerù a
které by mu dobøe slou�ilo nebo které by
pøineslo trochu inspirace ostatním konstruk-

térùm. Jeho vývoj trval více ne� rok a neby-
lo je zatím mo�né plnì odzkou�et v praktic-
kém provozu. Jakékoliv pøipomínky, dal�í
vylep�ení a zku�enosti z provozu jsou pro-
to vítány. Pøípadné dotazy posílejte sítí pa-
ket rádia na  OK2XDX@OK0PBB.

Doufám, �e se transceiver roz�íøí mezi
radioamatéry se zájmem o PR a pøispìje ke
zlep�ení stavu na�í PR sítì. Pøesnì podle
hesla �Co je èeský, to je hezký...�.

A propos: U� jste letos finanènì pøispì-
li na provoz svého nebli��ího nódu sítì PR?
My jsme sí�!
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Seznam souèástek
Kondenzátory
C1 4,7 nF
C2, C24, C40 100 pF
C3, C25 33 pF
C4, C16, C41, C48, C49, C50 47 nF SMD
C5 39 pF
C6 18 pF
C7, C8, C9, C12, C27, C31,
       C32, C51, C52, C53 47 nF
C10 3,9 pF
C11, C13, C38 6 pF - trimr 5 mm
C14 68 pF
C15, C19, C20, C21, C33, C42,
       C43,44,45 100 nF
C17 150 pF
C18, C37 47 pF
C22, C30, C34 1 nF
C23 rezonanèní kap.
C26 15 nF
C28, C29 220 pF
C35, C36 1 nF SMD
C39 4,7 pF
C46, C47 10 µ/6 V
Filtry
F1 455 kHz/B, keramický
F2 10,7 MHz, keramický
F3 NEOSID 00510501
Cívky
L1 3 a 1/4 z vodièem CuL 0,35 mm na
kostru prùmìr 5 mm nebo 7.1S NEOSID
L2 1,5 z vodièem CuAg 0,8 mm na prù-
mìr 5 mm, samonosná
L3 0,5 z vodièem CuAg 1 mm na prù-
mìr 10 mm, samonosná
L4 0,5 z vodièem CuAg 1 mm na prù-
mìr 10 mm, samonosná
L5 455 kHz demodulaèní cívka
L6 3 a 3/4z z vodièem CuL 0,35 mm na
kostru prùmìr 5 mm nebo 7.1S NEOSID
L7 1,5 z vodièem CuAg 0,8 mm na prù-
mìr 5 mm, samonosnáObr. 13. Osazovací výkres, strana spojù, zrcadlovì (zmen�eno)

Obr. 14. Výkres plo�ných spojù, strana spojù (130x75 mm)

Rezistory
R1 2,2 kW
R2,29 27 kW
R3, R9, R30 15 kW
R4 6,8 kW
R5 120 kW
R6 33 kW
R7, R24, R35, R43   10 kW
R8 9,1 kW
R10, R11 56 kW
R12, R21 50 W
R13, R42 8,2 kW
R14 120 W
R15 3,9 kW
R16 18 kW
R17 22 W
R18, R19, R44
     R podle pou�ité LED
R20 18 W
R22, R23 330 W
R25 12 kW
R26 2,7 kW
R27 22 kW
R28 5,6 kW
R31, R32 12 W
R33 470 W
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Obr. 15. Výkres plo�ných spojù, strana souèástek, zrcadlovì .

R34 330 W
R36 120 SMD
R37 150 SMD
R38 100
R39 1k8
R40 220
R41 120
R P1, RP2 100 kW, trimr
Tlumivky
TL1, TL2, TL3, TL4, TL5,
     TL6, TL7 33 µH
Polovodiè. souèástky
ZD1 9V1
D1 BB409
D2, D3 BA479
D4, D7, D8 nízkopøíko-
     nové LED
D5, D6 KA206
T1, T5, T6 KC640
T2, T3  BFR96S nebo BRF96TS
T4 MRF555
T7, T8 KC237
T9 AT41586
IC1, IC2 MC13176
IC3, IC5 78L05
IC4 MC3362DW

Krystaly
X2 10,245 MHz

S velkým zájmem proèítám rubriku
OK1YG �O èem pí�í jiné radioamatérské èa-
sopisy� a se zadostiuèinìním konstatuji, �e
podobná témata urèená k v�eobecnému
bastlení se vyskytují i na stránkách reno-
movaných svìtových periodik. Z dìrno�tít-
kových kartièek, na nì� si desítky let ob-
kresluji zajímavá schémata, jsem vybral
realizovaná a dopiplaná zapojení nìkolika
oscilátorù.

Základní pomùckou ka�dého radioama-
téra je bezesporu zkratová zkou�eèka
s akustickou signalizací. Na obr. 1 je maxi-
málnì jednoduché zapojení, které obsahuje
pouze dva Ge tranzistory, trimr a akustický
mìniè z elektrického budíku. Pro napájení je
pou�it NiFe èlánek a v�e i se zdíøkami je
umístìno v pouzdru od TIC-TAC o rozmìre-
ch 15/50/75 mm. Pøi zkratovaných zdíøkách
odebírá ze zdroje 25 mA a mìøený obvod
indikuje od zkratu a� po 120 W zvy�ujícím
se tónem. Lze tak odhalovat i bezkapacitní
elektrolytické kondenzátory asi od 5 µF, pøi-
èem� délku pípnutí po pøipojení elektrolytic-
kého kondenzátoru si lze pøedem odzkou-
�et na elektrolytických kondenzátorech
nových.

Oscilátor na obr.
2 je podobný, ale po-
tøebuje vìt�í napáje-
cí napìtí a jako aku-
s t ický mìniè  je
pou�ito telefonní slu-
chátko 50  W.

Velice zajímavé je zapojení oscilátoru na
obr. 3, kterého pou�ívám jako klíèovacího
oscilátoru u SSB transceiveru pro CW pro-
voz. Je i s NiFe èlánkem umístìn v krabièce
od mikrofonu PX25, patøícího k pøíslu�enství
PR11. Oscilátor produkuje na výstupním re-
zistoru èisté sinusové napìtí o úrovni do-
staèující pro plné vybuzení vysílaèe. Cívka
o indukènosti 40 mH je v hrníèkovém prove-
dení z nìjakého vraku barevného televizo-
ru s jádrem pøístupným z vnìj�ku krabièky,
tak�e lze nastavit kmitoèet mezi 0,8 a�
2 kHz.

Tento oscilátor v�ak ,umí� kmitat a� asi
do 20 MHz, ale po pøekroèení 4 MHz je prù-
bìh jeho signálu spí�e trojúhelníkovitý. Pøi

Zajímavé nf a vf oscilátory

X1  vysílací kmitoèet/32, paralelní rezonance, Cl=42 pF, pouzdro
HC49, pøesnost ± 25 ppm pro 20 °C, stabilita ± 25 ppm pro 10-40 °C

X3    pøijímací kmitoèet - 10,7 MHz/32, paralelní rezonance, Cl=42 pF,
pouzdro HC49, pøesnost ± 25 ppm pro 20 °C, stabilita ± 25 ppm pro
10-40 °C

kapacitì 330 pF a indukènosti 22 µH pøi R1 =
47 kW je kmitoèet 2167 kHz s dobrým sinu-
sovým prùbìhem.

Jestli nìkdo zkou�el rozkmitat keramické
rezonátory, dosvìdèí, �e je obtí�né najít
vhodné zapojení oscilátoru. Kdy� jsem zkou-
�el rozkmitat jeden kruhový rezonátor z fil-
tru PF1P2 jako zdroj nosné ke keramickému
filtru pro SSB, vypiplal jsem oscilátor na obr.
4 tak, �e jakákoliv zmìna kteréhokoliv prvku
pouze zhor�í výsledný rozkmit i prùbìh.
Keramické destièky, které mají prùmìr 7 mm,
lze ruènì po obvodu brousit, a tím upravo-
vat potøebný kmitoèet smìrem nahoru.

Obr. 1.

Obr. 2.

Obr. 3.

Obr. 4.

OK1ACP
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Stavíme reproduktorové
soustavy (XIII)

RNDr. Bohumil Sýkora

   (Pokraèování pøí�tì)

Obr. 1.

Obr. 2.

Ve tøetím díle na�eho seriálu jsme
se zabývali pojmem impedance repro-
duktoru. Brzy nato jsme si ukázali, jak
vypadá elektrické náhradní schéma,
které takovou impedanci realizuje a
na rùzné zále�itosti s impedancí sou-
visející jsme narazili je�tì nìkolikrát.
Dalo by se øíci, �e impedance je nìco
jako ta pøísloveèná èervená nit. Její
kmitoètová závislost je napø. pøi kon-
strukci výhybek dosti nepøíjemnì ru-
�ivá, dá se z ní v�ak vyèíst dost za-
jímavého o chování reproduktoru. A to
je výhodné, proto�e kmitoètová závis-
lost impedance, pøípadnì impedanèní
charakteristika, se dá snímat pomìrnì
jednoduchou technikou. Staèí k tomu
tónový generátor, nízkofrekvenèní mi-
livoltmetr a jeden trochu pøesný rezis-
tor s odporem 10 kW. Zapojení pro
mìøení je na obr. 1.

Praktický postup: na generátoru
nastavíme napìtí 10 V, na reproduk-
toru mìøíme napìtí v závislosti na
kmitoètu. Absolutní hodnota impedan-
ce je tomuto napìtí (skoro pøesnì) pøí-
mo úmìrná podle zásady co milivolt,
to ohm. Pokud impedance nepøesáh-
ne 100 W, je systémová chyba men�í
ne� 1 %. Kdy� prùbìh impedance vy-
neseme do grafu s logaritmickou kmi-
toètovou (vodorovnou) stupnicí a li-
neární odporovou (svislou) stupnicí,
dostaneme obrázek, který jsme uvedli
ve tøetím díle. Uvedeme si jej v�ak
je�tì jednou, a to s vyznaèením nì-
kterých dùle�itých hodnot (obr. 2). Ma-
ximální hodnotu impedance, kterou
má reproduktor na rezonanèním kmi-
toètu, oznaèujeme ZR. Pro dal�í analý-
zu potøebujeme znát je�tì stejnosmìr-
ný odpor kmitací cívky, znaèený RS.
Ten zmìøíme nejlépe bì�ným multi-
metrem ve funkci ohmmetru. Pozor,
rùzné digitální RLCmetry nejsou vhod-
né, mìøí toti� obvykle pomocí støída-
vého proudu na kmitoètu 100 Hz nebo
1 kHz a u reproduktorù dávají výsled-
ky mírnì øeèeno problematické.

A co dále? S pomocí kalkulaèky
(staromilci mohou pou�ít i logaritmické
pravítko) zjistíme velièinu X = Ö(ZR/RS)
- tedy geometrický prùmìr rezonanèní
impedance a stejnosmìrného odporu
kmitaèky. Prohlédneme-li si blí�e im-
pedanèní charakteristiku, zjistíme, �e
existují dvì frekvence v okolí rezo-

vøené ozvuènice je ten, ve kterém je
èinitel jakosti právì rovný Ö2, a toho je
dosa�eno, pokud je objem ozvuènice
V zvolen podle rovnice:

V = VEKV . QT
2/(2 - QT

2).
Optimální objem pro basreflexovou

ozvuènici je asi tak jedenapùlkrát a�
dvakrát vìt�í (to u� je opravdu jen pøi-
bli�nì). Z parametrù S-T se dá také
vypoèítat citlivost reproduktoru a hod-
noty souèástek v náhradním schéma-
tu, av�ak to u� je trochu komplikova-
nìj�í. Existují samozøejmì prostøedky
vyu�ívající výpoèetní techniky, které
umo�òují zjistit hodnoty parametrù
S-T a dal�ích dùle�itých velièin bez
zdlouhavého promìøování a pøepoèí-
távání. Donedávna pøedstavovalo po-
øízení takovéhoto mìøicího systému
pomìrnì velkou investici.

Napøíklad mìøicí adaptér firmy DRA
Laboratories (MLSSA) s pøíslu�ným
software stojí je�tì dnes asi tak na
140 000 Kè. Dobrou zprávou je, �e
nyní je mo�né poøídit srovnatelnì
kvalitní systém podstatnì levnìji.
Jedná se napø. o Liberty Audio Suite
(LAUD) - jeden z prvních profesionál-
ních programù pracujících s bì�nì
dostupnou (by� ne právì nejlevnìj�í)
multimediální zvukovou kartou. Soft-
ware poøídíte asi za 15 000 Kè a kartu
Turtle Beach - Fiji nebo Pinacle podle
konfigurace u� od 21 000 Kè. Oproti
systému MLSSA DRA, který je prvotnì
koncipován pøedev�ím pro profesionál-
ní aplikace v prostorové akustice, je
LAUD orientován více na reproduktory
(umí mìøit i zkreslení) a pro území, na
kterém se pohybuje ná� seriál, je tedy
v nìkterých ohledech dokonce vhod-
nìj�í.

Demoverze tohoto systému a i dal�í
zajímavé programy jsou k nalezení na
adrese http://www.jjj-sat.cz.

Jestli�e vás tato poslední zpráva
a� tak nenadchla, nedá se nic dìlat -
�tóòák� to jistí.

nanèního kmitoètu, pro které je abso-
lutní hodnota impedance rovna X (viz
obr. 2). Tyto frekvence mù�eme cel-
kem pøesnì najít v mìøicím zapojení.
Oznaèíme je f1 a f2. Z nich vypoèítáme
pomocnou velièinu F, která je dána
vzorcem F = Ö[(f1 . f2)/(f1 - f2)].

Dal�í pomocné velièiny jsou dány
vzorci A = Ö(ZR/RS), B = 1/A a C = A - B.
Kdy� to v�echno máme, mù�eme vy-
poèítat tøi dùle�ité parametry repro-
duktoru, a to celkový èinitel jakosti
QT = F/A, mechanický èinitel jakosti
QM = F/B a elektrický èinitel jakosti
QE = F/C. Tyto parametry patøí do
skupiny tzv. parametrù S-T a pokud
chceme mít aspoò ty základní pohro-
madì, potøebujeme zjistit je�tì ekviva-
lentní objem reproduktoru (viz pátá
èást seriálu).

I k jeho zji�tìní mù�eme vyjít z mì-
øení impedance podle následujícího
postupu. Nejprve pomocí právì po-
psané metody zjistíme rezonanèní
kmitoèet reproduktoru a jeho celko-
vý èinitel jakosti. Pak reproduktor vez-
meme a vestavíme jej do uzavøené
ozvuènice o známém objemu VM. V tom-
to stavu opìt zmìøíme rezonanèní
kmitoèet a èinitel jakosti. Pokud je
v�echno v poøádku, namìøíme hodno-
ty, které jsou oproti stavu bez ozvuèni-
ce ponìkud vìt�í, a to tak, �e se obì
zvìt�ily v pøibli�nì stejném pomìru.
Pomìrné zvìt�ení rezonanèní frek-
vence oznaèíme j, pomìrné zvìt�ení
èinitele jakosti oznaèíme Q. Ekviva-
lentní objem reproduktoru je pak dán
vzorcem VEKV = VM /(jQ - 1).

K èemu �e je to v�echno dobré?
Hodnoty parametrù S-T bývají udávány
v dokumentaci reproduktorù, ne v�dy
jsou to v�ak údaje spolehlivé. A tak je
dobré umìt si je zjistit vlastními silami.
Pokud toti� chcete sami navrhovat ba-
sovou ozvuènici, bez jejich znalosti se
neobejdete pøinejmen�ím proto, �e
program, který asi pro takový úèel bu-
dete pou�ívat, si o nì øekne. Kromì
toho se o reproduktoru dá dosti øíci
(nebo alespoò odhadnout) jen na zá-
kladì znalosti tìchto parametrù, i bez
akustického mìøení. U� jsme se o tom
zmiòovali - pokud má reproduktor cel-
kový èinitel jakosti blízký nebo vìt�í
Ö2, nehodí se pøíli� pro pou�ití v bas-
reflexu. Anebo, optimální objem uza-

Prùlom v bateriích
pro elektromobily?
Elektromobily stále nemohou pro-

razit bariéru, která by jim umo�nila
úspì�nì konkurovat klasicky pohánì-
ným automobilùm. Potøebují vy��í vý-
kon a hlavnì zvìt�it akèní rádius na
jedno nabití baterií. Øada odborníkù
vìøí, �e krok správným smìrem jsou
lithiové polymerové baterie (LPB), kte-
ré spoleènì vyvinuly 3M, Hydro Que-
bec a Argonne National Laboratory.

Nové baterie mají mít pøimìøenou
cenu a dovolit na jediné nabití dojezd
mezi 240 a� 320 km. Polymerová for-
ma elektrolytu dovoluje bezpeènì vy-
u�ít lithium, které je nejvýhodnìj�ím
kovem pro zápornou elektrodu elek-
trochemických zdrojù. Zmínìné firmy
nyní chystají výrobu pokusných bate-
riových modulù, na nich� by se ovìøil
výkon, pøedpokládaná �ivotnost daná
poètem cyklù a bezpeènost.

· · ·

JH
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Popis funkce a ovládání

Imobilizér Safecar 2051 se vyznaèu-
je velkou spolehlivostí a snadnou ob-
sluhou. Celé zaøízení je øízeno pro-
cesorem a k ovládání je pou�ito
infraèerveného paprsku. Pro zvý�ení
spolehlivosti zaøízení je pou�ita nestan-
dardní modulace s 64bitovým kódem.
Pøesný zpùsob modulace a kódování
nebudu zveøejòovat, proto�e by tím za-
øízení ztratilo význam, kdyby ho ka�dý
znal. Zájemcùm o stavbu poskytnu na-
programované procesory s tím, �e ka�-
dá sada procesorù (1 pøijímaè + po�a-
dovaný poèet vysílaèù) má vlastní kód
a není tedy mo�né, aby se dal klíèen-
kou od jednoho automobilu otevøít jiný
vùz. Pou�itý zpùsob kódování umo�òu-
je 18 446 700 000 000 000 000 kombi-
nací ovládacího kódu. Vyslání jedno-
ho kódu zabere èas 3,4 ms, to

znamená, �e pokud by nìkdo chtìl
zkou�et vysílat jeden kód za druhým a
hledat ten správný, zabralo by mu to
1 988 800 000 let, co� si myslím je cel-
kem spolehlivá ochrana.

Obsluha je velice snadná a momen-
tální stav imobilizéru je jednoznaènì
signalizován jedinou svítivou diodou.
V klidovém stavu je simulován alarm
blikáním kontrolky a kontakty imobili-
zéru jsou rozpojené. Pokud chcete
imobilizér dezaktivovat, staèí pøilo�it klí-
èenku ke snímacímu èidlu a krátce
stisknout. Vyslání kódu je signalizová-
no bliknutím LED na klíèence, pøijatý
kód je signalizován trvalým rozsvícením
kontrolní LED imobilizéru. V tomto oka-
m�iku jsou sepnuty kontakty relé a au-
tomobil je pøipraven k nastartování. Aby
imobilizér nezùstal omylem dezaktivo-
ván, je v programu èasová smyèka, kte-
rá zajistí automatickou aktivovaci není-

li automobil nastartován do jedné
minuty. Pokud do této doby na-
startujete, LED zhasne. Imobili-
zér se sám automaticky aktivuje
po skonèení jízdy, kdy� vypnete
zapalování. Aby nebylo nutné
imobilizér dezaktivovat  pøi ka�-
dém nechtìném zhasnutí moto-
ru, je v programu opìt èasová
smyèka, zaji��ující malé èasové
zpo�dìní aktivace po vypnutí za-
palování.

Pro pøehlednost jsou shrnuty re�imy
imobilizéru a zpùsob jejich signalizace
do tab. 1.

Popis zapojení
Celé zapojení je velice jednoduché

díky pou�ití moderních procesorù
AT89C2051 americké firmy ATMEL.
Ovládací kód je vyslán z klíèenky -
obr. 1. Aby byla zaji�tìna dlouhá doba
�ivota baterií, je celý obvod pøipojován
k napájení jen v momentì vyslání kódu
pøes tlaèítko Tl1. Souèástky C1 a R2
zaji��ují inicializaci procesoru po pøipo-
jení napájení. Hodinový kmitoèet pro
øízení procesoru zaji��uje krystal X1 a
kondenzátory C2 a C3. Výstup 2 pro-
cesoru IO1 ovládá pøes tranzistor T1
kontrolní LED D1 a LED D2, vysílající
v infraèervené èásti spektra. Výkon vy-
sílací LED je zámìrnì omezen a je po-
u�ita dioda s malým výkonem, aby bylo
znemo�nìno nahrání kódu z odrazù pøi
dezaktivaci imobilizéru. V zájmu bez-
peènosti kód vysílejte pouze tehdy, po-
kud je klíèenka pøilo�ena k èidlu. Ote-
vírání automobilu a dezaktivace
imobilizérù ze vzdálenosti nìkolika
metrù, vzlá��  pokud je k pøenosu infor-
mace pou�ito rádiového signálu, jen na-
hrává zlodìjùm, jejich� vybavení je nì-
kdy velice kvalitní. Rezistor R1 slou�í
k rychlému vybití resetovacího konden-
zátoru, aby nebylo nutné èekat na jeho
vybití pøi opakované dezaktivaci imobi-
lizéru

Na pøijímací stranì (obr. 2) je nejdøí-
ve signál zpracován èidlem IO3, které
zajistí pøíjem, zesílení a demodulaci vy-
slaného kódu. Èidlo potøebuje ke své
èinnosti rezistor R7 a kondenzátor C8.
Tyto souèástky jsou zámìrnì umístì-
ny na samostatné desce, aby bylo mo�-
né èidlo umístit na dobøe pøístupném
místì a øídicí elektroniku pak mù�ete
co nejlépe skrýt na nìjaké �patnì pøí-
stupné místo, aby bylo znemo�nìno
odpojení imobilizéru.  Signál z èidla je
pøiveden na vývod P3.0 øídicího proce-
soru, který zaji��uje vyhodnocení. Na
vývod P1.6 je pøipojen spínací kontakt
relé Re2. Toto relé je spínáno pøivede-
ním napìtí 12 V po zapnutí zapalování
klíèkem. Tím dodává procesoru signál
o momentálním stavu vozidla. Na vý-
vod P1.7 je pøipojeno relé Re1, které
slou�í k rozpojení nìkterých signálù ve
vozidle tak, aby bylo znemo�nìno na-
startování vozu. Pou�ité relé mù�e spí-
nat proudy do 0,5 A. Pokud bude po-
tøeba spínat vìt�í proud, je nutné pou�ít
posilovací relé, které bude ovládáno
z relé imobilizéru. Na vývod P3.7 je pøes
rezistor R8 pøipojena kontrolní LED D4.
Obvod je napájen pøes stabilizátor pøí-
mo z baterie. Odbìr proudu v klidu je
zanedbatelný. Pro zaji�tìní funkce pro-
cesoru je pou�it stejnì jako u vysílaèe
resetovací obvod skládající se
z kondenzátoru C5 a rezistoru R6 a
krystal X2 s kondenzátory C6, C7 za-
ji��ující hodinový signál.

