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V TOMTO SE�ITÌ

s panem Miloslavem Mare�em,
øeditelem firmy Micronix, s. r. o.

Pøed pìti lety jsem s vámi dìlal
první rozhovor. Mù�ete mi sdì-
lit, jaké zmìny se staly ve va�í
firmì a èím se nyní zabývá?

Firma Micronix, která byla zalo�e-
na v roce 1990, v souèasné dobì pù-
sobí v Èeské i Slovenské republice a
v Polsku. Na Slovensku byla zalo�ena
samostatná poboèka v roce 1996 se
sídlem v Banské Bystrici. Micronix je
nyní rozdìlen do ètyø divizí. První, ète-
náøùm odborných elektrotechnických
èasopisù nejznámìj�í, je divize mìøicí
a testovací techniky. Druhá divize se
zabývá monitorovací a zabezpeèovací
technikou, tøetí technikou kanceláø-
skou a divize ètvrtá pùsobí v oblasti
automobilových a motocyklových ba-
terií. Tímto rozdìlením je dána i náplò
èinnosti

Tentokrát bych se rád vìnoval
divizi mìøicí a testovací techni-
ky. Ètenáøe na�eho èasopisu by
urèitì zajímal vá� sortiment
v této oblasti.

Nabídka mìøicí techniky, kterou
neustále roz�iøujeme, zahrnuje analo-
gové, digitální a DPO osciloskopy, di-
gitální multimetry RMS a TRUE RMS
se sbìrnicemi RS 232 a GPIB, kle��o-
vé multimetry pro mìøení stejnosmìr-
ných a støídavých proudù od nìkolika
mA a� do 2 kA, mìøièe LCR, odporové,
kapacitní a èasové dekády, laborator-
ní zdroje stejnosmìrného a støídavé-
ho napìtí, generátory funkcí, univer-
zální a frekvenèní èítaèe, signální
generátory, testovací pøístroje telefon-
ní techniky, apod.

Nabízíte také mìøicí pøístroje
pro mìøení neelektrických veli-
èin?

Na�e nabídka v oblasti mìøení ne-
elektrických velièin je velmi �iroká.
Nabízíme digitální luxmetry, teplomìry
a pyrometry, mìøièe proudìní, otáèko-
mìry a stroboskopy, mìøièe kyslíku,
vlhkosti, elektromagnetického pole
atd. Vìt�ina pøístrojù umo�òuje ko-
munikaci s poèítaèem po sbìrnici RS
232.

Kteøí výrobci mìøicí techniky
jsou va�imi partnery?

Mìøicí pøístroje v nabídce na�í fir-
my jsou pøevá�nì z Ji�ní Koreje a
Taiwanu (LG Precision, Metex, Meter,
Motech, Summit, Lutron). Tyto pøístro-
je se vyznaèují dobrými technickými
parametry a velmi pøíznivou cenou.

Micronix je ov�em také autorizova-
ným distributorem mìøicí techniky tak
renomovaných firem, jako je Tektronix,
Rohde & Schwarz, Hewlett Packard,
Fluke, Kikusui, OK Industries apod.

Jakým zpùsobem mohou zákaz-
níci zakoupit va�e zbo�í?

Micronix poskytuje �iroké mo�nosti
nákupu zbo�í. Po objednání (zaslání
objednávky faxem, po�tou, E-mail:
ÈR micronix@micronix. cz, SR: micro-
nix@isetrnet.sk, popø. telefonicky) se
nabízí zákazníkovi nìkolik mo�ností
odbìru zbo�í. První mo�ností je za-
koupení pøímo v na�ich prodejnách
(Èeská republika - Antala Sta�ka 33,
Praha 4, Slovenská republika - Ban-
ská Bystrica, ÈSA 10), kde je zbo�í
zákazníkovi pøedvedeno a je k nìmu
dodán èeský návod k pou�ití. Dal�í
mo�ností je zaslání zbo�í na dobírku,
popø. zaslání expresní po�tou. Mo�-
nosti odbìru zbo�í si samozøejmì ur-
èuje zákazník sám. Zákazník si mù�e
zakoupit zbo�í také prostøednictvím
na�í rozsáhlé dealerské sítì, která po-
krývá celou ÈR a SR.

Jakou pozornost vìnuje firma
Micronix zaji�tìní servisu a kali-
braèní slu�bì?

Pøed zavedením nového mìøicího
pøístroje je od dodavatele vy�adována
servisní dokumentace a pøíslib zabez-
peèení náhradních dílù. Z tìchto dù-
vodù mù�e Micronix zabezpeèovat na
mìøicí pøístroje vlastní záruèní a pozá-
ruèní servis. Na�i technici mají tedy
k dispozici jak servisní návody, tak
originální náhradní díly. Vzhledem
k tomu, �e vlastníme i kalibraèní pro-
cedury, mù�eme po opravì mìøicí pøí-
stroje kalibrovat na vlastním kalibráto-
ru, který je souèástí vybavení na�eho
servisu.

Na které nové mìøicí pøístroje
byste chtìl ètenáøe upozornit?

Velmi zajímavým mìøicím pøístro-
jem je scopemeter Metex DG20. Pøístroj
mìøí v kmitoètovém pásmu do 20 MHz
(EQV), DC a� 5 MHz (SINGLE), má
dva kanály. Èasová základna pracuje
v pásmu od 50 ns/dílek do 0,1 s/dílek,
scopemeter má vestavìné digitální
kurzory. Vzorkovací rychlost pøístroje
je 20 MS/s s rozli�ením 8 bit. Displej
LCD s pøisvícením má rozmìr 10 x 12
dílkù.

Kromì scopemetru obsahuje DG
20 také logický analyzátor (8 kanálù,
èasová a stavová analýza) s minimál-
ní �íøkou impulsu 50 ns. Kmitoètomìr
scopemetru mìøí v pásmu 5 Hz a�
20 MHz, namìøené údaje zobrazuje
na 5místném displeji. Digitální multi-
metr mìøí stejnosmìrná a støídavá na-
pìtí, proudy, odpory, má stupnici dBm
(600 W). Pøístroj je napájen z akumu-
látorù nebo sí�ového adaptéru. Komu-
nikaci s poèítaèem zaji��uje sériová
sbìrnice RS 232.
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Software, který je k DG20 dodá-
ván, umo�òuje naètení hodnot z digi-
tálního multimetru, frekvenèního èíta-
èe, logického analyzátoru a digitálního
osciloskopu. Data jsou ukládána ve
formì tabulky, pøi zobrazení dat z os-
ciloskopu je zobrazení ve formátu YT,
pøièem� lze mìnit Y-T mìøítka (1, 2, 5,
10). Základní software umo�òuje také
mìøení vybraných úsekù køivky kurzo-
ry, zobrazení MIN, MAX hodnot apod.
Scopemeter se vyznaèuje kromì �iro-
ké mo�nosti pou�ití také velmi zajíma-
vou cenou.

V katalogu mìøicí a testovací tech-
niky 1998/99 je uvedena také nová
øada analogových a �readout� oscilo-
skopù LG Precision pokrývajících kmi-
toètové pásmo do 100 MHz. Oscilo-
skopy jsou 2 a 4kanálové, vyznaèují
se zcela novým uspoøádáním ovláda-
cích prvkù a dokonalými technickými
parametry.

Novinkou je také scopemeter LG
Precision OS310, pøenosný, baterií
napájený pøístroj, mìøí v rozsahu do
100 MHz s vzorkovací rychlostí 5 GS/s
a vertikálním rozli�ením 8 bitù. OS310
obsahuje také 33/4místný digitální mul-
timetr, standardnì je distribuován se
sbìrnicí RS 232C, popø. ho lze dodat
i s tiskárnou.

Analogovì-digitální osciloskopy LG
øady OS-3000D umo�òují mìøit v kmi-
toètovém pásmu do 60 MHz s vzorko-
vací rychlostí 20 MS/s. K pøístrojùm je
dodáván èeský software (RS 232C,
FFT, kurzory, zmìna mìøítka Y-T).

Digitální osciloskopy LG pøedsta-
vují ekonomické øe�ení pøi mìøení ne-

ñ standardních prùbìhù, proto�e jsou
vybaveny klasickou obrazovkou, která
vìrnì zobrazí prùbìhy pøipojené ke
vstupnímu zesilovaèi (uchovávat a mate-
maticky zpracovávat lze v re�imu DSO).

�iroká nabídka univerzálních a frek-
venèních èítaèù je roz�íøena o typy
mìøící v pásmu a� do 1 500 MHz. Vy-
brané typy èítaèù mohou komunikovat
s poèítaèem (RS 232C). Generátory
funkcí øady FG 7000 pracují v pásmu
od 0,02 Hz do 2 MHz, vestavìný
kmitoètomìr generátoru mìøí a� do
50 MHz, pøièem� nastavené kmitoèty
jsou zobrazeny na 6místném displeji.
Pro velmi jemné nastavení amplitudy
a kmitoètu doporuèuji ètenáøùm gene-
rátor funkcí FG 503 (RS 232C), u kte-
rého jsou výstupní velièiny nastavová-
ny na displeji.

Osciloskopy vy��í øady a� k DPO tvoøí
potom �pièku mìøicí techniky Tektro-
nix. Z produkce HP je zajímavým vý-
robkem digitální multimetr HP 34401A
(61/2místný, RS 232C, GPIB) a oscilo-
skop HP 54645A, který je kombinován
s logickým analyzátorem.

Kde lze najít ucelené informace
o va�ich mìøicích pøístrojích?

Základní nabídka mìøicích pøístro-
jù je uvedena v katalogu mìøicí a tes-
tovací techniky 1998/99, který je prù-
bì�nì aktualizován. Micronix nabízí
také zkrácenou verzi katalogu, ve kte-
ré nalezne zájemce k jednotlivým pøí-
strojùm základní technické údaje. Dále
lze najít na�i celkovou nabídku také
na Internetu (www.micronix.cz).

Co chcete sdìlit na�im ètená-
øùm na závìr?

 Ètenáøùm bych rád pøipomìl, �e
nabídka mìøicí techniky od mnohých
výrobcù a distributorù je �iroká a není
mnohdy jednoduché se v ní orientovat
správným smìrem. Je vhodné elimi-
novat podezøele levné pøístroje, na
které není zabezpeèen záruèní a pozá-
ruèní servis, shoda, kalibrace apod.

Nakonec bych chtìl podìkovat
v�em na�im obchodním partnerùm za
spolupráci a popøát v�e nejlep�í a
hodnì zdraví v roce 1999.

Za ètenáøe vám dìkuji, pøí�tí rok
to budeme asi hodnì potøebovat.

Které výrobky z produkce firem
Tektronix a Hewlett Packard na-
bízíte zákazníkùm?

Micronix mù�e uspokojit nároèné
zákazníky ucelenou øadou mìøicí
techniky Tektronix a HP. Zajímavým
sortimentem jsou digitální osciloskopy
(DSO) Tektronix základní øady TDS
210 a TDS 220, které pracují v kmito-
ètovém pásmu 60 MHz a 100 MHz
s vzorkovací rychlostí 1 GS/s. K pøí-
strojùm je mo�né dokoupit komuni-
kaèní modul (RS 232, GPIB, Centro-
nix, VGA), vèetnì software v èeském
prostøedí. Osciloskopy øady TDS 300
pøedstavují ekonomické øe�ení pøi ma-
ximálním technickém vybavení. Tyto
pøístroje pracují v pásmu a� 400 MHz.

Existuje organizace European Ra-
diocommunications Committee (ERC)
a jeho vedení - European Radiocom-
municatins Office (ERO), které mají
sídlo v Kodani a koordinují práci sdì-
lovacích organizací v 15 èlenských
státech Evropské Unie ve spolupráci
s Evropskou konferencí po�tovních a
sdìlovacích správ (CEPT), která nyní
sdru�uje ji� 43 zemí.

Èlenské zemì EU musí nyní stále
èastìji pøijímat rozhodnutí, která jsou
ovlivòována obecnì platnými smìrni-
cemi ERC. To se pochopitelnì týká
i radioamatérù, jako slu�by vyu�ívající
èásti elektromagnetického spektra,
která dokonce mù�e svou èinností
ovlivòovat nepøíznivì i jiné slu�by.
Bylo proto nutné zabezpeèit, aby u evrop-
ské komise ERC a také v Evropském
parlamentu byla skupina osob, která
bude zájmy radioamatérù obhajovat a
chránit.

Takováto pracovní skupina byla
ustavena ji� v roce 1990 pøi zasedání
1. oblasti IARU v Torremolinos s ná-
zvem EUROCOM. Prezidenta této
pracovní skupiny jmenuje pøímo exe-

Víte, co je to
EUROCOM?

kutiva 1. oblasti IARU, ka�dá z 15 zemí,
které jsou èleny EU, tam má svého
zástupce. V souèasné dobì je prezi-
dentem EUROCOM Gaston Bertels,
ON4WF. Spolupráce této skupiny jak
s Evropským parlamentem, který pøijí-
má záva�ná doporuèení, tak s ERC,
ji� pøinesla své prvé úspìchy. Jedním
z nich je napø. vyjmutí radioamatér-
ských zaøízení konstruovaných doma
z povinnosti úøedního pøezku�ování
(homologace), která je jinak pøede-
psána pro v�echna sdìlovací zaøízení.

Tato výjimka v prvém návrhu neby-
la a napø. v Chorvatsku je stále je�tì
homologace i doma vyrobených zaøí-
zení vy�adována. Výjimka ov�em platí
pouze pro ta zaøízení, která nejsou
nabízena k prodeji. V Èeské republice
je pro radioamatéry �tìstím, �e na�i
zákonodárci ji� postupovali podle zá-
sad pøijatých pro státy EU, ponìvad�
naøízení vlády è. 169/1997 ve svém
paragrafu 2 konkrétnì vyjímá amatér-
ská zaøízení z pùsobnosti zákona
è. 22/1997, proto�e se jedná o experi-
mentální zaøízení, jejich� nepøetr�itý
vývoj a zmìny definice radioamatér-
ské slu�by pøímo pøedpokládá. Na to-
várnì vyrábìné pøístroje se pochopi-
telnì tato výjimka nevztahuje.

Podle CQ-DL 9/98 a Sbírky zákonù
        2QX

Výzkumníkùm firmy Siemens se
podaøilo vytvoøit senzor,  který je scho-
pen sejmout a vyhodnotit charakteris-
tické znaky otisku prstu.

Senzor je vytvoøen technologií
CMOS a pracuje s rozli�ením 50 µm
(500 dpi) a s 50 stupni �edi, co� spl-
òuje v�echny souèasné po�adavky
na identifikaèní systémy vycházející
z otiskù prstù. Obrazová data na vý-
stupu senzoru (digitalizovaná pøevod-
níkem A/D) jsou v prùbìhu asi 0,5 s
vyhodnocena a získané specifické
znaky otisku mohou být porovnány se
znaky referenèního otisku ulo�enými
v pamìti.

Teprve pøi souhlasu lze napø. za-
pnout poèítaè, vyøadit imobilizér auto-
mobilu. Výhodou pro oprávnìného
u�ivatele chránìného systému je jed-
noduchost manipulace a zbavení se
potøeby pamatovat si kódy PIN nebo
hesla.

Senzor je natolik malý a plochý, �e
jej lze integrovat i do èipové karty a
tak chránit i její pou�ívání.

Sezame
otevøi se!

Elektronik 3/1998, s. 26
          JH
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SEZNAMUJEME VÁS

Bezdrátový
ovládací

systém BOS

ñ

Celkový popis

Firma ENIKA v Nové Pace pøinesla na
trh dal�í variantu svého systému, který
umo�òuje ovládat nejrùznìj�í spotøebièe
bezdrátovì. O první variantì tohoto systé-
mu jsem pøinesl podrobnou informaci
v AR6/94. Tento systém je od prvního od-
li�ný pøedev�ím ve velké univerzálnosti po-
u�ití a té� v tom, �e ji� není rozdìlen na
prvky s men�ím zabezpeèením a na prvky
s vìt�ím zabezpeèením, ale v�echny prvky
tohoto systému (433,92 MHz), pou�ívají 224

kódových kombinací, tedy celkem témìø
17 milionù kombinací. Pokud si objednáte
pøijímaè s tzv. plovoucím kódem (který má
za typovým oznaèením písmeno H), získá-
te 232 kódových kombinací, tedy více ne� 4
miliardy kombinací. To se mi v�ak ji� jeví
jako znaènì nadbyteèné.

Oproti pøede�lému provedení byl celý
základní systém zjednodu�en do dvou uni-
verzálních dílù. Do vysílaèe, který je buï
v podobì klíèenky nebo v podobì nástìn-
ného tlaèítka s velkou ovládací plochou.
Klíèenka je opatøena ètyømi samostatnými
tlaèítky, která ovládají ètyøi mikrospínaèe.
Velkoplo�né tlaèítko má ve svých rozích
rovnì� ètyøi mikrospínaèe, které jsou spí-
nány podle toho, ve kterém rohu toto tlaèít-
ko stiskneme. Pokud toto tlaèítko stiskne-
me uprostøed jeho horní èásti, sepnou se
oba horní mikrospínaèe a toté� platí o dolní
èásti tlaèítka. Stiskneme-li toto tlaèítko
uprostøed, sepneme souèasnì v�echny
ètyøi mikrospínaèe. Velkoplo�né tlaèítko je
dodáváno ve ètyøech barvách: bílé, èerné,
tmavì modré anebo vínovì èervené, klí-
èenka je dodávána pouze v èerné barvì.
Klíèenka i tlaèítko jsou funkènì naprosto
shodné a lze je pou�ít k libovolnému pøi-
jímaèi, proto�e komunikaèní kód urèují
samy. Zbývá je�tì dodat, �e je k dispozi-
ci i vysílaè v podobì standardního zvonko-
vého tlaèítka s mo�ností vlo�it jmenov-
ku.

Elektronika pøijímaèe je napájena z ob-
vodu, který je pøijímaèem ovládán, tak�e
o jeho napájení se nemusí u�ivatel vùbec
starat. Vysílaè v nástìnném tlaèítku, ve
zvonkovém tlaèítku i vysílaè v klíèence
jsou napájeny typovì shodnou miniaturní
alkalickou baterií 12 V (válcový tvar o prù-
mìru 10 mm a délce 28 mm). Tato baterie,
z ní� je proud odebírán pouze po dobu
stisknutého tlaèítka, vydr�í v provozu nìko-
lik let.

Pøijímaèe jsou ve dvojí základní verzi:
první verze mù�e ovládat pouze jeden spo-
tøebiè, druhá verze mù�e nezávisle ovládat
a� dva spotøebièe. Spotøebièe jsou ovládá-
ny pomocí relé s jedním pøepínacím kon-
taktem. A� na poèet ovládaných spotøebièù
(jeden nebo dva) jsou oba typy pøijímaèù
funkènì zcela identické. Pøijímaè mù�e být
napájen støídavým napìtím 230 V, pøípad-
nì stejnosmìrným nebo støídavým napì-
tím 24 V. V nabídce výrobce nalezneme
i pøijímaèe (rovnì� shodných funkcí) s na-
pájecím napìtím 12 V.

U ka�dého pøijímaèe mù�e u�ivatel
zvolit jednu z pìti mo�ností ovládání pøipo-
jeného spotøebièe:
- Funkce ZAPNOUT: Stisknutím a uvolnì-
ním pøíslu�ného tlaèítka mikrospínaèe se
vypnutý spotøebiè zapne.
- Funkce VYPNOUT: Stisknutím a uvolnì-
ním pøíslu�ného tlaèítka mikrospínaèe se
zapnutý spotøebiè vypne.
- Funkce ÈASOVAÈ: Stisknutím a uvolnì-
ním pøíslu�ného tlaèítka mikrospínaèe se
spotøebiè zapne a vypne se automaticky za
dobu, kterou jsme pøi instalaci nastavili (od
1 sekundy do 30 minut).
- Funkce VYPÍNAÈ: Stisknutím a uvolnì-
ním pøíslu�ného tlaèítka mikrospínaèe se
spotøebiè zapne. Druhým stisknutím a
uvolnìním tého� tlaèítka mikrospínaèe
se spotøebiè opìt vypne.
- Funkce TLAÈÍTKO: Spotøebiè je zapnut
pouze po dobu, po kterou je tlaèítko mikro-
spínaèe stisknuté.

Ka�dý pøijímaè je v tomto smyslu na-
prosto univerzální a umo�òuje u�ivateli
zvolit tu funkci, která mu pro dané pou�ití
nejlépe vyhovuje. Pro ovládání pøijímaèe
lze pou�ít libovolný vysílaè (nástìnné tla-
èítko, klíèenku, pøípadnì zvonkové tlaèítko)
a ka�dý pøijímaè lze ovládat i nìkolika vysí-
laèi. Pøijímaè je v�ak pro zvolenou funkci
a pro spolupráci s urèitým vysílaèem nutno
nejprve naprogramovat. Toto programová-
ní je v principu velmi jednoduché a pou�ívá
se k nìmu jednak tlaèítko na tìlese pøijí-
maèe, jednak tlaèítko pøíslu�ného mikro-
spínaèe v pou�itém vysílaèi.

V návodu, který jsem mìl k dispozici, je
v�ak toto programování popsáno ponìkud
krkolomnì, a proto se pokusím v následují-
cích odstavcích uèinit tento postup co nej-
srozumitelnìj�í.

Programování lze v principu rozdìlit do
tøí fází:
1. Nejprve je tøeba do re�imu programová-
ní vstoupit.
2. Pak musíme zvolit funkci, kterou si pøe-
jeme naprogramovat.
3. Nakonec je tøeba urèit, kterým ovlada-
èem (mikrospínaèem) budeme tuto funkci
realizovat.

1. U �jednokanálového� pøijímaèe je
proto tøeba jednou krátce stisknout tlaèítko
na pøijímaèi a pak tuto volbu potvrdit jed-
ním del�ím stisknutím tého� tlaèítka, a� se
rozsvítí ètyøi horní diody. Tím je pøijímaè
pøipraven k naprogramování libovolné funkce.

U �dvoukanálového� pøijímaèe je tøeba
nejprve zvolit, zda má být ovládáno relé A
nebo relé B, pøípadnì obì relé A i B. Stisk-
neme-li krátce tlaèítko na pøijímaèi jednou,
volíme relé A, stiskneme-li krátce dvakrát,
volíme relé B a stiskneme-li krátce tøikrát,
volíme relé A i B. Tuto volbu opìt potvrdí-
me jedním del�ím stisknutím tého� tlaèít-
ka, a� se rozsvítí ètyøi horní diody. Tím je
i tento pøijímaè pøipraven k naprogramová-
ní po�adované funkce.

2. Po�adovanou funkci nyní naprogra-
mujeme tak, �e tlaèítko na pøijímaèi stisk-
neme krátce tolikrát, a� se tøemi horními
svítivými diodami zobrazí sestava funkce,

kterou si pøejeme realizovat a která je vle-
vo od tìchto diod graficky znázornìná.
�ádné stisknutí (tedy ponechání v základ-
ním nastavení) volí funkci ZAPNOUT, jed-
no stisknutí volí funkci VYPNOUT, dvì
stisknutí volí funkci ÈASOVAÈ, tøi stisknutí
volí funkci VYPÍNAÈ a ètyøi stisknutí volí
funkci TLAÈÍTKO. Tento postup se stále
cyklicky opakuje, to znamená, �e pátým
stisknutím volíme opìt funkci ZAPNOUT
atd. Volbu pak potvrdíme del�ím stisknu-
tím tlaèítka na pøijímaèi, a� svítící diody
bliknou. Tím je pøijímaè pro zvolenou funk-
ci naprogramován.

3. Je�tì nám zbývá urèit, kterým mikro-
spínaèem (na vysílaèi) bude tato funkce re-
alizována. Tlaèítko mikrospínaèe na vysíla-
èi, kterým chceme tuto funkci realizovat,
stiskneme proto dvakrát dlouze po sobì.
Souèasné blikání obou diod oznaèených
PROVOZ nám potvrzuje, �e byla zvolená
funkce pro toto tlaèítko a tento vysílaè
správnì naprogramována.

Zcela shodným postupem lze napro-
gramovat v�echny funkce. Pouze u funkce
ÈASOVAÈ musíme je�tì stanovit dobu, po
kterou si pøejeme, aby zùstalo spínací relé
sepnuto. Programujeme zcela shodnì tak,
jak bylo popsáno, av�ak po závìreèném
dvojím del�ím stisknutí pøíslu�ného tlaèítka
mikrospínaèe na vysílaèi zaèneme odpoèí-
távat èas, po který má zùstat spínací relé
sepnuto. Po uplynutí této doby stiskneme
krátce tlaèítko na pøijímaèi. Pøejeme-li si
napøíklad, aby byl spotøebiè automaticky
vypnut v�dy za 30 sekund, stiskneme za
30 sekund krátce tlaèítko na pøijímaèi. Tím
je po�adovaná doba sepnutí naprogramo-
vána.

Pro zøejmì neju�ívanìj�í pøípad pou�ití
�dvoukanálového� pøijímaèe, kdy je levým
horním mikrospínaèem zapínán a levým
dolním vypínán jeden spotøebiè a pravým
horním mikrospínaèem je zapínán a pra-
vým dolním vypínán druhý spotøebiè, je na-
programování mimoøádnì jednoduché. Po-
staèí podr�et stisknuté tlaèítko na pøijímaèi
asi 5 sekund (a� se rozsvítí dioda ZÁPIS) a
pak na vysílaèi krátce stisknout v�echny
ètyøi mikrospínaèe najednou. Úspì�né
ukonèení je i v tomto pøípadì indikováno
souèasným blikáním obou diod, oznaèe-
ných PROVOZ

Pokud by u�ivatel pøi volbì nìkteré
funkce udìlal chybu a nevìdìl si rady, jak
dál, je nejlep�ím øe�ením vymazat celou
pamì� pøijímaèe. To lze realizovat zcela
jednodu�e tak, �e tlaèítko na �dvoukanálo-
vém� pøijímaèi stiskneme krátce pìtkrát (na
�jednokanálovém� tøikrát), a� zùstane svítit
pouze dioda, oznaèená MAZÁNÍ V�E. Pak
znovu stiskneme tlaèítko na pøijímaèi a po-
dr�íme ho stisknuté tak dlouho (pøibli�nì
10 a� 12 sekund), a� zaènou souèasnì bli-
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Knihy si mù�ete zakoupit nebo objed-
nat na dobírku v prodejnì technické litera-
tury BEN, Vì�ínova 5, 100 00 Praha 10,
tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27
75. Dal�í prodejní místa: Jindøi�ská 29,
Praha 1; Slovanská 19, sady Pìtatøicát-
níkù 33, Plzeò; Cejl 51, Brno. Internet:
www.ben.cz. Zasielate¾ská sl. na Sloven-
sku: Anima, Tyr�ovo nábre�ie 1 (hotel Hut-
ník), 040 01 Ko�ice, tel./fax (095) 63225.

kat obì diody oznaèené PROVOZ. Tím je
pamì� pøijímaèe vymazána a mù�eme za-
èít programovat novou funkci. Zbývá je�tì
dodat, �e v pøípadì, �e ji� byla nìkterá
funkce naprogramována a u�ivatel by ji
chtìl znovu naprogramovat jinak, musí být
pùvodní funkce nejdøíve vymazána. Pokud
by se tak nestalo, indikovaly by to obì dio-
dy oznaèené PROVOZ jako chybu tak, �e
by zaèaly blikat, av�ak ve støídavém rytmu.

Zbývá je�tì upozornit na zcela novou
funkci, která u pøede�lé sestavy nebyla re-
alizovatelná, a to mo�nost naprogramovat
pøijímaè, aby ka�dý mikrospínaè na vysíla-
èi aktivoval jinou funkci. Mikrospínaèe klí-
èenky nebo nástìnného tlaèítka lze napøí-
klad naprogramovat tak, �e spínaè v levém
horním rohu bude mít funkci VYPÍNAÈ,
spínaè v pravém horním rohu bude mít
funkci TLAÈÍTKO a spínaè vlevo bude mít
tøeba funkci ÈASOVAÈ. Ka�dý si mù�e
zvolit libovolnou kombinaci podle svého
osobního pøání.

Pøijímaè je vlo�en do pouzdra o rozmì-
rech 124 x 82 x 35 mm. Podle mého názo-
ru lze v pøípadì potøeby u�etøit místo pro
jeho instalaci tak, �e pøijímaè vyjmeme
z jeho montá�ní krabice a pou�ijeme ho
samostatnì. Tím �ádné bezpeènostní
pøedpisy neporu�íme a u�etøíme hodnì
místa. Pøijímaè v takovém pøípadì zabírá
prostor pouze 90 x 73 x 28 mm, co� pøed-
stavuje jen 50 % pùvodního objemu s kra-
bicí. Nástìnné velkoplo�né tlaèítko je velmi
ploché a má rozmìry 80 x 80 x 17 mm; roz-
mìry klíèenky jsou 73 x 43 x 18 mm. Do tì-
lesa klíèenky je vestavìna èervená LED,
která pøi stisknutí libovolného tlaèítka indi-
kuje funkènost vysílaèe. Souèasnì upozor-
òuje na pøípadnou nutnost výmìny baterie,
proto�e pøi poklesu napájecího napìtí (asi
na 8 V) zaène po stisknutí kteréhokoli tla-
èítka blikat. Výrobce pøipravuje novou, zce-
la miniaturní dvoutlaèítkovou klíèenku, její�
elektronika bude napájena z lithiového plo-
chého èlánku a kromì rozdvojky bude
umìt ovládat v�echny typy pøijímaèù.

Rád bych se je�tì zmínil o dal�ím vý-
robku, kterým je bezdrátovì ovládaná roz-
dvojka. Ta je ve svém vnìj�ím provedení
shodná s rozdvojkou, která byla nabízena
ji� v pøede�lé sestavì, li�í se pouze tím, �e
má na èelní stìnì dvì svítivé diody, indiku-
jící stav zapnutého relé a té� úspì�né na-
programování pøípadného dal�ího vysílaèe.
Je dodávána s popisovanou novou ètyøtla-
èítkovou klíèenkou, která je pro základní
funkci rozdvojky ji� naprogramována. Horní
a dolní levé tlaèítko této klíèenky slou�í
k zapnutí a vypnutí spotøebièe, pøipojeného
do jedné zásuvky, a horní a dolní pravé tla-
èítko slou�í k zapnutí a vypnutí spotøebièe,
pøipojeného do druhé zásuvky. Dal�í rozdíl
oproti pùvodnímu provedení je v tom, �e
pro ovládání rozdvojky lze naprogramovat
i jiný vysílaè (napøíklad dal�í klíèenku nebo
nástìnné tlaèítko). Tato dálkovì ovládaná
rozdvojka má tu nespornou výhodu, �e ji
lze okam�itì pou�ívat a �e nevy�aduje
�ádnou instalaci. Umo�òuje ov�em realizo-
vat pouze funkce ZAPNOUT a VYPNOUT.

Funkce pøístroje

Pøiznám se, �e mi nejprve èinilo urèité
potí�e pøístroj pro rùzné funkce naprogra-
movat, proto�e, jak jsem se ji� zmínil, po-
kyny v návodu nejsou formulovány pøíli�
pøehlednì. Kdy� jsem se v�ak ve zpùsobu
nastavování zorientoval, dospìl jsem k pøe-
svìdèení, �e je nejen velmi logický, av�ak
ve své podstatì té� jednoduchý. Pak ji�
naprogramování jednotlivých funkcí a s tím
souvisejících úkonù bylo zcela snadné.
Vyzkou�el jsem v�echny funkce, které sys-
tém nabízí, a mohu potvrdit, �e jsem nena�el
ani tu nejmen�í závadu. Základní stupeò
zabezpeèení, který je vyjádøen sedmnácti
miliony kódù, se mi jeví pro jakýkoli zpùsob
pou�ití jako naprosto dostaèující a pou�ití
plovoucího kódu s jeho 4 miliardami mo�-
ností ji� pova�uji za vyslovenì nadbyteèné.

Urèitou zmìnou proti pøede�lému pro-
vedení dálkovì ovládaných komponentù
je nutnost pøidr�et pøíslu�né ovládací tlaèít-
ko pøi udílení kteréhokoli povelu stisknuté
alespoò pùl sekundy, zatímco u pøede�lé-
ho provedení postaèovalo i pouhé, témìø
letmé, klepnutí na tlaèítko. To je v�ak daò
za spolehlivìj�í zpùsob kódového zabez-
peèení a u�ivatel si na tuto nutnost musí
zvyknout.

Vnitøní i vnìj�í provedení jednotlivých
dílù v�ech sestav zasluhuje naprostou po-
chvalu, nebo� je, shodnì jako u pøede�lých
sestav, na úrovni nejlep�ích svìtových vý-
robcù. I provedení klíèenky s optickou kon-
trolou èervenì svítící diodou je perfektní,
tato klíèenka je v�ak bohu�el objemovì
dvakrát rozmìrnìj�í, ne� byla klíèenka pøe-
de�lé sestavy, co� je pro no�ení spolu
s klíèi ménì výhodné. Záva�nìj�ím problé-
mem v�ak je, �e tuto klíèenku nelze na-
vléknout na �ádný bì�ný krou�ek s klíèi,
proto�e do jejího drátìného oèka se neve-
jde ani drát o prùmìru 1,5 mm.

V programu firmy je i bezdrátovì ovlá-
daný regulátor osvìtlení, který v�ak v dobì
odevzdání rukopisu testu je�tì nebyl
k dispozici. Na trhu se pravdìpodobnì
objeví na konci tohoto roku.

Závìr

Závìrem bych chtìl zájemcùm je�tì
sdìlit cenové relace jednotlivých prvkù
tìchto sestav tak, jak je uvádí ceník firmy
ENIKA v Nové Pace. Jednokanálový pøijí-
maè Rx1 je prodáván za 1074 Kè, dvouka-
nálový pøijímaè Rx2 za 1449 Kè. Nástìnný
vysílaè Tx Tango je prodáván za 695 Kè,
vysílaè v klíèence Tx Pocket za 609 Kè a
vysílaè ve zvonkovém tlaèítku Tx Bell za
548 Kè. Rozdvojka Rx2 Z s jedním klíèen-
kovým vysílaèem je prodávána za 1499 Kè.
Ceny jsou vèetnì DPH pøi odbìru jednotli-
vých kusù. Pøi vìt�ím odbìru se ceny sni-
�ují.

V�echny tyto výrobky mohu závìrem
plnì doporuèit, proto�e je lze po funkèní
stránce oznaèit za perfektní, a byl jsem
uji�tìn, �e nová miniaturní klíèenka ji�
bude mít oèko v poøádku. Kromì toho lze
s tìmito prvky mnohdy vyøe�it i ty pøípady,
které se jinak jeví jako velmi obtí�nì øe�i-
telné nebo zcela neøe�itelné.

  Adrien Hofhans

Myslík, J.: Elektrotechnika jinak
aneb dal�í hlavolamy z elektro-
techniky, vydalo nakladatelství
BEN - technická literatura, 144
stran A5, obj. èíslo 120925, 149 Kè.

Kniha je sbírkou zajímavých úloh z elek-
trotechniky, z nich� mnohé mají i praktický
význam. Úlohy jsou vìt�inou zpracovány ve
formì hlavolamù; ètenáø se nejprve mù�e
pokusit o jejich samostatné øe�ení a získa-
né výsledky potom porovnat s výsledky uve-
denými v knize. Kniha si klade za cíl nejen
pouèit, ale také pobavit. Matematická nároè-
nost úloh je minimální, vìt�inou lze vystaèit
se znalostmi støedo�kolské matematiky.

Myslík, J.: Elektromagnetické
pole - základy teorie, vydalo na-
kladatelství BEN - technická lite-
ratura, 160 stran A5, obj. èíslo
120922, 159 Kè.

