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Karel Hrodek, obchodní zástupce
firmy AVX Kyocera

Ná� rozhovor s panem Kar-
lem Hrodkem, obchodním zá-
stupcem firmy AVX Kyocera
pro Èeskou republiku, Polsko a
Maïarsko. Kompletní sortiment
souèástek firmy AVX v Èeské re-
publice dodává Ryston Electro-
nics s.r.o.

Pane Hrodku, mù�ete na�im ète-
náøùm pøiblí�it firmu AVX Kyoce-
ra a její aktivity v Èeské republi-
ce ?

AVX patøí mezi vedoucí svìtové vý-
robce pasivních elektronických souèás-
tek, pøevá�nì keramických a tantalo-
vých kondenzátorù a pøíbuzných
výrobkù. Firma byla zalo�ena v roce
1972, sídlí v USA a od roku 1990 je je-
jím vìt�inovým vlastníkem japonská
spoleènost Kyocera Corporation. Vyrá-
bíme na 37 místech v 17 zemích svìta.
Mnoho zajímavých informací o sorti-
mentu najdete na na�í internetové ad-
rese http://www.avxcorp.com. Jsou
tam katalogové listy v�ech vyrábìných
souèástek, u�iteèné utility pro vyhledá-
ní správného rezonátoru pro daný inte-
grovaný obvod, nebo program pro
usnadnìní práce se znaèením konden-
zátorù...

V leto�ním roce firma AVX odkoupila
divizi pasivních souèástek od firmy Thom-
son, èím� se posílil sortiment v oblasti
keramických kondenzátorù. Nabídka se
roz�íøila o fóliové kondenzátory, termis-
tory, varistory a ferity. Od 1. listopadu je
nahrazeno oznaèení Thomson zkratkou
TPC, souèástky budou oznaèeny písme-
nem T. Výroba pasivních souèástek ne-
patøila k preferovaným výrobním aktivi-
tám firmy Thomson a po poklesu investic
v minulých letech se firma Thomson roz-
hodla tyto aktivity opustit. Pøevzetím tìch-
to aktivit se roz�íøil sortiment a upevnila
pozice AVX na svìtovém trhu pasivních
souèástek.

V èervnu 1992 byla v Praze zalo�e-
na firma AVX Czechoslovakia s. r. o. se
sídlem v Lan�krounì, která byla pozdìji
pøejmenována na AVX Czech Repub-
lic s. r. o.

Výrobní závod AVX v Lan�krounì
patøí mezi svìtovou �pièku ve výrobì
tantalových kondenzátorù. Kapacita
výroby pøedstavuje jednu pìtinu celo-
svìtové produkce èipových tantalových
kondenzátorù. V závodì se provádí tak-
zvaná �montá��. Této etapì pøedchází
výroba základních tablet ze slisované-
ho tantalového prá�ku (tìm se øíká
�anoda�) v závodì v jihoanglickém
Paigntonu. Tantalové kondenzátory se
v ÈR vyrábìjí u� od roku 1963 a ji� od
roku 1990 pracovala TESLA Lan�kroun
na zakázkách pro firmu AVX formou vý-
robní kooperace. V souèasné dobì je

v Lan�krounì ve výstavbì nový výrob-
ní závod, který bude po spu�tìní výro-
by v pøí�tím roce zaji��ovat i výrobu
anod. Od loòského roku máme dal�í
nové pracovi�tì v Uherském Hradi�ti,
kde balíme na�i evropskou produkci
kondenzátorù pro povrchovou montá�.
Vyrobené kondenzátory se z Èeské re-
publiky expedují do distribuèních cen-
ter v Severním Irsku, USA a Singapu-
ru. Z tìchto skladù zaji��ujeme dodávky
celého výrobního sortimentu firmy AVX.
Prùmysloví zákazníci v Èeské republi-
ce jsou odbavováni evropskou centrá-
lou v severoirském Larne.

V roce 1992 jsme zaèínali v lan-
�krounském výrobním závodì se 400
zamìstnanci. Momentálnì máme
v tuzemsku  více ne� 3000 zamìstnan-
cù a patøíme k nejvìt�ím zahranièním
zamìstnavatelùm v Èeské republice.
Jako jedni z prvních prùmyslových pod-
nikù v ÈR jsme v roce 1994 ná� výrob-
ní závod v Lan�krounì úspì�nì certifi-
kovali podle norem ISO 9001. Podle
této normy jsou certifikovány v�echny
na�e výrobní kapacity ve svìtì a závo-
dy vyrábìjící souèástky pro automobi-
lový prùmysl pøecházejí k pøísným nor-
mám øízení kvality QS 9000.

Pøed tøemi lety jsme navázali ob-
chodní spolupráci s pøedním tuzem-
ským distributorem elektronických sou-
èástek, firmou Ryston Electronics
s. r. o. se sídlem v Praze. Tato firma do-
dává celý sortiment výrobkù AVX zákaz-
níkùm v Èeské republice, bì�nì pou-
�ívaný sortiment souèástek dr�í
skladem a disponuje kvalitním technic-
kým a provozním zázemím. Pøesvìdèi-
li jsme se, �e systém skladování zbo�í
a odbavení objednávek zákazníkù fir-
mou Ryston dobøe navazuje na systém
øízení jakosti v AVX. Firma Ryston se
na základì zku�eností s prùmyslovými
zákazníky a se zájmem zprùhlednit
v�echny pracovní postupy od pøejímá-
ní a skladování komponentù, vývoje
výrobkù a� po koncové slu�by rozhod-
la certifikovat vlastní systém jakosti dle
ISO 9001 na sklonku leto�ního roku.
Systém øízení jakosti v této firmì zavá-
dí renomovaná konzultaèní spoleènost
Ernst & Young.
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Jaký je sortiment va�ich výrob-
kù?

Denní celosvìtová kapacita výroby
AVX je 250 milionù souèástek dennì.
Vyrábíme �iroký sortiment pasivních
souèástek. Dovolte mi krátce pøedsta-
vit jednotlivé skupiny:
Keramické kondenzátory

Vícevrstvý keramický kondenzátor
(MLC - multilayer ceramic capacitor) je
monolitický blok vrstev keramiky prolo-
�ených plochými elektrodami, které roz-
dìlují dva opaèné póly keramického
dielektrika. Tato jednoduchá struktura
v�ak skrývá mnoho dùmyslu ve výbìru
vhodných materiálù a výrobních postu-
pù pro zaji�tìní vysoké kvality souèás-
tek v mno�stvích potøebných v souèas-
né elektronické výrobì. Vyrábíme tyto
kondenzátory v klasickém provedení
s vývody do desek s plo�nými spoji a
také v provedení pro povrchovou mon-
tá� SMD. Klasické typy jsou v provedení
radiálním, axiálním i DIL (dual in line).
SMD kondenzátory jsou ve velikostech
0402 a� 3640 (oznaèení znamená dél-
ka x �íøka, napø. 0805 znamená délku
0,08 a �íøku 0,05 palce). Kondenzátory
mají kapacitu øádu od 0,1 pF do stovek
µF pro napìtí do 5000 V. Podle typu ke-
ramické hmoty jsou dìleny do tøíd pod-
le teplotní závislosti. Nejstabilnìj�í hmo-
ta je NP0 (tøída 1), hmoty X7R, Z5U,
nebo Y5V (tøída 2) mají rùzné závislos-
ti kapacity na teplotì nebo dal�ích elek-
trických parametrech. Pro pochopení
tìchto vazeb dává AVX na své interne-
tové adrese k dispozici program Spi-
Cap. Vyrábíme keramické kondenzáto-
ry s malým sériovým odporem (ESR) i
kondenzátory pro vstupní a výstupní fil-
traci v DC-DC mìnièích (SMPS).

AVX patøí mezi nejvìt�í svìtové vý-
robce tantalových kondenzátorù a na-
bízí �iroký sortiment mnoha velikostí,
typù a technických parametrù, které
jsou vyrábìny dle po�adavkù souèas-
né elektronické výroby. Sídlem Tanta-
lové divize je AVX Paignton a spadají
pod ni výrobní závody v Paigntonu ve
Velké Británii, v Biddefordu ve státì Ma-
ine v USA, v Juarezu v Mexiku, v Lan-
�krounì v Èeské republice a závod v El
Salvadoru. Divize se jmenuje podle zá-
kladní suroviny pøi výrobì tantalových
kondenzátorù - tantalu. Tantal je prvek
druhotnì získávaný pøi tì�bì cínu
v hlavních lo�iscích v Kanadì, Brazílii
a Austrálii. Kapacita, kterou je tantalo-
vý kondenzátor schopen pojmout, je pøí-
mo úmìrná typu tantalového prachu po-

u�itého pro výrobu anod. Typická veli-
kost zrn je 2 a� 10 µm. Anody se vyrá-
bìjí slisováním prachu za obrovského
tlaku a dal�ími chemickými a tepelný-
mi úpravami pøi vysokých teplotách
(1500 - 2000 °C). Platí, �e èím vìt�í je
povrch výchozího materiálu pøed sliso-
váním, tím vìt�í je kapacita. Pro kon-
denzátor 22 µF/25 V je plocha prachu
asi 150 cm2 , co� je zhruba polovina
této stránky. AVX dává v�em zákazní-
kùm k dispozici technickou podporu pøi
aplikacích s tantalovými kondenzátory.
Jsme zároveò schopni vyvinout a séri-
ovì vyrobit kondenzátory podle speci-
álních zákaznických po�adavkù
Tantalové kondenzátory vývodové

Øada TAP je urèena pro pou�ití od
-55 °C do +85 °C pøi jmenovitém napì-
tí a a� do +125 °C pøi pøepoètu napìtí.
Jsou tøi preferované druhy formování
vývodù, podle kterých jsou souèástky
adjustovány na pásce pro strojové osa-
zování nebo sypané pro ruèní osazo-
vání. Axiální kondenzátory øady TAR
jsou vyrábìny ve ètyøech velikostech a
jsou vyrábìny té� pro strojové osazo-
vání. TAA jsou hermeticky uzavøené
kondenzátory a jsou té� vyrábìny ve
ètyøech velikostech. Dvì øady série MI-
NITAN jsou k dispozici s radiálními i
axiálními vývody. TMH øada je urèena
pro aplikace napájené z malých bate-
rií. Kondenzátory velikosti X v øadì TMH
jsou nejmen�í vývodové tantalové kon-
denzátory na svìtì. Vlajkovou lodí sé-
rií MINITAN je øada TMM, která je
k dispozici v pìti velikostech a splòuje
pøísné po�adavky vojenských norem
MIL.

Tantalové kondenzátory èipové
Základní øada TAJ je urèena pro �i-

roké vyu�ití a je vyrábìna v základních
pìti velikostech A, B, C, D, E. Tam, kde
je kladen dùraz na vý�ku desky s plo�-
nými spoji, je mo�no pou�ít nízkoprofi-
lovou øadu TAJ low profile, kde je vý�ka
kondenzátorù sní�ena na nejnutnìj�í
minimum. Øada TPS je urèena pro apli-
kace s malým sériovým odporem, na-
pøíklad pøi typických konstrukcích na-
pájecích zdrojù. Øada TAC microchip
je øadou nejmen�ích èipových tantalo-
vých kondenzátorù na svìtì, která pøi
rozmìru 1,35 x 2 mm dosahuje kapaci-
ty 0,47 µF na 4 V.

Mezi nejaktuálnìj�í novinky v na�em
sortimentu patøí napøíklad tantalové
kondenzátory pro povrchovou montá�
o kapacitì 1000 µF pøi 4 V a 6 V, více-
vrstvé keramické kondenzátory do ka-

pacity 22 µF pøi 10 V nebo patentova-
ný Z Chip kondenzátor se sériovým od-
porem v jednom pouzdøe 0603
s kapacitami 33 a� 150 pF s dielektri-
kem NP0 a rozsahem odporu 22 a�
150 Ω, který eliminuje odrazy a je ide-
ální pro dosa�ení maximální integrity
signálu.

Rezistory
Vyrábíme øady èipových metalizova-

ných rezistorù pro povrchovou montá�,
vèetnì odporových sítí, miniaturních
potenciometrù SMD i standardní øady
vývodových miniaturních rezistorù.

Filtry, rezonátory a oscilátory
Keramické technologie AVX umo�-

nily zvìt�it selektivitu nebo �irokopás-
movost keramických filtrù. Filtry lze vy-
robit s odpovídající charakteristikou pro
ka�dou aplikaci. Keramické filtry AVX
jsou pásmové propusti obsahující jeden
nebo více rezonátorù. Vyrábíme také
filtry s akustickou povrchovou vlnou a
dielektrické filtry pro aplikace ve vyso-
kofrekvenèní technice.
Pøepì�ové ochrany a pojistky

Prvky TransGuard se svojí ojedinì-
lou vysokoenergetickou vícevrstvou
strukturou patøí k nejvyspìlej�ím ochra-
nám proti pøepìtí. Jsou to �keramické�
polovodièe na bázi oxidu zinku (ZnO)
s podobnými vlastnostmi jako Zenero-
vy diody - transily (TVS). StaticGuard
jsou obdobné prvky pro ochranu proti
statickým výbojùm. Kombinací obou je
MultiGuard. Accau-Guard je rychlá mi-
niaturní pojistka v pouzdrech 0603,
0805, 1206 vyrábìná tenkovrstvou
technologií (thin film) urèená pro ochra-
nu desek s plo�nými spoji v telekomu-
nikacích, nabíjeèkách baterií, monito-
rech LCD atd.
Piezoelektrické prvky

Nabízíme velký výbìr piezokeramic-
kých prvkù a� ji� samokmitajících, nebo
ovládaných externím obvodem, akus-
tických generátorù, piezovyzvánìèù
s malou spotøebou a velkým akustickým
tlakem.

Koncernu AVX vyrábí i �iroký sorti-
ment konektorù, které dodáváme pod
obchodním oznaèením ELCO.

Kde lze nalézt komponenty AVX?

Mnoho spotøebitelù pøichází dennì
do styku s výrobky AVX, ani� by si to
uvìdomovali. Na�e souèástky najdete
v mobilních telefonech, radiostanicích,
diskových jednotkách, CD-ROM me-
chanikách, telefonních ústøednách,
v nejmodernìj�í automobilové elektro-
nice, spotøební elektronice i v nejnároè-
nìj�í lékaøské, vojenské a kosmické
elektronice. Mezi na�e zákazníky patøí
Nokia, Bosch, Motorola, Seagate, Sie-
mens Nixdorf, Samsung, Sony, Braun,
General Motors, VW �koda, BMW. Fir-
ma AVX se v souèasnosti aktivnì podí-
lí na celosvìtovém komunikaèním pro-
jektu Iridium.

Dìkuji vám za rozhovor.
Pøipravil Ing. Jaroslav Belza
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SEZNAMUJEME VÁS

Mobilní
telefon

Motorola
d160

ñ

Dne�ní test bude opìt tak trochu
neobvyklý, proto�e se sice bude ne-
pøímo týkat funkce tohoto velmi dobré-
ho mobilního telefonu, av�ak spí�e se
bude zabývat tím, o èem se v honos-
ných reklamách skromnì mlèí, a to je
skuteèná slu�ba zákazníkovi. A tuto
slu�bu pova�uji pro v�echny kupující
za mimoøádnì dùle�itou.

A nyní ètenáøe seznámím s jedním
pøípadem, který zcela zøejmì nebude
ojedinìlý. Pøed urèitým èasem jsem
se toti� rozhodl ke koupi mobilního te-
lefonního pøístroje. Nevím u� pøesnì
z jakých sympatií, av�ak pøednost
jsem dal síti Paegas a zakoupil jsem
si pøístroj Motorola d160, proto�e se
mi líbil a zdál se mi výhodný i z hledis-
ka mo�né variability napájení (z vlo�e-
né akumulátorové sady nebo nouzovì
z tu�kových suchých èlánkù). Po èase
tento telefon u mne vidìl jeden z mých
pøátel, a proto�e se mu také líbil, kou-
pil si ho rovnì�. Zakrátko mu v�ak na-
staly problémy, kterým v souèasné
dobì nechce témìø nikdo vìøit. Dovo-
lím si je chronologicky struènì popsat.

Mùj pøítel pøístroj zakoupil dne 3.
srpna tohoto roku v prodejnì v Sedl-
èanech a zaèal ho ihned pou�ívat. Za-
krátko v�ak zjistil, �e mu po plném na-
bití akumulátorového bloku, jím� byl
pøístroj vybaven, pøístroj vydr�í v po-
hotovostním stavu necelý jeden den
(a to i kdy� netelefonuje), pak se na
displeji objeví hlá�ení �baterie vybitá�
a pøístroj se vypne. Dospìl tedy k lo-
gickému závìru, �e je zøejmì vadný
nìkterý èlánek v ètyøèlánkovém aku-
mulátorovém bloku.

Dne 7. záøí tohoto roku se tedy ob-
rátil s reklamací nejprve na prodejce
v Sedlèanech. Ten byl velmi ochotný
reklamaci pøijmout, sdìlil mu v�ak, �e
musí nejprve pøístroj pøedat jakési
sbìrnì, která je mimo Sedlèany, a �e
teprve tato sbìrna ho pak mù�e pøe-
dat dál smluvní opravnì firmy Paegas
v Praze. Upozornil ho, �e tento postup
i s pøíslu�nou výmìnou akumulátoro-
vého bloku mù�e být velmi zdlouhavý
a mù�e trvat mo�ná i déle ne� mìsíc.

To se mému pøíteli pochopitelnì
zdálo jako zbyteèné zdr�ování celého
postupu, a proto radìji pøístroj pøedal
osobnì druhý den (tedy 8. záøí) oprav-
nì EBM-mobil v Praze 3, Jeseniova
47, která je jedinou smluvní opravnou
pro spoleènost Radiomobil, provozují-

cí sí� Paegas. Pøístroj byl touto oprav-
nou pøijat k záruèní reklamaci a na
opravní list pracovník opravny pozna-
menal jako závadu, �e �baterie nedr�í
svou kapacitu�. Mému pøíteli pak do-
poruèil, aby se poptal asi tak za 10
dnù, proto�e mají oprav pøíli� mnoho.

Za týden, tedy 14. záøí, se mùj pøí-
tel v opravnì dotazoval, zda je u� re-
klamace vyøízena. V opravnì mu v�ak
s politováním sdìlili, �e stále je�tì nic
konkrétního nevìdí, a �ádali ho, aby
se zeptal opìt za dal�í týden. Èekal
tedy dále a 23. záøí se pokou�el do
opravny zavolat, aby tam nemusel jez-
dit osobnì. Proto�e se mu to v�ak
pøes ve�kerou snahu nepodaøilo, zajel
do opravny druhý den osobnì.

24. záøí mu v opravnì sdìlili, �e
�reklamace byla pozastavena�, proto-
�e bylo potvrzeno, �e je vadný akumu-
látorový blok (co� se pøedpokládalo
od zaèátku), ale proto�e opravna ná-
hradní blok k dispozici nemá, �e musí
poèkat, ne� dostanou od výrobce ná-
hradní akumulátorové bloky. To prý
mù�e trvat celý mìsíc, pøípadnì je�tì
déle. Kdy� mùj pøítel projevil názor, �e
takový zpùsob vyøizování záruèní re-
klamace pova�uje za velmi nesolidní,
proto�e za pøístroj trvale platí poplatek
a ji� dva týdny ho vinou výrobce ne-
mù�e pou�ívat, a teï se tato doba
prodlou�í o øadu dal�ích týdnù, nabídli
mu, �e mu na tuto dobu mohou zapùj-
èit jiný telefonní pøístroj. Za toto zapùj-
èení v�ak zaplatí 650 Kè a kromì toho
musí za zapùjèený pøístroj slo�it zálo-
hu 4000 Kè. Na námitku, �e si v oprav-
nì ponechávají jeho nefunkèní pøí-
stroj a je�tì navíc po�adují nemalou
zálohu a k tomu je�tì poplatek za za-
pùjèení je pøinejmen�ím nemorální,
vùbec nereagovali a dal�í diskusi ne-
pøipou�tìli.

Mùj pøítel mìl tehdy u sebe nìco
málo pøes 2500 Kè, a proto je �ádal,
aby se tedy alespoò spokojili se zálo-
hou v podobì jeho pøístroje a této
èástky, to v�ak opìt zdvoøile odmítli.
Ani jednání s vedoucím opravny, p.
Vinklerem, který by pøizván, na vìci
nic nezmìnilo. Ten pouze naznaèil, �e
by bylo mo�né výjimeènì upustit od
po�adavku platby 650 Kè za zapùjèe-
ní.

Mùj pøítel byl tedy nucen opìt odjet
domù opatøit si dal�í peníze, aby mohl
po�adavky opravny uspokojit, do oprav-
ny se vrátit a po slo�ení èástky 4000
Kè mu byl zapùjèen náhradní pøístroj
jiného výrobce. Jeho pøístroj i s vad-
ným akumulátorem a se zálohou si
v opravnì ponechali. V dobì odevzdá-
ní tohoto rukopisu tento stav dosud
trvá a opravna stále nemá pro tyto pøí-
stroje náhradní akumulátorové bloky.
Na otázku, kdo bude platit pravidelné
povinné platby spoleènosti Radiomo-
bil za dobu, kdy byl pøístroj v záruèní
opravnì a kdy je�tì u�ivatel nemìl
pøístroj náhradní (od 8. do 24. záøí),
tedy déle ne� pùl mìsíce, opravna
rovnì� nedovedla odpovìdìt.

K tomu si dovoluji pøièinit nìkolik
osobních poznámek. Opravna EBM
mobil je bohu�el jedinou smluvní
opravnou firmy Radiomobil, která pro-
vozuje sí� Paegas. O kvalifikaci pra-
covníkù, kteøí potøebují ètrnáct dní
k tomu, aby zkontrolovali, zda je aku-
mulátorový blok vadný, mám znaèné
pochybnosti. Tento úkon toti� lze rea-
lizovat nejdéle bìhem 5hodin a navíc
bez trvalé pøítomnosti jakéhokoli pra-
covníka.

Kvalifikovanému pracovníku staèí,
kdy� po nìkolika hodinách zkontroluje
napìtí na vybíjeném akumulátoru
(který byl pøed tím nabit) a je mu v�e
jasné. Pokud v�ak tento úkon pracov-
níkùm opravny trvá ètrnáct dní a po-
kud navíc nemají náhradní akumulá-
torový blok pro uvedení pøístroje do
funkèního stavu a dovolí si dát zákaz-
níkovi, který reklamuje v záruce, více
ne� mìsíèní, a to je�tì zcela nejistou
lhùtu pro výmìnu tohoto bloku, pak to
svìdèí o velice �patné organizaci a
malém zájmu o uspokojení zákazníka.
Vrhá to v�ak také velmi nepøíznivé
svìtlo nejen na tuto opravnu, ale i té�
na spoleènost Radiomobil, která si ji
jako jedinou smluvní opravnu vybrala.

Chtìl bych je�tì zdùraznit, �e se
celá tato neuvìøitelná historie týkala
pøístroje v záruèní dobì, starého je-
den mìsíc, kdy by ka�dý pøedpokládal
maximální ochotu i snahu zákazníkovi
vyhovìt i za cenu výmìny celého pøí-
stroje, vèetnì akumulátorového bloku.
Nechci ani domyslet, co by se asi
dìlo, kdyby se jednalo o bì�nou pozá-
ruèní opravu. To by patrnì zákazníka
vyhodili zdvoøile rovnou. K tomu je tøe-
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ñ ba je�tì dodat, �e je zmínìná opravna
v�dy velmi pøeplnìná zákazníky, co�
té� nìco vypovídá, a �e opakované
èekání ve frontì je více ne� nepøíjem-
né a tuto anabázi musel zákazník
opakovat celkem ètyøikrát (a je�tì jed-
nou, a� si pro pøístroj pøijde).

To v�ak je�tì nebyl se zku�enost-
mi s akumulátorovými bloky tohoto, ji-
nak velmi dobrého mobilního telefonu
Motorola d160 konec. V na�í rodinì je
toti� tento typ telefonu pou�íván ji� té-
mìø rok, slou�í v�ak v praxi pouze pro
jedno a� dvì krátké zavolání dennì a
po realizovaném spojení je pravidelnì
vypínán. Proto je pomìrnì obtí�né od-
hadnout dobu, kterou na jedno nabití
vydr�í v provozu. Pøesto se mi v�ak
zdálo, �e i pøi vypnutém stavu je nutné
jeho akumulátorový blok èím dále tím
èastìji nabíjet a �e, obvykle po víken-
dovém klidu, kdy bývá ve vypnutém
stavu témìø tøi dny, ho ji� nelze v pon-
dìlí zaregistrovat, proto�e pøi registra-
ci hlásí, �e je ji� �baterie vybitá�.

Po shora popsaném pøípadu jsem
se proto rozhodl, �e se pokusím zjistit
pøíèinu. Proto�e ji� nemohu uplatòovat
záruku (o co� bych se po této získané
zku�enosti dnes nepokusil ani v zá-
ruèní dobì), rozhodl jsem se akumulá-
torový blok zkontrolovat. Nejprve jsem
tedy akumulátorový blok plnì nabil a
pak jsem ho zku�ebnì vybíjel defino-
vaným proudem 100 mA. Plnì nabitý
akumulátorový blok mìl po nabití na-
pìtí 5,6 V. V prùbìhu definovaného
vybíjení se toto napìtí pomìrnì rychle
zmen�ovalo, av�ak po tøech hodinách
vybíjení kleslo na 4,2 V, co� bylo jas-
ným znamením, �e nìco není v poøád-
ku. Kdy� jsem v tomto stavu vlo�il
akumulátorový blok do pøístroje a po-
kusil se pøístroj zaregistrovat, ji� se to
nepovedlo. A to jsem tedy z plnì nabi-
tého akumulátorového bloku odebral
pouze 300 mAh.