Mechanická konstrukce
Vysílaè

Jako pouzdro klíèenky je pou�ita kra-
bièka prodávaná pod oznaèením KM14,
na které je potøeba udìlat nìkolik me-
chanických úprav podle obr. 3. Z pøední

Imobilizér Safecar 2051
se simulací alarmu

Jan Kafka
Se vzrùstající kriminalitou se mno�í i kráde�e aut a tak vìt�ina motoristù

si klade otázku, jak své miláèky chránit. Bylo ji� zveøejnìno mnoho návodù
na rùzná popla�ná zaøízení, ale vzhledem k tomu, �e se alarmy dost èas-
to náhodnì spou�tìjí, vìt�inu lidí nechává kvílení sirén v klidu. Jsou známy
i pøípady, kdy zlodìji klidnì odjedou s autem se spu�tìným alarmem, ani�
by se nad tím nìkdo pozastavil. Vhodnìj�ím zpùsobem ochrany je pou�ití
imobilizéru, který znemo�ní nastartovat auto a odjet zablokováním nìkte-
rých èástí v automobilu. Nìkteré ménì zku�ené zlodìje také mù�e od krá-
de�e odradit simulace alarmu, která je souèástí popisovaného zaøízení.

Stav kontrolní LED Stav imobilizéru Stav ovládacího relé
Bliká Simulace alarmu, aktivován Rozepnuto

Svítí nepøetr�itì Dezaktivován, je mo�né nastartovat Sepnuto
Nesvítí Dezaktivován, zapnutý klíèek zapalování Sepnuto

Tab. 1. Funkèní stavy imobilizéru a jejich signalizace

Obr. 2. Pøijímaè

Obr. 1. Vysílaè (klíèenka)
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strany je vyvrtán  otvor ∅ 5 mm a z horní
strany ∅ 3 mm pro LED. V�echny sou-
èástky vèetnì tlaèítka a dr�áku baterií
jsou umístìny na desce s plo�nými spo-
ji podle obr. 4 a 5. Kondenzátor C1 a
vysílací LED jsou pøipájeny na del�ích
vývodech a ohnuty pøed desku, tak aby
vysílací LED byla pøed otvorem v èele
klíèenky. Dr�ák baterií (dva èlánky
CR2032) je vyroben z organického skla
(viz. obr. 6) a pøilepen na desku se spoji
ze strany souèástek. Jako pøívody
k baterii slou�í dvì drátové propojky
osazené na desce a kontakt vytvaro-
vaný z mìdìného plechu, pøilepený do
horního dílu klíèenky. Kouskem oheb-
ného kablíku je kontakt propojen
s deskou. Pou�itý mikrospínaè vyènívá
asi 1 mm nad horní kryt klíèenky, tak�e
není potøeba pou�ít hmatník dodávaný
s klíèenkou.

Pøijímaè
Èidlo je osazeno na samostatné des-

ce (obr. 7 a 8). Snímací dioda je k desce
s plo�nými spoji pøilepena. Pokud pou-
�ijete neprùsvitný cuprextit, musí být
v desce pod èidlem otvor o prùmìru
5 mm. Ostatní souèástky jsou osazeny
na dal�í desce, viz obr. 9 a 10. Tato
deska je umístìna v krabièce prodáva-
né pod oznaèením USEB2, ve které
jsou propilovány otvory pro pøívodní ka-
bely. Tato krabièka má nalisované pat-
ky, co� je vhodné pro snadnou montá�.
Obì desky jsou propojeny tøí�ilovým
kabelem. Je vhodné pou�ít stínìný ka-
bel. Kontrolní LED je pøipojena dvoj�i-

lovým kabelem k desce øídicí elektro-
niky. K této desce je také pøivedeno
napájecí napìtí z nìkterého místa pøed
spínací skøíòkou, kde je neustále 12 V.

Montá� do vozu
V palubní desce vyvrtejte díru o prù-

mìru 5 mm a z druhé strany pøilepte
desku èidla. Na vhodném místì vyvr-
tejte otvor podle prùmìru pou�ité LED
a zespodu ji pøilepte. Krabièku s øídicí
elektronikou umístìte tak, aby se ne-
dala snadno najít podle svazku vodièù
a byla co mo�ná nejhùøe pøístupná. Na-
pájecí vodièe pøipojte je�tì pøed spína-
cí skøíòku, aby bylo zaji�tìno neustálé
napájení elektroniky pro simulaci alar-
mu. Vodiè, který pøivádí 12 V pro spí-
nání relé Re2, pøipojte do libovolného
místa, kde se objeví 12 V po zapnutí
klíèku. Pokud by tento vodiè byl neu-
stále pøipojen na 12 V, byla by bloko-
vána funkce automatického zapnutí
imobilizéru. Na spínací kontakty relé
Re1 pøipojte nìkterý pøeru�ený vodiè,
napø. napájení palubního poèítaèe.
Pou�ité relé smí spínat proud nejvý�e
0,5 A. Pokud by bylo potøeba spínat
proud vìt�í, je nutné pou�ít posilovací
relé. To lze také vyu�ít ke zvìt�ení bez-
peènosti. Pokud pou�ijete relé se dvì-
ma a více spínacími kontakty, mù�ete
odpojovat více okruhù souèasnì. Pøi
peèlivé práci a dobrých souèástkách
musí zaøízení pracovat na první zapo-
jení.

Vzhledem k minimálním nákladùm a
snadnému zhotovení si toto zaøízení
mù�e na rozdíl od profesionálních vý-
robkù dovolit i ménì majetný motorista
a znesnadnit tak odcizení vozu. Pou�i-
tí nestandardního výrobku, který není
v�eobecnì znám, navíc zvìt�uje bez-
peènost. Zájemcùm o stavbu zaøízení
mohu poskytnout sadu procesorù (je-
den vysílaè a jeden pøijímaè) za  400,-
Kè. Cena za ka�dý dal�í procesor pro
vysílaè se stejným kódem je 200,- Kè.
Ka�dá sada je oznaèena sériovým kó-
dem, podle kterého je mo�né objednat
dal�í procesor pro vysílaè i dodateènì.
Sériové èíslo není odvozeno z ovláda-
cího kódu, aby bylo zamezeno odhale-
ní kódu. Objednávky zasílejte na adre-
su Jan Kafka, Olivova 39, 251 01
Øíèany. K cenì objednávky je pøipoè-
teno po�tovné. Na stejné adrese je
mo�né té� objednat hotový imobilizér.

Obr. 3.
Úprava
krabièky

pro
vysílaè

Obr. 4 a 5. Deska s plo�nými spoji vysílaèe
a rozmístìní souèástek

Obr. 6. Dr�ák baterií
z organického skla

Obr. 7 a 8. Deska s plo�nými spoji pro
èidlo a rozmístìní souèástek

Obr. 9 a 10. Deska s plo�nými spoji
pøijímací èásti a rozmístìní souèástek

Cena jedné sady (1 klíèenka
s bateriemi + pøijímaè s èidlem a kont-
rolní LED) èiní 1600,- Kè. Cena za ka�-
dou dal�í klíèenku se stejným kódem
je 490,- Kè.

Seznam souèástek
R1, R4, R5, R8 390 Ω
R2, R6 3,3 kΩ
R7 220 Ω
R3, R9 10 kΩ
C1, C5 10 µF/16V
C2, C3, C 6, C7 33 pF
C4 47 µF/16V
C8 22 µF/16V
IO1, IO4 AT89C2051

(s odpovídajícím programem)
IO3 infraèidlo SFH 506-36
IO2 7805
T1 BC327
X1, X2 krystal 18,432 MHz
D1 LED èervená ∅ 3 mm
D2 infra LED ∅ 5 mm
D3 1N4148
D4 LED èervená ∅ 5 mm
RE1 RELS1A05 (oznaèení GM)
RE2 RELS1A12 (oznaèení GM)
TL1 PB 1720B (oznaèení GM)
Krabièky KM14 a USEB2.
2x baterie CR2032.
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Moderní polovodièové souèástky
umo�òují konstruovat zaøízení, ve kte-
rých jsou kladeny zvý�ené nároky i na
pasivní souèástky. Odpovídající vlast-
nosti musí mít zejména kondenzátory
ve spínaných zdrojích, mìnièích a spí-
nacích obvodech. Tam kondenzátory
zpravidla pracují ve velmi nároèném im-
pulsním re�imu.

Kondenzátor pro impulsní provoz
musí mít velmi malé dielektrické ztráty,
nepatrnou vlastní indukènost a velmi
dobrý kontaktní systém.

Co se odehrává v kondenzátoru, kte-
rý pracuje v impulsním re�imu, pøi nìm�
je nabíjen a vybíjen velkými a strmými
proudovými impulsy?

Obr. 1.

Kdy� pøipojíme zcela vybitý konden-
zátor s kapacitou C ke zdroji napìtí U
pøes rezistor s odporem R (obr. 1), bude
se nabíjet nábojem

q = i (t) . t,
kde i(t) je okam�itý nabíjecí proud

L W
8

5
H

W

5&� � =
-

.

Souèin R.C = t je èasová konstanta
obvodu, Io = U/R je poèáteèní nabíjecí
proud.

Za dobu odpovídající èasové kon-
stantì t se zmen�í poèáteèní nabíjecí
proud pøibli�nì na 37 %, za 3 èasové
konstanty na pouhých 5 % a za 5 èa-
sových konstant poklesne pod 1 %.

Napìtí u(t) na kondenzátoru C ex-
ponenciálnì narùstá podle obr. 2. Veli-
kosti asi 95 % napìtí zdroje U dosáhne
zhruba za trojnásobek doby èasové
konstanty (3t).

Obr. 2.

Jestli�e odpojíme zdroj napìtí a kon-
denzátor vybijeme pøes rezistor R, bude

Impulsní kondenzátory
tuzemské výroby

se napìtí na kondenzátoru sni�ovat
(obr. 2).

Èasová konstanta t vyjadøuje rych-
lost zmìny napìtí na kondenzátoru
dU/dt. Vztah mezi rychlostí zmìny na-
pìtí na kondenzátoru a nabíjecím, resp.
vybíjecím proudem vyjadøuje vztah

i(t) = C.dU/dt
Aby kondenzátor impulsní re�im

úspì�nì vydr�el, musí tomu odpovídat
jeho vnitøní konstrukce. Tyto vlastnosti
specifikuje výrobce katalogovým úda-
jem pøípustné hodnoty dU/dt. U impuls-
ních kondenzátorù se pohybuje dU/dt
okolo 1000 V/µsec, pøípadnì více.

Údaj dU/dt, který výrobce udává
v katalogu, zaruèuje, �e kondenzátor
vydr�í 10 000 cyklù, ani� by se podstat-
nì zhor�ily elektrické parametry.

Jestli�e se v�ak zatí�ení dU/dt vý-
raznì zvìt�í nad udávanou hodnotu,
zkracuje se doba �ivota kondenzátoru.
Pøi zatí�ení dU/dt 4x vìt�ím se sni�uje
pou�itelnost kondenzátoru na 1000 cyk-
lù. Pøi 6x vìt�ím zatí�ení se zaruèuje
jen 100 cyklù nabití a vybití.

Vìt�í impulsní zatí�itelnost mù�eme
dosáhnout naopak tím, �e pou�ijeme
kondenzátor s vy��í napì�ovou rezer-
vou, napø. kondenzátor s jmenovitým
napìtím UR = 2 000 V pro amplitudu
napì�ových impulsù UP = 1 000 V.
Pak se pøípustné zatí�ení zvìt�í pod-
le vzorce

dU/dt = dUR/dt . UR/UP,
tedy v tomto pøípadì na dvojnásobek.

Dùle�ité je, aby kondenzátor pracu-
jící v impulsním re�imu mìl co nejmen-
�í dielektrické ztráty; ty se definují ztrá-
tovým èinitelem tgd (f).

Pøi impulsním zatí�ení kondenzáto-
ru je tøeba vzít v úvahu i chování die-
lektrika pøi vy��ích kmitoètech. Pøi zatí-
�ení støídavým proudem je ztrátový
výkon na kondenzátoru dán vztahem:

PZ = U2
ef .2p.f.C.tgd

Tímto ztrátovým výkonem se kon-
denzátor zahøívá a pøi vìt�ím oteplení
degenerují jeho elektrické vlastnosti a
tím se sni�uje spolehlivost elektronic-
kého obvodu. Zhoubnì na kondenzá-
tor pùsobí i ohøev od okolních souèás-
tek, jako jsou výkonové polovodièové
prvky, ale i výkonové rezistory.

Pracuje-li kondenzátor za mezních
teplotních podmínek, musí se zmen�it
napì�ové i proudové zatí�ení konden-
zátoru. V rozsahu teplot +85 a� 100 oC
o 1,25 % na ka�dý stupeò nad teplotu
+85 oC. Napì�ová i proudová zatí-
�itelnost kondenzátorù se výraznì
zmen�uje i se vzrùstajícím pracovním
kmitoètem. Pøípustnou napì�ovou za-

tí�itelnost v závislosti na pracovním
kmitoètu a kapacitì udávají výrobci ob-
vykle formou grafù. Napø. kondenzátor
s kapacitou 0,15 µF pro maximální stej-
nosmìrné napìtí 1000 V lze zhruba a�
do kmitoètu 12 kHz zatì�ovat plným
støídavým napìtím. Pøi pracovním kmi-
toètu 50 kHz se v�ak zmen�í pøípustné
støídavé napìtí na kondenzátoru a� na
100 V a pøi kmitoètu 100 kHz na pou-
hých 50 V. Pracovní teplota je èinitel,
který velmi zkracuje dobu �ivota v�ech
elektronických souèástek, tedy i kon-
denzátorù. Obecnì platí, �e pøi zvý�e-
ní teploty o ka�dých 10 oC klesá doba
�ivota na polovinu.

Obr. 3. Napì�ová zatí�itelnost
v závislosti na kmitoètu

Pøi impulsním zatí�ení je v�ak tøeba
dát pozor i na záludnost vy��ích har-
monických, z nich� se elektrický nesi-
nusový signál skládá.

Pro práci v impulsních obvodech je
k dispozici �iroký sortiment impulsních
kondenzátorù tuzemské výroby, jak
ukazují následující obrázky.

Obr. 1. Impulsní kondenzátory
KPI 341 a� 346 nahrazují bývalé typy
TC 341 a� 344. Jsou urèeny pro práci

v nároènìj�ích podmínkách
(dU/dt = 1000 a� 3000 V/µs

Je velmi dùle�ité, aby impulsní kon-
denzátory mìly co nejmen�í parazitní
indukènost. Proto se kondenzátory
opatøují zdvojenými nebo vícenásobný-
mi vývody do desek s plo�nými spoji.

Obr. 2. Impulsní kondenzátory
konstruované pro pøímou montá�
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Obr. 3. Pøímé pøipojení kondenzátoru
z obr. 2 na spínací polovodièový

prvek

Obr. 4. Impulsní kondenzátory ve
speciálním provedení pro velké
proudové zatí�ení 100 a� 300 A

(pøípadnì i více)

Podrobnìj�í informace Vám rádi
poskytnou pracovníci obchodního od-
dìlení.

Syllabova 33, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Tel.: 069 - 351 860, 6623385
Fax: 069 - 351 969, 6623386, 216 407
e-mail: eso@es-ostrava.cz
http://www.es-ostrava.cz

Ing. Leona �alèíková

Na první problém jsem v�ak narazil
pøi shánìní solárních èlánkù, které, jak
jsem zjistil, prodejny s elektrosouèást-
kami (alespoò v okolí Ro�nova p. R.)
bì�nì nenabízejí. Na�tìstí jsem objevil

Obr. 4. Solární vozítko sestavené ze stavebnice Merkur

Solární vozítko podruhé
Mùj jedenáctiletý syn si pov�iml obrázku ve va�em èasopise (PE 1/98) a

poprosil mì, zda bych nemohl sestrojit nìco podobného. Vzhledem k jed-
noduché konstrukci jsem souhlasil.

v areálu bývalé TESLA Ro�nov firmu
SOLARTEC s. r. o. (1. máje 1000/M3;
756 61 Ro�nov p. Radho�tìm; tel.:
0651-603393). Tam se mi podaøilo se-
hnat nìkolik druhojakostních solárních
èlánkù.

Pak jsem pøistoupil k realizaci. Pro-
to�e jsem mìl k dispozici motorek na
3 V, sestavil jsem ze solárních èlánkù
baterii s napìtím asi 4 V (8 èlánkù po
0,5 V). Dal�í problém nastal pøi o�ivo-
vání, kdy jsem tyristorem spínal moto-
rek. I po vybití kondenzátoru C2
(4700 µF) zùstávalo na tyristoru napìtí
asi 0,6 V a tyristor zùstal stále sepnutý
a kondenzátor C2 se nemohl nabít na
plné napìtí. Tak jsem místo tyristoru
pou�il relé na 5 V a vyzkou�el nìkolik
zapojení.

Na obr. 1 je zapojení s èasovaèem
555 v provedení CMOS. Pøi vybuzení
solárních èlánkù se nabije C2 a èaso-
vaè po�le impuls na bázi tranzistoru T1.
Tranzistor vybudí relé, relé sepne a
kondenzátor C2 se vybije pøes vinutí
motorku. Poèet impulsù závisí na inten-
zitì osvìtlení a na nastavení trimru R2.

Obdobné zapojení na obr. 2 se li�í
pouze vylep�ením napájení èasovaèe.

Zapojení na obr. 3 pracuje s ope-
raèním zesilovaèem. Pøi vybuzení so-
lárních èlánkù se nabije kondenzátor
C2 a pøes diodu D2 i C1. Operaèní ze-
silovaè (TLC271) porovnává napìtí C1
a C2 pøes odporové dìlièe R1, R2 a
R3, R4. Pokud jsou C1 a C2 plnì na-
bité, objeví se na výstupu 6 OZ napìtí.
Tímto napìtím se pøes diodu D1 ote-
vøe tranzistor a relé sepne. Kondenzá-
tor C2 se vybije do vinutí motorku a
napìtí na C2 se zmen�í. Na dìlièi R1,
R2 se zmen�í napìtí asi na 0,6 V, na
výstupu OZ je nulové napìtí, T1 je uza-
vøený a relé odpojeno. Po nabití C2 se
celý dìj opakuje.

Pavel Mièunek
Obr. 1.

Obr. 3.

Obr. 2.

Pozn. redakce: Aby obvod popsaný
v PE 1/98, str. 23 správnì pracoval, je
tøeba, aby zkratový proud solárních
èlánkù byl men�í, ne� je pøídr�ný proud
tyristoru. Pøi pou�ití solárních èlánkù
s vìt�í plochou (viz fotografii u èlánku)

se mù�e snadno stát, �e proud, dodá-
vaný èlánky udr�í tyristor sepnutý. Øe-
�ením mù�e být nejen zmìna zapojení
øídicí elektroniky, tak jak je to popsáno
v èlánku pana Mièunka, ale i výmìna

tyristoru za jiný. Vhodné jsou tyristory
pro velké proudy � ty mají zpravidla i
vìt�í minimální pøídr�ný proud. Mù�ete
zkusit pou�ít i triak � jeho pøídr�ný proud
je zpravidla je�tì vìt�í. JB
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Skutoèný útlm zádr�í
Ing. Július Alexy

Keï�e dnes je u� vf rozmietaè
(wobbler) be�ným doplnkom nielen
u výrobcov TV komponentov, ale
aj u ¾udí, ktorí s nimi pracujú, výrobca
musí poèíta� s tým, �e jeho produkt
bude u zákazníka podrobený kontrole.
Obèas sa mi stáva, �e môj údaj o odla-
ïovacom útlme pri kanálovej zádr�i
býva spochybnený, a to aj ¾uïmi �od
fachu�.

Príèina sa volá potlaèenie druhej
harmonickej a jeho ve¾kos� je potreb-
né zisti� v technických údajoch wob-
bleru. Oznaème si potlaèenie druhej
harmonickej symbolom A2h [dB]. Ak sa
toti� dvojnásobok meranej frekvencie
nachádza v priepustnom pásme, a
v prípade zádr�e je tomu tak, potom
klasická detekèná sonda okrem malé-
ho napätia Uf  na frekvencii  f  detekuje
aj napätie U2h na  frekvencii 2f, ktoré je
vzmen�ené vôèi Uf o A2h. Výsledné na-
pätie Um, teda to, èo na prístroji name-
riame, je súètom týchto napätí, t.j.
Um=Uf+U2h. Keï�e nás zaujíma sku-
toèná ve¾kos� napätí na frekvencii f, t.j.
Uf=Um-U2h, a keï�e vo vf technike sa
pracuje s decibelmi, výsledná úroveò
v logaritmickom vyjadrení je:

  .

Úrovne Af, Am (odpovedajú napätiam
Uf, Um) a A2h  sa dosádzajú s kladný-
mi znamienkami. Ak vyjadríme Am

pomocou Af a A2h, dostaneme:

 ,

z èoho vyplýva, �e najväè�í nameraný
útlm zádr�e je práve A2h.

Keï�e typický A2h je 25 dB a u �piè-
kových prístrojov 35 dB, zádr�e s útl-
mom >30 dB u� s dostatoènou pres-
nos�ou nie je mo�né mera� priamo.
Rie�enie je ov�em ve¾mi jednoduché.
Pred meraný objekt zaradíme dolný
priepust, ktorý má dostatoène ve¾ký
útlm na frekvencii 2f a primerane malý
útlm na frekvencii f. Takáto pomôcka
by mala by� be�nou súèas�ou me-
racieho pracoviska. V uvedených
vz�ahoch pripoèítame jej útlm na frek-
vencii 2f k A2h. Potom nie je problém
mera� zádr�e s útlmom 40 dB aj na
priemerných prístrojoch bez nutnosti
dodatoènej korekcie.

Ak si vyjadríme A2h pomocou Af a
Am, èi�e:

   ,

mô�eme dokonca otestova� merací
prístroj na danej frekvencii. Am zistíme
meraním bez DP, Af pomocou DP. Pri
dostatoène hlbokej zádr�i (>45 dB)
nameraný útlm (Am) pribli�ne zodpo-
vedá priamo hodnote A2h. E�te jedno-
duch�ie zistíme A2h meraním pásmo-
vého priepustu - viï obr. 1. Rozdiel
medzi priechodzím útlmom na frek-
vencii f a prichodzím útlmom parazit-
ného vrcholu na frekvencii f/2 repre-
zentuje tie� hodnotu A2h.

Najkomplikovanej�ie je meranie
horných priepustov s malou strmos-
�ou. Ak chceme vy�etri� celé neprie-
pustné pásmo, musíme pou�i� nie-
ko¾ko DP. Situácia je naznaèená na
obr. 2. Meriame nepriepustné pásmo
HP. Pomocou DP nevy�etríme celé
pásmo, preto�e frekvencie men�ie

Tab. 1.