Teorie elektromagnetického pole je ná-
roèná i v tom, �e pole je neviditelné a jakou-
si pøedstavu o nìm si lze udìlat jen pomocí
siloèar a ekvipotenciál. Knihy o elektromag-
netickém poli mívají mnoho set stran. Tato
kniha je kompromis. Matematický aparát je
pou�íván jen v nezbytnì nutné míøe a sna-
hou je co nejvíce zdùraznit fyzikální podsta-
tu. Ètenáøi, kteøí neznají pou�itý matematický
aparát, mohou øadu odvození pøeskoèit. I tak
pro nì budou odvozené vztahy a zákonitosti
prakticky u�iteèné.

Kniha si neklade za cíl zpracovat obecné
výpoèty polí, ale jen jakési minimum znalos-
tí, které by mìl znát ka�dý elektrotechnik.
V tomto smyslu je tedy kniha urèena v�em
zájemcùm o elektrotechniku.

Je�tì k èlánku
�Bez�òùrový mikrofon
Philips SBC MC600�

Dostali jsme upozornìní z ÈTÚ, �e
u nás je pásmo 433,05 a� 434,92 MHz po-
voleno pouze pro datový provoz (na rozdíl
od øady státù - napø. SRN), a proto tento
mikrofon nemù�e být u nás schválen.

Firma Philips se tímto omlouvá, �e
z tìchto dùvodù nemù�e tyto mikrofony
uvést na ná� trh.

Redakce
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Dvoucestný usmìròovaè si mù�eme
pøedstavit také tak, �e pou�ijeme trans-
formátor se dvìma shodnými sekun-
dárními vinutími. Zapojíme dva shod-
né jednocestné usmìròovaèe s tím, �e
jedno vinutí zapojíme obrácenì.
Usmìròovaèe pak budou støídavì na-
bíjet spoleèný filtraèní kondenzátor.
Také proudové impulsy, zatì�ující dio-
dy, jsou men�í a rozdìleny mezi obì
diody.

Obr. 6. Dvoucestný usmìròovaè

Dvoucestný usmìròovaè z obr. 4 se
èastìji kreslí pøehlednìj�ím zpùsobem,
viz obr. 6. Konec jednoho vinutí je vlast-
nì pøipojen na zaèátek druhého tak, �e
se napìtí na vinutích sèítají.

Dvoucestný usmìròovaè z obr. 4
(obr. 6) vy�aduje, aby transformátor
mìl dvì shodná vinutí, pøípadnì aby
sekundární vinutí mìlo uprostøed od-
boèku. Má-li transformátor pouze jed-
no sekundární vinutí, pou�ívá se pro
dvoucestný usmìròovaè tzv. mùstko-
vé (Graetzovo) zapojení (obr. 7) se
ètyømi diodami.

Obr. 7. Mùstkový usmìròovaè -
Graetzovo zapojení

Diody v tomto zapojení tvoøí elek-
tronický pøepínaè. Je-li na horním konci
sekundárního vinutí kladné napìtí, pro-
chází proud z transformátoru pøes dio-
du D1 na zátì� a pøes D2 zpìt na trans-
formátor. Pøi opaèné polaritì napìtí
prochází proud diodami D3 a D4. Mùst-
kový usmìròovaè mù�eme sestavit ze
ètyø diod nebo mù�eme pou�ít usmìr-
òovací blok. Ten má ètyøi vývody, kte-
ré jsou pøehlednì oznaèené + ~ ~ �.
Usmìròovací blok je v�ak zpravidla
dra��í ne� ètyøi samostatné diody.

V souvislosti s usmìròovaèem je
tøeba udìlat je�tì dvì odboèky. První
se týká jednoho zajímavého jevu, dru-
há zlep�ení filtrace výstupního napìtí.

Mo�ná se vám to ji� stalo: Tranzis-
torový pøijímaè napájený z baterií hra-

je bezvadnì, pøi napájení ze sí�ového
adaptéru je v reprodukci sly�et brum.
První, co ka�dého napadne, je, �e na-
pájecí napìtí není dostateènì vyfiltro-
váno. Zvìt�íte-li kapacitu filtraèního
kondenzátoru, je brum prakticky shod-
ný. Chyba je v�ak jinde. Diody mùst-
kového usmìròovaèe oddìlují transfor-
mátor (a pøes kapacitu mezi primárním
a sekundárním vinutím i sí�) od zbytku
zaøízení. Transformátor je k filtraènímu
kondenzátoru a zátì�i pøipojen jen po
krátký okam�ik, ve kterém je nabíjen
filtraèní kondenzátor. Sí�ový pøívod
mù�e tvoøit anténu a ta je pøes usmìr-
òovací diody 100x za sekundu pøipo-
jována ke zbytku zaøízení. Uzavøená
dioda toti� pøedstavuje pro vf signál jis-
tou pøeká�ku, zato dioda, kterou pro-
téká proud (pøi nabíjení kondenzáto-
ru) signál neomezuje. Nejde v�ak jen
o pøijímaèe - brum se mù�e objevit i u
nízkofrekvenèních zesilovaèù a citli-
vých mìøicích pøístrojù. Pomoc je v�ak
snadná - staèí paralelnì ke ka�dé dio-
dì pøipojit kondenzátor 10 a� 47 nF.
Kondenzátor s touto kapacitou se pro
kmitoèet sí�ì 50 Hz prakticky neuplat-
ní a usmìròovaè pracuje beze zmìny.
Pro vf signály a pro rùzné �rozptylové�
kapacity v�ak pøedstavuje prakticky
zkrat.

V na�em pøípadì bude za usmìr-
òovaèem je�tì regulovatelný stabilizá-
tor. Proto jisté zvlnìní napìtí na výstu-
pu usmìròovaèe nevadí, nebo� na
výstupu zdroje je potlaèeno stabilizá-
torem. Nìkdy není tøeba výstupní na-
pìtí stabilizovat � napøíklad tehdy, na-
pájíme-li obvody pracující ve velkém
rozsahu napájecích napìtí. Pak zpra-
vidla staèí, není-li výstupní napìtí pøí-
li� zvlnìné. Napìtí na výstupu usmìr-
òovaèe je zvlnìné tím více, èím je
usmìròovaè více zatí�en, a naopak,
èím má filtraèní kondenzátor vìt�í ka-
pacitu, tím je zvlnìní men�í. Teoretic-
ky by tedy staèilo zvolit tak velkou ka-
pacitu kondenzátoru, abychom dosáhli
dostateènì malé zvlnìní napìtí. Pro
malá zvlnìní je v�ak kapacita neúmìr-
nì velká. V tom pøípadì si pomù�eme
tak, �e za usmìròovaè zapojíme je�tì
filtr. Zapojení usmìròovaèe s filtrem RC
je na obr. 8, prùbìhy napìtí na C1 a
C2 jsou na obr. 9.

Obr. 8. Usmìròovaè s filtrem

Filtr potlaèí zvlnìní pøibli�nì tolikrát,
kolikrát je mezní kmitoèet filtru men�í
nì� kmitoèet zvlnìní výstupního napì-
tí. Filtr s mezním kmitoètem 10 Hz
(napø. C2 = 1000 µF, R1 = 16 W) potla-

èí zvlnìní výstupního napìtí dvoucest-
ného usmìròovaèe (100 Hz) asi deset-
krát. Aby mìl filtr smysl, musí tedy být
mezní kmitoèet filtru mnohem men�í,
ne� je kmitoèet zvlnìní napìtí.

Obr. 9. Prùbìh napìtí v usmìròovaèi
podle obr. 8; a) na C1, b) na C2

Zapojením rezistoru se v�ak zhor�í
vlastnosti zdroje, pøedev�ím se zvìt�í
jeho vnitøní odpor. Proto se sna�íme
zvolit odpor rezistoru co nejmen�í,
ov�em pak je potøeba kondenzátor C2
s velkou kapacitou. Z tìchto dùvodù
se nìkdy pou�ívá zapojení, nazývané
násobiè kapacity. Jeho základní zapo-
jení je na obr. 10.

Obr. 10. Základní zapojení usmìròo-
vaèe s násobièem kapacity

Uva�ujme, �e tranzistor T1 má prou-
dový zesilovací èinitel 100 (bì�ná ve-
likost je 20 a� 300). Pak mù�eme sto-
krát zvìt�it odpor rezistoru R1 a stokrát
zmen�it kapacitu kondenzátoru C2,
abychom potlaèili zvlnìní obdobnì jako
v zapojení na obr. 8. Naopak, pone-
cháme-li pùvodní R1 a C2, zmen�í se
stokrát vnitøní odpor zdroje.

Celou zále�itost jsem znaènì zjed-
nodu�il, nebo� jsem zanedbal, �e kon-
denzátor C2 zpìtnì ovlivòuje prùbìh
napìtí na C1. Kdybychom pøíli� zmen-
�ili odpor rezistoru R1 v zapojení na
obr. 8 (10), bude se zapojení chovat,
jako by na výstup usmìròovaèe byl pøi-
pojen jen jeden kondenzátor s kapaci-
tou, rovnající se souètu C1 + C2.

Zapojení násobièe kapacity podle
obr. 10 sice pracuje, není v�ak nijak
chránìno. Staèí krátkodobý zkrat na
výstupu � jen ��krtnout� vodièi na vý-
stupu o sebe � a tranzistor se znièí.

AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
Jednoduchý

napájecí zdroj
(Pokraèování)

Rubriku pøipravuje Jaroslav Belza

Obr. 11. Upravené zapojení násobièe
kapacity



Praktická elektronika A Radio - 11/98

Kondenzátory C1 a C2 se toti� vybijí
pøes pøechody tranzistoru, pøièem� vy-
bíjecí proud není nijak omezen. Proto
se vìt�inou pou�ívá vylep�ené zapo-
jení z obr. 11, které je doplnìno o re-
zistory R2 a R3. Rezistor R2 ponìkud
omezí zkratový proud, pøesto je vhod-
né zvolit tranzistor, schopný vydr�et
mnohem vìt�í proud, ne� je proud te-
koucí do zátì�e. Pro malé odbìry prou-
du øádu desítek miliampér se volí od-
por R2 stovky ohmù.

Násobiè kapacity je doplnìn je�tì o
rezistor R3. Je-li zvlnìní na konden-
zátoru C1 pøíli� velké, nebude obvod
fungovat. Napìtí na C1 toti� mù�e
v nìkterých okam�icích poklesnout
tak, �e je prakticky shodné s napìtím
výstupním. Tranzistor je pak zcela ote-
vøen (v saturaci) a výstup násobièe je
pøipojen pøímo na C1. Tento jev lze
odstranit zapojením rezistoru R3. Spo-
lu s R1 tvoøí napì�ový dìliè, kterým je
zmen�eno napìtí na bázi tranzistoru a
tím i na výstupu. Zvlnìní napìtí na C1
pak mù�e být vìt�í � vystaèíme s men-
�í kapacitou C1.

Stabilizátor
Vra�me se zpìt k na�emu zdroji. Za

usmìròovaè zapojíme stabilizátor
s regulovatelným výstupním napìtím.

Pou�ití integrovaných obvodù znaè-
nì zjednodu�uje zapojení stabilizáto-
ru. Ve zdrojích èasto naleznete obvod
LM317. Zapojení stabilizátoru s tímto
obvodem je na obr. 12.

Obr. 12. Základní zapojení stabilizáto-
ru s obvodem LM317

Podívejme se na toto jednoduché
zapojení podrobnìji. Integrovaný ob-
vod LM317 je zvlá�tní tím, �e má jen
tøi vývody, pøièem� �ádný z vývodù není
uzemnìn. Integrovaný obvod je pøitom
napájen rozdílem napìtí mezi vývody
2 a 3. Aby obvod pracoval správnì,
musí být mezi tìmito vývody napìtí
nejménì 2,5 V a obvod musí být zatí-
�en proudem nejménì 5 mA.

Obvod se sna�í nastavit na výstu-
pu takové napìtí, aby rozdíl napìtí
mezi vývody 1 a 3 byl právì 1,25 V.
Zapojíme-li mezi vývod 1 a zem reo-
stat (potenciometr), mù�eme zmìnou
jeho odporu nastavit výstupní napìtí.
Odpor reostatu tvoøí s rezistorem R1
dìliè, pøièem� na rezistoru R1 je ji�
zmínìné napìtí 1,25 V. Pou�ijeme-li
doporuèený odpor rezistoru R1 (240 W),
je souèasnì zaji�tìn i minimální odbìr
proudu. Výstupní proud u obvodu
LM317T, který je v pouzdøe TO220,
mù�e být a� 1,5 A, pokud je rozdíl
vstupního a výstupního napìtí men�í

Obr. 13. Doporuèené zapojení
stabilizátoru s obvodem LM317

ne� 15 V. Pøi vìt�ím rozdílu napìtí je
maximální proud procházející obvo-
dem 0,4 A. Maximální napìtí mezi vstu-
pem a výstupem je 40 V. Obvod je sa-
mozøejmì nutné opatøit dostateènì
velkým chladièem. Výstup zdroje pak
mù�ete smìle zkratovat, proto�e sta-
bilizátor má výstupní proud omezen asi
na 1,5 a� 2,2 A.

Aèkoli obvod LM317 mù�e pracovat
v základním zapojení podle obr. 12,
výrobce jej doporuèuje zapojit podle
obr. 13. Do schématu jsou doplnìny
kondenzátory C1 a� C3 a diody D1 a
D2. Pou�ití tìchto souèástek zlep�uje
vlastnosti stabilizátoru. Kondenzátory
C1 a C3 zlep�ují stabilitu a odezvu na
skokovou zmìnu zátì�e. Kondenzátor
C2 zlep�uje potlaèení zvlnìní na vý-
stupu a� o 15 dB (asi 5x). Pøi pou�ití
kondenzátoru C2 musíme zapojení
doplnit o diodu D2, která zajistí vybití
C2 pøi zkratu na výstupu a vypnutí
zdroje. Dioda D1 chrání stabilizátor
pøed znièením zpìtným proudem �
napøíklad tehdy, pou�ijeme-li zdroj
k nabíjení akumulátorù a vypneme-li jej
døíve, ne� odpojíme akumulátory.

Jednoduchý napájecí zdroj dostane-
me, pøipojíme-li stabilizátor podle obr.
13 za usmìròovaè podle obr. 6 nebo 7.
Úplné zapojení je na obr. 14. Napìtí
na výstupu usmìròovaèe musí být nej-
ménì o nìkolik voltù vìt�í, ne� je ma-
ximální výstupní napìtí zdroje. Filtraè-
ní kondenzátor v usmìròovaèi zvolíme
2 200 a� 4 700 µF pro výstupní proud
do 1 A. Rezistor R1 mù�e mít odpor
220 nebo i 270 W. S potenciometrem
2,5 kW mù�eme na výstupu nastavit
napìtí 1,2 a� 12 V. Pro vìt�í rozsah
výstupních napìtí pou�ijeme potenci-
ometr s odporem 5 kW.

Zdroj je je�tì doplnìn obvodem
s rezistorem R2, LED a diodami D3 a�
D6. Pøi bì�ném provozu zdroje prochá-
zí proud diodami D3 a� D5, LED a re-
zistorem R2. LED svítí a indikuje tak
správnou funkci zdroje. Zmen�í-li se na-

pìtí na stabilizátoru pøibli�nì na 3 V �
� a� u� proto, �e jsme nastavili na vý-
stupu pøíli� velké napìtí, nebo proto, �e
se vlivem velké zátì�e zmen�ilo napì-
tí na C1 � zaène procházet proud dio-
dou D6 a LED zhasne. Pokud tedy LED
svítí, je na výstupu zdroje nastavené
stabilizované napìtí. Místo diod D3 a�
D5 mù�eme pou�ít dal�í diodu LED.

Zapojení zdroje podle obr. 14 má
podle mého názoru dva velké nedo-
statky. Jedním z nich je, �e minimální
výstupní napìtí zdroje je 1,2 V. Pou�i-
jete-li takový zdroj pøi o�ivování kon-
strukce, ve které napø. omylem osadí-
te obrácenì nìjaký integrovaný obvod,
mù�e se tento obvod ji� pøi napìtí 1,2 V
znièit. Mnohem lep�í je mít mo�nost
nastavit výstupní napìtí zdroje ji� od
nuly. Dal�í nedostatek je je�tì záva�-
nìj�í. Ka�dý potenciometr zaène po
urèité dobì provozu �chrastit�. Vzroste
pøechodový odpor mezi bì�cem poten-
ciometru a odporovou drahou a navíc
se tento pøechodový odpor nepravidel-
nì mìní podle natoèení høídele poten-
ciometru. V nìkterých okam�icích se
mù�e kontakt na okam�ik zcela pøeru-
�it. Na výstupu zdroje se pak objeví
maximální výstupní napìtí, které mù�e
snadno znièit citlivìj�í souèástky. Ta-
kovýto �rizikový� zdroj se do elektronic-
ké laboratoøe nehodí. Sám jsem si ta-
kový zdroj sice pøed nìkolika lety
postavil, pou�ívám jej v�ak spí�e výji-
meènì � napø. tehdy, potøebuji-li k vy-
zkou�ení nìjakého zapojení více na-
pájecích napìtí.

K napájecímu zdroji se je�tì vrátí-
me. V pøí�tím èísle si popí�eme zapo-
jení o nìco slo�itìj�ího zdroje, který
v�ak nemá uvedené nedostatky.

Tím nechci nijak zatracovat stabili-
zátory s obvodem LM317. Obvod se
výbornì hodí pro stabilizaci pevných
napìtí, zvlá�tì takových, která nejsou
�v øadì� standardních stabilizátorù.
Stabilizátor napìtí napø. 7,5 V pracuje
s LM317 urèitì lépe ne� tøeba s obvo-
dem 7806 �podepøeným� nìkolika dio-
dami. Pou�ijeme zapojení z obr. 12
nebo 13 a místo potenciometru P za-
pojíme rezistor. Pro zvolené výstupní
napìtí UO v rozsahu 1,2 a� 37 V spo-
èítáme:

5 5
8
2� �

��
�= £ -

¼

¾
«

²

Ö
³

� ,

kde R1 je odpor rezistoru R1 a R2 je
odpor rezistoru zapojeného místo po-
tenciometru P.

(Pokraèování pøí�tì)

Obr. 14. Celkové zapojení jednoduchého napájecího zdroje s obvodem LM317
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Jednoduchá zapojení
pro volný èas

Dìtský silnièní
semafor

Pro dìtské hry s autíèky slou�í
tento malý, 150 mm vysoký silnièní
semafor. Svit jednotlivých svìtel se
støídá tak, jako u opravdového se-
maforu. Napájení zaji��uje devíti-
voltová baterie, která zároveò slou-
�í i jako tì�ítko, udr�ující semafor
ve stojící poloze. Jako svìtla jsou
pou�ity velké diody LED o prùmìru
10 mm.

Základní technické údaje
Napájecí napìtí: 5 a� 16 V.
Odebíraný proud: 8 mA.
Vý�ka: 150 mm.

Popis zapojení
Celý cyklus èinnosti semaforu je

rozdìlen na ètyøi èásti. Nejprve se roz-
svítí zelená. Ve druhé èásti cyklu se
rozsvítí �lutá a ve tøetím èervená.
Ubìhne-li doba, po kterou svítila pou-
ze èervená, rozsvítí se je�tì �lutá, co�
je ètvrtá, poslední èást cyklu. Pak se
opìt rozsvítí zelená a celý cyklus se
neustále opakuje.

 Schéma zapojení je na obr. 1. Na-
pájecí napìtí se pøipojuje pomocí
zkratovací propojky S1.

K èasování jednotlivých èástí cyklu
èinnosti semaforu byly pou�ity ètyøi
monostabilní klopné obvody (MKO),
po�ívající hradla 4093. Tyto MKO jsou
na sebe navázány �dokoleèka�, tzn.,
�e první startuje druhý, druhý tøetí, tøe-
tí ètvrtý a ètvrtý opìt první.

Normální start více ne� dvou takto
navázaných klopných obvodù (dva
MKO = multivibrátor) je v�ak nemo�-
ný. Pøi startu musí být toti� nabity
v�echny vazební kondenzátory a� na
jeden, aby bylo aktivní pouze jedno
hradlo (v na�em pøípadì na výstupu
log. 0). K tomuto startu jsou vyu�ity
druhé vstupy hradel, které se po pøi-
pojení napájecí baterie pøipojí na 0 V
pomocí zkratovací propojky S2 (polo-

ha BLIKÁNÍ). Na výstupech hradel
IO1A, IO1D a IO1C jsou úrovnì log. 1
a kondenzátory C4, C5 a C6 se nabijí.
V dùsledku toho se i na druhých vstu-
pech tìchto hradel (na rezistorech R3,
R4 a R5) objeví úroveò log. 0 a zkrato-
vací propojku S2 mù�eme pøesunout
do druhé polohy (NORMÁLNÍ CHOD).

Ne� tak uèiníme, podívejme se na
èinnost hradla IO1B, které jediné není
blokováno zkratovací propojkou S2.
Hradla 4093 jsou Schmittova typu
(mají vstupní hysterezi) a lze velice
jednodu�e vytvoøit s jedním hradlem
astabilní klopný obvod (multivibrátor),
jeho� kmitoèet je dán kapacitou kon-
denzátoru C2 a odporem rezistoru R1.
Aby vstup 5 neovlivòoval èinnost mul-
tivibrátoru, je pøipojen pøes rezistory
R5 a R6 na +9 V. Na výstup hradla
IO1B je pøes diodu D2 pøipojena �lutá
svítivá dioda, která bliká, jako u oprav-
dového semaforu �lutá, pøi vypnuté
signalizaci.

Pøesuneme-li zkratovací propojku
S2 do druhé polohy, pøepneme sema-
for do re�imu normálního chodu. Kon-
denzátor C1, nabíjený pøes rezistor
R7, slou�í k prodlou�ení blokování hra-
del IO1A, IO1D a IO1C po dobu, ne�
pøesuneme zkratovací propojku do
druhé polohy. Jakmile se kondenzátor
C1 nabije na úroveò log. 1, pøenese
se tato úroveò na vstup hradla IO1B,
kde zablokuje èinnost multivibrátoru a
naopak odblokuje monostabilní klop-
né obvody IO1A, IO1D a IO1C.

Po pøepnutí propojky S2 je na vý-
stupu hradla IO1B úroveò log. 1,
která se pøená�í pøes vazební kon-
denzátor C3 na vstup hradla IO1A.
Na jeho výstupu je úroveò log. 0 a
vybije se dal�í vazební kondenzátor
C4. Souèasnì se pøes diodu D3 roz-
svítí èervená dioda D7. Po nabití
kondenzátoru C3 se na výstupu
hradla IO1A objeví úroveò log. 1, kte-
rá se pøenese pøes dal�í vazební kon-
denzátor C4 na vstup hradla IO1D. Na
jeho výstupu je po dobu nabíjení C4
úroveò log. 0 a pøes diodu D4 a D5
jsou rozsvíceny èervená a �lutá dioda.

Obr. 1.
Dìtský
silnièní
semafor

Kdy� se kondenzátor C4
nabije, pøeklopí se výstup
hradla IO1D na úroveò
log. 1 a ta se pøenese
pøes kondenzátor C5 na
vstup dal�ího hradla
IO1C. Souèasnì se roz-
svítí zelená dioda D9, pøi-
pojená k výstupu hradla
pøes diodu D6. Pak se
opìt kondenzátor C5 na-
bije a na výstupu hradla
IO1C se objeví úroveò
log. 1, která se pøenese
pøes vazební kondenzá-
tor C6 na vstup hradla
IO1B. Pøes diodu D2 se
rozsvítí �lutá dioda a celý
cyklus èinnosti semaforu
se neustále opakuje a�
do vypnutí napájecího
napìtí. Rezistory R8, R9
a R10 omezují proud,
protékající svítivými diodami. Proto�e
výstupy hradel CMOS jsou schopny
sepnout proud pouze v øádu mA,
nemá smysl zmen�ovat odpor tìchto
rezistorù, svit diod ji� nezvìt�í. Je-li
potøeba svit diod zvìt�it, je mo�no
zvý�it napájecí napìtí nebo lépe po-
u�ít tranzistorové zesilovaèe a minia-
turní �árovky.

Popis konstrukce
Rozmístìní souèástek na desce

s plo�nými spoji je na obr. 2. Pou�ité
souèástky jsou bì�né a nejsou klade-
ny �ádné zvlá�tní nároky na jejich vý-
bìr. Diody KA261 mají katodu ozna-
èenou èervenì. Desku oøízneme podle
obrysové èáry do tvaru semaforu.

Aby pájení bylo co nejkvalitnìj�í, je
vhodné zvolit tento osvìdèený postup:
Po vyvrtání v�ech otvorù (prùmìr
0,8 mm nebo 1 mm) odstraníme z povr-
chu ochranný lak. Pomocí èisticího pøí-
pravku, obsahujícího vápenec, (napø.
Cif apod.) a kartáèe odstraníme oxidy
z povrchu desky a ihned ji natøeme
roztokem kalafuny v perchloretylenu
nebo lihu. Takovou desku lze pájet
obyèejným trubièkovým cínem s kala-
funou. K pájení je vhodné pou�ít pisto-
lovou pájeèku s oèkem z mìdìného
drátu o prùmìru asi 0,7 mm nebo mik-
ropájeèku. Po zapájení v�ech souèás-
tek odstraníme �pièatým nástrojem
zbytky kalafuny, abychom odhalili pøí-
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padné nedokonalé spoje nebo zkraty
(pohledem proti svìtlu).

Na konektor pro pøipojení devíti-
voltové baterie pou�ijeme kontakty
z ji� vybité baterie stejného typu a pøi-
pájíme je doprostøed kulatých plo�ek
ze strany plo�ných spojù. Pokud
v�echny souèástky jsou v poøádku a
neudìláme chybu pøi rozmís�ování
nebo pájení souèástek do desky s plo�-
nými spoji, celé zapojení je tak jedno-
duché, �e musí pracovat ihned po pøi-
pojení napájecího napìtí.

Zasuneme zkratovací propojku do
polohy BLIKÁNÍ a pøipojíme baterii.
Zaène blikat �lutá dioda. Necháme ji
nìkolikrát bliknout a potom propojku
pøesuneme do druhé polohy. Rozsvítí
se èervená dioda a semafor zaène
normálnì pracovat. Tím je kontrola a
o�ivení ukonèeno.

 Po o�ivení desku s plo�nými spoji
opìt natøeme ochranným roztokem
kalafuny v perchloretylenu nebo lihu.

Seznam souèástek
R1 220 kW
R2, R4 390 kW
R3, R5, R6, R7 68 kW
R8, R10 1 kW
R9 470 W
C1, C2 10 µF/16 V
C3, C4, C5, C6 47 µF/16 V
D1 a� D6 KA261 apod.
D7 L-813ID èervená
D8 L-813YD �lutá
D9 L-813GD zelená
IO1 CMOS 4093
S1, S2 zkrat. propojka
konektor pro baterii 9 V
deska s plo�nými spoji

Závìr
Silnièní semafor mù�e o�ivit dìt-

ské hry s autíèky. Navíc by nebylo
�patné, kdyby tento návod podnítil
alespoò u nìkterých jedincù z øad dìtí
a mláde�e zájem o elektroniku.

BEL

Pro zájemce o stavbu semaforu je
pøipravena sada souèástek a deska
s plo�nými spoji (viz Seznam souèás-
tek) za 120 Kè. Objednávky posílejte
na adresu: BEL, Èínská 7, Praha 6,
160 00, tel. (02) 24317069 nebo
33324480. Komerèní vyu�ití tohoto
návodu bez souhlasu autorù není do-
voleno.

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

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 Electronics Now je urèen pro �irokou obec
ètenáøù, zajímajících se o elektroniku. Kromì návodù na
stavbu rùzných pøístrojù a teoretických èlánkù obsahuje èa-
sopis rùzné rubriky - napø. �Dopisy ètenáøù�, �Otázky a od-
povìdi�, �Nové výrobky�, �Nové knihy� atd. V recenzova-
ném ukázkovém èísle èasopisu jsou návody na stavbu
citlivého detektoru tepelného záøení, telefonního monitoru
a boèníkù pro mìøení proudu.

Èasopis je mìsíèník formátu A4, má 104 stran a je ti�-
tìn èernobíle. Pøedplatné pro zahranièí na jeden rok je
28,97 US dolarù, jedno èíslo stojí v USA 4,99 dolaru.

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji
dìtského silnièního semaforu

a její osazení souèástkami

Obr. 3.
Zkou�eèka

napìtí a
polarity

Zkou�eèka napìtí
a polarity

V jednoduchosti asi tuto zkou�eè-
ku máloco pøedèí, a právì proto se
stala první konstrukcí zaèínajících
mladých adeptù elektroniky. S pou�i-
tím pìti zcela bì�ných souèástek je
mo�no zhotovit pomùcku, která uká�e
pøítomnost napìtí na nejrùznìj�ích
napájecích zdrojích a zjistí jeho po-
laritu a charakter (napìtí stejnosmìr-
né nebo støídavé). Zkou�eèka vy-
hoví v�ude tam, kde nevadí jej í
vlastní odbìr (asi 10 mA) a omeze-
ný napì�ový rozsah pou�itelnosti,
který je 3 a� 30 V pro stejnosmìrné
napìtí a asi 2,5 a� 20 V (efektivní
hodnota) pro napìtí støídavé.

Zapojení zkou�eèky je na obr. 3.
Svítivé diody D1 (èervená) a D2
(zelená) dávají informaci o polaritì
napìtí, kterého se dotýká zku�ební
hrot (A). Svítí-li obì diody, oznamují,
�e na hrotu je støídavé napìtí. Tran-
zistory T1 a T2 tvoøí pak spolu s rezis-
torem R1 jednoduchý zdroj proudu
pro obì diody D1 a D2, který pracuje
v obou polaritách pøilo�eného napìtí.
I kdy� stabilita takto zhotoveného
zdroje proudu není nijak valná, pro
úèel na�eho indikátoru plnì vyhovuje.
Velikost proudu mù�eme v urèitých
mezích ovlivòovat zmìnou odporu re-
zistoru R1 nebo výbìrem tranzistorù
T1, T2. Proud je úmìrný napìtí mezi
elektrodami hradlo (G) a source (S)
pou�itých tranzistorù FET.

Konstrukce zkou�eèky vzhledem
k jednoduchosti nebude urèitì niko-
mu èinit potí�e. Kromì zapojení na
odøezku desky s univerzálními plo�ný-
mi spoji byla zkou�eèka také zapoje-
na �letmo� (bez jakékoliv desky) pøímo
do pouzdra silnìj�ího vypsaného fixu.
Souèástky jsou zcela bì�né, jako
T1 a T2 byly kromì typu, uvedené-
ho na schématu, vyzkou�eny i rus-
ké KP303, KP302, vyhoví pravdì-
podobnì i BS170 atp.

Daniel Kalivoda
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Ladièka je vybavena vestavìným
elektretovým mikrofonem a externím
vstupem. Pøesnost je zaruèena køemen-
ným krystalem. Dva sloupce LED slou-
�í k indikaci � první udává tón, druhý
rozladìní.

Technické parametry

Kmitoètový rozsah:
65 Hz a� 3520 Hz (tóny C a� a4).

Citlivost externího vstupu:
lep�í ne� 50 mV.

Napájení: baterie 9 V.
Odbìr proudu:

4 mA (nesvítí �ádná dioda)
a� 45 mA (svítí max. poèet diod).

Popis zapojení

Signál z vestavìného mikrofonu je
zesilován nejprve tranzistorem T1 a
potom operaèním zesilovaèem IO2
(LM358). Zesilovaèe mají charakteris-
tiku dolní propusti, co� má zdùraznit
základní kmitoèet a potlaèit vy��í har-
monické tónu. Na výstupu 7 IO3 dostá-
váme ji� vytvarovaný pravoúhlý signál
v úrovních TTL.

Kmitoèet signálu je vyhodnocen jed-
noèipovým mikropoèítaèem IO1. Proto-
�e vyhodnocení nasnímaného akustic-
kého signálu je dost slo�ité, je signál
v IO1 digitálnì filtrován, aby se zabrá-
nilo indikaci nesprávných údajù. Po vy-

hodnocení rozsvítí mikropoèítaè jednu
z LED C D E F G A B, popøípadì té�
LED #, indikující pùltón. LED << < o >
>> indikují rozladìní, jsou zapojeny tak,
�e pøi správném naladìní svítí tøi pro-
støední LED < o >.

Je zøejmé, �e pro správnou indikaci
tónu musí v signálu z mikrofonu pøevá-
�it základní kmitoèet. V praxi pøi ladìní
bì�né akustické kytary nenastávají
v tomto smìru �ádné problémy s výjim-
kou ladìní nejni��í struny, kdy pøi ne-
vhodné poloze mikrofonu mù�e pøevá-
�it tøetí harmonická a místo správného
tónu E je indikován tón H. Správnou
polohu mikrofonu je nutno vyzkou�et.

Proto�e pøevá�nou vìt�inu proudu
spotøebovávají diody LED, je vhodné
s ohledem na dobu �ivota baterie pou-
�ít moderní typy LED s velkou svítivos-
tí a popøípadì zvìt�it odpor rezistorù
RN1 a� RN2.

Mechanická konstrukce

Konstrukce ladièky je velmi jednodu-
chá, ladièka je na jediné desce s plo�-
nými spoji, která je vlo�ena do krabiè-
ky U-KM26 (GM Electronic), v ní� jsou
vyvrtány díry pro LED a díra v místì
elektretového mikrofonu. Krabièka má
oddìlený prostor pro baterii 9 V (dopo-
ruèuji alkalickou).

Uvedení do chodu

Ladièka nemá �ádné nastavovací
prvky, pøi pou�ití dobrých souèástek a
peèlivém pájení pracuje na první zapo-
jení.

Závìr

Konstrukce ladièky je velmi vhodná
i pro zaèáteèníky. Díky moderním sou-
èástkám je dnes mo�no velice jedno-

Elektronická ladièka
Ing. Martin �enfeld

Elektronická ladièka je urèena pøedev�ím pro ladìní akustických a elek-
trických kytar, i kdy� její kmitoètový rozsah je �ir�í a pokrývá rozsah od tónu
C do a4.

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji ladièky a rozmístìní souèástek na desce

Obr. 1.
Schéma
zapojení

elektronické
ladièky



Praktická elektronika A Radio - 11/98

du�e konstruovat pøístroje, které by døí-
ve obsahovaly desítky integrovaných
obvodù.

Èlánek má slou�it jako stavební ná-
vod pro individuální zhotovení pøístro-
je. Výroba pøístroje k obchodním úèe-
lùm bez souhlasu autora není povolena.

Rozpiska souèástek
rezistory (miniaturní)
R1 8,2 kW
R2 27 kW
R3 1,5 MW
R4 680 W
R5 47 kW
R6 22 kW
R7 390 kW
R8 220 kW
R9 4,7 kW
R10, R11 6,8 kW

RN1 4x 220 W, typ RRA
RN2 6x 220 W, typ RRA
(místo rezistorové sítì RRA (GM
Electronic) lze pou�ít i pøíslu�ný poèet
miniaturních rezistorù)

kondenzátory
C1, C3, C4 10 nF, keramický
C2, C7, C8, C9 100 nF, keramický
C5, C6 1 nF, keramický
C11, C12 33 pF, keramický
C9 47 µF/6 V, elektrolyt.

polovodièové souèástky
D1 1N4007 Obr. 3. Vnitøní provedení ladièky

D2 a� D8,
D12, D14 �lutá LED, Ø 3 mm
D9, D13 zelená LED, Ø 3 mm
D10, D11 èervená LED, Ø 3 mm
T1 BC546
IO1 PIC16C56 - ladièka
IO2 LM358
IO3 78L05

ostatní souèástky
Q1 krystal 4000 kHz
MIC elektretový mikrofon,

2 vývody
K1 konektor JACK s rozpí-

nacím kontaktem pro
ext. vstup

krabièka KM26 (GM Electronic)

Poznámka: Naprogramovaný obvod
IO1 lze objednat za cenu 200 Kè u fir-
my ALMITE - Milan Tìhník, OK1NI;
Rooseveltova 9; 468 51 Smr�ovka.
K cenì bude pøipoèítáno po�tovné (do-
bírka) a balné 80 Kè. Na stejné sdrese
lze objednat také desku s plo�nými spoji
a poti�tìnou krabièku.