Z bloku jsem tedy nejprve odstranil
ochrannou nálepku, abych se snadnì-
ji dostal k jednotlivým akumulátorùm.
Pomocí �pendlíkù jsem pak napicho-
val plastové obaly jednotlivých aku-
mulátorù a za trvalého odbìru 100 mA
jsem postupnì mìøil napìtí na jednot-
livých akumulátorech. Tøi akumulátory
vykazovaly napìtí 1,2 V, ale ètvrtý
pouze 0,6 V. Kdy� jsem zku�ebnì
zvìt�il odbìr na 250 mA, co� pøibli�nì
odpovídá proudovému nárùstu v oka-
m�iku registrace pøístroje, zmen�ilo
se na inkriminovaném akumulátoru
napìtí na 0,2 V. Na celém bloku tedy
zùstalo napìtí 3,8 V a na to ji� pøístroj
samozøejmì reagoval tak, �e zdroj od-
pojil. Podotýkám, �e na rozdíl od spe-
cializované opravny, která k zji�tìní
vadného akumulátoru potøebovala tøi
týdny, trvala mi tato kontrola jen nìko-
lik hodin, a �e bìhem ní bylo tøeba jen

v�dy asi po hodinì zkontrolovat prù-
bìh vybíjení, co� mì, jako pracovníka,
prakticky nijak nezaneprázdnilo.

Po tomto zji�tìní jsem dospìl k ná-
zoru, �e mì ani nenapadne, abych vy-
hazoval pøehnanou èástku za nový
akumulátorový blok, který by zøejmì
také za moc nestál a navíc ho oprav-
na v tu dobu vùbec nemìla na skladì.
Rozhodl jsem se proto, �e tuto zále�i-
tost budu øe�it úplnì jinak. Vadný aku-
mulátor jsem nejprve (po èásteèném
rozøíznutí) z plastového dr�áku vy-
jmul. Jako náhradu jsem pou�il bì�ný
akumulátor tu�kového provedení, kte-
rý bylo mo�né zcela jednodu�e zasu-
nout na místo vadného. Mìl pøitom
perfektní kontakt a dr�el tak pevnì, �e
ho ani nebylo tøeba zalepovat. Tím
byla celá oprava hotová a já jsem
u�etøil nejen nemalé peníze, av�ak
zøejmì i tu spoustu velmi nepøíjem-
ných potí�í a zcela zbyteènì vynalo-
�eného èasu i nákladù, co� jsem vylí-
èil na zaèátku tohoto pøíspìvku.

Zatím je, alespoò v mém pøípadì,
v�e v nejlep�ím poøádku a pøístroj Mo-
torola d160 se nyní chová pøesnì tak,
jak jsem to od nìj oèekával. V pohoto-
vostním stavu (pokud je v noci vypí-
nán) vydr�í bez nejmen�ích problémù
témìø celý týden. Jen èekám, kdy
svùj �ivot skonèí nìkterý z dal�ích
tøí zbývajících pùvodních akumulá-
torù. Vzhledem k dosud získaným
zku�enostem se v�ak oprávnìnì obá-
vám, �e to patrnì nemusí dlouho trvat.
V takovém pøípadì v�ak budu postu-
povat naprosto shodným zpùsobem a
zmínìnou opravnu s tímto problémem
v �ádném pøípadì nenav�tívím.

Proto�e vznikla u dvou tìchto aku-
mulátorových blokù naprosto shodná
závada a proto�e v opravnì není
k dispozici ani jediný akumulátorový
blok, mohu oprávnìnì pøedpokládat,
�e nejde o �ádný výjimeèný pøípad.
Nekvalita pou�ívaných akumulátorù
by proto mìla být jak výrobci, tak
i smluvní opravnì dobøe známá. Kdy�
se ji� výrobce nedovede pro tento, ji-
nak velmi dobrý telefonní pøístroj, po-
starat o kvalitnìj�í akumulátory, mìla
by alespoò jeho smluvní opravna po-
stupovat vùèi posti�eným zákazníkùm
daleko vstøícnìj�ím zpùsobem. A to
by si mìla zajistit pøedev�ím spoleè-
nost Radiomobil, pokud má o své zá-
kazníky takový zájem, jaký inzeruje ve
svých reklamách. Zajímat by v�ak to
mìlo i firmu Motorola, jejím� výrob-
kem je zmínìný telefonní pøístroj, pro-
to�e bì�ný zákazník v takových pøípa-
dech nejen kvalitu tohoto pøístroje
nedocení, ale z neznalosti bude roz-
hla�ovat, �e se jedná o pøístroj poru-
chový, aèkoli vina bude výhradnì na
nevyhovujících akumulátorech.

Adrien Hofhans

Peroutka, O.: Mikrokontroléry
PIC16C7X, vydalo nakladatelství
BEN - technická literatura, 208
stran B5 + pøíloha 24 stran A5,
obj. èíslo 180041, 249 Kè.

Mikrokontroléry (�jednoèipy� èi �monoli-
tické mikropoèítaèe�) øady PIC jsou popu-
lární nejen pro svoji nízkou cenu. Pozadu
nezùstává ani literatura k této problematice.

V souèasné dobì vychází souhrnné
informace o obvodech 16C71, 16C73 a
16C74. Pøíruèka zahrnuje základní popis,
pøehled architektury, uspoøádání pamìti,
problematiku práce s porty, speciální vlast-
nosti CPU a dal�í informace nutné k se-
riózní práci s tìmito mikrokontroléry. Pøílo-
hu tvoøí seznam systémových registrù a
popis instrukcí.

Schommers, A.: Elektronika ta-
jemství zbavená - Kniha 2: Poku-
sy se støídavým proudem, vyda-
lo nakladatelství HEL, 160 stran
A5, obj. èíslo 120948, 128 Kè.

Elektronika tajemství zbavená je øada
pìti knih, které jsou urèeny zájemcùm
o techniku, zejména pak mladým. V této
druhé knize, obsahující opìt mnoho experi-
mentálních zapojení, se dovíte v�e podstat-
né o støídavém proudu. Uveïme jen pár
základních pojmù: astabilní multivibrátor,
kmitoèet a tvar vlny, kondenzátory a cívky,
usmìròovaèe, filtry a stabilizátory, operaè-
ní zesilovaèe, vf technika. V dodatku pak
v pøehledném uspoøádání najdete nejdùle-
�itìj�í a nejpou�ívanìj�í vzorce, údaje a in-
formace pro ka�dodenní praxi.

K vydání se pøipravují dal�í 3 díly. Kni-
hy jsou vhodné pro zaèínající elektroniky.

Knihy si mù�ete zakoupit nebo objed-
nat na dobírku v prodejnì technické litera-
tury BEN, Vì�ínova 5, 100 00 Praha 10,
tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27
75. Dal�í prodejní místa: Jindøi�ská 29,
Praha 1, Slovanská 19, sady Pìtatøicátní-
kù 33, Plzeò; Cejl 51, Brno. Adresa na In-
ternetu: www.ben.cz. Zásielková sl. na
Slovensku: Anima, Tyr�ovo nábre�ie 1 (ho-
tel Hutník), 040 01 Ko�ice, tel./fax (095)
6003225.
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Jednoduchý
napájecí zdroj

(Pokraèování)

Jaroslav Belza

Pro malé napájecí zdroje se mi
osvìdèilo zapojení podle obr. 15. Na
vstup je pøivedeno nestabilizované
napìtí (napø. z usmìròovaèe, baterie
nebo akumulátoru). Na výstupu po-
mocného stabilizátoru 78L05 je refe-
renèní napìtí, v tomto pøípadì 5 V. Po-
tenciometrem P nastavujeme výstupní
napìtí. Operaèní zesilovaè a tranzis-
tor T1 tvoøí vlastnì jen �výkonový zesi-
lovaè�, který zesiluje napìtí z bì�ce po-
tenciometru P.

Obr. 15. Regulovatelný stabilizovaný
zdroj s operaèním zesilovaèem

Jako zdroj referenèního napìtí
mù�e být pou�it i jiný typ stabilizátoru,
velikost výstupního napìtí pøitom není
pøíli� dùle�itá. Z bì�nì dostupných
typù lze pou�ít napø. také LM317,
ICL8069 (1,25 V); TL431 (2,5 V); refe-
renèní zdroj z MAA723 (7,15 V) nebo
MAB01 (10 V). Vstupní napìtí v�ak
musí být tak velké, aby stabilizátor
správnì pracoval a referenèní napìtí
bylo stabilní. Zpravidla staèí, kdy� je
vstupní napìtí alespoò o 3 V vìt�í ne�
referenèní napìtí.

Výstupní napìtí zdroje nastavujeme
potenciometrem P. Je-li nastaven na
maximum, je výstupní napìtí urèeno
rezistory R1 a R2
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kde UO je výstupní a UR referenèní
napìtí.

Výstupní napìtí nemù�e být samo-
zøejmì vìt�í ne� napìtí vstupní. Maxi-
mální výstupní napìtí je zpravidla asi
o 2 a� 3 V men�í.

Pozornost je tøeba vìnovat výbìru
operaèního zesilovaèe. Mù�eme pou-
�ít napøíklad bì�ný OZ typu MAA741
(µA741). Aby v�ak zdroj pracoval a dal
se regulovat od 0 V, je tøeba k jeho
napájení je�tì záporné napìtí nejmé-
nì 3 V. Kladné napájecí napìtí OZ je
pøipojeno ke vstupu zdroje. Tento OZ

má na vstupech bipolární tranzistory
s vodivostí n-p-n. Pøeru�í-li se z nìja-
kého dùvodu kontakt bì�ce potencio-
metru s odporovou drahou, pøestane
téci proud do vstupu OZ a napìtí na
výstupu se zmen�í k nule.

Získat záporné napájecí napìtí
mù�e být v nìkterých pøípadech obtí�-
né. Pak mù�eme pou�ít takový typ ope-
raèního zesilovaèe, který umí zpraco-
vávat signály blízké zápornému
napájecímu napìtí, a záporné napáje-
cí napìtí OZ pøipojit na zem zdroje
(0 V). Z bì�ných typù vyhovuje napø.
LM358 (dvojnásobný OZ) nebo LM324
(ètyønásobný). Vnitøní zapojení je u
obou typù obdobné.

Jednoduchý zdroj

Konkrétní zapojení zdroje je na obr.
16. Oproti obr. 15 je dokreslen usmìr-
òovaè a zapojení je doplnìno nìkoli-
ka dal�ími souèástkami, zlep�ujícími
jeho vlastnosti.

Svítivá dioda LED2 indikuje zapnu-
tý zdroj. Rezistor R3 s kondenzátorem
C7 zmen�ují �um ve výstupním napìtí
zdroje. Na vstupu operaèního zesilo-
vaèe LM358 jsou tranzistory p-n-p. Aby
se v pøípadì poruchy potenciometru
zmen�ilo výstupní napìtí k nule, je ke
vstupu OZ pøipojen rezistor R4. Na
bì�nou funkci zdroje má tento rezistor
zanedbatelný vliv. V praxi nelze vylou-
èit ani pøípad, kdy budeme zdrojem na-
bíjet akumulátory. Aby se zdroj nepo-
�kodil v pøípadì, kdy vypneme
napájení a akumulátory zùstanou pøi-
pojeny, je do výstupu zapojena dioda
D5. Ta zamezí zpìtnému prùchodu
proudu. Rezistor R5 omezuje zkrato-
vý proud zdroje pøedev�ím v prvním
okam�iku zkratu, kdy je kondenzátor
C5 je�tì zcela nabit.

Zdroj nemá �ádné dal�í omezení
výstupního proudu. U zdrojù s výstup-
ním proudem do 0,5 A, napájených
z malého transformátoru, není problém
dimenzovat souèástky tak, aby zdroj
vydr�el i del�í zkrat na výstupu.

Zdroj mù�ete postavit na desce
s plo�nými spoji z obr. 18. Na desku
osadíme jen souèástky uvedené ve
schématu, ostatní (které jsou na obr.
18 navíc) zatím neosazujeme.

Obr. 16. Zapojení jednoduchého napájecího zdroje

Jednoduchý zdroj s indikací

Napìtí pro zdroj získáme ze sí�o-
vého adaptéru nebo malého transfor-
mátoru. V obou pøípadech se jedná o
mìkký zdroj napìtí. To znamená, �e
se zatí�ením se výstupní napìtí rych-
le zmen�uje. Pou�ijeme-li napø. trans-
formátor se sekundárním napìtím 15 V
a pøíkonem napø. 5 VA, bude napìtí na
filtraèním kondenzátoru (C5) naprázd-
no asi 25 V. Zdroj pak bude schopen
dodat plné výstupní napìtí 15 V pøi
proudu asi do 150 mA, pøi napìtí 5 V
v�ak lze odebrat proud napø. 300 mA.
Dále popsaný indikaèní obvod nás
upozorní na stav, kdy se zmen�í vstup-
ní napìtí natolik, �e výstupní napìtí ji�
není stabilizováno.

Zapojení zdroje s indikaèními obvo-
dy je na obr. 17. Indikaèní obvod má
dvì èásti.

První èást indikaèního obvodu nás
varuje, �e vstupní napìtí je pøíli� malé.
Pøi malém vstupním napìtí nebude
správnì pracovat zdroj referenèního
napìtí s IO1. Stabilizátor 78L05 potøe-
buje ke správné funkci napájecí napì-
tí nejménì 7 V. Tranzistor T2 je pøi bì�-
ném provozu zcela otevøen proudem
procházejícím Zenerovou diodou D6 a
rezistorem R6. Pøi napájecím napìtí
men�ím ne� asi 7,5 V se T2 uzavøe a
pøes R8 a D7 prochází proud na bázi
T3. Tranzistor T3 se otevøe a LED1 se
rozsvítí.

Tranzistory T3 a T4 jsou v zapojení,
které dodává do LED1 prakticky kon-
stantní proud asi 15 mA ji� od napìtí
asi 3 V. Otevøeme-li tranzistor T3 prou-
dem do báze, vytvoøí proud procháze-
jící LED1 a T3 úbytek napìtí na rezis-
toru R9. Dosáhne-li tento úbytek napìtí
asi 0,5 V, otevírá se tranzistor T4 a
zmen�í proud tekoucí do báze T3 tak,
�e èást budicího proudu svede k zemi.
Tranzistor T3 je proto v�dy otevøen
pouze tak, aby na rezistoru R9 byl úby-
tek právì 0,5 V. Odpor rezistoru pak
urèuje, jakým proudem bude buzena
LED. Bez tohoto obvodu by LED1 pøi
malém napájecím napìtí svítila jen
velmi málo, pøípadnì pøi velkém napá-
jecím napìtí by byla namáhána nad-
mìrným proudem. Pro LED s malým
pøíkonem zvolíme R9 = 150 Ω.

AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
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Druhá èást indikaèního obvodu sle-
duje zvlnìní napìtí na výstupu zdroje.
Zvlnìní napìtí se na výstupu objeví
tehdy, je-li rozdíl mezi vstupním a vý-
stupním napìtím tak malý, �e zdroj
není schopen napìtí stabilizovat. Tuto
èást indikaèního obvodu si spolu s me-
chanickým provedením popí�eme pøí�-
tì. Pro nejvìt�í nedoèkavce uvádím
s pøedstihem desku s plo�nými spoji a
seznam souèástek.

Rozpiska souèástek

R1, R3, R6, R7, R8, R10,
R11 a R14 10 kΩ
R2 4,7 kΩ
R4 1 MΩ
R5 2,2 Ω/2 W, viz text
R9 33 Ω
R12 22 kΩ
R13 1,8 MΩ
R15 1,5 kΩ
P 10 kΩ, lin. potenciometr
C1 a� C4 22 nF, keramický
C5 2200 µF/25 V, elektrolyt.
C6, C9,
C10, C12 100 nF, keramický
C7, C11 1 µF/50 V, elektrolytický
C8 10 µF/16 V, elektrolyt.
D1 a� D5 1N4007
D6 BZX55 6V2,

Zenerova dioda 6,2 V
D7 libovolná Si dioda, napø.

1N4148, KA262 apod.
LED1 èervená, matná
LED2 zelená, matná
T1 n-p-n výkonový tranzistor

v pouzdru TO220, napø.
BD243

T2 a� T4 libovolný n-p-n tranzistor,
napø. KC238, BC548
apod.

T5 libovolný p-n-p tranzistor,
napø. KC307, BC558
apod.

IO1 78L05, stabilizátor
IO2 LM358, dvojitý operaèní

zesilovaè
Èervená a èerná plastová zdíøka
Konektor SCD-016, viz text
Chladiè pro T1 (DO2)
Sí�ový adaptér s výstupním napìtím 15
a� 24 V a výstupním proudem 300 a�
1000 mA (vhodné pro zaèáteèníky �
nehrozí úraz elektrickým proudem)
nebo transformátor 5 a� 10 VA s jedním
sekundárním vinutím s napìtím 15 V.

Desku s plo�nými spoji lze objed-
nat u firmy Kohout, Nosická 16, 100 00
Praha 10, tel.: (02) 781 38 23.

(Dokonèení pøí�tì)

Obr. 17. Zapojení napájecího zdroje s indikaèními obvody

Obr. 18. Deska s plo�nými spoji pro zdroj z obr. 16 a 17 a rozmístìní souèástek

Obr. 19. Napájecí zdroj se sí�ovým adaptérem (vhodné i pro zaèáteèníky)
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Jednoduchá zapojení
pro volný èas

Praktický hlídaè teploty
Konstruktér elektronických zaøízení

je èasto postaven pøed problém kon-
troly provozní teploty rùzných dílù. Pøe-
høátí, obzvlá�tì polovodièových sou-
èástí, mù�e vést ve svém dùsledku ke
�patné funkci, popøípadì k destrukci
celého zaøízení. Je proto nutné za
provozu zaøízení kontrolovat teplotu
kritického dílu. Ke kontrole se pou�í-
vají rùzné hlídaèe teplot, vyu�ívající
vìt�inou polovodièových èidel. Pøi do-
sa�ení jmenovité teploty hlídaného
dílu nás hlídaèe o tomto stavu infor-
mují a pøípadnì provedou i patøièný
zásah. Od hlídacích obvodù vy�aduje-
me rychlou odezvu na teplotní podnìt
a mo�nost pøesného a èasovì stabil-
ního nastavení jmenovité teploty.

Na obr. 1 je schéma zapojení hlí-
daèe teploty, které vyu�ívá moderních
polovodièových prvkù, je snadno na-

Malina, V.: Poznáváme elektro-
niku I. Nakladatelství KOPP Èeské
Budìjovice 1998, 224 stran.

Je to ji� pìt let, kdy poprvé dostali
ètenáøi do rukou I. díl edice Poznáváme
elektroniku. Následovalo druhé vydání a
po nìm nìkolik reedicí. Kniha ji� poslou-
�ila mnoha zájemcùm, kteøí se takto se-
známili se základy elektroniky, a to nejen
z øad mláde�e, kterým byla urèena, ný-
br� i z øad dospìlých. Nyní vychází tøetí
vydání - pøepracované a roz�íøené. Autor
tímto reagoval na rostoucí zájem ze stra-
ny studující mláde�e, která ve znaèné
míøe vyu�ívá jak prvního, tak i dal�ích
dílù této kni�ní øady (I. a� IV. díl), poèíta-
je v to i �Digitální techniku�. Nepochybnì
je to tím, �e publikace pøiná�ejí pohled
na elektroniku z ponìkud jiného úhlu,
ne� jak jej mù�e prezentovat støedo�kol-
ská uèebnice.

Ve tøetím vydání prvého dílu se ète-
náø kromì jiného podrobnìji seznámí
s tranzistory FET, a to i formou pøesvìd-
èivého experimentu. Nalezne tu základ-
ní informace o souèástkách SMD,
vèetnì jejich pájení. Mù�e si vyzkou�et
dal�í stavební návody (úèinný blikaè
s pìti LED k jízdnímu kolu, integrovaný
zesilovaè TDA2003). Pøedev�ím v�ak
autor v tomto dílu upøesnil popis po-
chodù, vztahù a závislostí v elektronic-
kých obvodech, èím� vy�el vstøíc právì
studující mláde�i. Pøitom pojednání ne-
ztratilo nic na své srozumitelnosti.

Nové vydání se prodává i po roz�íøe-
ní o 48 stran za nezmìnìnou cenu. Pro-
to bylo nutné rozlouèit se s barevným
zvýraznìním nìkterých pasá�í (nyní
jsou zvýraznìny èernì èi �edì), ètenáø
v�ak uvítá praktický barevný kód rezisto-
rù na vnìj�í stranì obálky.

Cena: 119,- Kè (zùstává nezmìnìna).
V�echny ètyøi díly edice Poznáváme
elektroniku (ka�dý za 119,- Kè) a Digitál-
ní techniku (za 99,- Kè) si mù�ete objed-
nat na adrese:

Nakladatelství KOPP, �umavská 3,
370 01 Èeské Budìjovice, tel./fax: 038
-646 04 74, e-mail: knihy@kopp.cz.
Kompletní nabídku naleznete na inter-
netu na adrese http://www.kopp.cz.

Obr. 1. Hlídaè teploty

Obr. 2.
Hlídaè teploty

s indikací
dvìma

diodami LED

stavitelný a nastavená jmenovitá tep-
lota je èasovì velmi stabilní. Jako sní-
maè teploty se vyu�ívá dvouvývodový
monolitický snímaè teploty AD590
(IO1). Tento obvod, vyrábìný firmou
Analog Devices, se chová jako teplo-
tou øízený zdroj proudu, o jeho� vyni-
kajících vlastnostech se lze doèíst
napø. v [1].

Pøi teplotì okolí +25 °C protéká
obvodem AD590 proud 298,2 µA a
absolutní zmìnou tohoto proudu je
1 µA/K. Tyto hodnoty jsou garantová-
ny výrobcem v rozsahu teplot od -25
a� +105 °C a pøi napájecím napìtí
4 a� 30 V. Obvod IO2 je napì�ový re-
gulátor TL431 (popsán v [2]), zde je
v�ak vyu�it trochu netypicky, a to jako
komparátor [3]. Hlídaè teploty podle
obr. 1 pracuje následujícím zpùso-
bem. Výstupní proud teplotního sní-
maèe IO1 vytváøí na sériovì spoje-
ných rezistorech P1 a R1 napìtí, které

je pøímo úmìrné teplotì èidla IO1.
Se zvìt�ující se teplotou se zvìt�u-
je i toto napìtí. Dosáhne-li napìtí na
rezistorech P1 a R1 velikost Uref (v na-
�em pøípadì 2,5 V), danou obvodem
IO2, IO2 zmìní svùj stav a rozsvítí se
LED D1. Tím je indikováno dosa�ení
nebo pøekroèení jmenovité teploty. Pøi
zmen�ení teploty pod jmenovitou veli-
kost se vrací IO1 do výchozího stavu
a D1 zhasne.

Na obr. 2 je zapojení pøedchozího
hlídaèe doplnìné o obvod s LED D2,
která svítí, pokud je teplota èidla men-
�í, ne� je teplota jmenovitá. Pøi men�í
teplotì èidla ne� jmenovité má kom-
parátor IO2 na své katodì (bod K na
schématu) napìtí blízké napìtí napá-
jecímu. Tento stav vyhodnocuje ob-
vod s tranzistory T1, T2, který aktivuje
LED D2. Tranzistor T1 pracuje v tom-
to zapojení jako Zenerova dioda s na-
pìtím asi 7 V. Proto�e proud báze
tranzistoru T2 protéká i pøes LED D1,
èáteènì ji rozsvìcuje. Tento ne�ádou-
cí svit D1 potlaèíme paralelním rezis-
torem R4. Zapojíme-li do série s LED
D1 nebo D2 vstup optoelektrického
vazebního èlenu, mù�eme pomocí to-
hoto èlenu ovládat dal�í obvody, které
mohou napø. hlídané zaøízení vy-
pnout. Obvod byl pou�it té� jako jed-
noduchý termostat - úbytkem napìtí
na LED D2 byl spu�tìn klopný obvod,
který pøímo spínal topné tìleso. Pro
dostateènou stabilitu obvodu je nutné
pou�ít kvalitní prvky R1 a P1 (víceo-
táèkový) a také musíme dobøe pøipev-
nit teplotní snímaè IO1 na souèást, je-
jí� teplotu hlídáme. Jako èidlo teploty
lze pou�ít té� obvod B511 a s malou
úpravou i èidla LM334, LM35.

Hlídaè teploty podle obr. 1 i obr. 2
je zapojen na desce s plo�nými spoji.
Obrazec plo�ných spojù a rozmístìní
souèástek na desce je na obr. 3. Pøi
zapojování varianty hlídaèe bez LED
D2 podle obr. 1 vypustíme souèástky
T1, T2, D2 a R4 a� R7.

Nastavení obvodu je jednoduché.
Po pøipojení napájecího napìtí a do-
sa�ení po�adované teploty èidla na-
stavíme P1 tak, aby se právì rozsvítila
LED D1 nebo zhasla D2. Zmìna sta-
vu LED není skoková, je mo�né najít
oblast, kdy svítí obì LED, tedy D1 i D2.
Tato oblast je ��iroká� asi 0,2 °C a pro
vìt�inu aplikací není na závadu. Hod-
noty R1 a P1 vyhovují pro nastavení
v rozsahu teplot asi 25 a� 90 °C. Pro
teploty ni��í ne� 25 °C je nutné odpory
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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 Electronic House vychází v USA a je urèen pro
ètenáøe, kteøí si chtìjí zlep�it �ivotní styl pomocí domácí elek-
troniky. Èasopis pøiná�í informace o aplikaci elektroniky ve
vnitøních a vnìj�ích obytných prostorách a o nových elektro-
nických výrobcích. V recenzovaném ukázkovém èísle èaso-
pisu se pojednává napø. o domácí kanceláøi, o automatizova-
ném bazénu, o vzorovém øe�ení dìtského pokoje atd.