 A2h - Af    Af - Am A2h - Am

    [dB]      [dB]   [dB]

     30       0.3   30.3
     20       0.8   20.8
     10       2.4   12.4
     0       6.0   6.0
    -10      12.4   2.4
    -20      20.8   0.8
    -30      30.3   0.3

Obr. 3. Dolný priepust pre I. - V. TV pásmo. Na zvislej ose je
prenos v dB, na vodorovnej ose je frekvencia v MHz

Obr. 5. Priebeh zádr�e bez zaradenia DP a s DP. Na zvislej
ose je prenos v dB, na vodorovnej ose je frekvencia v MHz

Obr. 1. Vznik parazitného vrcholu na f/2. Na zvislej ose je
úroveò v dBm, na vodorovnej ose je frekvencia v MHz

Obr. 2. Meranie
HP pomocou
viacerých DP.

Obr. 4. Schéma DP
 I. - V. TV pásmo.

ako f2/2 majú u� druhú harmonickú
v priepustnom pásme, preto musíme
toto pásmo mera� s DP� atï.

Pre praktické pou�itie slú�i tab. 1.
Keï�e v uvedených vz�ahoch je vý-
sledok závislý len na vzájomných po-
meroch  parametrov Af, Am a A2h, je vý-
znam tabu¾ky nasledovný. Èím men�í
je parameter A2h vzh¾adom k A f (1.
ståpec), tým väè�ia je chyba pri meraní
(2. ståpec) a tým viac sa blí�i name-
raná hodnota k parametru A2h (3.
ståpec).

Na obr. 3 je charakteristika dolné-
ho priepustu pre celé pásmo UHF. Na
obr. 4 je schéma zapojenia priepustu.
Je  to Zobelov èlánok typu k, na oboch
koncoch ukonèený poloèlánkami typu
m. Pri nastavovaní je potrebná istá tr-
pezlivos�.

Zoznam súèiastok
C1 1,5 pF
C2 2,7 pF
L1,L2 1 závit na Æ 3 mm
L3 2 závit na Æ 3 mm

Na obr. 5 je rozdiel medzi meraním
zádr�e bez DP a s DP. Pou�itá DP má
hornú medznú frekvenciu asi 35 MHz.

Potlaèenie druhej harmonickej nie
je samozrejme jediný problém, s kto-
rým sa pri meraní stretáme, ale pre
be�né merania najzáva�nej�í; navy�e
ostatné závisia od konkrétnej kon-
�trukcie vf dielu wobblera a bolo by
zaujímavé preèíta� si na túto tému nie-
èo od ich výrobcov.

Frekvenèné charakteristiky sú me-
rané na wobbleri WAWETEK 1081,
ovládaného PC pomocou 12 bitových
AD/DA prevodníkov.
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Místo úvodu zaøaïme zajímavou infor-
maci - aktuální odpovìï na jednu z otázek,
které byly vysloveny v závìru první èásti
tohoto èlánku [1]. Mikropoèítaèùm SX nyní
mù�e pøi tvorbì u�ivatelských programù
poslou�it i integrované vývojové prostøe-
dí SXC Code Development System firmy
ByteCraft s optimalizovaným kompilátorem
jazyka C a s návazností na vývojový sys-
tém SX Key.

Uplatnìní mikropoèítaèù SX v dal�í
generaci �mikropoèítaèù splnìných pøá-
ní� [2] se synchronizaèním kmitoètem
50 MHz a s programovacím jazykem PBA-
SIC se dá oèekávat v nejbli��í budouc-
nosti.

Podrobnì o zapojení

deny na øadové vidlice XC6, XC7 a XC8 a
souèasnì na sousední krajní øady pájecího
pole, které zpola vyu�ívá plochu desky
EB4SX.

Signál poèáteèního nastavení (/MCLR)
se vytváøí integrovaným obvodem DS1233
(poz. DD4), ov�em jen v pøípadì zkratova-
né propojky X4. Je-li rozpojena, signál
/MCLR je mo�né pøivést pøes kontakt 9 vi-
dlice XC6. V obou stavech propojky X4
zùstává zachována funkce �zvy�ovacího�
rezistoru R5 a tlaèítka SA1, kterým lze
poèáteèní nastavení vyvolat manuálnì.

Dal�í souèástkou klíèové dùle�itosti na
vývojové desce EB4SX je vidlice XC3. Na-
sunuje se na ni sonda vývojového systému
SX Key. Je-li sonda pøipojena, zásobuje
obvod SX18AC nebo SX28AC mimo jiné
i synchronizaèním (taktovacím) signálem.
V této situaci musí být rozpojenými propoj-
kami X1 a X2 vylouèen vliv piezokeramic-
kého rezonátoru 50 MHz nebo alternativní-
ho krystalu (spoleèná poz. XB1), rezistoru
R7 i integraèního èlánku R6, C5. Pokud
není sonda SX Key aplikována a není-li po-
u�it vnitøní oscilátor RC (nejvy��í kmitoèet
4 MHz), umo�ní propojky naopak zvolit na
EB4SX potøebný èasovací obvod.

Napájecí napìtí 5 V je na desce EB4SX
vytváøeno konvenènì, místním lineárním
stabilizátorem typu 7805. Zásuvka XC1,
díky zaøazenému mùstkovému usmìròo-
vaèi D1, umo�òuje pøipojit desku EB4SX
ke zdroji støídavého napìtí 10 a� 12 V

nebo stejnosmìrného napìtí 9 a� 12 V
(napø. k zásuvkovému adaptéru), který je
opatøen souosou vidlicí s vnitøním prùmì-
rem 2,1 mm. Pøítomnost napájecího napìtí
na EB4SX indikuje svítivá dioda HL1. Spo-
tøeba desky (s pøipojenou sondou SX Key a
s obvodem SX28AC v objímce) je kolem
160 mA.

Zbývající souèástky na vývojové desce
EB4SX mají pomocný a aplikaèní charak-
ter. Podle uvá�ení mohou být vyu�ity pro
virtuální (èistì programovými prostøedky
vytvoøené) pøídavné obvody mikropoèítaèe
SX18AC nebo SX28AC. Pøevodník úrovní
MAX232 (poz. DD5) slou�í v první øadì pøí-
pojnému místu sériové asynchronní linky
RS-232, 9pólové zásuvce D-SUB (poz.
XC5).

Vedle dat RD1 a TD1 zastane druhá
dvojice signálù IS1 a OS1 na kontaktech
této zásuvky øídicí funkce CTS1 a RTS1.
Signály IS1 a OS1 jsou pøivedeny i na vidli-
ci XC4. Vyu�ije-li se tato vidlice pro pøipoje-
ní dal�í 9pólové zásuvky D-SUB (plochým
kabelem), mù�e být dvojice IS1 a OS1 apli-
kována jako datové signály RD2 a TD2
druhé sériové asynchronní linky mikropoèí-
taèe SX na desce EB4SX.

Poslední z konektorù (poz. XC2) lze
pou�it obecnì, zapojen v�ak je jako pøí-
padné rozhraní sbìrnice I2C.

Vývojová deska pro
mikropoèítaèe SX (2)

Ing. Jiøí Martínek, Ing. Jan Netuka

Obr. 1. Vývojová deska EB4SX

Obr. 2. Schéma zapojení desky EB4SX

Vývojová deska EB4SX (obr. 1) má
rozmìry 114 x 88 mm. Její zapojení je na
obr. 2. K identifikaci jednotlivých souèástek
poslou�í obr. 3. Oboustranná deska s plo�-
nými spoji je na obr. 4.

Pro mikropoèítaèe SX18AC a SX28AC
v pouzdrech DIP jsou urèeny objímky DD2
a DD1. Jak schéma zapojení napovídá,
jsou navzájem spojeny ty kontakty obou
objímek, které pøíslu�í funkènì shodným
vývodùm obvodù SX18AC a SX28AC, na
desce EB4SX proto mù�e být umístìn
v�dy jen jeden z nich. Aplikaèní linky bran
RA, RB a RC (jen pro SX28AC) jsou pøive-
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Pøíklad ze �ivota

Urèitì jste se s tím u� setkali. �Mám
problém (prù�vih, ...)�, spustí na vás hned
po pozdravu kolega, kamarád nebo poten-
ciální zákazník. Podobnì se pøihlásil i je-
den �ne��astník�, kdy� zjistil, �e si �nerozu-
mìjí� dvì (drahá) zaøízení, která pracnì
vybral a nechal zakoupit a která mají spolu
komunikovat duplexní sériovou asynchron-
ní linkou rychlostí 19 200 b/s. Ke svému
zdì�ení a� dodateènì objevil, �e jedno za-
øízení si �ádá, aby pøenos povelù a odpo-
vìdí byl bezpodmíneènì zabezpeèen parit-
ním bitem, pøitom øadiè (UART) druhého
zaøízení paritní bit odmítá generovat a vy-
hodnocovat.

�tìstí pøeje pøipraveným, a proto se
k �tahání z bryndy� mohly pohotovì spojit
mikropoèítaè SX18AC, vývojová deska
EB4SX, virtuální UART a vývojový systém
SX Key (ladicí okno viz obr. 5). Na desce
EB4SX bylo tøeba jen pøipojit konektor dru-

hé sériové asynchronní linky a s podporou
aplikaèní zprávy a vývojového systému SX
Key vypracovat programové øe�ení obou-
smìrného konvertoru nesluèitelných for-
mátù. Výsledek je k nahlédnutí ve zdro-
jovém souboru FOCO_1.SRC, pøièem�
soubory UART_VP.SRC a UART_VP.PDF
podrobnì dokumentují výchozí aplikaèní
zprávu �A Virtual Peripheral UART: Imple-
menting RS232C Serial Protocol�. První
pomoc byla poskytnuta, dal�í nebylo tøeba.
Mezi obì zaøízení staèilo zaøadit jen malou
krabièku...

Citované soubory, jako� i nejnovìj�í
dokumentace k obvodùm SX18AC a
SX28AC, knihovna virtuálních pøídavných
zaøízení a pøehled i aktualizace vývojových
prostøedkù jsou pøístupné prostøednictvím
adresy http://www.mite.cz v síti Internet.

Obr. 3. Rozmístìní souèástek

Obr. 4. Deska s plo�nými spoji

Obr. 5. Ladicí prostøedí SX Key

bì, nebo jako pouhá sestava neosazené
desky s plo�nými spoji, piezokeramického
rezonátoru 50 MHz a konektoru (poz. XC1)
pro pøipojení zdroje napájecího napìtí (bli�-
�í té� na adrese http://www.mite.cz). Tak èi
onak mù�e EB4SX poslou�it i vìrným vy-
znavaèùm mikropoèítaèù PIC16C5X, kteøí
z jakýchkoliv dùvodù rezignovali na vìt�í
výkonnost i nové ladicí mo�nosti obvodù
SX18AC a SX28AC. Naopak tìm, kteøí se
rozhodli �pøevléknout dres�, usnadní pøe-
chod od PIC k SX programový nástroj
Transxlator SX urèený pro pøevod zdro-
jového programu v asembleru MPASM
(Microchip) do asembleru mikropoèítaèù
SX.

Literatura

[1] Martínek, J. - Netuka J.: Vývojová des-
ka pro mikropoèítaèe SX (1). Praktická
elektronika A Radio, 1998, è. 9, s. 24.
[2] Netuka, J.: UCB/PIC-2: mikropoèítaè
splnìných pøání. Praktická elektronika A
Radio, 1996, è. 3, s. 23 - 25.

Závìrem

Vývojová deska EB4SX je pro zájemce
pøipravena ve dvou podobách: buï jako
kompletní výrobek v právì popsané podo-
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Pod¾a môjho názoru sa pri návrhu rôz-
nych rýchlonabíjaèiek neberie v�dy oh¾ad
aj na �ivotnos� akumulátorov. Aby som to
upresnil: mám doma dve kalkulaèky Te-
xas Instruments s displejom LED, z kto-
rých TI58C (má 15 rokov) aj dnes be�ne
pou�ívam. Obidve sú napájané tu�kový-
mi akumulátormi NiCd 450 mAh. Tie sa
pôvodne tie� �rýchlonabíjali�. Asi za �tyri
hodiny boli akumulátory nabité, èo sa v
koneènom dôsledku prejavilo ich krátkou
�ivotnos�ou. Asi po dvoch rokoch som
musel pôvodné akumulátory zahodi�, pre-
to�e mali ve¾ký samovybíjací prúd a ob-
èas niektorý dostal skrat. Pri náhrade no-
vými som urobil úpravu zapojenia � zväè�il
som odpor rezistoru, ktorý urèoval nabí-
jací prúd. Po tomto zásahu sa síce aku-
mulátory musia nabíja� asi 10 a� 12 ho-
dín, ale sú normálne prevádzkyschopné
aj po 12 rokoch!!! Preto mám urèitú ne-
dôveru k akejko¾vek forme rýchlonabíja-
nia, preto�e èlánky sú namáhané nad-
merným nabíjacím prúdom. Z vlastnej
skúsenosti viem, �e obdobný �systém�
rýchlonabíjania, ako pou�ívali kalkulaèky
TI, sa pou�íva dodnes be�ne u spotreb-
nej elektroniky, u rôznych elektrických
skrutkovaèov apod. Nepáèi sa mi ani to,
�e výrobcovia sa zvyknú popri tom oháòa�
e�te ekológiou (a èo tie �predèasne� zne-
hodnotené akumulátory?).

Popis zapojenia

Po vlo�ení èlánkov do uvedenej NiCd
nabíjaèky a pripojení k sieti sú najprv èlán-
ky vybíjané prúdom asi 100 mA, pokia¾ na
nich neklesne napätie na úroveò asi 1 V.
To je kvôli tomu, aby u èlánkov NiCd ne-
dochádzalo k pamä�ovému efektu. Napä-
tie èlánkov je kontrolované �tvornásobným
operaèným zosilòovaèom � IO1, ktorý po-
rovnáva napätie èlánkov s referenèným
napätím 1 V. Ako zdroj referenèného na-
pätia slú�i LED D22 a napätie z nej je ïalej
upravené na potrebnú velkos� odporovým
delièom R36 a R37.

Výstupy jednotlivých operaèných zo-
silòovaèov sú pripojené na nastavovacie
vstupy klopných obvodov R-S (IO2). Tie-
to klopné obvody zabezpeèujú, �e po pri-
pojení napájania sa èlánky automaticky
vybijú. To je zaistené vynulovaním klop-
ných obvodov, potrebné oneskorenie za-
bezpeèuje kondenzátor C5 spolu s rezis-
torom R34. Vybíjanie je signalizované
LED D20, ktorá je spínaná tranzistorom
T2, riadeným z výstupov klopných obvo-
dov R-S.

Ak sa èlánok vybije na stanovenú hra-
nicu, klopný obvod R-S sa preklopí a za-
staví sa vybíjanie. Jednotlivé èlánky sa
vybíjajú cez rezistory R18 a� R21, ktoré
sú spínané tranzistormi T10 a� T13. Ak

Automatická nabíjaèka
èlánkov NiCd

Miroslav Drozda

Uvedené zapojenie slú�i na pomalé nabíjanie tu�kových èlánkov NiCd.
Oproti zapojeniu z PE7/96 má plynule regulovate¾ný nabíjací prúd a trans-
formátor má len jedno vinutie. Èas nabíjania je daný pevne a je 14 hodín.

sú v�etky èlánky vybité, odblokuje sa èí-
taè uplynutého èasu a zaèína sa proces
nabíjania.

Nabíjanie zabezpeèuje �tvornásobný
zdroj kon�tantného prúdu riadený napä-
tím, s tranzitormi T5 a� T9. Nabíjací prúd
sa dá regulova� potenciometrom P1
v rozsahu 30 a� 90 mA. Ako zdroj refe-
renèného napätia znovu slú�i LED, teraz
D21. Prúd prechádzajúci touto diódou je
spínaný dvojicou tranzistorov T3 a T4,
ovládaných èítaèom uplynutého èasu
(IO3 a IO4). Èítaè je riadený sie�ovou
frekvenciou 50 Hz, vhodnú úpravu riadia-
ceho signálu zabezpeèuje tvarovaè
s diódami D5 a D6 a tranzistorom T1. Po
uplynutí doby asi 14 hodín sa èítaè za-
staví a nabíjanie èlánkov sa ukonèí. Dió-
dy D7 a� D12 zais�ujú správnu funkciu
�tvornásobného zdroja kon�tantného
prúdu v prípade, ak nie je do vetvy vlo-
�ený èlánok, alebo, aby nebol prebíjaný
vadný èlánok, na ktorom stúplo napätie
nad pracovnú hranicu. Maximálne napä-
tie je asi 2,4 V. Celá nabíjaèka je napája-
ná nestabilizovaným napätím. Striedavé
napätie z transformátora je usmernené
diódovým môstikom D1 a� D4, na filtrá-
ciu slú�ia kondenzátory C1 a C2.

Kon�trukcia
a postup pri o�ivovaní

Zapojenie je postavené na jednostran-
nej doske s plo�nými spojmi o rozmeroch
8,5 x 16,5 cm. Na doske sa nachádzajú
v�etky súèiastky nabíjaèky okrem trans-
formátora (pou�il som zvonkový bulhars-
kej výroby 8-5-3 V/1 A). LED D20 a� D22
a dr�iak tu�kových èlánkov sú umiestne-
né zo strany spojov. O�ivenie je pomerne
jednoduché, o�ivujeme bez pripojených
èlánkov na nabíjanie. Po pripojení napá-
jacieho napätia na okam�ik blikne LED
D20 � vybíjanie, a� potom sa rozsvieti LED
D21 � nabíjanie. LED D22 slú�i na signa-
lizáciu prevádzky.

Najprv skontrolujeme napájacie napä-
tie na kondenzátore C1, malo by by�

Obr. 1. Automatická nabíjaèka èlánkov NiCd
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v rozmedzí od 4,5 do 6 V, zále�í od �tvr-
dosti� transformátoru. Ten by mal by� di-
menzovaný na 5 V/1 A. Potom miliampér-
metrom zapojeným namiesto èlánku
skontrolujeme nabíjací prúd. Pri tejto prí-
le�itosti mô�me naciachova� aj stupnicu
pre potenciometer P1 � regulácia nabí-
jacieho prúdu.

Pre istotu mô�eme e�te èiastoène
skontrolova� funkciu èítaèa, na vstup CLK
integrovaného obvodu IO3 pripojíme volt-
meter, najlep�ie ruèièkový. Napätie by
malo pulzova� s periódou asi 5 sekúnd.
Nabíjací prúd èlánkov NiCd je mo�né
pod¾a potreby e�te o nieèo zvý�i� (a� na
130 mA) a to zmenou odporu rezistorov
R13 a� R16 na 4,7 W.

Celé zapojenie je umiestnené v plas-
tovej krabièke. Dôle�ité je, aby krabièka
mala nejaké vetracie otvory, preto�e na-
bíjaèka pri procese nabíjania vyvíja urèi-
té mno�stvo tepla.

Obr. 2. Doska s plo�nými spojmi (1:1) a rozmiestnenie súèiastok

Obr. 3. Náèrtok prevedenia nabíjaèky
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Po dlh�om uva�ovaní som dospel
k názoru, �e túto spájkovaèku sa po-
kúsim postavi� v domácich podmien-
kach, nako¾ko som sa nemohol dosta�
k tomuto výrobku. Ten sa istý èas na
trhu vôbec neobjavoval a neskôr sa síce
objavil, ale za podstatne vy��iu cenu.

Po zapojení a o�ivení som túto spáj-
kovaèku podrobil nieko¾kohodinovému
meraniu a testovaniu. Spájkovaèka pra-
covala na prvýkrát. Poèas ïal�ieho sle-
dovania jej èinnosti ma ale nepríjemne
prekvapila zlá stabilita nastavenej tep-
loty, ktorá kolísala v rozmedzí ±15 °C.
Tento fakt pova�ujeme pre ERS za ab-
solútne nevyhovujúci. Po úpravách v re-

gulaènej èasti sa mi podarilo dosiahnú�
stabilitu regulácie s presnos�ou ±3 °C
(pri pou�ití IO MC1458 ±1 °C). Stabilita
nastavenej teploty je indikovaná vy��ou
frekvenciou blikania signalizaènej LED,
v porovnaní s továrenským výrobkom
ERS 50. Túto presnos� spájkovaèka
udr�iavala poèas nieko¾kých hodín bez
podstatných výkyvov.

Oproti pôvodnému zapojeniu som
doplnil rezistor Rx (je u� zakreslený
v schéme na obr. 1) a zmenil tieto sú-
èiastky:

R3 à 1,0 MW
R5 ® 4,7 kW

Spájkovaèka
�tefan Brondo�

V tomto príspevku by som sa chcel podeli� o poznatky a skúsenosti zís-
kané z vlastnej stavby elektronicky regulovate¾nej spájkovaèky (ïalej ERS),
vychádzajúc zo stavby továrenského výrobku ERS 50, donedávna vyrába-
ného firmou TESLA Liptovský Hrádok.

R11 ® 1,5 kW (0,5 a� 1 W)
R12 ® 560 a� 680 W (0,5 W)
R13 ® 33 kW
Rx ® 1,2 a� 5,6 kW
P2 ® 330 kW (470 kW)
T1 ® KF508, KFY46 apod.

(h21e > 130)
IO ® MA1458, MC1458,

alebo LM1458

Aby som vyu�il domáce zásoby, zmenil
som i ïal�ie súèiastky, táto zmena v�ak
nemá vplyv na funkciu spájkovaèky:

R1, R2 ® 1,2 kW
C1, C2 ® 220 µF/15 V
D 9, a� D11 ® KA265 (262)

V�etky rezistory okrem R1, R2 a R11
doporuèujem pou�i� èo najpresnej�ie,
spájkovací hrot je ceruzkový typ 3 FF
070 48.

Vzh¾adom na nepresnos� P1 nastá-
va men�í problém s nastavením maxi-
málnej teploty 400 °C. Maximálna
teplota sa buï nedosiahne, alebo pre-
siahne. Na vyrie�enie problému mám
dve verzie:
1) zväè�i� odpor P2 a� na 470 kW
2) pod¾a schémy zapoji� rezistor Rx
(alebo trimer)

Ak pou�ijeme druhú verziu, potom
Rx pou�ijeme na hrubé nastavenie
maximálnej teploty (a� do 390 °C) a P2
na jemné nastavenie (400 °C). Po na-
stavení max. teploty doporuèujem skon-
trolova� min. teplotu. V prípade nepres-
nosti postup nastavenia teplôt
zopakova�.