Literatura
[1] Katalog firmy Microchip.

Spou�tìcí obvod
pro druhý blesk

Vìt�ina lidí v souèasné dobì pøi fo-
tografování vyu�ívá blesk vestavìný
v kompaktním fotoaparátu. Je to ten
nejhor�í zpùsob osvìtlování místnosti,
kdy v�echno vpøedu je pøesvìtlené a
vzadu je tma. Pøitom doma mnohdy za-
hálí starý sí�ový blesk, který má také
zpravidla podstatnì vy��í smìrné èís-
lo. Zapojení na obr. 1 umo�ní synchro-
nizaci druhého blesku odra�eným svìt-
lem prvního.

Celé zapojení je napájeno pouze ze
synchronizaèního vstupu blesku. Na
fototranzistoru T1 je v klidovém stavu
napìtí asi 15 V, pøi vìt�ím osvìtlení
ménì. Na bázi T2 je asi 1 V, co� pro
sepnutí tyristoru nestaèí. Pøi záblesku
se proud T1 skokovì zvìt�í, pøes C1
se pøenese na bázi T2 a sepne tyristor.
Diody D1 a D2 pøi sepnutí zachytí zá-
porný proudový impulz, který by mohl
po�kodit T1 nebo T2. Celé zapojení
bylo sestaveno na univerzální destièce
a umístìno pøímo do reflektoru blesku,
fototranzistor byl umístìn v blízkosti
výbojky. Zaèáteèníkùm v�ak nedoporu-
èuji zasahovat do konstrukce blesku,
proto�e je to zaøízení galvanicky spo-
jené se sítí a kondenzátor s �ivotu ne-
bezpeèným napìtím mù�e zùstat nabi-

tý i dlouho po vypnutí. V takovém pøí-
padì je vhodné zapojení umístit do sa-
mostatné krabièky s pøíslu�ným konek-
torem a pøipojit na synchronizaèní �òùru
blesku. Synchronizaèní vstup sí�ového
blesku je proti nebezpeènému dotyku

stranách místnosti nahoøe dvì, nejlé-
pe rùznì silná svìtla èásteènì osvìtlu-
jící strop. V nouzi staèí i jedno silné svìt-
lo namíøené pøevá�nì na strop.

Zapojení má nìkdy a� zbyteènì vel-
kou citlivost a mù�e se spou�tìt i pul-
zujícím svìtlem záøivky nebo výbojky.
V takovém pøípadì je mo�né zmen�it
kapacitu C1, nebo fototranzistor èásteè-
nì zastínit.

Ing. Vladimír Andìl

Obr. 1. Spou�tìcí obvod
pro druhý blesk

chránìn v obou pøívodech obvykle
ochrannými odpory, které omezí proud
na bezpeènou velikost.

Pro pou�ití pøídavných bleskù platí
stejné zásady jako pro pou�ití svìtel pøi
fotografování a filmování. U fotografic-
kého pøístroje má být umístìno nejslab-
�í svìtlo na vykrývání stínù, po obou

Pískátko na komáry
Zapojení pla�ítek na odhánìní ko-

márù bylo ji� uveøejnìno mnoho. V po-
slední dobì jsem v�ak v AR vidìl za-
pojení, kde byl udáván kmitoèet
v rozmezí 7 a� 11 kHz. Takové pískát-
ko v�ak svým zvukem odhání nejen ko-
máry, ale i èlovìka, kterého má chránit.

Pøed mnoha lety, kdy se tento prin-
cip zaèal pou�ívat, se psalo o ultrazvu-
kových pla�ítkách. Dokonce byl efekt
vysvìtlován i tak, �e kmitoètové pásmo
21 a� 25 kHz pou�ívají pøi lovu netopý-
øi a komáøi pøed nimi utíkají. Doufám,
�e mne ochránci zvíøat nebudou �alo-
vat za to, �e �lezu� netopýrùm do pás-
ma a mohu tím naru�ovat jejich letový
provoz. Pískátko naladìné na 23 kHz
je v�ak úèinné a pøi rozumném výkonu
není sly�et, tak�e se dá pou�ívat i pøi
spaní.

Ing. Vladimír Andìl

>
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Ani� bychom zabøedali do nezá�iv-
né teorie, spokojíme se s konstato-
váním, �e tato elektroda je zdroj napì-
tí s velkým vnitøním odporem (kolem
100 MW). Pøi pH 7 poskytuje nulové
napìtí, s rostoucím pH toto napìtí li-
neárnì klesá se strmostí 59 mV na
jednotku pH, èili pøi pH 4 poskytuje na-
pìtí asi +177 mV, pøi pH 11 kolem
-236 mV.

Strmost elektrody se mìní s teplo-
tou a také vlivem stárnutí. Zrovna tak
nulové napìtí neposkytuje elektroda
v�dy pøesnì pøi pH 7,00; av�ak øeknì-
me od pH 6 do pH 8. Proto�e tyto cha-
rakteristiky jsou pro ka�dou elektrodu
trochu jiné a v èase promìnné, je
adaptér vybaven dvìma trimry, které
umo�ní nastavit zesílení a ofset podle
roztokù se známým a stabilním pH -
podle kalibraèních pufrù.

Adaptér pøevádí pH v rozsahu 0 a�
14 na napìtí v rozsahu 0 a� 1,4 V.
Toto napìtí mìøíme digitálním voltme-
trem na rozsahu 2 V. Pozorného ète-
náøe ji� nyní napadne, �e umístìní de-
setinné teèky nebude správné, bude
mezi desítkami a jednotkami pH, niko-
liv mezi jednotkami a desetinami. To
je pravda, av�ak pøi pøíle�itostném po-
u�ití lze tento nedostatek tolerovat, jak
se øíká: �Za málo penìz��

Dal�í funkcí adaptéru je pøizpùso-
bení velkému vnitønímu odporu elek-
trody, co� zaji��uje operaèní zesilovaè
U1 s tranzistorem FET na vstupu.
Abychom omezili vliv svodového od-
poru desky s plo�nými spoji, není ne-
invertující vstup operaèního zesilova-
èe zapájen do desky, ale je vyhnut
nad ní (obr. 3 - detail kondenzátoru),
druhý vývod kondenzátoru C1 je k nìmu

pøipájen a rezistor R7 je pøipojen pøí-
mo mezi vstupní konektor a spojení
U1 a C1. Pøesto�e schéma na obr. 1
vypadá ponìkud zamotanì, �ádná
souèástka není samoúèelná. Zjedno-
du�ené schéma je na obr. 2, napìtí
jsou udána vzhledem ke spoji rezistorù
R2 a R3, který tvoøí signálovou zem.

Elektroda se pøipojuje ke konekto-
ru BNC J1, R7 a C1 filtrují ru�ivé støí-
davé napìtí, které se mù�e nainduko-
vat do pøívodního kabelu. Operaèní
zesilovaè mìní své zesílení v rozsahu
1,5 a� 2 podle nastavení trimru P2.
Tím se pøizpùsobuje smìrnici elektro-
dy v rozsahu od 50 do 66 mV/pH.
Trimr P1 mìní napìtí na kladné svor-
ce multimetru a tím zvìt�uje nebo
zmen�uje údaj mìøidla, ani� by ovliv-
òoval zesílení. Proto�e invertující
vstup OZ je opøen o stejné napìtí jako
zdroj signálu na neinvertujícím vstu-
pu, jsou oba trimry (pøi vhodnì zvole-
ném pH kalibraèních pufrù) na sobì
nezávislé. U2 - TL431 je zdroj kon-
stantního napìtí 2,5 V, svítivá dioda
D1 indikuje zapnutí adaptéru a hlavnì
posunuje referenèní napìtí U2 o 1,5 V
smìrem k zápornému pólu napájecí-
ho napìtí. Tím je zaruèeno, �e napìtí
na výstupu U1 nedosáhne saturaèní
úrovnì. Kondenzátory C2 a C3 zaji�-
�ují stabilitu operaèního zesilovaèe.
Zapojení nemá �ádné záludnosti, pouze
u rezistorù je �ádoucí dodr�et tole-
ranci 1 %. Trimry nastavujeme teprve
pøed mìøením pøi kalibraci elektro-
dy.

Deska s plo�nými spoji (obr. 4) je
pøipravena pro vestavbu do krabièky
SEB-2A, nicménì mechanické uspo-
øádání není kritické. Vstupní konektor

a výstupní banánky jsou za�roubová-
ny do protilehlých stran krabièky. Ba-
nánky mají zkrácenou horní èást, je-
jich rozteè je pøizpùsobena pou�itému
multimetru, v mém pøípadì 19 mm.
Kontakty k baterii 12 V jsou vyrobeny
z vývodù staré ploché baterie a jsou
pøipájeny k desce s plo�nými spoji a
ohnuty podle obr. 5. Ve víèku krabièky
je vlepen kousek molitanového tìs-
nìní do oken, který pøidr�uje baterii.
Desku lze upevenit v krabièce buïto
lepidlem, nebo pouze namáèknout po
opilování na pøesný rozmìr.

Pøed prvním pou�itím je pH elek-
trodu vìt�inou tøeba aktivovat podle
pokynù výrobce. Aktivace se dìje má-
èením v destilované vodì nebo pufru
s pH 7 po dobu 24 hodin. Po aktivaci
je tøeba elektrodu kalibrovat. Ke kali-
braci budeme potøebovat dva pufry,

Adaptér pH
k multimetru

RNDr. Josef Hanzal

Konstrukce pH-metru nebyla ji� na stránkách èasopisù o elektro-
nice publikována øadu let. Proto�e podstatnou èást pøístroje - digi-
tální mìøidlo - má ka�dý kutil doma, mù�e tomu, kdo potøebuje mìøit
pH jenom obèas, dobøe poslou�it následující adaptér. Jeho rozsah
je 0 a� 14 pH, rozli�ení 0,01 pH, k napájení slou�í baterie 12 V (typ
23A - odbìr 1 mA). Jako èidlo pro mìøení pH slou�í kombinovaná
sklenìná elektroda.

Obr. 1. Schéma zapojení Obr. 2. Zjednodu�ené schéma zapojení

Obr. 3. Zapojení neinvertujícího
vstupu

Obr. 4. Deska s plo�nými spoji
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které je dobré volit tak, aby oèekávané
pH vzorkù le�elo mezi pH pufrù. Tak-
té� teplota vzorkù a pufrù by mìla být
pøibli�nì shodná.

Elektrodu ponoøíme do pufru s pH
blízkým 7 a trimrem P1 nastavíme
údaj multimetru na pH pufru (0,700 V
pro pufr 7,00). Poté elektrodu oplách-
neme, ponoøíme do pufru s pH 4
(nebo 10) a trimrem P2 nastavíme
tento údaj na displeji. Tím je kalibrace
skonèena, mù�eme mìøit neznámé
vzorky. Na otázku, jak dlouho kalibra-
ce vydr�í, není jednoznaèná odpovìï.
Zále�í na kvalitì a stáøí elektrody, po-
�adované pøesnosti, zmìnách teploty,
charakteru vzorkù, zpùsobu pøecho-
vávání a v neposlední øadì také na
poètu a tvaru sluneèních skvrn. Nejlé-
pe je vyzkou�et stabilitu kalibrace ex-
perimentálnì. Elektrodu se vìt�inou
doporuèuje uchovávat v destilované
vodì, pokud ji výrobce dovoluje po dù-

Obr. 5. Kontakty pro baterii

Obr. 6. Pohled dovnitø adaptéru

kladném opláchnutí uchovávat v su-
chém stavu, je pøed dal�ím mìøením
tøeba nové aktivace.

pH elektrody a kalibraèní pufry lze
zakoupit u obchodníkù s laboratorními
pøístroji nebo pøímo u výrobcù. Cena
bì�né tuzemské elektrody se pohybu-
je kolem 900 a� 1000 Kè (bez 5 %
DPH), pufrù kolem 150 Kè.

Následující výèet dodavatelù si ne-
klade za cíl být vyèerpávající (dobøe
poslou�í té� Zlaté stránky): Monokrys-
taly Turnov - 0436/25 857, Labio Pra-
ha - 02/36 80 44, Theta 90 Praha - 02/
81 86 33 89, MK Servis Praha - 02/
20 61 13 49. Poslední dodavatel nabí-
zí té� �pufry v prá�ku�, které se nekazí
jako hotové roztoky.

Pøípadné dotazy za�lete autorovi
na snail@iol.cz.

Seznam souèástek

R1 91 kW, metal. 1 %
R2 62 kW, metal. 1 %
R3, R6 82 kW, metal. 1 %
R4 7,5 kW, metal. 1 %
R5 180 kW, metal. 1 %
R7 1 MW, metal. 1 %
R8 27 kW, metal. 1 %
P1, P2 25 kW, trimr 6 mm
C1 1 nF, polystyrénový
C2, C3 10 nF, keramický
U1 TL061

U2 TL431
D1 LED èervená
B1 baterie 12 V, typ 23A
J1 konektor BNC do panelu
J2 banánky
S1 miniaturní posuvný spínaè
krabièka U-SEB2A,
kombinovaná pH elektroda, pufry

Pro vytvoøení èíslicovì øízeného zesilo-
vaèe se vìt�inou u�ívají zesilovaèe s pro-
gramovatelným ziskem PGA (= Program-
mable-gain amplifier). Jejich nevýhodou
jsou velké, binárnì èi dekadicky odstupòo-
vané skoky zesílení napø. 1, 2, 4, 8 nebo 1,
10, 100, 1000. Pokud je tøeba vìt�ího rozli-
�ení, lze k tomu pøistoupit rùzným zpùso-
bem. Jedna z mo�ností (obr. 1) je zapojení
zesilovaèe, jeho� zisk lze mìnit v rozsahu
±40 dB s rozli�ením 1,25 dB. Tento obvod
pracuje, jak ukazuje tab. 1, v závislosti na
6bitovém øídicím slovì D5..D0 jako zesla-
bovaè i zesilovaè. Pou�it mù�e být jako di-
gitálnì øízený nf pøedzesilovaè, nebo pro
amplitudovou úpravu signálu pøed pøe-
vodníkem A/È.

Základem obvodu je napìtím øízený
zesilovaè IO3 VCA610, který zesiluje rozdílový
signál mezi vstupy 1, 8 v závislosti na ve-
likosti napìtí na vstupu VC se zesílením da-
ným exponenciálním vztahem A = 10-2(Vc + 1).
Pro zisk vyjádøený v dB platí lineární vztah
G = -40 - 40 Vc. Pro pøevod 6bitového èísli-
cového øídicího slova na analogové napìtí
je pou�it jednoduchý pøevodník È/A tvoøe-
ný 8bitovým linkovým budièem IO1. Ten
pøivádí na vstupní rezistory R1a� R6 sèíta-
cího invertoru IO2 s binárnì odstupòovaný-
mi odpory (podle stavu jednotlivých bitù øí-
dicího slova) napìtí 0 nebo +5 V. Výstupní
impedance výstupù IO1 je asi 50 W. Pro
zmen�ení chyby vlivem nejmen�ího z od-
porù - R1 je tento rezistor pøipojen na dvì
paralelnì spojená hradla. Pøi pou�ití 1 %
nebo pøesnìj�ích rezistorù je výstup pøe-
vodníku monotónní. Chyba není pøíli� ovliv-
nìna ani zesilovaèem IO2, který má malý

Èíslicové øízení
zisku zesilovaèe

v rozsahu ±40 dB

Obr. 1. Jednoduchým pøevodníkem
È/A a napìtím øízeným zesilovaèem

lze øídit zisk v rozsahu 80 dB

Obr. 2. Jemnìj�í
rozli�ení lze získat
pou�itím 10 bitù z

12bitového
pøevodníku È/A

Øídicí U    Zesílení Zisk
slovo [V]   - [dB]

000000 0   0,01 -40
010000 -0,5   0,1 -20
100000 -1   1 0
110000 -1,5   10 20
111111 -1,969   86,6 38,75

Tab. 1. Zesílení a zisk zesilovaèe
              v obr. 1. pro rùzná øídicí slova

ofset a díky vstupùm s tranzistory FET i
malé vstupní proudy. Pøi volbì odporu zpìt-
novazebního rezistoru R7 = R1/5 = 2 kW se
napìtí VC mìní od 0 do -1,96875 V a nej-
vìt�í zisk je o nejménì významný bit (LSB
= 80 dB/26) men�í ne� 40 dB, tedy 38,75 dB.

Pokud je tøeba vìt�í pøesnosti a rozli�e-
ní, lze u�ít 10bitový DAC (samotný IO1 je
12bitový) zapojený podle obr. 2. Pomocí
zapojení vývodù 2, 3 a 9 je zaji�tìno vý-
stupní napìtí pøevodníku 0 a� 10 V. Øídicí
slovo se zapí�e do vnitøního registru IO1
pøivedením signálu /WR na úroveò log 0.
Výstupních 10 V pøevodníku je invertorem
IO2 pøevedeno na 0 a� -2 V. Rozli�ení zisku
je v tomto obvodu 0,078 dB (= 80 dB/210).

V zapojeních pou�ité integrované obvody
jsou z produkce firmy Burr-Brown.

      JH
[1] Shill, M: Digitally control gain over a
±40 dB range. EDN 12. záøí 1997, s. 106,
108.
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 Dále popsané moduly jsou díky
svým rozmìrùm vhodné pro dodateè-
né umístìní do walkmanù, zesilovaèù
a je mo�né je namontovat i pøímo do
sluchátek. Pro ty, kteøí pøece jen chtìjí
zùstat vìrní klasickým souèástkám,
nebo nemají potøebné vybavení pro
pájení souèástek SMD, uvádím i øe�e-
ní v klasickém provedení.

Technické údaje pøijímaèe

Napájecí napìtí: 3 a� 6 V.
Napájecí proud (pøi Ucc = 3 V):

mono bez sluchátek 5,5 mA,
mono se sluchátky 12,5 mA,

stereo bez sluch. 10 mA,
stereo se sluch. 16 mA.

Kmitoètový rozsah: 87,5 a� 108 MHz.
Citlivost vstupu: 3 µV.
Zatì�ovací odpor výstupu TDA7088T:

min. 10 kΩ.
Zatì�ovací odpor výstupu (LS, PS):

min. 8 Ω.
Signalizace: STEREO.

Technické údaje TDA7040T (stereode-
kodér PLL s malým napájecím napìtím):

Napájecí napìtí: 1,8 a� 6 V (typ. 3 V).
Napájecí proud: 3 a� 4 mA.
Výstupní nf napìtí: 240 mV.

Integrovaný obvod TDA7088T ji�
popisovat nebudu, nebo� tak bylo uèi-
nìno v ji� vý�e zmínìné Praktické elek-
tronice 4/97, kde bylo i blokové sché-
ma tohoto obvodu.

Popis funkce a zapojení

Automatické ladìní se ovládá dvì-
ma tlaèítky: RUN, po jeho� stlaèení pøi-
jímaè zaène vyhledávat stanici. Po na-
lezení stanice se ladìní zastaví. Druhé
tlaèítko, RESET, nastaví pøijímaè na
zaèátek stupnice. V ladícím obvodu je
pou�it varikap KB105Z v sérii s C4
(330 pF). Tento varikap se ze v�ech
zkou�ených typù osvìdèil nejlépe.
V zapojení jsou pouze dvì jednoduché
cívky bez jádra. L1 má indukènost
70 nH a zhotovíte ji navinutím 7 závi-
tù, L2 indukènost 78 nH a 9 závitù. Prù-
mìr postøíbøeného nebo lakovaného
drátu je 0,5 mm, vnitøní prùmìr cívek
3 mm. Nf výstup pøijímaèe (vývod 2) je
pøes oddìlovací kondenzátor C16 ve-
den na vstup stereodekodéru (vývod
8) TDA7040T. Kmitoèet fázového zá-
vìsu se nastavuje trimrem R6 zapoje-
ným mezi vývod 3 a zem pøes ochran-
ný rezistor R5. V monofonní verzi je
koncový zesilovaè pro sluchátka zapo-
jen podle obr. 2. Zesílení v tomto za-
pojení je mo�né upravit zmìnou R4.
Rezistor R5 uzavírá kolektorový obvod
pøi zapojení pøijímaèe na koncový ze-
silovaè. V pøípadì, �e budeme pou�í-
vat výhradnì sluchátka, je mo�né R5
vypustit.

Trochu komplikovaná je u stereode-
kodéru indikace stereofonního signá-
lu, nebo� vývod 7 slou�í po pøipojení
k Ucc zároveò i pro vypnutí dekodéru.

LED �stereo� je spínána pøes obvod
s velkým vstupním odporem (270 kΩ),
slo�eným z T3 a T4. Jas LED je závis-
lý na odporu R14. Toto v�e je mo�né
vynechat v pøípadì, �e nebudeme sig-
nalizaci MONO/STEREO potøebovat �
� napø. pøi bateriovém napájení pøijí-
maèe, kdy vynechání tohoto obvodu
pøedstavuje úsporu nejménì 3 mA. Vý-
stupní nf signál z IO2 je pøes R7 a�
R10 a pøes oddìlovací C21 (L) a C22
(P) veden na T1 a T2, na jejich� kolek-
tory pøipojíme sluchátka, popø. malý re-
produktor s impedancí nejménì 8 Ω,
nejlépe v�ak 32 Ω. V pøípadì, �e bu-
dete chtít pøijímaè, resp. stereodeko-
dér pøipojit na výkonový zesilovaè,
zapojte potenciometr pro regulaci hla-
sitosti podle obr. 3.

Osazení desky s plo�nými spoji

Ve�keré souèástky, kromì ovláda-
cích prvkù a konektoru jack, jsou umís-
tìny z obou stran na desce s plo�nými
spoji (obr. 4). Velikost pasivních sou-
èástek SMD je 0805 (asi 1 x 2 mm).
V klasickém provedení jsou pouze cív-
ky, varikap, C6 a u stereofonního pro-
vedení i R6. Pøed zapoèetím osazová-
ní doporuèuji, pokud je to mo�né,
v�echny pasivní souèástky a tranzis-
tory pøemìøit, nebo� pøípadná výmìna
ji� zapájených prvkù by mohla být vel-
mi komplikovaná. Zejména kondenzá-
tory SMD jsou vìt�inou bez oznaèení
a mohly by se snadno zamìnit. U re-
zistorù je znaèení vìt�inou tøí nebo
ètyømístným kódem, kde poslední èís-
lo je násobitel pøedcházejícího dvou-
nebo tøímístného èísla. Napø. rezistor
s oznaèením 104 má odpor 100 kΩ
(10 x 10 000), rezistor s 1003 má od-
por takté� 100 kΩ (100 x 1000), 473 =
= 47 kΩ, 103 = 10 kΩ, 1002 = 10 kΩ,
102 = 1 kΩ, 201 = 200 Ω, 300 = 30 Ω,
0 = 0 Ω (nulové mùstky). Nejbì�nej�í
tolerance rezistorù SMD je 1 a 5 %.

Po pøemìøení souèástek zaèneme
osazovat nejdøíve pasivní prvky, dále
pak tranzistory, varikap a nakonec in-
tegrované obvody a cívky. Nesmíme
zapomenout na drátové propojky, kte-
ré jsou oznaèeny na obrázcích rozmís-
tìní souèástek. Kondenzátor C18
(220 nF) je ve verzi SMD slo�en ze
dvou kondenzátorù 100 nF napájených

Subminiaturní
stereopøijímaè VKV

s automatickým ladìním
Tomá� Flajzar

V minulém roce, v dubnovém èísle PE, jsem ètenáøe seznámil s praktic-
kým zapojením zajímavého integrovaného obvodu TDA7088T, který v sobì
sdru�uje kompletní pøijímaè AM i FM s nf stupnìm a navíc je doplnìn obvo-
dy pro automatické vyhledávání stanic. Nebo� se pøijímaè v praxi velmi dob-
øe osvìdèil, a to zejména solidním pomìrem kvality, ceny a jednoduchosti
celého zapojení, pøiná�ím doplòující èlánek, kde vám nabízím je�tì men�í
konstrukèní øe�ení v provedení SMT, vèetnì stereodekodéru.

Obr. 1. Stereofonní pøijímaè s obvodem TDA7088T
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na sobì, nebo� v SMD provedení 0805
není kondenzátor s kapacitou 220 nF
úplnì bì�ný. Souèástky jsou u stereo-
fonní verze umístìny oboustrannì � ze
strany �souèástek� pøijímaè a stereo-
dekodér, ze strany �spojù� nf zesilovaè,
obvod pro signalizaci stereo, cívky pøi-
jímaèe, C6 a R6. K pájení je nutné po-
u�ít mikropájku, cín tlustý 0,6 popø.
0,8 mm a �pièatou pinzetu. Po zapá-
jení v�ech souèástek pøipájíme napá-
jecí vodièe a anténu (na vyzkou�ení
postaèí libovolný drát dlouhý 1 a� 2 m).

Pøi osazování desky u varianty s kla-
sickými souèástkami (obr. 5) je postup
prakticky stejný, s tím rozdílem, �e na
desce jsou i tlaèítka a konektor jack pro
pøipojení sluchátek. Integrované obvo-
dy jsou pøipájeny ze strany spojù. Po
dùkladné kontrole pájení pøipojíme na-
pájecí napìtí a zmìøíme napájecí
proud (ten by nemìl pøekroèit údaje
uvedené v technických datech). Pokud
je v�e v poøádku, pøipojíme sluchátka
nebo nf zesilovaè a mìli bychom sly-
�et �um pøijímaèe. Po stlaèení tlaèítka RESET a následnì RUN by pøijímaè

mìl najít �nìjakou� stanici a podle její
polohy v pásmu VKV a roztahováním
a stláèením L2 �usadíme� pøijímaè do
pásma 87,5 - 108 MHz.

Nyní necháme naladìnou silnìj�í
stanici a nastavíme kmitoèet fázového
závìsu stereodekodéru otáèením R6.
Správná funkce stereodekodéru je sig-
nalizována LED �STEREO�. Pøi ladìní
mezi stanicemi musí LED samozøejmì
zhasnout. Po pøipojení vývodu 7 ste-
reodekodéru (IO2) na kladné napájecí
napìtí by mìl být patrný rozdíl v po-
slechu stereo a mono signálu a mìla
by zhasínat LED signalizující pøíjem
stereosignálu. Po této poslední kont-
role zakápnìte cívky napø. tmelem
nebo voskem, aby se pøijímaè neroz-
ladil.

Pro pøípad, �e by nastaly potí�e pøi
o�ivování pøijímaèe, uvádím v tab. 1
stejnosmìrná napìtí na jednotlivých
vývodech IO1 a IO2, zmìøená proti
zemi (zápornému napájecímu napìtí).
Pøi mìøení jsem nastavil nejni��í kmi-
toèet a pøijímaè byl naladìn mimo sta-
nici (�um) a napájecí napìtí bylo 3 V.
Závadu signalizuje pouze výrazná od-
chylka od uvedených údajù a ne ne-
patrný rozdíl.

Seznam souèástek
pro pøijímaè podle obr. 1

Rezistory v SMT verzi mají rozmìr
0805, klasické mají rozteè vývodù
5 mm. Kondenzátory jsou keramické,
v SMT verzi o velikosti 0805, klasické
s rozteèí 2,5 mm.

R1, R3 10 kΩ
R2 5,6 kΩ
R4 4,7 kΩ
R5 120 kΩ
R6 100 kΩ, trimr PT6V
R7, R8 47 kΩ
R9, R10 100 kΩ
R11 270 kΩ
R12 15 Ω
R13 82 kΩ

Obr. 2. Monofonní zesilovaè pro
sluchátka

Obr. 3. Pøipojení výkonového nf
zesilovaèe

Obr. 4. Deska s plo�nými spoji pøijímaèe v provedení SMT v mìøítku 2:1
a rozmístìní souèástek na obou stranách desky

Tab. 1. Napìtí na vývodech IO

Obr. 5. Deska s plo�nými spoji pøijímaèe s klasickými souèástkami
v mìøítku 1:1 a rozmístìní souèástek

Vývod
IO1 TDA7088T IO2 TDA7040T

napìtí na
vývodu [V]

napìtí na
vývodu [V]

1 2,61 0
2 0,64 0,6
3 2,66 0,57
4 3 3
5 3 0,93
6 2,42 0,93
7 2,44 0,62
8 1,66 0,75
 9 2,46 -
10 2,46 -
11 0,93 -
12 0,93 -
13 2,47 -
14 0 -
15 2,14 -
16 1,82 -
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R14 330 Ω

C1 82 pF
C2 68 pF
C3 220 pF
C4, C12 330 pF
C5, C19, C20 10 nF
C6 10 µF/16 V
C7, C8, C13, C16, C17,
C21, C22, C23 100 nF
C9 3,3 nF
C10 180 pF
C11 3,9 nF
C14 470 pF
C15 22 nF
C18 2x 100 nF (220 nF)

IO1 TDA7088T
IO2 TDA7040T
T1, T2 BC856B SMD (BC559C)
T3, T4 BC549C SMD (BC549C)
D1 KB105Z, varikap
L1, L2 viz text
LED libovolná èervená, Ø 3 mm
JACK stereofonní konektor jack

3,5 mm
Tlaèítka s rozteèí vývodù 5x 7 mm

(��abky�)

V�echny zde uvedené varianty, i
v provedení mono, buï formou staveb-
nice, nebo o�iveného a nastaveného
modulu, vèetnì tlaèítek a konektoru
JACK, si mù�ete objednat za ceny:

Stereofonní provedení SMT: 410,- Kè;
stereofonní provedení s klasickými sou-
èástkami: 380,- Kè;
monofonní provedení SMT: 320,- Kè;
monofonní verze s klasickými souèást-
kami: 290,- Kè;
pouze stereodekodér SMT: 190,- Kè;
pouze stereodekodér s klasickými sou-
èástkami: 190,-Kè.

Dále vám nabízím �irokou nabídku
stavebnic výkonových zesilovaèù i ko-
rekèních pøedzesilovaèù vhodných pro
pøipojení ke zde uvedeným pøijímaèùm.
Osazené a o�ivené moduly s 20% pøí-
platkem. U provedení s klasickými sou-
èátkami jsou integrované obvody SMD

Obr. 8. Deska s plo�nými spoji monofonního pøijímaèe v provedení SMT

Obr. 6. Z obou stran osazená deska stereofonního pøijímaèe v provedení SMT

Obr. 7. Osazená deska stereofonního pøijímaèe s klasickými souèástkami

ji� zapájeny na desce s plo�nými spoji.
Nabízíme také vhodná stereofonní slu-
chátka (�punty) s impedancí 2x 18 Ω
za 49,- Kè. V�echny uvedené ceny jsou

vèetnì DPH. Objednat lze na adrese:
Tomá� FLAJZAR, Hlinická 262, 696 42
Vracov, tel./fax: 0629/628596, 628629,
628540.
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Pohlédneme-li do katalogových listù in-
tegrovaných zesilovaèù, na první pohled
nás udiví velké udávané výkony, mìøí se
toti� v laboratorních podmínkách s ideál-
ním chlazením, pøi napájení stabilizovaným
zdrojem a v oblasti maximálního napájecí-
ho napìtí, a to pøi zkreslení 10 %, kdy u�
nejde o sinusový, ale spí�e lichobì�níkový
prùbìh. Signál o takovémto prùbìhu pøedá
pøi stejné maximální hodnotì samozøejmì
opìt vìt�í efektivní výkon oproti sinusové-
mu. V nedávné dobì se na na�em trhu ob-
jevily vtipnì øe�ené budièe výkonových
tranzistorù, napøíklad TDA7250, opìt v plas-
tovém pouzdøe bez mo�nosti odvedení tep-
la. Z hlediska nároèné výrobní technologie
integrovaného obvodu bývají rentabilní
pouze velké série, z toho pak zákonitì vy-
plývá jejich urèení pouze pro oblast spo-
tøební elektroniky, kde sinusový výkon vìt-
�í ne� 100 W na kanál je výjimkou.

Proto jsem se rozhodl navrhnout nìko-
lik zesilovaèù pouze z diskrétních souèás-
tek. Výkony byly zmìøeny pøi nestabilizova-
ných zdrojích, trvalém sinusovém signálu a
vybuzení mírnì pod bod limitace. Prakticky
jsem ovìøil mìøením ve stylu výrobcù inte-
grovaných obvodù sinusové hodnoty výko-
nù zhruba dvojnásobné.

I v dne�ní dobì zavedení výrobci spo-
tøební elektroniky (HAITAI) u �pièkových
výrobkù vyrábìjí koncové stupnì men�ích
výkonù z diskrétních souèástek. V konco-

vých stupních urèených pro ozvuèovací
úèely plní integrované obvody vìt�inou ne-
nároènou funkci na místì diferenèních èle-
nù, pøípadnì stejnosmìrných zpìtných va-
zeb. Konstrukce �pièkových zaøízení této
kategorie obsahují a� 50 tranzistorù na ka-
nál, a vzhledem k cenì je jejich u�ití opod-
statnìné pouze pro studiovou oblast.
Schémata zapojení nebývají zveøejòována,
náhradní díly nejsou bì�nì dostupné a dis-
ponují jimi pouze výrobci, v lep�ím pøípadì
velmi drahé, výrobcem autorizované servi-
sy. Pøitom i amatérská stavba se s ohle-
dem na dostupnost �irokého sortimentu
kvalitních souèástek rozhodnì vyplatí a ne-
musíme se obávat ani hor�ích paramet-
rù a spolehlivosti. Snad nejvìt�ím problé-
mem dosud bylo mechanické provedení,
av�ak i u nás pùsobí firmy, nabízející slu�-
né skøínì 19" a toroidní transformátory za
rozumné ceny. Výsledná konstrukce tedy
rozhodnì nemusí ani po vzhledové stránce
dopadnout �patnì ve srovnání s profesio-
nálním výrobkem.

Výhody vyniknou v pøípadì, sna�íme-li
se zapojení optimalizovat pro pou�ití co
nejmen�ího poètu souèástek pøi zachování
vynikajících parametrù. S ohledem na sou-
èasný stav souèástkové základny nemusí-
me �etøit na nesprávném místì a zjedno-
du�ovat zapojení za ka�dou cenu pou�itím
kladné zpìtné vazby bootstrap v budièi
výkonových tranzistorù, proudové zdroje

nahrazovat rezistory atd. Rùzná star�í za-
pojení zmínìného typu jsou dodnes oblíbe-
ná a stavìná a jejich zvuk je ve srovnání se
zesilovaèi osazenými bì�nými výkonovými
integrovanými obvody kupodivu poslecho-
vì pøíjemnìj�í. Pøitom udávaná zkreslení
hovoøí spí�e ve prospìch integrovaných
obvodù. Zøejmì tento parametr nebude mít
takový význam, jak se v�eobecnì soudí
zvlá�tì pøi pohledu do katalogu reprodukto-
rù mne zarazil fakt, �e i uznávaní výrobci
hifi reproduktorù (Beyma) udávají dokonce
zkreslení kolem 3 %. Navíc mìøit zkreslení
pod 0,5 % je dosti problematické, kdy�
i v prospektech kvalitních servisních gene-
rátorù nalezneme udávaná zkreslení kolem
0,2 %.

Velikost zkreslení u následujících zapo-
jení musíte brát jako informativní, nemìl
jsem mo�nost pou�ít profesionální vybave-
ní. Napøíklad typ 200 W vznikl úpravou za-
pojení zesilovaèe, u kterého zkreslení udá-
vané v prospektech nepøesahuje 0,008 %.
I s na�imi výprodejními výkonovými tran-
zistory je mo�né dosáhnout výkonu 300 W,
který i pøes pou�ití výkonových tranzistorù
typu N byl velmi pøíznivì poslechovì hod-
nocen. Pøispívá k tomu znaèný odstup sig-
nálu od ru�ivých napìtí a korektní chování
v limitaci.

Technické parametry

Výstupní výkon sinusový: > 200 W.
Výstupní výkon hudební: > 300 W.
Jmenovitá impedance: 4 W.
Výkonová �íøka pásma: 50 kHz.
Frekvenèní charakteristika:

5 Hz a� 60 kHz (- 1 dB).
Odstup ru�ivých napìtí: > 110 dB.
Vstupní citlivost: 1,55 V/200 W.
Zkreslení: < 0,5 %.
Vstupní impedance: 10 kW.
Napájení: ±50 V.