Èasopis je dvoumìsíèník formátu A4, má 80 stran a je
ti�tìn barevnì na køídovém papíøe. Pøedplatné pro USA na
jeden rok je 23,95 US dolaru (pøedplatné pro Evropu není
uvedeno), jednotlivé èíslo èasopisu stojí 4,95 dolaru.

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

tìchto souèástí zvìt�it, pro vy��í tep-
lotu zmen�it. Obvod lze navrhnout i na
jiná napájecí napìtí (8 a� 30 V), je
v�ak nutné dodr�et podmínku mini-
málního provozního napìtí èidla, které
je 4 V. Bude-li teplotní èidlo umístì-
no ve vìt�í vzdálenosti od obvodu
IO2, a zvlá�tì v prostøedí s ru�ivými
signály, je vhodné doplnit obvod filt-
rem RC [1].

Popsaný hlídaè teploty je názornou
ukázkou jednoduchého a spolehlivé-
ho obvodu, kde se vyu�ívá IO TL431
v netypickém zapojení, ve kterém
efektivnì pracuje. Jiná netradièní pou-
�ití tohoto obvodu lze najít v [3].

Literatura
[1]. Dálkové mìøení teploty s AD590.
Elektroinzert 3/1995.
[2]. Belza, J. :  Napì�ový regulátor
TL431C. Amatérské radio A5/1993.
[3]. TL431. Konstrukèní elektronika A
Radio 4/1998.
[4]. Pøesný teplotní senzor LM35. Sta-
vebnice a konstrukce A Radio 1/1997.

Autor má k dispozici omezené mno�-
ství (30 ks) teplotních èidel B511 v cenì
60,- Kè/1 ks plus po�tovné, která je ocho-
ten pøípadným zájemcùm zaslat. Pi�te
na adresu: Daniel Kalivoda, �tefánikova
296, 533 41  Láznì Bohdaneè.

Daniel Kalivoda

PivoFon ´99
Pan Theremin vymyslel elektronic-

ký hudební nástroj a nazval jej There-
minvox. To se dva vf oscilátory vyladí
na nulový záznìj a pak se jeden po-
mocí vnìj�í anténky pøiblí�ením ruky
rozlaïuje a zesílený záznìj, s kmito-
ètem od nuly do nìkolika kHz, tvoøí gli-
zandové tóny, z nich� �ikovný manipu-
látor dovede vykouzlit tklivé melodie.

Proto�e znám mnoho radioamaté-
rù i hudebnì nadaných, kteøí mimo ji�
uvedené záliby holdují v pøimìøené
míøe i pìnivému moku, pøemý�lel
jsem, jak jim ty záliby komplexnì zpøí-
jemnit, a vymyslel jsem PivoFon. Ze
schématu na obr. 4 je zøejmé, �e srdce
tvoøí dobøe známý integrovaný èasovaè
a orgánem k vyluzování tónù je sonda,
zhotovená z oboustrannì plátovaného
Cuprextitu a opatøená mikrospínaèem
S1, který pøipojuje jednu stranu sondy
na vývod 7 èasovaèe (náèrtek pùdory-
su sondy je rovnì� na obr. 1). Nejdù-

Obr. 3. Deska s plo�nými spoji
hlídaèe teploty

le�itìj�í rekvizitou je pùllitr piva, nebo�
právì obsah nádoby tvoøí médium,
které dle hloubky ponoøené sondy vy-
tváøí potøebný vnìj�í rezistor mezi vý-
vody 6 a 7 èasovaèe a tím urèuje vý�-
ku �vyrábìného� tónu. S hodnotami
souèástek, uvedenými ve schématu,
je výchozí kmitoèet 150 Hz a rozsah
3 oktávy. Samozøejmì, �e hrací sondu
lze zhotovit i jinak a pro experimentá-
tory se nabízí pole neorané. Tomu,
kdo pivo nepije, poslou�í v nouzi jako
médium i voda. Ov�em zá�itek perso-
nálu a hostù restaurace, kterou spo-
leènì nav�tíví trio hudebnì zalo�e-
ných radioamatérù, je� si poruèí pivo,
z kapsy vytáhnou PivoFony a trojhlas-
nì zahrají dojemnou vánoèní koledu,
mù�e sotva co pøekonat. Pøi pou�ívá-
ní PivoFonu dokonce nevadí, kdy�
se hudebníkovi klepou ruce, nebo�
je k dispozici impozantní vibráto. Jinak
ov�em charakter hry pøipomíná citeru
a pokud je mikrospínaè trvale sepnut,
pøipomíná zase glizandovou hru na
Thereminvoxu.

Pøi napájení 12 V je spotøeba jen
30 mA a je neuvìøitelné, jaký kravál
vydává pou�itý dynamický mìniè
SENNHEISER typu KD 97-12 (50 W,
89 dB, 500 mW). Kdo by chtìl hlasi-
tost nástroje regulovat, zapojí do série
s mìnièem potenciometr P1 s odpo-
rem asi 1 kW. Kondenzátor C1 pou�i-
jeme fóliový, elektrolytický kondenzá-
tor C3 je na napìtí 16 V. Popisovat
zpùsob hry nemá smysl, ka�dý pøi prv-
ním ponoøení sondy do piva okam�itì
pochopí, jak PivoFon funguje.

Tak s chutí do toho, abyste to stihli
do Vánoc, pøinejhor�ím do Silvestra a
stali se hvìzdami ka�dé veselé spo-
leènosti.

Obr. 4.
PivoFon ´99

Seznam souèástek
pro zapojení podle obr. 2

R1, R6 6,8 kW, metal.
R2, R7 1,2 kW, metal.
R3, R4 1 kW, metal.
R5 3,3 kW, metal.
P1 2,2 kW, trimr víceotáèk.
C1 100 nF, fóliový
D1 LED, èervená
D2 LED, zelená
T1, T2 BC238
IO1 AD590 (B511)
IO2 TL431

OK1ACP
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Nf výkonové zesilovaèe

Obr. 1. Zesilovaè 2x 40 W

tickém pásmu zamezují èlánky R12,
C71, R11, C1 a R15, C5. Funkce
STANDBY není vyu�ita. Opo�dìné pøi-
pojení reproduktoru (kvùli zamezení
�lupnutí�) zaji��uje èlánek R19, C22.
Zpo�dìní mù�eme prodlou�it zvìt�e-
ním kapacity C22. Z výstupu 3 IO71 je
vyveden výkonovì zesílený nf signál
pøes kontakt relé RE1 a cívku L1 (která
upravuje zatì�ovací impedanci) na vý-
stupní svorkovnici RK1.

Reproduktor, pøipojený ke svorkov-
nici RK1, je chránìn proti pøetí�ení ss
proudem pøi zapnutí napájení nebo pøi
poru�e zesilovaèe ochranným obvodem
s relé RE1. Tranzistor T1 spolu s kon-
denzátorem C6 zaji��uje zpo�dìné se-
pnutí relé RE1 po zapnutí napájení.
Toto zpo�dìní je asi 3 vteøiny a lze je
prodlou�it zvìt�ením kapacity konden-
zátoru C6. Zpo�ïovací obvod je napá-
jen napìtím asi 10 V, stabilizovaným jen
Zenerovou diodou ZD1. Pracovní proud
ZD1 lze podle skuteèné velikosti napá-
jecího napìtí zesilovaèe upravit zmì-
nou odporu rezistoru R4. Proud do cív-
ky relé je zesílen tranzistorem T2, dioda

Zesilovaè 2x 40 W
V zesilovaèi jsou pou�ity výkono-

vé IO typu LM3886T. Tyto IO vynikají
malým �umem, intermodulaèním
zkreslením okolo 0,06 % v celé výko-
nové �íøce akustického pásma a mi-
nimem vnìj�ích souèástek.

Popis funkce
Schéma zesilovaèe je na obr. 1. Jed-

ná se o mírnì upravenou verzi zapoje-
ní doporuèeného firmou MOTOROLA,
která obvod LM3886T uvedla na trh.
Dále je popsán levý kanál.

Vstupní nf signál (asi 0,5 V pro plné
vybuzení) je pøivádìn ze svorkovnice
RK2 pøes vazební kondenzátor C9 na
vstup 10 IO71. Rezistor R9 udr�uje
vstup na potenciálu zemì a urèuje
vstupní odpor zesilovaèe. Odporovým
dìlièem R10 a R14 je nastaveno tøice-
tinásobné zesílení nf signálu. Díky od-
dìlovacímu kondenzátoru C4 je ss ze-
sílení jednotkové, a proto se výstupní
ss napìtí zesilovaèe málo odchyluje od
potenciálu zemì. Kmitání v nadakus-

D4 uzavírá proud cívkou relé pøi vypí-
nání T2 a tím zabraòuje vytvoøení na-
pì�ové �pièky, rezistor R8 �srá�í� na-
pájecí napìtí zesilovaèe na velikost
vhodnou pro napájení cívky relé (okolo
12 V). Ss slo�ka výstupního signálu
zesilovaèe se pøivádí do ochranného
obvodu rezistorem R1 a pøes D1 a T4
nebo D2 a T3 (podle polarity ss slo�ky)
vypíná relé. Nf slo�ka výstupního sig-
nálu zesilovaèe je potlaèena bipolárním
kondenzátorem, slo�eným z C7 a C8,
a nemá na funkci ochrany vliv.

Zesilovaè je napájen sí�ovým napa-
jeèem, jeho� schéma je na obr. 2. Na-
pajeè poskytuje nestabilizovaná napì-
tí asi +25 V a -25 V pro napájení
výkonových stupòù a pomocné napìtí
+15 V, které je pro dal�í vyu�ití vyve-
deno na svorkovnici RK54.

Konstrukce
Vìt�ina souèástek zesilovaèe (s vý-

jimkou PO1, C100 a TR1) je umístìna
na desce s jednostrannými plo�nými
spoji. Obrazec spojù a rozmístìní sou-

Ing. Zdenìk Zátopek
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Obr. 2.  Napajeè
k zesilovaèi 2x 40 W

Obr. 3. Deska s plo�nými spoji a rozmístìní souèástek zesilovaèe 2x 40 W

pájeny k vývodùm rezistorù R13 a R63.
IO71 a IO121 jsou izolovanì pøipevnì-
ny k chladièi ZH 610 o délce 70 mm
(chladicí køídlo IO je spojeno s vývo-
dem záporného napájecího napìtí).
Pro lep�í pøenos tepla jsou dosedací
plochy IO a chladièe potøeny silikono-
vou vazelínou.

Pøi dodr�ení zásad správné montá-
�e funguje zesilovaè �napoprvé� a není
tøeba nic nastavovat. K zapojené des-
ce pøipojíme napájecí napìtí a zkont-
rolujeme klidový proud, který má být
v rozmezí 110 a� 130 mA. Dále zkon-
trolujeme napìtí +10 V na ZD1 a ZD51.
Sluchem té� zkontrolujeme �cvakání�
relé po zapnutí napájení. Je-li v�e v po-
øádku, pøipojíme k zesilovaèi reproduk-
tory a zdroj nf signálu a ovìøíme celko-
vou funkci zesilovaèe.

 Seznam souèástek
zesilovaèe 2x 40 W a napajeèe

Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R1, R19, R51, R69 33 kW
R2, R52 1 MW
R3, R7, R53, R57 10 kW
R4, R54 820 W*

èástek na desce (v mìøítku 1:1) je na
obr. 3. Pohled na osazenou desku je
na titulní stranì èasopisu.

Pokud nekoupíme ji� vyvrtanou des-
ku s plo�nými spoji, vyvrtáme nejprve
do desky v�echny díry. Díry mají prù-
mìry od 0,8 do 1,3 mm podle prùmìrù
vývodù souèástek. Pøed osazováním

desky peèlivì zkontrolujeme, zda ne-
jsou na desce zkraty a pøeru�ené spo-
je. Souèástky osazujeme od nejni��ích
po nejvy��í. Cívky L1 a L51 jsou samo-
nosné a jsou zhotoveny navinutím 10
závitù mìdìného drátu o prùmìru 1 mm
s lakovou izolací na prùmìr 8 mm. Vý-
vody cívek, zbavené izolace, jsou pøi-
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Zesilovaè 2x 20 W
Zesilovaè splòuje pøi jednodu-

chém zapojení a souèástkové nená-
roènosti po�adavky na dobré tech-
nické parametry a kvalitní zvuk. Pøi
zkreslení pod 0,5 % poskytuje do zá-
tì�í o impedanci 4 W výkon 2x 20 W.
Pro plné vybuzení vy�aduje vstupní
napìtí asi 0,5 V.

Popis funkce
Schéma zesilovaèe je na obr. 4. Zá-

kladem zesilovaèe jsou integrované
obvody IO71 a IO121 typu TDA1516BQ,
které obsahují po dvojicích výkonových
zesilovaèù, zapojených do mùstku. V IO
jsou integrovány i rezistory obvodù
pøedpìtí a zpìtných vazeb, tak�e IO
vy�adují jen minimum vnìj�ích souèás-
tek. Podstatnou èástí zesilovaèe jsou
obvody ochrany reproduktorù pøed pøe-
tí�ením ss proudem pøi zapnutí napá-
jení nebo pøi poru�e zesilovaèe. Dále
je popsán pravý kanál.

 Tranzistor T1 spolu s kondenzáto-
rem C6 zaji��uje zpo�dìné sepnutí relé
RE1 po zapnutí napájení. Toto zpo�-
dìní trvá asi 3 vteøiny a lze je prodlou�it
zvìt�ením kapacity kondenzátoru C6.
Zpo�ïovací obvod je napájen napìtím
asi 10 V, stabilizovaným jen Zenerovou
diodou ZD1. Proud do cívky relé je zesí-
len tranzistorem T2, dioda D4 zabraòuje

R5, R55 220 kW
R6, R16, R56, R66 390 kW
R8*, R58* 47 a� 220 W
R9, R10, R11,
R59, R60, R61 22 kW
R12, R62 4,7 kW
R13, R63 10 W/2 W
R14, R64 680 W
R15,  R65 3,9 W
R17, R18 2,2 W
 Kondenzátory
C1, C51 47 pF, ker.
C2, C3,
C10, C11 4700 µF/35 V, SKR
C4, C54 10 µF/35 V, SKR
C5, C12,
C13, C20,
C21, C55,
C70, C72 220 nF/63 V, ker.
C6, C7,
C8, C56,
C57, C58 47 µF/16 V, SKR
C9, C59 2,2 µF/50 V, SKR
C14, C15 100 µF/63 V, SKR
C16 470 µF/25 V, SKR
C17 100 µF/16 V, SKR
C18, C19 47 nF, fóliový, TC 205
C22, C73 1 µF/50 V, SKR
C71, C121 220 pF, ker.
C*, C* 100 nF/40 V, ker.
C100 33 nF/630 V, TC 208
Cívky
L1, L51 viz text

Polovodièe
IO1 LM7815(7812)
IO71, IO121 LM3886T
D1, D2, D51, D52 KA222
D4, D9, D10, D54 1N4002
D5, D6, D7, D8 1N5403
ZD1, ZD51 BZX85/10V

(ZD 10 V, 1,3 W)
T1, T3, T51, T53 KC238B (apod.)
T2, T52 BC517 (Darl.

40 V, 100 mA)
T4, T54 KC308B (apod.)

Ostatní souèástky
TR1 toroidní transformátor

230 V/2x 17 V/75 VA,
2x 15 V/7 VA

PO1 500 mA, rychlá (F),
5x20 mm

RE1, RE51 relé 12 V,
RT 424012 (apod.)

RK1, RK2,
RK51, RK52,
RK54 �roub. svorkovnice,

dvoupólová
RK53 �roub. svorkovnice,

pìtipólová

deska s plo�nými spoji, chladiè ZH 610
o délce 70 mm, silikonová vazelína, po-
jistkové dr�áky, dist. sloupky, spojova-
cí materiál atd.

Obr. 4. Zesilovaè 2x 20 W

630V

1
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vytvoøení napì�ové �pièky na kolekto-
ru T2 pøi vypínání relé, rezistor R8
zmen�uje napájecí napìtí cívky relé.
Zapojení obvodu ochrany reprodukto-
ru pøi poru�e zesilovaèe vychází z po-
znatku, �e pøi poru�e je mezi výstupy
zesilovaèe (5, 9 IO71) poruchové na-
pìtí nejèastìji rovné polovinì (9 V) nebo
celému napájecímu napìtí (18 V). Pro-
to mohly být jako èidla poruchového na-
pìtí pou�ity optoelektrické vazební èle-
ny (IO1), které sice mají malou citlivost,
ale vhodnì oddìlují ochranný obvod od
�plovoucího� výstupu zesilovaèe. Jsou
zapojeny v�dy dva vazební èleny anti-
paralelnì, aby snímaly obì polarity po-
ruchového napìtí. Pøi poru�e uzemòují
tranzistory vazebních èlenù pøes T3
bázi T2 a tím vypínají relé RE1. Výstup-
ní napìtí zesilovaèe se pøivád í na va-
zební èleny pøes dolní propust R1, C1,
C4 (C1, C4 jsou zapojeny jako bipolár-
ní elektrolytický kondenzátor), která pøe-
ná�í ss poruchové napìtí a potlaèuje
u�iteèný nf signál.

Zesilovaè je napájen jednoduchým
sí�ovým napajeèem, který poskytuje
jediné nestabilizované napìtí asi +18 V.
Pøívod sítì a napájení výkonových IO
jsou ji�tìny rychlými (F) pojistkami PO2
a PO1.

Konstrukce
Souèástky zesilovaèe (s výjimkou

PO2, C100 a TR1) jsou pøipájeny na
desce s plo�nými spoji. Obrazec spo-

Obr. 5. Deska s plo�nými spoji a rozmístìní souèástek zesilovaèe 2x 20 W

jù a rozmístìní souèástek na desce
(v mìøítku 1:1) je na obr. 5. Fotogra-
fie osazené desky je na titulní stranì
èasopisu.

O vrtání, kontrole a osazování des-
ky s plo�nými spoji platí toté�, co ji� bylo
øeèeno v popisu pøedchozího zesilova-
èe. Výkonové IO71 a IO121 pøipevní-
me na chladiè ZH 610 o délce 70 mm,
styèné plochy potøeme silikonovou
vazelínou.

O�ivení neèiní potí�e a je podobné
jako u pøedchozího zesilovaèe.

Seznam souèástek
zesilovaèe 2x 20 W

Rezistory (RR 0,5 W/1 %)
R1, R51 1,8 kW
R2, R52 1 MW
R3, R7, R53, R57 10 kW
R4, R54 470 W
R6, R56 4,7 kW
R8, R58 82 W
Kondenzátory
C1, C4, C6, C51,
C52, C56 47 µF/16 V, SKR
C2, C3 4700 µF/25 V, SKR
C71, C121 220 nF, fóliový, TC 351
C72, C122 100 µF/25 V, SKR
C73, C123 100 nF/40 V, ker.
C100 33 nF/630 V, TC 208
Polovodièe
IO1, IO51 PC827 (PC826)
IO71, IO121 TDA1516BQ
D5, D6, D7, D8 1N5403

D4, D54 1N4002
ZD1, ZD51 BZX85/10 V

(ZD 10 V, 1,3 W)
T1, T3, T51, T53 KC238B (apod.)
T2, T52 BC517 (Darl.

40 V, 100 mA)
Ostatní souèástky
TR1 toroidní transformátor

(nebo EI25x32)
230 V/13 V/50 VA

PO1 4 A, rychlá (F), 5x20 mm
PO2 500 mA, rychlá (F),

5x20 mm
RE1, RE51 relé 12 V,

RT 424012 (apod.)
U1 �roub. svorkovnice,

tøípólová
U2, U3,
U4, U5 �roub. svorkovnice,

dvoupólová

deska s plo�nými spoji, chladiè ZH 610
o délce 70 mm, silikonová vazelína, po-
jistkové dr�áky, dist. sloupky, spojova-
cí materiál atd.

Stavebnice zesilovaèe 2x 40 W bez
trafa TR1 a chladièe stojí 850,- Kè, sta-
vebnice zesilovaèe 2x 20 W bez trafa
TR1 a chladièe stojí 680,- Kè, po�tovné
èiní 89,- Kè. Písemné objednávky zasí-
lejte na adresu: Marie Zátopková, Pioný-
rù 828/2, 708 00 Ostrava - Poruba. Pøí-
padné dotazy volejte autorovi Ing. Z.
Zátopkovi na tel./fax.: 069/6628184
v dobì od 20 do 21 hod.
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Schéma zapojení verze napájené
napìtím 12 V je na obr. 1a, verze na-
pájené 24 V na obr. 1b. Zapojení je
v podstatì stejné jako u pùvodní kon-
strukce, byly v�ak pozmìnìny a upra-
veny hodnoty nìkterých souèástek.
Vìt�í zmìnu prodìlala napájecí èást
ozdoby. Hvìzda je nyní napájena bez-
peèným stabilizovaným napìtím 12 V
(24 V), a proto lze tuto ozdobu pou�ít i
v automobilech s palubním napìtím 12
nebo 24 V. Z tìchto dùvodù musel být
u verze pro napìtí 12 V okruh èerve-
ných LED rozdìlen na ètyøi èásti, kde
je namísto dvaceti LED v sérii zapoje-
no ètyøikrát pìt LED sérioparalelnì, a
okruh �lutých LED na dvakrát ètyøi
LED. U varianty pro 24 V je rozdìlen
pouze okruh èervených LED na dva-
krát deset. Odbìr ze zdroje nepøesáh-
ne 80 mA.

Nejvìt�í rozdíl spoèívá, jak je ji� na
první pohled vidìt, v konstrukèní úpra-
vì této hvìzdy, která je osazena svíti-
vými diodami o prùmìru 10 mm. Takto
velká hvìzda mù�e být ji� pou�ita
k výzdobì oken domù, výloh obchodù,
v automobilech atd. K tomuto úèelu
byla navr�ena zcela nová deska s plo�-
nými spoji, na které je kromì LED i ve�-
kerá øídicí elektronika vèetnì napájecí
èásti s usmìròovaèem, tvoøeným dio-
dovým mùstkem v pouzdøe DIL a sta-
bilizátorem 7812 (7824). Odpor rezis-
torù R1 a� R3 byl zmen�en na 1 kΩ
(10 kΩ), nebo� pøi vìt�ím odporu se
hvìzda �zastavovala� a zùstávala pou-
ze svítit. Ze stejných dùvodù bylo nut-
no zvìt�it kapacitu startovacího kon-
denzátoru C8. Nyní je mo�no rychlost
pøepínání nastavit zmìnou kapacity
kondenzátorù C5 a� C7 � èím men�í
kapacita, tím rychlej�í støídání barev.
Byly postupnì vyzkou�eny kondenzá-
tory s kapacitou 2,2 a� 330 µF. Pøi po-
u�ití kondenzátorù s nejvìt�í kapaci-
tou pøepíná hvìzda velmi pomalu a
plynule �ztrácí a nabírá barvy�, co� pù-
sobí rovnì� velmi efektním dojmem.

Osazení a o�ivení hvìzdy by nemì-
lo èinit pøi pou�ití dobrých souèástek a
peèlivé práci �ádný problém. Hvìzda
musí fungovat na první zapojení. Hlav-
nì dbáme na správnou orientaci LED.
Ty je mo�no osadit jak klasické difus-
ní, tak i s èirým pouzdrem, které pùso-
bí na pohled rovnì� pìkným dojmem.
Ve vzorcích byly pou�ity LED KING-
BRIGHT typu L-813.D difusní a

ze díry pro LED. Desku s plo�nými
spoji (obr. 2) lze po vyvrtání pøed osa-
zením LED diod pøestøíknout na stra-
nì souèástek èernou barvou a vytvoøit
tak tmavý podklad. Zejména LED s èi-
rým pouzdrem pak lépe na tomto pod-
kladu vynikají. Elektrolytické konden-
zátory a stabilizátor IO1 umístíme
nale�ato. V pøípadì pøipájení souèás-
tek ze strany spojù pozor na polaritu
diodového mùstku! V tomto pøípadì je
nutno jej upravit buï opatrným pøevrá-
cením vývodù na pouzdøe, nebo jej vy-

Vánoèní  hvìzda
trochu jinak

Franti�ek  Borýsek

Tímto pøíspìvkem bych se chtìl vrátit ke konstrukci publikované v AR
A10/91 na str. 392. Proto�e je tato ozdoba mezi amatéry stále oblíbená,
chtìl bych se podìlit o zku�enosti se stavbou a hlavnì s úpravami této
konstrukce.

L-813.C s velkým jasem a èirým pouz-
drem. Souèástky øídicí elektroniky vèet-
nì napájecí èásti lze osadit i ze strany
spojù, aby neru�ily zepøedu vzhled oz-
doby. V tomto pøípadì vyvrtáme pou-

Obr. 1a. Zapojení hvìzdy pro napájecí napìtí 12 V

Obr. 1b. Zapojení hvìzdy pro napájecí napìtí 24 V
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pustit a do pøívodu kladného napìtí za-
pojit diodu 1N4007 a záporný pól pro-
pojit se vstupem drátovou propojkou,
èím� vznikne jednocestný usmìròo-
vaè. Tato úprava nijak konstrukci neu-
blí�í. Pøi pou�ití dále popsaného sí�o-
vého adaptéru nebo pøi umístìní
hvìzdy v automobilu vypustíme i sta-
bilizátor a jeho vstup s výstupem pro-
pojíme drátovou propojkou. Hvìzdu lze
sestavit i jako oboustrannou, a to tak,
�e osadíme LED dvì stejné desky
s plo�nými spoji, av�ak souèástky øí-
dicí elektroniky a napájecí èásti osadí-
me pouze na jedné desce. Rezistory
R4 a� R7 je nutno osadit na obì des-
ky. Desky pak mezi sebou propojíme
ètyø�ilovým kablíkem na pájecí body
k tomu pøedurèené a se�roubujeme.
K mechanickému spojení pou�ijeme
distanèní sloupky s vý�kou 10 a�
15 mm a �rouby M3. Rozmístìní sou-
èástek na desce s plo�nými spoji je na
obr. 3.