 Na meranie som pou�il multimeter
METEX, typ 3660D. Pozitívne výsled-
ky merania ma utvrdili v presvedèení
moju zmenu overi� aj na be�nom tová-
renskom výrobku. Na 2 kusoch spájko-
vaèiek ERS 50 som dosiahol prakticky
rovnakého výsledku. Daná úprava re-
gulaènej èasti si nevy�iadala �iadne
zvý�enie finanèných nákladov.

Záverom mô�em kon�tatova�, �e
dosiahnuté výsledky v presnosti a sta-
bilite nastavovania teploty umo�òujú
takto upravený výrobok zrovna� s akým-
ko¾vek továrenským výrobkom od reno-
movaných zahranièných firiem. Túto
úpravu si mô�e zrealizova� ktorýko¾vek
rádioamatér.Obr. 1. Povodné zapojenie spájkovaèky ERS 50

Zálohovanie
chodu hodín

SONY SLV 426EE
Zdalo by sa, �e èasy seriálov o opra-

vách sovietskych farebných televízorov
sú u� definitívne za nami. �ia¾, ani spo-
trebná elektronika z krajiny hospodár-
skeho zázraku nie je bez chýb.

Video SONY SLV 426EE zálohuje
chod hodín pri výpadku siete najviac
1 hodinu. Ak teda po návrate z dovo-
lenky nájdete nenahratú kazetu, vyma-
zanú tabu¾ku èasovaèa a na displeji len
èiarky, zrejme zaènete rozmý�¾a� o zá-
lo�nom zdroji.

Obvod èasovaèa je samostatná do-
ska za predným panelom pri displeji.
Keï�e riadiaci mikroprocesor IC001 je
CMOS, odber sa pohybuje v desiatkach
µA a je �tandardne zálohovaný len kon-
denzátorom. Ako zálo�ný zdroj mo�no
pou�i� ¾ubovo¾nú batériu s napätím 6 V.
Z praktických dôvodov odporúèam lí-

tiové èlánky, napr. 2x CR2032, ktoré
pod¾a trvania výpadkov vydr�ia asi
2 roky. Na batérie treba urobi� jedno-
duchý dr�iaèik (napríklad z plochého
pera). Záporný pól zdroja spojíme
s GND, kladný pól cez prispôsobovací
obvod (obr. 1) na katódu D001. Na túto
úpravu nie je potrebná schéma, pozí-
cie sú vyznaèené na doske s plo�nými
spoji.

Predpokladám, �e táto úprava mô�e
by� modelová aj pre iné typy s týmto
nedostatkom. Pri h¾adaní prípojného
bodu sa orientujeme na dosku
v blízkosti displeja a kondenzátor
s kapacitou stoviek uF nabitý zvyèajne
na 5 V. Pri práci treba zachova� pravid-
lá pre manipuláciu s CMOS.

Ing. Vladimír Èi�márObr. 1. Pripojenie zálo�nej batérie
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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

pøepoèet mìn
na Internetu

www.oanda.com

Øíká se, �e peníze dìlají svìt. Seznámíme vás tentokrát s jedním místem na Internetu, kde se dozvíte
pøehlednì, interaktivnì a aktuálnì v�e potøebné o zahranièních mìnách. Je to internetová poboèka firmy
Olsen & Associates na adrese www.oanda.com.

Firma se zabývá ji� pøes deset let
investièním a finanèním poradenstvím
hlavnì v souvislosti s cizími mìnami.
Její internetová poboèka má za úkol
zprostøedkovat �irokému okruhu zá-
jemcù z øad profesionálù i soukromých
osob získané a vyvinuté zku�enosti
a technologie. Struèným pøehledem
a hlavnì obrázky  vás seznámíme s je-
jich nabídkou (mù�e se hodit nejen
v podnikání, ale napø. i pøi cestì na do-
volenou nebo na slu�ební cestu).

Základní aplikací je konvertor 164
mìn. Nabízí interaktivní pøevod které-
koliv mìny na jinou (celkem 164 mìn
svìta), a to jednak aktuálnì, jednak pro
kterýkoliv den od roku 1990. Pøedem
si mù�ete navolit i typ kurzu (meziban-

kovní, cash, pro kreditní karty ad.).
Stejnì jako u vìt�iny dal�ích slu�eb si
mù�ete vybrat jazyk, ve kterém s vámi

budou aplikace komunikovat (anglièti-
na, francouz�tina, nìmèina, ital�tina,
�véd�tina a portugal�tina).

Interaktivní denní kursovní lístek
umo�òuje vygenerovat tabulku, ve kte-
ré jsou zvolené mìny (libovolný poèet)
vzta�eny k va�í základní mìnì (obou-
smìrnì).

Pøevodní lístek pro cestovatele
umo�òuje (pøedtím, ne� nìkam jede-
te) vytvoøit a vytisknout malý lístek pro
pøevod cen ve zvolených mìnách, kte-
rý mù�e být v�dy pøi ruce v penì�ence
a umo�nit rychlou kontrolu, zda vás
nìkdo �nebere na hùl� (obrázek vlevo).

Dal�í aplikace vám vytvoøí historic-
kou tabulku kurzù podle va�eho vý-
bìru a� tøi roky zpìt pro kontroly nebo

Pøevodní lístek pro cestovatele
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K INTERNETU VÁS PØIPOJÍ

tvorbu finanèních pøehledù a rùzných
ekonomických výpoètù.

 Velmi atraktivní aplikací je �kursové
høi�tì�, tzv. FX Playground. Je to nej-
výkonnìj�í internetová aplikace (na
bázi Javy) na tomto webovém místì.
Na základì zadaných parametrù vy-
kreslí libovolné tabulky nebo grafy
a umo�ní tak porovnávat dlouhodobé

trendy jednotlivých mìn, výhodnosti
vzájemných pøevodù ap. Lépe ne� slo-
va to popisují obrázky na této stránce.

Finanèní pøedpovìdi jsou ji� pla-
cenou slu�bou. Poskytují vám kvalitní
podklady pro rozhodování pokud jde
o pøedpokládaný vývoj kurzù jednot-

livých mìn (více ne� 80 mìn), jejich
vzájemných vztahù a dal�ích para-
metrù, potøebných pro úspì�ný pohyb
na finanèních trzích.

Micro FX trading services umo�-
òují soukromým investorùm a malým
a støedním finanèním institucím obcho-
dování na finanèních trzích za nízké
ceny, dostupné obvykle pouze inves-
torùm s velkými objemy transakcí.

Denní kursovní lístek (vlevo) a historickou tabulku kursù
(dole) získáte snadno a rychle na www.oanda.com

FX
Playground

-
zadání (vlevo)
a nìkteré jeho

výstupy
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�NABÍJECÍ BATERKY�

Typ èlánku AAA AA

Napìtí naprázdno (V) 1,5 1,5
Vnitøní odpor (Ω) 0,3 0,2
Kapacita v mAh 30 mA do 0,9 V 800 1800
pøi konstantním 125 mA do 0,9 V 650 1500
vybíjení uvedeným 300 mA do 0,8 V 500 1200
proudem 500 mA do 0,8 V 800
Nabíjecí napìtí (V) ± 0,03 V 1,65 1,65
Maximální nabíjecí proud (A) 1 1
Rozmìry vý�ka (mm) 44,2 49,9

prùmìr (mm) 10,2 14
Hmotnost (g) 10 21

Pracovní teplota - 20 a� + 60°
Poèet nabíjecích cyklù 25 a� 500 i více
Skladovací doba 4 a� 5 let

Hledal jsem nabíjecí èlánky pro ma-
lé poèítaèe (jako jsou Psion, PalmPi-
lot, poèítaèe s Windows CE ap.). Ne-
chtìl jsem klasické akumulátory proto,
�e jejich základní napìtí je pouze 1,2 V
a v�echny tyto poèítaèe jsou obvykle
navrhované pro napájení 3 V ze dvou
tu�kových (u PalmPilota mikrotu�ko-
vých) baterií. A �na�el� jsem alkalické
nabíjecí èlánky. Mají stejný princip
a napìtí jako bì�né alkalické baterie
a proti akumulátorùm mají je�tì dal�í
výhodu - neuplatòuje se u nich nepøí-
jemný pamì�ový efekt. Lze je tedy na-
bíjet kdykoliv, ba dokonce èím èastìji
se nabíjejí a èím ménì se vybíjejí (mí-
nìna hloubka vybití), tím déle vydr�í a
tím vìt�í mají kapacitu. Neprospívá jim
ale vybíjení pøíli� velkým proudem - po-
tom klesá kapacita i �ivotnost. Pro ka-
pesní poèítaèe s odbìrem nìkolika
desítek miliampér jsou ale ideální.

Èlánky se nabíjejí konstantním na-
pìtím 1,65 V a zdá se, �e musí být dost
pøesnì dodr�eno. Lze samozøejmì za-
koupit pøíslu�ný nabíjeè - umí nabíjet
1 a� 4 èlánky AA (tu�ky) nebo AAA
(mikrotu�ky).

Pøijatelná je i cena okolo 75 Kè za
kus vèetnì DPH. Ochotnì mi je i s na-
bíjeèem (asi 1000 kè) na telefonickou
objednávku na dobírku poslala brnìn-
ská firma Fulgur Battman s. r. o. (Slo-
vákova 6, 602 00 Brno, 05 41243544).

Vybíjecí charakteristika nabíjecích alkalických èlánkù
(RAM Alkaline) pøi vybíjení proudem 30 mA a 125 mA

Nabíjeè èlánkù AA a AAA

U
[V]

t [hodin]

MOORÙV ZÁKON?Znáte

Gordon E. Moore, autor pøedpovìdi vývo-
je kapacity a výkonnosti polovodièových

èipù, nazývané po nìm Moorùv zákon

Na základì pozorování, která pro-
vádìl od roku 1964, zjistil chemik a fy-
zik ze San Franciska Gordon E. Moore,
�e ka�dá nová generace polovodièo-
vých èipù má zhruba dvojnásobnou
pamì�ovou kapacitu, ne� generace
pøedchozího roku. Graficky vyjádøeno
s logaritmickým mìøítkem pro poèet
tranzistorù na èipu to pøedstavuje pøím-
ku (viz obrázek). Na praktickém na-
plòování této závislosti se pak G. Moo-
re podílel tím, �e v roce 1968 spolu
s R. W. Noycem zalo�il firmu Intel,
dnes nejvìt�ího svìtového výrobce
polovodièových èipù.

Zdvojnásobení pamì�ové kapacity
znamená pøibli�nì i zdvojnásobení
poètu tranzistorù v procesorech a pøi-
bli�nì i zdvojnásobení poètu pøíkazù,
které je procesor schopen vykonat za
vteøinu. Zobecnìnì je tedy zmínìná
pøímka grafem rùstu výkonnosti poèí-
taèù.

Je patrné, �e Moorùv zákon není
�ádným pøírodním zákonem, ale pou-
ze podlo�enou pøedpovìdí toho, co lze
od výpoèetní techniky v nejbli��ích
letech oèekávat.  Jak ukazuje obrázek
a v nìm na pøímce umístìné body

uvedení jednotlivých generací proce-
sorù na trh, zatím to pøibli�nì �vychází�.
Ze zdvojnásobení hustoty integrova-
ných obvodù za rok se bìhem èasu
stalo zdvojnásobení za 18 a� 24 mìsí-
cù. Na pøelomu tisíciletí by tak mìly mít
procesory Intel integrováno 50 a� 100
miliónù tranzistorù a budou vykonávat
dvì miliardy pøíkazù na vteøinu.

Osma�edesátiletý pan Moore je ji�
v dùchodu, nicménì v�e ukazuje na to,
�e jeho pøedpovìï bude platit je�tì 15
a� 20 let.
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10 000 000
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(Dokonèení)
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 této
poslední èásti dokonèíme popis
výbavy Windows 98 pro nastavo-
vání a udr�ování systému a od-
straòování závad.

System File Checker obnovuje na
pevném disku soubory které chybìjí,
jsou po�kozené nebo jakkoli pozmì-
nìné. Sleduje trvale zmìny základních
systémových souborù a okam�itì vás
upozorní, dojde-li k po�kození souborù
nebo jiné ne�ádoucí zmìnì. Máte pak
mo�nost:
l obnovit pùvodní originální verzi

souboru,
l odsouhlasit zmìnu a pokraèovat,
l ignorovat zmìnu a pokraèovat,
l zálohovat stávající soubory pøed

jejich obnovením.
System File Checker mù�ete na-

konfigurovat tak, aby sledoval a ob-
novoval i jakékoliv jiné soubory kdeko-
liv na va�em pevném disku nesouvise-
jící s operaèním systémem.

Getting Help with Windows 98
 � nový systém nápovìdy na bázi

HTML zjednodu�uje vyhledávání infor-
mací.

Accessibility Wizard
� utilita, která vám krok za krokem

pomù�e nastavit si v�echny volby ve
Windows 98 podle va�ich potøeb a pre-
ferencí.

Odstraòování problémù
Operaèní systém Windows 98 ob-

sahuje mnoho nástrojù, urèených k na-
lezení a odstranìní pøípadných problé-
mù. Patøí mezi nì:

 Registry Checker
 Automatic Skip Driver Agent (ASD)
 Nová utilita Dr. Watson
 System Configuration Utility
 Version Conflict Manager (VCM)
 Microsoft Backup
 15 Pomocníkù (Kouzelníkù)

Registry Checker
Registry je v operaèním systému

Windows centrální místo pro úschovu
v�ech informací o va�em poèítaèi �
o hardwaru, aplikacích a v�ech na-

staveních. Registry Checker  zaji��uje
hladký chod va�eho poèítaèe tím, �e:
l vyhledává a øe�í v�echny pøípad-

né problémy v Registry pøi ka�dém
spu�tìní Windows,
l automaticky ka�dý den Registry

zálohuje a udr�uje souèasnì a� pìt
rùzných komprimovaných kopií. Nasta-
ne-li záva�nìj�í problém, vrátí Win-
dows 98 zpìt k nìkteré z minulých
kopií Registry.
l Nenajde-li potøebnou zálo�ní ko-

pii, pokusí se odstranit problémy v ak-
tuální Registry.
l Odmazává ty informace v Regis-

try, které ji� nejsou zapotøebí a zpoma-
lovaly by funkci systému.

Automatic Skip Driver Agent
Automatic Skip Driver Agent (ASD)

identifikuje v�echna hardwarová zaøí-
zení va�eho poèítaèe, která pøípadnì
brání spu�tìní operaèního systému
Windows 98. Informuje vás o nálezech
a s va�ím souhlasem nebo automatic-
ky pøi dal�ím pokusu o spu�tìní tato za-
øízení vynechá (ignoruje).

Nový Dr. Watson
Tato utilita zji��uje pøíèiny softwa-

rových závad. Mù�e tak pomoci ve sni-
�ování nákladù a zkracování èasu po-
tøebných k jejich odstraòování. Pokud
nastane závada, Dr. Watson ji lokali-
zuje, urèí software, který ji zpùsobil,
shromá�dí detailní informace o stavu
systému v okam�iku závady a nabídne
podrobný popis proè závada nastala,
èím� usnadní odbornému personálu
urèit její pøíèinu.

System Configuration Utility
Tento nástroj automatizuje prová-

dìní jednotlivých krokù pøi odstraòo-
vání závad. Abyste zjistili, co zpùsobi-
lo závadu v souborovém systému, po-
tøebujete urèité komponenty va�eho
systému isolovat. System Configura-
tion Utility vám poskytne grafické u�i-
vatelské rozhraní které vám umo�ní:
l identifikovat problémy pøi zavá-

dìní softwaru bìhem startu Windows,
l eliminaèním postupem identifiko-

vat jakýkoliv problém,
l vytváøet zálo�ní kopie systémo-

vých souborù.
System Configuration Utility nahra-

zuje Sysedit, pou�ívaný k editaci sys-
témových souborù ve Windows 95.

 Version Conflict Manager
Version Conflict Manager (VCM) byl

navr�en ke kontrole, zda jsou v�echny
aplikace instalované ve va�em poèítaèi
kompatibilní. Nìkdy pøi instalaci nové-
ho softwaru zjistíte, �e vá� systém ji�
nìkterý soubor obsahuje a to dokonce
v novìj�í verzi, ne� je ta instalovaná.
VCM o�etøuje potenciální konflikty me-
zi verzemi tak, �e ponechá stávající

soubor a �nový� soubor star�í verze
ulo�í na disk. Umo�ní vám tyto soubo-
ry prohlí�et a dále s nimi pracovat.

Microsoft Backup
Tato populární utilita zálohuje celý

systém, tak�e v pøípadì hardwarové
poruchy neztratíte �ádná data. Mù�ete
zálohovat na jakékoliv výmìnné disky
nebo pásky, z tìchto médií následnì
soubory obnovovat, porovnávat zálo-
hované soubory s aktuálními na pev-
ném disku, rekonstruovat celý operaè-
ní systém a obsah poslední zálo�ní ko-
pie ani� by bylo nutné systém nebo
utilitu Backup znovu instalovat.

Prùvodci (Kouzelníci)
Prùvodci vám pomohou urèit a vy-

øe�it mnoho rùzných problémù. Repre-
zentují postup, ve kterém odpovídáte
podle va�í specifické situace na sérii
otázek. Va�e odpovìdi usmìròují celý
postup tak, aby vedl k úspì�nému vy-
øe�ení problému. Prùvodci ve Win-
dows 98 vám pomohou v tìchto oblas-
tech: sí�, modem, spou�tìní, zavírání,
tisk, pamì�, hardwarové konflikty, pøi-
pojování k telefonní síti, pøímé propo-
jení poèítaèù kabelem, PC karty.

Správa spotøeby energie
S Windows 98 je snaz�í �etøit ener-

gií a máte rychlej�í pøístup k poèítaèi.
Èekat dlouhé minuty ne� se poèítaè
rozbìhne a spustí se operaèní systém
je vìt�inou velmi nepøíjemné. Rùzná
zdokonalení ve Windows 98 tyto èasy
zkracují. Novìj�í poèítaèe s ACPI jsou
pøipraveny k práci stejnì rychle, jako
vy. Mají men�í spotøebu a automaticky
pøecházejí do úsporného re�imu, po-
kud s nimi del�í dobu nepracujete.
I v této dobì v�ak mohou vykonávat
automatizované úlohy.

Windows 98 podporuje vznikající
mezinárodní standard nazvaný OnNow
Design Initiative. Takové OnNow PC  je
v�dy pøipravené k pou�ití a ihned rea-
guje na u�ivatelùv po�adavek, ale po-
kud není pou�íváno, zdá se být vypnu-
té. Je to jako rozhlasový pøijímaè ve va-
�em pokoji. Pokud ho nepou�íváte, ti�e
stojí na polici. Kdy� chcet poslouchat
hudbu, otoèíte vypínaèem a ihned hra-
je. Podobnì by to mìlo být s PC.

U svého poèítaèe si mù�ete nasta-
vit, kdy se má který jeho komponent
�zklidnit�. Nastavení si mù�ete vytvoøit
nìkolik. Po vámi stanovené dobì ne-
aktivity my�i nebo klávesnice se vypne
monitor a poèítaè �usne� (standby). Tak
se výraznì sní�í energetická spotøeba
poèítaèe a vydávané hluky a �umy, ale
i dlouhé nabíhací èasy, pokud chcete
opìt pracovat. Mù�ete si také nastavit
èasy automaticky provádìného zálo-
hování, stahování elektronické po�ty,
defragmentování diskù ap.

WINDOWS 98 JSOU NA SVÌTÌ
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Microsoft Plus! 98

McAfee Virusscan
Známý antivirový program ochrání

vá� poèítaè proti virùm. Umí poèíta-
èové viry nejen odhalit, ale i zlikvido-
vat. Je vhodné jím kontrolovat soubo-
ry, které jste stáhli z Internetu nebo
pøinesli od pøátel. Máte nárok na �est
mìsíèních aktualizací, které si mù�ete
zdarma nahrát z Internetu od McAfee.
Lze ho integrovat s Maintenance Wiz-
ard (Prùvodce údr�bou) ve Windows
98, aby antivirová kontrola probíhala
automaticky a pravidelnì.

File Cleaner
V licenci od firmy Cybermedia do-

stanete nástroj k vyèi�tìní diskù - k od-
stranìní ji� nepotøebných souborù. File
Cleaner prohlédne va�e pevné disky
a pøehlednì barevnì oznaèí soubory,
které dlouhodobì málo pou�íváte nebo
nepou�íváte vùbec. Nabídne vám i in-
formace o tìchto souborech (jsou-li dù-
le�ité pro systém, která aplikace je
pravdìpodobnì pou�ila ap.). Pomocí
tohoto programu získáte více místa na
svém pevném disku a zrychlíte svoji
práci.

Start Menu Cleaner
Dal�í �èistiè� - tentokrát zkontroluje

va�e Start Menu, zda v nìm nejsou
neplatné odkazy a prázdné adresáøe.
Pokud adresáø obsahuje pouze jediný
program nebo soubor, je posunut
o úroveò vý�e, aby byl snáze dostup-
ný. Start Menu Cleaner také pomù�e
rychle obnovit poru�ené vazby. I tento
program lze propojit s Windows 98
Maintenance Wizard a jeho èinnost
zautomatizovat.

Komprimace adresáøù
(slo�ek)

 Nìkolika �uknutími si mù�ete vy-
tvoøit komprimované adresáøe (slo�ky)
a pøesunout do nich rùzné soubory
a programy. Vypadají a fungují stejnì
jako ostatní adresáøe systému, ale za-
bírají podstatnì ménì místa. Mù�ete si
tedy prohlí�et vlastnosti souborù i nas-
tavovat pøístupová hesla a vidíte i míru
komprese ka�dého souboru. Kompri-
movaný adresáø mù�e mít libovolnou
hierarchickou strukturu (tzn. mù�e ob-
sahovat dal�í adresáøe).

Komprimované adresáøe jsou vhod-
né pro archivaci souborù, sdílení sou-
borù pøes Internet nebo kopírování
souborù na diskety. Prohlí�et doku-
menty a spou�tìt programy mù�ete
z komprimovaných adresáøù pøímo,

Stejnì jako v pøípadì Windows 95 pøed tøemi lety pøichází i nyní
souèasnì s uvedením Windows 98 na trh i jejich doplnìk, Microsoft
Plus! 98. Najdete v nìm nìkolik zajímavých programù k usnadnìní
nebo zpøíjemnìní va�í práce s poèítaèem. Zde je jejich pøehled.

ani� byste je pøedtím museli �rozbalo-
vat�. Soubory lze pøesouvat z kompri-
movaných adresáøù do standardních
klasicky my�í.

Komprimované adresáøe i jednot-
livé soubory v nich mù�ete chránit hes-
lem proti neautorizovanému pøístupu.