Na uvedené zapojení mù�eme pohlí�et
jako na výkonový operaèní zesilovaè z dis-
krétních souèástek, je stejnosmìrnì vá-
zaný a napájený symetrickým napìtím.
Vstupní signál pøichází pøez èlen RC na
bázi T1. Pøijde-li na vstup kladná pùlvlna,
poklesne kolektorový proud T1 i T4. Kolek-
tor T4 je napájen pøes zdroj konstantního
proudu, a tak se na nìm napìtí zvý�í a na

Univerzální
zesilovaè 200 W

Ing. Josef Sedlák

Na stránkách na�ich i zahranièních odborných èasopisù bylo
uveøejnìno velké mno�ství konstrukcí nf zesilovaèù, pøevá�nì pou-
�ívajících výkonové integrované obvody. Dùvodem této volby bývá
snaha o co nejjednodu��í zapojení pøi pøíznivé cenì. Toto øe�ení
bývá urèitì nejschùdnìj�í cestou pøi amatérské i profesionální vý-
robì; pro pou�ití v kvalitních, spolehlivých a pøitom výkonných pøí-
strojích to v�ak nemusí být nej��astnìj�í volba vzhledem k nutnosti
odvedení znaèného tepelného výkonu z èipu integrovaného obvodu.

Obr. 1.
Schéma
zapojení
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výstupu se objeví kladné napìtí. Báze
T1 bude ekvivalentní neinvertujícímu vstu-
pu. Naproti tomu výskyt kladnìj�ího napìtí
na bázi T2 zpùsobí pokles výstupního
napìtí, jedná se o invertující vstup. Zpìtná
vazba zavedená z výstupu na invertující
vstup urèuje støídavé zesílení. Konkrétní
velikost mù�eme vypoèítat podle vztahù
platících pro operaèní zesilovaè a bude
záviset na R12 a R17. Osazení dife-
renèního èlenu tranzistory pnp CD640 bylo
zvoleno s ohledem na co nejmen�í �um pøi
velkém napájecím napìtí a dobrých frek-
venèních vlastnostech, malý rozptyl para-
metrù pou�itých tranzistorù zaruèí dosa�ení
nepatrného driftu. Napì�ový budiè mù�e-
me osadit bì�nými výprodejními typy
KF503/KF517. Tranzistor T6 ve funkci
proudového zdroje musí být vybrán na zá-
vìrné napìtí minimálnì 130 V, aby nedo-
cházelo k nesoumìrné limitaci. Tato pod-
mínka jde vìt�inou splnit bez problémù,
podle mých zku�eností bývá úspì�nost vý-
bìru a� 50 %. V pøípadì neúspìchu na
jeho místì pou�ijeme zahranièní 2N5416 a
2N3440 na pozici T4.

Pro zaji�tìní provozní spolehlivosti ze-
silovaèe potøebujeme ochranu proti zkratu
na výstupu. Tvoøí ji tranzistory T7 a T8 spo-
lu s pøipojenými obvody. Zapojení rezistorù
R25 a R26 zavádí pøedpìtí do bází a
ochrana velmi citlivì reaguje na zmen�ení
impedance pod 2,5 W. Uva�ujeme-li o pou-
�ití reproduktorových soustav vykazujících
velkou jalovou slo�ku, radìji R25 a R26 vy-
pustíme, ochrana by vypínala pøi prùchodu
výstupního napìtí nulou. Stabilitu koncové-
ho stupnì zaji��ují C4, C5 a C7.

Zapojení pou�ívá výkonových komple-
mentárních tranzistorù v Darlingtonovì za-
pojení TIP142/147 s velkým zesilovacím
èinitelem. Budiè pak nemusí být dimenzo-
ván na velké proudy a vystaèíme s tranzis-
tory o malém ztrátovém výkonu; pou�il
jsem KF507/517 se závìrným napìtím
vìt�ím ne� 110 V. S ohledem na vzrùstají-
cí zájem o vícekanálovou reprodukci byla
deska s plo�nými spoji navr�ena tak, aby
se výkonové tranzistory daly pøipevnit pøí-
mo na chladicí profil. Vzhledem k rozmì-
rùm modulu urèitì umístíte i �est kanálù na
spoleèný chladiè.

Patøíte-li k vyznavaèùm vìrné repro-
dukce, mù�ete modul osadit i polem øíze-
nými tranzistory, svými parametry vyhoví
pravdìpodobnì výkonové typy HEXFET
(IRF). S ohledem na pøedpokládanou ob-
last pou�ití, tj. buzení vysokotónových re-
produktorù a kompaktních soustav byla za-
øazena na výstup tlumivka, nezbytná pro
zátì� s velkou kapacitní slo�kou, nejèastìji
zpùsobenou �patnì navr�enými výhybkami
nebo piezokeramickými reproduktory. Ne-
osadíme-li výstupní tlumivku, mù�e zesilo-
vaè (vlivem zmen�ení proudového zesilo-
vacího èinitele výkonových tranzistorù,
pøípadnì zmen�ením impedance zátì�e
na vy��ích kmitoètech) zakmitávat. Indukè-
nost tlumivky zále�í na mezní frekvenci po-
u�itých tranzistorù a charakteru zátì�e.
Vìt�inou vyhoví navinout 10 a� 20 závitù
CuL o prùmìru 0,8 mm na rezistoru 10 W/2 W,
zamezujícím vzniku nechtìných rezonancí.

Sestavený zesilovaè jistì najde uplatnìní
v oblasti aktivních soustav, �subwoofer�,
v ozvuèovacích systémech spolehlivì za-
stane funkci odposlechù, buzení støedoba-
sových a støedových reproduktorù, nemá-
me-li po�adavky na velký výstupní výkon.

Seznam souèástek

C6 68 nF
C7 100 nF
C8 100 µF
C9, C10 1,5 nF
C11, C12 47 nF
C13 15 nF
D1 a� D11 KA261
D12, D13 1N4007
T1 a� T3 CD640
T4 KF503
T5 KC238
T6 KF517
T7 KC238
T8 KC308
T9 KF507
T10 KF517
T11, T12 TIP147
T13, T14 TIP142
TL1 viz text

Obr. 2.
Deska

s plo�nými
spoji

R1, R23, R12, R21 6,8 kW
R2, R3 1,5 kW
R4, R6, R8, R18 22 kW
R5        10 kW, trimr
R7 820 W
R9 680 W
R10 68 kW
R11 47 W
R13 82 W
R14 330 W
R15 2,7 kW
R16 820 W
R17 390 W
R19, R22, R24, R27 470 W
R20, R32 4,7 W/1 W
R25, R26 150 kW
R27 470 W
R28 a� R31 0,47 W
C1 270 pF
C2, C3 10 µF
C4 18 pF
C5 33 pF

O�ivení a nastavení

U obou typù postaèí pouze zkontrolovat
proudový odbìr, nemìl by u obou typù pøe-
sáhnout 100 mA. Zkontrolujeme stejno-
smìrné napìtí na výstupu, nemìlo by pøe-
kroèit 200 mV. Je-li v�e v poøádku, trimrem
R5 nastavíme pøesnì nulové stejnosmìr-
né výstupní napìtí a mù�eme zesilovaè
uvést do provozu.

Závìr

Mým cílem nebylo popsat �dokonalý
zesilovaè tøídy High - End�, i kdy� vìt�inì
ètenáøù jistì nebude èinit velký problém
osadit lineárnìj�í typy budicích a výkono-
vých tranzistorù. Chtìl jsem ukázat, �e jde
i s bì�nými souèástkami bez pou�ití IO a
mùstkových zapojení vyrobit jednoduchý,
kvalitní, spolehlivý a levný koncový stu-
peò pro ozvuèovací úèely. Koncové a bu-
dicí tranzistory byly zvoleny s ohledem na
co nejni��í cenu a mo�nost pou�ít i výpro-
dejních souèástek bì�ných typù, nacháze-
jících se urèitì i ve va�ich zásobách.

Pro ètenáøe, kterým se nechce shánìt
vhodné souèástky, mohu dodat stavebnice
za cenu kolem 460 Kè (SEAC, 793 35 Rud-
ná pod Pradìdem 139, tel.: 0646/737 240).

(Pøí�tì zesilovaè 400 W)
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Pøepínaè tiskáren
PC 1/8

Martin Petera
(Dokonèení)

C23

Obr. 11. Deska s plo�nými spoji výstupního modulu

Tab. 2. Obr. 12. Pøední a zadní panel

Obr. 13. Potisk �títkù pøepínaèe
pøiøazení portù
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Výpis zdrojového kódu øídícího programu:
Program SluzebniProgramKRizeniPRSL97ProLPT1;
Uses Crt;
Var Kanal,i:Byte;
Const LPT=$378;        {LPT1=$378,  LPT2=$278}

t=2;
Heslo: Array [1..4] Of Byte = (1, 2, 16, 8); {Odblokovávací sekvence}

{****************************************************************************}
Function Prepinac:Char; {Ète parametr spustìní}
Var Parametr: String[2];
Begin
Parametr:=ParamStr(1);
Prepinac:=UpCase(Parametr[2]);
End;
{****************************************************************************}
Function RucniNastaveni:Char; {Naète ruèní nastavení}
Var Klavesa:Char;
Begin
      Repeat
            Write(�Zadejte výstupní kanál (A a� H): �); ReadLn(Klavesa);
            Klavesa:=UpCase(Klavesa);
      Until (Ord(Klavesa)>=65) And (Ord(Klavesa)<=72);
RucniNastaveni:=Klavesa;
End;
{****************************************************************************}
Procedure Prepinani(Vystup:Char); {Pøepínací procedura}
Begin
Port[LPT]:=4 + 32; Delay(t); {�RESET KO 4013}
Port[LPT+2]:=1+4; Delay(t);
Port[LPT]:=0; Delay(t); {�Odblokování}
Port[LPT+2]:=2+8; Delay(t);
For i:=1 To 4 Do Begin Port[LPT]:=Heslo[i]; Delay(t); End;
For i:=1 To 8 Do Begin      {Vynulování 4094}

Port[LPT]:=64; Delay(t); {�}
Port[LPT]:= 0; Delay(t);

End;
Port[LPT]:=128; Delay(t);       {�Zapne první výstup}
Port[LPT]:=64+128;            Delay(t);
Case Vystup Of {Zapne po�adovaný výstup}

�A�:Kanal:=5;
�B�:Kanal:=1;
�C�:Kanal:=6;
�D�:Kanal:=2;
�E�:Kanal:=7;
�F�:Kanal:=3;
�G�:Kanal:=8;
�H�:Kanal:=4;

End;
For i:=1 To Kanal Do Begin

Port[LPT]:=64; Delay(t); {�}
Port[LPT]:= 0; Delay(t);

        End;
End;
{****************************************************************************}
Procedure Napoveda;
Begin
WriteLn(�Parametrem /a a� /h nebo /A a� /H se provede aktivace výstupu.�);
WriteLn(�Pokud se nepou�ije �adný parametr program se zeptá na volbu.�);
WriteLn(�Program je standardnì kompilován pro LPT1.�);
WriteLn(�****************************************************************�);
Delay(5000);
Halt(1); {Ukonèí program}
End;
{****************************************************************************}
Begin {Zaèátek programu}
WriteLn(�Tento SHAREWAROVÝ program nastavuje pøepínaè tiskáren M-97-P2�);
If Prepinac=�?� Then Napoveda;
WriteLn(�Nápovìdu získáte pøíkazem prsl.exe /?.�);
WriteLn(�**************************************************************�);

Case Prepinac Of
�A�..�H�: Prepinani(Prepinac); {Nastavení parametrem}

Else;
Prepinani(RucniNastaveni); {Ruèní nastavení}
End;

Port[LPT]:=4+32; Delay(t); {�RESET KO 4013}
Port[LPT+2]:=1+4; Delay(t);
Port[LPT]:=0; Delay(t); {� Nulování v�ech výstupù}
Port[LPT+2]:=1+2+8; Delay(t);
End. {Konec programu}
{****************************************************************************}

Obr. 16.

Programování

Zdrojový kód programu, kterým se
ovládá PRSL, je napsán v jazyku Turbo
Pascal 7.0. Je v nìm pou�ito nìkolik
velmi jednoduchých pøíkazù progra-
movacího jazyka ze základní knihovny
CRT. Program je velmi struènì ko-
mentován. Podle pøehledné tab. 2. si
lze objasnit èinnost paralelního portu.

Na obr. 16. je výpis zdrojového
kódu øídicího programu a na obr. 17.
je orientaèní programovací graf, který
znázoròuje zpùsob øízení pøepínaèe
tiskáren.

O�ivování

Pøed osazováním DPS souèástka-
mi je nutné promìøit spoje na DPS
a pøekontrolovat mo�né zkraty. Pøi
peèlivém výrobním postupu zaji��uje
jednoduchost zaøízení jeho funkènost
na první zapojení. Pøed prvním pøipo-
jením je v�ak nutné promìøit, zda není
mezi vodièi na DPS zkrat kontrolou ve
vstupním konektoru J15 ve spojení se
sbìrnicí PRSL. Pokud by se i pøes
maximální peèlivost objevily problémy,
lze postupovat podle následujícího po-
stupu, pøi kterém poslou�í i orientaèní
programovací graf na obr. 17.

Na výstupu napájecího zdroje by
mìlo být napìtí 5 V.

Toto napìtí je i na pøipojené sbìr-
nicí PRSL u konektorù J4.1 a� J13.1
mezi vývody 1, 2 (+5 V) a 29, 30 (0 V)
a na samoøezném konektoru J23 mezi
vývody 1, 2 a 15, 16.
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Obr. 14. Orientaèní výkres

Obr. 15. �títek pøedního panelu

Obr. 18.
Logický
spínaè
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Obr. 17. Orientaèní programovací graf (pøíklad nastavení aktivního výstupu F).

Po pøipojení vstupního modulu pøe-
kontrolujeme vodivost mezi konekto-
rem Cannon J15 a konektory J4.1 a�
J13.1 podle tabulky 1.

Zhotovíme si jednoduchý dvanácti-
pólový logický spínaè (napø. na ne-
pájivém poli - obr. 18.), pøipojíme na
vstupní konektor J15. Pøipojíme jej
na datové vývody (CAN vývody 2 a�
9) a na øídicí signály (CAN vývody 1,
14, 16, 17). (Viz tab. 1.) Na vstupní vý-
vody konektoru J15 Data2 (vývod 4),
Data5 (vývod 7), ØS /Select (vývod
17), ØS. INI (vývod 16), ØS. /AUTO
(vývod 14) pøivedeme log. 0.

Na vývod /STROBE (vývod 1) pøi-
vedeme log. 1.

Na vývod Data0 (vývod 2) pøivede-
me log. 1, logickou sondou pøekontro-
lujeme, zda je na vývodu IO2a (3) log.  1
a na klopném obvodu IO3a (2) log. 0.
Takto postupujeme i pro vývod Data1
(vývod 3), Data4 (vývod 6) a Data3
(vývod 5). Po pøivedení log. 1 a� na
Data3 (vývod 5) pøekontrolujeme na
IO4b (13) log. 1, která se objeví i na
IO2c (9) a IO2d (12).

Pomocí vývodù Data6 (vývod 8)
a Data7 (vývod 9) provádíme sériové
programování IO5. Logickou sondou
na vývodech IO5 (14, 4, 13, 5, 12, 6,
11, 7) kontrolujeme logické stavy.
Tyto stavy lze kontrolovat i na konek-
toru FRB 30 sbìrnice PRSL na vývo-
dech 3 a� 10.

 Pomocí SW1 nastavíme pøiøazení
portu A a� H a výstupní modul zasu-
neme do sbìrnice PRSL.

Pøekontrolujeme funkènost tranzis-
torového invertoru T11 u výstupního
modulu. Na výstupní konektor Cannon
pøipojíme logickou sondu a pøekontro-

lujeme funkènost signálù Data0 (vývod
2) a� Data7 (vývod  9), ØS /STROBE
(vývod 1), ØS /AUTO (vývod 14), ØS
INI (vývod 16) a ØS /SLCT (vývod 17).

Logický spínaè pøipojíme na vý-
stupní konektor J16 Cannon na ètecí
vstupy ACK (vývod 10), /BUSY (vývod
11), PE (vývod 12), SLCT (vývod 13)
a logickou sondu na stejné vývody
vstupního konektoru J15, èím� provì-
øíme èinnost IO7.

Rozpiska souèástek

T2 a� T10 KSY62B
D7 LED ve spínaèi
D8 LED Æ5 mm R
D9, D10 LED Æ5 mm D
D11 a� D19 LED Æ5 mm G
J23a S1G16pin
J23b samoøezný konektor PFL16
Plochý kabel 16 �il, AWG28-16

Vstupní modul
J4.2 FRB, TX 514 30 13 ZT
J15 Cannon 25, vidlice, CAN25V90

Øídicí modul
R2 a� R8, R10 12 kW, 5 %
R9 5,6 kW, 5 %
C18 a� C21 10 µF/25 V, SKR
IO2 4081
IO3, IO4 4013
IO5 4094
T1 BC338
D2 a� D6 1N4148
J5.2 FRB, TX 514 30 13 ZT

Výstupní modul (pro jeden kus)
R33 12 kW, 5 %
R34 1 kW, 5 %
C22 a� C25    4,7 µF/25 V, TE 124
IO7 74573
IO8 a� IO 10 4066
T11 KSY62B
SW1 SIG16pin
J6.2 FRB, TX 514 30 13 ZT
J16 CAN25Z90

Dal�í souèástky
Krabièka PVC UK 250 x 150 x 90 mm
Flexo CYSY 2 x 0,75

Závìr

Napájecí zdroj
R1 220 W, 5 %
C1 470 µF/50 V, SKR
C2 1000 µF/25 V, SKR
C3, C4 100 nF, ker.
IO1 7805
D1 LED 5 mm R
DM1 B250C1500
J1 ARK120/2
J2 S1G2
Tr1 EI54/12 W, 220/9 V, WL 809-1
S1 spínaè s LED P-DS 850 LED-G

Sbìrnice PRSL
C5a, C5b 100 nF, ker.
C6 47 µF/40 V, SKR
C7 a� C17 4,7 µF/25 V, TE 124
J4.1 a� J13.1 FRB, TX 514 30 15 VQ

Kontrolní displej
R11, R16, R18,
R20, R22, R24,
R26, R28, R30, 220 W, 5 %
R12 a� R15, R17,
R19, R21, R23,
R25, R27, R29,
R31, R32 3,9 kW, 5 %
IO6 MH7438

Celé zaøízení bylo vyrobeno i o�i-
veno v krátké dobì díky své jednodu-
chosti. Pøi výrobì se objevily i dal�í
mo�nosti, jak toto zaøízení vyu�ít.  Pou-
há výmìna nìkterého modulu roz�íøí
mo�nosti pøepínaèe tiskáren o mo�-
nost mìøení pøevodníkem A/D, D/A,
s optoèleny o mo�nost spínání výko-
nových zaøízení, nebo o mo�nost øíze-
ní krokového motoru (nutné pou�ít
vnìj�í napájecí zdroj pro napájení kro-
kového motoru). Poèet výstupních mo-
dulù je omezen poètem výstupních
konektorù na sbìrnici PRSL.

Program (obr. 16.) je výhodné
umístit do adresáøe, do kterého je
zavedena cesta pøíkazem PATH, èím�
lze pøepínat výstupy kdekoli z øádky
DOS. Je výhodné do souboru auto-
exec.bat umístit i pøíkaz prsl.exe /A,
který v�dy pøi prvním spu�tìní, kdy na
pøepínaèi je chaos v zapnutých výstu-
pech, nastaví aktivní, napø. 1. výstup A.

Celé zaøízení pracuje ji� pøes rok
bez problémù. Vyzkou�el jsem pøipojit
na pøepínaè laserovou tiskárnu, jeh-
lièkovou tiskárnu, plotr i TransDisk.
V �ádném z vyjmenovaných pøípadù
se øídicí moduly neovlivòovaly a ani se
náhodnì nepøepínaly. Princip øídicího
modulu urèitì není nepøekonatelný,
zatím byl v�ak vyhovující.

Jakékoliv nejasnosti zodpovím na
E-mail: Petera@SPSE.CZ.
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Èas v�ak ukázal, �e tato primitivní
nabíjeèka není to pravé a s prvními vy-
slou�ilými akumulátory, k jejich� poètu
nabíjecích cyklù udávaných výrobcem
jsem se ani zdaleka nepøiblí�il, mi za-
èala v hlavì klíèit my�lenka na vlastní
konstrukci chytré nabíjeèky s lep�ími
vlastnostmi, ne� mìla nabíjeèka stáva-
jící. Seznam po�adavkù na novou na-
bíjeèku, který jsem si sestavil, byl ná-
sledující:
� optimální nabíjecí podmínky pro aku-
mulátory s ohledem na jejich maximál-
ní dobu �ivota;
� mo�nost souèasného nabíjení jedno-
ho a� ètyø akumulátorù typ AA (tu�kový
èlánek);
� mo�nost normálního èi rychlého na-
bíjení;
� mo�nost nabíjení èlánkù 500 mAh,
600 mAh èi 750 mAh;
� úplná automatizace nabíjecího pro-
cesu.

Pro realizaci v�ech po�adavkù jsem
po zvá�ení mno�iny øe�ení, která pøi-
padala v úvahu, vybral integrovaný ob-
vod U2400B, vyvinutý speciálnì pro
realizaci nabíjeèky NiCd èlánkù.

Základní technické parametry

Napájení: 230 V/50 Hz.
Poèet nabíjených èlánkù:

1, 2, 3 nebo 4 èlánky (typ AA).
Kapacita nabíjených èlánkù:

500, 600 nebo 750 mAh.
Nabíjecí re�imy: normální (12 hod)

nebo rychlý (1 hod).
Rozmìry: 145 × 95 × 85 mm.
Hmotnost: 1200 g.

Popis funkce

Obvod U2400B je urèen pro automa-
tické nabíjení niklokadmiových akumu-
látorù. Tento obvod umo�òuje plnì
automatizovat proces nabíjení a kont-
rolovat jeho prùbìh.

 Schéma zapojení popisovaného
zaøízení je na obr. 1. Na celý prùbìh
nabíjení dohlí�í øídicí jednotka. Pøed
jeho zahájením testuje, zda jsou èlán-
ky urèené k nabíjení zcela vybity. Po-
kud ne, jsou nejdøíve dovybity. Je k nim
paralelnì pøipojena zátì� (sepnutím T2
je pøipojen R13) a je sledováno, kdy
napìtí poklesne pod urèitou mez (typic-

ky 1 V na èlánek), co� signalizuje, �e
èlánky jsou u� zcela vybité. Napìtí ba-
terie tvoøené nabíjenými èlánky je sní-
máno dìlièem z rezistorù R3 a R5. Vy-
bíjení je ukonèeno, zmen�í-li se napìtí
na vývodu 6 pod 0,53 V. Je tedy tøeba
v závislosti na poètu vlo�ených èlánkù
upravovat dìlicí pomìr dìlièe. Tento
problém jsem vyøe�il pou�itím dvojitých
miniaturních pøepínaèù, u nich� je je-
den pøepínací kontakt pou�it k indikaci
poètu èlánkù pro vybíjení a druhý pro
nabíjení (viz dále). Pøepínaèe jsou
umístìny pod boxy pro vkládání èlán-
kù. Po vlo�ení èlánkù do nabíjeèky se
automaticky pøepnou a upraví dìlicí po-
mìr dìlièe. Vtipné propojení pøepína-
èù je zøejmé ze zapojení na obr. 1. Od-
pory rezistorù v dìlièi urèíme
z jednoduchého vztahu

R R
UVB
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0 53

0 53
=
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,

,
 ,

kde UVB je napìtí vybité baterie (1 V na
èlánek) a odpor R5 je zvolen 100 kΩ.

Odpory rezistorù R31 a� R34 jsou uve-
deny v soupisce souèástek.

Úplné vybití je velice dùle�itý bod
celého nabíjecího procesu. NiCd aku-
mulátor má toti� tu nemilou vlastnost,
�e je-li neúplnì vybit a my jej pøesto
nabijeme, výraznì se zmen�í jeho vyu-
�itelná kapacita. Této vlastnosti se øíká
pamì�ový efekt. Nejedná se o nevratný
jev, lze jej jednodu�e odstranit tím, �e
akumulátor vybijeme a� �na dno� a zno-
vu nabijeme. Pamì�ovým efektem ne-
trpí akumulátory NiMH ani Li-Ion, které
lze tudí� zaèít nabíjet i neúplnì vybité.

Ukonèí-li se vybíjení, zaène vlastní
nabíjecí proces. Obvod umo�òuje v pøí-
padì pou�ití externího zdroje taktova-
cího kmitoètu nastavit libovolnou nabí-
jecí dobu. V tomto zapojení je v�ak
pou�it interní oscilátor, který kmitá na
kmitoètu 200 Hz a vy�aduje pøipojení
èlánku RC (R1 a C2).

Vlastní doba nabíjení je dána zapo-
jením vývodu 13 s tìmito mo�nostmi:
vývod 13 nezapojen � nabíjení 0,5 ho-
diny konstantním proudem;
vývod 13 uzemnìn � nabíjení 1 hodinu
konstantním proudem;
vývod 13 pøipojen na UREF (vývod 7) �
impulsní nabíjení 12 hodin.

Pøi dvanáctihodinovém nabíjecím
cyklu jsou èlánky nabíjeny impulsním
proudem. Jeho støídu (a tedy i celkový
dodaný výkon) lze nastavit stejnosmìr-
ným napìtím na vývodu 2. Perioda na-
bíjecích obdélníkových impulsù je 1,2 s,
�íøka impulsu je pøipojením vývodu 2 na
vývod 7 (UREF) nastavena na 0,1 s. Tì-
mito impulsy je z vývodu 12 ovládán vý-
konový tranzistor T1, který spíná vlast-
ní nabíjecí proud do akumulátorù.

Zaøízení umo�òuje normální dvanác-
tihodinové impulsní nabíjení a rychlé

Inteligentní nabíjeèka
akumulátorù NiCd

Ing. Tomá� Frolík

Pøi èastém pou�ívání spotøební elektroniky napájené tu�kovými èlánky
jsem se pøed èasem vzhledem k rostoucím cenám obyèejných tu�kových
baterií �na jedno pou�ití� rozhodl obstarat si NiCd akumulátory. Jejich poøi-
zovací cena byla a je sice vy��í, ale vzhledem k jejich mnohonásobnému
pou�ití je jejich provoz ekonomicky daleko výhodnìj�í. K akumulátorùm jsem
si samozøejmì poøídil i nabíjeèku.

Obr. 1. Schéma zapojení nabíjeèky
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nabíjení konstantním proudem, co� by
obecnì vy�adovalo pro zvolený doda-
ný výkon rùzné amplitudy nabíjecího
proudu IN. Av�ak pøi vhodnì zvolené
støídì impulsního nabíjecího proudu,
tak jako v tomto pøípadì, jsou pøi stej-
né amplitudì proudu IN výkony dodané
v obou re�imech shodné.

Jakou v�ak zvolit amplitudu IN
nabíjecího proudu? Tento problém lze
vyøe�it jednoduchou úvahou. Nabíjení
NiCd baterií není rozhodnì proces se
stoprocentní úèinností, proto je tøeba
dodat o nìco více energie na pokrytí
ztrát. V této konstrukci je zvoleno do-
dání 120 % potøebné energie. Napøí-
klad pro nabití akumulátoru s kapaci-
tou 500 mAh (a� u� v normálním èi
rychlém nabíjecím re�imu) je tøeba
pou�ít nabíjecí proud o velikosti
1,2 × 500 mA = 600 mA. Velikosti prou-
dù a jim odpovídající odpory rezistorù
R9 jsou v tab. 1. Jednoduchou úpravou
(zmìnou odporu R9 a R11) si mù�e ka�-
dý upravit velikost nabíjecího proudu
pro jiné kapacity akumulátorù, ne� byly
navr�eny v této konstrukci.

Tab. 1. Nabíjecí proud IN a odpor
rezistoru R9

Kapacita èlánku
[mAh]

Amplituda I
N

[A]
Odpor R9

[Ω]

500 0,60 1200
600 0,72 820
750 0,90 560

Po vybití èlánkù zaène vlastní nabí-
jecí proces. Ukonèit se mù�e dvìma
zpùsoby: buï po uplynutí nabíjecí doby
(pøi normálním nabíjení za 12 hodin, pøi
rychlém za 1 hodinu), nebo se nabíje-
ní zastaví pøed uplynutím nabíjecí doby

v pøípadì, �e je jeden nebo nìkolik
z nabíjených èlánkù vadných.

U dosluhujících èlánkù se toti� zvìt-
�uje vnitøní impedance èlánku a vlivem
nabíjecího proudu se na tomto èlánku
neúmìrnì zvìt�uje napìtí. Toto zvìt-
�ení napìtí je detekováno logikou
nabíjeèky, která proces nabíjení pøeru-
�í a u�ivatel musí dosluhující èlánek
z nabíjeèky odstranit.

Nabíjení se nouzovì pøeru�í vlivem
pøítomnosti vadného èlánku mezi prá-
vì nabíjenými, pøekroèí-li napìtí na vý-
vodu 4 0,53 V. Platí, �e napìtí na bez-
vadném NiCd èlánku by nemìlo bìhem
nabíjení pøekroèit 1,5 V. Stane-li se tak,
lze pova�ovat èlánek za vadný. Z tìch-
to údajù lze ji� snadno stanovit odpory
rezistorù dìlièe, který bude snímat na-
pìtí na nabíjených èláncích a jeho vý-
stup bude pøipojen na vývod 4 øídicího
obvodu. Odpor rezistoru R2 lze urèit ze
vztahu

R R
UNB
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kde UNB je maximální napìtí na baterii
tvoøené nabíjenými èlánky (1,5 V na èlá-
nek) a odpor R4 je doporuèen 100 kΩ.
Pro pøepínání dìlicího pomìru v závis-
losti na poètu vlo�ených èlánkù jsou
vyu�ity pøepínací kontakty miniaturních
dvojitých pøepínaèù, ulo�ených pod
boxy pro èlánky. Pøi vlo�ení èlánku pøe-
pínaè pøepne, èím� je dìlicí pomìr po-
tøebnì upraven. Odpory rezistorù R21
a� R24 jsou uvedeny v rozpisce sou-
èástek.

Jsou-li nabíjené èlánky bezvadné,
trvá nabíjení po pøedem nastavenou
dobu (1 èi 12 hodin) a po jejím uplynutí
pøejde obvod do re�imu udr�ovacího
nabíjení. To znamená, �e nabité aku-

mulátory jsou nabíjeny proudem se støí-
dou 1 : 168 (obdélníkové impulsy s pe-
riodou 16,8 s, �íøka dobíjecího impulsu
0,1 s). Udr�ovací nabíjení kompenzuje
úbytek náboje èlánku v dùsledku samo-
vybíjení a akumulátory mohou být
v nabíjeèce dobíjeny v tomto re�imu li-
bovolnì dlouho, ani� by jim hrozilo po-
�kození, a jsou kdykoli k dispozici plnì
nabité.

Øídicí obvod podává bìhem celého
pracovního cyklu u�ivateli informaci,
v jaké fázi se právì nachází. Dìje se
tak prostøednictvím dvou svítivých diod
� èervené D6 a zelené D7, které jsou
pøipojeny na vývod 9. Je-li pøivedeno
napájecí napìtí a nejsou vlo�eny �ád-
né akumulátory, je tento stav indikován
trvalým svitem èervené diody. Je-li de-
tekováno vlo�ení èlánkù (na vývodu 4
se objeví napìtí ≥ 0,18 V), je s prodle-
vou asi 2 s zahájeno vybíjení, bìhem
nìho� bliká èervená LED. To je ukon-
èeno, zmen�í-li se napìtí na vývodu 6
pod 0,53 V. Od té chvíle je zahájeno na-
bíjení, které je indikováno blikáním ze-
lené diody. Po uplynutí nabíjecí doby
nabíjeèka pøejde na udr�ovací dobíje-
ní. Ukonèení nabíjení je indikováno tr-
valým svitem zelené LED diody. Po vy-
jmutí baterií se zaøízení uvede do
výchozího stavu, který je indikován tr-
valým svitem èervené diody a cyklus
nabíjení se mù�e opakovat.

Obvod U2400B umo�òuje bìhem
nabíjení sledovat také teplotu nabíje-
ných èlánkù a v pøípadì jejího pøekro-
èení nabíjení pøeru�it. K tomu se pou-
�ije teplotnì závislý rezistor se
záporným teplotním koeficientem, kte-
rý je souèástí dìlièe pøipojeného na
vývod 5. Zmen�í-li se napìtí pod 0,53 V,
nabíjení se pøeru�í. Tuto funkci jsem ve
své konstrukci nevyu�il, ale vývod 5
bylo tøeba o�etøit. To je zaji�tìno odpo-
rovým dìlièem R8, R14, který je napá-
jen z vývodu 7 (UREF), co� zaji��uje na
vývodu 5 trvalé napìtí 0,8 V.

LED jsou typy s malým odbìrem
(spotøeba 2 mA), aby je zdroj referenè-
ního napìtí na èipu IO1 �utáhl.� Maxi-

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji a rozmístìní souèástek zdroje nabíjeèe
Obr. 3. Deska s plo�nými spoji

pøepínaèù a rozmístìní souèástek
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mální odbìr z vývodu 7 je 20 mA. Re-
zistory R6 a R7, které byste marnì hle-
dali na desce s plo�nými spoji, jsou
pøipájeny pøímo na vývody D6 a D7.
Obdobnì jsou umístìny rezistory R9 �
ty jsou pøímo na vývodech pøepínaèe
Pø2.

Volba sí�ového transformátoru není
kritická. Lze vyu�ít transformátor ze
�uplíkových zásob, tak jako v mém pøí-
padì. Napìtí na výstupní stranì trans-
formátoru mù�e být v rozsahu 10 a�
16 V (max. napájecí napìtí øídicího ob-
vodu je 25 V), výkon alespoò 10 VA.
Odpory R9, R11 jsou navr�eny pro se-
kundární napìtí transformátoru 10 V,
pro jiné napìtí by bylo tøeba jejich od-
pory upravit, aby nabíjecí proud odpo-
vídal údajùm podle tab. 1.

Ostatní souèástky, které jsou pou�i-
ty v zapojení a nebyly v pøedchozím
textu zmínìny, jsou takto pou�ity
v katalogovém zapojení obvodu
U2400B.

Desky s plo�nými spoji
Ve své konstrukci jsem umístil za-

pojení na tøi desky s plo�nými spoji. Prv-
ní deska (obr. 2) obsahuje sí�ový trans-
formátor, usmìròovací diody a vybíjecí
tranzistor T2 spolu se zatì�ovacím re-
zistorem R13. Deska na obr. 3 je umís-
tìna pod boxy pro vkládání akumuláto-
rù a jsou na ní umístìny miniaturní
pøepínaèe spolu se sadou rezistorù R2
a R3, slou�ící ke snímání poètu vlo�e-

ných akumulátorù. Deska na obr. 4 ob-
sahuje jádro celého zaøízení, tj. øídicí
obvod spolu s dal�ími externími sou-
èástkami.

Mechanické provedení
Ve srovnání s elektrickou èástí je me-

chanické provedení tohoto výrobku zøej-
mì nároènìj�í. Jedním z problémù pøi
realizaci byl po�adavek na sériové pro-
pojování vkládaných èlánkù tak, aby
jejich poèet mohl být libovolný a mohly
být propojeny automaticky bez mo�nos-
ti ovlivnìní obsluhou.