Stabilizovaný napájecí zdroj

K ozdobì (a nejen k ní) byl navr�en
i napájecí zdroj doplnìný usmìròova-
èem a stabilizátorem. Schéma zdroje
je na obr. 4, deska s plo�nými spoji a
rozlo�ení souèástek na obr. 5 a 6. Ve
zdroji je pou�it bezpeènostní transfor-
mátor 2,8 VA s vývody do desky s plo�-
nými spoji s jednoduchým sekundár-
ním vinutím. Pro napájení hvìzdy
pou�ijeme transformátor se sekundár-
ním napìtím 12 a� 15 V. Pou�ijete-li
zdroj pro jinou aplikaci, zvolte transfor-
mátor podle potøeby. Toté� platí i pøi
volbì stabilizátoru. Zdroj je navr�en pro
vestavìní do krabièky U-adaptér od
GM electronic. Osazení, o�ivení a se-
stavení zdroje je snadné. Nejdøíve osa-
díme desku s plo�nými spoji v�emi
souèástkami. Stabilizátor umístíme na
malý chladiè. LED propojíme tenkým
dvou�ilovým kablíkem a vlepíme do
pøedvrtaného otvoru 3 mm na krytu
krabièky (je zde pro ni ji� vylisovaný
krou�ek), odpor omezovacího rezisto-
ru R1 vypoèteme podle výstupního na-
pìtí zdroje, není v�ak nutné tyto sou-
èástky ve zdroji osazovat. Pøipojíme
pøívodní kabel pro výstupní stabilizo-
vané napìtí potøebné délky. Sí�ové pøí-
vody, které jsou souèástí krabièky, pøi-
pájíme na pájecí plo�ky ze strany
spojù. V této souvislosti je tøeba upo-
zornit na skuteènost, �e pracujeme se
sí�ovým napìtím, a proto je nutno do-
dr�et bezpeènostní pøedpisy. Proto
nedoporuèuji stavbu zdroje mladým a
nezku�eným amatérùm. Po pøemìøe-
ní a odzkou�ení adaptéru krabièku sle-
píme napø. sekundovým lepidlem.

Seznam souèástek
pro hvìzdu s LED o Ø 10 mm

V závorce jsou uvedeny souèástky pro
verzi napájenou napìtím 24 V)

R1 a� R3 1 kΩ (10 kΩ)
R4 82 Ω (560 Ω)
R5 82 Ω (150 Ω)

Obr. 2. Deska s plo�nými spoji (1:1) pro vánoèní hvìzdu (verze 12 V)

Obr. 3. Rozmístìní souèástek na desce z obr. 2

Obr. 4. Zapojení sí�ového adaptéru
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Obr. 5 a 6. Deska s plo�nými spoji (1:1) pro sí�ový adaptér a rozmístìní
souèástek na desce

> R6 82 Ω (220 Ω)
R7 120 Ω (vypu�tìn)
C1 330 µF/35 V (220 µF/50 V)
C2 47 µF/16 V (47 µF/25 V)
C3, C4 100 nF
C5 a� C7 47 µF/25 V, viz text
C8 150 nF (220 nF)
D1 a� D3 1N4148
D4 a� D23 LED 10 mm èervená, viz text
D24 a� D31 LED 10 mm �lutá, viz text
D32 a� D36 LED 10 mm zelená, viz text
DM B250C1000DIL, viz text
T1 a� T3 BC337-25,  BC546B
IO1 7812  (7824) plast 1A,

viz text
deska s plo�nými spoji
svorkovnice ARK500-2,  do desky

s plo�nými spoji

Seznam souèástek
pro sí�ový adaptér

R1 viz text

Transformátor do desky s plo�nými spo-
ji EI30/18, 2,8 VA, 1x sekundární vi-
nutí, viz text

krabièka  U-ADAPTÉR
deska s plo�nými spoji
vodièe pro výstupní napìtí
chladiè DO1

C1 470 µF/35 V
C2 100 µF/25 V
C3, C4 100 nF
D1 LED 3 mm,  viz text
DM B250C1500, mùstek kulatý
IO1 stabilizátor 1 A s plastovým

pouzdrem, viz text

V pøijímaèi na obr. 1 je vyu�it obvod
TDA7000 pùvodnì urèený pro pøijíma-
èe VKV.

Kondenzátory v mezifrekvenèním
filtru byly pøepoèítány pro malou �íøku
kanálu. Proto�e by v�ak mezifrekvenè-
ní kmitoèet vy�el pouze 7 kHz a zasa-
hoval by do sly�itelného pásma, byla
selektivita mf filtru zvìt�ena rezonanè-
ním obvodem L3, C12 a mezifrekvenè-
ní kmitoèet je v uvedeném zapojení asi
12 kHz.

Princip zpracování signálu v obvo-
du TDA7000 je zajímavý a neobvyklý.
Oscilátor pøijímaèe kmitá o mezifrek-
venèní kmitoèet ní�e, ne� je pøijímaný
signál, a je dolaïován nefiltrovaným
výstupním napìtím z detektoru. Tím je
zavedena záporná zpìtná vazba, kte-
rá redukuje kmitoètový zdvih mezifrek-
venèního signálu. Efekt je podobný,
jako kdyby se mf filtr pøelaïoval podle
zmìn kmitoètu signálu. Proto je mo�-
né proti jiným pøijímaèùm zmen�it �íø-
ku pásma mezifrekvenèního zesilova-
èe, èím� se zmen�í �um. Pro pásmo
CB se osvìdèila �íøka 5 kHz (-3 dB).
Zdvih není redukován pøi vy��ích mo-
dulaèních kmitoètech, kde fázové
zpo�dìní signálu v mf filtru neumo�ní
èinnost zpìtné vazby. Pøi velkém
zmen�ení �íøky pásma mf zesilovaèe
jsou vy��í kmitoèty potlaèeny, nebo pøi
vy��ím zdvihu zkresleny. Do mezifrek-
vence není mo�no zaøadit filtr s vìt�í
selektivitou, proto�e by se tím naru�il
fázový posun zpìtnovazebního signá-

Jednoduchý pøijímaè
pro pásmo CB

lu a byla by deformována kmitoètová
charakteristika nf signálu, nebo by byl
mf zesilovaè nestabilní.

Pøijímaè má �potlaèený� signál na zr-
cadlovém kmitoètu. Pro tento signál se
obrací polarita zpìtné vazby v obvodu
AFC, a tím se zvìt�í kmitoètový zdvih
a� k odladìní signálu a tento signál je
neèitelný. Pøíjem signálu na zrcadlo-
vém kmitoètu v�ak zhor�uje �umové
èíslo pøijímaèe (pøijímá se dvojnásob-
ná �íøka pásma) a signálem na zrca-
dlovém kmitoètu se pøijímaè mù�e za-
hltit. Citlivost pøijímaèe je asi 1,5 µV,
co� je vzhledem k �íøce kanálu dost
�patné. Je dána zpùsobem zpracová-
ní signálu, tak�e ji nelze zlep�it ani pøi-
dáním dal�ího pøedzesilovaèe. Zmìøe-

ná �íøka zachycení byla pøi 2 µV 8 kHz,
pøi 100 µV asi 40 kHz.

Pøi stavbì pøijímaèe doporuèuji po-
u�ít nìkterou ze stavebnic pøijímaèù
VKV s tímto obvodem. Pøijímaè byl po-
psán napø. v AR 7/93, pøedzesilovaè
v AR 9/95. Zapojení je a� na indukè-
nosti cívek, kapacity kondenzátorù a
na pøidanou cívku L3 prakticky stejné.
Cívky L1 a L4 jsou vinuty drátem Ø 0,3
mm jako samonosné na prùmìru 5
mm. Cívka L1 má 9 z, L4 má 6 z. Cív-
ky se ladí roztahováním závitù. Po na-
ladìní je vhodné cívku L4 zakápnout
parafínem. Cívky L1, L2 a L4 mají být
na sebe kolmé, aby se omezily ne�á-
doucí vazby. Pokud by byl pøijímaè
nestabilní, je mo�no paralelnì k L2
pøipojit rezistor 200 a� 500 Ω.

U vzorku po zmen�ení �íøky pásma
mf zesilovaèe nepracoval umlèovaè
�umu. Jeho výstupní napìtí na vývo-
du è. 1 kleslo proti �irokopásmovému
provozu asi 5x.

Ing. Vladimír Andìl

Obr. 1. Jednoduchý pøijímaè pro pásmo CB
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Pro dosa�ení velké úèinnosti a ma-
lých rozmìrù moderních spínaných
zdrojù a mìnièù napìtí je pro jádra
v nich aplikovaných akumulaèních tlu-
mivek a transformátorù nutné pou�ít
feromagnetické materiály, které se vy-
znaèují velkou nasycenou indukcí a
velmi dobrými vf vlastnostmi. Zatím-
co první podmínce pøíli� nevyhovují
feritové materiály [2] s nasycenou in-
dukcí nejvý�e asi 0,5 T, druhou èasto
nemohou splnit bì�né �elezopracho-
vé materiály [1] s pøijatelnými ztrátami
do nìkolika desítek kHz. Dobrým øe-
�ením mohou být ní�e popsaná prá�-
ková jádra na bázi slitin �eleza s dal�í-
mi kovy.

MPP - Molypermalloy

Pod tímto oznaèením se obvykle
skrývá prá�kový materiál ze slitiny
pøibli�ného slo�ení Ni80FeMo (molyb-
denpermalloy, supermalloy). Vyzna-
èuje velkou rezistivitou, malými hys-
terezními ztrátami i malými ztrátami
víøivými proudy, vynikající stabilitou
indukènosti po stejnosmìrném mag-
netování (zmìna v øádu desetin %) èi
pøi vysoké stejnosmìrné pøedmagneti-
zaci i minimální závislostí indukènosti
na velikosti støídavého magnetování
a� do indukce 0,2 T. Ze v�ech tøí popi-
sovaných materiálù se vyznaèuje nej-
vy��ím Q, nejmen�ími ztrátami a nej-
�ir�ím rozsahem permeability i její
nejvìt�í stabilitou, naopak nevýhodou
je relativnì men�í nasycená indukce
asi 0,7 T.

MPP jádra jsou ideální volbou pro
cívky s velkým Q a vysokou stabilitu
indukènosti za rùzných magnetických
a teplotních podmínek (napø. pro filtry
a ladìné obvody), a to a� do frekvencí
øádu jednotek MHz. (V oblasti nad pøi-
bli�nì 300 kHz se ji� ov�em projevují
ztráty víøivými proudy a èinitel ja-
kosti i u jader MPP s malou relativní
permeabilitou klesá). Jsou nejlep-
�ím kovovým prá�kovým materiá-
lem pro cívky s malými ztrátami (do
spínaných zdrojù, mìnièù a odru�o-
vacích filtrù).

Toroidní jádra MPP se vyrábìjí
v rozsahu relativních permeabilit µ =
= 14 a� 550, s tolerancí ±8 %. O vý-
teèné stabilitì parametrù svìdèí sku-
teènost, �e v rámci této tolerance jsou
jádra obvykle dodávaná tøídìna do
skupin po 2 %. Na pøání lze tuto stabi-
litu dále zlep�it zvlá�tní úpravou a tyto
skupiny zú�it a� na 1 %.

HF - High Flux

Tato prá�ková jádra ze slit iny
Ni50Fe50 (permalloy) jsou podobná
jádrùm MPP, av�ak díky své vysoké
nasycené indukci asi 1,5 T jsou mnoh-
dy výhodnìj�í pro velké výkony nebo
velkou stejnosmìrnou magnetizaci.
Ve srovnání s �elezoprachovými já-
dry, jejich� nasycená indukce je po-
dobná, jsou jejich ztráty zøetelnì men-
�í.

HF jádra jsou velmi vhodná pro
odru�ovací filtry, u nich� pøi velkém
støídavém napìtí na tlumivce nesmí
nastat její saturace. Dále se pou�í-
vají jako jádra akumulaèních a filtraè-
ních tlumivek ve spínaných zdrojích,
nebo� jejich velká nasycená indukce
pøiná�í schopnost vìt�í akumulace
energie ne� v MPP nebo mezerových
feritových jádrech stejné velikosti a

stejné efektivní permeability. Tlumivky
pak mohou být men�í ne� obdobné
výrobky s jádry MPP èi feritovými. Vel-
mi malá remanentní indukce HF jader
poskytuje v kombinaci s vysokou na-
sycenou indukcí velký rozkmit DB, co�
tato jádra èiní dále velmi vhodnými
pro jednoèinné aplikace, jako jsou
pulsní a flyback transformátory.

Toroidní HF jádra se vyrábìjí v roz-
sahu relativních permeabilit µ = 14 a�
160 s tolerancí ±8 %.

KOOL Mµ

Pod tímto oznaèením (té� Super
MSS) se skrývá prá�ek ze slitiny Fe-
SiAl, známé jako Sendust èi Alsifer.
Jádra z tohoto materiálu jsou charak-
teristická nasycenou indukcí asi 0,9 T,
tedy o nìco men�í, ne� mají bì�ná jád-
ra �elezoprachová. Ve srovnání s nimi
v�ak vykazují znaènì men�í ztráty pøi
vysokofrekvenèních aplikacích.

Jádra KOOL Mµ jsou podobnì
jako pøedchozí typy vhodná pro aku-
mulaèní tlumivky ve spínaných zdro-
jích. Mají vìt�í schopnost akumulace
energie ne� MPP èi mezerové ferity
stejné velikosti a efektivní permeabili-
ty. Tam, kde k ohøevu tlumivky pøispí-
vá hlavnì støídavá slo�ka proudu (zvl-
nìní, AC ripple), jsou jádra KOOL Mµ
lep�í ne� jádra �elezoprachová, nebo�
umo�òují pøi stejném ohøevu men�í
rozmìry. Stejnì jako HF jádra jsou

Prá�ková feromagnetická
jádra MPP, HF a KOOL Mµ

Ing. Josef Jansa

Tento pøíspìvek volnì navazuje na èlánek [1] a pøiná�í informace
o ménì bì�ných a ménì známých kovových prá�kových materiá-
lech pro výrobu toroidních jader.

�elezoprach    HF KOOL Mµ MPP Ferity

Ztráty nejvy��í   �����������������> nejni��í
Nasyc. indukce [T] 1,6 1,5 0,9 0,7 0,5
Rel. permeabilita 3 - 85 14-160 60 - 125 14 - 550 10 - 10000
Relativní cena nízká vysoká støední vysoká støední

Tab. 1.

Tab. 2.
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vhodná do odru�ovacích filtrù, u nich�
pøi velkém støídavém napìtí na tlumiv-
ce nesmí nastat její saturace, a pro
jednoèinné aplikace.

Toroidní jádra KOOL Mµ se vyrábì-
jí v rozsahu relativních permeabilit
µ = 60 a� 125 s tolerancí ± 8 a� 15 %.

Srovnání magneticky mìkkých
prá�kových materiálù

Je-li primární hlavnì schopnost já-
dra akumulovat magnetickou energii
1/2LI2, jak je tomu napø. u akumulaè-
ních tlumivek spínaných zdrojù, je po-
øadí materiálù dáno pøedev�ím vyu�i-
telným zdvihem magnetické indukce -
viz tab. 3. Rovnì� toto srovnání je
pouze orientaèní a platí pro jádra stej-
ných rozmìrù a stejné efektivní per-
meability.

V aplikaci, kde je jádro syceno vel-
kou stejnosmìrnou pøedmagnetizací,
jak je tomu napø. u filtraèních tlumivek,
se od jisté úrovnì stejnosmìrného
pole zmen�uje inkrementální permea-
bilita, která urèuje efektivní indukè-
nost jádra. Jestli�e materiály stejné
efektivní permeability porovnáme z to-
hoto hlediska, dostaneme poøadí pod-
le tab. 4.

V praxi je na tlumivku kladena ob-
vykle kombinace uvedených po�adav-
kù, pøièem� podstatná bývá rovnì�
otázka cenová - jádra MPP a HF jsou
ve srovnání s bì�ným �elezopracho-
vým materiálem [1] asi o øád dra��í a
podstatnì tak ovlivòují koncovou cenu
výrobku.

Tab. 3.

Tab. 4.

Ferity s mezerou MPP KOOL Mµ HF  �elezoprach

Energie      nejmen�í   ������������-----�-�---�>   nejvìt�í

Ferity s mezerou �elezoprach KOOL Mµ   MPP HF

DC odolnost      nejmen�í   ������������-----�-�------�>   nejvìt�í

Dostupnost magneticky
mìkkých prá�kových materiálù

Pro usnadnìní výbìru vhodného
materiálu pro urèitou aplikaci mohou
poslou�it pøilo�ené tabulky, v nich�
jsou materiály seøazeny podle daného
kriteria.

Základní porovnání z hlediska
hlavních magnetických parametrù a
ceny uvádí tab. 1. Uvedené velikosti
nasycené indukce je pøitom nutné brát
jako orientaèní, nebo� do znaèné míry
závisí i na konkrétním materiálu dané
skupiny a jeho permeabilitì. Toté�
platí i o cenovém porovnání.

Podrobnì a konkrétnì je porovná-
ní mìrných ztrát jednotlivých materiá-
lù pøi daném kmitoètu, indukci a teplo-
tì 25 °C zachyceno v tab. 2. Zde je na
místì upozornit, �e pøípustná úroveò
mìrných ztrát jádra dané tlumivky vel-
mi podstatnì závisí na jejím provede-
ní a na odvodu tepla z celkových ztrát
PFe + PCu  do okolí. Velmi obecnì lze
v�ak øíci, �e cívky s feritovými jádry
�snesou� maximální pøípustné �watto-
vé� ztráty asi 100 a� 200 mW/cm3,
tepelnì podstatnì lépe vodivá kovová
prá�ková jádra lze pak provozovat i pøi
nìkolikrát vìt�ích mìrných ztrátách.

Zatímco tlumivky se standardními
�elezoprachovými jádry jsou bezpro-
blémovì velmi pøijatelnì dostupné
z bì�né produkce firmy PMEC �um-
perk [1] a toté� platí i o vìt�inì ferito-
vých jader standardní kvality z nabídky
PRAMET �umperk [2], je dostupnost
MPP, HF a KOOL Mµ  jader proble-
matiètìj�í. Stejnì jako �elezopracho-
vá jádra jsou toti� výhradnì zahraniè-
ní (pøevá�nì zámoøské) provenience,
na rozdíl od nich je v�ak dosud jejich
tuzemská spotøeba pøíli� malá, ne�
aby byl jejich dovoz rentabilní i pro vý-
robní sféru. Lze proto jen doufat, �e
snaha na�ich elektrotechnických firem
o lep�í parametry jimi vyrábìných spí-
naných zdrojù a podobných zaøízení
umo�ní výrobky s tìmito perspektivní-
mi jádry na trh èasem uvést.

Literatura
[1] Jansa, J.: �elezoprachové toroidní
tlumivky. PE 8/97.
[2] Petrek, J.: Feritová jádra. AR B4/94.

Obr. 1.
Zapojení

jednoduchého
kalibrátoru

èasové
základny

osciloskopu

Leckdo z praktických elektronikù
zjistil, �e se nevyplácí slepì vìøit ani
svým pøístrojùm. Ostatnì se to netýká
jen jich, a tak tam, kde se nejedná jen
o orientaèní mìøení - �plus-minus cih-
la�, se o mìøicí schopnosti pou�íva-
ných mìøidel ve vhodných intervalech
a pøed ka�dým dùle�itým mìøením
pøesvìdèujeme.

Profesionálové mají buï vlastní
zdroj etalonového signálu, který si po-
chopitelnì nechávají v pravidelných
intervalech ovìøovat porovnáním s eta-
lonem vy��ího øádu na specializova-
ném pracovi�ti, nebo si dávají kalib-
rovat pøímo své pøístroje a starost
o etalon pøenechají jiným.

Dost v�ak této krátké exkurze do
oblasti metrologie, která mìla jen
uvést popis jednoduchého kalibrátoru
èasové základny osciloskopu. Ten je
jedním z èasto se vyskytujících po-
mocníkù elektronika amatéra i profe-
sionála a èasto slou�í nejen k zobra-
zení prùbìhù, ale i k mìøení kmitoètu
zobrazeného periodického dìje nebo
délky impulsu. Abychom se pøed mì-
øením pøesvìdèili o míøe souhlasu

Kalibrátor èasové
základny

osciloskopu

údaje èasové osy (mù�e se mìnit
stárnutím souèástek generátoru èaso-
vé základny), pøípadnì generátor na-
stavili, poslou�í nám jednoduchý a
levný kalibrátor zapojený podle obr. 1.
Zdrojem pravoúhlého kalibraèního
signálu je oscilátor s hradlem 74HCT04
øízený krystalem o kmitoètu 1 MHz,
který lze pøesnìji nastavit kapacitním
trimrem 4 a� 60 pF. Dvìma binární-
mi dìlièi jsou je�tì získány kmitoèty
500 kHz a 250 kHz.

V pøípadì potøeby lze doplnit je�tì
dal�í dìlicí stupnì, pokud mìøíme spí-
�e dìje pomalej�í. Lze té� doporuèit
vyu�ít zbylá hradla z 74HCT04 jako
oddìlovací stupnì výstupù kalibráto-
ru, zvlá�tì pokud je budeme pøivádìt
na vstup osciloskopu pøímo, bez son-

dy 1 : 10. Kmitoèet o�iveného oscilá-
toru je tøeba doladit minimálnì po 5
minutách po zapnutí napájení èítaèem,
o jeho� dobré funkci jsme se pøesvìd-
èili. K napájení kalibrátoru poslou�í
laboratorní zdroj nastavený na 5 V,
nebo baterie 9 V, chceme-li jej pou�í-
vat jako pøenosný.

Pokud budeme napájet kalibrátor
napìtím stabilizovaným vnì nebo po-
mocí stabilizátoru LM336, mù�eme ho
pou�ít i ke kontrole a pøípadnému na-
stavení citlivosti vertikálního zesilova-
èe.

          JH

[1] Whitehead, W.: Simple circuit pro-
vides timebase calibration. EDN 24.
dubna 1997, s. 88.
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Zesilovaè 400 W
pro hudební

skupiny
Ing. Josef Sedlák

Obr. 1.
Schéma
zapojení

Napøíklad u basreflexové soustavy
VIB TRISTAR III se impedance sou-
stavy z jmenovitých 8 W v okolí 50
a� 60 Hz zvìt�í na více ne� 40 W.
Soustava má pøitom i v tomto pásmu
vyrovnanou frekvenèní charakteristi-
ku. Výkonový zesilovaè v�ak ve vý�e
uvedeném pøípadì dodává znaènì
men�í výkon, a to se pøíznivì odrazí
v men�ích kolektorových ztrátách
koncových tranzistorù. Navíc zesilo-
vaèe v bytových podmínkách nejsou
témìø nikdy pou�ívány v oblasti maxi-

málního výkonu. Hlubokotónové jed-
notky pro profesionální úèely pou�ívají
reproduktorù vìt�ích prùmìrù o ni�-
�ích rezonanèních kmitoètech. Z dù-
vodu co nejvìt�í citlivosti (dosahující
a� 115 dB - 1 W/1 m) se akustická im-
pedance pøizpùsobuje zvukovody. Im-
pedance soustav bývají témìø pøes-
nì shodné s udanými, nìkdy dokonce
i men�í. Výkonové zatí�ení zesilova-
èe, urèeného pro buzení takovýchto
soustav, bývá znaèné. Konstrukce,
kterou vám pøedkládám, vznikla z po-

tøeby zhotovit v�estrannì pou�itelný,
výkonný a kvalitní modul zesilovaèe.
Velmi dùle�itým po�adavkem pøi návr-
hu byla jednoduchá mechanická kon-
strukce, modul musí být mo�né upev-
nit na profilové chladièe, umístìné na
boèních stìnách, pøípadnì na aktivní
chladiè umís�ovaný ve støedu pøístro-
jové skøínì. Sna�il jsem se o nejuni-
verzálnìj�í provedení, deska s plo�ný-
mi spoji se dá pou�ít i pro zhotovení
zesilovaèe ni��ího výkonu pouhou ná-
hradou výkonových a budicích tranzis-
torù za jiné typy.

Technické parametry

Výstupní výkon sinusový: > 400 W.
Výstupní výkon hudební: > 550 W.
Jmenovitá impedance: 4 W.
Výkonová �íøka pásma: 30 kHz.
Frekvenèní charakteristika:

5 Hz a� 60 kHz (-2 dB).
Odstup ru�ivých napìtí: > 130 dB.
Vstupní citlivost: 6 V/400 W.
Vstupní impedance: 10 kW.
Napájecí napìtí: ±70 V.
Zkreslení: < 0,2 %.

Ka�dý, kdo se nìkdy prakticky zabýval konstrukcí kvalitního níz-
kofrekvenèního zesilovaèe vìt�ího výkonu, jistì zjistil, �e nejde
o zcela jednoduchou a hlavnì levnou zále�itost. Bì�né zesilovaèe
urèené pro provoz v bytových podmínkách nelze s úspìchem pou-
�ít. U soustav pro ozvuèování obytných prostor je kladen maximální
dùraz na kvalitu reprodukce a vyrovnanou frekvenèní charakteristiku,
citlivost vzhledem k výkonùm zesilovaèù není tak dùle�itá. V oblasti
hlubokých tónù obvykle vykazují výraznì vìt�í impedance ne� jme-
novité, jev je nejvýraznìj�í u basreflexových soustav. Solidní výrob-
ci hifi soustav, napøíklad firma Visation, tuto závislost udávají.