Desktopová témata
Va�i pracovní plochu mù�ete (stej-

nì jako v pøípadì Windows 95) zpes-
tøit nìjrùznìj�ími námìty a styly (Archi-
tecture, Cityscape, Geometry, Fash-
ion, Science Fiction, Jazz, Photodisc,
Rock-n-Roll, World Traveler, Falling
Leaves ad.). Mù�ete si vybrat i z dy-
namických Direct 3D �etøièù obrazov-
ky, volit rùzné podkladové obrázky,
zvuky, kurzory atd. Lze nastavit auto-
matické promìòování stylu va�eho
desktopu tøeba ka�dý mìsíc. Zvolený
styl ovlivní i vzhled dialogových oken,
ikon a zvuky, které pøi rùzných pøíle�i-
tostech z poèítaèe sly�íte.

Microsoft Picture It!
Express

Odlehèená verze Microsoft Picture
It! vám umo�ní základní úkony a kon-
verze s bitmapovými obrázky (ze ske-
neru, digitálního fotoaparátu nebo z In-
ternetu). Mù�ete je oøezávat, otáèet, zr-
cadlit, zmìkèovat hrany, nastavovat
kontrast a provádìt jednoduchou �re-
tu��  ap. Z rùzných obrázkù lze snad-
no tvoøit kolá�e jejich zkombinováním
do jediného obrázku.  Z programu lze
i pohodlnì tisknout na mno�ství pøed-
nastavených (foto) formátù.

Luxusní CD pøehrávaè
Pøi pøehrávání va�ich oblíbených

CD budou prostøednictvím Internetu
doplnìny dal�í informace jako názvy
skladeb, interpretù ap. Ulo�í se na vá�
disk a pøí�tì se automaticky objeví pøi
vlo�ení stejného CD. Prostøednictvím
odkazù na Internet (Billboard Online,
Music.Blvd.com, Tunes.com) se dozví-
te mnoho dal�ích zajímavých informa-
cí ze svìta hudby.

Lose Your Marbles
Tato desková hra od SegaSoft (hra-

jete proti poèítaèi) získala velmi vysoké
ohodnocení od èasopisu Computer
Gaming World - zkuste zjistit proè!

Spider Solitaire
A dal�í hra - tentokrát z kategorie

solitairu. K vítìzství musíte poskládat
dvì sady karet do osmi øad od A do
krále.

Microsoft Golf 1998 Lite
Odlehèená verze známého golfu od

Microsoftu s pìknou 3D grafikou a oz-
vuèením, devítijamková trasa, mo�nost
nastavení pro zaèáteèníky i pro zku�e-
nìj�í. Velice vìrná dynamika pohybu
míèku odpovídající v�em fyzikálním
zákonùm.

Plus! 98
na

WWW
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Pomocí �ablon mù�ete upravit pro-
gram Microsoft Word tak, aby vyhovo-
val urèitému úèelu (rùzným typùm vy-
konávané práce) nebo urèité osobì.
Pro zaèáteèníka mù�ete napø. do nabí-
dek a nástrojových pruhù umístit tako-
vé funkce a pøíkazy (srozumitelné po-
jmenované nebo graficky názorné),
aby mu usnadnily orientaci a maximál-
nì zjednodu�ily základní úkony s tex-
tovým editorem. Zku�ení u�ivatelé je
zase vyu�ijí k zvý�ení produktivity prá-
ce pøi specifických typech úloh.

�ablony zajistí:
l U�ivatelsky upravené nabídky

(menu), nástrojové pruhy a klávesové
zkratky - umo�òují odstranit nepotøeb-
né pøíkazy a funkce a naopak doplnit
funkce a pøíkazy èasto pou�ívané pro
urèité specifické dokumenty a práci
s nimi.
l Makra k automatizaci slo�itých

a èastìji opakovaných postupù - jedi-
ný pøíkaz pak vykoná v�e potøebné.
l Automatické umístìní opakova-

ných grafických a textových prvkù -
napø. logo firmy, adresa ap. -  v ka�dém
dokumentu, zalo�eném na bázi pøí-
slu�né �ablony.
l Specifické formátování doku-

mentu - písma, styly, nadpisy, nasta-
vení okrajù a orientaci stránky.
l Specificky upravenou funkci Au-

toText pro vkládání èasto opakovaných
slov, slovních vazeb a rùzných grafic-
kých prvkù.

V�echny dokumenty ve Wordu jsou
postaveny na �ablonách. �ablona je
pøedlohou pro tvorbu dokumentù.
Umo�òuje rychle a snadno tvoøit doku-
menty zvoleného typu s pøedvolenou
grafickou úpravou (faxy, interní sdìle-
ní, firemní korespondenci, objednávky,
faktury ap.). Nezaèínáte tak od prázd-
né stránky, ale pouze doplòujete konk-
rétní obsah dokumentu.

Podle toho, jakým zpùsobem nový
dokument tvoøíte, se volí jeho �ablona.
Pou�ijete-li volbu Nový (New) z menu
Soubor (File) nebo volbu Nový doku-
ment Office (New Office Document)
z menu Start Microsoft Windows nebo
ze samostatného ovládacího pruhu
Office (Office Shortcut Bar), nabídnou
se vám v dialogovém oknì v�echny
�ablony a Prùvodci Wordu, umístìné
v patøièném adresáøi - adresáø  je defi-
nován v menu Nástroje (Tools), Mo�-
nosti (Options) pod Umístìní souborù
(File locations). Tvoøíte-li nový doku-
ment  �uknutím na tlaèítko Nový (New)

�ABLONY
V TEXTOVÉM EDITORU MICROSOFT WORD

na standardním nástrojovém pruhu Mi-
crosoft Word, pou�ije se základní �a-
blona Normal  a neobjeví se �ádné dia-
logové okno.

Pokud nezvolíte jinou �ablonu, Mi-
crosoft Word v�dy pou�ije základní
�ablonu Normal.dot, umístìnou v ad-

pouze písma, styly a vybavení nástro-
jových pruhù a nabídek.

V�e co je ulo�ené v �ablonách ji-
ných ne� Normal.dot je k dispozici pou-
ze dokumentùm, vytvoøeným na bázi
tìchto �ablon. V�e, co je ulo�ené v �a-
blonì Normal.dot, je k dispozici pro
v�echny dokumenty Wordu (patøí sem
napø. makra, AutoText, polo�ky menu,
tlaèítka na nástrojovém pruhu, kláve-
sové zkratky). Normal.dot je tzv. globál-
ní �ablona. Pokud chcete, aby i prvky
jiných �ablon byly dostupné pro v�ech-
ny dokumenty, definujete tyto �ablony
rovnì� jako globální. Jako globální mù-
�ete otevøít i bì�nou �ablonu a její prv-
ky jsou pak k dispozici pro v�echny do-
kumenty, dokud neukonèíte práci ve
Wordu (její styly se v�ak neuplatní, zù-
stanou v platnosti styly pou�ité v jedno-
tlivých dokumentech).

U�ivatelské �ablony jsou platné pro
celou Microsoft Office, tzn. �e pokud
nìco v �ablonì zmìníte, projeví se
zmìna i v dal�ích aplikacích Microsoft
Office, které se �ablonami pracují.

Kdy� spustíte Word, hledá základ-
ní �ablonu Normal.dot postupnì na
tìchto místech:
l v adresáøi U�ivatelské �ablony

(definovaném v Nástroje-Mo�nosti-
Umístìní souborù),
l v adresáøi �ablony pracovní sku-

piny (definovaném v Nástroje-Mo�nos-
ti-Umístìní souborù),
l v adresáøí Microsoft Word,
l v aktivním adresáøi.
Pokud Word �ablonu Normal.dot

nenajde, pou�ije standardní nastavení
Microsoftu.

resáøi Program Files\Microsoft Offi-
ce\Templates. V základním vybavení
textového editoru Word jsou kromì
Normal.dot i dal�í �ablony pro bì�né
typy dokumentù jako jsou dopisy, sdì-
lení, zprávy nebo adresní �títky. Tyto
�ablony mù�ete pou�ít tak jak jsou, ne-
bo si je libovolnì upravit.

Kromì toho, �e si mù�ete vybrat �a-
blonu pro novì tvoøený dokument, mù-
�ete i stávajícímu otevøenému doku-
mentu pøiøadit jinou �ablonu. Pou�ijete
k tomu volbu �ablony a doplòky (Tem-
plates and Add-ins) z menu Nástroje
(Tools). Pokud takto pøipojujete �ablo-
nu, nezmìní se pùvodní nastavení
stránky (okraje, záhlaví apod.), ale

Textový editor Microsoft Word je v souèasnosti asi nejpou�ívanìj-
�ím programem k práci s texty. K jeho plnému vyu�ití je u�iteèné plnì
pochopit význam a zpùsob pou�ívání tzv. �ablon (template).

Dialogové okno Umístìní souborù
(Nástroje - Mo�nosti)

Dialogové okno �ablony a doplòky
(Templates and Add-ins)

Dialogové okno
pro správu �ablon,

pøesouvání prvkù
mezi nimi ap.
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UNICODE?Co je to
�ádný standard není tak pevnì zakotven v na�ich klávesnicích, displejích, systémovém hardwaru,

tiskárnách, souborech fontù, operaèních systémech, elektronické po�tì a informaèních slu�bách  vùbec
jako ASCII � American Standard Code for Information Interchange. Jako standard byl vyhlá�en asi pøed
25 lety a má jistì nemalé zásluhy na základní kompatibilitì pøi rozvoji poèítaèù a informaèních technologií.
Vznikl ale v Americe (je to ostatnì první slovo jeho názvu) a vyhovuje jejím potøebám � mnohem ménì ji�
potøebám zbývajícího svìta. Svìt pou�ívá mnohem více písmen a znakù, ne� jednoduchá anglická abece-
da. A proto se ji� nìkolik let na jeho místo tlaèí UNICODE.

Ji� v dobì vynálezu telegrafu v po-
lovinì 19. století (S. Morse) vznikla
potøeba pøiøadit ka�dému písmenu
abecedy urèitou kombinaci impulsù,
aby bylo mo�né tímto zpùsobem pøe-
ná�et zprávy. Morseova telegrafní abe-
ceda to vyøe�ila kombinacemi teèek
a èárek a mezer mezi nimi.

Prvním binárním systémem (pou�í-
vajícím pouze dva základní stavy, 0
a 1) byl systém Baudot. Byl to pìtibi-
tový kód a jako takový umìl tedy vy-
jádøit 32 znakù. Staèilo to pro 26 znakù
anglické abecedy (bez rozli�ení ma-
lých a velkých písmen) a nìkolik inter-
punkèních znamének a povelù. Jeden
ze znakù byl pøeøaïovaè (jako u psa-
cího stroje) a dával následujícímu zna-
ku jiný význam. Bylo tak mo�né vyjádøit
èíslice a dal�í znaky.

ASCII byl pøi svém vzniku definován
úøadem ANSI (American National
Standard Institute) jako sedmibitový
kód, ve kterém prvních 32 kombinací
jsou øídicí znaky a zbývajících 95 vy-
jadøuje malá a velká písmena abecedy,
èíslice a interpunkèní znaménka. Nebyl
ale jediným pou�ívaným binárním kó-
dem � velké sálové poèítaèe IBM pou-
�ívaly osmibitový systém nazývaný
Extended Binary Coded Decimal Inter-
change Code � EBCDIC.

S roz�iøováním poèítaèù mimo hra-
nice anglicky mluvícího svìta zaèína-
ly problémy. Na rozdíl od angliètiny
pou�ívají skoro v�echny ostatní jazyky
diakritická znaménka a rùzné speciál-
ní znaky. Ty ale nebylo mo�né v sys-
tému ASCII vyjádøit. Proto se objevily
rùzné snahy o dílèí øe�ení tohoto pro-
blému. Tak jak se zaèaly pou�ívat os-
mibitové bajty, byl ASCII roz�íøen o je-
den dal�í bit, tj. o 128 dal�ích mo�ných
znakù. Pùvodní roz�íøená sada IBM
obsahovala nìkteré znaky s diakritic-
kými znaménky, malá písmena øecké
abecedy (potøebná pro zápis mate-
matických vzorcù) a nìkolik znakù pro
kreslení èar, tabulek a diagramù. Ani
toto roz�íøení v�ak neobsahovalo dos-
tatek diakritických znamének pro
v�echny evropské jazyky, pou�ívající
latinku, a byly tak navrhovány alterna-
tivní roz�iøovací sady, nazývané kó-
dové stránky (stále existují v operaè-
ním systému MS-DOS a OS/2).

O krok dále postoupil Microsoft ve
svém operaèním systému Windows.
Jeho znaková sada nazývaná ANSI
byla ve skuteènosti zalo�ena na stan-

dardu ISO (International Standard Or-
ganization) a místo znakù pro kreslení
èar a tabulek obsahuje více písmen
s diakritickými znaménky. V�echna
tato øe�ení jsou kompromisní, proto�e
jsou nejednoznaèná, a urèitý kód mù�e
v rùzných pøípadech reprezentovat rùz-
né znaky. Problém toti� spoèívá v tom,
�e pro v�echny v úvahu pøicházející ja-
zyky svìta nestaèí 256 mo�ných kom-
binací osmibitového kódu.

A proto vznikl UNICODE jako �jed-
notný kód�. V konzorciu na jeho vytvo-
øení spolupracovaly ze známých spo-
leèností IBM, Microsoft, Apple, Xerox,
Sun, Digital, Novell, Adobe, NeXT, Lo-
tus a WordPerfect.

Unicode vyjadøuje ka�dý znak 16
bity (dvìma bajty) a má tak kapacitu
65 536 znakù. To je dostaèující nejen
pro abecedy v�ech psaných jazykù na
svìtì, ale i pro nejbì�nìj�í slovní zna-
ky èín�tiny, japon�tiny a korej�tiny,
nìkolik sad rùzných symbolù, a poøád
je�tì dost místa zbývá.

Pøechod není samozøejmì jedno-
duchý. Po mnoha letech, kdy jsme au-
tomaticky pova�ovali jeden znak za
jeden bajt, je to úplnì jiný koncept, za-
sahující do v�ech �koutù� výpoèetní
techniky (programovací jazyky, ope-
raèní systémy, tiskárny �). Má ale ji�
podporu v nových operaèních systé-
mech, jako je napø. Windows NT, kde
lze pou�ívat jak �staré� znakové sady,
tak fonty Unicode, a lze dokonce oba
systémy kombinovat v jediném progra-
mu. Podporu Unicode má i standard
ANSI pro jazyk C a tato podpora je
zabudována v kompilátoru jazyka C
firmy Microsoft. Písma TrueType rov-
nì� podporují znaky Unicode a nesto-

jí tedy nic v cestì jejich zobrazování na
dislejích a tiskárnách.

Pøechod i pøevody z ASCII do Uni-
code usnadòuje skuteènost, �e prvních
128 znakù je v obou systémech iden-
tických (staèí pøidat ke znaku ASCII
nulový bajt a je z nìj znak Unicode).
Dal�ích 128 znakù odpovídá témìø
pøesnì znakové sadì Latin 1 (s výjim-
kou 0080 a� 009F, které jsou v Latin 1
definovány jako øídicí znaky). Kódy
0100 a� 01FF umo�òují dal�í variace
znakové sady Latin.

Kódy 0400 a� 04FF jsou pro azbu-
ku. Následuje armén�tina, hebrej�tina,
arab�tina, devanagari (sanskrt), ben-
gál�tina atd. Populární znaková sada
symbolù a znaèek Dingbats má kódy
od 2700 do 27BF, èínské ideogramy
Han zaèínají na 4E00 (je jich zde pøes
20 000).

Systém Unicode jednoznaènì pøiøa-
zuje kódy k jednotlivým znakùm � neøe-
�í jejich pøiøazení k rùzným národním
abecedám ani jejich abecední øazení.
Abecední øazení slov v angliètinì bylo
v ASCII usnadnìno po sobì jdoucím
kódováním znakù anglické abecedy.
Ostatní zemì mìly stejnì potí�e a tak
z tohoto hlediska není Unicode �ádným
problémem, øazení je ji� vyøe�eno mi-
mo znakové sady. Pokud se nìjaký
znak vyskytuje v rùzných národních
abecedách s rùzným významem, je
v systému Unicode samozøejmì jenom
jednou.

Unicode je urèitì nutný a nevyhnu-
telný krok ke globálnímu programová-
ní, schopnému vyhovìt kterémukoliv
státu a národu na svìtì. Není tedy
otázkou, zda zcela nahradí ASCII, ale
pouze kdy k tomu dojde.

256 znakù roz�íøeného ASCII se snadno zobrazí v pøehledné tabulce -
s 65 536 znaky Unicode to ji� tak snadné nebude
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CD-ROM
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU MEDIA TRADE a �PIDLA Data Processing

Tento CD-ROM vyrábí a dodává firma

MEDIA trade CZ s. r. o.

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

www.mediatrade.cz, media@mediatrade.com

Lidské tìlo je vdìèným námìtem multimediál-
ních publikací. Animace a obrázky, které lze libo-
volnì natáèet a zvìt�ovat, nabízejí mnohem atrak-
tivnìj�í výklad o tìle, jeho slo�ení a funkcích, ne�
ti�tìná kniha.

CD-ROM Anatomie v�ech tìchto mo�ností bohatì vyu�í-
vá. Ve ètrnácti kapitolách uvádí struèný pøehled o lidském
organismu - èlovìku obecnì, dýchání, krevním obìhu,
vnitøním vymì�ování, mozku, kù�i, lymfatickém systému,

svalstvu, nervovém systému,
ledvinách, smyslových èidlech,
kostøe, trávicí soustavì a buò-
kách. Ka�dá kapitola obsahuje
nìkolik obrázkù (které lze zvìt-
�ovat), animace (lze je v kterém-
koliv okam�iku zastavit) a dopro-
vodné vysvìtlující texty. Ty jsou
tvoøeny jako hypertext s odkazy,
umo�òujícími snadné pøechody
k jiným souvisejícím informacím.
Cokoliv vidíte na obrazovce lze
rovnì� vytisknout.

Anatomie je odlehèenou verzí
CD-ROM Èlovìk ... pod drobno-
hledem (za tøetinovou cenu).
Textová èást je shodná, je zde
ménì obrázkù, není mluvený ko-
mentáø, slovníky a vyhledávání.

S CD-ROM Anatomie
se podíváte

�dovnitø� lidského tìla
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�pidla
Data Processing

S tímto kupónem získáte u firmy

Nad stránìmi 4545, 760 05 Zlín 5

Nejlep�í shareware 98

na CD-ROM  slevu 5%

= SHAREWARE

Nejlep�í shareware
roku 1998

Struèný pøehled  vám jistì øekne,
zda je CD-ROM pro vás zajímavý.

Hry
Exile III: Ruined World v1.0, Piranha

Panic v1.03, Roar, Sentinels of Ceth v1.5,
What a Hell v1.0, LaserChess 98 v1.0, Mah
Jongg Wall v2.0, Ooze v1.3, Shap Luk Kon
Tseung Kwan v1.0, Tasholiiwe v1.0s,
Blackjack Plus v1.1, Diana Gruber�s Deuc-
es Wild Video Poker, Pyramid (Wyvern)
v1.5, RusCell95 v1.0, Solitaire City, Brains-
Breaker  v2.2c, Hypervisual Blockworks
v1.1, Lexicon v1.2a, MVP Word Search for
Windows v2.1, Name That Game v1.1.

Rodinná zábava, domácnost
All About Me v1.0 (záznam událostí

v �ivotì), Crossword Construction Kit v3.0
(tvorba køí�ovek), Child�s Play III v3.0 (kres-
licí program pro dìti 5 a� 12 let), NoteWor-
thy Composer (32-bit) v1.5 (hudební kom-
pozice a notový záznam), Recorder Teach-
er v98 (interaktivní výukový program), Fami-
ly Matters (MatterWare) v3.31c (databázový
systém pro tvorbu rodokmenù a jejich pub-
likování na webu), Kidnet Explorer v1.02
(kontrola pøístupu dìtí na Internet), Ro-
boShopper (utilita k prohledávání webu),
Surfin� Annette (webový prohlí�eè pro dìti),
Guitar Chord Buster (32-bit) v3.0.1 (výuka
hry na kytaru), Professional Bartender v2.3
(barmanská databáze), Recipe Processor
v2.2.32s (zpracování kuchaøských receptù),
Wedding Magic v2.0.2 (jak si naplánovat
svatbu), Cash Express for Windows v4.0a
(finanèní mana�er), Fund Manager (Win-
dows 95) v3.2 (správa portfolia), Personal
Stock Monitor v2.5.5 (pro podnikání s ak-
ciemi), Retirement Planner 98 v3.98 (plá-
nování zaji�tìní dùchodového vìku).

Osobní produktivita
Agenda v1.0 (úkoly, projekty, termíny,

schùzky), Amigo! v3.0 (netypický databá-
zový program), AZZ Cardfile (kartotéka do
Windows 95), Time and Chaos  v4.95 (ma-
na�er pro hospodaøení s èasem), Judy�s
TenKey v4.0 (kalkulátor), LaserUp! Simple
Calendar v6.0 (kalendáø), As-Easy-As (32-
bit) v1.60h (tabulkový procesor), Gator Edit
32 v1.9.1 (textový editor), NoteTab Pro
v4.01 (editor pro programátory), UCALC
v4.0 (kalkulátor), UnitStar for Windows
v1.01 (pøevody jednotek), Adarus Business
Plan for Office 97 v2.0b (tvorba plánù),
Atrex Inventory Control  v6.01 (evidence in-
ventáøe), Expense Report 98 v2.0 (výkazy
obchodních nákladù), Power Utility Pak 97
v3.0b (nové funkce do Excelu), SyTools32
v3.11 (vývojové diagramy).

Vzdìlávání
Animated Arithmetic v1.0 (procvièování

aritmetiky), Dino Trilogy v4.0 (multimediál-
ní výukové hry), Flabbergasted v1.03 (pro-
gram pro malé dìti), Penny Penguin�s Math
Bingo Win95 v3.0 (zábavná matematická
hra pro dìti), Primary Learning v4.0 (výuko-
vý balík pro dìti 6 a� 14 let), Global Chal-
lenge v1.03 (zemìpis pomocí kvízù), Selin-
gua Language Tutor v3.0 (výuka jazykù),
TypingMaster 98 v4.0 (výuka psaní na klá-
vesnici), GeoClock for Windows v8.0 (den
a noc na mapì svìta).

Utility a programování
Drag and View (32-bit) v4.0a (univerzál-

ní prohlí�eè), TidyDisk v2.0 (poøádek na
poèítaèi), Turbo Browser 98 v6.01 (správa
souborù), TurboZIP v2.1 (komprese a ar-
chivace), WinZip for Windows 95/NT v6.3
SR-1 (známý komprimaèní program), CD-
Quick Cache for Windows 95 v3.01 (vy-
rovnávací pamì� pro CD-ROM), EZ Mac-
ros v3.0 (záznam a pøehrávání maker), Reg-
Repair 2000 v2.4.04 (opravy systému),
SmartBoard v1.27 (roz�íøení clipboardu),
Take Command/32 v2.0 (4DOS pro Win-
dows), NTFS File System Driver, v2.01R+
(pøístup na disky NTFS), ACDSee 32 v2.3
(prohlí�eè obrázkù), Jet-Audio v3.12 (pøe-
hrávaè multimediálních souborù), MyFonts
Windows Font Manager v2.1 (evidence
fontù), Screen Saver Toolkit v2.1.31 (tvor-
ba �etøièù obrazovky), Symmetrica v2.2
(CAD), 4NT v3.01 (4DOS pro Windows NT),
Perl for Win32 (ActiveState) vBuild 316 (in-
terpretovaný jazyk), Setup Specialist 97b
Service Pack 3.1 v97b (tvorba instalaèních
programù), Windows Help Designer Profes-
sional v2.1.5.3 (tvorba Helpu), Aboriginal Art
Screen Saver v2.08 (australské �etøièe
obrazovky).