Øe�ení je znázornìno na obr. 5. Pøi
vlo�ení druhého a� ètvrtého èlánku
se rozpojí kontakt pøemos�ující póly pro
pøipojení èlánku a propojení je prodlou-
�eno na dal�í pozici. Detailnì rozkres-
lené øe�ení tohoto kontaktu je na obr.
6. U tohoto obrázku bych se rád zasta-
vil kvùli popisu dílu zvanému tøecí pr-
vek. Je vyroben z tenkého pru�ného
postøíbøeného plechu a má zásadní vliv
na správnou funkci kontaktu. Bez nìho
byl kontakt tvoøen dosedajícími plocha-
mi dvou kovových èástí. Takovýto kon-
takt v�ak mìl velký pøechodový odpor
a pøi prùchodu nabíjecího proudu zde
vznikal nezanedbatelný úbytek napìtí.
Øídicí obvod proto v�dy pøeru�il nabí-
jecí fázi, sotva zaèala, nebo� detekoval

Obr. 4. Deska s plo�nými
spoji a osazení souèástek

øídicí èásti nabíjeèe

Obr. 5. Øe�ení automatického
propojování dobíjených èlánkù

do série

Obr. 6. Detailní nákres øe�ení
kontaktu pro propojování

èlánkù do série

Obr. 7 a 8. Fotografie vnìj�ího a vntøního provedení nabíjeèky
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velké napìtí na nabíjených akumuláto-
rech a nouzovì pøeru�il pracovní cyk-
lus. Pøidáním tøecích prvkù se pøi spí-
nání oba póly kontaktu o sebe otøou a
pøechodový odpor se zmen�í na zane-
dbatelnou velikost.

Nabíjeèka je vestavìna v kovové
krabici. Na ní jsou pøipevnìny bì�né pøí-
strojové prvky, jako sí�ová zásuvka, sí-
�ový spínaè a ovládací prvky nabíjeèky
spolu s boxy pro vkládání NiCd èlánkù.

Uvnitø krabice jsou vestavìny
v�echny èásti potøebné pro èinnost na-
bíjeèky, tak�e po pøipojení k síti je ihned
schopna po�adované funkce. Øídicí
èást nabíjeèky s obvodem U2400B je
spolu s podpùrnými souèástkami umís-
tìna na jednostrannì plátované des-
ce s plo�nými spoji, která je pøipevnì-
na pøes distanèní trubièky ke spodní
desce zaøízení. Deska s miniaturními
pøepínaèi pro indikaci poètu vlo�ených
èlánkù je umístìna pod boxy pro èlán-
ky. Její upevnìní spolu s vyvrtáním ot-
vorù pro hmatníky pøepínaèù vy�adu-
je pracovat velmi peèlivì a pøesnì, aby
pøepínaèe ve vyvrtaných otvorech dob-
øe �chodily.� Tranzistor T1 je umístìn
na zadní hliníkové stìnì krabice, kte-
rá slou�í i jako chladiè. Tranzistor T2
je v kovovém pouzdøe a vznikající tep-
lo se staèí odvádìt � ten proto na chla-
dièi umístìn není.

Závìr
Sestrojené zaøízení je v provozu ji�

asi rok bez sebemen�ích poruch. To,
�e u�ivatel nemusí po vlo�ení èlánkù
nastavovat poèet vlo�ených èlánkù, je
vykoupeno pouze nutností vkládat aku-
mulátory do boxù zleva doprava bez
vynechání pozice, co� jistì není ni-
kterak drastické omezení.

Také je nutné (a to neplatí pouze pro
tuto nabíjeèku) aby se nabíjely v�dy
èlánky se stejnou kapacitou a nejlépe
takové, které byly poøízeny spoleènì a
tudí� vyrobeny ve stejné výrobní sérii.
Rovnì� je tøeba, aby èlánky byly ve
stejném stavu, tzn. aby byly v�echny
stejnì èásteènì vybity nebo v�echny
zcela vybity. Pøi nesplnìní tohoto po-
�adavku vyhodnotí øízení nabíjeèky stav
vlo�ených èlánkù chybnì a èlánky se
správnì nenabijí.

Pøi pøeru�ení pracovního cyklu na-
bíjeèky v kterékoli fázi (napø. pøidáním
èi vyjmutím èlánku z boxu) se zahájí
celý cyklus od zaèátku, tudí� od vybíje-
ní èlánkù. Proto je vhodné bìhem na-
bíjení s vlo�enými èlánky nikterak ne-
manipulovat.

Aèkoliv nabíjeèka umo�òuje normál-
ní (12 hodin) a rychlé (1 hodina) nabí-
jení, je doporuèeno pou�ívat pøedev�ím
dvanáctihodinový cyklus, nebo� ten je
ke èlánkùm z hlediska doby jejich �ivo-
ta nej�etrnìj�í. Rychlé nabíjení je ur-
èeno jen pro pøípady, kdy nelze poèkat
na pomalé nabití èlánkù. Èastým pou-
�íváním rychlého nabíjení se zmen�u-
je vyu�itelná kapacita èlánkù i doba �i-
vota. Po cyklu rychlého nabíjení a
následném vybití èlánkù by mìlo být zá-
sadou dobít èlánky v normálním re�i-
mu.

Poté, co mì mé první akumulátory,
které byly nabíjeny �hloupou� nabíjeè-
kou, zaèínají podle mého názoru dosti
brzo opou�tìt, nabíjím ty zbrusu nové
výhradnì touto nabíjeèkou ve dvanác-
tihodinovém (optimálním) cyklu. Rozho-
dl jsem se zjistit, jak je to s oním úda-
jem uvedeným na akumulátorech o
tisícinásobném zopakování nabíjecího
cyklu. Zatím jsem v�ak teprve u pade-
sáti dobití, tak�e na výsledky mého sou-
kromého prùzkumu budeme muset je�-
tì chvíli poèkat.

Rozpiska souèástek
Rezistory (miniaturní)

R1 470 kΩ
R21 47 kΩ
R22 18 kΩ
R23 10 kΩ
R24 8,2 kΩ
R31 110 kΩ
R32 36 kΩ
R33 22 kΩ
R34 15 kΩ
R4, R5 100 kΩ
R6, R7 330 Ω
R8 33 kΩ
R9 viz tab. 1
R10 1 kΩ
R11, R12 10 kΩ
R13 8,2 Ω
R14 12 kΩ

Kondenzátory

C1, C3 10 µF/15 V, elektr.
C2 15 nF, keram.
C4, C5 330 nF, keram.

Polovodièové souèástky

IO U2400B
T1 KD136
T2 KU612
D1 a� D4 KY703
D5 1N4004
D6 TLHR5400 (viz text)
D7 TLHG5400 (viz text)

Ostatní souèástky

Tr sí�ový transformátor
230/10 V, 1 A, (viz text)

Po trubièková pojistka 800 mA
Pø11 a� Pø13 miniaturní tlaèítkový

dvojitý pøepínaè
Pø2 tøípolohový posuvný

pøepínaè
Pø3 dvoupolohový posuvný

pøepínaè
Sí�ový spínaè
Sí�ová pøístrojová zásuvka
Dr�ák trub. pojistky do desky s pl. spoji
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Pozn. redakce. Nabíjecí proud je
v uvedeném zapojení závislý nejen na
sekundárním napìtí transformátoru, ale
také na zesilovacím èiniteli tranzistoru
T1. Proto bude tøeba u ka�dého kusu
nabíjeèky zvlá�� nastavit nabíjecí proud
vhodným výbìrem odporu rezistoru R9
pro jednotlivé jmenovité kapacity èlán-
kù. Odpor rezistoru R11 není tøeba pod-
le mého názoru mìnit. JB

Referenèní zdroje
napìtí s velmi malým

teplotním driftem
K nejlep�ím referenèním zdrojùm na-

pìtí patøí bezesporu obvody vyrábìné
firmou Linear Technology (http://linear-
tech.com). Tak je tomu i v pøípadì ob-
vodu LT1460, který poskytuje výstupní
napìtí 2,5; 5 nebo 10 V s nejvìt�í od-
chylkou ±0,2 %, pøípadnì ±0,075 % pøi
výstupním proudu 20 mA a s teplotním
driftem 2.10-5 /°C èi dokonce 1.10-5 /°C.
Prvé provedení je v pouzdøe SOT-23,
druhé DIP, SO-8, MSOP nebo TO-92.
Vlastní spotøeba obvodu je 160 µA. Ob-

vody nepotøebují �ádný výstupní kon-
denzátor a jsou chránìny proti pøepó-
lování. JH

Nová generace
regulátorù s malým

úbytkem napìtí
Pod oznaèením anyCAP pøiná�í Ana-

log Devices (http://analog.com) na trh
nové lineární regulátory napìtí, které
díky nové, patentovì chránìné obvodo-
vé architektuøe udr�ují stabilní výstupní
napìtí v typických úrovních jako napø.
2,7 V; 3,3 V a 5 V s velkou pøesností i pøi
velmi malém rozdílu mezi vstupním a vý-

stupním napìtím. Postaèuje jim jediná
dal�í souèástka, výstupní kondenzátor
s malou kapacitou 0,47 µF (døíve obvykle
10 µF) a navíc bez zvlá�tních po�adav-
kù na jeho ekvivalentní sériový odpor
(ESR). Nové regulátory AnyCAP øady
ADP330x potøebují men�í plochu nejen
pro sebe (pouzdra SOT-23, SO-8, TS-
SOP-14), ale staèí i men�í plocha fólie
pro odvod ztrátového tepla. Zlep�í také
vyu�ití napájecích baterií. Napø. regulá-
tor ADP3307 poskytuje výstupní proud
100 mA pøi úbytku pouhých 0,08 V. �Tøe�-
nièkou na dortu� je výstupní varovný sig-
nál o brzkém poklesu výstupního napì-
tí, omezení výstupního proudu a velmi
malý vlastní odebíraný proud. JH
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Obr. 2. Telefonní hovory uskuteènìné prostøednictvím
brány GSM

Obr. 3. Telefonní hovory uskuteènìné prostøednictvím
sítì Internet

Ji� dnes existuje konkurenèní pro-
støedí provozovatelù komunikaèních
sítí. Rozdíly ceny hovoru mezi dvìma
místy a zejména pøi pøechodu mezi
GSM a pevnou sítí umo�òují vybírat nej-
levnìj�í cestu pro daný hovor. Proto má
ústøedna ATEUS®- OMEGA ve svém
základním programovém vybavení in-
tegrovaný algoritmus, nazvaný ��etøící
automat�. Ten sám zvolí cenovì opti-
mální trasu a nejvýhodnìj�ího ope-
rátora. Kromì linek s pøipojením do
pevné sítì SPT Telecom a jeho regio-
nálních konkurentù má ústøedna inte-
grované brány GSM pro pøístup do sítí
GSM (RadioMobil a EuroTel) a modul
pro telefonování v síti Internet. Úèast-
ník nemusí ani vìdìt, jakou cestou se
hovor uskuteènil, pøekvapí ho a� mimo-
øádnì nízký telefonní úèet.

Vestavìné brány GSM jsou rozhra-
ním mezi analogovým rozhraním po-
boèkové ústøedny a mobilním telefonem
vybraného typu (napøíklad NOKIA
3110), který se bì�nì aktivuje pro zvo-
lenou sí�. Telefon se pøipojí na modul
brány GSM uvnitø ústøedny kabelem,
který pøená�í hovor i signalizaci. Potom
ji� mù�ete volat do sítì GSM pøímo za
cenu okolo 2 Kè za minutu, namísto
bì�ných 10 Kè za minutu. Mobilní sí� je
výhodnìj�í i pro mezimìstský telefonní
styk, kdy se poplatky za hovor po pev-
né síti se vzdáleností zvìt�ují, kde�to
cena za hovor v mobilní síti je pochopi-
telnì nezávislá na vzdálenosti úèastní-
kù. Takto je mo�no uskuteèòovat ho-
vory napø. mezi vzdálenými poboèkami
firmy, vybavenými ústøednami s GSM
telefonií. To je pøehlednì ukázáno na
obrázku 2.

Pøedev�ím pro voláni do zahranièí
pak ústøedna volí smìrování hovorù
pro telefonování pøes sí� Internet � viz
obr. 3. V tomto pøípadì se náklady na
provoz redukují na místní hovorné mezi
telefonujícím a poskytovatelem pøipo-
jení na Internet. Výsledkem mù�e být
a� o 97 % ni��í poplatek ne� hovorné
pøes pevnou sí�. Modul Internet telefo-
nie, integrovaný v ústøednì ATEUS®-
OMEGA, musí mít samozøejmì v cílo-
vém místì pro hovor kompatibilní pøíj-
mové zaøízení. Tím mù�e být druhá
ústøedna nebo poèítaè PC vybavený
programem Microsoft NetMeeting. Jed-
nodu��í variantou øe�ení je pøístroj
ATEUS®- APLIO. Je to malý modul,
který se pouze pøipojí mezi telefon a
telefonní linku. Ten je tøeba jednodu�e
naprogramovat. Pøi po�adavku na pøe-
vedení hovoru na sí� Internet staèí
stisknout jediné tlaèítko. Modul
v ústøednì si s pøístrojem vymìní své
adresy a do jedné minuty se spolu spojí
prostøednictvím vybraného serveru
v síti Internet. ATEUS®- OMEGA i pøí-
stroj ATEUS®- APLIO bìhem hovoru
automaticky upravují své pøenosové al-
goritmy, tak�e zkracují nepøíjemné
zpo�ïování hovorù na minimum. Pro
nejkvalitnìj�í hlasové spojení potom
staèí pøenos rychlostí 4,8 Kb/s.

Inteligentní smìrování hovorù pod-
le ceny není jedinou výhodou komuni-
kaèního systému ATEUS®- OMEGA.
Na vývoji programového vybavení pro
ústøednu se spoleènì s firmou 2N po-
dílela i spoleènost Software602. Ji� od
nejmen�í verze (2 vnìj�í a 2 vnitøní lin-
ky) je v cenì systému komunikaèní soft-
ware Omega messaging server. V jedi-

Telefonní ústøedna
ATEUS®-OMEGA

Od listopadu leto�ního roku zaèíná spoleènost 2N prodávat novou po-
boèkovou telefonní ústøednu. Funkce ústøedny je natolik zajímavá, �e jsem
se rozhodl s ní seznámit na�e ètenáøe. Nová ústøedna umo�ní výraznì sní-
�it poplatky za telefonní hovory, návratnost investice je podle výrobce jen
nìkolik mìsícù. Jak je to mo�né?

ném poèítaèi PC se tímto programem
vybuduje systém hlasové po�ty, kde má
ka�dý u�ivatel schránku pro hlasové
zprávy i faxové dokumenty. Jestli�e je
tento poèítaè pøipojen do sítì LAN, je
hlasová po�ta spojena s doruèováním
a odesíláním elektronických zpráv. Vel-
kou výhodou je jednotné prostøedí sys-
tému pro práci s ve�kerými zprávami.
Hlasové vzkazy, které si nevyzvednete
telefonem, doruèí Omega messaging
server napøíklad e-mailem na adresu,
kde se nacházíte. Systémový telefon u
ústøedny bude na svém displeji signali-
zovat poèet nepøeètených e-mailù.
Ústøedna mù�e v pøípadì poruchy po-
slat SMS zprávu technikovi na jeho
mobilní telefon. Tím v�ak výèet u�iteè-
ných funkcí zdaleka nekonèí.

Poboèková telefonní ústøedna
ATEUS®- OMEGA je modulární systém
od 4 do 56 pøípojù (tzn. vnitøních a
vstupních linek). Umo�òuje výstavbu po
dvou linkách vstupních, vnitøních nebo
linkách systémových telefonù. Integro-
vaný modul GSM zmen�uje maximální
poèet pøípojù na 40, ale brány GSM a
modul pro telefonování po Internetu mo-
hou být umístìny i vnì ústøedny.

Firma 2N má v plánu pøedstavit na
jaøe pøí�tího roku modul ISDN, který
umo�ní ústøednu pøipojit jako jedno
z koncových zaøízení na sbìrnici So
ISDN. Tento modul dále roz�íøí zatím
unikátní aplikaèní mo�nosti systému.

Více informací o komunikaèním sys-
tému ATEUS®- OMEGA mù�ete získat
na Internetu: www.ateus-omega.cz
nebo pøímo u výrobce 2N spol. s r. o.
na telefonním èísle 02/613 01 400.

JB

Obr. 1. Nová ústøedna Ateus - Omega
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První dojem
Programátor je dodáván standardnì s na-

pájecím zdrojem a kompletním pøíslu�enstvím.
To zahrnuje propojovací kabel, disketu se soft-
warem, slovensky psaný manuál a testovací
destièku. Firmu lze za manuál jedinì pochválit.
Manuál je psán realisticky, s ohledem na to, �e
není urèen pro �eny v domácnosti, ale pro oso-
by s alespoò èásteèným elektrotechnickým
vzdìláním. Tento pøístup je také vidìt na tom,
�e k programátoru je pøilo�ena i testovací des-
ka, která umo�òuje ovìøit jeho správné funkce.

Napájení
Napájení je tvoøeno speciálním, celkem ro-

busním napájecím zdrojem, který se podle tvr-
zení v manuálu umí pøepnout do re�imu nízké
spotøeby a omezit celkový pøíkon pod 1 W. Ji�
podle prvního pohledu je vidìt, �e je opravdu
velmi vzdálený pøíbuzný �univerzálních napáje-
èù� z vietnamských stánkù. Podle mých mìøení
odebírá samotný transformátor ze sítì 1,6 W.
Ponìkud nepøíjemná je délka pøipojovacího ko-
nektoru, díky tomu musí být na stole za u� tak
docela velkým programátorem dost volného
místa. Zahnutý konektor by jistì potì�il. Pokud
je pøipojen LabProg-48LV v neaktivním stavu,
je odbìr 3,7 W. Pokud je aktivní a pracuje
s bì�nými IO, je odbìr z 220 V v rozmezí 4 a�
5 W. Transformátor je v�ak skuteènì dimenzo-
ván na dlouhodobý provoz, proto se opravdu
není tøeba obávat problémù z pøehøátí transfor-
mátoru.

Software
Vzhled, ani filozofie softwaru se pøíli� neli�í

od SW pro PREPROM. Instalaèní program je
ponìkud prkenný, ale to se instalaèním progra-
mùm stává. Napø pokud chcete zmìnit default-
ní cestu, nemù�ete pou�ít my�, musíte asi 5x
stiknout tabulátor. Zde je v�ak pravdìpodobnì
zámìr vytvoøit adresáø ELNEC_SW. Naopak
mì potì�ilo, kdy� se mì instalaèní program ze-
ptal, zda chci vymazat zdrojový adresáø.

Obrazovka ovládacího SW je pøehlednì
rozdìlena na nìkolik celkù a prostøedí je maxi-
málnì optimalizováno. Prostøedí se trochu po-
dobá Turbo-Vision, ale k velké �kodì nepodpo-
ruje ovládání my�í. V pøípadì, �e máte MONO
monitor, nezapláèete nad neèitelností pøekláda-
ných barev, naopak, v�e je stále perfektnì èitel-
né. Menu je stabilnì v angliètinì, stejnì jako
kratièký help na spodním øádku. (na�tìstí, ne-
vím jak vy, ale mì tam vlevo nahoøe nìjak
�Soubor� nesedí, a stále oèima hledám �File�,
obávám se v�ak, �e tøeba Nìmci by mìli jiný
názor..) �Velký help�, který je k dispozici po
stisknutí F1, lze zobrazit v angliètinì, nìmèinì
(není zatím k dispozici) nebo ve sloven�tinì,
kde lze zvolit kódování bratøí Kamenických, La-
tin 2, nebo holé ASCII. V menu �Options� lze
nastavit i pou�ívání zvukového výstupu atd.

Kromì celkové pøívìtivosti pro èlovìka zna-
lého ovládání poèítaèù jsem ocenil vyhledávání
obvodù pro programování i podle kusù názvu,
èíselného oznaèení odkudkoli z oznaèení obvodu.
Tato funkce opravdu velmi usnadòuje hledání
v rozsáhlé databázi obvodù. Samozøejmostí je
výbìr podle typu, výrobce nebo abecedy.

Novinkou je polo�ka �Aditional info�, kde se
dozvíte, kolik EEPROM má programovaný ob-
vod a pøípadnì její rozdìlení (datová a progra-
mová oblast). Tro�ku mi vadilo, �e informace
o kapacitì jsou pouze v HEXu, ne v�ichni jsou
zcela zbìhlí v pøevodu HEX -> DEC a zpìt.
Toto menu, nebo spí� informaèní výpis, je velmi
u�iteèné.

Samotné programování je na vysoké úrov-
ni. V �Options� v menu �Device� lze nastavit
kdeco, od offsetu pøi programování pøes zapí-

nání testu vlo�ení a funkce SPLIT pro rozdìlìní
16. bitového kódudo dvou 8. bitových EPROM
a� po nastavení verifikace.

Zajímavé jsou funkce bufferu. Velmi pøíjem-
ná je mo�nost generování Checksum a vyplòo-
váni bufferu definovanou hodnotou. Velmi mì
potì�ily mo�nosti blokových operací s buffe-
rem, to je pøesnì to, co vývojáø obèas potøebuje.
Lze si tak napø. výsledný kód pøímo v prostøedí
programátoru doslova poskládat z nìkolika
souborù.

Komunikace
a její softwarová kompatibilita
Programátor pracuje jak pod systémem

DOS, tak pod W95 a W98 (i na pozadí).

Pøipojení
programovaných obvodù

Na programátoru je osazen jedna objímka
s nulovou silou DIL48. Do této patice lze vlo�it
v�echny programované obvody v pouzdøe DIL.
SMD obvody lze pøipojit pomocí standardních
redukcí, které dodává firma ELNEC. Pokud po-
tøebujete speciální pøípravek nebo speciální
pouzdro, lze si od této firmy vy�ádat zapojení
redukce. V ovládacím SW lze v nìkterých pøí-
padech také zvolit, zda budete programovat
SMD nebo DIL verzi. Kromì 48 vývodù pod-
poruje LabProg-48LV 3 nezávislá generova-
ná napìtí pro programování, napájení pøi
maximálním a minimálním mo�ném napìtí
pøi verifikacích atd.

Software tato variabilní napìtí skuteènì po-
u�ívá (mìøeno pøi verifikaci EPROM a FLASH).

Za naprostou �pièku bych oznaèil detekci
vlo�ení obvodu do objímky. Software vás upo-
zorní na �patný kontakt na pinu XY, na posunu-
tí o X pinù nahoru, nebo dolù v patici atd. Po-
kud obvod vlo�íte klíèem dolù, zále�í na typu
obvodu. U EPROM oznámí, �e je obvod vlo�en
obrácenì, vìt�inou v�ak software ohlásí chybu
na urèitém vývodu. To samozøejmì platí i pro
pøípad, �e je no�ièka ulomená nebo pokrytá
vrstvièkou oxidu. Tento test samozøejmì pro-
bìhne tak, aby se obvodu ani programátoru nic
nestalo a ve speciálních pøípadech jej lze vy-
pnout�

�zapomnìla�. Podobnì dobøe fungovalo i ètení.
Pøíkaz READ vyvolá ètecí rutinu dvakrát, a
v pøípadì, �e najde rozdíly, je vypí�e.

Programátor komunikuje pøes paralelní port
a skuteènì vyu�ívá plnou rychlost, kterou dovo-
luje standardní paralelní port SPP. Programátor
podporuje i roz�íøené módy komunikace, pøes
Enhanced LPT - EPP a ECP.

Rychlost programování
LabProg-48LV je jeden z nejrychlej�ích

programátorù, které jsem kdy vidìl. Zde je ta-
bulka pro pøedstavu:
89C55 - 20 kB FLASH
- Ètení vèetnì verifikace: 9,75 s.
- Vymazání vèetnì testu vymazání: 5,1 s.
- Programování vèetnì verifikace 34 s.
ATMEL AVR 90S1200 - 1 kB FLASH
- Zápis (vèetnì vnitøní
datové EEPROM) a verifikace: 2,4 s.
- Ètení a výmaz: pod 1 s.

Testování LabProg-48LV
sebou samým

Jak jsem se ji� zmínil, firma ELNEC vám
dodá i testovací �pod�, s ním� lze programátor
otestovat a zkontrolovat. Tato mo�nost mne
velmi potì�ila, nebo� tím lze výraznì napomoci
k identifikaci chyby, kdy� vám u� vùbec nic
nefunguje. Test a vyhodnocení mù�e provést
programátor sám nebo se mohou oèekávané
hodnoty zmìøit ruènì.

Testování integrovaných obvodù
Podobnì jako konkurenèní produkty, i tento

univerzální programátor umo�òuje test funkcí
základních obvodù. Zatím je hotová knihovna
pro èíslicové obvody v øadì TTL 74XXX, 4XXX
a SRAM test. V pøípravì je i prostøedek pro vy-
tváøení podobných testovacích rutin a dal�í
knihovny. V souboru example_s.lib lze najít po-
pis, jak si vlastní knihovnu vytvoøit.

Vývojové problémy a podpora
Firma Elnec nás pøed napsáním této recen-

ze vyrozumìla, �e se velmi omlouvá, ale pøi vý-
robì prvních 20 kusù programátorù byla do
ovládacího procesoru vypálena �patná verze
softwaru, který plnì funguje, ale je cca o 40%
pomalej�í ve funkci programování. Pokud je sé-
riové èíslo va�eho programátoru LabProg 48
ni��í ne� zmiòovaných 20, ozvìte se, a firma
vám procesor zdarma vymìní.

Z vlastní zku�enosti mohu potvrdit, �e firma
se maximálnì sna�í podporovat své zákazníky.
Pokud jí po�lete popis va�eho problému,
buïte si jisti, �e neskonèí v �ko�i�, ale �e dosta-
nete fundovanou odpovìï a pøípadnì i oprave-
nou verzi softwaru. V�e lze samozøejmì získat
také na internetu na WWW.ELNEC.COM.

Univerzální programátor
LabProg-48LV

Kde lze programátor koupit
Pokud vím, tak firmu ELNEC zastupují

v ÈR firmy: Cígler Software, GM Electronic,
Fanda elektronik, RYSTON. Na slovensku sa-
mozøejmì ELNEC, dále GM Electronic a Radio-
Bastler.

Aktuální cena je: 15 950 Kè + DPH.
Jan Øehák

Podpora obvodù
Podpora obvodù je stále ve vývoji (firma

v�ak dosud odvedla znaèný kus práce) a oproti
jiným firmám je znaèná podpora místní sou-
èástkové základny. V seznamu podporovaných
souèástek lze najít i u nás svého èasu velmi
roz�íøené sovìtské EPROM 2716 atd.

Na rozdíl od ostatních programátorù (ALL
od firmy MITE, který má podobné HW vyba-
vení na podobné testy), které jsem mìl v ruce,
se mi ani u tìchto obvodù nestalo, aby soft-
ware oznaèil za naprogramovanou EPROM
i tu, která vyhovovala v programátoru, ale po
chvilkovém odpojení od napájecího napìtí v�e
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Z opraváøského sejfu

Obr. 1. Spínaný zdroj televízora

napätie +23 V na rezistore R1 chýba-
lo, napätie -23 V na R2 bolo. Televízor
mi priviezli s tým, �e pravdepodobne
je chybné trafo. Trafo bolo puknuté, èo
domienku len potvrdzovalo.

Po ohmickom premeraní diód D1 a
D2 (v zapojení) bolo v�etko v poriad-
ku. Problém bol hlavne v tom, �e som
nemal schému, a preto som sa rozho-
dol pravdepodobné ohnisko chyby
rozkresli� - viï obr. 2. Po rozkreslení
súèiastok bolo úplne jasné, �e napätie
+23 V vytvára dióda D1. Aby som ove-
ril funkènos� televízora, pripojil som
externé napätie +23 V na R1 a televí-
zor pracoval. Diódy D1 a D2 som pre-
meral e�te raz a opä� som nameral
dobré parametre.

Preto som sa rozhodol diódu D1
vyletova� a zmera�. Bol som prekva-
pený, lebo D1 bola preru�ená a v za-
pojení som pravdepodobne meral
hodnoty D2. Po výmene diódy D1 te-
levízor pracoval bezchybne.

Typická chyba
televízora Color  C416

Keï po zapnutí televízora poèu�
iba slabé alebo silnej�ie pukanie, chy-
ba býva obyèajne vo vn násobièi. Zis-
tíme ju tak, �e odpojíme vn násobiè od
vn trafa. Po zapnutí televízora by malo
pukanie zmiznú� a mal by nabehnú�
zvuk. Ak by sa pukanie objavilo opä�,
je zlý tranzistor T402 (SU160). Po vý-
mene by mal televízor znovu pracova�.

Chybná dióda
v televízore (ITT)

Po zapnutí televízora ne�iel obraz
ani zvuk. Vysoké napätie bolo, obra-
zovka �eravila (napätie i�lo z vn trafa),

Obr. 2. Koncový stupeò
horizontálneho vychy¾ovania

Q901 som vyletoval a zmeral na zosi-
lovací èinite¾, ale aj tu vykazoval dob-
ré parametre. Naletoval som ho opä�,
ale výsledok bol rovnaký. Nebolo iné
východisko, ako tranzistor vymeni� za
iný dobrý a vyskú�a�. Prekvapenie sa
dostavilo okam�ite, lebo televízor pra-
coval bezchybne. Preto chcem pripo-
menú�, ak máme pochybnosti, treba
súèiastku vymeni� za inú a odskú�anú.

Na záver radu pri opravách takých-
to televízorov. Keï sa znièí v konco-
vom stupni horizontálneho vychy¾ova-
nia tranzistor BU508, je pravdepodobne
zvý�ené napájacie napätie na C915,
miesto 112 V mô�e by� a� 300 V a
vtedy bezpeène �odíde� BU508. Pri
skú�aní je dobré zní�i� sie�ové napá-
jacie napätie z 220 V na iba 60 a� 80 V.
Vtedy máme istotu, �e nám napájacie
napätie na  C915 nevyskoèí vy��ie ako
112 V. Ak je napätie na C915 vy��ie, je
treba vymeni� C909 (47 µF/25 V).

A e�te k tomu, preèo televízor fun-
goval iba niekedy. Bolo to preto, lebo
v dedine sú zapojené elektrické kúre-
nia, kedy napätie siete klesá pod 180
a� 170 V. Vtedy televízor pracoval dob-
re preto, lebo odber staèil korigova�
napätie na C915. Keï bolo kúrenie
vypnuté, vtedy napätie na C915 vy-
stúpilo vy��ie ako 112 V a porucha
sa prejavila. Pri skú�aní bol televízor
vypnutý v èase, keï boli kúrenia vy-
pnuté a v sieti bolo napätie 220 V.
Preto pri zapnutí �odi�iel� BU508. Po
nastavení napätia na C915 na 112 V
sa u� porucha neobjavila.

Progresson (malé
napájacie napätie)

Televízor po zapnutí pracoval
zdanlivo v poriadku. Asi po 15 min. sa
zaèali �vytrháva�� riadky. Po pridaní
jasu sa vytrhávanie stratilo. Po nie-
ko¾kých minútach sa �vytrhávanie� riad-
kov opä� obnovilo. Po pridaní jasu sa
obraz opä� uk¾udnil. Zdalo sa, �e po-
rucha je odstránená. Majite¾ televízora
upozoròoval, �e �vytrhávanie� sa obyèaj-
ne vyskytuje okolo 18,00 a 22,00 hod.
V iné hodiny bol obraz v poriadku.

Televízor som vypol s tým, �e od-
skú�am e�te druhý. Po opätovnom
zapnutí televízor u� nena�tartoval. Po
premerení som zistil vadný tranzistor
BU508 v koncovom stupni horizontál-
neho rozkladu.  Po odpojení BU508
som zapol televízor, èi nena�tartuje.
Po zapnutí televízor na�tartoval, ale
okam�ite �odi�iel� kondenzátor C915
(100 µF/160 V) - viï obr. 1. Jediná prí-
èina mohla by� iba zvý�ené napájacie
napätie na C915 zo 112 V na väè�iu
hodnotu ako 160 V. Preto som televí-
zor zobral domov a zaèal som experi-
mentova�. Prvú vec, ktorú som podo-
zrieval, bol kondenzátor C909 (47 µF/
25 V). Po premeraní som zistil znaèný
úbytok kapacity. Preto som kondenzá-
tor vymenil v domnienke, �e porucha
je odstránená. Napätie na výstupe po-
kleslo, ale nie na 112 V, ale a� na 80 V.
Potenciometrom VR901 nebolo mo�-
né napätie zväè�i�, respektive, napä-
tie na otáèanie potenciometra vôbec
nereagovalo. Na báze tranzistora
Q901 bolo stále 9,2 V, na kolektore
8,6 V a na emitore 8,5 V. Bolo jasné,
�e takéto napätia nemô�u by�. Preto
som meral tranzistor v zapojení, ale
zdal sa by� v poriadku. Zenerove dió-
dy boli taktie� v poriadku. Tranzistor

Vladimír Èirke
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Za výhodu tohoto zaøízení pova�uji
výhodný pomìr mezi slo�itostí a funkè-
ními vlastnostmi pøi pou�ití bì�nì do-
stupných souèástek nebo ze zásob. Ke
zhotovení není tøeba zvlá�tní vybavení
a bì�nì ho zvládne ka�dý amatér. Sa-
mozøejmì je jasné, �e v dne�ní dobì
by bylo mo�né podobné èi je�tì lep�í
zaøízení sestavit s mikroprocesorem,
potøebné vybavení a zku�enosti v�ak
ka�dý nemá.

V základním provedení je zaøízení
osazeno dvìma integrovanými obvody
øady 4000 a dal�ími diskrétními prvky,
relé s tlumicí diodou a doplnìno zdro-
jem napìtí pro desku. Zdrojem napìtí
mù�e být transformátor s usmìròova-
èem; velikost napìtí se zvolí taková, aby
vyhovovalo jak spínaèi, tak uva�ované-
mu nízkonapì�ovému zaøízení. Relé je
nutno vybrat taková, aby umo�òovala
pøímé spínání sí�ového napìtí.

Popis funkce

Prvý IO (4049) plní nìkolik funkcí.
Dvojice invertorù obvodu s výstupy 15
a 12 tvoøí tvarovaè s hysterezí pro ob-
vod fotorezistoru Rf. Pøi dostateèném
osvìtlení je na vývodech 14 a 12 nízká
úroveò, která se pøi pozvolném stmívá-
ní skokem zmìní na vysokou. Dal�í
dvojice s výstupy 6 a 10 tvoøí multivib-
rátor volnì kmitající kmitoètem daným
èasovou konstantou R7 a C3. Kmito-
èet oscilátoru je urèující pro maximální
dosa�itelnou dobu sepnutí relé po se-
tmìní. V daném pøípadì se s uvedený-
mi souèástkami pohybuje kolem 1 Hz.
Tento oscilátor je spojen s èítaèem tvo-
øeným druhým IO (4020), který èítá vol-
nì do té doby, pokud není na okam�ik
vynulován kladným impulzem pøes C2
z IO1, výstupu 12, co� nastává právì
v okam�iku reakce na setmìní. Z vý-
stupu 12 pøes C1 se rovnì� tímto im-
pulzem pøeklápí klopný obvod z dvoji-
ce s výstupy 4 a 2. Z výstupu 2 je pøes
rezistor R6 vybuzen tranzistor T1, kte-
rý sepne relé Re1, èím� se pøes jeho
spínací kontakt pøipne sí� k zvoleným
zátì�ím.

Tím, �e byl èítaè 4020 vynulován,
poène se odmìøovat èas sepnutí relé
a� do doby, kdy podle zapojení zvole-

ného výstupu Q obvodu 4020 se na
tomto výstupu objeví vysoká úroveò,
která pøes diodu D1 vrátí dvojici inver-
torù s výstupy 4 a 2 do klidového sta-
vu. Tím se relé trvale vypne a obvod
4020 dál volnì èítá. Tento stav obvodù
trvá po dobu men�ího svìtlení foto-
rezistoru. Nejdel�í doby sepnutí relé se
dosáhne propojením výstupu Q14 ob-
vodu 4020 na diodu D1. Pokud se
osvìtlení zvìt�í pøi sepnutém relé, relé
odpadne. Po setmìní pøístroj znovu
provede popisovaný cyklus, tak�e relé
sleduje zmìny osvìtlení fotorezistoru.