Popis zapojení

Jde o klasické zapojení výkonové-
ho zesilovaèe, které je bì�nì pou�ívá-
no s mírnými obmìnami vìt�inou vý-
robcù profesionálních zaøízení (napø.
Dynacord). Tranzistory ve vstupním
diferenèním zesilovaèi (z dùvodu do-
sa�ení malého driftu) musíme spolu
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Obr. 2. Deska s plo�nými spoji

tepelnì spojit, napøíklad slepením
vhodným lepidlem nebo alespoò pøe-
vleèením kousku silikonové bu�írky.
Ve zdrojích konstantních proudù po-
u�ijeme bì�né køemíkové diody, zvlá�-
tì s ohledem na tepelnou závislost
napìtí v propustném smìru, aby pøi-
bli�nì odpovídala tepelné závislosti
pøechodù e-b pou�itých tranzistorù.
Zenerovy diody nedoporuèuji pou�ívat
i s ohledem na jejich vìt�í �um. Pou�i-
jeme-li kvalitní polovodièové souèást-
ky a metalizované rezistory s malou
tolerancí, není nutné kompenzovat
drift obvodem pro nastavení nulového
napìtí ani �DC-servem�, pøesto za
provozu vìt�inou nepøesáhne 50 mV.

Za pozornost stojí pøedev�ím zapojení
napì�ového budicího stupnì, musí být
schopen dodat mezivrcholové napìtí
kolem 140 V pøi výborné linearitì. Pro
jeho realizaci pou�ijeme BF469/470,
pùvodnì urèené pro obrazové zesilo-
vaèe. Nìkterá zapojení rozkmitového
stupnì vykazují nestabilitu pøi buzení
do limitace, nejsou ani tak proudovì
saturovány budicí tranzistory, jako
spí�e zaniká proud budièe. Proto se
v limitaci kupodivu jednoduché zesilo-
vaèe 1x 200 W chovaly lépe a posle-
chovì pøíjemnìji ne� slo�itá zapojení
s antilimitaèními obvody.

Obvod øízení budièe byl oproti kla-
sickým zapojením doplnìn o Zenero-

vy diody D9 a D10, které zabraòují po-
klesu proudu budièe pøi limitaci k nule,
a tedy i nepøíjemnému zakmitávání.
Zenerovy diody musíme s ohledem na
malý drift párovat.

Konstrukce rozkmitového stupnì
spolu s proudovým budièem ovlivòuje
výsledný zvuk více, ne� pou�ití dra-
hých výkonových tranzistorù. Proudo-
vý budiè osazený �darlingtony� T13 a
T14 pracuje díky nastavení pøedpìtí
bází ve tøídì �A� i bìhem limitace.

K vlastnímu proudovému buzení
výkonových tranzistorù pou�ijeme tran-
zistory TESLA KD649/KD650 (pla-
stové pouzdro), dají se vybrat kusy
se závìrným napìtím a� 160 V, co�
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pro daný úèel vyhoví. Vlastníte-li cha-
rakteroskop, pøekontrolujte pøevodní
charakteristiky. Na místì rozkmitového
stupnì mù�eme osadit i BDX53/54,
bývají rychlej�í a dají se na na�em
trhu sehnat se závìrným napìtím ko-
lem 130 V, co� postaèí pro konstrukci
zesilovaèe 300 W.

Budiè je schopen pracovat i s tran-
zistory s men�ím zesilovacím èinite-
lem, které by se v jiných zapojeních
nedaly vyu�ít. Napøíklad se podaøilo
dosáhnout výkonu 300 W na kanál
také s vybranými 2N2955/3055.

V dne�ní dobì má smysl, s ohle-
dem na pøedpokládanou oblast pou�i-
tí, osadit výkonové tranzistory s kolek-
torovou ztrátou 250 W. Zajistíme-li
dokonalé, nejlépe aktivní chlazení
ventilátorem, mù�eme zvá�it pou�ití
bipolárních výkonových tranzistorù
MJ15024/15025 se závìrným napìtím
250 V, kolektorovým proudem 16 A a
ztrátovým výkonem 250 W. Výhodou
tohoto osazení bude mo�nost dosáh-
nout vy��ích výstupních napìtí, to
umo�ní napøíklad budit pøímo 100 V
rozvody nebo zátì�e s impedancí 8 W,
a tak omezit výkonové ztráty na pøívo-
dech k reproduktorùm.

Samozøejmì je nutné dimenzovat
na vy��í napìtí i ostatní souèástky.
Zesilovaè by podle výpoètù mìl dodat
a� 650 W/4 W, vzhledem k cenì tran-
zistorù jsem v�ak s tímto osazením
dosud neexperimentoval. Chtìl bych
té� upozornit na mo�nost pou�ít výko-
nové �darlingtony� nebo VMOS, které
po mírné úpravì hodnot souèástek
mù�eme rovnì� osadit.

Pracovní bod budièe nastavíme tak,
aby tranzistory protékal proud 80 a�
100 mA. Emitorový proud zpùsobí na
rezistorech R26 a R27 úbytek kolem
0,4 V, pøi kterém budou výkonové tran-
zistory je�tì zavøeny. Nepracují ve tøídì
AB, jak je obvyklé, av�ak v èisté tøídì B,
tj. bez klidového proudu. Dùvodem je
dosa�ení vìt�ího výstupního výkonu,
lep�ího odstupu a úèinnosti i v oblasti
malých výkonù. Pøi malých výstupních
napìtích vzhledem k malým odporùm
rezistorù R26 a R27 pøevezmou funkci
koncových tranzistorù T13 a T14, pra-
cující v èisté tøídì A. Pøechodové
zkreslení bude úèinnì potlaèeno. Tím-
to netradièním zpùsobem dosáhneme
i velmi dobré stability, proto�e výko-
nové Darlingtonovy tranzistory na
místì budièe by pøi malých proudech
báze (pøi klasickém nastavení) vyka-
zovaly velké nelinearity zesilovacího
èinitele a mezního kmitoètu.

Pro pøesné nastavení pracovního
bodu osadíme na místì R22 trimr, na-
stavíme optimální pøedpìtí bází a poté
jeho odpor zmìøíme a nahradíme pev-
ným rezistorem. Trimr mù�eme pone-
chat, mù�e se v�ak èasem po�kodit
vlivem otøesù, vniknutí prachu nebo
vlhkosti, nelze ani vylouèit zmìnu jeho
nastavení. Selhání trimru mù�e vést a�
k likvidaci výkonových tranzistorù.

Pøi popsaném nastavení klidový
proud zbyteènì neohøívá koncové

tranzistory. Malé odpory v bázích kon-
cových tranzistorù zaji��ují co nejvìt�í
mo�né prùrazné napìtí, budiè sice
pracuje s vìt�ím ztrátovým výkonem,
jeho výkon se pøièítá k výstupnímu.
U bì�ných konstrukcí s ohledem na li-
nearitu se nastavují pomìrnì velké
klidové proudy koncového stupnì, do-
sahující a� 100 mA/pár, pøi tøech pá-
rech výkonových tranzistorù a napájecím
napìtí 140 V to pøedstavuje celkovou
výkonovou ztrátu 42 W. Teoretická vý-
konová ztráta pro tento typ zesilovaèe
pøi sinusovém buzení sice vychází asi
160 W, av�ak hudební signál nemá si-
nusový charakter a jeho støední hod-
nota bývá pøi pou�ití zesilovaèe v sys-
tému PA asi kolem 5 % této ztráty pøi
buzení vý�kových a a� 50 % pøi buzení
nízkotonových soustav. Zále�í samo-
zøejmì i na druhu hudební produkce.

Budicí stupeò byl ovìøen i pro vìt�í
výkony s tranzistory npn v kvazikom-
plementárním zapojení. S vybranými
deseti kusy KD3773 nebyl problém
dosáhnout výstupního sinusového vý-
konu pøi napájení 2x 100 V 950 W do
zátì�e 4 W. Proto�e zesilovaè nebylo
mo�né spolehlivì �uchladit�, zmen�ili
jsme výkon na 2 x 650 W. Tøi stereofon-
ní zesilovaèe fungují dosud bezporucho-
vì a bez jediné závady pøes ètyøi roky.

Frekvenèní charakteristika zesilo-
vaèe odpovídá pou�itým souèástkám,
výkonová �íøka pásma je volena s ohle-
dem na daný úèel. Kdybychom po�a-
dovali lep�í frekvenèní pøenos, není
vhodné pou�ívat nízkofrekvenèní tran-
zistory, lep�í jsou typy pro obrazové
zesilovaèe. Zkou�el jsem zesilovaè
osazený na vstupu BF422/BF423,
rychlými tranzistory Motorola typu MJ
na místì budièe a KUX41/2SB557 v kon-
covém stupni, av�ak pøi poslechovém
srovnání nebyl znát �ádný rozdíl. Bylo
dosa�eno výkonové �íøky pásma ko-
lem 250 kHz.

Pou�ijeme-li takového zaøízení v prak-
tickém provozu, je nutné zamezit mo�-
nosti vzniku vysokofrekvenèní zpìtné
vazby pou�itím kvalitních propojova-
cích kabelù. Navíc v pøípadì naindu-
kování rozhlasové frekvence z blízkého
dlouhovlnného vysílaèe do vstupu spo-
lehlivì nesly�nì �odpráskneme� vý�kové
reproduktory. Vìc je o to zákeønìj�í,
�e pøi mìøení signálním generátorem
nezjistíme vùbec �ádnou vadu.

Vstupní citlivost byla zámìrnì zvo-
lena pomìrnì malá, proto�e se pøed-
pokládá pou�ití linkového symetrické-
ho pøedzesilovaèe s vstupní citlivostí
1,55 V, osazeného obvody TL074.
Pøedzesilovaè mù�eme navrhnout tak,
aby bylo mo�né volit u dvoukanálové-
ho zesilovaèe mùstkový re�im pomocí
pøepínaèe, a tak v pøípadì nutnosti
zdvojnásobit výstupní výkon.

dance zesilovaèe. Pracuje na základì
snímání proudu koncového stupnì a
výstupního napìtí. Velmi dùle�ité je
správné nastavení odporù R28, R29.
Jestli�e toti� protéká výkonovými tran-
zistory proud, ani� by se na zatì�ova-
cím odporu objevilo napìtí, T22 a T23 se
otevøou a zkratují kolektory proudové-
ho budièe T11 a T12 na výstup, èím�
zamezí vybuzení koncových tranzisto-
rù. Pøi pou�ití nìkterých reprosoustav
je v�ak nutné ochranu nastavit na men-
�í citlivost sní�ením odporu rezistorù
R32 a R33. Mù�e nastat pøípad, �e
impedance reprosoustavy pøi nìkte-
rých kmitoètech obsahuje velkou in-
dukèní slo�ku, a tak ochrana nechtìnì
sepne. Hlavnì pøi pou�ití kompaktních
soustav nebo hlubokotónových ��nekù�
radìji vùbec neosazujeme R32 a R33.
Tyto rezistory zlep�ují funci ochrany
v oblasti ni��ích kolektorových proudù
výkonových tranzistorù, tak�e zesilo-
vaè odolá i trvalému zkratu na výstu-
pu.

Seznam souèástek

R1 10 kW
R2 1,2 kW
R3, R4 68 W
R5, R6 820 W
R7, R8 47 kW
R9, R10 27 W
R11 680 W
R12, R14 150 kW
R13 680 W
R15, R16 68 W
R17 56 W
R18 10 kW
R19 1,8 kW
R20 150 W
R21 47 W
R22 2,7 kW
R23 1,0 kW
R24 150 W
R25 47 W
R26, R27 4,7 W
R28, R29 4,7 kW
R30, R31 470 W
R32, R33 82 kW
R34 a� R40 0,47 W
R41, R42 22 kW
C1 270 pF
C2, C3, C6 100 µF
C4, C5 220 pF
C7 33 pF
C8 560 pF
C9, C10 15 pF
C11 220 nF
C12, C13 10 nF
C14, C15 470 nF
D1, D2 ZPD20
D3 a� D6,
D9 a� D12 KA261
D7, D8 0V8
D13, D14 1N4007
T1, T2, T3 BC559C
T4, T5, T6 BC549C
T7, T8 KF507
T9, T10 KF517
T11 BF470
T12 BF469
T13 KD649

 Funkce a nastavení pojistky
proti pøetí�ení

Ochrana proti zkratu na výstupu
vyhodnocuje velikost zatì�ovací impe-
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T14 BD650
T15 BD135
T16, T17, T18 2N3773
T19, T20, T21 2N6609
T22 KC238
T23 KC308
TL1 viz text

 Zapojení
ochranného obvodu
Vzhledem k cenì zesilovaèe a hlav-

nì pøipojených reproduktorù se roz-
hodnì vyplatí pou�ít ochranný obvod.
Musí odpojit zátì� v pøípadì pøehøátí
koncových tranzistorù nebo výskytu
stejnosmìrného napìtí na výstupu.
Dále zaji��uje opo�dìné pøipojení zá-
tì�e pøi zapnutí a rychlé odpojení pøi
vypnutí napájecího napìtí. Koncový
stupeò sice neprodukuje �ádné rázy
pøi pøipojení ani odpojení napájení,
av�ak pokles napájecího napìtí zna-
mená pøirozenì limitaci pøi men�ím
výkonu, a to nepùsobí dobrým doj-
mem.

Nejkvalitnìj�í ochrany vìt�inou ob-
sahují i obvody chránící proti výskytu
vysokofrekvenèních napìtí a zkratu
na výstupu. Ochrana proti zkratu na
výstupu mù�e být realizována i nepøí-
mo porovnáváním okam�itých hodnot
na vstupu a výstupu. S touto ochranou
jsem byl velmi spokojen, proto�e od-
pojí zátì� v pøípadì jakékoli poruchy
výkonové èásti. Odpojí reproduktory
dokonce pøi �patné funkci vyhlazova-
cích kondenzátorù ve zdroji nebo za-
kmitávání.

Obvod pro opo�dìné pøipojení zá-
tì�e (obr. 3) je pomìrnì netradièní.
Pøedpokládá se napájení ze zdroje
s pomalým nábìhem, sleduje se tedy
napájecí napìtí zdroje. Je-li napìtí
vìt�í ne� velikost nastavená pomocí
Zenerovy diody D1, objeví se napìtí
na bázi T3. V pøípadì, �e máme napì-
tí i na bázi T4, relé sepne. Stane se
tak pouze tehdy, kdy� bude mít sní-
mací termistor men�í odpor ne� R10.
Se vzrùstající teplotou se odpor termis-
toru zvìt�uje a pøi pøekroèení odporu
rezistoru R10 kotva relé odpadne. Tep-
lotu mù�eme rezistorem R10 jednodu-
�e nastavit. Napìtí z vývodu 6 U1 ote-
vøe T4 jen tehdy, jsou-li T1 a T2
v nevodivém stavu, stane se tak pou-

Obr. 4. Deska ochrany

ze v pøípadì nulového napìtí na kon-
denzátoru C1. Na tento kondenzátor
je pøivedeno výstupní napìtí pøes re-
zistor R1. Èasovou konstantu volíme
tak, aby ochrana reagovala i na výskyt
napìtí o kmitoètech pod 20 Hz. Vzhle-
dem k velkému výkonu a frekvenèní-
mu pøenosu i v subsonické oblasti mu-
síme tak zabránit znièení reproduktoru
pøi výskytu napìtí o frekvenci, kterou
není schopen vyzaøovat. Pøi tomto
zpùsobu bude rovnì� zaji�tìna nej-
rychlej�í odezva na stejnosmìrnou
slo�ku. K odpojování reproduktorù po-
u�ijeme relé s dostateènì dimenzova-
nými kontakty. Pøi malých rozmìrech
bývají pomìrnì drahá. Proto jsem po-
u�il relé, které dodává firma Enika.
Pùvodnì je relé urèené pro spínání
svìtel v automobilech.

Seznam souèástek

R1 3,9 kW
R3 68 kW
R5 22 kW
R7 3,3 kW
R8 390 kW
R9 39 kW
R10 2,4 kW
R11 39 kW
R13 4,7 kW
Rt 2,4 kW pøi 70 oC
C1 100 µF
D1 V40
D2 1N4007
D3 2V4
T1 BC237
T2 BC237
T3 CD639
T4 BC237
T5 CD639
U1 TL071P
RE1 FRE3CS12

Mechanická konstrukce

Výkonové tranzistory upevníme na
úhelník ve tvaru U, slou�ící i k mecha-
nickému upevnìní modulu a zabezpe-
èení dobrého pøestupu tepla mezi vý-
konovými tranzistory a chladièem.
Zároveò slou�í k chlazení budicích
tranzistorù a zabezpeèení teplotní sta-
bility. V souèasné dobì mohu dodat
zesilovaè i ve tvaru stereofonního mo-
dulu s aktivním chlazením ventilátorem
a ochranami pøímo na desce s plo�ný-

mi spoji, který je vhodný pro vestavbu
do skøínì 19".

Závìr

Mým cílem bylo popsat konstrukci
jednoduchého a pøitom spolehlivého
koncového stupnì pro ozvuèovací
úèely. Koncové tranzistory Motorola
byly zvoleny z dùvodu dobré reprodu-
kovatelnosti zapojení, pro men�í výko-
ny kolem 200 a� 300 W stejnì dobøe
vyhoví i nìkteré výprodejní typy nebo
2N2955/3055.

Cena stavebnice tohoto typu by se
mìla pohybovat v rozmezí 600 a� 900
Kè/kanál podle  toho, jaké jsou pou�ity
souèástky.

Uvedená konstrukce vznikla zjed-
nodu�ením výkonnìj�ího zesilovaèe
vyvinutého ve spolupráci s firmou
Sound & Light Service Ostrava, které
dìkuji za cenné rady a spolupráci i pøi
testování ochranných obvodù.

Vzhledem k po�adavkùm na zjed-
nodu�ení mechanické konstrukce jsme
pøipravili stavebnici jednodeskového
stereofonního modulu s aktivním chla-
zením a ochrannými obvody. Sestave-
ný modul pak lze pøipevnit pøímo na
zadní stìnu skøínky 19".

Adresa: SEAC, 793 35 Rudná pod
Pradìdem 139, tel.: 0646/737 240.

(Pøí�tì spínaný zesilovaè - tøída D)

Obr. 3.
Schéma
zapojení
ochrany
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Technické údaje:

Napájacie napätie:      220 V, 50 Hz.
Kmitoèet zábleskov:          1 a� 25 Hz.

Popis zapojenia

Schéma stroboskopu je na obr. 1.
Cez poistku Po1 a spínaè S1, ktorý je
mechanicky spätý s potenciometrom
P1, je sie�ové napätie privádzané na
transformátor Tr1. Napätie 9 V z jeho
sekundárneho vinutia privádzame na
usmeròovaè zlo�ený z diód D1 a� D4
a je filtrované kondenzátorom C1. Ze-
nerova dióda D5 s rezistorom R1 zais-
tí napájanie IO. Integrovaný obvod
typu 555 je zapojený ako oscilátor,
ktorého frekvencia závisí od C2 a od
polohy be�ca P1.

Z výstupu IO1 je signál vedený cez
rezistor R4 do mrie�ky tyristora Ty1.
V sekundárnom vinutí sa indukuje na-
pätie rádu kilovoltov (asi 6 kV), ktoré
privádzame na mrie�ku výbojky. Po
zapálení výboja sa do nej vybije náboj
kondenzátora C5. R6 je nabíjací rezis-
tor kondenzátora a dióda D7 je usmer-
òovacia.

Celý stroboskop som rie�il v dvoch
reflektoroch. Je potrebné, aby blikali
naraz, preto som do druhého reflekto-
ra umiestnil len výbojku s potrebnými
súèiastkami (R4, R5, R6, D6, D7, C4,
C5, Ty1, Tr2), t.j. tú èas�, ktorá je na
schéme ohranièená èiarkovane. Do
tejto èasti sa privádza troj�ilový kábel,
v ktorom sa okrem sie�ového napätia
vedú impulzy z IO1.

Mechanická kon�trukcia

Dosky s plo�nými spojmi sú na
obr. 3 a 4. Mechanické prevedenie vi-
die� z obrázkov 5, 6. Celé zariadenie
je umiestnené v krabièke zhotovenej
z rúry PVC vnútorného priemeru 150
mm pod¾a obr. 6. Aby sme mohli vsa-
di� reflektor, treba sústruhom stenèi�
stenu na jednej strane asi na 1 mm na
då�ke 8 mm.

Reflektor je pou�itý z automobilo-
vého svetlometu priemeru 158 mm.
Úchytky odbrúsime, reflektor vsadíme
a prilepíme vhodným lepidlom. Z opaè-
nej strany sú tri otvory so závitmi M3
na prichytenie zadnej steny.

Zadný kryt je zhotovený z cuprexti-
tu, ku ktorému po vyvàtaní v�etkých
otvorov upevníme pomocou dvoch

uholníkov dosku so súèiastkami. Pod-
¾a obr. 5 zhotovíme z kuprextitu do�-
tièku pod výbojku. Pripevníme ju
k doske dvomi uholníkmi. Spravíme
dr�iak (viï obr. 6.), pripevníme ho
pomocou skrutiek M5. K zadnému
panelu pripevníme aj potenciometer
P1.

Podobným spôsobom postupuje-
me aj pri prevedení bez generátora
taktovacích impulzov. Samozrejme,
reflektorov a tým aj výbojok mô�me
pou�i� viac, v�etky v�ak medzi sebou
prepojíme.

Pred reflektor mô�me umiestni�
sklenenú tabu¾u, ktorú na okraji prile-
píme. Fantázii sa medze nekladú,
mo�no pou�i� farebné filtre atï...

O�ivenie

Pri o�ivovaní si musíme uvedo-
mi�, �e celé zariadenie je galvanic-
ky spojené so sie�ou. Pri skú�aní je
vhodné pou�i� odde¾ovací transfor-
mátor.

Zariadenie nevy�aduje �iadne na-
stavovanie, je stabilné a ak sme sa
nedopustili vá�nej chyby, funguje na
prvé zapojenie. Stroboskop je pripra-
vený k u�ívaniu.
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STROBOSKOP
Marian Takáè

V èlánku popisujem zariadenie na vytvorenie zaujímavých svetel-
ných efektov. Dve xenónové výbojky umiestnené v dvoch reflekto-
roch sú zdrojmi svetelných zábleskov. Výbojky blikajú naraz, s frek-
venciou regulovate¾nou v rozsahu 1 a� asi 25 Hz.

Obr. 1. Schéma stroboskopu

Obr. 2. Poh¾ad na stroboskopy
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Obr.3 a 4. Doska s plo�nými
spojmi verzie s generátorom

a doska s plo�nými spojmi verzie
bez generátora

Obr. 5.
Dr�iak a podlo�ka

pod výbojku
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Zoznam súèiastok

Rezistory
R1 33 W
R2 4,7 kW
R3 5,6 kW
R4 1 kW
R5 220 kW
R6 220 W, 15 W
P1 + S1 100 kW/N s vyp.

Kondenzátory
C1 100 µF, 16 V
C2 4,7 µF, 16 V
C3 10 nF, ker.
C4 22 nF, 400 V
C5 10 µF, 350 V, 450 V

alebo 15 µF, 350 V

Polovodièové súèiastky
D1 a� D4 KY130
D5 KZ260/9V1
D6, D7 1N4007

(KY132-1000)
IO1 555
Ty1 KT505, KT508/600
V1 UB1, FT50
Tr1 transformátor v plaste 220 V/9 V,
1 a� 3 VA
Tr2 ZTR 200 alebo ZTK 200

Ostatný materiál (pre dva reflektory)
Gombík na potenciometer na Æ4 mm 1ks
Gumové priechodky na Æ8 mm, 3 ks
Poistkové púzdro do DPS 1 pár
Svorkovnice do DPS typ ARK2 1 ks,
typ ARK3 2 ks
Skrutky M3 x 8, 14 ks
Matice M3 8ks
Skrutky M5 x 12, 4 ks
Dvojlinka 2 x 1,5 mm2 (då�ka pod¾a po-
treby)
Trojlinka 3 x 0,75 mm2 (då�ka pod¾a
potreby)

Zoznam pou�itej literatúry

[1] Výkonný stroboskop, KTE magazín
elektroniky, 3/1993, str.96-98.
[2] Katalóg GM electronic.

 Obr. 7. Vnútorné prevedenieObr. 5. Krabièka na stroboskop

+

+
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Stavíme reproduktorové
soustavy (XV)

RNDr. Bohumil Sýkora

Obr. 1a.

Obr. 2a.
Obr. 2b.

   (Pokraèování pøí�tì)

Jak jsme pøislíbili minule, zùstane-
me je�tì chvíli u tématu basové sekce
reproduktorové soustavy. O nìkterých
specifických problémech této èásti �hi-
fistického� folklóru jsme se ji� døíve
zmínili - jedná se pøedev�ím o omeze-
ní vyzáøeného akustického výkonu,
které je dané souvislostí mezi výko-
nem, výchylkou a plochou membrány
a frekvencí. Maximální dosa�itelná vý-
chylka je dána konstrukèními mo�-
nostmi a u reproduktorù pro aplikace
hifi je dosahováno výchylek do 15 mm
- rozumí se �pièková hodnota v jed-
nom smìru, èemu� odpovídá mezivr-
cholová hodnota (neboli �plus minus�)
tøicet milimetrù.