Internet a komunikace
Alchemica Webworks v1.2a (univerzál-

ní nástroj pro publikování na webu), Cool-
Cat v4.01 (HTML editor), HomeSite HTML
Editor v3.0 (mocný editor HTML), Web-
Scripter v1.0 (editor HTML s podporou Ja-

vaScriptu), Copernic 98 v2.0 (prohledávací
agent), FlexSite (32-bit) v2.6 (tvorba slo�i-
tìj�ích webù), Opera v3.21 (webový pro-
hlí�eè), WebFerretPRO v2.6001 (rychlé
hledání na webu), WS_FTP Professional
v5.0 (FTP klient), CGIMachine-Counter
v2.1 (poèitadlo CGI), Java Perk v4.1 (ani-
mace pro web), Cool Button Tool v1.1 (tvor-
ba tlaèítek), GDIdb v3.1.0 (vazba ODBC
databází do webu), Net-It Now! v1.6 (kon-
vertor do HTML), RiadaCartel v1.1 (znaky
LED), Swami (Win95) v1.4 (tvorba Java
appletù), CU-SeeMe v3.1.1 (videokonfe-
renèní klient), OmniHTTPd Professional
v2.0 Alpha 8 (webový server), WinTel32
v2.5.2 (FTP klient), DiaLog (32-bit) v5.0.7
(telefonní utilita), Gravity (MicroPlanet) v2.0
(pøístup k news), ICQ (32-bit) v.98a ND DII
1.07 (populární komunikaèní program),
NewsMonger v1.5 (prohledávaè konferen-
cí), Spam Exterminator v3.2c (eliminátor
nevy�ádaných mailù)

Pod názvem Nejlep�í sharewa-
re 1998 je na CD-ROM výbìr pro-
gramù z oblasti her, vzdìlávání,
Internetu, programování, systé-
mových utilit i nástrojù osobní
produktivity.
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Vá�ená redakce,

 kritizoval jsem popis nesmyslné kon-
strukce �Kruhové antény z koaxu� v PE-
AR è. 4/98, CB report, str. 32 a podle re-
akce autora OK1ACP (PE-AR è. 8/98, CB
report, str. 38) soudím, �e naprosto ne-
chápe problematiku rámových antén, a
tak v odborném(!) èasopise PE-AR �íøí
bludy, které by se mìly vyvrátit objasnì-
ním nìkolika málo tezí o anténách a pro-
vozním èiniteli jakosti Q.

1. Na anténu je tøeba hledìt jako na
vazební èlen, umo�òující pøestup energie
z pøístroje (vysílaèe) do volného prostoru
(døíve éteru).

2. Anténa jako �vazba s volným pro-
storem� je prvek naprosto obousmìrný
(= princip reciprocity), stejným zpùso-
bem zprostøedkovává pøestup energie
z volného prostoru do pøístroje (pøijíma-
èe).

3. Odbìr i �u�itkové� energie z LC ob-
vodu je ztrátou energie u obvodu, jeho�
Q tím klesne. Sebekvalitnìj�í výstupní
LC obvod vysílaèe po zatí�ení anténou
klesne na Q @ 10 (nejvý�e @ 40). Volba
provozního Q je kompromisem mezi po-
�adovanou úèinností koncového stupnì a
jeho selektivitou. Tìsná vazba, kdy Q @
10, dává velkou úèinnost, ale �patnì po-
tlaèuje ne�ádoucí harmonické. Volná
vazba (Q @ 40) dává malou úèinnost, ale
vìt�í selektivita obvodu lépe potlaèuje
vy��í harmonické.

4. Pøijímací rámová anténa je cívka
s obvykle jedním nebo jen málo závity
vìt�ích rozmìrù (�velkoplo�né vzduchové
jádro�), ve které siloèáry magnetické
slo�ky elektromagnetického pole vybudí
napìtí (= rám pøijímá). Má výrazné smì-
rové úèinky, nebo� takto získané napìtí
závisí na prùmìtu plochy rámu, vystave-
nému magnetickému toku. Hlavní pou�ití
má v zamìøovaèích, zji��ujících smìr,
odkud signál pøichází (zamìøení vysílaèe
letadla, lodì, radiomajáku, rádiové li�ky,
èerného vysílaèe). Tzv. osmièkový dia-
gram rámové antény ukazuje, �e maxi-
mum pøíjmu je málo výrazné, ploché,
málo se mìní s natáèením rámu, tak�e
pro zamìøování je málo vhodné. Zato mi-
nimum pøíjmu magnetické slo�ky je velmi
ostré, bývá v�ak mírnì naru�ené v�e-
smìrovým pøíjmem elektrické slo�ky
pole, na kterou reagují vodièe cívky rámu.
Tento souèasný pøíjem magnetické a
èásteènì i elektrické slo�ky pole defor-
muje osmièkový diagram rámové antény
(øíkáme, �e rám pak ��ilhá�), pøíjem v mi-
nimu neklesá a� na nulu, a tím hledané
minimum roz�iøuje, tak�e pøesnost za-
mìøení se zhor�uje. Pro zamìøovací úèe-
ly (aby minimum mìlo ostrou nulu) nutno
elektrické slo�ce pole zamezit pøístup
k cívce, a to stínìním (= uzavøením vinutí
cívky do uzemnìné trubky, která v�ak ne-
smí tvoøit zcela uzavøený kruh, pùsobil
by jako závit nakrátko).

5. Z principu reciprocity lze i rámovou
anténu pou�ít jako vysílací! Av�ak vyrá-

bìt vysílací rámovou anténu jako stí-
nìnou, je nesmysl! Prakticky dosud ne-
existoval nikdy po�adavek, aby vysílaè
do urèitého smìru mìl dokonale nulové
vyzaøování - obdoba ostøe nulového pøí-
jmu tého� rámu! Tak proè jej stínit, do-
konce postøíbøenou mìdìnou trubkou Æ
20 mm, jak popisuje OK1ACP?!

6. Dal�ím bludem je hodnocení èinite-
le Q cívky rámové antény! Uvádìt vysoké
Q rámové antény je známkou �patné an-
tény! Od dobré antény �ádáme, aby vyza-
øovala co nejvíce (nebo - reciproènì -
pøijímala). Vyzaøování energie z rámové
antény do prostoru je odbìr energie z její
cívky, pro cívku jsou to ztráty - bez ohle-
du, kam ta energie jde (pøípadnì co za-
høívá), co� se projeví poklesem Q, a to
tím vìt�ím, èím více energie vyzaøuje!
Proto je vysoké Q známkou �patné vysí-
lací antény, je to doklad nepatrného vyza-
øování antény do prostoru!

 Jestli�e tedy OK1ACP v odborném
èasopise PE-AR propaguje �kruhovou�
(= rámovou) vysílací anténu stínìnou a
zároveò se chlubí jejím vysokým èinite-
lem jakosti (uvádí Q = 200!), svìdèí to o
naprosté absenci poznatkù z tohoto obo-
ru.

 Zdraví Vás Jaroslav �ubert, Praha 5

Redakce PE-AR po�ádala na�eho
stálého spolupracovníka v oboru an-
tén Jindru Macouna, OK1VR, o vyjád-
øení

valo pro jejich velmi malou úèinnost, zpù-
sobenou velmi malým vyzaøovacím odpo-
rem. Tolik struèný, spí�e historizující po-
hled na tento typ antény.

Souèasné pojetí anténní problematiky
pova�uje malou smyèkovou anténu za je-
den z významných typù antén a øadí ji do
kategorie tzv. malých antén, tzn. antén, je-
jich� nejvìt�í rozmìr - v tomto pøípadì
prùmìr (D) - je jen zlomkem vlnové délky
(D < 0,1 l). Elmag. pole je podél tak malé
antény rozlo�eno rovnomìrnì a vyzaøo-
vání je v rovinì smyèky v�esmìrové. Ma-
ximální vyzaøování/pøíjem je orientováno
radiálnì, tj. s maximem v rovinì smyèky,
èili s minimem v ose smyèky. Smyèky o
vìt�ím prùmìru - D ³ 0,25 l, tj. s obvodem
C ³ 0,75 l , které do kategorie malých an-
tén ji� nepatøí, naopak záøí axiálnì, tzn.
s maximem v ose smyèky. (Jako jednozá-
vitové to jsou známé quady, jako vícezávi-
tové jsou to tzv. helicaly - �roubovice).
Charakteristickou vlastností malých smy-
èek je, jak ji� bylo zmínìno, velmi malý vy-
zaøovací, tzn. �u�iteèný� odpor Rv. Na
nìm se pøi vysílání �u�iteènì ztrácí�, èili je
vyzaøována vf energie. Pro jednozávito-
vou cívku je dán jednoduchým výrazem
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kde A je plocha smyèky, resp. C je její
obvod a l pou�itá vlnová délka.

Tak�e kruhová anténa z �koaxu�, popi-
sovaná OK1ACP, má po dosazení za D =
0,58 m a l = 11 m (pásmo CB) vyzaøovací
odpor Rv pouze 0,148 W. Podaøí-li se udr-
�et na stejné úrovni i odpory ztrátové,
dané vf kvalitou smyèky, mù�e tato anté-
na pracovat s úèinností kolem 50 %. Pra-
xe ukazuje, �e takový pøedpoklad je reál-
ný, pou�ije-li se ke zhotovení smyèky
silných vodièù - trubek s vf kvalitním povr-
chem a kvalitních dolaïovacích kondenzá-
torù se vzdu�ným dielektrikem.

Porovnáme-li potom smìrovost malé
smyèky, která èiní 1,5 - resp. 1,76 dBi se
smìrovostí dipólu l/2, která je 1,64, resp.
2,14 dBi, pak je zøejmé, �e malá smyèková
anténa je pøi optimálním pøizpùsobení a
malých ztrátách anténou relativnì velmi
úèinnou, její� provozní zisk se pøi 50 %
úèinnosti pohybuje kolem -3 dBi. Proto je
té� úspì�nì vyu�ívána na amatérských
pásmech, kde umo�òuje radiokomunikaci i
ve stísnìných prostorových podmínkách,
popø. nelze-li realizovat bì�né typy antén
vnìj�ích. Proto je i pøíslu�enstvím nìkte-
rých radiostanic vojenských, a proto ji na-
lézáme i mezi výrobky profesionálními.

Pokud jde o pøipomínky p. �uberta:
S body 1 a� 4 nelze nesouhlasit. Jsou té-
mìø uèebnicovou formulací nìkterých
podstatných vlastností smyèkových an-
tén. Realizovat stínìnou smyèkovou anté-
nu i pro vysílání, tj. pro radiokomunikaci
v�ak �nesmyslem� není (ad 5). V praktic-
kém, a nejen radioamatérském provozu
toti� zastává jedna anténa vìt�inou obì
funkce - pøijímací i vysílací. Pøíjmové vlast-
nosti kruhové antény z �koaxu�, tj. zlep�e-
né stínìním se tak vyu�ijí i pøi vysílání, i
kdy� jen sní�ením vysílané energie do ne-
�ádoucích smìrù a tedy i k men�ímu ru�e-
ní na pásmu. Tvrzení, ��e prakticky dosud
nikdy neexistoval po�adavek, aby vysílaè
do urèitého smìru mìl dokonale nulové
vyzaøování�, je pak nepochopitelné. V�dy�
i bì�ný lineární dipól �má dokonale nulové
vyzaøování� ve své podélné ose. Mimoto
z pùvodního èlánku OK1ACP vùbec nevy-

Diskutované téma:
kruhové antény

ð

K diskusi
o kruhové anténì z �koaxu�

Zde je:
Kruhová, resp. smyèková anténa je

cívka s jedním nebo více závity, schopná
vyvolat nebo pøijímat magnetickou slo�ku
elmag. pole kolmou k rovinì smyèky. Proto
bývá v literatuøe oznaèována i jako anténa
magnetická.

Malá kruhová anténa, tj. smyèka o prù-
mìru mnohem men�ím, ne� vlnová délka
(D « l) se chová jako elektrický dipól, ori-
entovaný kolmo k rovinì smyèky. Proto ji
nazýváme té� magnetickým dipólem (s mi-
nimem vyzaøování/pøíjmu v ose smyèky -
viz obr. 1 na následující stranì).

V poèátcích rozvoje rozhlasu se smyè-
kové antény navíjely na døevìné rámy
(odtud také název rámové antény) a slou-
�ily jen jako antény pøijímací, resp. zamì-
øovací, pøièem� se k zamìøení vyu�ívalo
ostrého minima v ose rámu. Nyní se pøijí-
mací smyèkové antény navíjejí na feritové
tyèe a pou�ívají se v tranzistorových pøijí-
maèích. Stínìním smyèky se zamezí vniká-
ní elektrické slo�ky elmag. pole, co� zlep-
�uje její smìrové vlastnosti. Diagram je
zcela soumìrný, minima jsou hlub�í a os-
tøej�í, zamìøení je pøesnìj�í. Pro vysílání
se smyèkových antén pùvodnì nevyu�í-



Praktická elektronika A Radio - 10/98

plývá, �e autor zámìrnì navrhoval stínì-
nou smyèku. Vyu�il prostì pøíle�itostné
nabídky zbytku vhodného koaxiálního ka-
belu a se skromnými amatérskými pro-
støedky zhotovil podle správných zásad
dobrou anténu. Ostatnì to také ve svém
vyjádøení (PE-AR 8/98) na první ètenáøský
ohlas uvádí.

Nejvìt�í �blud� pana �uberta (abych
pou�il jeho formulace) nacházíme v od-
stavci 6. �ádáme-li od této antény, aby
�vyzaøovala co nejvíce�, musíme optimali-
zovat pøedev�ím její úèinnost zmen�ením
ztrátových odporù, proto�e v nich se vf
energie dodaná vysílaèem, popø. vf ener-
gie pøijatá mìní v pouhé teplo. Pomìr vy-
zaøovacího a ztrátového odporu, který ur-
èuje pøedev�ím úèinnost ka�dé antény,
ale zejména této malé smyèkové antény,
toti� nelze zvìt�it zvìt�ením odporu vyza-
øovacího; ten je dán fyzikálními rozmìry
antény vzhledem k vlnové délce. A roz-
mìry antény jsou limitovány jak provozními
podmínkami, tak omezením maximálního
prùmìru smyèky na hodnotu D £ 0,1 l. Èi-

nitel Q smyèkové antény tedy souvisí s je-
jím vyzaøováním právì a jen prostøednic-
tvím ztrátového odporu. Èím je Q vy��í,
tím je ztrátový odpor men�í a úèinnost an-
tény vy��í. Autor pøipomínky v bodì 6 za-
mìòuje kvalitu Q antény s kvalitou Q ob-
vodù koncového stupnì vysílaèe, který je
anténou zatì�ován prostøednictvím obvo-
du vazební smyèky, který transformuje im-
pedanci antény, ztrátové i vyzaøovací
odpory kruhové smyèky na obvyklou za-
tì�ovací impedanci 50 W. Ostatnì jeho
vìcnì správné formulace obsa�ené
v bodu 3 to potvrzují.

Tak�e na autora pùvodního èlánku ne-
lze vztahovat �naprostou absenci poznat-
kù z tohoto oboru�. Závìrem pøipojuji
souhrn hlavních vlastností malých smyè-
kových antén:

1. Jde o nejúèinnìj�í z tzv. malých an-
tén.

2. Vysoké Q antény potlaèuje pøi vysí-
lání ne�ádoucí harmonické (a� -35 dB u 1.
harm.) a pøi pøíjmu znaènì omezuje vznik
intermodulaèních produktù v pøijímaèi.

 FUNK 9/1998, Baden-Baden: SG-2020,
speciální transceiver QRP (1,8-30 MHz, 20 W).
Afusoft-Morse-Tutor PC V5.1 (pøístroj na uèení
morseovky pøes poèítaè s grafickým analyzá-
torem). Emperor Shogun (transceiver pro v�ech-
ny druhy provozu v pásmu 10 m). Ètyønásobný
univerzální S/C filtr LTC126-4 (10-200 kHz, S/C
= pøepínání kondenzátorù). Modifikace transcei-
veru Standard C 178S/478S (roz�íøení rozsahù).
Vysoce úèinný SSB filtr za levný peníz. Generá-
tor a vyhodnocovaè tónù a subtónù. Jednotka
èítaèe 30 MHz. S bicyklem na KV a VKV
(6. pokraèování). Velké �magnetické� antény
v praxi. Amatérský provoz a Internet: mailing
list. IC-databanka a Mathe-CD. Titanex DLPII-
logperiodická anténa pro 40 m, 30 m a 14 MHz
a� 30 MHz. Logaritmický nf dB-metr. Krátko-
vlnná anténa loop. Americké údaje o tlou��ce
drátu. QRP - úspìchy s malým výkonem (22.,
závìreèná èást). Konec Eurosignálu, vysílaè de-
finitivnì vypnut (paging). Exotické zemì na pás-
mu 144 MHz pøes Es. 60 let nìmeckého vysílání
z Londýna. 9M0C: DX-expedice na Spratly 1998.
Flotronica 1998 v Norimberku.

 QST 8/1998, Newington, USA: Dva vynikající:
Senátor Barry M. Goldwater, K7UGA, a Ethel M.
Smith, K4LMB (nekrology). FCC zpøísòuje pravi-
dla pro skenery. Dobrodru�ství na ostrovì St.
Paul - expedice CY9AA. Ze shromá�dìní radio-
amatérù v Daytonu 1998. Analyzátor spektra pro
amatéry. Postavte si pøenosnou anténu (KV/
VKV). Radioamatéøi v Makedonii. Barry, dìku-
jeme Ti... (ze �ivota Barryho Goldwatera, s fo-
tografiemi). Na Bílé skále - White Rock NA-187.
Bláznìní na ble�ím trhu - rady zaèáteèníkùm,

jak nakupovat a prodávat. Pøevádìè PTT, který
si mù�ete postavit (slou�í k dálkovému pøipojo-
vání vysílaèe ke klíèi nebo k mikrofonu). Trans-
ceiver YAESU FT-847 HF/VHF/UHF. Nìkolika-
pásmový ruèní transceiver ICOM IC-T8A (50 a�
450 MHz). Jaký byl kvìten na 50 MHz. Sputnik
40 RS 17 - záznamy a analýza. Pøipravte se a
do toho (simulovaný test nasazení radioamatérù
pøi pøírodních pohromách)!

RADCOM 9/1998, Herts., V. B.: Silná podpora
stanovisku RSGB ke zkou�kám z morseovky.
QRP transceiver �Backpacker� (20 m, 5 W).
Software EZNEC2 pro modelování antén. Histo-
rie amatérského rádia (tøetí èást). Dlouhá ,yagi-
na� pro 435 MHz. Proud a napìtí na anténách.
Co to je Q. Indikátor vf. Jednoduchý zpìtnova-
zební pøijímaè s opticky øízenou anténní vazbou.

 ANTIQUE RADIO è. 24/1998, Maser, Itálie: Pøí-
slu�enství k nìmeckému lidovému pøijímaèi.
Pøenosné KV vojenské vysílaèe. Pøístroje R4 a
R5. Rádiové dny. Zenit G725 (se schématem).
Rozhlasové pøijímaèe Telefunken v Itálii. Pøijí-
maè E5 z roku 1924 (zapojení a schéma). Osob-
nosti: Giovanbattista Seassaro (pøístroje ze za-
èátku dvacátých let, fotografie). Vega super 9
(text, obrázky, schéma). Starý telefon. Burza
historických pøijímaèù. Super MIRA 5 (obr.,
schéma).

 CQ HAM RADIO 8/1998. Tokio: Radioamatéøi
v OH0. Interface Kenwood KTI-12 pro pøipojení
amatérské radiostanice k veøejné telefonní síti.
Adapter TSC-200 pro pøíjem SSTV poèítaèem.
Rychlá nabíjeèka akumulátorù NiCd s integrova-
nými obvody MAX712/713. Návod na stavbu
CW procesoru. Automatický dávaè CQ. Ele-

O èem pí�í jiné radioamatérské èasopisy?

3. Pøi vertikální poloze antény potlaèuje
osmièkový smìrový diagram s ostrými mi-
nimy ne�ádoucí ru�ení. Zároveò dochází k
maximálnímu pøenosu vf energie s bì�ný-
mi vertikálnì polarizovanými anténami
(napø. v pásmu CB).

4. Malé rozmìry umo�òují provoz uvnitø
budov, kam lépe pronikají magnetické slo�-
ky elmag. pole, kdy� elektrické slo�ky jsou
více tlumeny stínìním elektrických instala-
cí, kovových armatur atd.

5. Antény se ladí jediným ladicím prv-
kem, co� usnadòuje dálkové ladìní pøi
umístìní antény na pùdì, na balkónì
apod.

6. Antény lze pou�ít na v�ech KV pás-
mech. Napø. pøi prùmìru kolem 1 m je
s kondenzátorem 15 a� 70 pF pøeladitelná
v rozsahu 14 a� 28 MHz, pøièem� ÈSV
neklesne pod 1,5 bez doladìní vazebního
obvodu. Pøi jeho dolaïování (zpravidla jde
jen o zmìnu vazby) lze dosáhnout ÈSV =
1 na ka�dém kmitoètu. Anténu tedy lze
provozovat bez transmatchù.

7. I kdy� jde o anténu rozmìrovì pod-
statnì men�í ne� dipól l/2, je její teoretický
zisk ve volném prostoru jen o 0,38 dB
men�í. Pøesto dává pøi umístìní tìsnì nad
zemí lep�í výsledky, ne� dipól v té�e vý�-
ce. Podobnì jako lineární vertikální antény
záøí smyèková anténa nad dobøe vodivou
zemí úèinnì pod malými úhly. Vzhledem
k elektrickým ztrátám v protiváze - zemi -
jsou toti� magnetické slo�ky (se zemí rov-
nobì�né) vysílány s vìt�í intenzitou ne�
elektrické slo�ky (k zemi kolmé) u antén
vertikálních. Je tedy vhodná pøi provozu
z volné pøírody, na vodì apod.

8. Smyèková anténa nemusí mít nutnì
kruhový tvar. Stejné úèinky mají i malé an-
tény ètvercové, popø. víceúhelníkové.
Jejich vyzaøovací odpor je jen nepatrnì
men�í.