V dobì, kdy je osvìtlení malé, je u
varianty a obvod slo�ený z tranzistorù
T2 a T3 ve stavu, �e spínací tranzistor
T3 je zavøen a relé nebo pøipojené níz-
konapì�ové zaøízení je bez napájení.
Zavøení T3 ovládá T2 tím, �e reaguje
na stav úrovní na diodách D2 a D3, tvo-
øících s rezistorem R9 logický èlen AND,
to jest tranzistor T2 se sepne pouze
v okam�iku, kdy je na obou diodách vy-
soká úroveò. Pøi malém osvìtlení je na
diodì D2 nízká úroveò a T2 je bloko-
ván a nereaguje na zmìny úrovní na
D3. Po pøechodu na vìt�í osvìtlení je
na D2 vy��í úroveò a T2 reaguje na
zmìny úrovnì na D3, tak�e relé nebo
nízkonapì�ové zaøízení je spínáno a
vypínáno v intervalech pøíslu�ejících
stavu zvoleného výstupu Q obvodu

4020. Sí�ová zaøízení spínáme relé,
nízkonapì�ová zapojíme pøímo mezi
body G a H.

Vzhledem k tomu, �e obvod 4020 je
binární èítaè, jsou ve�keré èasy násob-
ky øady mocnin èísla 2 s výjimkou èasù
odpovídajících neexistujícím výstupùm
Q2 a Q3. Vývod Q se volí zasunutím
�zkratospojky� (jumperu) na volící li�tì,
smí být zapojen jen jeden výstup Q na
jednu diodu. Pokud by bylo zapotøebí
èasy více rozli�it, je mo�né diodu D3
nahradit zkratem a diody pou�ít místo
�zkratospojek�.

U varianty b je T2 s rezistorem R12
a diodami D2´a D3´ spínán v okam�i-
cích, kdy je alespoò na jedné anodì
diod vysoká úroveò. Tím se zkratuje
ZD1 a T3´ je v podstatì zavøen. Pøi úrov-
ni nízké na obou diodách je pak tran-
zistor T2 zavøen, na bázi T3´ se objeví
napìtí ZD1 a na jeho emitoru se pak
objeví stabilizované napìtí. U této vari-
anty se tedy funkce Re1 nemìní, av�ak
spínání stabilizovaného napìtí je èaso-
vì inverzní proti variantì a.

Napájecí napìtí mù�e být v rozmezí
4,5 a� 15 V a zvolíme jej podle pou�i-
tého relé nebo nízkonapì�ového zaøí-
zení. Zenerova dioda ZD1 ve variantì
b se zvolí s ohledem na po�adované
napájecí napìtí pøipojovaného nízkona-
pì�ového zaøízení.

V dal�í mo�né variantì lze místo relé
pou�ít triaky a k oddìlení od sítì pou�ít
optoèleny.

Pou�ijeme-li zaøízení jako pouhý
soumrakový spínaè podle varianty c,
obejdeme se bez transformátoru. Tato
varianta vy�aduje v�ak opatøení proti
náhodnému dotyku, nebo� zaøízení je
vodivì spojeno se sítí. Souèástky se
volí podle zátì�e a typu triaku. Napáje-
cí napìtí na Zenerovì diodì ZD2 se
musí pohybovat v rozmezí 4,5 a� 15 V.

Poznámky ke konstrukci

Deska s plo�nými spoji je navr�ena
pro variantu a a b. Jako zdroje napáje-
cího napìtí je mo�no pou�ít odpovída-
jící transformátor s oddìleným sekun-
dárním vinutím o napìtí, které po

Víceúèelový
soumrakový spínaè

Ing. Jiøí Souèek

Dále popisovaný víceúèelový spinaè má ponìkud �ir�í pou�ití ne� bì�ný
soumrakový spinaè. Základní provedení umo�nuje po pozvolném setmìní
zapnutí jednoho èi nìkolika spotøebièù do sítì na volitelnou dobu, pøièem�
jsou sledovány eventuální zmìny osvìtlení. Pøi dostateèném osvìtlení pak
zaøízení umo�òuje opakované zapínání a vypínání dal�ího sí�ového nebo
nízkonapì�ového spotøebièe. Zaøízení mù�e simulovat aktivitu v bytì a od-
radit pøípadné zlodìje, zatímco u�ivatel bytu odjel napø. na dovolenou. Zaøí-
zení lze jednodu�e modifikovat podle doplòujících po�adavkù.

Obr. 1. Víceúèelový soumrakový spínaè
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usmìrnìní a filtraci nesmí pøekroèit 4,5
a� 15 V. U varianty c je tøeba pou�ít
odpovídající izolaci.

Ve vzorku byl pou�it transformátor
ZVS Dubnica typu 9WN86207 s vyu�i-
tím vinutí 6,5 V. Pou�itá relé se dopo-
ruèuji odlehèit na jeden kontakt. Sám
jsem pou�il telefonní relé TESLA typu
HC se dvìma vinutími po 500 W (10 000
z. lakovaným drátem Ø 0,09 a 0,1 mm
s jedním upraveným kontaktem z relé
ZPA typu RP 100. Ke konstrukci svaz-
ku jsem pou�il provrtané dvojité destiè-
ky sklotextitu se zvìt�enými upevòova-
cími otvory a izolaèními trubièkami pro
svorníky. Zhá�ecí diody D4 nebo D5
doporuèuji zapájet na svorky cívky relé.
Souèástky je mo�no zamìnit proti roz-
pisce za takové, které splòují podmín-
ky rozmìrové a elektrické, postaèí bì�-
né tolerance.

Zaøízení umístíme do krabice odpo-
vídající rozmìrùm, zatì�ovacím pomì-
rùm a po�adavkùm na izolaci proti síti.
Jako výstupy pro spínanou sí� se do-
poruèuje pou�ít dvojzásuvku a pro níz-
konapì�ový výstup odpovídající proti-
kus konektoru pou�itého zaøízení.

Uvádìní do chodu

Jeliko� se jedná o pomìrnì jedno-
duché zapojení, neèiní uvedení do cho-
du zvlá�tní potí�e. Deska s plo�nými
spoji je na obr. 2. V textu pod tímto ob-
rázkem jsou vypsány zmìny v osazení
pro variantu zapojení a nebo b.

Po osazení desky, pøipojení relé a
napájení nejdøíve pøekontrolujte napá-
jecí napìtí. Dále zkontrolujte, zda kmi-
tá dvojice invertorù (vývody 6 a 10)
s periodou asi 1 sec. Ke kontrole èin-
nosti postaèí analogový pøístroj s vnitø-
ním odporem  20 kW/V. Potom si ovìø-
te na vývodu 9 IO 4020, zda obvod dìlí
dvìma. Zkontrolujte funkci fotorezisto-

ru � pøi zmìnì osvìtlení se musí na
nìm mìnit napìtí. Souèasnì se zmì-
nami osvìtlení se musí skokem mìnit
napìtí na vývodu 12 IO 4049. Pøi do-
stateèném osvìtlení musí být na vývo-
du 12 IO1 nízká úroveò. Pokud je za-
pojení v poøádku, musí souèasnì se
zmìnami osvìtlení fotorezistoru relé
Re1 skokem pøítáhnout a odpadnout.

Pro kontrolu obvodu relé Re2 (T2 a
T3) je nutné pøepojit diodu D3 na Q1
(vývod 9) IO 4020. Relé Re2 sepne a�
po zmìnì úrovnì na Q1 na vysokou
(v pøípadì spínání malého napìtí se
toto napìtí pøipne ke spotøebièi). Relé
Re2 zaji��uje zpo�dìné spínání.

Nakonec se pøekontroluje funkce
èasové prodlevy sepnutí obou relé.
U relé Re1 se pøipojí dioda D1 na Q4
(vývod 7) 4020. Po zaclonìní fotorezis-
toru musí relé Re1 sepnout a zùstat pøi-
ta�ené asi 16 sec a pak trvale odpad-
nout. Toto nìkolikrát pøezkou�ejte.

Funkce relé Re2 se pøezkou�í ob-
dobnì pøipojením D3 na Q4 (vývod 7)
IO 4020. Fotorezistor zacloòte a jakmi-
le jej ihned odcloníte, relé Re1 odpadá
a relé Re2 po asi 16 sekundách pøita-
huje na dobu asi 16 sec, co� se stále
opakuje po dobu osvitu fotorezistoru.

Odzkou�ení zapojení podle alterna-
tivy b je obdobné a nevy�aduje zvlá�t-
ní vysvìtlení. Výstupní napìtí musí být
v okolí velikosti napìtí ZD1. Stabilizo-
vané napìtí v tomto pøípadì se v�ak
objevuje pøi vý�e popsaném zkou�ení
inverznì proti variantì a.

Odzkou�ení zapojení podle c vy�a-
duje pou�ití oddìlovacího transformá-
toru nebo naprostou opatrnost pøi zkou-
�ení obvodù. Nebezpeèí úrazu se dá
zmen�it pøipojením vodièe spojeného
se záporným vývodem C4 na nulový
vodiè sítì.

Uvedené zaøízení lze uvést do cho-
du podle mého názoru snadno a jeho

pou�ití je �ir�í, ne� zde bylo popsáno,
na co� pøemý�lející amatéøi zajisté pøí-
jdou. Osvìdèilo se také jako automa-
tické osvìtlení místnosti po setmìní a
budíèek po rozbøesku. Rovnì� je ho
mo�né pou�ít jako èasového spínaèe
pøi usínání a zmínìném buzení. Za
zmínku stojí i mo�né pou�ití pro ovlá-
dání vìtrání nebo vytápìní.

Závìr

V uvedeném spínaèi je mo�né vyu-
�ít momentálních zásob a uplatnit tvo-
øivost. Doufám, �e uvedený soumrako-
vý stmívaè realizátora potì�í, a pøeji pøi
stavbì a vyu�ití hodnì zdaru.

Literatura

[1] Katalog elektronických souèástek,
konstrukèních dílù, blokù a pøístro-
jù, díl 1 a 2. TESLA ELTOS 1987.

[2] Teska, V.: Integrované obvody
CMOS. Amatérské rádio pro kon-
struktéry, è. 2 a� 4/1985.

Rozpiska souèástek

R1 10 a� 50 kW nebo
potenciometr 47 kW

R2 68 kW
R3 470 kW
R4, R5 120 kW
R6 10 kW (podle nap. napìtí)
R7 470 kW (konst. RC)
R8, R9, R9´ 10 kW (podle nap. napìtí)
R10 10 kW
R11 zvolit s ohledem na proud ZD1
R12 12 a� 18 kW
R13 zvolit podle typu tyristoru
R14 zvolit podle typu tyristoru (asi 1 kW)

C1, C2 47 nF, keram.
C3 1 µF (nastavení èasù)
C4 50 µF/25 V, elektrolyt.

Rf Fotorezistor TESLA WK 650...

IO1 4049
IO2 4020
T1, T2, T2´ KC... (KC507)
T3 KF... (KFY18, KF517)
T4 KF... (KFY46, KF508)
T5 KC...(KC508), KF...

(KFY46, KF508) podle Ty
ZD1 KZ260/.V. (podle napìtí)
ZD2 KZ260/.V. (podle napìtí)
D1 a� D3 KA262
D4, D5 KA130/150 V
D6, D7 KA130/600 V
Ty1 podle po�adované zátì�e

Relé
Deska s plo�nými spoji
Li�ta s kontaktními kolíky

Pro napájecí zdroj:
Transformátor 220 V/5 a� 10 V
Diody KY130/150 pro usmìrnìní
Kondenzátor 200 µF k vyhlazení
Kondenzátor 10 nF k odru�ení

Poznámky k rozpisce:
Pou�ité rezistory a kondenzátory posta-
èují z období 80. let, polovodièe mohou
být buï novìj�í typy, nebo typy uvede-
né v závorce.

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji a rozmístìní souèástek pro variantu a a b.
U varianty a není osazen R11, D2´, ZD1. R9´ je nahrazen propojkou. U varianty

b není osazen R9, D2. R8 je nahrazen propojkou a D3´ je osazena na místì
D3, av�ak s obrácenou polaritou. T4 je osazen na místì T3, oproti T3 má

prohozený kolektor a emitor
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Stavíme reproduktorové
soustavy (XIV)

RNDr. Bohumil Sýkora

Obr. 1a.

Jak pøedcházející èásti seriálu
- aspoò doufám - ukázaly, existuje pro
návrh reproduktorové soustavy docela
slu�ný teoretický aparát, který s pat-
øiènì aplikovanou výpoèetní technikou
umo�òuje pøi konstrukci postupovat
bez zbyteèného tápání (ukázali jsme
si z nìj ov�em jen dost nepatrný zlo-
mek). Zkusíme si teï pøedvést, jak by
takový postup mohl vypadat v praxi.

Na zaèátku musí v�dycky být nìco,
co by se dalo oznaèit jako strategický
zámìr. Pøedev�ím je nutné definovat,
pro jaký úèel soustavu konstruujeme
- hifi, ozvuèování koncertní produkce,
místní rozhlas, sportovní hala? A v rám-
ci této definice je dobré mít jasno
v tom, pro jakou (samozøejmì relativ-
ní) úroveò kvality chceme konstrukci
realizovat. Dejme tomu, �e chceme
navrhnout �hifi bednu� ponìkud vy��í
kategorie s ponìkud vìt�ím akustic-
kým výkonem, tedy øeknìme s maxi-
málním akustickým tlakem 110 dB ve
vzdálenosti 1 m.

Zku�enost nám øíká (a teoretická
analýza by to potvrdila), �e z hlediska
výkonu budeme potøebovat basový
mìniè o prùmìru alespoò 21 cm. Za-
tím se s tím spokojme a uva�me, ja-
kou dolní mezní frekvenci zvolíme. Za
rozumný kompromis lze pova�ovat
40 Hz pro pokles -6 dB. Dále musíme
vybrat typ ozvuènice. K tomu u� je
zapotøebí nìjaké to poèítání, nejlépe
s pou�itím PC. Pro amatérské a �polo-
profesionální� pou�ití se hodí nìjaký
lehèí software CAD, napøíklad CAAD
(z produkce Monacor) nebo LSP CAD,
které prodává ji� nìkolikrát citovaná
firma Besie. V nabídce shareware na-
jdeme i jednodu��í programy, pro ob-

zvlá�tì nároèné u�ivatele jsou pak ur-
èeny napø. programy AKABAK nebo
CALSOD (poøizovací cena 10 000 Kè
a více). My v tomto pøíkladu budeme
ozvuènici øe�it s pou�itím návrhového
programu LSP CAD, který se v leckte-
rých ohledech svými mo�nostmi pøibli-
�uje jmenovaným profesionálním pro-
gramùm.

Basový reproduktor zvolíme z da-
tabáze, kterou tento program nabízí,
s ohledem na pøípadnou dostupnost
se rozhodneme pro znaèku SEAS a
z ní mù�eme vzít napøíklad mìniè
P21REX. Jedná se o basový reproduk-
tor s polypropylénovou membránou,
prùmìrem kmitaèky 39 mm a maxi-
mální výchylkou ±10 mm. Výrobce
udává charakteristickou citlivost 91 dB
a dlouhodobou zatí�itelnost 80 W, co�
jde celkem dobøe dohromady s na�ím
po�adavkem maximálního akustické-
ho tlaku. Èinitel jakosti je 0,37, ekvi-
valentní objem 69 litrù a rezonanèní
frekvence 33 Hz, tak�e se pro zaèátek
dá odhadnout, �e bychom mohli vy-
staèit s objemem ozvuènice 40 litrù.
V sortimentu firmy SEAS jsou i typy
s ponìkud vìt�í citlivostí, mají v�ak
men�í èinitel jakosti a to znamená, �e
u nízkých kmitoètù mohou být trochu
problémy s vyrovnáním prùbìhu cha-
rakteristiky.

První pøedstavu o chování repro-
duktoru poskytne výpoèet prùbìhu
kmitoètové závislosti akustického tla-
ku na kmitoètu pro uzavøenou ozvuè-
nici o objemu 40 litrù (obr. 1a); pøíslu�-
ná køivka je na obr. 1b (tlustá èára).
Vidíme, �e maximální citlivost je spí�e

90 dB, co� by nemuselo vadit. Na kmi-
toètu 40 Hz je v�ak relativní pokles
o 7 dB, co� u� je pøíli�. Zkusíme si
tedy pomoci basreflexem o stejném
objemu (obr. 2a). Charakteristika pro
naladìní ozvuènice na pøibli�nì 40 Hz
je na obr. 2b. Ta u� vypadá podstatnì
lépe, pro 40 Hz je pokles jen o 3 dB.
Mírné pøevý�ení kolem 70 Hz je spí�e
u�iteèné, zvuk basových nástrojù se
jím toti� �zpevní�. Dosa�ený výsledek
je celkovì velmi dobrý, dal�í úpravy
(dolaïování) má smysl provádìt a� na
realizované ozvuènici. Potøebujeme
ov�em znát rozmìry basreflexového
nátrubku a ty nám LSP CAD spoèítá
také, pøi kruhovém prùøezu vychází
prùmìr 7 cm a fyzická délka 11,5 cm,
co� je velice rozumné. Vìt�í prùmìr
by nebyl na �kodu, vedlo by to v�ak
k vìt�í délce nátrubku, jak vyplývá ze
vzorce pro rezonanèní kmitoèet  ozvuè-
nice:

fB = 54,6 Ö[S/(V.l)],
kde S je plocha otvoru nátrubku,

V je objem ozvuènice a l je akustická
délka nátrubku, kterou dostaneme jako
souèet fyzické délky nátrubku a tzv. kon-
cové korekce. Koncová korekce závisí
na provedení nátrubku a jeho prùøezu,
pro obvyklé uspoøádání s ètvercovým
nebo kruhovým prùøezem je velikost
koncové korekce pøibli�nì 0,93ÖS.

Basovou sekci bychom tedy mìli
v prvním pøiblí�ení hotovou. Pokud by
výsledkem návrhu mìla být jen samo-
statná basová sekce, urèená pro pou-
�ití tøeba jako subwoofer, mohli by-
chom s teoretickým návrhem skonèit a
pøikroèit k experimentálnímu ovìøová-
ní, mohli bychom v�ak také uvá�it,
zdali pøípadnì nepou�ít jiný typ ozvuè-
nice. Pro takový úèel se dosti èasto
pou�ívají ozvuènice typu �pásmová
propust�, tj. takové, u kterých repro-
duktor nevyzaøuje pøímo, nýbr� pro-
støednictvím akustického obvodu. To
pøiná�í své výhody i nevýhody, ale na
ty se podrobnìji podíváme pøí�tì.

Obr. 2a.

Obr. 1b.

Obr. 2b.

   (Pokraèování pøí�tì)
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 Kdo pou�ívá jednoduchý transcei-
ver bez doplòkových filtrù pro telegrafii
a pøitom se na telegrafii objeví jen zøíd-
ka, tomu lze doporuèit dvoustupòový
filtr s operaèními zesilovaèi (obr. 1 a�
4). Kdo �ádá více, napø. i funkci notch
filtru pro SSB provoz, má mo�nost se
rozhodnout pro filtr zde popsaný (obr.
5 a� 7) se tøemi IO (z toho jeden je ètve-
øice OZ) nebo si na�etøit na nìco je�tì
lep�ího na bázi audioprocesorù.

Dále popsaný první filtr byl zveøej-
nìn v nìkolika èasopisech s nepatrný-
mi odchylkami a zdá se, �e pùvodním
autorem je G4BWE. Navr�en byl pro
nízko�umový OZ NE5532, ale byl od-
zkou�en s LM358 se stejným výsled-
kem. Kdo bude chtít tento filtr pou�ívat,
musí se smíøit se skuteèností, �e je kon-
struován jako nízkovýkonový a je proto
nezbytné pro nìj pou�ít sluchátka s im-
pedancí vìt�í jak 30 W (odzkou�en nej-
lacinìj�í typ stereosluchátek s obìma
systémy zapojenými do série, který po-
øídíte asi za 60 Kè).

Schéma na obr. 1 je velmi jednodu-
ché, vrcholy rezonanèních køivek u
obou filtrù jsou vùèi sobì posunuty asi
o 100 Hz (prvý je ladìn na 700 Hz, dru-
hý na 800 Hz), co� ponìkud zvìt�uje
�íøi pásma - na vzorku byl støední kmi-
toèet 760 Hz ± 75 Hz pro -6 dB, potla-
èení 40 dB pøi 360 Hz a 1570 Hz. Po-
kud byste chtìli zmìnit rezonanèní
kmitoèet filtru, pak

a) zvolíte po�adovaný kmitoèet [Hz];
b) zvolíte Q (max. 10 u tohoto zapo-

jení) - �íøe pásma  jednoho stupnì filtru
pro pokles 3 dB se získá dìlením rezo-
nanèního kmitoètu velikostí Q. Napø. pro
750 Hz a Q = 7,5 je �íøe pásma pro
pokles o 3 dB 100 Hz.

c) Zvolíte napì�ový zisk pøi rezo-
nanèním kmitoètu [g];

d) zvolíte velikost kapacity [C ve fa-
radech!], tj. napø. 47 nF  = 47.10-9 F. Oba
kondenzátory musí mít stejnou kapaci-
tu!! Odpory rezistorù (viz principiální
schéma na obr. 2) vypoèítáte pak ze
vzorcù:
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Dva doplòkové filtry
k va�emu pøijímaèi

Souèástky jsou bì�né, jen na výbì-
ru kondenzátorù ne�etøete! Kvalita filt-
ru na nich závisí a jejich kapacity by
mìly být stejné. I kdy� je odbìr z bate-
rie nepatrný (7 mA pøi 9 V), je vhodné
do pøívodu k baterii zaøadit spínaè. Plo�-
né spoje pro toto zapojení navrhl
ZL3KB a jsou na obr. 3, osazení desky
je na obr. 4.

Seznam souèástek

D1 1N4148
IO1                         NE5532, LM358 ap.
C1, C2, C3, C4 47 nF
C5, C6, C7, C8 10 µF/15 V
R1, R2, R3, R4, R5, R6 68 kW
R7, R8 22 kW
R9 270 W
R10 330 W

Obr. 1. Schéma
nf filtru ò

Obr. 3. Deska s plo�nými
 spoji nf filtru (mìøítko 1:1)

ð

Obr. 2. Principiální schéma filtru

ñ Obr. 4. Rozmístì-
ní souèástek na

desce s plo�nými
spoji nf filtru

ï Obr. 5. Schéma
zapojení nf filtru

a notch filtru

+

ð
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Druhý filtr (obr. 5, 6, 7) má vyu�ití
jak pøi telegrafním, tak pøi SSB provo-
zu. Má mìnitelnou �íøi pásma a je mo�-
né jej pøepnout do funkce notch filtru.
V kritických situacích, hlavnì pøi tele-
grafním provozu bude tím efektivnìj�í,
èím u��í propustnou køivku nastavíme.
Vyøezáním ru�ícího signálu nám také
mù�e hodnì pomoci.

Zapojení pøevzaté z èasopisu FUNK
12/97 je na obr. 5. Kmitoètový rozsah
mù�eme nastavit dvojitým potenciome-
trem P2, rezistory R4, R8 a kondenzá-
tory C2, C3 v rozsahu asi 300 Hz a�
2 kHz.

Pokud by v�echny hodnoty souèás-
tek byly toto�né, pak bychom dostali
jehlovou køivku, ov�em prakticky exis-
tují mezi jednotlivými prvky v�dy nìjké
rozdíly. Pøesto pøi výbìru souèástek
pamatujte, �e nezále�í tolik na jejich ab-
solutní hodnotì, jako na shodì jejich
hodnot. P3 a R7 nastavují strmost køiv-
ky. Èím men�í bude souèet odporù
obou rezistorù, tím bude vìt�í potlaèe-
ní. Zmìnou R2 a R3 mìníme zapojení
potlaèující nastavený kmitoèet na za-
pojení zesilující. Odpor R2 udává veli-
kost potlaèení - ale pozor, pøi velkém
potlaèení mù�e obvod zaèít oscilovat.
Zmìna R3 vede k vìt�ímu èi men�ímu
zesílení nastaveného kmitoètu, ov�em
èím je køivka u��í a zesílení vìt�í, tím
je také nastavení na pøesný kmitoèet
tì��í. IO3 slou�í pouze k získání zápor-
ného napìtí, aby zpracovávaný signál
s vìt�í amplitudou nebyl zkreslován.
IO2 neslou�í jen jako zesilovaè pro re-
produktor, ale také jako oddìlovací stu-
peò, aby vlastní filtr nebyl zatì�ován.
Zesílení tohoto stupnì je 26 dB a je
mo�né je zvìt�it asi na 45 dB, pokud
mezi vývody è. 1 a 8 zapojíme konden-
zátor s kapacitou 10 µF.

Vlastní filtr (IO1) pøi støedním nasta-
veném kmitoètu má nulové zesílení. Na
obr. 6 je deska s plo�nými spoji v mì-
øítku 1:1 a obr. 7 znázoròuje osazení
souèástkami.

Seznam souèástek

R1, R5 33 kW
R2 3,6 kW
R3 68 kW
R4, R8 2 kW
R6, R9 2,7 kW
R7, R11 10 kW
R12 10 W
R13 68 W
C1, C4 2,2 µF
C2, C3, C12 47 nF keram.
C5, C6, C7 10 nF keram.
C8 1 nF keram.
C9, C10, C11 10 µ/35 V elektrolyt.
C13, C14 G2/16 V
L 20 µH tlum.
D1 1N4001
D2, D3 1N4148
IO1 TL084
IO2 LM386
IO3 555 ev. 7555
P1 1 kW pot. trimr
P2 10 kW dvojitý pot.
P3 47 kW pot. lin.
P4 10 kW pot. log.
S1, S2 dvoupólový pøepínaè
S3 páèkový vypínaè
reproduktor 8 W (není nezbytný), zdíøky,
konektory

OK2QX

l Zájemci o DSP filtry mají nyní mo�-
nost odzkou�et si jejich funkci praktic-
ky zdarma. Pravda, musí vlastnit ales-
poò Pentium 133 MHz a prakticky
libovolnou SBB kartu. KW5Q - Kevin J.
Mc Williams napsal program SbFFT
(Sound blaster Fast Fourier Transform)
a dal jej zdarma k dispozici v�em pro-
støednictvím Internetu. Filtrem lze na-
stavit �íøku pásma s pøesností 1 Hz a
se strmostí 25 Hz/50 dB, co� je sice
ménì, ne� doká�e �klasický� DSP filtr,
ale pro bì�né pou�ití vyhovuje. Poèí-
taè musí být spu�tìn v DOSu, Windows
jsou pro tuto aplikaci pøíli� pomalé. Pro-
gram naleznete pod názvem sbfft12.zip
napø. na ftp.funet.fi/pub/simtel, kde jsou
i dal�í zajímavé radioamatérské progra-
my.
l Bílé LED diody jsou ji� i u nás na
trhu! Dodává je firma AMTEK (Brno),
výrobcem je EBT Lichttechnik. Speci-
ální technologií se pøevádí ultrafialové
svìtlo generované vlastní diodou na vi-
ditelné záøení vznikající luminiscencí.

Tímto zpùsobem lze získat nejen rùz-
né barevné tóny bílého svìtla, ale také
dal�í barevné odstíny �luté, èervené, ev.
modré barvy. Pro indikaci, kde je pøe-
depsáno bílé svìtlo, to bude význam-
né doplnìní sortimentu stávajících ba-
revných LED diod.
l Antenna Book - kompletní anténní
encyklopedie je nyní k dispozici za
30 $ (informace na stránkách www.arrl.
org, pøípadnì objednávky faxem 001
860 594 0303 nebo E-mail: pubsa-
les@amsat.org). Je to ji� 75. vydání této
svìtoznámé knihy. Na stejné adrese je
také k dispozici The ARRL Handbook
za 32 $. Mù�ete si také objednat kom-
pletní roèníky èasopisu QST z let 1970-
1989 na CD ROM. Ka�dých pìt roèní-
kù je na tøech CD za 40 $.
l Nová verze populárního transcei-
veru TS-570D nese oznaèení TS-
570D(G), ev. se �estimetrovým pás-
mem TS-570S(G) a je doplnìna o
mo�nost monitorování vysílaného sig-
nálu. Upravena je také èást omezova-
èe �umu pro pøíjem SSB i volby �íøe
pásma pøi CW a zapnutém DSP a dal-
�í detaily.

QX

Obr . 6. Deska s plo�nými spoji nf filtru a notch filtru

Obr. 7. Rozmístìní souèástek na desce nf filtru a notch filtru

ð
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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

K pøímému propojení dvou poèítaèù
není kromì kabelu zapotøebí �ádný
dal�í hardware a �ádný zásah do poèí-
taèe. Vyu�ívá se k nìmu stávajících
sériových nebo paralelních portù poèí-
taèe a softwaru, který je buï souèástí
operaèního systému, nebo ho ji� máte
k jiným úèelùm. Zmínìný kabel je ale
dùle�itou souèástí a pou�ití �patnì pro-
pojeného kabelu mù�e vá� poèítaè
i po�kodit. Proto jsou podstatou tohoto
èlánku právì správná propojení portù
(pou�itím jednoduché �árovkové zkou-
�eèky nebo ohmmetru a s trochou trpì-
livosti si mù�ete propojení jakéhokoliv
kabelu zkontrolovat sami).

Propojení pomocí
sériových portù

Sériový port RS232C byl pùvodnì
vyvinut k propojení datového terminá-
lu (DTE, Data Terminal Equipment) se
zaøízením pro pøenos dat (DCE, Data

Nejjednodu��í poèítaèovou sítí je propojení dvou poèítaèù. Z ka�dého z poèítaèù máte potom pøístup
k prostøedkùm druhého poèítaèe (pevným diskùm, tiskárnám, modemùm mechanikám CD-ROM ap.).
Málokdo ví, �e základní softwarové vybavení k propojení dvou poèítaèù je obsa�eno v operaèním systému
a �e k nìmu potøebujete jenom vhodnì zapojený kabel. Mù�ete pak nejen rychle a pohodlnì pøená�et
soubory z jednoho poèítaèe na druhý, ale také tøeba hrát hry ve dvou ka�dý se svou klávesnicí a obrazovkou.

Communication Equipment ). Plnì ho
vyu�ívá napø. standardní kabel D25
mezi poèítaèem a modemem. To ov-
�em není pøípad propojení dvou poèí-
taèù � z tohoto pohledu datových ter-
minálù � navzájem. Pro tento úèel musí
být nìkterá propojení v kabelu �pøe-
køí�ena�. Nejdùle�itìj�í jsou propojení
vývodù TxD (Transfer Data) a RxD (Re-
ceive Data). Pro plné vyu�ití v�ech
mo�ností komunikace je ale nutné
�pøekøí�it� i vývody RTS (Request to
Send )/CTS (Clear to Send ) a DTR (Da-
ta Terminal Ready )/DSR (Data Set
Ready ) (viz obr. 1). Kompletní propo-
jení dvou poèítaèù vy�aduje tedy 7 vo-
dièù a takovému kabelu se øíká �null-
modem� (vyjadøující, �e jde o propojení
bez modemu). Na obrázcích jsou kres-
lené konektory D25 � lze samozøejmì
pøi respektování oznaèení vývodù pou-
�ít i men�í D9. Vìt�í konektory byly
zvoleny proto, �e obvykle u poèítaèù
bývá první sériový port COM1 pøiveden

do konektoru D9 (a bývá na nìj trvale
pøipojena my�), zatímco �na pokusy�
zbývá druhý port COM2, obvykle vy-
bavený konektorem D25.

Maximální pøenosová rychlost pøes
sériový port je 115 200 b/s. Odeèteme-
li start-bity a stop-bity, dojdeme ke
skuteèné pøenosové rychlosti 10 520
bajtù/s. To v�e platí ov�em pouze v pøí-
padì, �e poèítaè má procesor alespoò
øady 486 a sériový port obsluhuje
UART (Universal Asynchronous Recei-
ver/Transmitter) typu 16550. Zda vá�
poèítaè tento èip obsahuje, zjistíte nì-
kterým z bì�ných diagnostických pro-
gramù (napø. MSD, který je souèástí
operaèního systému). Star�í typy poèí-
taèù mohou pou�ívat èipy 8250, které
umo�òují rychlost pouze 9600 b/s.

U�itná hodnota propojení �nulovým�
kabelem je dána hlavnì pou�itým soft-
warem. BIOS standardního PC umo�-
òuje komunikaci rychlostí maximálnì
19 200 bitù/s. Software pro operaèní

Obr. 1. Základní zapojení
kabelu (tzv. null-modem)
k propojení dvou poèítaèù
pomocí sériových portù

Obr. 2. Propojení
tzv. ètyøbitového paralelního

kabelu pro spojení
dvou poèítaèù pomocí

paralelních portù
(napø. pro LapLink,

Norton Commander)

PROPOJENÍ POÈÍTAÈÙ



Praktická elektronika  A Radio  - 11/98

systém MS-DOS pro komunikaci pøes
tento kabel v�ak spolupracuje pøímo
s obvodem UART (obchází BIOS) a lze
proto data pøená�et vy��í rychlostí a�
115 200 bitù/s. Nejznámìj�í software
pro MS-DOS je LapLink, mo�nost ko-
munikace v sobì má i známý a popu-
lární Norton Commander a od MS-DOS
6.0 je k dispozici Interlink jako souèást
operaèního systému. I dnes nejroz�íøe-
nìj�í operaèní systém Windows 95 ob-
sahuje kompletní vybavení pro pøímé
propojení poèítaèù (Pøímé propojení
kabelem, Direct Cable Connection).

Rozsah vyu�ití propojení poèítaèù
sériovým kabelem je dán omezenou
rychlostí pøenosu (jak bylo uvedeno,
asi 10 kB/s, co� je asi 35 MB za hodi-
nu). Je tedy vhodné pro pøenos krat-
�ích souborù, komunikaci s tiskárnou
na druhém poèítaèi a pokud jde o hry
tak pouze tam, kde se pøená�ejí jen
obèasné pøíkazy (napø. �achy) nebo
pomalé animace (ka�dopádnì �ádné
video). Na druhé stranì - jak zjistíte po-
rovnáním rychlostí - je komunikace
ka�dopádnì rychlej�í ne� sebekvalit-
nìj�í pøipojení k Internetu pøes stan-
dardní modem.

Propojení pomocí
paralelních portù

Rychleji ne� prostøednictvím sério-
vých portù lze data mezi poèítaèi pøe-
ná�et pøes paralelní porty. Jako první
s tím zaèal ji� zmínìný program Lap-
Link, od verze 4.0 i Norton Comman-
der a umí to samozøejmì i Interlink
z MS-DOS 6.x a Direct Cable Connec-
tion z Windows 95. Nevýhodou tohoto
propojení je ov�em pomìrnì krátká
vzdálenost, na kterou ho lze realizovat
(pouze nìkolik metrù). Maximální pøe-
nosová rychlost je v�ak mnohonásob-
nì vy��í, ne� u sériového propojení,
a závisí jednak na typu paralelních por-
tù, kterými je poèítaè vybaven, jednak
na pou�itém propojovacím kabelu.
Z tohoto konstatování vyplývá, �e je
více mo�ností paralelního propojení.

Za jakýsi standard je pova�ováno tzv.
ètyøbitová verze � pracuje s programy
LapLink, Norton Commander a s Win-
dows 95 (obr. 2, 3). Speciálnì pro Nor-
ton Commander pak byla vyvinuta i os-
mibitová verze (obr. 4). Je�tì rychlej�í
propojení lze realizovat v pøípadì, �e
jsou oba poèítaèe vybaveny tzv. porty
ECP (Extended Capabilities Port). Prù-
mìrná pøenosová rychlost pøi ètyøbi-
tové verzi èiní 40 a� 70 kB/s, pøi pro-
pojení portù ECP lze v�ak dosáhnout
a� 400 kB/s.

I kdy� je standardní paralelní port
pro tiskárnu (Centronics) oficiálnì
obousmìrný, ve skuteènosti má urèitá
omezení. Pùvodnì byl urèen k tomu,
aby pøedával data z poèítaèe do tiskár-
ny, pøièem� jediným signálem v opaè-
ném smìru byl signál, �e tiskárnì do-
�el papír. Rostoucí nároky na komu-
nikaci s tiskárnou postupnì vedly k vý-
voji komfortnìj�ích rozhraní, zejména
PS/2, EPP a ECP.