Uvá�íme-li toto omezení, pak pod
jistou kmitoètovou hranicí je akustický
výkon reproduktoru limitován maxi-
mální výchylkou. Posunout tuto hrani-
ci k ni��ím kmitoètùm je pøi ponechání
maximální výchylky mo�né jen zvìt�e-
ním plochy membrány reproduktoru,
její� potøebná velikost je nepøímo
úmìrná druhé mocninì hranièního
kmitoètu. Pøíklad: pro sní�ení hraniè-
ního kmitoètu z 60 Hz na polovinu
(tedy 30 Hz) je nutné plochu membrá-
ny zvìt�it na ètyønásobek. Pokud na-
víc chceme v oblasti nad hranièním
kmitoètem zachovat citlivost (co� je
nutné z hlediska tepelného namáhání
kmitací cívky) a rozumný prùbìh kmi-
toètové charakteristiky, pak z dal�ích

souvislostí vyplývá, �e rezonanèní
kmitoèet reproduktoru musíme rovnì�
sní�it na polovinu a ekvivalentní ob-
jem reproduktoru (tudí� i objem ozvuè-
nice) je nutné zvìt�it na osminásobek.
Opìt pøíklad: uzavøená reproduktoro-
vá soustava s citlivostí 90 dB a s dol-
ním mezním kmitoètem 40 Hz (mínì-
no pro pokles o 3 dB) by musela mít
objem pøibli�nì 120 litrù. Kdybychom
chtìli sní�it mezní kmitoèet na 30 Hz a
zachovat citlivost, potøebovali bychom
objem 280 litrù. Tato hodnota je zá-
kladním parametrem návrhu a nezávi-
sí na parametrech reproduktoru. Na
nich ov�em závisí, zdali soustava bude
splòovat ostatní po�adavky, co� je
nutné chápat tak, �e v rámci návrhu
musíme také najít reproduktor s pat-
øiènými parametry (v tomto pøípadì
s ekvivalentním objemem 280 litrù, re-
zonanèní frekvencí 22,5 Hz a èinite-
lem jakosti 0,5).

Z uvedených pøíkladù je celkem
jasné, �e pro patøiènì kvalitní repro-
dukci basù je nutné, aby ozvuènice
mìla patøièný objem, pøièem� pøi zvy-
�ování nárokù na kvalitu se po�adav-
ky na tento objem velmi strmì zvìt�ují.
Konstruktéøi se proto sna�í vymyslet
rùzné zpùsoby, jak kvality dosáhnout
pøi men�ím objemu. Jednou z mo�-
ností je basreflexová ozvuènice, kte-
rou jsme se zabývali minule. U ní je
zlep�ení reprodukce v po�adovaném

pásmu (pøípadnì zmen�ení objemu)
vykoupeno strmìj�ím poklesem cha-
rakteristiky pod dolní mezní frekvencí.
Je také je�tì mo�né obìtovat citlivost
nad jistou hranicí, co� vede k rùzným
variantám ozvuènic typu pásmová
propust.

Tøi nejèastìji u�ívané varianty jsou
na pøipojených obrázcích. Varianta na
obr. 1a má hodnì spoleèného s basre-
flexem - vlastnì je to basreflex, u kte-
rého je zvuk vyzaøován pouze pøes re-
zonátor. Kmitoètová charakteristika
pro optimalizované provedení se stej-
ným reproduktorem a stejným celko-
vým objemem jako u basreflexu v mi-
nulé èásti (vypoètená opìt programem
LSP CAD) je na obr. 1b. V porovnání
s basreflexem je ponìkud men�í citli-
vost v pøená�eném pásmu, pokles pod
dolní mezní frekvencí je v�ak ménì
strmý. Varianta na obr. 2a z hlediska
strmosti poklesu odpovídá basreflexu,
její citlivost je ponìkud vìt�í (obr. 2b).
Varianta na obr. 3a se chová dosti po-
dobnì (viz obr. 3b), v nìkterých pøípa-
dech v�ak mù�e být výhodnìj�í z hle-
diska realizace, proto�e má pouze
jeden výstupní otvor.

Optimalizací se v uvedených pøí-
padech rozumí nastavení na pokud
mo�no plochý prùbìh amplitudové
charakteristiky v pøená�eném pásmu.
V takovém pøípadì existuje jisté ome-
zení pro �íøku pøená�eného pásma - po-
mìr horního mezního kmitoètu k dolní-
mu je ve v�ech pøípadech pøibli�nì tøi
ku jedné. Spokojíme-li se s ménì plo-
chou charakteristikou �sedlového� typu
(dva vrcholy, uprostøed pásma je mini-
mum), mù�e být �íøka pásma vìt�í. Pøi
men�í �íøce pásma je zase mo�né do-
sáhnout vìt�í citlivosti, na co� se èas-
to høe�í u mnoha populárních komerè-
ních konstrukcí tzv. subwooferù.

K problematice subwooferù se je�-
tì v budoucnu propracujeme, pozna-
menejme jen, �e trochu problematické
renomé, které tyto konstrukce mají
u èásti �hifistické� veøejnosti, plyne
právì z vìt�inou nevhodnì voleného
kompromisu mezi �íøkou pásma a citli-
vostí.

Obr. 3b.

Obr. 3a.

Obr. 1b.
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Skôr ne� zaèneme
V PC najviac lokálneho tepla vyvíja

procesor, pevný disk a výkonové prvky
v napájacom zdroji. Preto sú nové zá-
kladové dosky pre stolné PC sú vyba-
vené rôznymi systémami pre �etrenie
energie, obdobne, ako je tomu u note-
bookov. U�etrí sa tak nielen energia, ale
aj vzniklé teplo je podstatne men�ie. V
dne�ných be�ných PC sa na chladenie
pou�ívajú �tandardne dva ventilátory.
Prvý je umiestnený v zdroji a zabezpe-
èuje potrebnú cirkuláciu vzduchu v
skrinke a druhý je umiestnený na chla-
dièi procesoru.

Be�ne pou�ívané chladièe pre pro-
cesory majú detské rozmery a preto po-
trebné chladenie zabezpeèuje malý
ventilátorèek. K zhor�enému chladeniu
procesoru najviac prispieva asi skutoè-
nos�, �e mnohé firmy, ktoré sa venujú
skladaniu be�ných PC, v rámci úspory
materiálu nepou�ívajú pastu pre zmen-
�enie tepelného odporu medzi proce-
sorom a chladièom. Ïal�ím nedostat-
kom, ktorý sa dá pripísa� na vrub
výrobcov chladièov je ten, �e ventilá-
torèek je priskrutkovaný tesne na chla-
dièi, èo spôsobuje zväè�enie odporu pri-
etoku vzduchu a tým zmen�enie
úèinnosti chladenia. Preto je vhodné
ventilátorèek posadi� na di�tanèné ståpi-
ky asi 5 mm nad chladiè. V praxi sa to
prejaví asi tak, �e po pou�ití vhodnej
pasty pre zlep�enie tepelného styku
medzi procesorom a chladièom klesne
teplota procesoru z 57 a� 59 °C na 53
a� 54 °C a po úprave upevnenia venti-
látorèeka dokonca na 50 a� 51 °C. (Me-
rané na základovej doske ASUS
TX97LE, vybavenej obvodom LM78 pre
sledovanie hardwaru, teplotný senzor
je u dosky umiestnený pod procesorom,
bol osadený AMD-K6 233 MHz.) Èo sa
týka chladenia súèiastok v napájacom
zdroji, ide hlavne o výkonové tranzisto-
ry a usmeròovacie diódy. Pou�ité chla-
dièe majú zväè�a tie� primerane malé
rozmery, preto�e sa poèíta s chladením
ventilátora, umiestneného v skrinke
zdroja. Najbe�nej�ím nedostatkom
s ktorým sa mô�eme pri zdrojoch stret-
nú�, je napríklad ten, �e izolaèná fólia
pod doskou s plo�nými spojmi zasahu-
je svojimi rozmermi aj do oblasti vetra-
cích otvorov na skrinke zdroja a bloku-

je tak volnému prietoku vzduchu. Preto
je dobré izolaènú fóliu vhodne za-
strihnú�. Lep�iemu chladeniu zdroja na-
pomô�e aj zväè�enie vetracích otvorov.
Najjednoduch�ie rie�enie je pootoèenie
rebier mrie�ky (kadia¾ prúdi vzduch do
zdroja) o 90°, èím sa plocha vetracieho
otvoru skoro zdvojnásobí.

Regulátory obrátok ventilátorov
Najväè�ím zdrojom hluku v PC bý-

vajú najèastej�ie ventilátory, ale nie je
v�dy nutné, aby pracovali na plný vý-
kon. To sa dá vhodne vyrie�i� pou�itím

regulátoru obrátok. �ia¾, neplatí to pre
ventilátorèek, ktorý chladí procesor.
Chladenie procesoru dos� èasto pracu-
je na hranici únosnosti a preto je om-
noho vhodnej�ie procesor rad�ej vyba-
vi� ve¾kým pasívnym chladièom, tak ako
tomu býva aj u procesorov INTEL Penti-
um II a do prednej èasti skrinky PC rad-
�ej umiestni� druhý �ve¾ký� ventilátor,
pripojený na regulátor obrátok - obr. 1.
(Základová doska ASUS TX97LE pro-
blém riadenia ventilátorov rie�i tak, �e
pri prechode dosky do re�imu SLEEP
MODE, kedy je väè�ina komponentov
odstavená, vypína napájanie ventiláto-
rov, èím se obmedzí hluènos�.)

Jedno z najjednoduch�ích zapojení
regulátora sa nachádza na obr. 2. Za-
pojenie je navrhnuté tak, aby pri teplote
asi 20 °C bolo napätie na ventilátore asi
5 a� 6 V. To je napätie, pri ktorom sa
ventilátor rozbieha. Pri plynulom zvy�o-
vaní teploty sa bude plynule zvy�ova�
aj napätie na ventilátore, a� pri zvý�ení
teploty asi na 35 °C napätie na ventilá-
tore dosiahne 11,5 V, èo predstavuje
maximálne otáèky ventilátoru.

Èo sa týka samotného zapojenia, na
snímanie teploty slú�i termistor R1, kto-
rý je napájaný zdrojom kon�tantného
prúdu. Ve¾kos� prúdu teèúceho cez ter-
mistor je daná súètom IB1 + UBE1/R2 a
pohybuje sa okolo 120 µA. Tým je za-
bezpeèené, �e sa termistor neohrieva
vplivom prechodu prúdu. Zapojenie
tranzistorov T1 a� T3 spolu s rezistor-
mi R3 a R4 predstavuje ve¾mi jednodu-
chý �operaèný� zosilòovaè. Jednosmer-
ná spätná väzba je zavedená rezistormi
R5 a R6; zmenou ich pomeru sa dá
upravi� zosilnenie, tj. teplotný rozsah
regulácie pod¾a potreby (èím je men-
�ie zosilnenie, tým väè�í je teplotný roz-
sah regulácie). Termistor R1, ktorý sní-
ma teplotu, je vhodné umiestni� buï
v blízkosti procesoru alebo v blízkosti
niektorého z chladièov v napájacom
zdroji. Pri spoloènom regulovaní dvoch
ventilátorov je v�ak nutné tranzistor T3
vybavi� chladiacim krídielkom, preto�e
pri regulácii mô�e na òom vznika� tepel-
ná strata a� okolo 1 W.

Na obr. 4. sa nachádza ïal�ie zapo-
jenie regulátora obrátok s ob¾úbeným

Regulátory obrátok
ventilátorov, alebo

chladenie PC
Miroslav Drozda

Jednou z mála mo�ností úprav, ktorú si mô�e be�ný amatér vylep�i�
svoje PC, je zlep�enie chladenia komponentov vnútri v PC a tým napríklad
zvý�i� jeho spo¾ahlivos�. Vhodnému chladeniu komponentov v PC sa zvy-
èajne nevenuje a� taká pozornos�, akú by si daná problematika zaslú�ila.

Obr. 2. Schéma zapojenia tranzistoro-
vého regulátoru obrátok

Obr. 1. Úprava chladenia v skrini PC

Obr. 3. Doska s plo�nými
spojmi tranzistorového

regulátoru



Praktická elektronika A Radio - 12/98

obvodom NE555. Jedná sa o impulznú
reguláciu so zmenou då�ky impulzu v
závislosti na teplote. Rozsah regulácie
je obdobný ako v predo�lom zapojení:
20 a� 35 °C. Oproti predchádzajúcemu
zapojeniu sa lí�i tým, �e regulaèný tran-
zistor T2 pracuje v spínacom re�ime a
tak na òom prakticky nevzniká �iadne
stratové teplo, tak�e regulácia je efek-
tívnej�ia.

Obvod IO1 - NE555 pracuje v jeho
typickom zapojení ako generátor. Na-
bíjací prúd kondenzátoru C1, tj. doba
nabíjania, je daná odporom rezistorov
R3 a R4, vybíjací prúd kondenzátoru C1
je v�ak závislý od teploty. Obvod, zlo-
�ený z termistoru R1, rezistoru R2 a
tranzistoru T1, zabezpeèuje potrebnú
teplotnú závislos� vybíjania èasovacie-
ho kondenzátoru C1, tak ako to ukazu-
je obr. 6. Pri ve¾mi nízkych teplotách sa
èinnos� tepelne závislého obvodu
v zapojení prakticky neprejaví a kon-
denzátor C1 je vybíjaný len cez rezis-
tor R4. Pri zvý�enej teplote sa v�ak
vplivom zmen�ovania odporu termisto-
ru R1 otvára tranzistor T1 a tým sa zvy-

�uje vybíjaci prúd a skracuje doba vy-
bíjania èasovacieho kondenzátoru C1.
Pomer doby medzi nabíjaním a vybíja-
ním èasovacieho kondenzátoru vyjad-
ruje obrátky ventilátoru � èím je doba
vybíjania krat�ia, tým sú obrátky venti-
látoru vy��ie.

Nasledujúce zapojenie regulátoru
obrátok bolo navrhnuté pre pou�itie

v systémoch so základovou doskou
ASUS TX97LE. Táto základová doska
sa vyznaèuje tým, �e je vybavená ob-
vodom, oznaèovaným ako �On Board
Monitor�. Jedná sa o obvod LM78 od
National Semiconductor pre sledovanie
dôle�itých velièín v systéme. Ide o sle-
dovanie napájacích napätí, teploty pro-
cesoru a základovej dosky a sledova-
nie èinnosti ventilátorov, pou�itých pre
chladenie systému. Doska má tri konek-
tory pre pripojenie ventilátorov: pre
zdrojový, pre procesorový a pre venti-
látor umiestnený na �asi skrinky. Pou-
�ité ventilátory v�ak musia ma� okrem
�tandardných prívodov napájania e�te
tretí prívod, na ktorom je vyvedený sig-
nál z Hallovej sondy. Tento vývod býva
oznaèovaný ako �Rotation�.

Na obr. 7. sa nachádza typické za-
pojenie elektroniky ventilátoru. Cievky
statoru bývajú be�ne vinuté ako
�tvorpólové alebo �es�pólové pod¾a po-
�adovaných obrátok ventilátoru, tj. 3000
alebo 2300 otáèok za minútu u ventilá-
torov 80 x 80 x 25 mm.

Vlastné zapojenie regulátoru obrá-
tok sa nachádza na obr. 8. Zapojenie
na reguláciu obrátok pou�íva techniku
fázového závesu. K tomuto úèelu bol
pou�itý integrovaný obvod MHB4046.
Funkcia zapojenia je navonok tá istá
ako v predchádzajúcich zapojeniach, tj.

Obr. 4. Schéma zapojenia impulznej regulácie obrátok

Obr. 5. Doska s plo�nými spojmi impulzného regulátoru

Obr. 6. Priebehy napätia na vývodoch 2 a 3 obvodu NE555 v závislosti od teploty

Obr. 8.
Zapojenie regulácie
obrátok s fázovým

závesom

Obr. 7. Zapojenie elektronického komutátoru
motorèeka ventilátora

Obr. 9. Doska s plo�nými spojmi
regulátoru s fázovým závesom

>
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regulácia obrátok ventilátoru v rozsahu
teplôt 20 a� 35 °C, trimrom R3 je v�ak
mo�né tento rozsah upravi�. Tranzistor
T1 spolu s rezistormi R1 a R4, trimrom
R3 a termistorom R2 predstavujú pre-
vodník teplota � napätie. Trimrom R3
sa riadi ve¾kos� prúdu prechádzajúceho
termistorom R2 a tým jeho pracovný
bod. Napätie z prevodníku sa privádza
na vývod è. 8 IO1, ktorým sa riadi frek-
vencia napätím riadeného oscilátoru,
nachádzajúceho sa v integrovanom ob-
vode IO1. Základná frekvencia oscilá-
toru je daná kondenzátorom C1 a re-
zistorom R9, rezistor R10 upravuje
rozsah preladenia oscilátoru. Na vývo-
de è. 4 IO1 sa nachádza výstup oscilá-
toru a jeho signál je privedený na dru-
hý vstup fázového komparátoru, vývod
è. 3 IO1. Signál z ventilátoru je najprv
upravený odporovým delièom R6, R7 a
kondenzátorom C5, dióda D1 slú�i na
potlaèenie �pièiek (rekuperaèná), sig-
nál sa nakoniec cez odde¾ovací kon-

denzátor C4 privádza na prvý vstup fá-
zového komparátoru, vývod è.12 IO1.
Signál z oscilátoru a ventilátoru je vo
fázovom komparátore porovnávaný a
na vývode è.13 IO1 sa nachádza jeho
výstup. Na výstupe fázového kompa-
rátoru je zapojená dolná prepus�, re-
zistor R8 a kondenzátor C6, z ktorej sa
nakoniec riadiace napätie privádza do
výkonového obvodu, tranzistory T2 a T3
spolu s rezistorom R11. Výkonový ob-
vod potom budí pripojený ventilátor.
Uvedený regulátor sa k základovej do-
ske pripája tak, �e prívody z ventilátoru
zapojíme do regulátoru a napájanie re-
gulátoru spolu s vývodom �Rotation�
zapojíme do základovej dosky. Trimrom
R3 potom za studena nastavíme zá-
kladné obrátky ventilátoru. Regulátor je
pou�ite¾ný pre riadenie motorèekov v
rozsahu asi od 500 a� po 5000 otáèok
za minútu, tak�e sú pou�ite¾né praktic-
ky v�etky be�né typy. Èo sa týka pou�i-
tého ventilátoru, nevadí, ak nemáme

zrovna po ruke vhodný trojvývodový typ.
Prakticky ka�dý ventilátor pou�ívaný v
PC sa dá upravi� na trojvývodový. Naj-
väè�í problém bude asi s rozobratím sa-
motného ventilátoru. Vstupný obvod re-
gulátoru je v�ak navrhnutý tak, �e je
mo�né potrebný signál odobera� aj
z prívodu niektorého statorového vinu-
tia motorèeka, ktoré býva ¾ah�ie dostup-
né. Regulaèný obvod sa dá e�te dopl-
ni� indikaènou LED na indikovanie
èinnosti fázového komparátoru. LED pri
správnej èinnosti bude poblikáva� pod¾a
synchronizovania sa obvodu a pri za-
stavení sa ventilátoru z akéhoko¾vek
dôvodu LED zhasne. LED sa pripája
cez rezistor 2,2 kΩ na vývod è. 1 IO1
katódou na zem.

Najdôle�itej�ie nakoniec: Pre v�et-
ky popisované zapojenia platí jedna
zásada, �e do PC ich umiestnime a�
po dôkladnom o�ivení na stole, predí-
deme tak riziku nechceného po�kode-
nia PC, napr. pri skrate napájania.

CD pøehrávaè
v automobilu

Martin Hlavièka

Nejeden motorista tou�í po CD pøehrávaèi v automobilu. Cena takového
pøístroje se v�ak pohybuje kolem 10 000 Kè. Pro ty, kteøí nechtìjí nebo
nemohou investovat tak závratnou sumu, nabízím zajímavé øe�ení, které
vás pøijde nejvý�e na tøetinu vý�e zmínìné èástky. V bazarech nebo výpro-
dejích mù�eme zakoupit pou�itou mechaniku CD-ROM za cenu kolem
1000 Kè, pøièem� nová stojí asi 2500 Kè. Takovou mechaniku doplníme
napájecím zdrojem, popisovaným v tomto èlánku, a mù�eme ji pøipojit
k autorádiu.

Rozbor problému

Nìkteøí z vás, kdo� máte zku�enosti
se systémem CD, mù�ete mít obavy
ze �patného dr�ení stopy. Po nìkolika
experimentech s CD-ROM rùzných
znaèek jsem se pøesvìdèil, �e mecha-
niky jsou vùèi otøesùm dost odolné.
Odolnost je dobrá díky velké vyrovná-
vací pamìti (256 kB), kterou �vícerych-
lostní� mechaniky potøebují k opravám
chyb, zpùsobených velkou rychlostí
ètení dat. Zvukové CD se v�ak ète stan-
dardní rychlostí, tudí� vyrovnávací pa-
mì� mù�e poslou�it k opravám chyb,
které vzniknou otøesy, vibracemi a ji-
nými mechanickými vlivy. Èím vy��í
rychlosti ètení mechanika dosahuje,
tím je pro ná� zámìr vhodnìj�í. Slu�-

ných výsledkù mù�eme dosáhnout i
s dvourychlostní mechanikou (jedno-
rychlostní jsem nezkou�el).

Ji� jeden rok takový pøehrávaè CD
vyu�ívám s mechanikou umo�òující
ètení 24násobnou rychlostí ve voze
se sportovnì ladìným podvozkem
(tvrdé pérování) a i na nejo�klivìj�ích
cestách mechanika nepøeskoèila. O
kvalitách mechaniky svìdèí mimo jiné
to, �e kdy� s ní v ruce �zachrastíte�,
èi ji obrátíte vzhùru nohama, takté�
nepøeskoèí. Experimenty také proká-
zaly, �e èím je mechanika rychlej�í,
tím má zpravidla hor�í zvuk. V repro-
dukci se objevuje pískání a cvrèení.
Kompromisem mù�e být mechanika
se ètením 2 a� 8násobnou rychlostí.
Zále�í také na znaèce.

Je�tì ne� se pustíme do stavby, je
nutné ujasnit si po�adavky a omezení
popisovaného øe�ení:

1) Mù�eme pou�ít jen mechaniku, vy-
bavenou tzv. �audiopanelem�. Ta má na
èelním panelu tlaèítka PLAY a FFWD.
2) Musíme se smíøit s nepohodlným
ovládáním, k dispozici jsou pouze funk-
ce PLAY, SKIP-dopøedu, STOP.
3) Mechanika nemá displej, tzn. nemá-
me informaci o stopì, resp. èase.
4) Zvuk z mechaniky CD-ROM nepat-
øí k nejlep�ím, ale do auta plnì posta-
èuje a v ka�dém pøípadì pøedèí kaze-
tový magnetofon.
5) V malých automobilech asi nena-
jdeme místo, kam ji vestavíme, pøes-
to�e rozmìry mechaniky jsou obdob-
né rozmìrùm autorádia.

Mechanika CD-ROM potøebuje ke
své èinnosti napìtí +12 a +5 V s tole-
rancí do 5 %. Ze zdroje 5 V odebere
proud a� 0,5 A a ze zdroje 12 V a�
1,6 A. Proudy se samozøejmì budou
li�it podle toho, jakou mechaniku pou-
�ijeme. Uvedené odbìry proudu se
vztahují na mechaniku 24x a krátko-
dobì mohou být i vìt�í. Z po�adavkù
je zøejmé, �e se stabilizátory øady 78XX
nevystaèíme. Abychom na výstupu sta-
bilizátoru dosáhli po�adovaného napì-
tí, musí být na vstupu napìtí alespoò
o 3 V vìt�í ne� napìtí na výstupu. Sta-
bilizátory øady 78XX navíc omezují
proud na 1 A.

Proto jsem postavil velmi jednodu-
chý mìniè napìtí z 12 V na asi 18 V,
za kterým pak následují tøísvorkové

>

>
Katalog FK technics

na CD-ROM
CD-ROM s katalogem naleznou v tomto

èísle naleznou pøedplatitelé firmy Amaro.
Ostatní ètenáøi si mohou tento CD-ROM
osobnì vyzvednout v prodejnì firmy FK tech-
nics, Praha 3 - �i�kov, Konìvova 62/883.

Katalog je mo�no otevírat v programu
Acrobat Reader verze 3.O (také jej nalez-
nete na tomto CD). Celý sortiment této fir-
my naleznete v adresáøi (slo�ce) KATALOG.

Dále jsou na tomto CD zajímavé demo-
verze programù pro tvorbu elektronických
schémat a desek: ECAD, FORMICA, Or-
CAD. Tyto programy je mo�no spou�tìt pøí-
mo z CD pod nále�itými adresáøi.

U�ivatelé WIN 3.x, èi bez zapnutého au-
torun ve WIN 95, 98 si mohou CD spustit
z následující cesty - D:\katalog.exe (kde D
je písmeno va�í CD-ROM). Po odkliknutí
dialogového okna s informacemi (OK) se
spustí program NavRoad, ve kterém se po-
hybuje podobnì jako v internetových pro-
hlí�eèích (Internet Explorer, Netscape Na-
vigator).



Praktická elektronika A Radio - 12/98

Obr. 1.
Schéma zapojení mìnièe pro

napájení mechaniky CD

Obr. 2. Rozmístìní souèástek na
desce a deska s plo�nými spoji

mìnièe

stabilizátory, proudovì posílené tran-
zistorem.

Vlastnosti mìnièe

Vstupní napìtí: 9 a� 18 V.
Výstupní napìtí: 18 V.
Výstupní proud: a� 3 A.
Úèinnost: pøibli�nì 70 %.
Pracovní kmitoèet: podle zatí�ení,

kolem 50 kHz.
Provozní teplota: 0 a� 60 °C

(výsledná teplota je v�ak omezena
vlastnostmi CD-ROM mechaniky).

Popis zapojení

Zapojení zvy�ujícího mìnièe (boost)
s øídicím obvodem firmy Thomson
UC3843N je na obr. 1. Cívka L1 je
v obvodu zapojena do série se spína-
cím prvkem T1 (MOS tranzistor). Po
sepnutí tranzistoru T1 se kondenzátor
C6 vybíjí do zátì�e, nemù�e se v�ak
vybíjet do zdroje, proto�e je oddìlen
diodou D1. Proud vybuzený vstupním
napìtím teèe cívkou L1 pøes tranzistor
T1 do zemì. V cívce se akumuluje
energie

W L I=
1

2

2
. .

Proud cívkou roste a� do okam�iku,
kdy je tranzistor T1 uzavøen. V tomto
okam�iku chce cívka udr�et smìr a ve-
likost pùvodního proudu a vzniká na
ní indukované napìtí, které se sèítá
s napájecím napìtím. Výsledné napì-
tí nabíjí kondenzátor C6 a je o napìtí
indukované v L1 vy��í ne� napájecí na-
pìtí. Celý cyklus se znovu opakuje.