OK1VR

ktronický pøístroj na hubení hmyzu. Mikrofonní
pøedzesilovaè. Kompresor pro kondenzátorový
mikrofon. Pojmy z elektronické komunikace.
Systém pro tísòovou komunikaci. Jazyk Inter-
netu a amatérský provoz. Digitální transceiver.
Oddìlovaè kanálù FT-847. Z verandy do svìta:
vícepásmový biè (KV). Ètrnáctiprvková anténa
pro 1200 MHz. Amerièané jsou �haví do QRP.
Jednokilowattový ,l ineár� IC-PW1. Z deníku
8J1VLP/9. Analyzátor polohy LA-300. NoteRX,
software pro ovládání pøijímaèe JRC NRD-535.
Kdekoliv se zabýváme vysíláním, v�ude potøe-
bujeme dr�áky antén. Zkoumáme lineární zesi-
lovaè s elektronkami. Koncový terminál NEC
Aterm IW60. Novitra a GPS. Expedice H40AA.
Setkání amatérù v Daytonu. Jednoduchý bzuèák
na morseovku. Zaèínáme SSTV na poèítaèi.
Nové diplomy v Japonsku i ve svìtì. Svatá
Helena (s barevnými obrázky). Zá�itky A92FZ.

 CQ AMATEUR RADIO 9/1998, Hicksville, USA:
H40AB - expedice na ostrov Pigeon. Polovodièe
dnes. Novinky o anténách. Nové náøadí pro
plo�né spoje. Konvertor DC/DC. Mikrotranscei-
ver SMITe. PR a CB. Stavba TNC 1200 Baud.
Vypu�tìní Phase 3D odsunuto na neurèito.

 RADIOHÖREN UND SCANNEN 9/1998, Baden-
Baden: Telefonní tajemství, sbohem (tak èe-
nichají profíci v celém svìtì)! 60 let nìmeckého
vysílání BBC. První nìmecké pøijímaèe na VKV.
10 let vysílání Voice of Mediterranean z Malty.
U� dnes se orientovat na software zítøka! Pøijí-
maè TechniSat ATS606A (rozhlasové rozsahy
vln dlouhých, støedních, krátkých a VKV). DX-
tipy. Pøijde pøece jen Delta Radio (dlouhovlnný
vysílaè na moøi)?

 Ing. J. Dane�, OK1YG
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Obr. 1. Diagram záøení malé smyèky - magnetického dipólu (vlevo) a lineárního dipólu
(vpravo). K maximálnímu pøenosu mezi obìma anténami dochází pøi shodné orientaci
shodných slo�ek elmag. pole (H-magnetické, E-elektrické). V naznaèeném uspoøádá-
ní je pøenos mezi anténami minimální, podélná osa dipólu je rovnobì�ná s osou

kolmou k rovinì smyèky

ð
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(Dokonèení)

Je�tì v dobì míru, tedy pøed prosincem 1941 byl v ja-
ponském odborném èasopise uveøejnìn èlánek, v nìm�
bylo popsáno, �e �zaøízení japonského váleèného loïstva�
pøi zkou�kách zjistilo, �e v okolí kmitoètu 150 MHz lze dete-
kovat rádiový �um Slunce. Nìco podobného se do té doby
nikomu jinde ve svìtì nepodaøilo. K podobnému experi-
mentu bylo nutno mít pomìrnì velkou (asi 10 m2) anténu a
hlavnì pøijímaè s malým vlastním �umem. Japonci tedy
takové zaøízení vyvinuli zøejmì pro lodní radiolokátor a pøi
sluneèní erupci jím získali, jako první na svìtì, i vìdecký
poznatek.

Podobnì jako jiné výsledky, i tento výsledek ve své dobì
nikdo nepostøehl. Amatérský radiostranom Grote Reber
v roce 1940 ji� zkou�el pozorovat �umy z mimozemského
prostoru pomocí svého parabolického reflektoru s prùmì-
rem 9 m, ale dosáhl úspìchu a� v roce 1943, kdy zachytil
�um galaxie (Mléèné dráhy).

Anglièané museli tento objev zopakovat tajnì sami v roce
1943 opìt pøi erupcích na Slunci. Jaké v�ak bylo pøi tom
zdì�ení obráncù Velké Británie, kteøí pøedpokládali, �e silný
�um v pøijímaèi jejich protiletadlového radiolokátoru zpùso-
bili Nìmci nìjakým dosud neznámým ru�ícím zaøízením.
Uklidnili je teprve astronomové a a� po válce se dovìdìli o
pokusech Japoncù. Èlánek o japonském objevu se mi v�ak
nepodaøilo vypátrat.

Ke konci války o Japonsko mìli koneènì i Japonci dost
dùvodù vyvinout a nasadit protiletadlové radiolokátory.

Autorovy informace èerpají zejména ze zku�enosti Dr.
Asariho, který byl jako patnáctiletý pøijat ke studiu v Imperi-
ální váleèné akademii v Japonsku v roce 1940. V rámci
výuky se on a jeho spolu�áci uèili o obsluze protiletadlové-
ho radiolokátoru, který pracoval v pásmu 70 MHz. Údajný
dosah na bombardér typu B-29 byl 300 km, délky impulsu 1
a� 2 ms. Údaje o výkonu pøístroje se nezachovaly, podle
podobných zaøízení mohl být okolo 1 a� 5 kW, co� bylo dosa-
�itelné triodovými oscilátory. Anténa byla soufázová s reflek-
torem, otáèivá na velkém stojanu.

Je dosti pravdìpodobné, �e takový radiolokátor byl pù-
vodnì vyvíjen pro loïstvo a pak v nouzi pou�íván k protileta-
dlové obranì. Je v�ak málo známo, jak byl japonský radio-
lokátor úspì�ný: ke konci války byly ztráty bombardováním
dìsivé, pøesto, �e obrana stíhaèi i dìlostøelectvem byla údaj-
nì také úèinná. Hlavní výhodou pro letectvo Spojených stá-
tù tehdy bylo, �e B-29 mohly snadno operovat ve velkých
vý�kách a pøi hustotì osídleníJaponska byly jejich akce vy-
soce úèinné. Tvrdí se dokonce, �e civilní ztráty klasickým
bombardováním byly mnohonásobnì vìt�í, ne� poslední-
mi jadernými zásahy se v�emi hrùzami je�tì dlouho po-
tom.

Takøka neznámé v�ak dodnes zùstává pou�ití radioloká-
torù ve stíhacích letadlech v Japonsku. Letadla Nakajima
JIN �Irwing� nesla radiolokátory pracující v pásmu 600 MHz,
s dosahem 4 km, jejich� antény byly umístìny na pøídi pøed
kabinou pilota. V roce 1945 �lo o zku�ební nasazení a kro-
mì pilota sedìl v kabinì je�tì operátor radiolokátoru. Není
známo, jak byly stíhaèe s radiolokátory úspì�né, proto�e
noèních útokù bylo pomìrnì málo a i ty byly vedeny z vel-
kých vý�ek, nad 8000 m, do kterých se japonské stíhaèe
dostávaly pomalu a pravdìpodobnì nebyly pøíli� úèinné.
Obrázek stíhaèe (obr. 2) ukazuje, �e 20 mm kanóny byly
montovány v trupu �ikmo vzhùru a dolù, tak�e japon�tí takti-
ci se zøejmì pokou�eli o jakoukoli mo�nou obranu proti
masovým kobercovým náletùm Amerièanù.

Bylo by zajímavé dovìdìt se více podrobností, ty v�ak po
dlouhé dobì upadly v zapomenutí a byly zastínìny bohatým
spektrem úspì�ných spojeneckých zbraní. Kmitoèet

600 MHz napø. také pou�ívali Nìmci pro pozemní dìlostøe-
lecké radiolokátory i pro radiolokátory noèních stíhaèù. Je
mo�né, �e nìkteré pøístroje byly dovezeny do Japonska a
zkou�eny tam. Ani o nìmeckých radiolokátorech není zná-
mo pøíli� podrobností, pøesto�e byly nasazeny ve znaèném
poètu i øadì typù. Zdá se, �e vrcholem nìmecké techniky
byly magnetrony v pásmu 2 GHz, které dodávaly výkony nì-
kolika set W a s nimi nìmecké noèní stíhaèe dosáhly jis-
tých úspìchù.

Jako zajímavost uvádí Dr. Asari, �e v Japonsku probíhal
za II. svìtové války vývoj �paprskù smrti�: mìl to být velký
svìtlomet (parabolický reflektor) s magnetronovým vysíla-
èem velkého výkonu. Pøesto�e je�tì jeden z týmu tehdej-
�ích výzkumníkù �ije jako penzionovaný profesor Univerzity
Hokkaidó, na pøímý dotaz odpovìdìl, �e �na to je nejlépe
zapomenout�. V ka�dém pøípadì se zdá, �e tehdy �paprsky
smrti� nebyly realizovány.

Literatura
[1] Asari, E.: Dopis ze 30. 6. 1997 (odtud pochází i obrázek
ze stínítka japonského radaru).
[2] Manson, K.: Fifghters, Attack and Training Aircraft 1939-
1945. Blanford Press, London 1969.
[3] Antenna and Propagation Letters. 1994, 3, s. 83.

Radiolokace v Japonsku
za II. svìtové války

Ing. Jiøí Polívka, CSc.

Vysílaè RSI
Jako ohlas na èlánek �Letecká radiostanice RSI� z PE-AR 2 a

3/98 (zveøejnili jsme pouze popis pøijímaèe) jsme dostali nìkolik
�ádostí o schéma zapojení vysílaèe této radiostanice. Pokud má
nìkterý z ètenáøù rubriky Rádio �Nostalgie� k dispozici schéma
vysílaèe RSI, redakce prosí o jeho zapùjèení.

Obr. 2. Noèní stíhaè Nakajima J1N, spojenecký název �Ir-
wing�, japonský název �Mìsíèní svit�. Letadlový radioloká-
tor pracoval v pásmu 600 MHz, �lo o zku�ební zaøízení
z roku 1945, dosah 4 km. Letadlo pou�ívalo japonské ná-
moønictvo. Bylo jednosedadlové nebo dvousedadlové (pro
obsluhu radiolokátoru), na pøídi neslo sestavu antén a
�ikmo nahoru a dolù mohlo støílet 20 mm kanóny. Údajnì
díky radiolokátoru mìli stíhaèi �znaèné úspìchy� v boji proti

noèním bombardérùm B-29
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Antény

Battle Creek Special: Je to vertikální
záøiè pro pásma 160, 80 a 40 m s bloko-
vacími rezonanèními obvody a 32 hvìzdi-
covitì na zemi polo�enými radiálními dráty.
Dostali jsme ji (jako u� døíve jiné DXpedice)
od K8GG, W8UVZ a W0CM. MNI TNX!

Battle Creek Special vykazovala na
v�ech pásmech velice dobré výsledky. Na
40 m byly mnohem lep�í ne� s Yagi s ná-
stavcem pro 40 m. To, �e signály v pásmu
160 m v na�í zemìpisné �íøce byly èasto
pod místní úrovní �umu, není vinou antény;
zøejmì byly na�e signály v Evropì, USA a
Japonsku mnohem lep�í ne� obrácenì.

Titanex V80E: Tento ètvrtvlnný verti-
kální záøiè jsme pou�ívali podle rady
ON4UN zpùsobem �elevated radials�. An-
ténu jsme postavili do korálového dna. (Pøi
odlivu 12 m vzdálená od vody, pøi pøílivu
ve vodì.)

Proto�e jsme mìli pro 20 m vysokou Ti-
tanex V80E kotvicí zaøízení pouze do tøí
stran, nemohli jsme ji pøes v�echnu náma-
hu nikdy kolmo postavit kvùli silnému vìt-
ru, který foukal neustále.

Dva �elevated radials� byly nata�eny
na �esti døevìných tyèích do vý�ky asi
2 m, rovnobì�nì s bøehem ve smìru SZ -
JV a sladìny na 3510 kHz.

Také tato anténa se velice dobøe
osvìdèila. Umo�nila nám souèasnì praco-
vat na 80 a 40, resp. na 80 a 160 met-
rech. Problémem byl stálý �um o síle S8
pøi pøíjmu. Pøesto jsme mohli zalogovat
mnoho stanic z W6 a W7.

Delta loop na 40 m: SSB-tøíprvková
smìrovka pro klasická pásma s dodatkem

rour z PVC. Balení do rour se velice dobøe
osvìdèilo, i kdy� samozøejmì roury jsou
tì��í ne� kartón. Pøeèkaly v�echny strasti
pøepravy, èasté pøekládání i moøské vlny
beze �kod. Ocelové sto�áry byly dopravo-
vány rovnì� v rourách z PVC.

Zásobení proudem

Pro napájení stanic elektrickým prou-
dem jsme vezli s sebou ze �výcarska dva
nové dieselové generátory. K nim jsme
mìli sadu s náhradními díly obsahující kro-
mì jiného rotor a stator.

Stejnomìrný bìh motorù pøes pulsující
zátì� dvou transceiverù a koncových ze-
silovaèù nás pøekvapily. Generátor na tøí-
fázový proud dává výkon 5,6 kVA, vá�í
kolem 100 kg.

Na�li jsme øe�ení, které umo�nilo, �e
jsme za deset dnù ani jednou nemuseli do-
tankovat: Generátor jsme postavili na zem,
vedle generátoru jsme a� do vý�ky motoru
narovnali kamení a navrch postavili 200lit-
rový sud s palivem. Dvìma hadicemi byl
dieselový motor napájen pohonnou látkou.
Pøeru�ovali jsme pouze kvùli servisní údr�-
bì, jako vymìòování oleje.

Poruchy

Po jednom dni provozu vysadil generá-
tor pro pracovi�tì CW: vadný vypínaè a
jedna odlomená statorová pøípojka musely
být opraveny. Bylo to asi kvùli tlumièi nára-
zù, který se zøejmì zlomil pøi transportu.

Expedice
na St. Brandon - 3B7RF

Urs Hadorn, HB9ABO

pro 40 m se ukázala jako �patný záøiè.
Proto�e nás témìø nebylo sly�et, postavil
Erik s Willym delta smyèku. Jako závìsný
bod jsme vvbrali Yagi pro WARC pásma,
na její� boom jsme vertikálnì namontovali
rouru od antény na 2 m. Smyèka byla pøi-
pevnìna �pièkou nahoru, do hlavního vy-
zaøovacího smìru - SZ (Evropa a USA) a
v jednom spodním rohu pøímo napájena.
Po øadu nocí jsme mìli s touto anténou ve-
lice dobré výsledky. Celkovì jsme s ní za-
znamenali 1915 QSO.

Antény Yagi: Pro ètyøi stanice bylo
pou�ito �est antén Yagi od fy Cushcraft.
CW stanice mìly k dispozici dvì A3S (10,
15, 20 m), z nich� jedna byla opatøena
nástavcem pro 40 m, a A3WS pro WARC
pásma s jedním prvkem na 30 m. SSB sta-
nice vyu�ívaly jednu A3S, jednu A3WS a
jednu velkou tøípásmovou Yagi typu X-7.
V�echny smìrové antény byly ve stejné
vý�ce asi 8 m na robustních ocelových
sto�árech Letrona. Kotveny byly ve dvou
patrech a ve tøech smìrech na silné hliní-
kové koliky.

Proto�e jsme pou�ívali jen dva hlavní
vysílací smìry (severozápad pro Evropu
a USA, severovýchod pro Dálný Východ),
otáèeli jsme smìrovky ruènì lanem, které
jsme podle potøeby pøipevòovali napø. na
�evropském korálu� nebo na �japonské
mangrove�. Cushcraft Yagi se velice dob-
øe osvìdèily, obzvlá�tì typ X-7, který mìl
výhodu vìt�ího zisku oproti men�ím A3S.

Pro transport byly v�echny antény
podle mo�nosti ,pøedmontovány� ji� v HB9
a pak zabaleny do solidních 10coulových ð

Expedièní materiál je nakládán do rybáøského èlunu
pro transport k lodi Umbrina II

HB9ADP, W7SE a HB9AHL pøi stavbì antény
Cushcraft X-7 (vpravo)

(Dokonèení)
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Kalendáø závodù
na listopad

3.11. Nordic Activity 144 MHz 18.00-22.00
7.-8.11. A1 Contest - MMC 1) 144 MHz 14.00-14.00
10.11.Nordic Activity 432MHz 18.00-22.00
14.11.AUB VHF/SHF Contest (DL) 15.00-18.00

144 MHz a vý�e
15.11. Provozní aktiv 08.00-11.00

144 MHz- 10 GHz
15.11.AGGH Activity 08.00-11.00

432 MHz-76 GHz
15.11.OE Activity 432 MHz-10 GHz 08.00-13.00
15.11. Activity I. district (DL) 08.30-10.30

432 MHz
15.11.Activity I. district 1,3 GHz 10.30-11.30
24.11.Nordic Activity 50 MHz 18.00-22.00

V�eobecné podmínky pro závody na VKV
viz PE-AR 8-9/96.
1) podmínky viz PE-AR 10/97 a AMA 1/97,
deníky na OK1FBT.

Upozornìní na zmìnu vyhodnocova-
tele závodu: U závodu A1 Contest - Mar-
coni Memorial Contest se mìní od roku
1996 vyhodnocovatel. Závod nyní vyhod-
nocuje radioklub OK1KJB a deníky se za-
sílají na adresu OK1FBT: Ing. Ladislav
Heøman, è. p. 111, 257 41 Týnec nad Sá-
zavou.

OK1MG

Tlumiè jsme nahradili pøiplavenou keckou
Adidas.

Pøi druhém výpadku generátoru byl
problém v �patnì tìsnící hadici, která ne-
vydr�ela dieselové palivo.

Jeden FT-1000MP byl pravdìpodobnì
tepelnou pojistkou vypnut kvùli problémùm
s ventilací. Pak v�ak pracoval bìhem celé
výpravy bezporuchovì.

Jeden FT-920 vysadil a nepodaøilo se
nám ho opravit.

za technické vybavení stanic díky spon-
zorùm a zapùjèeným zaøízením. Dále jsme
byli podpoøeni dobrovolnými pøispìvky
jednotlivcù a desítkami radioamatérù.

Bez tìchto poèetných pøíspìvkù a ma-
teriální podpory by se tato DXpedice ne-
mohla uskuteènit. Dìkujeme takto v�em fir-
mám, spolkùm a amatérùm, kteøí nám vy�li
vstøíc.

Pøes v�echny tyto pøíjmy, finanèní pøí-
spìvky a osobní finanèní podíl v�ech
úèastníkù vykazuje ná� expedièní úèet
deficit, který èiní pøibli�nì jeden frank za
zalogované QSO. Tento deficit jde na
úèet úèastníkù DXpedice, kteøí vìnovali
spoustu práce a èasu na to, aby umo�nili
radioamatérskému spoleèenství získat tuto
vzácnou zemi.

Upozornìní náv�tìvníkùm
radioamatérského setkání

v Holicích

Dìkujeme v�em na�im ètenáøùm
a pøíznivcùm, kteøí nav�tívili pøi pøí-
le�itosti radioamatérského setkání
v Holicích stánek firmy AMARO.

Bohu�el po návratu do Prahy nám
zlodìji vykradli automobil a mimo
jiné jsme tím pozbyli seznam v�eho,
co jsme v Holicích na�im ètenáøùm
slíbili poslat. Proto prosíme v�ech-
ny, kterým jsme v Holicích nìco slí-
bíli, aby se znovu pøihlásili buï tele-
fonicky nebo po�tou na adresu na�í
redakce.

Dovolená s dru�icemi

Prázdniny a dovolená, to je èas, kdy
se mù�eme vìnovat i vìcem, ke kterým se
bìhem roku nedostaneme.

Chtìl jsem si vyzkou�et AO27, který je
velmi populární v USA. Stanice tam pracují
prostøednictvím AO27 i s dvoupásmovými
ruèkami a bylo publikováno nìkolik èlánkù
o rùzných ��ípovitých� (arrow) a pùlvln-
ných anténách, se kterými to u� �jde�.

AMRAD-OSCAR 27 je sekundární vy-
bavení dru�ice EYESAT-1, co� je komerè-
ní satelit Interferometrics Inc. of Chantilly,
Virginia. Dru�ice má tvar krychle o stranì
22 cm (!) a hmotnost 11,8 kg. Byla vyne-
sena na obì�nou dráhu s periodou 101
min. a inklinací 98,5 ° raketou ARIANE 4
V59 spoleènì s KO25 a IO26 ji� v záøí
1993. Za základ byla vzata struktura mik-
rosatù AMSAT a také se na realizaci podí-
lela øada radioamatérù, pøedev�ím
z AMRADu (Amateur Radio Research and
Development Corporation).

Je a� neuvìøitelné, co se podaøilo do
tak malého prostoru vtìsnat. Dru�ice má
sedm pøijímaèù - pìt pro EYESAT a dva
pro AO27 v pásmu 2 m. Vysílaèe pracují
v pásmu 70 cm a dosahují a� 5 W výkonu.
Dru�ice umo�òuje v�echny známé typy
digitálních pøenosù a také pøímé spojení
diskriminátoru libovolného pøijímaèe s mo-
dulátory jednotlivých vysílaèù, èím� vznik-
ne FM pøevádìè. Právì v tomto módu je ji�
del�í èas AO27 provozován. Potí� je je-
nom s energií. Solární èlánky pøi plném
osvìtlení  dodávají
6 W  (pøi úèinnosti
13 %) a dru�ice pro-
létá v èásti  ka�dého
obletu stínem Zemì
(eklipsa) po vìt�inu
roku. Pøevádìè pro-
to nemù�e být trvale
v provozu a zapíná
se ka�dý oblet 8 a�
21 minut po výstupu
z eklipsy (v souèas-
nosti je to 18 minut)
na dobu 17 minut.
Prakticky to zname-
ná, �e u nás jsou
zapnuty oblety ko-
lem poledne.

Napoèítal jsem
tedy pøelety a jal se
zkoumat downlink
na kmitoètu 436,795
MHz (jmenovitá frek-

vence downlinku je 436,792 MHz) se
svou ruèkou FT-50R s originální �gumovou�
anténkou (pochopitelnì s vypnutým uml-
èovaèem). �um zaèal nìkolik minut po vý-
chodu dru�ice slábnout a kdy� byla dru�i-
ce v blízkosti nadhlavníku, byl dosa�en
práh FM modulace. Nìkolik dal�ích minut
se daly poslouchat korespondující stanice.
Nicménì bylo jasné, �e pro komunikaci je
tøeba pou�ít lep�í anténu. Ætyøprvková
Yagi (s délkou napájeèe 1 m) se ukázala
jako naprosto vyhovující. Stanice byly vel-
mi dobøe sly�et u� pøi elevaci 10 °. Frek-
vence signálu se bìhem obletu mìní vli-
vem Dopplerova posuvu. Pøi východu
dru�ice je tøeba poslouchat na kmitoètu
436,805 MHz. Kmitoèet pak  postupnì kle-
sá, a�  pøi západu je 436,785 MHz. Krok
5 kHz je pro kompenzaci dostateèný.