Rozhraní Centronics umí data pøes
osmibitové datové vedení pouze ode-

dièù) a umo�òuje tak (s pøíslu�ným
softwarem) pravý osmibitový pøenos
i na standardních (neobousmìrných)
paralelních portech.

�Pravý�  obousmìrný port, je-li na-
staven do obousmìrného módu, má
výstupy na vysoké impedanci. Data,
zapsaná do datového registru, zùstá-
vají v oddìlovací pamìti a nejsou pøi-
vádìna pøímo na výstup. Pøepínací bit
rozhoduje o tom, zda je rozhraní v daný
moment pova�ováno za vstup nebo za
výstup. U takto vybavených portù ECP
lze tak dosáhnout skuteèného osmi-
bitového pøenosu. Je k tomu samozøej-
mì zapotøebí jiný kabel, ne� pro bì�né
paralelní porty. Pokud byste naopak
pou�ili tento osmibitový kabel k propo-
jení standardních paralelních portù, je
nanejvý� pravdìpodobné, �e alespoò
jeden z nich po�kodíte.

Kabely k propojení portù poèítaèù
se dají koupit buï hotové (jsou dra��í,
ne� byste èekali), nebo si je mù�ete
zhotovit sami - konektory zakoupíte
snadno, kabely ji� s vìt�ími obtí�emi.

sílat. Má tøi registry pro ovlá-
dání rozhraní, pìtibitový re-
gistr stavù a jeden bit pro
pøepínání ètení/zápis. K o-
bousmìrnému pøenosu se
vyu�ívá 5 vodièù stavového
registru, které v propojení
s pìti datovými vodièi vytvá-
øejí pìtibitovou obousmìr-
nou sbìrnici, schopnou data
vysílat i pøijímat. Jeden bit je
rezervován pro �handshake�
(potvrzování), zbývají tedy
ètyøi bity pro pøenos dat. Po-
kud byste vzájemnì propo-
jili shodné vývody dvou stan-
dardních paralelních portù,
je velmi pravdìpodobné, �e
jeden z nich tento pokus ne-
pøe�ije.

Osmibitová verze para-
lelního kabelu pro Norton
Commander (obr. 4) vyu�ívá
je�tì i tøí ovládacích bitù (vo-

Obr. 5. Doporuèené propojení paralelních portù ECP
pro Windows 95/98 (Direct Cable Connection)

Obr. 3. Propojení ètyøbitového paralelního kabelu pro
standardní paralelní porty a Windows 95/98

Obr. 4. Propojení speciálního paralelního kabelu pro osmibitový pøenos
mezi standardními paralelními porty (pouze pro Norton Commander)
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Zemìpisné atlasy jsou jedním
z nejvdìènìj�ích témat pro multi-
mediální projekty. Lze v nich spo-
jit rychlé vyhledávání, plynulé
zmìny mìøítek, rùzné typy map,
libovolné mno�ství doplòkových
informací a pøidat tøeba i videokli-
py z jednotlivých oblastí svìta.
Microsoft vydal u� tøetí svoji sa-
mostatnou verzi zemìpisného at-
lasu � World Atlas 98. Struènì vás
jím provedeme.

Z úvodní obrazovky si mù�ete vy-
brat nìkolik základních mo�ností (to je
ov�em jenom pro pøehlednost, jednot-
livé funkce atlasu jsou jinak pøístupné
odkudkoliv): Jak zaèít, Prohlí�ení svì-
ta, Hledání míst, Studium Zemì, hra
Pojmenuj toto místo, Dopøejte si virtuál-
ní let a Statistika. Názvy uvádíme èes-
ky, produkt je ale anglický a nepøichází
zøejmì v úvahu jeho lokalizace.

V základním návodu Jak zaèít (Get-
ting Started) se dozvíte pìt nejdùle�i-
tìj�ích vìcí pro obsluhu programu � jak
zvìt�ovat a zmen�ovat mìøítko (po
skocích tlaèítky, plynule posuvným pra-
vítkem nebo zvolením obdélníkové ob-
lasti, která se zvìt�í na celé okno), jak
posouvat mapu, jak a co mù�ete vyhle-
dávat (zemì, místa, obsah, hudbu,
obrázky, video �), jak získáte informa-
ce o zvoleném místì a jak se mù�ete
vracet (stejnì pohodlnì jako u Internet
Exploreru, tlaèítkem Back, mù�ete po-
hodlnì listovat v�emi døíve prohlí�e-
nými obrazovkami).

l fyzikální mapa � má tøi varianty.
Jednak si mù�ete zobrazit mapu tek-
tonickou, zobrazující souvislosti se zá-
kladními deskami zemské kùry, jednak
klasickou fyzikální mapu bez politic-
kých hranic a mìst s øekami, horami,
pohoøími ap., a nakonec je�tì �slepou�
fyzikální mapu bez jakýchkoliv popisù

Prohlí�ení svìta (View the World)
je vlastnì základní zpùsob pou�ívání
atlasu. Najdete si místo, které vás za-
jímá � buï zadáním jeho názvu, nebo
vizuálním vyhledáním na mapì � a po-
dle potøeby si k nìmu pøeètete pøíslu�-
né informace, zobrazíte statistiky ap.
World Atlas vám nabízí nìkolik základ-
ních mapových pohledù:
l pøehledová mapa � zobrazuje do

urèité míry v�echno � nejvìt�í mìsta,

hranice, vý�kové pomìry (barevnì),
øeky, názvy zemí a oblastí ap.,
l politická mapa � soustøeïuje se

na politické rozdìlení, tj. hranice státù,

Mezi mapovými pohledy najdete i znázor-
nìní prùmìrných letních teplot (ve skuteè-
nosti jde o rùzné odstíny �luté a hnìdé)

Stejné území
si jediným �uknutím
zobrazíte z hlediska
fyzikálního,
nebo organizaèního,
nebo je�tì mnoha
dal�ích

názvy a barevné
odli�ení jednotli-
vých zemí, názvy
a velikost mìst,
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(takovou mapu pak mù�ete pou�ít ke svým specifickým
úèelùm a rùzným vlastním doplòováním).
l satelitní mapy � velice atraktivní jsou satelitní fo-

tografie, jsou k dispozici denní a noèní (pro libovolné území),
l dále je k dispozici sedm typù map pod zálo�kou Natu-

ral � mapa ekoregionù, klimatická mapa, mapy prùmìrných
teplot v lednu a v èervenci, mapa prùmìrných roèních srá�ek
a prùmìrných srá�ek v lednu a v èervenci,
l mapa hustoty obyvatelstva (poèet obyvatel na ètve-

reèní kilometr),
l mapa èasových zón,
l obrysové mapy jsou k dispozici dvì, popsaná i nepo-

psaná,
l velké mno�ství statistických map, praktický jakouko-

liv zvolenou statistiku lze zobrazit v mapì. O statistice bu-
deme hovoøit dále.

Vyhledávat (Find a place) lze jakékoliv místo na mapì
(staèí zadat název nebo jeho èást a velice rychle se v okénku
vypí�í v�echny výskyty). Lze najít i jakékoliv slovo èi pojem
v doprovodných informacích. Pøi vyhledávání zemí vám pro-
gram nabídne jejich seznam, stejnì tak pøi vyhledávání
hudebních ukázek nebo videoklipù.

Studium Zemì (Learn about the Earth) je o globálních
zále�itostech. O fyzikálním svìtì � tektonice zemské kùry,
zemìtøeseních, pohoøích a jejich vzniku, sopkách, roèních
obdobích, klimatu, monsunech, tornádech, tropických bou-
øích, pøílivu a odlivu atd. O �ivém svìtì � domestikaci zvíøat,
tropických de��ových i suchých pralesech, savanách, tun-
drách a v�ech ostatních klimaticky urèených pøírodních ob-
lastech. Potom o svìtì lidí � jejich bydlení, migraci, hudbì,

nábo�enství, budování sídel a mìst, vyu�ívání pùdy, prùmys-
lu, industrializaci, ale i o Evropské Unii. A samozøejmì
o �ivotním prostøedí � rùstu populace, zneèi�tìní ovzdu�í
a vod, ohro�ených druzích rostlin a �ivoèichù na na�í plane-
tì, erosích pùdy atd.

Pøi zadání hesla Praha se objevila nejen na�e matièka stovì�atá,
ale i obce stejného jména v Texasu a na Slovensku (mapa je
z amerického Texasu)

Mù�ete studovat, jak vlastnì ta na�e zemská kùra popraskala a jak
se její jednotlivé díly navzájem vùèi sobì pohybují

O bydlení lidí v rùzných èástech svìta ...

... i o Evropské unii se doètete v globálních tématech

Pak je zde hra � Pojmenuj místo (Name the Place).
Zvolíte si jednu ze ètyø úrovní oblí�nosti � Navigator, Explo-
rer. Globetrotter a World Class � a jsou vám pøedkládány
slepé mapy s vyznaèením místa, jeho� název máte urèit
(vybrat z pìti mo�ností). Sbíráte body za správné odpovìdi
(pokud odpovíte správnì a� na druhý nebo tøetí pokus, je
bodù ji� ménì).

Co je to za mìsto? Tady není tì�ké, obzvlá�tì pro evropana,
vybrat Paøí�, ale ne v�echny otázky jsou tak jednoduché
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Novinkou je Virtuální let. Atlas obsahuje sedm oblastí,
nad kterými se mù�ete proletìt. Volíte vý�ku, rychlost i smìr
letu, v�e mù�ete kdykoliv zmìnit, i úhel pohledu na Zemi
(stupnice vlevo dole). Mù�ete vystoupat a� do vesmírné
vý�ky 100 000 km. Digitální zpracování terénu není nikte-
rak detailní, nemù�ete oèekávat, �e uvidíte nìjaké domy
nebo jiné jednotlivé objekty. Spí�e si udìláte celkovou pøed-
stavu o dané oblasti z ptaèí perspektivy a z rùzných úhlù
pohledu. Mù�ete si vybrat Grand Canyon (USA), Britské os-
trovy, východní èást Severní Ameriky, Ji�ní Evropu, Støed-
ní Východ, severní èást Ji�ní Ameriky nebo Nový Zéland.

Statistika je jednou ze silných stránek tohoto atlasu. Ve
formì prou�kových grafù si lze zobrazit pøes 100 rùzných
charakteristických parametrù pro jednotlivé zemì � kromì
základních jako je rozloha, poèet obyvatel, hustota obyva-
tel i v�echny dùle�ité hospodáøské údaje, údaje o exportu
a importu, gramotnosti, telefonizaci, o poètu �kol, televizních
a rozhlasových vysílaèù, o slo�ení obyvatelstva podle vìko-
vých kategorií, o poètu rùzných �ivoèi�ných druhù (ptákù,
ryb, savcù), o kriminalitì atd. atd. Pøi zobrazení mù�ete volit
mezi lineárním a logaritmickým mìøítkem a zemì lze seøa-
dit podle abecedy nebo podle velikosti pøíslu�ného údaje.

Snad rozpoznáte britské ostrovy (vlevo vzadu Irsko) - díváte se na
nì z vý�ky asi 66 000 km

Prou�kový graf procentuálního podílu obyvatelstva nad 65 let v
jednotlivých zemích svìta (seøazeno podle abecedy)

Microsoft Windows Update
je tzv. online extension - online
roz�íøení - Windows 98. Je vám
k dispozici 24 hodin dennì, 7
dní v týdnu, tedy nepøetr�itì.
Jak tato slu�ba funguje?

Windows Update  je slu�ba, kte-
rá peèuje o to, aby vybavení va�e-
ho operaèního systému bylo poøád
maximálnì aktuální a umo�òovalo
tak optimální funkci poèítaèe. �uk-
nete-li na pøíslu�né tlaèítko ve svých
Windows 98 (viz obrázek vlevo),
spojí vás pøes Internet s webovým

MICROSOFT WINDOWS UPDATE

místem Microsoftu. To je vybavené kompletní rozsáhlou da-
tabází v�ech upgradù, updatù, ovladaèù, patchù a dal�ích
doplòkù, které jsou k danému operaènímu systému k dis-
pozici. Uvnitø va�eho poèítaèe Windows Update prohlédne
a sepí�e v�echny dùle�ité ovladaèe a systémové soubory.
Poté je porovná s databází nejlep�ích a nejaktuálnìj�ích
ovladaèù a systémových souborù, oprav, service pakù ap.
Seznam v�ech souborù, které doporuèuje pro vá� poèítaè
aktualizovat, se objeví na va�em monitoru (s uvedenými
èasy pøípadného nahrávání) a vy se mù�ete rozhodnout, kte-
ré z nich nahrajete a které ne. Jejich instalace je snadná
a i kdybyste se pozdìji pøece jen rozhodli, �e je nechcete,
lze je stejnì snadno odinstalovat.

Zdá se, �e je tedy konec pracnému shánìní fungujících
ovladaèù k rùzným perifériím a kartám. V�echny by mìly být
soustøedìny na jediném místì, na Microsoft Windows Up-
date, navíc potvrzeny Microsoftem.
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INTERNET
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU SPINET

K INTERNETU VÁS PØIPOJÍ

POTØEBUJETE NÌJAKÝ SOFTWARE?
Jedním z tìchto míst je www.winfile.com. V jeho databázích pøibý-

vá ka�dodennì nìkolik desítek nových programù nebo verzí, jeho
redaktoøi programy prohlí�ejí a vyhodnocují, udìlují svá doporuèení
a tøídí programy do pøehledné struktury se snadným vyhledáváním
a struènými ale vìcnými informacemi o ka�dém programu. Graficky je

Prodává se mno�ství CD-ROM s nejrùz-
nìj�ími výbìry volnì �íøených programù. Je
nìkolik firem, které je za �velmi levné ceny�
(víte asi, co stojí dnes výroba cédéèka) na-
bízejí ve v�ech poèítaèových èasopisech.
Èasto je slovo �výbìr� velmi problematické,
proto�e na disku pak najdete rùzná úèetnictví
(samozøejmì americká), programy pro sle-
dování americké basketbalové ligy, a dal�í
software, který sice mù�e být zajímavý, leè
pro na�ince nemá valného významu. Mnoh-
dy to spí�e ne� výbìr pøipomíná hromadu �
(pardon), z které pøi peèlivé mnohahodinové
práci vyberete nìkolik docela slu�ných pro-
gramù.

Proè tento skeptický úvod? Proto�e lze
èerpat odjinud. Na Internetu je nìkolik obrov-
ských zdrojù sharewaru, které jsou profe-
sionálnì spravované a kde si mù�ete vybrat,
co potøebujete, v zaruèenì nejnovìj�ích ver-
zích.

Obr. 1. V rubrice Newest Software najdete v�dy
poslední novinky. U ka�dého titulu je hypertextový
odkaz na kategorii, do které byl program zaøazen

Obr. 2. V takovýchto tabulkách jsou pak jednotlivé
programy �ulo�eny� (dozvíte se nejen struènou

charakteristiku programu a jeho základní údaje,
ale i èas potøebný k jeho sta�ení
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k navigaci pou�it systém ikon jako ve Windows (viz obráz-
ky), tak�e si pøipadáte spí� jako v poèítaèi ne� na Internetu.
Provozovatelé tohoto místa si kladou za cíl poskytovat co
nejvíce informací a softwaru pro operaèní systémy Windows
� nemají ale naprosto nic spoleèného (výraznì to prohla�ují)
s firmou Microsoft. Najdete zde tedy nejen software, ale
i informaèní èlánky, rùzné tipy a rady, rozsáhlou sbírku ovla-
daèù (driverù), témata pracovní plochy, kursory atd. To v�e
rozdìlené pro Windows 95/98, Windows NT a Windows CE
(kapesní poèítaèe).

Pokud jen hledáte nìjaký zajímavý program, je tu v�dy
rubrika Newest Software, ve které jsou v�echny poslední
novinky s uvedením kategorií, do kterých byly zaøazeny (viz
obr. 1). Staèí �uknout a jste tam.

Kdy� u� se jakýmkoliv zpùsobem (pøes ikony, pøímým
dotazem nebo pøes novinky) dostanete ke konkrétnímu pro-
gramu, najdete v pøehledné tabulce v�echny jeho základní
potøebné údaje (viz obr. 2). V hlavièce tabulky je jeho verze
a datum uvedení, velikost komprimovaného souboru, ope-
raèní systémy, pro které je software urèen, velikost registraè-
ního poplatku (popø. údaj freeware, bez poplatku), dobu, po
kterou je verze funkèní (pokud takové omezení existuje)
a èas, který budete pro jeho sta�ení potøebovat v pøípadì
modemu 14,4 kb/s, 28,8 kb/s nebo linky ISDN. Následuje
struèný nìkolikaøádkový popis programu a odkazy na we-
bové stránky produktu a autora (samozøejmì �ivé odkazy,
opìt staèí �uknout a jste tam).

Redakce dává dva typy doporuèení � Get it! (to je nìco
ve smyslu doporuèujeme, poøiïte si ho) a Winner  (to je vítìz,
takové ocenìní získává jen nìkolik programù do roka).

Ke v�em programùm, kde nastala dohoda s autory (a je
jich èím dál tím více), pak existuje mo�nost okam�ité online
registrace vèetnì zaplacení registraèního poplatku pomocí
kreditní karty.

Dal�í nabídkou WinFile.com je, �e si mù�ete objednat
pravidelné zasílání elektronického informaèního zpravodaje
o sharewarových novinkách WinFile Update! � je to týdeník
a jeho zasílání je zdarma. Na obrázku vpravo je nìkolik
ukázek z jednoho èísla. Najdete zde jak dùle�ité informace
z oboru, tak seznam nejzajímavìj�ích pøírùstkù a nových
verzí oblíbených programù a nakonec i podrobnìj�í popis
nìkolika vybraných programù. U v�ech programù je v�dy
uvedena jejich plná adresa na winfile.com (napø. http://
www.winfiles.com/apps/98/graph-editors.html ), tak�e staèí
ji pøenést pøes clipboard do okénka Exploreru a u�etøíte si
vyhledávání. Ve zpravodaji jsou i rùzné rady, tipy ap. Zpra-
vodaj si mù�ete objednat na adrese update@winfiles.com,
pøedmìt zprávy necháte prázdný a do obsahu zprávy napí-
�ete subscribe. Zpravodaj vám zaène chodit na e-mailovou
adresu, z které jste tuto objednávku odeslali.

Shareware je na Internetu samozøejmì od jeho zrodu,
tedy nic nového, tento èlánek chtìl spí�e zdùraznit aktuál-
nost a vìrohodnost Internetu oproti rùzným jinak �íøeným
�sbírkám�.

Novou slu�bou Spinetu je Celoroèní NON-STOP.
Podrobnosti najdete na www.spinet.cz
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CD-ROM
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU MEDIA TRADE a �PIDLA Data Processing

�Na vzdálené planetì poèitadel právì objevila
civilizace dovádivých vesmírných tvorù existenci
matematiky. Okam�itì si uvìdomili obrovský vý-
znam svého objevu. Proto�e si pøáli co nejdøíve
v�echna její tajemství odhalit, rozhodli se bez pro-
dlení vyslat do celého vesmíru a v�em obyvatelùm
galaxie signál s �ádostí o pomoc s poznáváním
a pochopením svìta matematiky.

Vzkaz se právì dostal i na tvou kosmickou stanici. Tvá
meziplanetární kosmická loï je pøipravena ke startu a èeká
jenom na tvùj rozkaz. Na cestì Tì bude doprovázet me-
chanický pøítel robot a pomù�e Ti v ka�dé slo�itìj�í situaci.
Neprome�kej ani okam�ik. Vydej se za dobrodru�stvím
a zbav civilizaci na planetì poèitadel starostí s matemati-
kou.�

To je mluvený úvod cédéèka, které má tìm nejmlad�ím
�kolákùm usnadnit a zpestøit pronikání do základní mate-
matiky - mno�in, porovnávání, sèítání, odèítání, násobení,
dìlení. V ka�dém z deseti mìst planety poèítadel (jsou to
takové u�até my�ky s pisklavým hláskem ...) èeká nìkolik
matematických úkolù, reprezentovaných rùznými kreslený-
mi pøíbìhy (úkolù je celkem nìkolik stovek). Kromì toho je
to i hra - dìti mohou vyhledávat a sbírat pøedmìty typu kom-
pas, magnet, mikrofon, kru�ítko, hranol, baterie, lupa, ter-
moska, mikroskop atd., ukládat si je ve vesmírném museu
a o ka�dém se dozvìdìt mnoho zajímavých informací. Na
velké elektronické tabuli v hale výzkumného centra se pak
mohou kdykoliv dozvìdìt, kolik úkolù ji� splnili. Po splnìní
potøebného poètu lze vytisknout diplom.

Tento CD-ROM vyrábí a dodává

MEDIA trade CZ s. r. o.

Riegrovo nám. 153
767 01 Kromìøí�

tel./fax  0634 331514,  330662
media@mediatrade.com
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�pidla
Data Processing

S tímto kupónem získáte u firmy

Nad stránìmi 4545, 760 05 Zlín 5

Softwarový expres

na CD-ROM  slevu 5%

= SHAREWARE

Softwarový expres
léto 1998

V letní sbírce nejrùznìj�ího
sharewaru a demoverzí z oblastí
her, Internetu, hudby, multimédií,
obchodu, grafiky, programování,
poèítaèových utilit, vzdìlávání a
dal�ích najdete mimo jiné tyto
programy:

Hry - Ares Rising, Dr. GooDr., Need For
Speed III, Othello, USA Casino, Smart Brid-
ge, Slider Game, WinLines, Lexicon ad.

Multimédia - FunE Cards, MIDI Genie,
MusicEase, n-Track, Personal AVI Editor,
Personal TV Studio, SCMPX, XingMPEG
Encoder ad.

Grafika - Fine Reader (OCR), G-Filer,
Mask Pro, PhotoFrame, PrintKey, Security
Plus, Snagit Twin Pack, TimeLiner ad.

Obchod - AddSoft, CallTrek, LBE Help-
Desk, Personal Quest, Sermon Library,
Visual Business Cards, NET Recruiter ad.

Utility - Publicity, Visual Envelopes, Vi-
sual Labels, Antiviral Toolkit Pro, Password
Creator, FreeMem, Sandra, System Scan-
ner 98, VoiceNet VRS, dtSearch, Gator
Power Finder, GRBack Pro, TurboZIP, Vi-
sual Zip Studio, Windows Commander Au-
toMate, RegRepair 2000, Sortmenu, Clox
2000 ad.

Vzdìlávání - Autodesk MapGuide, MIV
Tracer, TablEdit, CycleWatch, Plot Maes-
tro, Postulator ad.

Nìkolik programù jsme vybrali s podrob-
nìj�ím popisem:

InfoTree32XT - organizaèní nástroj,
umo�òující sestavit volné informaèní data-
báze. Zorganizujete si data v levém panelu
ve stromu stylu Prùzkumníka a mù�ete je
editovat, vkládat grafiku nebo vytváøet v pra-
vém panelu. Mù�ete si k tomu zvolit MS
Word se v�emi jeho nástroji nebo vestavìný
editor. InfoTree32XT plnì spolupracuje s
OLE, pou�ívá databázové rutiny programu
Microsoft Access - pracuje s daty, která se
nehodí do konvenènìj�ích databází.

Time On Line - jednoduchý nástroj
k sestavování výpisù o va�ich pøipojeních
k Internetu po telefonní lince. Výpisy tvoøí

z informací logovacího souboru modemu.
Tlaèítkový kalendáø umo�ní jednodu�e zvo-
lit datum zaèátku  a konce analyzovaného
období.

CyberView Image - 32-bitový program,
který vám umo�ní udìlat soubory JPEG tak
malé, jak jen to jde, bez obìtování kvality.
Va�e nastavení jsou obnovována v reálném
èase a zobrazována v prohlí�ecím oknì.

File Renamer '98 - dává plnou kontrolu
nad procesem pøejmenování souborù - do-
volí rozdìlit ka�dé jméno souboru a� na �est
rùzných èástí. Mù�ete tvoøit podrobná, sou-
vislá èíslovací schémata. Filtry umo�ní pra-
covat pouze s urèitými typy souborù, pøe-
jmenovávat soubory lze i  jednotlivì.

Personal TV Studio - nabitý 32-bitový
multimediální vývojáøský balík k tvorbì
souborù .avi a animovaných .gif. Funkce
zahrnují plovoucí nástrojovou paletu, ma-
na�era animace, mìniè velikosti klipu, ani-
mátory bodù, nástroje sklonu, morphing,
a multimediální pøehrávaè. Zamìstnává
hodnì systémových zdrojù.

Convert - pøevádí technické jednotky
v�eho druhu. Pracuje s 11 rùznými katego-
riemi jednotek: vzdálenost, teplota, objem,
èas, rychlost, hmotnost, výkon, plocha, tlak,
síla a hustota. Zvolíte známé a  po�adované
jednotky, poèet pøevádìných jednotek
a program automaticky vypoèítá výsledek.
Program je �ikovný, pøehledný a zdarma.

Convert - program pro pøevádìní technických jednotek

File Renamer '98 - velice dobrá a komfortnì vybavená pomùcka, pokud
potøebujete systematicky a rychle pøejmenovat vìt�í mno�ství souborù.
Jméno mù�ete rozdìlit a� do 5 èástí a jednotlivé èásti sekvenènì mìnit.
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reaguji na èlánek v PE-AR 8/98 �Pøe-
pínání výkonu pro Danitu 440� (s. 38) od
OK1ACP. Tento zdánlivì elegantní zpù-
sob regulace výstupního výkonu sní�e-
ním napájecího napìtí budièe jsem pøed
nìkolika lety zkou�el u stanice Formel 1.
Zdánlivì bylo v�e v poøádku, výkon bylo
mo�né regulovat od nuly do maxima, ale
po nìkolika minutách provozu se sní�e-
ným výkonem jsem byl �decentnì� upo-
zornìn, �e jsem sly�et témìø po v�ech
kanálech do vzdálenosti nìkolika kilome-
trù. Ru�ení zaèínalo u� pøi výkonu 3 W a
trvalo a� do minima.

Pøíèinou je asi zahlcení tanzistoru bu-
dièe pøi nezmen�eném signálu a výraz-
nìj�ím zmen�ení napájecího napìtí.
Proto�e zapojení vf  zesilovaèe u Danity
440 a Formel 1 se li�í jen v detailech a
pou�ité tranzistory jsou stejné, je zde re-
álné nebezpeèí, �e zveøejnìná úprava
bude mít stejné následky a zpùsobené
ru�ení bude obdobné, jako od onoho
pranýøovaného Pepy s dvacetiwattovým
�polínkem�. Vyzkou�el jsem regulaci vf
výkonu pomocí potenciometru 150 W
sni�ujícího budicí vf napìtí do báze Q28
(F1)/Q37 (D440). Zde se vý�e uvedené
problémy neprojevily. Maximální opatr-
nost je v�ak na místì - riziko ne�ádou-
cích vazeb mezi pøívody k potenciometru
a obvody radiostanice.

Dále mám nìkolik ménì podstatných
pøipomínek k obsahu èlánku: 1. Tranzis-
tor Q40 je souèástí regulaèní smyèky vf
výkonu, není to tedy stabilizátor. Jeho

typ je 2SB562C, nikoliv 2SB3620. 2. Po-
u�ití echomikrofonu neovlivní kvalitu vf
signálu. Je v�ak nutné dbát na to, aby
nebyl pøekroèen max. modulaèní zdvih.
3. Výraz �cimbálisté� má podle mého ná-
zoru ve vztahu k souvislostem v èlánku
pejorativní nádech.

Nechci se tímto nijak dotknout autora
èlánku. Kdo nic nedìlá, nic nezkazí, ale
také se nic nenauèí a nic nevymyslí.

Jirka Kostelec, Kostelec n. O.

 Japonská firma JRC je jedním z nej-
známìj�ích výrobcù vf profesionálních pøí-
strojù a komunikaèních pøíjímaèù. Mnohý
náv�tìvník pøímoøských státù si jistì v�i-
ml radarového vybavení námoøních lodí -
velmi èasto nese právì znaèku JRC. Je
potì�itelné, �e tato firma vstupuje i na ná�
trh dodávkami nových typù komunikaè-
ních pøijímaèù NRD-345 a NRD-545 DSP,
které vzhledem k parametrùm a cenì za-
jímají radioamatéry, posluchaèe a pøízniv-
ce DX provozu. Proto vám pøiblí�íme zá-
kladní údaje o dvou nyní vyrábìných
pøijímaèích.

Souèasný zøejmì nejlep�í pøijímaè své
tøídy JRC - NRD-545G DSP je vybaven
DSP (digitálním signálovým porcesorem),
jím� jsou optimalizovány a k dokonalosti

dovedeny jinak obvykle �analogové� funk-
ce. DSP ovládá 13 funkcí: DSP demodu-
látor, DSP mf filtr, DSP PBS (pass band
shift), DSP NR - reduktor poruch, DSP BC
- potlaèovaè záznìjù, NOTCH filtr, AGC,
BFO, digitálnì øízený vf zisk, squelch, DSP
tónovou clonu, dokonce DSP S-metr atd.

Pøijímaè pracuje v�emi druhy provozu
(AM, FM, USB, LSB, CW, RTTY, SAM-
ECSS). Základní rozsah pøijímaèe je do
30 MHz, s pøíslu�enstvím (roz�iøovací
deskou CHE-199) do 2000 MHz. Nejmen-
�í ladicí krok je 1 Hz, pøijímaè má 1000
pamìtí, trojí smì�ování (70,455 MHz,
455 kHz a 20,22 kHz), dynamický rozsah
106 dB, pøímé øízení PC, mnoho doplò-
kových funkcí, napø. 990 �íøek pásma
mù�e být nastaveno ji� od 10 Hz s vyni-
kajícím tvarem propustného pásma, digi-
tální AVC pracuje s èasy reakce 0,04-5 s
atd.

Podrobné informace o
pøijímaèi NRD-545DSP
najdete napø. na http://
www.universal-radio. com/
c a t a l o g / c o m m r x v r /
1545.html a na da�ích
stránkách. Obèas jsou
uvedeny i ceny, které jsou
ov�em daleko vy��í ne�
v ÈR.

Pøijímaè jsem del�í
dobu testoval a zkou�ky

potvrdily �pièkové vlastnosti. Jako refe-
renèní pøístroj slou�il AOR AR-7030 PLUS.
Pøesto�e je pøijímaè NRD-545 velice dob-
øe vybaven funkcemi a ovládacími prvky,
lze se v obsluze snadno zorientovat a pøi-
zpùsobit ho pomocí nastavovacího menu
svým po�adavkùm. Pøíjemná je i mo�nost
vyu�ít 1000 pamìtí, 21 èasových spinaèù
atd. Funkce DSP je dokonalá, za zmínku
stojí velká odolnost pøijímaèe a vynikající
chování pøijímaèe pøi slabých signálech a
ru�ení. Do extrémù zasahuje ji� napø.
mo�nost pøíjmu na VKV ,ve stereu�.

Zajímala mne hlavnì odolnost pøijíma-
èe proti impulznímu ru�ení - na setkání
DX klubu jsem si v�iml, �e nìkteré jiné
pøijímaèe se pøi pøíchodu ru�ivého impul-
zu (tøeba od vypínaèe) na urèitou dobu
,,zavøou� a nepøijímají, nezávisle na na-
stavení AGC a atenuátoru. U NRD-545 (a
ani u AR-7030) se nic podobného nepro-
jevuje. Cena NRD-545DSP je v ELIXu
58 900 Kè, v zahranièí ho lze koupit i za
dvojnásobek.

Pro ménì nároèné èi finanènì hùøe
�vybavené� zájemce je urèen jednodu��í,
ale pøesto velice kvalitní typ �analogové-
ho� pøijímaèe NRD-345 (viz obr.). Rozsah
je u KV pøijímaèù obvyklý do 30 MHz, dru-
hy provozu AM, USB, LSB, CW a FAX.
Dvojí smì�ování s mf kmitoèty 44,855 a
0,455 MHz, standardní osazení filtry 4 a
2 kHz, mo�nost osazení dal�ími filtry
(300 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 1,8 kHz, a 2,4
kHz). Filtry jsou u prodejce skladem a
pøesto�e jsou luxusnì balené v �dárko-

Oprava
V èlánku �Diskutované téma: kruhové

antény� v PE-AR 10/98 (s. 44) se do
uvedeného vzorce vloudila chyba.
Správnì má být:
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Za chybu se omlouváme a za upozor-
nìní dìkujeme ètenáøi p. �ubertovi
z Prahy 5.

Vyjádøení autora úpravy:
Nemám ve zvyku popisovat zapojení

u�ité horkou jehlou a dìlat si ostudu po-
tí�emi jiných pøi opakované realizaci.
Pøesto jsem po pøeètení dopisu ètenáøe
z Kostelce nad Orlicí znovu otevøel Dani-
tu, abych se pøesvìdèil mìøením, zda
moje stanice skuteènì netrpí uvedeným
neduhem. Jedno musím pøiznat, �e jsem
oznaèení Q40 zjednodu�il na stabilizá-
tor, mínì tak stabilizaci pracovního bodu
budièe Q36 pracujícího ve tøídì C, ani�
bych pøipomnìl i ochranu budièe a tedy i
PA pøed provozem bez zatí�ení (ALC).

Následná provìrka spoèívala v tom,
�e jsem stanici zatí�il odporem 50 W, za-
klíèoval s regulací pøepnutou na 20 mW
a po dobu desítek minut sledoval na pøi-
jímaèi ATS 803A kvalitu modulace a v in-
tervalu 3 MHz pøípadné produkty
vadné funkce budièe. Stejnì tak jsem
postupoval i pøi výkonu 1 W a mohu kon-
statovat, �e v obou pøípadech jsem ne-
zjistil sebemen�í náznak nekvalitní funk-
ce.

Ètenáø neuvádí, zda se pokou�el zá-
vadu identifikovat osciloskopem k odha-
lení prùbìhu parazitních kmitù, nebo zda
se alespoò pokou�el vymìnit tranzistor
budièe. Takto se projevující závady mají
vìt�inou na svìdomí vadné tranzistory,
proto�e systémová vada zapojení by se
projevila ihned. V zesilovaèi tøídy C, o
který v tomto pøípadì jde, by se ani od-
lehèení pøechodu B-K nemìlo projevit
zmìnou vf saturaèního proudu pøechodu
B-E, nebo� kmitoèet zùstává stejný, typ
tranzistoru se nemìní a zùstává jen uva-
�ovaná odli�nost u jednotlivých kusù
stejného typu.

Po této malé exkurzi do teorie jsem
znovu provìøoval, zda zapojení, které
jsem si do schématu D440 zakreslil a
tudí� publikoval, se shoduje se skukteè-
ností na desce s plo�nými spoji stanice.
Tady jsem objevil, �e chybièka se pøeci
vloudila. Rezistory s pøepínaèem nejsou
mezi emitorem Q40 a L3, ale mezi ,plu-
sem� a kolektorem Q40. Pro jistotu je�tì
uvádím, �e v pøípadì plného výkonu je
na emitoru Q40 napìtí 5,4 V, pøi 1 W na-
pìtí 2,3 V a pøi 20 mW jen 1,5 V, pøièem�
na anténním konektoru je v�dy dlouho-
dobì kvalitní FM signál.

OK1ACP

K pøepínání výkonu pro Danitu 440 (PE-AR 8/98)

KV pøijímaè NRD-345 od firmy JRC pro
0,1 a� 30 MHz (AM, SSB, CW,  FAX)

Nové pøijímaèe JRC u nás v prodeji

ð

Vá�ená redakce,
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Je to typická kon�trukcia prijímaèa vy-
robeného pred zaèiatkom II. svetovej voj-
ny pre príjem od zaèiatku tzv. medzi¾ah-
lých vln, to je asi 1,5 MHz do pribli�ne
20 MHz. V prijímaèoch európskej produk-
cie sa e�te be�ne nepou�ívali kry�tálové
filtre v medzifrekvencii, i keï sa u� v niek-
torých prijímaèoch objavili.