Otevírání a zavírání tranzistoru øídí
obvod IO1. Na snímacím rezistoru R6
získáváme informaci o proudu, která
se pøes integraèní èlánek C2 a R5 pøi-
vádí na vstup 3 IO1. Toto napìtí je
úmìrné proudu, procházejícímu T1 a
L1. Dìlièem R7 a R8 je dána velikost
výstupního napìtí. Nebyl by problém
zhotovit mìniè pøímo na 12 V, ale vý-
stupní napìtí by bylo stabilizováno jen
tehdy, dokud by vstupní napìtí bylo
men�í ne� po�adované napìtí.
V na�em pøípadì má být na výstupu
mìnièe (tj. na C6) napìtí 18 V. Pokud
bychom na vstupu zvy�ovali napìtí nad
18 V, poroste také úmìrnì i výstupní
napìtí. Bohu�el jsem nepøi�el na zpù-
sob, jak se s tímto jevem vypoøádat,

co� trochu zkomplikovalo konstrukci o
tøísvorkový stabilizátor IO2 a tranzis-
tor T2. Integraèním èlánkem R4 a C3
je dán pracovní kmitoèet mìnièe. Pro
klidový kmitoèet platí:

f
C R

=
1 72

3 4

,

.
.

Dal�í informace o integrovaném obvo-
du IO1 naleznete v [2] a [4].

Dioda D1 je Shottkyho typu.
Za mìnièem následuje stabilizátor

7812, �posílený� tranzistorem T2. Tak-
to zapojený stabilizátor je schopný do-
dat vìt�í výstupní proud. Pro napìtí 5 V
vystaèíme se stabilizátorem 7805, ne-
bo� proud v této vìtvi by mìl být do 1 A.

Popis konstrukce

Amatéry, kteøí se bojí konstrukcí
s cívkami, mohu ujistit, �e v na�em pøí-
padì je neèeká nic stra�ného. Na cívce
pøíli� nezále�í. Ze �uplíkových zásob
jsem pou�il hrníèkové jádro s vnìj�ím
prùmìrem 25 mm, Al = 1000, zhotove-

né z materiálu H22. Pøi montá�i mi já-
dro prasklo, nahradil jsem je stejným
jádrem, ale s Al 400, a mìniè pøesto
funguje. Pokud budete jádro kupovat,
je vhodnìj�í materiál H21 s Al 1000.
Cívku tvoøí asi 20 závitù drátu CuL o
prùmìru 1,5 mm. Nemìl jsem v�ak
k dispozici takový drát, tak jsem sou-
èasnì navinul 3 dráty o prùmìru
0,5 mm, které bì�nì se�enete z vychy-
lovacích cívek staré televize. (Navinu-
tím cívky více dráty souèasnì se zmen-
�í ztráty v cívce � pozn. red.)
Indukènost by mìla být v rozmezí 20
a� 60 µH.

Rezistor R6 zhotovíme z kusu kon-
stantanového drátu. Drát svineme do
�roubovice a jen tak jej pøipájíme.

Pøi osazování IO1 a T1 dáváme po-
zor na statickou elektøinu. Desku
s plo�nými spoji mù�eme zapájet i pis-
tolovou pájeèkou. Nesmíme ji v�ak bì-
hem pájení zapínat èi vypínat.

Na pozici tranzistoru T2 jsem pou-
�il typ BUX84 ze svých zásob. Vzhle-
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R3
R4
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R7R8
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C2 C3
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dem k cenì v�ak tento typ nemohu do-
poruèit. Pro (pomalej�í) mechaniky
s men�ím odbìrem mù�eme pou�ít typ
BD239, jinak jsou vhodnìj�í výkonnìj-
�í tranzistory BD711 nebo BD243, kte-
ré na�tìstí nejsou o moc dra��í. Dále
je tøeba doplnit IO3, T1 a T2 chladi-
èem. Na tranzistoru T2 se mù�e ztrá-
cet výkon a� 15 W! Kondenzátory C9
a C10 pøipájíme ze strany plo�ných
spojù.

O�ivení

Osazenou desku s plo�nými spoji
pøipojíme na regulovatelný zdroj
s proudovým omezením. Klidový odbìr
by mìl být do 100 mA. Zkontrolujeme
výstupní napìtí mìnièe na katodì dio-
dy D1. Mìlo by být v rozmezí 18 a�
21 V. Není-li napìtí v tomto rozsahu,
mù�eme je upravit zmìnou rezistoru

R8. Èím vìt�í odpor rezistoru, tím vìt-
�í je výstupní napìtí. V pøípadì, �e je
napìtí mnohem vìt�í a svojí velikostí
ohro�uje kondenzátor C6, je zøejmì
po�kozen referenèní zdroj uvnitø inte-
grovaného obvodu. Závadu by mohl
zpùsobit zkrat; takovým zpùsobem se
mi podaøilo integrovaný obvod znièit.
Mechaniku CD-ROM pøipojíme ke
zdroji a� po vyzkou�ení a ovìøení �tvr-
dosti� zdroje. Podle typu mechaniky
CD-ROM (velikosti odebíraného prou-
du) zvolíme proud ochranné pojistky.

Pøi správném osazení a zapájení
souèástek zdroj funguje na první za-
pojení.

Montá� do automobilu

Umístìní v automobilu závisí na
konkrétním typu vozidla, zde ponechá-
vám prostor va�í fantazii. Je ale nutné
dbát na to, aby se napájecí vodièe ni-
kde nezkratovaly, co� by mohlo zpù-
sobit po�ár vozidla.

Mechaniku CD pou�ívám ve voze
Peugeot 309. Pokud jezdím sám, le�í
mechanika na sedadle spolujezdce.
V plnì obsazeném voze je mechanika
polo�ena na zadním støedovém tune-
lu. Obávám se, �e obdobné øe�ení bu-
dou muset podstoupit i majitelé vozù
�koda.

Mechanika CD-ROM je vybavena
analogovým výstupem � viz obr. 4.
Odtud vyvedeme signál, který pøipojí-
me k zesilovaèi nebo autorádiu. Zase
je tøeba postupovat individuálnì podle
typu autorádia. V na�em automobilu
máme obyèejné analogové rádio Sa-
nyo. Náèrtek zapojení je patrný z obr.
3 a 5. K volbì mezi re�imy CD - RA-
DIO jsem pou�il pøepínaè AM - FM
s tím, �e poslech rádia jsem omezil na
velmi krátké vlny. V jakostnìj�ích pøijí-
maèích mù�ete pøepínání vyøe�it elek-
tronickým pøepínaèem.

Hlavnì je nutné vyvarovat se zem-
ních smyèek. Kupodivu jsem s nimi
nemìl �ádné problémy. Doporuèuji sig-
nální zem pøipojit pouze ke kostøe au-
torádia a na pøehrávaèi CD ji vùbec ne-
zapojovat! Pokud bychom tak neuèinili,
vytvoøila by se zemní smyèka pøes na-
pájecí zem na autobaterii a odtud do
rádia.

Mechanika CD má pomìrnì silný
linkový výstup asi 1 V/0 dB. Výstupní
napìtí je tøeba zpravidla zmen�it,
av�ak zále�í na daném typu rádia.
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Obr. 3. Pøipojení pøehrávaèe CD ke
zdroji a autorádiu

Obr. 4. Pro nás dùle�ité konektory
na mechanice CD-ROM

Obr. 5. Úprava zapojení autorádia

Závìr

Stavba celého zdroje nepøesáhne
èástku 200 Kè, pøièem� pou�itou me-
chaniku CD poøídíme za 1500 Kè.

Domnívám se, �e dané øe�ení po-
mù�e pøeklenout období, kdy jsou CD
pøehrávaèe do automobilu neúnosnì
drahé.

Rozpis pou�itých souèástek

R1, R4, R7 10 kΩ
R2 100 kΩ
R3 15 kΩ
R5 1 kΩ
R6 0,1 Ω / 5 W (62 mm kon-

stantanu ∅ 0,63 mm, viz
poznámka)

R8 68 kΩ
R9 22 Ω
C1, C3 10 nF
C2, C4 1 nF
C5, C6 1000 µF / 35 V
C7, C8 47 µF / 35 V
C9, C10 100 nF
L1 20 a� 60 µH, 20 z na hrní-

èkovém jádøe ∅1 = 11 mm,
∅2 = 25 mm, Al = 1000, H22

D1 1N5818, Shottky 3 A / 30 V
D2 1N4148, obyèejná Si dioda
T1 BUZ11
T2 BUX84, BD239 (2 A),

BD243 (6 A), BD711 (12 A)
IO1 UC3843N
IO2 7812 (�v plastu�)
IO3 7805 (�v plastu�)
mechanika CD-ROM s �audiopanelem�

Pozn.: Konstantanový drát ∅ 0,5
mm  a hrníèkové jádro 18 x 11 mm
Al = 2940, H21 (pak má L1 jen 10 z)
lze sehnat v prodejnì COMPO, obvod
UC3843N se�enete v PS electronic
nebo GM electronic, konektory a me-
chaniku CD-ROM napø. v prodejnì
ALZASOFT, Dìlnická 5, Praha 7.
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Na va�e pøipomínky ke konstrukci se
tì�ím na adrese
hlavicm@feld.cvut.cz

Obr. 6. Vnitøní zapojení obvodù øady UC384x

K èlánku �Stereofonní
kazetový pøehrávaè

k PC� z PE 8/98
Po sestavení nìkolika dal�ích pøe-

hrávaèù se ukázalo, �e nìkteré kaze-
ty mohou být nahrány tak silnì, a� je
signál na výstupu zkreslený. V tom pøí-
padì postaèí zmen�it zesílení sníma-
cího zesilovaèe zvìt�ením odporu R5
na 2,2 kΩ. JB
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Byl jsem jedním svým dobrým zná-
mým po�ádán o spínaè motoru venti-
látoru chladièe do auta, nebo� do té
doby jej musel spínat ruènì. Spínaè,
jen� byl uveøejnìn v PE 8/97 se mi pøí-
li� neosvìdèil, a proto jsem se pustil
do stavby vlastního. Postupnì jsem se
dopracoval a� k budièùm LED, tak�e
výsledný obvod pracuje jednak jako
spínaè ventilátoru, a je�tì jako indikaè-
ní teplomìr.

Jedná se v podstatì o jednoduchý
regulátor, který pracuje také jako mìøi-
cí pøístroj - teplomìr. Regulátor sepne
ventilátor, je-li na jeho vstup, který je
paralelnì pøipojen k pomìrovému mì-
øicímu systému teplomìru na palubní
desce, pøivedeno napìtí asi 2,1 V, kte-
ré odpovídá teplotì pøibli�nì 80 °C, a
vypne, zvìt�í-li se toto napìtí na 2,6 V,
co� odpovídá teplotì asi 75 °C. Toto
spínací a rozpínací napìtí je mo�no

zmìnit pøepojením bází tranzistorù T1
a T2 na jiné LED, které v�ak v zapojení
nesmí být vedle sebe (napø. D4 a D5).
Rozsah regulace lze upravit také trim-
rem P1 nebo zmìnou odporu rezistoru
R11 upravujícího zesílení zesilovaèe na
vstupu.

Jsou zde také tlaèítka Tl1 a Tl3, kte-
ré umo�òují kdykoliv sepnout nebo vy-
pnout ventilátor (relé). Relé v�ak nemù-
�e sepnout, bude-li svítit LED u
tranzistoru T2 (D3). Relé nemù�e také
sepnout, pokud je právì sepnut T1 (svítí
D5) nebo bude stisknuto nedopatøením
vypínací tlaèítko Tl1. Proto je zde roz-
pínací tlaèítko Tl2 (reset), které na oka-
m�ik odpojí spínací napìtí pro IO3. Poté
relé znovu sepne.

Zapojení je natolik jednoduché a uni-
verzální, �e neuvádím ani desku s plo�-
nými spoji. Myslím si, �e popisované za-
øízení lze pou�ít s vhodnými snímaèi a

Spínaè ventilátoru
chladièe

pøevodníky v�ude tam, kde nejsou pøí-
li� velké nároky na pøesnost regulace.

Seznam souèástek
R1 2,2 kW
R2 1,2 kW
R3 3,8 kW
R4 1 kW
R5 a� R8 10 kW
R9 6,8 kW
R10 560 W
R11 2,7 kW
P1 47 kW

C1 100 nF
C2 220 nF

D1 a� D11 jakékoli LED
D12 1N4148
T1, T2 BC557
T3 BD139
IO1 MA741
IO2 LM3914
IO3 CMOS 4013
IO4 7812

Tl1, Tl3 spínací tlaèítko
Tl2 rozpínací tlaèítko
Relé napø. automobilové relé

Jan Bachoøík

Obr. 1. Spínaè ventilátoru chladièe s indikací teploty

V odbornej literatúre bolo uverejne-
ných u� nieko¾ko typov programátorov
jednoèipových mikropoèítaèov. Zapoje-
nie nasledujúceho programátora vy-
chádza z menej známeho programáto-
ra typu LUDIPIPO. Jeho nevýhodou je,
�e je pou�ite¾ný len pre procesor
PIC16C84.

Vlastnosti zapojenia:
- mo�nos� programova� pamä� pro-

gramu (1024 x 14bit) a datovu EE-
PROM 64 x 8bit,

- nevy�aduje externé napájanie (po-
u�íva napätie zo sériového portu po-
èítaèa,

- maximálna jednoduchos� zapojenia,
- minimálne náklady na stavbu zaria-

denia.

Programátor sa pripája na sériový
port poèítaèa, z ktorého sa získava
programovacie napätie 5 V, stabilizo-
vané Zenerovou diódou. Pokia¾ neu-
robíte chybu, zariadenie pracuje na
prvé zapojenie. Celé zariadenie je
postavené na doske s plo�nými spoj-
mi o rozmeroch 3 x 4 cm, prispájko-
vané ku konektoru CANNON 9, tak�e
tvorí jeden celok. Zapojenie progra-
mátora je nato¾ko jednoduché, �e si
dosku mô�e navhnú� ka�dý pod¾a
svojho vkusu.

Ovládanie programátora zabezpe-
èuje známy, vo¾ne �írený program PIP-
02.exe spolu s nevyhnutným ovláda-
èom na sériový port poèítaèa. Uvedené
programy sú od firmy Silicon-Studio a
dajú sa získa� na internetovej adrese,
napríklad:

http://www.microchip.com alebo
http://www.sistudio.com/sc/pip02.zip

MB

Jednoduchý programátor
PIC16C84

Obr. 1. Jednoduchý programátor
PIC16C84
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Vá�ená redakce,

obracím se na Vás s problémem, se
kterým si nevím rady. Pøed èasem jsem
si zakoupil CB stanici a zaèaly trable.
Jako èlovìk, který nemá rád zbyteèné
problémy, po�ádal jsem písemnì realitní
kanceláø, která má v péèi ná� dùm, o
povolení umístit si anténu na støechu
domu, ve kterém bydlím. Po více ne�
�esti týdnech jsem se koneènì doèkal
odpovìdi, ov�em stanovisko bylo zamí-
tavé a bez sdìlení dùvodù, zato s vý-
hrù�kou právních sankcí, kdybych náho-

CB na Ukrajinì aneb jiný kraj, jiný mrav

Pøi pøíle�itosti Mezinárodního setkání
radioamatérù v Holicích jsme se setkali
s ukrajinským hostem - byl jím Slava So-
kalski, UX1DC, z U�gorodu. Radiotech-
nika je jeho profesí, zabývá se servisem,
montá�emi a prodejem radiostanic v�e-
ho druhu. Vyprávìl nám, jaké podmínky
jsou pro u�ivatele obèanských radiosta-
nic stanoveny na Ukrajinì (konec srpna
1998).

Slava Sokalski je kromì radioamatér-
ských pásem aktivní i v pásmu CB, kde
pou�ívá volací znaèku 315PA/DX, a to,
co nám sdìlil o CB na Ukrajinì, mo�no
nazvat �zlým snem síbíèkáøe�. Ostatnì
posuïte sami:

Otevíráme staronové téma:
Potí�e s okolím pøi stavbì antén

Pùsobí radioamatérùm jejich okolí potí�e? Nebo spí�e pùsobí radioamatéøi
potí�e svému okolí? Kuriózní jsou situace, kdy si zpùsobují radioamatéøi potí�e
navzájem. Jednou z hlavních pøíèin støetù v�eho druhu jsou antény a jejich in-
stalace. Tento problém dobøe znali u� na�i radioamatér�tí pradìdové, co� do-
kumentujeme ukázkou z radioamatérské literatury 20. let. Pozdìji byl tento pro-
blém celkem podrobnì zpracován v seriálu �Antény a paragrafy� v èasopise
Amatérské radio (AR A1 a� AR A3/1984 - doporuèujeme i po letech prostudo-
vat). A jaká je situace dnes? Napi�te nám svoje zku�enosti a rady, abychom je
mohli zveøejnit pro pouèení ostatním. Zaèneme dopisem ètenáøe z Kladna.

dou neuposlechl a anténu si pøesto na
støechu dal.

Kdy� jsem se zaèal zajímat, proè mi
byla zamítnuta moje �ádost, dozvìdìl
jsem se opravdové perly. Nejdøíve, �e je
støecha pøed opravou. Namítl jsem tedy,
�e rád poèkám po opravì, ale na to mi
bylo øeèeno, �e støecha nebude �ná�la-
pová� a tudí� se tam nebude moci cho-
dit. Podotýkám, �e jde o rovnou støechu.
Po mé námitce, �e se pøeci musí dìlat
revize hromosvodu a dal�ích zaøízení na
støe�e, jsem se dozvìdìl, �e ti, co to bu-
dou dìlat, budou taky vìdìt, kam �láp-

Pro provoz v pásmu CB jsou na Ukra-
jinì udìlovány z centra v Kijevì licence -
poøádek musí být. Ale udr�ovat poøádek,
to nìco stojí. Proto je nutno za takovou
licenci zaplatit. Zájemce o provoz v pás-
mu CB nejprve musí získat tzv. povolení,
za které zaplatí 49,20 høiven (asi 47
DM). Kdy� má povolení, za�ádá písem-
nì o vydání licence. Za tu zaplatí dal�ích
70 høiven (asi 68 DM), celkem tedy pøes
2000 Kè za to, �e mù�e u�ívat pásmo
CB. Cena bì�né CB radiostanice �han-
dy� je na Ukrajinì asi 100 høiven.

Není tomu tak dávno, co ná� ÈTÚ vy-
bíral za registraci CB radiostanice jedno-
rázový poplatek 100 Kè (øadou u�ivatelù

CB byl ignorován) a bylo to pova�ováno
mnohými za nehoráznost.

Ukrajin�tí radioamatéøi-vysílaèi jsou
na tom podstatnì lépe. Ti platí za licenci
roèní poplatek 7 høiven. Také sí� radioa-
matérských pøevádìèù na Ukrajinì
houstne jako v ostatních zemích. Jen
v U�gorodu a nejbli��ím okolí jsou do-
stupné tøi FM pøevádìèe, z nich� jeden
vìnovala ukrajinským radioamatérùm
maïarská univerzita. Slava, UX1DC, vy-
u�ívá nejvíce pøevádìè UR0DWA v ka-
nále R3. Odhaduje, �e pøes tento pøevá-
dìè vysí lá pravidelnì asi padesát
koncesionáøù.

Nedaleko U�gorodu je umístìn rov-
nì� nód sítì paket rádia, propojený
s maïarskou sítí PR v pásmu 430 MHz.

pfm

nout a kam ne. Na námitku, �e snad není
problém sdìlit mi toto tajemství, jsem
odpovìï nedostal. Chtìl jsem tedy anté-
nu umístit tak, aby se nedotýkala støechy
- na nìkterou z vìtracích �achet nebo na
vyøazený sto�ár od spoleèné antény.
Ani to ne�lo. Pro zmìnu jsem se dozvì-
dìl, �e kdy� to povolí mnì, bude to chtít
ka�dý. A v tomto duchu se vedla debata
na toto téma s odpovìdnou pracovnicí
na Mìstském úøadì. Nemluvím o tom,
�e jsem úøednici pøesvìdèoval, �e pøi
montá�i antény budou dodr�eny v�echny
normy, bezpeènostní hlediska a pøedpi-
sy, které se tohoto problému týkají a �e
v �ádném pøípadì støecha nebude po-
�kozena.

Kdy� se ov�em rozhlédnu po mìstì,
vidím, �e témìø na ka�dém druhém
domì anténa je. Jak podivné. Jsou - jak
jsem se dozvìdìl - tací, kteøí povolení od
toho samého úøadu dostali a nìkteøí i
bez problémù. Dal�í se pro jistotu na nic
radìji neptali, zvlá�tì po zku�enostech
nás, kteøí jsme to zkusili. A jak jsem se
na pásmu dozvìdìl, není nás málo, kdo
by anténu na støechu chtìli a nesmí.

Chtìl bych Vás proto po�ádat o Vá�
názor na tento problém. Mìl jsem zato,
�e v rámci Generálního povolení je mo�-
né získat i mo�nost k umístìní antény na
støechu, tak jako to je v pøípadì pøíjmu
televizního a rozhlasového signálu, kdy�
majitel nemovitosti nemù�e nebo nechce
zajistit kvalitní pøíjem. Nebo jsme oprav-
du odkázáni na milost a nemilost v�eli-
kých úøedníkù, kteøí - jak se v tomto pøí-
padì ukázalo - nemají ani potuchy, co
CB je a jak vlastnì vypadá taková anté-
na, okolo které dìlají takové divadlo?

Vlastimil Havelka, Kladno

Obr. 1. Ukázka z knihy �500 otázek a odpovìdí ze v�ech oborù radia�, která vy�la
v Praze r. 1925. Citace je z oddílu �Jaká naøízení dnes u nás platí pro výstavbu a pou-

�ívání anten?� a zdá se, �e v nìkterých smìrech to mìli na�i dìdové tì��í ne� my

Obr. 2. Z té�e knihy názorný návod, jak
upevnit anténu na (sousedùv) komín
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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

DOMÁCÍ GRAFICKÉ STUDIO
Mno�ství osobních poèítaèù v èeských domácnostech pozvolna narùstá a jejich klesající ceny tento

trend jistì je�tì urychlí. Díky tomu pøestávají být poèítaèe pouze nástrojem �badatelù� a stávají se spotøební
elektronikou. Pøístrojem, s kterým si lze hrát, studovat, komunikovat ... a tøeba i tisknout rùzné pohlednice,
pozvánky, blahopøání, diplomy ap. A k tomu je právì popisovaný software - Microsoft Greetings Work-
shop.

Kromì poèítaèe k tomu potøebujete
samozøejmì i tiskárnu - souèasné in-
koustové tiskárny jsou cenovì dostup-
né i pro domácnosti (ji� od nìkolika
tisíc Kè) a jejich barevný tisk, obzvlá�tì
pøi pou�ití kvalitnìj�ího (dra��ího) pa-
píru je ji� zcela reprezentativní.

Greetings Workshop (volnì pøelo-
�eno asi jako dílna na pohlednice) je
urèen opravdu �u�ivatelùm spotøební
elektroniky�. Z úvodní obrazovky (viz
obrázek) si pomìrnì snadno i úplný
zaèáteèník v práci s poèítaèem vybere
co chce dìlat a je pak velice �pevnì�
veden a� do zdárného dokonèení díla.
Nemusíte být ani zdatnými grafiky èi
návrháøi - pro v�echny typy tiskovin

máte k dispozici nepøeberné mno�ství
vzorù, které si mù�ete upravovat a pøi-
zpùsobovat svému vkusu (z velmi bo-
hatých databází podkladù a clipartù),
ale i rovnou pou�ít, tak jak jsou.

V programu mù�ete tvoøit:
l pozvánky, kartièky, oznámení,

pohlednice,
l plakáty a transparenty (slepo-

váním z více listù A4),
l zpravodaje (noviny),
l kalendáøe,
l diplomy,
l dopisní papíry,
l �títky (samolepky) a nálepky,
l multimediální elektronické po-

hlednice.
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Dlouhý transparent slepíte z potøebného poètu vyti�tìných listù A4

Vzory pozvánek jsou roztøídìny podle
zamìøení do mnoha kategorií - oslavy,

party, spolkové akce, svatby atd.

Kalendáøe mohou být mìsíèní, roèní, vícelistové,
s nejrùznìj�ími motivy a typy písma

Nìkolika �uknutími lze vytvoøit
adresní �títky a jakékoliv jiné
samolepky

Nechybí bohatý výbìr diplomù pro v�ech-
ny pøíle�itosti sportovní, spoleèenské
i pracovní

Specializované
webové stránky

pøiná�ejí nové
námìty, vzory

a pøedlohy
a mno�ství

rùzných doplòkù
(jako obchodní

artikl za peníze)

Ke ka�dému kroku dostanete nabídku
mo�ných èinností (rámeèek vpravo) a objeví
se pruhy (na horním okraji obrazovky)
s nástroji, pomocí kterých lze potøebné
úpravy realizovat (zde na dopisním papíru)

Vyberete-li si ze vstupní obrazovky
typ tiskoviny, máte v�dy základní vol-
bu - zda chcete tvoøit zcela samostat-
nì z èistého stolu, nebo zda chcete
pou�ít nìkteré z pøipravených vzorù
a pouze je dotvoøit. Pokud pracujete
s pøipravenými vzory, máte mo�nost na
nich prakticky v�e mìnit - barvy, pod-

klady, texty, písma, rozmístìní objek-
tù na stránce atd. Ovládání programu
je v této fázi podobné, jako u v�ech
ostatních produktù Microsoftu - nástro-
jové pruhy a tlaèítka.

Z hlediska tisku program �hlídá�
velikost netisknutelných okrajù (podle
typu tiskárny) a podrobnì vás vede, je-
li zapotøebí tisknout oboustrannì.