Zbývalo vyøe�it uplink v pásmu 2 m.
Vìt�ina stanic zjevnì pou�ívala TRXy pro
mobilní provoz s výkonem 50 W a k tomu
je�tì smìrovku. U� první zkou�ky v�ak
ukázaly, �e 5 W spolu se ètyøprvkovou
Yagi na spojení staèí (EIRP 20 W). Vysílaè
je nastaven na frekvenci 145,850  MHz a
Dopplerùv posuv (který je v pásmu 2 m tøi-
krát men�í) není potøeba kompenzovat,
proto�e �íøka pøijímaèù AO27 je 30  kHz.

Obì antény nakonec skonèily na spo-
leèném ráhnu, kolmo na sebe tak, aby se
daly dr�et v jedné ruce. Má to svoji výho-
du. Antény na dru�ici jsou toti� lineárnì
polarizované (pro obì pásma l/4) a natá-
èením antény rukou kolem podélné osy lze
sledovat  polarizaci signálu a optimálnì ji
pøizpùsobit. Pøi vysílání je pak tøeba anté-
nu otoèit o 90 °. Pùvodnì pou�ité anténní
relé jsem èasem nahradil malým duplexe-

ð Proto se obracíme znovu s prosbou a
výzvou na v�echny Dx-many a DX-kluby,
pøedev�ím na ty, kteøí s námi mìli spojení:
pomozte nám tøeba tím, �e po�lete pøíspì-
vek v hodnotì jednoho navázaného QSO.

Konto expedice:
Banka: UBS, Bundesplatz 1, CH-6300

Zug
Èíslo konta Q9 824.996.0 pro CHF, Q9

824.996.1 pro USD. Rubrika: �Cargados-
Expedition�

Po�tovní konto: Cargados-Expedition
6331 Hünenberg, 60-77949-1.

Pokladník: Josef Meier, HB9AJW,
100450.540@compuserve.com

l Èasopis FUNK 12/97 pøinesl na dvou
stranách pomìrnì podrobný popis progra-
mù pro PR urèených pro Windows - WinGT
a Visual Packet.

Díky!

Finance

Kolik taková expedice stojí?
Celkový rozpoèet na na�i expedici èiní

210 000 CHF. Nejdra��í polo�kou je úèet
za loï - 38 000 CHF. Hodnì jsme u�etøili
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rem (snad jej v dohledné dobì popí�i) a
dru�icová spojení s opravdu pøenosným
zaøízením bylo mo�né navazovat prakticky
bìhem celého pøeletu.

V FM  pøevádìèi mù�e být samozøejmì
v daném okam�iku pouze jedna stanice a
je-li jich více, �vìt�í bere�. Je tedy nezbyt-
né, aby stanice dobøe poslouchaly a vysí-
laly jen krátce a ohleduplnì. V tomto ohle-
du je situace v USA urèitì lep�í ne�
v Evropì. Æasto jsou také v pøevádìèi,
zvlá�tì pøi východních pøeletech, sly�et
stanice (obvykle rusky mluvící), které ani
netu�í, kde jsou sly�et. I kdy� se takový
provoz nedá srovnat s provozem pøes li-
neární transpondéry, kde se pracuje SSB
a CW, je to skuteènì zajímavé a zkusit si
to mù�e skoro ka�dý. Bìhem asi10 obletù
jsem pracoval s 20 evropskými stanicemi
a k mému pøekvapení za nìkterá spojení
pøi�ly QSL lístky obratem direct. Zvlá�tním
potì�ením bylo pracovat s na�imi sta-
nicemi: s Milo�em, OK1VPO, Milanem,
OK2RAS, a také Lojzem, OM3WAN/p.

Mimochodem jsem si také ovìøil, �e mo-
hou dobøe pracovat dru�icové systémy
pro globální komunikaci, které jsou právì
instalovány. Dráha dru�ic Iridium je podob-
ná dráze AO27 a bude-li onìch 6 dB an-
ténního zisku pro uplink a downlink, které
dr�ívám v ruce, �pøipevnìno� na dru�ici,
dovoláme se i s �gumovkou�.

OK2AQK

Kalendáø závodù
na øíjen a listopad

17.10. Plzeòský pohár CW i 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 CW Sprint CW 12.30-14.30
24.-25.10. CQ WW DX Contest SSB 00.00-24.00
25.10. LF CW WAB Contest CW 09.00-18.00
zmìna èasu je z 24. na 25. 10. !!
1.-7.11 HA-QRP Test CW 00.00-24.00
1.11. Provozní aktiv KV CW 05.00-07.00
1.11. HSC CW Contest CW viz podm.
1.11. DARC Corona 10 m DIGI 11.00-17.00
2.11. Aktivita 160 SSB 20.00-22.00
7.11. SSB liga SSB 05.00-07.00
7.-8.11. Ukrainian DX Contest SSB+CW 12.00-12.00
9.11. Aktivita 160 CW 20.00-22.00
13.11.(pá) Beograd Contest CW/SSB 19.00-24.00
13.-15.11. Japan DX Contest SSB 23.00-23.00
14.-15.11. Europ. Cont. (WAEDC) RTTY 00.00-24.00
14.-15.11. Esperanto Contest SSB 00.00-24.00
14.11. OM Activity CW/SSB 05.00-07.00
14.-15.11. OK/OM-DX Contest CW 12.00-12.00
14.-15.11. Second 1,8 MHz RSGB CW 21.00-01.00
15.11. HOT Party AGCW CW 13.00-17.00
21.-22.11. 160 m Interregional CW 14.00-08.00
28.-29.11. CQ WW DX contest CW 00.00-24.00

Podmínky jednotlivých závodù uvede-
ných v kalendáøi naleznete v tìchto èíslech
èervené øady PE-AR: SSB liga, Provozní
aktiv PE-AR 1/98, OM Activity PE-AR 2/97,
Aktivita 160 PE-AR 6/97, CQ WW DX Con-
test, HSC-CW a Esperanto PE-AR 10/96, 21/
28 RSGB PE-AR 9/96, Plzeòský pohár a
WAG viz minulé èíslo PE-AR, LF CW WAB
PE-AR 4/97, WAEDC RTTY PE-AR 7/97.
Pozor na OK-OM DX Contest, od leto�ního
roku probíhá pouze telegrafním provozem!

HA-QRP Test se poøádá ka�doroènì od
1. listopadu 00.00 UTC do 7. listopadu 24.00
UTC telegraficky, v kmitoètovém rozmezí

3500-3600 kHz. Výzva CQ
TEST QRP. Pøi spojení je nutno
odvysílat obì volací znaèky, RST
pro protistanici, své QTH a jmé-
no. Za ka�dé spojení s vlastní
zemí se poèítá 1 bod, jinak 2
body. Násobièi jsou DXCC
zemì. Koncový stupeò vysíla-
èe nesmí pøekroèit 10 W pøíko-
nu. Typ aktivního prvku v konco-
vém stupni je tøeba v sumáøi deníku popsat.
Kopie logu se zasílá nejpozdìji do 21. 11.
na: Rádiótechnika szerkesztösége, Buda-
pest. Pf 603, H-1374 Hungary. Vítìzná sta-
nice obdr�í roèní pøedplatné èasopisu Rádi-
ótechnika, ka�dý uèastník pamìtní diplom.

Ukrainian DX Contest -
poøádá se ka�doroènì první ví-
kend v listopadu, zaèátek v so-
botu ve 12.00 a konec v nedìli
ve 12.00 UTC v pásmech 80 a�
10 m mimo WARC. Provoz CW
i SSB. Závod je typu WW, tzn.,
�e se navazují spojení se v�e-
mi stanicemi. Spojení s touté�
stanicí na stejném pásmu jiným druhem pro-
vozu je mo�né po uplynutí 10 minut. Kate-
gorie: jeden op. - jedno pásmo, jeden op. -
v�echna pásma, více op.- jeden TX, více
op.- více TX, jeden op. - v�echna pásma -
QRP (max. 10 W výkon), jeden op. - jedno
pásmo - QRP (max. 10 W výkon), poslucha-
èi. Vymìòuje se RST a poøadové èíslo spo-
jení od 001, ukrajinské stanice dávají RST a
dvoupísmenný identifikátor provincie: CN,
CR, DN, DO, HA, HE, HM, CH, IF, KI, KO, KR,
KV, LU, LV, NI, OD, PO, RI, SL, SU, TE, VI,
VO, ZA, ZH, ZP. Bodování: za spojení se
stanicí vlastní zemì 1 bod, jiné zemì vlast-
ního kontinentu 2 body, s jiným kontinentem
3 body a za spojení s ukrajinskou stanicí 10
bodù. Násobièe: Zemì DXCC a WAE a jed-
notlivé ukrajinské provincie, a to na ka�dém
pásmu zvlá��. Deníky se zasílají na: Ukra-
inian Contest Club, P.O.Box 4850, Zapo-
rozhye 330118, Ukraine.

Contest Beograd 98 -
poøádá Radioklub Nikola Tesla
- YU1AHI, zalo�ený v roce
1924. Termín v pásmu 80 m je
v pátek 13. 11. mezi 19.00 a�
24.00 UTC. Spojení se nava-
zují se v�emi stanicemi. Stani-
ce závodí v kategoriích: je-
den op/mix, klubové stanice/
mix, posluchaèi/mix. CW spo-
jení s vlastní zemí se hodnotí
2 body, s jinou zemí 4 body,
s YU stanicí 10 bodù. SSB spojení se hod-
notí polovièním poètem bodù. S jednou sta-
nicí je platné jen jedno spojení bez ohledu
na druh provozu. Výzva je CQ BG (na SSB
CQ Beograd). Vymìòuje se kód slo�ený
z RS(T) a poètu potvrzených velkých ètver-
cù - pokud nemáte evidenci, pak 000. Stani-
ce z Jugoslávie pøedávají dvoupísmenné
oznaèení distriktu, platící jako násobiè: ZM
= Zemun, RA = Rakovica, ZD = Zvezdara,
NB = Novi Beograd, CA = Cukarica, PL =
Palilula, SG = Stari Grad, BR = Barajevo, OB
= Obrenovac, SV = Savski Venac, GC =
Grocka, SP = Sopot, VD = Vozdovac, LZ =
Lazarevac, VR = Vracar, MD = Mladeno-
vac. Deníky je tøeba zaslat do 15 dnù po
závodì na adresu: Radio Club *Nikola Tes-
la* - YU1AHI, Contest director YU1BO, Ti-
mocka 18, 11000 Belgrade, Yugoslavia.

l Pøipravuje se velká expedice na ostrov
Navassa; mìla by pracovat pod znaèkou
N1V pravdìpodobnì na pøelomu listopadu/

prosince od 22. 11., nebo prosince/ledna
od 27. 12. 1998 do 9. 1. 1999. Tato lokalita
byla bez radioamatérského provozu ji� pøes
5 let.
l Bosna a Hercegovina pøijala nyní zása-
dy TR 61-01 a TR 61-02; je tedy mo�né
z Bosny pracovat podle zásad CEPT bez
dal�ích formalit podobnì, jako je tomu v Chor-
vatsku a Makedonii. Pozor! Je�tì stále to ale
není mo�né ze Slovinska, které na dohodu
CEPT nepøistoupilo (i kdy� probíhají jednání,
hlavnì v souvislosti se svìtovým �ampio-
nátem na KV, který bude právì ve Slovin-
sku)!
l Dal�í expedici, která by mìla po del�í
dobì zaktivizovat ostrov Campbell, pøipra-
vuje ZL2HU na leden 1999. Evropskými èle-
ny expedice budou EI6FR a GI0NWG.

OK2QX

A� druhá polovina leto�ního léta s mohutný-
mi sluneèními erupcemi, výrony plasmy do
meziplanetárního prostoru, magnetickými bouøe-
mi a polárními záøemi pøedznamenala to, èeho
jsme a budeme svìdky bìhem podzimu - vze-
stup na dostateènou úroveò sluneèní aktivity,
umo�òující globální pou�itelnost v�ech krátko-
vlnných pásem. Bìhem první poloviny léta (vèet-
nì celého èervence) ale takové viditelné dùvody
chybìly.  Prùmìrné èís lo s luneèních skvrn
dosáhlo jen 66,2 - tedy je�tì ménì, ne� bylo
v èervnu. Dosadíme-li je na konec øady pro vý-
poèet dvanáctimìsíèní vyhlazené hodnoty, do-
staneme za leto�ní leden R12=43,9.

Pøipojené diagramy pro øíjen vycházejí
z oèekávání (proti lednu) více ne� dvojnásob-
ného R12=94. V tìsné blízkosti tøíciferných hod-
not se budou dostavovat pomìrnì pravidelná
(by� ne v�dy �iroká) otevøení v�ech pásem KV
a� po desítku. Navíc se budou èastìji (obvykle
v kladných fázích poruch a za pøispìní iono-
sférických vlnovodù) pro mezikontinentální
komunikaci za úèasti ionosférické oblasti F2
otevírat kmitoèty nad 30 MHz. Pravidelná
otevøení se budou spolehlivìji týkat j i�ních
smìrù v pásmech do 24 MHz a u tras podél
rovnobì�ek do 21 MHz. Pøi výraznìji zlep�ených
podmínkách to bude 28, resp. 24 MHz, tedy ob-
vykle o pásmo vý�e. Na transpolárních trasách
bude k otevøením vìt�inou docházet spí�e jen
na kmitoètech pod 15 MHz (pøíp. do 18 MHz) a
zmìnou proti období minima cyklu tu bude vìt�í
pravidelnost otevírání �pásem DX�. Nepøímým
dùsledkem mù�e být men�í �ance na spojení na
dolních pásmech, pøièem� jen èást viny padá na
vìt�í  út lum v dolních oblastech ionosféry
následkem vìt�í intenzity záøení ze Slunce
(který je v radioamatérské praxi dostateènì
kompenzován zvý�ením nabídky rùzných druhù
a mechanismù �íøení).

S obvyklou struènou analýzou minulého vý-
voje je na øadì leto�ní èervenec. V jeho poèátku
vyvrcholil vzestup sluneèní aktivity sérií erupcí
na západní polovinì disku, po nich� podle
oèekávání následovalo nejprve sice jen mírné
zvìt�ení geomagnetické aktivity od 2. 7., ale
vzápìtí i poruchy se slabou polární záøí dále na
severu a celkovým zhor�ením podmínek 5.-6. 7.
Vìt�í sluneèní radiace se sluneèním tokem
témìø stále nad 100 s.f.u. umo�nila men�í do-
pad poruch, rychlej�í zotavování se z nich a
èastìj�í vývoj kladných fází. To potvrdil i dal�í
prùbìh, kdy navzdory poruchám 9. 7. a 11. 7.
(navíc superponovaným na pokles sluneèní ra-
diace), do�lo po pøíznivých dnech 7.-9. 7. k jen
mírnému zhor�ení. Dal�í vzestup sluneèní akti-
vity v�e do znaèné míry napravil. ð

Pøedpovìï podmínek
�íøení KV na øíjen
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Aktivita sporadické vrstvy E byla bìhem první poloviny leto�ního léta
nezvykle malá, s MOF pod 100 MHz. Výjimkou byla jen støeda 15. 7.
s otevøením, hlá�eným z Belgie do Polska, Maïarska a Ukrajiny mezi
16.18-16.42 UTC. Pøi spojeních v pásmu dvou metrù a pøeklenutých
vzdálenostech od 110 km vycházel MUF na 177 MHz.

Sice zvlá�tním, ale pouèným pøíkladem dynamiky pùsobení Slunce na
magnetosféru a vy��í oblasti zemské atmosféry byl vývoj okolo 23. èer-
vence. Masivní poru�e toti� nepøedcházela �ádná vìt�í sluneèní erupce,
ale expanze severní koronální díry smìrem na jih a� do heliografických
�íøek, které oznaèujeme jako potenciálnì geoaktivní. Následovalo zvý�ení
rychlosti sluneèního vìtru ze 400 na 750 km/s - a vícedenní zhor�ení pod-
mínek. Èásteèný návrat do prùmìru následoval a� od 28. èervence (na-
vzdory nadále pøetrvávající zvý�ené hladinì energetických elektronù a ne-
homogenitám, pùsobícím rozptyl a útlum rádiových vln).

Navzdory poklesu probìhlo je�tì koncem mìsíce pár men�ích erupcí,
následovaných intenzivní geomagnetickou bouøí. Její pøíèinou byl zesílený
sluneèní vítr, zpùsobený zmìnami ve sluneèní atmosféøe 29. èervence a
následovala záporná fáze poruchy se zhor�ením podmínek �íøení krátkých
vln.

Z majákù IBP byly bez problémù sly�et 4U1UN, VK6RBP, ZS6DN,
4X6TU, OH2B, CS3B, OA4B a YV5B. Slab�í signály LU4AA a ZL6B
odpovídaly ionosférické zimì na ji�ní polokouli. Australský maják VL8IPS
v Darwinu i norský LN2A ve Stavangeru pracovaly pøesnì podle rozvrhu -
tj. VL8IPS s poèátkem cyklu v celou hodinu na kmitoètu 5471,8 kHz a
s pøepínáním po 4 minutách postupnì na 7871,8, 10 408,8, 14 406,8 (kde
zaèíná LN2A) a 20 496,8 kHz. VL8IPS byl pravidelnì sly�et na ètyøech
vy��ích kmitoètech, LN2A na tøech ni��ích.

Závìrem obvyklé èíselné hodnoty, tentokrát za leto�ní èervenec.
Prùmìrný sluneèní tok v èervnu, 114,0 s.f.u., byl vypoèten z denních hod-
not 127, 120, 128, 129, 124, 121, 115, 112, 114, 109, 108, 99, 106, 103,
105, 106, 100, 99, 102, 112, 110, 114, 115, 125, 122, 119, 120, 121, 120,
115 a 114. Stav geomagnetického pole udávají denní indexy Ak z Wingstu:
8, 12, 12, 14, 22, 22, 7, 4, 22, 6, 16, 8, 7, 5, 4, 32, 10, 8, 4, 5, 12, 15, 43,
29, 14, 6, 4, 10, 16, 10 a 29. Prùmìr èinil 13,4, co� byla hodnota, poskytu-

jící dùvod pro vyslovení pøedpokladu urychlení vývoje k maximu cyklu,
oèekávanému ji� za rok a pùl.

OK1HH

V na�í rubrice se vám sna�ím pøiblí�it
závody a soutì�e, ve kterých mù�ete zís-
kat mnoho provozních zku�eností, aby va�e
èinnost posluchaèe nebo èinnost samostat-
ného operátora, který vysílá pod vlastní
znaèkou OK, byla je�tì úspì�nìj�í.

Ka�doroènì pøibývají do na�í radioama-
térské rodiny stovky nových mladých i star-
�ích posluchaèù a samostatných operáto-
rù. Proto uvádím informace také o závodech
a soutì�ích, aby se nikdo úèasti v nich ne-
musel obávat.

Jedním z mladých posluchaèù, kteøí se
zapojili do celoroèních soutì�í OK - mara-
tón a KV OK ACTIVITY, je ètrnáctiletý OK1-
35241, Václav Henzl z Prahy. Nav�tìvuje
základní jazykovou �kolu v Praze. Uèí se
hovoøit anglicky a francouzsky, ve �kole
prospívá s vyznamenáním a jeho nejoblíbe-
nìj�ími pøedmìty jsou matematika a fyzika.
Zajímá se o elektroniku a také ho baví pozo-
rování poèasí. Pro svoji potøebu si na balkó-
nì svého bytu sestrojil meteorologickou
budku, ve které má vlhkomìry, teplomìry a
termograf. Tato Va�kova záliba ho pøivedla
také k radioamatérské èinnosti.

O prázdninách toti� nav�tívil meteorolo-
gickou stanici Svratouch, kde také bydlel a
spoleènì s meteorology pozoroval poèasí.
Jednoho dne pøi�el do slu�by na stanici ra-
dioamatér Milan Gregor a pøinesl si s sebou
vysílací zaøízení na velmi krátké vlny. Va-
�ek, jako mladý a zvìdavý kluk, který se
zajímá o v�echno, co svítí, pípá, je na bater-
ky a elektrický proud, se samozøejmì ihned
zajímal o vysílaèky. Kdy� Milan navazoval
spojení s radioamatéry, zatou�il Va�ek také

po této zajímavé èin-
nosti.

Kdy� se Va�ek
po prázdninách vrá-
til domù, zavolal Mi-
lanovi a po�ádal ho,
aby mu dal telefonní
èíslo na nìkterého
radioamatéra, který
by mu èinnost radio-
amatérù podrobnìji
pøiblí�il. Pøes telefon
se seznámil s Jin-
drou Güntherem,
OK1AGA, tajemní-
kem Èeského radio-
klubu, který se ho
ujal a od té doby ho
seznamuje s radio-
amatérskou èinnos-
tí. Pøitom se Va�ek pøipravuje na letní kurs
operátorù v Otrokovicích a v dobì, kdy bu-
dete èíst tyto informace, jistì ji� má za se-
bou úspì�né slo�ení zkou�ek a èeká na
povolení k vysílání pod vlastní znaèkou OK.

Va�ek poslouchá na v�ech krátkovln-
ných pásmech a také spojení pøes dru�ice.
Pro pøíjem pou�ívá pøijímaè KENWOOD R-
300 a prozatímní 10 m dlouhou anténu LW.
Má radost, �e doslova i na �kus drátu� je
mo�né poslouchat takøka celý svìt. Pro pøí-
jem FAXu, RTTY, PR a obrázkù pou�ívá mo-
dem Hamcom vlastní konstrukce. Ve spoje-
ní s notebokem Siemens 386 pracuje
perfektnì nejen modem, ale i programy. Za
krátký èas své posluchaèské èinnosti si
Va�ek nejvíce cení poslechu stanice 9N7W
z Nepálu.

V�em zaèínajícím radioamatérùm vzka-
zuje, �e poslouchání je zaruèená cesta

Václav Henzl,OK1-35241, z Prahy
u svého pøijímaèe

k úspìchu. Jeden mìsíc poslechu vám dá
více, ne� se mù�ete nauèit za celý rok teo-
retického uèení - nepodceòujte to! Pokud  to
bude mo�né, najdìte si ka�dý ve svém okolí
radioamatéra, který vám podá potøebné in-
formace a pøiblí�í vám radioamatérskou èin-
nost.

Pøeji vám mnoho úspìchù a tì�ím se na
dal�í dopisy a dotazy od vás.

 Pi�te mi na adresu: OK2-4857, Josef
Èech, Tyr�ova 735, 675 51 Jaromìøice nad
Rokytnou.

ð

73! Josef, OK2-4857

Z va�í èinnosti
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