Zapojenie, ktoré zostalo �tandardom
na ve¾a ïal�ích rokov, predstavovalo 1 vf
stupeò, zmie�avaè, samostatný oscilátor,
2 mf stupne, diódový detektor, BFO a
1 a� 2 nf stupne. Be�nou bola samostat-
ná regulácia vf citlivosti a nf hlasitosti. Pre
dosiahnutie vy��ej selektivity pri príjme te-
legrafie bol pou�ívaný nf filter s 1 a� 2 re-
zonanènými obvodmi LC. Prioritný bol prí-
jem na slúchadlá, s reproduktorom sa

èasto ani neuva�ovalo. Pritom si treba
uvedomi�, �e naprostá väè�ina profesio-
nálnej komunikácie sa viedla telegrafnou
prevádzkou.

Nevyu�ívanie vysoko selektívnych ob-
vodov s kry�tálom bolo dané tým, �e ako
riadiace stupne vysielaèov boli pou�íva-
né LC oscilátory, ktoré nedosahovali takú
ve¾kú stabilitu, aby bolo mo�né ich udr�a�
v úzkej krivke kry�tálového filtra poèas
dlhej doby; taktie� obsadenie éteru nebo-
lo také husté ako dnes.

Taliansky SAFAR 850/A je typickým
predstavite¾om takéhoto prijímaèa kon-
�truovaného na be�né profesionálne po-
u�itie. Jeho výroba zaèala v roku 1940.
I�lo o 8 elektrónkový superhet s jedným
zmie�avaním. Frekvenèný rozsah prijíma-

èa 1,2 a� 21 MHz bol rozdelený do piatich
podrozsahov. Citlivos� bola na vtedaj�ie
pomery dos� vysoká, 1 µV pre 50 mW vý-
stupného výkonu.

Pre porovnanie prijímaè EK10 mal udá-
vanú citlivos� 4 µV pre výstup 10 V na
zá�a�i 4000 W, èo zodpovedá 25 mW.
Medzifrekvencia 600 kHz poskytovala pri
6 ladených obvodoch dostatoènú selekti-
vitu, ktorú bolo mo�né vylep�i� e�te nf fil-
trom v anóde 1. nf stupòa. Zvlá�tnos�ou
bola regulácia vf a mf citlivosti samostat-
nými regulátormi. AVC bolo mo�né vypnú�,
èo malo význam najmä pri príjme CW.
Prijímaè bol aj v povojnových rokoch po-
merne ob¾úbený, najmä pre vysokú stabi-
litu. Preto bol aj prerábaný v amatérskych
podmienkach na modernej�ie americké
elektrónky. Napájanie prijímaèa bolo za-
bezpeèené z externého zdroja.

Talianske vojenské rádiostanice
Prijímaè SAFAR 850/A

vých� krabièkách, nejsou drahé. Pøíjem-
né jsou dal�í mo�nosti pøijímaèe - pøímé
øízení poèítaèem bez nutnosti interface,
èasové spínaèe, hodiny, 100 pamìtí, ske-
nování, NB, snadná obsluha, pøes nízkou
cenu velmi dobré parametry, velký dyna-
mický rozsah, jako u v�ech výrobkù JRC
perfektní mechanické provedení a design,
cena 29 900 Kè vèetnì DPH.

Rozmìry pøijímaèe jsou 250x100x238
mm, hmotnost 3,5 kg.

Pøijímaèe japonské firmy JRC roz�iøují
sortimet komunikaèních pøijímaèù AOR
AR-3000A, AR-5000, AR-7030 ve v�ech
modifikacích, AR-8000NEW, AR-8200,
YUPITERU MVT-3300, MVT-9000 a ALIN-
CO DJ-X10, které dodává a má na skla-
dì autorizované zastoupení - pra�ská spo-

leènost ELIX (viz inzerce). Je potì�itelné,
�e u prodejce lze pøijímaèe pøed nákupem
porovnat a vyzkou�et a jsou k dispozici i
certifikaèní dokumenty a Prohlá�ení o
shodì na vý�e uvedené výrobky, nebo�
tato povinná certifikace je dnes podmín-
kou øádného prodeje tìchto a podobných
výrobkù u nás (viz Zákon 22/1997).

OK1XVV

ð

Obr. 1. Schéma zapojenia prijímaèa SAFAR 850/A

Literatúra
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in grigio-verde.
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Miro, OM3CKU
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 Radioklub Armády Èeské republiky vznikl 1. kvìtna 1998
rozhodnutím velitele 60. spojovací brigády v Praze s cílem
podpoøit radioamatérství v armádì ÈR, zejména mezi vojáky
základní slu�by, ale i mezi ostatními pøíslu�níky AÈR. Radio-
klub získal 15. kvìtna 1998 volací znaèku po døívìj�ím vojen-
ském klubu v Kromìøí�i - OK5ACR. Radioklub sdru�uje radio-
kluby i jednotlivce - radioamatéry v AÈR. Ná� radioklub je
otevøenou organizací a chce spolupracovat i s ostatními radio-
kluby v Èeské republice. RK AÈR není a nechce být formálním
plodem úøedního rozhodnutí. Od poèátku je aktivní na pás-
mech KV i VKV pod znaèkou OK5ACR. Za vybavení vdìèí ra-
dioklub sponzorským organizacím .

Uzavøeli jsme smlouvu o spolupráci s vojenským radioklu-
bem OK1KLE, pùsobícím u spojovací brigády vzdu�ných sil
v Klecanech, s radioklubem OK1KDW v Brandýse nad Labem
a s radioklubem v Písku, kde pomù�eme pøeklenout komplika-
ce s umístìním 70 cm pøevádìèe OK0BPI. Spoleènì s radio-
klubem OK1KDX jsme pomohli vyøe�it problémy s pøevá  dì-
èem OK0AC, který byl ve svém starém QTH silnì ru�en.
Pøevádìè OK0AC byl pøestìhován o nìkolik km dál, na kótu
Drahlín (JN69XR). Od spolupráce s OK1KDX si slibujeme je-
jich pomoc pøi zapojení se do radioamatérské èinnosti radioa-
matérù - vojákù berounské 61. spojovací brigády.

Od vzniku radioklubu OK5ACR se poèet jeho èlenù stále
zvy�uje. Po zveøejnìní stránky o èinnosti RK AÈR ve sborníku
a katalogu Holice �98 se zaèínají ozývat jednotlivci i kolektivní
stanice z OK s nabídkami ke spolupráci � je to fajn a moc si
toho vá�íme. Jeden pøíklad za v�echny: RK Pra�ák, OK1OFP,
je radioklubem mláde�e a nabízí nám spolupráci pøi organizaci
spoleèných radioamatérských akcí i s ubytováním v Autokem-
pu Pra�ák.

Se èleny partnerských RK jsme spoleènì �odjeli� Polní den
VKV z kóty Mile�ovka. Pøes nepøíznivé poèasí bylo hodnì leg-
race a povedlo se navázat nìkolik moc hezkých spojení. Nej-
del�ím DX byla stanice I4XCC � 748 km, zajímavou stanicí
byla RK2FWA. Negativním zá�itkem ze závodu bylo velmi sil-
né ru�ení v pásmu 2 m, díky kterému se nepodaøilo uskuteènit
spojení s øadou vzdálenìj�ích stanic.

Èinnost RK AÈR se setkává s pozitivním ohlasem u radioa-
matérské veøejnosti. Díky aktivitì v pásmu 80 metrù z Brandý-
sa nad Labem, odkud døíve témìø dennì vysílal Láïa, OK1FQ,
a dále v pásmu 2 m a 70 cm z kóty Mile�ovka (JO60XN), od-
kud je dennì aktivní OK1CDD, ve�la na�e stanice do povìdo-
mí hamù v ÈR, ale také i ve svìtì, nebo� na KV témìø dennì
navazujeme spojení se stanicemi ze v�ech svìtadílù. RK AÈR
je novì aktivní v pásmu 70 cm. Na VKV se podaøilo uvést do
provozu paket rádio a konáme první pokusy provozem SSTV.

Pøedstavuje se
Radioklub AÈR OK5ACR

Lubo� a Marek se seznamují s provozem paket rádio, kde má
OK5ACR svoji schránku v klínovecké BBS OK0PKL a vstupuje

tam pøes nód OK0NC na kmitoètu 433,675 MHz
Michal, OK1CDD, se u� usmívá � vojna mu konèí. Bohu�el se

rozlouèí i se znaèkou OK5ACR

Na KV nyní pøevzala �tafetu Olga, OK1DVA. Tím se na urèitou
dobu odmlèela OK5ACR z QTH Brandýs nad Labem a je na
KV aktivní z QTH Praha.

Co nás trápí:
Pøes velkou snahu v tomto smìru se nám nedaøí navázat

kontakt s mladíky v �pøedzeleném� vìku � s mladými koncesio-
náøi OK, kterým bychom po dobu základní vojenské slu�by
umo�nili provozovat radioamatérské hobby v rámci radioklubu
OK5ACR. Po pøeètení tohoto èlánku máte tedy jedineènou pøí-
le�itost - pøihlaste se!

Nejbli��í aktivity:
- pøíprava na�ich mladých èlenù na zkou�ky OK;
- zku�ební provoz 70 cm pøevádìèe OK0ACR na kmitoètu

439,225 MHz z QTH Mile�ovka;
- Na Mile�ovku nastoupí svoji základní vojenskou slu�bu

Karel, OK1MCN, a Vojta, OK1MVJ, a pøipraví se na pøevzetí
provozu v pásmu VKV po Michalovi, OK1CDD, jemu� bohu�el
základní vojenská slu�ba pøed Vánocemi skonèí.

Kontaktujte nás na tìchto adresách: Radioklub Armády
Èeské republiky, Vojenský útvar 3255 Praha, P. O. Box 8,
161 01 Praha, tel.: (02) 20 213513 nebo 20 213501, E-mail:
ok5acr@army.cz

Vedoucí operátor: Ing. Ladislav Grabowski, OK1FQ, V Ol-
�inkách 1734/A, 250 01 Brandýs nad Labem, tel.: (0202)
804594, 0602/ 205623.

Dìkujeme radioamatérùm z OK1 za velmi úèinnou pomoc
v boji s �èernochem� zneu�ívajícím znaèku OK5ACR, který se
ji� vzdal své podivné a �kodlivé �aktivity�.

Na sly�enou na radioamatérských pásmech se tì�í
OK5ACR

Na snímku se Lubo� seznamuje s provozem
v pásmu 2 metrù
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Kalendáø závodù
na listopad a prosinec

13.11. Nikola Tesla Memorial MIX 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 05.00-05.59
14.11. OM Activity SSB 06.00-07.00
14.-15.11. OK-DX Contest CW 12.00-12.00
14.11. DARC 28 MHz Cont. CW i SSB 13.00-15.00
15.11. HOT Party AGCW CW 13.00-17.00
21.-22.11. 160 m Interregional CW* 16.00-08.00
21.-22.11. Second 1,8 MHz RSGB CW 21.00-01.00
28.-29.11.  CQ WW DX Contest CW 00.00-24.00
6.12. Provozní aktiv KV CW 05.00-07.00
4.-6.12. ARRL 160 m Contest CW 22.00-16.00
5.12. SSB liga SSB 05.00-07.00
5.-6.12. EA DX CW Contest CW 16.00-16.00
5.-6.12. (TOPS) Activity 3,5 MHz CW 18.00-18.00
7.-8.12. WAB SSB Contest SSB 12.00-12.00
7.12. Aktivita 160 SSB 20.00-22.00
12.12. OK DX RTTY Contest RTTY 00.00-24.00
12.12. OM Activity CW 05.00-05.59
12.12. OM Activity SSB 06.00-07.00
12.-13.12.  ARRL 10 m Contest MIX 00.00-24.00
14.12. Aktivita 160 CW 20.00-22.00
19.-20.12.  International Naval MIX 16.00-16.00
19.-20.12.  Croatian CW Contest CW 14.00-14.00
27.12. RAC Canada Contest MIX 00.00-24.00

* V nìkterých pramenech uvedeno
14.00-08.00 UTC s povinnou dvouhodi-
novou pøestávkou. IARU doporuèuje
v tuto dobu poøádat národní otevøené zá-

Nový telegrafní spolek

Vzpomínka
na RNDr. J. Mrázka, CSc.,

OK1GM

14. listopadu leto�ního roku uplyne ji�
20 rokù od chvíle, kdy se ve Vinohradské
nemocnici v Praze zastavilo srdce radio-
amatéra, vynikajícího vìdce, skromného
a u�lechtilého èlovìka RNDr. Jiøího Mráz-
ka, CSc., OK1GM.

Radioamatérskou èinností se plnì za-
èal zabývat v roce 1946, kdy bìhem stu-
dií na Karlovì univerzitì v Praze po�ádal
o pøidìlení posluchaèského èísla a svoji
radioamatérskou èinnost zahájil jako po-
sluchaè s pracovním èíslem OK1-2028.
O rok pozdìji získal vlastní povolení k vy-
sílání pod znaèkou OK1GM. Zajímal se
pøedev�ím o �íøení elektromagnetických
vln v pásmu krátkých vln a témìø tøicet
rokù pravidelnì v èasopise Amatérské
radio uvádìl krátkodobé i dlouhodobé
pøedpovìdi �íøení krátkých vln, které na-
�im i zahranièním radioamatérùm pomá-
haly pøi provozu na pásmech.

Dr. Jiøí Mrázek byl také úspì�ným re-
prezentantem na�í republiky v rychlotele-
grafii a po nìkolik rokù byl èlenem Ústøed-
ní rady èeskoslovenských radioamatérù.
Od roku 1953 pracoval v Geofyzikálním
ústavu Èeskoslovenské akademie vìd a
spolupracoval s Èeskoslovenskou spoleè-
ností astronomickou. Star�í radioamatéøi
si vzpomínají na jeho èlánky v domácích i
zahranièních odborných èasopisech a na
mnohá vystoupení a pøedná�ky v rozhla-
su a v televizi, ve kterých pøibli�oval cesty
umìlých dru�ic a kosmonautù pøi jejich ob-
letech kolem zemì.

Ji� od zaèátku své radioamatérské èin-
nosti se stal horlivým propagátorem DXin-
gu - dálkového pøíjmu rozhlasových sta-
nic a slu�eb, kterému zùstal vìren a� do
své pøedèasné smrti. Poslech tìchto sta-
nic mu v posledních dnech �ivota pomá-
hal pøekonávat nesnesitelné bolesti tì�ké
nemoci, kdy na nemocnièním lù�ku se slu-
chátky na u�ích lovil na svém pøijímaèi
SATELIT 2000 své oblíbené stanice.

V zamìstnání i v radioamatérské èin-
nosti byl v�dy ochoten pomáhat spolupra-
covníkùm a ka�dému, kdo potøeboval po-
moci. Proto vìøím, �e radioamatéøi nikdy
na tohoto významného vìdce a pøítele
nezapomenou.

Josef, OK2-4857

to roku. Takové èlenství má v�ak vý-
znam pouze pro radioamatéry, kteøí ten-
to èasopis mohou - vybaveni jazykovými
znalostmi - èíst.

Pouze pro zahranièní èleny existuje
tè. bezplatné èlenství, které opravòuje
k pou�ívání emblému na QSL-lístcích a
pøi tisku èlenského èísla. Ka�dý èlen do-
stane úhledný èlenský prùkaz a pøi
�ádostech o diplomy na�eho klubu platí
pro èleny zjednodu�ený postup.

Dovoluji si tímto zpùsobem nabídnout
zájemcùm o telegrafii (CW) toto èlenství,
pro pøihlá�ku staèí CALL, jméno a byd-
li�tì a krátké prohlá�ení, �e se pøihla�ují-
cí zajímá o CW provoz. �ádosti prosím
zasílat na následující adresu:

Otto A. Wiesner, DJ5QK, Feudenhei-
mer Str. 12, D-69123 Heidelberg, BRD,
tel.: 06221-83 30 31.

vody s obdobnými podmínkami, ke zvý-
�ení poètu stanic.

Podmínky závodù uvedených v ka-
lendáøi najdete v pøedchozích roènících
èervené øady PE-AR: SSB liga a Provoz-
ní aktiv PE-AR 1/98, OM Activity PE-AR
2/97, Aktivita 160 CW PE-AR 6/97 a
SSB PE-AR 12/97, 1,8 MHz RSGB viz
PE-AR 1/96, ARRL 160 m contest a Cro-
atian CW contest PE-AR 11/97, TOPS
Activity PE-AR 11/96, 160 m Interregio-
nal, CQ WW DX a Esperanto Contest
PE-AR 10/96, Canada contest PE-AR 6/
96.

Struèné podmínky nìkterých závodù

Hot Party poøádá v�dy tøetí nedìli
v listopadu AGCW. Dvì
etapy: od 13.00 do 15.00
mezi 7010-7040 kHz, od
15.00 do 17.00 mezi 3510
a� 3560 kHz. Provoz jen
CW s výkonem ménì ne�
100 W. Výzva do závodu CQ HOT. Tøí-
dy: A - TX i RX doma vyrobený, nebo
star�í ne� 25 let; B - TX nebo RX doma
vyrobený nebo star�í ne� 25 let; C -
QRP vysílaèe s výkonem pod 5 W doma
vyrobené nebo star�í ne� 25 let. Vymì-
òuje se kód slo�ený z RST a poøadové-
ho èísla spojení (od 001 na obou pás-
mech) lomeno tøídou - napø. 579002/B.
Bodování: spojení mezi A-A, A-C, C-C 3
body, mezi B-A, B-C 2 body, mezi B-B 1
bod. Deníky s popisem zaøízení nejpoz-
dìji 15. prosince na adresu: Dr. Hartmut
Weber, DJ7ST, Schlesierweg 13, D-
38228 Salzgitter, BRD.

ARRL 10 m contest  poøádá ARRL
ka�dý celý druhý víkend
v prosinci, ale ka�dý úèast-
ník mù�e závodit jen po
dobu max. 36 hodin. Kate-
gorie: A1) jeden op. CW +
FONE, A2) jeden op.
FONE, A3) jeden op. CW,
B) více op., jeden TX. Kat.
A je�tì v subkategoriích
QRP, do 150 W a pøes 150
W. Na�e stanice pøedávají
kód sestávající z RS(T) a
poøadového èísla spojení od 001, W a
VE stanice RS(T) a zkratku státu èi pro-
vincie, jejich stanice nováèkù a technic-
ké tøídy lomí svou znaèku písmenem N
èi T. Spojení CW provozem se hodnotí
ètyømi body, FONE provozem dvìma
body, se stanicemi /N a /T (mezi 28,1-
28,3 MHz) osmi body. Násobièi jsou
státy USA, kanadské oblasti VE1-8, VY,
VO a zemì DXCC. Navazují se spojení
�ka�dý s ka�dým�. Klubové stanice i sta-
nice jednotlivcù s jakoukoliv pomocí dru-
hé osoby (napø. pøi vedení deníku, vyhle-
dávání stanic ap.) nebo pou�ívající
clusteru závodí jen v kategorii B. Deníky
do mìsíce po závodì na adresu: ARRL
Contest Branch, 225 Main Street,
Newington, CT 06111 USA nebo E-mail:
contest@arrl.org

International Naval Contest se koná
v�dy tøetí víkend v prosinci; zaèíná v so-
botu v 16.00 a konèí v nedìli rovnì�
v 16.00 UTC v pásmech 80-10 metrù.
Výzva do závodu je �CQ NAVAL TEST�.
Kategorie: A) smí�ený provoz, B) pro-
voz CW, C) provoz SSB, D) posluchaèi.
Vymìòuje se kód: RST a èlenské èíslo
INORC, MARAC, RNARS èi MF (udávají
se dvì písmena organizace). Neèlenové

Zájemcùm o  telegrafní provoz sdìlu-
ji, �e byl zalo�en nový telegrafní spolek
DL-CW-C, který je úøednì registrován.

DL-CWC-C pøipravuje vydávání diplo-
mù za telegrafní práci na amatérských
pásmech a rùzné krat�í závody.

Klubovní stanici DK0DTC je mo�no
poslouchat na 3575 ± 3 kHz ka�dé pon-
dìlí v 19.30 SEÈ nebo SELÈ s krat�ím
QTC pro èlenstvo.

Charakteristikou nového klubu je, �e
je naprosto nezávislý a zajímá se o spo-
lupráci s telegrafními spolky v Evropì,
kde ji� pracuje øada podobných skupin
(OE-CWC, SP-CWC, U-CWC).

Vnitrostátnì je mo�né pouze placené
èlenství; èlenové dostávají klubovní èa-
sopis, který zaèal vycházet v létì toho-

Kalendáø závodù
na prosinec

1.12. Nordic Activity 144 MHz 18.00-22.00
5.12. Contest Vecchiacchi (I) 144 MHz 14.00-23.00
6.12. Cont. Vecchiacchi 432 MHz a vý�e 07.00-13.00
8.12. Nordic Activity 432 MHz 18.00-22.00
20.12.Provozní aktiv 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00
20.12. AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 08.00-11.00
20.12. OE Activity 432 MHz-10 GHz 08.00-13.00
22.12. Nordic Activity 50 MHz 18.00-22.00
26.12.Vánoèní závod - I.èást1)144 MHz 07.00-11.00
26.12.Vánoèní závod - II.èást 144 MHz 12.00-16.00

1) podmínky viz AMA 5/95, deníky na
OK1WB (ex OK1WBK)

OK1MG

ð
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Pøedpovìï podmínek �íøení KV
na listopad

Leto�ní srpen, kdy jsme byli svìdky mohutných sluneèních erupcí, výronù
sluneèní plazmy do meziplanetárního prostoru a následnì magnetických bouøí
a polárních záøí, potvrdil pøibli�ování k pomìrnì vysokému vrcholu jedenácti-
letého cyklu. V souladu s tím nám leto�ní podzim vcelku barvitì pøedvádí ná-
znaky toho, co pro nás pøíroda v pøí�tích letech chystá. Prùmìrné èíslo sluneè-
ních skvrn za srpen se vy�plhalo na 91,7 a dosadíme-li je na konec øady pro
výpoèet dvanáctimìsíèní vyhlazené hodnoty, vychází za leto�ní únor
R12=49,0.

Pøipojené diagramy pro listopad jsou poprvé v tomto cyklu spoèteny z èísla
skvrn, vìt�ího ne� sto - pøesnìji z R12=104. Skuteènost mù�e být ov�em ni��í
(tj. pod stovkou), ale i vy��í - v obou pøípadech by ale byl výsledný rozdíl poloh
izolinií i hodnot MUF na diagramech tak malý, �e by znamenal málo znatelné
odchylky. A pøedev�ím - rozsah bì�ného kolísání (i mimo výskyt poruch) je pøi
souèasné pøesnosti pøedpovìdi poka�dé vìt�í, ne� její odchylka od prùmìru
skuteèných hodnot. Ve dnech, kdy budou skuteèné hodnoty MUF vý�e, ne�
jsou køí�ky v diagramech (a takových dnù by mìla být polovina) bude �íøeji a
déle otevøené desetimetrové pásmo (co� pro sousední del�í pásma DX platí
je�tì více). Prodlu�ující se noc na severní polokouli (kde �ije pøece jen výraz-
nì více radioamatérù ne� na ji�ní) souèasnì zmen�í útlum na del�ích pás-
mech.

Pøipoèteme-li k tomu vzrùst celkového poètu stanic a zlep�ení jejich tech-
nického vybavení proti minulému cyklu, vychází nám ji� docela slu�ná tlaèeni-
ce v pásmech KV, zejména pøi závodech. Plno bude brzy i v pásmu deseti
metrù, které je sice pomìrnì velmi �iroké (1,7 MHz), ale zejména od leto�ka
zaèíná neúnosnou mìrou trpìt invazí stanic CB (dùsledky tohoto zneu�ívání
jsou mrzuté zejména mezi 28,175 a� 28,300 MHz, kde vysílají majáky zpravi-
dla malými výkony do v�esmìrových antén).

Ve struèném pøehledu je na øadì leto�ní srpen, okolo jeho� poèátku se na
Slunci vyskytlo pár men�ích erupcí (31. 7. a 1. 8.). Shodou okolností v tìch�e
dnech probíhala dosti intenzivní geomagnetická bouøe (její� pøíèinou byl zesí-
lený sluneèní vítr, zpùsobený zmìnami ve sluneèní atmosféøe 29. 7. ). Poru-
chy byly sice provázeny anomálním vývojem a celkovým zhor�ením podmínek
�íøení krátkých vln, ale díky sporadické vrstvì E se 1. 8. objevily stanice ze se-
veru a západu Evropy na krat�ích pásmech KV. Sluneèní aktivita poté vzrostla
zejména v polovinì mìsíce, kdy na disk zaèaly vycházet aktivní oblasti sluneè-
ních skvrn, produkující protonové erupce. Podmínky �íøení krátkých vln byly
ale zejména okolo poloviny srpna stále je�tì vìt�inou dobré (aè kolísaly) a po-
mohla jim i (koneènì, vlastnì ji� v závìru sezóny) vy��í aktivita sporadické
vrstvy E. Po velkých erupcích z 17., 18., 19. a 21. 8. následovala je�tì mohut-
nìj�í a del�í 24. 8. mezi 21.50-22.32 UTC, trvala tedy plných 42 minut, vznikla
jen kousek na východ od centrálního meridiánu a byla provázena mohutným
výronem sluneèní plazmy do kosmického prostoru. Oblaka vyvr�ené plazmy
od 25. 8. sice postupnì, ale nepøehlédnutelnì nièila schopnosti ionosféry vést
rádiové vlny a poté zpùsobila magnetické bouøe mezi 26.-29. 8., které byly
provázeny dlouhými a mohutnými polárními záøemi zejména 27. 8. Je�tì
pøedtím jsme byli svìdky poruchy okolo 23. 8., které nepøedcházela �ádná
vìt�í sluneèní erupce, ale �jen� expanze severní koronální díry smìrem na jih
a� do heliografických �íøek, které oznaèujeme jako potenciálnì geoaktivní.
Pøíznivou èástí vývoje byla (z hlediska �íøení krátkých vln) kladná fáze vývoje

pøedávají RST a poøadové
èíslo spojení. Bodování:
10 bodù za spojní se èle-
nem nìkteré z organizací,
s neèlenem 1 bod. Násobi-
èe: poèet spojení s èlen-
skými stanicemi, vèetnì
klubových. Vítìzové ka�dé
kategorie i z øad neèlenù
obdr�í diplom. Deník do
25. ledna na adresu, která
bude oznámena pozdìji

(ka�doroènì se mìní). V závodì mù�ete
získat �Four Countries Award�. Pokud
navá�ete spojení s 25 nebo více èleny
klubù a spojení se v�emi ètyømi kluby,
mù�ete zaslat �ádost o diplom spolu
s deníkem ze závodu.

OK2QX

poruchy 24. 8. Po následujících poruchách se pak ionosféra vzpamatovala a�
poèátkem záøí.

Z majákù IBP byly bez problémù sly�et 4U1UN, VK6RBP, ZS6DN, 4X6TU,
OH2B, CS3B, OA4B a YV5B. Slab�í signály LU4AA a ZL6B odpovídaly iono-
sférické 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.

A na závìr jako v�dy èíselné hodnoty - nyní za leto�ní srpen. Prùmìrný
sluneèní tok 136,1 s.f.u. byl vypoèten z denních hodnot 112, 110, 109, 116,
127, 138, 145, 147, 154, 149, 150, 147, 137, 137, 133, 140, 136, 133, 135,
139, 132, 133, 126, 121, 122, 127, 135, 139, 147, 163 a 179. Poslední hodno-
ta (pøesnì 178,5) byla zatím nejvy��ím èíslem od 10. února 1993, kdy bylo na-
mìøeno 179,6 s.f.u. na sestupné køivce minulého jedenáctiletého cyklu. Stav
geomagnetického pole (zejména v oblasti støední a západní Evropy) dobøe vy-
stihují denní indexy Ak z observatoøe Wingst: 28, 8, 8, 9, 9, 42, 23, 10, 3, 24,
10, 8, 7, 10, 6, 4, 4, 6, 12, 18, 6, 18, 23, 10, 14, 40, 94, 32, 26, 17 a 17. Zejmé-
na index z 27. 8. stojí za pov�imnutí a stav ionosféry i vývoj polárních záøí
s ním korespondovaly.

OK1HH

Pøi provozu SSB v pásmu 14 MHz se mù�ete setkat s milým a pøíjemným hlasem,
který patøí hezké a temperamentní XYL Santinì, IT9KXI, z Messiny na Sicílii. Spojení
a popovídání se Santinou v�dy potì�í. Na snímku ji vidíte v jejím ham-shacku, který
sdílí spoleènì se svým man�elem Nuziem Di Pietro, IT9DPN.

Josef, OK1HE

ð

l Ka�doroènì pou�ívají jordán�tí radioa-
matéøi 14. listopadu speciální prefixy,
nebo� jejich král Hussain, JY1, má tento
den narozeniny. I on bývá kolem tohoto
data aktivní, i kdy� v posledních letech
ménì, ne� tomu bylo døíve.
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Cena øádkové inzerce: za první tuè-
ný øádek 75 Kè, za ka�dý dal�í i zapo-
èatý 30 Kè.

Homolog. elektron. signální zaøízení urèené
pro paralelní signalizaci k telef. pøístr. do hluè-
ného prostøedí, instal. mimo telef. stanice, ovì-
øené v mnoha závodech, vyrábí, dodává a bli�-
�í informace podá: VEDAS, B�any 52, 417 63
�alany.

QST 9/1998, Newington: Pozor! Ledoví mu�i pøichá-
zejí! Sluneèní skvrny, odrazy od Mìsíce i od zemské-
ho povrchu (cestující z Texasu vás vezme na cestu
kolem svìta na VKV). �ikovný vysokokapacitní zdroj
(dá se snadno postavit a v�dcky máte zdroj napìtí po
ruce). Analyzátor spektra pro amatéry (druhé pokra-
èování). Zlep�ený dipól 1/3 vlnové délky (pro 75 m).
Rozhovor s Paulem Wadem, W1GHZ. Budoucí zmì-
na povolovacích podmínek. Ze zasedání vedení
ARRL v Rocky Hill. Amatéøi polykají dým na Floridì.
Malý pøenosný poèítaè Sharp Mobilion HC-4100H/PC
pro ultraportable paket rádio. Sluchátkový adaptér
HZX. Transceiver ICOM IC-746 pro SV/KV/VKV. Sta-
vebnice transceiveru Ten-Tec T-Kit Model 1340 (7 a�
7,15 MHz CW, 3 W). Internet - nástroj pro DX-many.
,Hákový� efekt a Dopplerùv princip (UHF). Jamboree
1998 v éteru (JOTA). Poøiïte si svou vlastní stranu
WWW. Pravidla ARRL pro mezinárodní soutì� EME
1998.
CQ DL 8/1998, Baunatal: Nová vlna - krátká vlna
(prùmìrný roèní pøírùstek zájemcù o amatérské vysí-
lání ve Spolkové republice Nìmecko je 3 %, letos
10 %). Aktuální rozhovor: Otevøít se novým technolo-
giím. �védská stanice SAQ pracovala 28. kvìtna
znovu na 17,2 kHz. Koncept nevy�el: Úbytek ná-
v�tìvníkù (23. Ham Radio). Malé civilní dru�ice star-
tovaly z ruské atomové ponorky. Tísòová rádiová sí�
pøi zemìtøesení v Turecku. Dvacetipìtiletá spoluprá-
ce mezi amatérskou monitorovací slu�bou DARC a
státní Mìøicí slu�bou pro telekomunikace. Zapojení
majáku DF0ANN u Norimberka (28,993, 144,465,
432,965, 1296,965, 2320,965, 3456,965, 5760,965,
10 368,965, a 24 192,965 MHz). HFMon - automatic-
ké zaøízení ke sledování krátkovlnných majákù. Dis-
tribuèní zesilovaè normálového kmitoètu. Moje první
dlouhovlnná anténa. Mìøení výkonu diodou. K ve-
stavbì amatérských radiostanic do vozidel. Zdroj po-
ruch 1 odstranìn (ru�ivé pole 50 Hz). Oscilaèní obvod
s rozta�eným pásmem. Pøizpùsobit, ale správnì! Pøi-
zpùsobovací anténní pøístroj s �pøímým pøizpùsobe-
ním�. Uzlový systém FlexNet (2. pokraèování). Duc-
ting na amerických pobøe�ích. V zorném poli STASI:
Zbyteènì vyhozené peníze (co se o sobì v archivních
spisech doèetl radioamatér sledovaný východonìme-
ckou Státní bezpeèností).

RADIOAMATER 6/1998, Beograd: Fázovaný verti-
kál na 7 MHz. Systém DSP (Digital Signal Proces-
sing). Hmota a energie. Dilema amatérských parabo-
lických antén. Transvertor na 13 cm. Pojmové
zkratky, které se objevují v amatérských publikacích.
RADIOAMATOR 7/1998, Kiev: Anketa Radioamato-
ra. Magnetofon - co nám øíkají objektivní ukazatele ja-
kosti? KV rozsah v pøijímaèi Sokol 403. Osciloskopy:
analogové nebo èíslicové? V�evlnový rozhlasový pøi-
jímaè. Dekodér teletextu televizoru VEKO. Amatérská
spojení a ochrana proti elektromagnetickým polím.
Zaøízení k ohøevu. Automechanikùv vysokonapì�ový
generátor. Vypínaè vody k elektrickým ohøívaèùm.
�Aspirin� pro svítilny. Dorozumívací zaøízení - za je-
den den. Tøívývodové stabilizátory kladného napìtí
LM117, LM217, LM317 (KP1157EH1). Fixátory mezi
deskami, snadná výmìna ,distanèek�. Snadná výroba
ochranných elektronických pojistek. Silové spínaèe
s tyristory. Jednokrystalový mikrokontrolér M16C/61.
Univerzální automobilová zkou�eèka. Elektrické ob-
vody støídavého proudu. Vstupní obvody pøijímaèù.
Èíslicové registry. O parametrech zaøízení abonentní-
ho úseku èíslicových sítí
kabelové televize. Pøí-
jem dru�icové televize.
Konstrukèní a elektrické
rozdíly kabelù CAVEL a
jiných TV kabelù. Synte-
zátor kmitoètù 27 MHz.
S pagingovým spojením
do nového tisíciletí. Sy-
stémy spojení s impuls-
ními signály. Legenda o
rtu�ové anténì. Optoe-
lektronické systémy spo-
jení. Aktivní anténa (30
a� 75 MHz). Standard
DECT- nové obzory bez-
drátové telefonie.
Ing. J. Dane�, OK1YG

O èem pí�í jiné radioamatérské èasopisy?

Témìø dennì je v pásmu 20 m kolem kmitoètu 14 020 kHz sly�et telegrafním pro-
vozem stanice z Tasmánie VK7CW. Je to ná� krajan, a sice Karel Henry, rodák z Pøe-
rova, ex OK2SET. Spolu s man�elkou emigrovali z OK v r. 1970. Na Tasmánii si po-
stavili velký dùm a zalo�ili ovocný sad, jemu� vévodí 15metrová anténní vì�
s 8prvkovou LPA. Nyní ji� jako dùchodci plánují pøestìhovat se do Brisbane a snad
nejvíce je Karlovi líto té krásné volací znaèky VK7CW (VK4CW je ,taken�).

Tasmánie je ostrov le�ící asi 300 km od Austrálie, dostupná letecky za 50 minut
nebo �car ferry� pøes noc (14 h). Má mírné klimatické podmínky, sníh bývá jen v Cra-
dle Mountains a v létì má Tasmánie asi pùl miliónu obyvatel.

Dodnes Karel vzpomíná na kolegu z vojny, Bohou�e, OK1SS(U) a na starého ka-
maráda Va�ka, OK1SZ (U). Na ukázku nám Karel poslal jeden výtisk australského
radioamatérského èasopisu Radio and Communications, s jeho� obsahem vás se-
známíme pøí�tì v rubrice �O èem pí�í jiné radioamatérské èasopisy�.

-dva