Pro rozesílání elektronickou po�tou
mù�ete tvoøit i multimediální pohled-
nice s animacemi a doprovodnými zvu-
ky a rovnou je z programu odeslat.
Pøíjemce nepotøebuje k jejich pøehrání
�ádný speciální program.

Na úvodní obrazovce si mù�ete vy-
brat i Idea Book od firmy HallMark -  je
to elektronická publikace, která nabízí
mnoho tipù k èemu vyu�ít v�echny ty
kartièky, pohlednice, �títky ap.

A koneènì je tu i mo�nost �go on-
line� (telefon na základní obrazovce).
Zvolíte-li ji, pøipojíte se na internetové
stránky, pøipravované Microsoftem
speciálnì pro u�ivatele tohoto softwaru
(HomePublishing.com).



Praktická elektronika  A Radio - 12/98

Nejznámìj�ími výrobky firmy Yama-
ha jsou asi elektronické hudební nástro-
je. Firma vyrábí v�ak také spotøební
elektroniku a komponenty pro výpoèet-
ní techniku (zvukové karty a mechani-
ky CD-ROM). V tomto èlánku bych chtìl
pøedstavit multimediální reproduktory.

Dnes je prakticky ka�dý domácí po-
èítaè PC vybaven zvukovou kartou. K té
v�ak bývají zpravidla pøipojeny repro-
duktory, zakoupené v hor�ím pøípadì
na tr�i�ti za nìkolik desítek Kè, v lep-
�ím u firmy prodávající výpoèetní tech-
niku. Kvalita tìchto reproduktorù bývá
dosti �patná a zpravidla se hodí jen
k nenároènému ozvuèení poèítaèových
her. Pro pøehrávání hudby (a� u� z CD
nebo rùzných datových souborù) je
v�ak tøeba pou�ít kvalitní reproduktory,
nemá-li být vyluzovaný zvuk na úrovni

pøenosného radiopøijímaèe. Vyzkou�el
jsem na svém poèítaèi ji� hezkou øadu
reproduktorù, ale �ádný mne zcela ne-
uspokojil - buï mìly �patný zvuk (ty
k poèítaèùm) nebo silné rozptylové pole
permanentních magnetù reproduktorù
(ty k hifi sestavám). Proto kdy� jsem ob-
jevil v nabídce firmy ZERO reproduk-
tory Yamaha, po�ádal jsem o jejich za-
pùjèení k poslechovým testùm.

V�echny reproduktory Yamaha jsou
vybaveny vlastním výkonovým zesilo-
vaèem a jsou magneticky stínìné. Lze
je proto umístit tìsnì vedle monitoru
poèítaèe. Reproduktory lze pou�ít ne-
jen k ozvuèení PC, ale také rùzných
walkmanù a diskmanù, které jsou stan-
dardnì vybaveny pouze výstupem pro
sluchátka. Testoval jsem v�echny re-
produktory uvedené v tabulce, kromì
typu YST-M7.

V�echny reproduktory jsou v plasto-
vých skøíòkách a jsou dobøe utlumené.
Ani jeden z testova-
ných kusù nezaèal
pøi vìt�í hlasitosti
drnèet nebo rezo-
novat na urèitém
kmitoètu. Pou�ité
zesilovaèe mají
mìkký nábìh, pøi
zapnutí a vypnutí
se ozve nanejvý� ti-
ché lupnutí.

Reproduktory
YST-M15 mají pøe-
kvapivì dobrý zvuk,
uvá�íme-li, �e je
pou�it pouze jeden
�irokopásmový re-
produktor v ka�dé
skøíòce. Hlubokých
tónù v�ak usly�íte
jen pomálu i pøesto, �e skøíòky mají
bassreflexovou ozvuènici a zesilovaè je
vybaven obvodem Active Servo Tech-
nology zlep�ujícím reprodukci hlubo-
kých tónù.

YST-M20 DSP je navíc doplnìn ob-
vodem pro zlep�ení prostorového zvu-
ku (Digital Surround Processing). Ob-

YST-M15

YST-M20 DSP

YST-MSW5

vod pracuje docela pìknì, av�ak pøi ti-
chém poslechu je v reprodukci sly�et
�um a signál je znatelnì zkreslený.
Na�tìstí lze tlaèítkem DSP na èelním
panelu DSP vypnout.

YST-MSW25 je systém se subwoo-
ferem a dvìma satelity. Hraje docela
pìknì, av�ak dìlicí kmitoèet je podle
mého názoru pøíli� vysoko. Subwoofer
není proto vhodné umístit pøíli� daleko
od støedu poslechového prostoru.

YST-MSW5 je samostatný subwoo-
fer pro zlep�ení reprodukce nízkých
kmitoètù. Spolu s YST-M15 nebo M20
DSP to �hraje� pøi bì�né hlasitosti vel-
mi pìknì, av�ak musíme se smíøit s vel-
kým poètem nejrùznìj�ích propojova-
cích kabelù. Subwoofer pøi velkých
hlasitostech bohu�el �ztrácí dech� � nej-
døíve zaène �funìt� a brzy nato omezo-
vat nf zesilovaè nebo nestaèí výchylka
membrány reproduktoru � pøíèinu jsem
bohu�el nedokázal urèit.

I pøes uvedené výtky se nespornì
jedná o jedny z nejkvalitnìj�ích repro-
duktorù, které lze k PC v tuzemsku kou-
pit. Chcete-li na vánoce udìlat radost
svým blízkým nebo sobì, dostanete je
u firmy ZERO spol. s r. o., Turnovské-
ho 263, Praha 10, tel. 71 000 111.

YOB

REPRODUKTORY
PRO MULTIMÉDIA OD FIRMY YAMAHA

typ výstupní kmitoètový prùmìr poèet DSP výstup na napájecí
výkon rozsah reproduktorù vstupù sluchátka zdroj

YST-M7 2x 5 W 80 Hz a� 20 kHz 2x 6,5 cm 2 ne ano vnìj�í

YST-M15 2x 10 W 70 Hz a� 20 kHz 2x 8 cm 2 ne ano vnìj�í

YST-M20 DSP 2x 10 W 70 Hz a� 20 kHz 2x 8 cm 2 ano ano vnìj�í

YST-MS25 2x 5 W 100 Hz a� 20 kHz 2x 5 cm 2 ne ano vnitøní

15 W 40 a� 250 Hz 12 cm

YST-MSW5 15 W 40 a� 250 Hz 12 cm 1 ne ne vnitøní

Tab. 1. Technické údaje reproduktorù Yamaha

YST-MSW25
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INTERNET
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI SPINET A MICROSOFT

The Tech (www.thetech.org)
vybírá ka�dý mìsíc 10 nejoblíbe-
nìj�ích míst na WWW Internetu
zamìøených na pøírodní i technic-
ké vìdy a urèených pro uèitele,
studenty a rodiny. Seznámíme
vás s listopadovým výbìrem - je
to zajímavé nejen pro samotné
informace, které na vybraných
místech najdete, ale i z hlediska
poznání, jakou (pro nás zatím
zcela nepøedstavitelnou) roli hra-
je dnes Internet ve vzdìlávání
a �kolní výuce v USA.

Fotografie bunìk
www.cellsalive.com/
I fotografování bunìk mù�e být ko-

níèek. Jeho výsledky najdete na tom-
to místì. Nabídne vám zcela nový po-
hled na buòky a dal�í mikrobiologické
entity. Dozvíte se zde i jak byly fotogra-
fie poøízeny.

Searchopolis
www.searchopolis.com/
Dal�í nový vyhledávací server - je

zamìøen na teenagery a v jejich stylu
jim pomáhá vyhledávat informace, kte-
ré potøebují. Jsou zde i diskusní sku-
piny, hry, zpravodajství atd.

Prùvodce webem
www.ithaca.edu/library/
Training/ICYouSee.html
Pro zaèáteèníky mù�e být Internet

obtí�né a ne pøíli� pøátelské místo. Zde
dostanete rady jak krok za krokem ob-
jevovat jeho pùvaby.

Zdroj pro uèitele
www.pbs.org/teachersource/
V USA je podpora výuky na v�ech

stupních z Internetu nepøedstavitelnì
rozvinutá. Je zde samozøejmì také
mnoho zdrojù pro uèitele - uèební lek-
ce z rùzných oborù, obrázky a tabulky

Prùvodce webem
pro zaèáteèníky

Fotografie bunìk (nahoøe),
Searchopolis (vlevo),

Access Excellence (vpravo)
a Zdroj pro uèitele (dole)



Praktická elektronika  A Radio - 12/98

K INTERNETU VÁS PØIPOJÍ

pro výuku, interaktivní online aktivity.
Toto místo je jedním z nich.

Access Excellence
http://www.gene.com/ae/
Access Excellence je americký ná-

rodní vzdìlávací program, zahájený
v roce 1993 a poskytující vysoko�kol-
ským (z na�eho hlediska støedo�kol-
ským) uèitelùm biologie mo�nost ko-
munikace s kolegy, vìdci a nejdùle�i-
tìj�ími zdroji informací prostøednictvím
WWW Internetu. Nabízí lekce biotech-
nologií, pøíle�itosti ke spolupráci a ná-
mìty pro zaèlenìní prvkù biotechnolo-
gií do výuky a domácích úkolù.

Projekt CERES
http://btc.montana.edu/ceres/
Za podpory NASA, státní univerzi-

ty v Montanì a uèitelù z celých USA
byla vytvoøena rozsáhlá online interak-
tivní knihovna vzdìlávacích materiálù
pro výuku astronomie. V maximální
míøe vyu�ívá vynikající zdroje, data
a obrázky NASA.

Na pomezí vìdy a umìní
http://news1.news.wisc.edu/
coolimages/
Zajímavé obrázky, u kterých èasto

na první pohled nepoznáte, jde-li o mo-
derní umìní nebo o snímek z elektro-
nového mikroskopu. V�echny fotogra-
fie jsou ale vìdecké, i kdy� svým pùso-
bením i umìlecké ...

Poèítaèe ve tøídì
www.engagingscience.org/mic/
mic.htm
Volnì pøístupná elektronická pub-

likace  s mno�stvím èlánkù, vyuèo-
vacích osnov, námìtù ke �kolním ak-
tivitám a odkazù na dal�í materiály.

Laboratoø �íleného vìdce
www.flash.net/~spartech/
ReekoScience/ReekoIndex.htm
Opravdu se to tak jmenuje a je to

perfektní zdroj námìtù k vìdeckým ex-

perimentùm pro rodièe, uèitele a dìti
jakéhokoliv vìku. Aktivity a pokusy jsou
pøizpùsobeny tomu, aby je mohli spo-
leènì dìlat dospìlí (rodièe) a dìti a po-
sílil se tak jejich vzájemný vztah pro-
støednictvím spoleèného vìdeckého
bádání a uèení se.

Atlas èasu WorldTime
www.worldtime.com/index.html
WorldTime je volnì pøístupný we-

bový atlas s informacemi o místním
èase a èasech východu a západu Slun-
ce ve stovkách míst celého svìta. Na-
víc zde najdete i data veøejných svátkù
v dané zemi.

Projekt CERES
pro výuku

astronomie
(nahoøe)

a jeden z projektù
NASA -

 Struktura a vývoj
vesmíru (vpravo)

WorldTime - atlas pro urèování
èasu kdekoliv na Zemi (nahoøe)

�Klikáme� -
o poèítaèích ve tøídì
(nahoøe)
a Laboratoø �íleného
vìdce (vlevo)

Na pomezí vìdy a umìní - hurikán Bonnie
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terraserver.microsoft.com
NEJVÌT�Í ONLINE DATABÁZE NA SVÌTÌ

Mo�ná jste nìkdy zatou�ili vi-
dìt své okolí z kosmické perspek-
tivy nebo se podívat na letecký
snímek místa své oblíbené dovo-
lené. Takové snímky v�ak bývá-
valy obvykle tajné, proto�e �stra-
tegicky dùle�ité�. Doba se v�ak
mìní a dnes si èlovìk mù�e toto
pøání splnit, pohodlnì, od svého
poèítaèe - na Internetu provozu-
je Microsoft nejvìt�í svìtovou
online databázi, databázi satelit-
ních a leteckých snímkù celé (té-
mìø) na�í planety.

Zá�itek je to opravdu fascinující.
Místo, které chcete vidìt, mù�ete za-
dat tøemi rùznými zpùsoby. Buï udáte
jeho zemìpisné souøadnice, nebo jeho
název, nebo ho prostì uká�ete v mapì.
Pomìrnì rychle se vám vykreslí sní-
mek s neuvìøitelnou rozli�ovací schop-
ností. Je obvykle slo�en z více sekcí
(3x3, 4x4, 5x4 ap.) a �uknutím na po�a-
dované místo dostanete je�tì podrob-
nìj�í fotografii a� do maximálního rozli-

�ení, kdy jeden pixel na obrazovce od-
povídá 1,5 metru (!!]) ve skuteènosti.
Dokládají to na�e obrázky - na tom vìt-
�ím je støed Prahy (Staré mìsto, i to
server ví a napí�e to tam), na malém
obrázku v tomto sloupci je obrázek Vá-
clavského námìstí v Praze (pro úsporu
místa je to jen výøez). Staèilo zadat
Praha a Czech (viz obrázek nahoøe).
Znáte-li pøesné zemìpisné souøadnice
napø. své chaty (z GPS nebo podrob-
né mapy), zadáte je a máte bìhem nì-
kolika desítek vteøin snímek, na kterém
mo�ná uvidíte i tu chatu (vyzkou�eno!).
A pokud jste se pøesnì netrefili, �ipka-
mi na okrajích okna mù�ete snímek
posouvat ve v�ech smìrech.

TerraServer vyu�ívá databázový
program Microsoft SQL Server 7.0 na
hardwaru Digital AlphaServer 8400
firmy Compaq, obrázky jsou ulo�eny
na pamì�ovém subsystému Compaq
StorageWorks ESA 10000. Databáze
má pøes 300 miliónù polo�ek, celkový
objem komprimovaných dat je 1,01 TB

Pohled na Václavské námìstí v Praze
(je to jenom o kousek zmen�ený výøez

z okna pøi maximálním rozli�ení)

(terabajtu), objem nekomprimovaných
dat je pøes 4 TB.

Snímky pocházejí ze dvou zdrojù.
United States Geological Survey (ame-
rický geologický prùzkum) poskytl ze
svých archívù �narovnané� digitalizova-
né letecké fotografie, firma SPIN-2

poskytla satelitní snímky s vysokým
rozli�ením z odtajnìných archívù rus-
kých mapovacích satelitù.

Kromì prohlí�ení na obrazovce si
mù�ete snímky od zmínìných firem
i zakoupit - jejich ceny jsou podle veli-
kosti asi od 8 do 20 USD.
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CD-ROM
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI MEDIA TRADE a �PIDLA Data Processing

Nová sharewarová edice firmy
MEDIA trade MODRÝ BLESK pøi-
ná�í aktuální novinky z oblasti
volnì �íøených programù, téma-
ticky rozdìlené do ètyø samostat-
ných èástí, zamìøených na Inter-
net, hudbu, hudební soubory
MP3 a pracovní plochu ve Win-
dows. Ka�dé èásti je vìnován je-
den plný CD-ROM. Seznámíme
vás blí�e s jejich obsahem.

Modrý blesk:
Internet a komunikace
Milióny lidí dennì naplno vyu�ívají

Internet. Pokud mezi nì patøíte nebo
chcete patøit i vy, pak na tomto CD-
ROM najdete mno�ství utilit, které vám
ulehèí, zpestøí a zpøíjemní práci na Síti.
Navíc získáváte ètrnáct dní pøipojení
zdarma pøes InternetOnLine.

Vybírat mù�ete z nabídky následu-
jících programù:
l browsery (prohlí�eèe) (13 ks,

160 MB) � najdete zde v�echny známé
i ménì bì�né - napø. Microsoft Inter-
net Explorer 4.01, Netscape 4.06, Ope-
ra, Mosaic ad.),
l download  (10 ks, 30 MB) � utili-

ty, které umo�ní efektivnìj�í stahování
dat, nejrychlej�í spojení v nejvhod-
nìj�ím èase a omezí situace, kdy vám
ka�dou chvíli nìco �spadne� na mini-
mum (Godzilla, Getright�),
l FTP klienti (6 ks, 13 MB) � s jejich

pomocí získáte u�iteèné a zajímavé
soubory z FTP archivù (Cute FTP, WS
FTP�),
l akcelerátory (6 ks, 17 MB) � sta-

hování webových stránek pomocí ak-
celerátoru, který optimalizuje rychlost
pøipojení k Internetu a urychluje pohyb
mezi stránkami (Net Accelerator, Net-
sonic...),
l mìøièe pøipojení (5 ks, 13 MB) �

evidují a ukazují délku pøipojení k síti
a umo�ní vám tím zhospodárnit va�i
práci na Internetu (Net Medic, Time on
line�),
l HTML editory (7 ks, 40 MB) � pro-

gramy urèené pro amatérské tvùrce

l utility (23 ks, 50 MB) � nìkolik
u�iteèných programù potøebných k in-
stalaci a bezproblémovému provozu
nìkterých aplikací na tomto CD � kom-
primaèní a dekomprimaèní programy,
antivirový program, rùzné prohlí�eèe
ad. (ACDSee, WinZip...).

Modrý blesk:
Hudba a zvuk

Ucelená, peèlivì vybraná a setøídì-
ná sbírka hudebního softwaru pro
v�echny, kteøí hudbu nejenom poslou-
chají, ale i dìlají nebo chtìjí dìlat. Na-
jdete zde mnoho aktuálních programù,
s nimi� lze samostatnì samplovat, støí-
hat, komponovat vlastní hudbu, ale
i editovat zvuky, ovládat radiokarty
a upravovat zvukové projevy Windows,
pou�tìt si audio CD, poslouchat rádio
pøes Internet ap.

Na CD-ROM najdete:
l CD pøehrávaèe (23 ks, 30 MB) �

tyto utility jsou alternativou standard-
nímu pøehrávaèi z Windows (Discman,
Easy CD, Mystic CD Player�),
l pøehrávaèe WAV (16 ks, 17 MB)

� programy pro pøehrávání, tvorbu
a editaci souborù WAV (Sound Wave
97, Wav Play�),
l univerzální pøehrávaèe (17 ks, 35

MB) � kombinované pøehrávaèe mno-
ha zvukových i video formátù (Unreal
Player, WinAmp�),
l utility k souborùm MOD  (6 ks, 7

MB) � utility pro tvorbu a správu sou-
borù formátu MOD (Music Maniac,
XMPlay�),
l utility k souborùm MIDI  (32 ks,

55 MB) � utility pro vytváøení  pøehrá-
vání a editování souborù MIDI (Torna-
do, Midimaze, Rmidi�),
l nástroje na zmìnu ozvuèení

Windows (10 ks, 8 MB) (Open Sound,
Sound Mapper�),
l tvorba a editace zvuku (9 ks, 7

MB � umo�ní generování a editování
zvuku a� ji� skládáte hudbu nebo potøe-
bujete upravit èi vytvoøit zvuk (Digital
Sampler Generator, Smorphi�),
l ostatní aplikace (9 ks, 20 MB) �

najdete zde utility, které pøímo nesou-
visejí s ostatními tématy: ovládání ra-
dio karet, Web-radio a dal�í,
l soubory MOD (44 ks, 24 MB) �

kolekce skladeb ve formátech *.mod,
*.s3m a *.it,
l soubory MIDI (270 ks, 5 MB) �

kolekce kvalitních skladeb ve formátu
MIDI,
l soubory WAV (162 ks, 200 MB)

�  s rùzným tématickým zamìøením
jsou rozdìlené do tøech kategorií (Efek-
ty, Zvuky a Skladby). Na své si pøijdou
jak posluchaèi, tak i hudebníci.
l utility (23 ks, 50 MB) � nìkolik

u�iteèných programù potøebných k in-
stalaci a bezproblémovému provozu
nìkterých aplikací na tomto CD � de-
komprimaèní programy, antivirový pro-
gram, prohlí�eèe ad.

webových stránek od tìch nejjedno-
du��ích a� po nároènìj�í (Hot Dog,
Tarantule�),
l HTML Utility (10 ks, 15 MB) � do-

plòující programy k HTML editorùm
(Microsoft Word Assistant, Microsoft
Excel Assistant�),
l komunikace (4 ks, 12 MB) � ko-

munikace po Internetu v reálném èase
(ICQ, mIRC, Netmeeting ...),
l plug-in (9 ks, 4 MB) � doplòky

k prohlí�eèùm, roz�iøující jejich mo�-
nosti, napø. spou�tìní videosekvencí
pøímo z Internetu. Ka�dý z devíti nabí-
zených je urèen pro jiný formát (Mac-
romedia, Realplayer...).
l mailery  (5 ks, 20 MB) � programy

pro elektronickou po�tu (e-mail) (Eudo-
ra Light, Postman�),
l bookmarks (14 ks, 40 MB) � pro-

gramy pro správu va�ich �zálo�ek� vy-
tvoøí pøehlednou databanku prohlí�e-
ných stránek,
l Off-line (4 ks, 7 MB) � urychlí na-

èítání stránek, které si mù�ete pomocí
tìchto utilit stahovat v noci a prohlí�et
pak ve dne bez pøipojení k Síti (Msie
Cache Explorer, Web Downloader�),
l WWW stránky � nabídka k pro-

hlí�ení pro ty, kteøí se je�tì nerozhodli
se pøipojit a chtìjí si to vyzkou�et z CD-
ROM (webové stránky www.cd-rom.cz
firmy Media Trade),

Program AnySpeed - monitor rychlosti
va�eho pøipojení k Internetu

Akcelerátor internetového pøipojení
SpeedyNet
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Modrý blesk:
MP3 (MPEG3)

Asi víte, �e MPEG3 je zpùsob kom-
primace zvukového záznamu, který
zmen�í soubor typu WAV asi na jednu
sedminu a� dvanáctinu, ani� by bylo
postøehnutelné jakékoliv zhor�ení kva-
lity zvuku pøi pøehrávání.

S tímto výbìrem programù získáte
v�echny nástroje potøebné pro samplo-
vání skladeb z hudebních CD, jejich
konverzi na MP3 a nejrùznìj�í úpravy.
Kromì utilit pro konverzi hudebních
nahrávek je zde velký výbìr univerzál-
ních pøehrávaèù, umo�òujících repro-
dukovat vìt�inu zvukových formátù
(WAV, MP3, MIDI, MOD, CDA ad.).

Aby bylo s èím experimentovat, je
na cédéèku 260 MB skladeb, na nich�
si mù�ete vyzkou�et mo�nosti pro-
gramù:
l pøehrávaèe (50 ks, 85 MB) � na-

bídka kvalitních pøehrávaèù se �irokou
�kálou vyu�ití, s nimi� lze pøehrávat
hudební soubory typu *.wav, *.mp3,
*.mid, *.mod a dal�í (WinAmp, Mp3
Blaster, Yamp�),
l kompresory (13 ks, 20 MB) � pro-

gramy potøebné pro pøevod hudby
a zvukù do formátu MP3 (Mp3 Com-
pressor, Mp3 Maker, Mp3 Box�),
l grabovaèe (10 ks, 13 MB) �  první

krok pøi tvorbì MP3 je umo�nìn pøe-
vodníky stop ze zvukového CD na bì�-
né soubory *.WAV (WinDac, CD-DA
Extractor�),
l Plug-in (60 ks, 30 MB) � doplòky

pro zpøíjemnìní práce s  pøehrávaèem
WinAmp:

- zvukové: umo�ní volit si barvu
zvuku a efekty (halové zabarvení zvu-
ku, surround, 3D zvuk ap.),

- základní: zjednodu�í práci s pøe-
hrávaèem WinAmp a umo�ní napøíklad
spu�tìní hudby z Internetu,

- textové: podporují textový dopro-
vod skladby, umo�òují zobrazení ná-
zvu skupiny, skladby, roku vydání, stylu
nebo druhu skladby atd.,

- grafické: nejobsáhlej�í skupina
doplòkù, která graficky doplòuje po-
slech pøehrávané hudby. Pestrá paleta
2D a 3D equalizerù, osciloskopù, gra-

fických animací, rotujících obrazcù
a dal�ích zajímavostí.
l skiny (vzhled pøehrávaèe) (350

ks, 140 MB) � pokud  vás omrzí obyèej-
ný vzhled pøehrávaèe WinAmp, je zde
pro vás mno�ství alternativ ve stylu
filmù (Titanic, Star Trek, X-files�), her
(Quake, Starcraft, Mortal combat�),
poèítaèù (OS2, Macintosh a PC�),
nápojù (Coca Cola, Budweiser, Jack
Daniels), barev (øada rùznobarevných
provedení), aut (pro fanou�ky rychlých
kol), budoucnosti (velmi dobøe zpra-
cované futurologické námìty, abstrakt-
ní, umìlecká i sci-fi tvorba),
l tvorba playlistù (15 ks, 30 MB) �

Playlist Makers  jsou utilitky pro snaz�í
a pohodlnìj�í tvorbu seznamù pro pøe-
hrávaè WinAmp. Jednodu�e lze ke
skladbì pøiøazovat název i interpreta -
nechybí ani ukládání, naèítání, náhod-
ný výbìr a dal�í u�iteèné funkce.
l skladby ve formátu MPEG3 (260

MB) � rùzné skladby pøipravené pro
va�e experimenty (Dance, House, Me-
tal, Rock, Electronic ad.),
l tvorba skinù (5 ks, 4 MB) � pokud

vám nebudou staèit skiny z tohoto CD,
mù�ete si udìlat svoje vlastní. Lze
naèítat pøedem vytvoøené obrázky na-
pøíklad z Photoshopu, Corelu, atd.,
l utility (23 ks) � nìkolik u�iteèných

programù � komprimaèní programy,
antivirový program a mnoho dal�ích.

Modrý blesk:
Pracovní plocha

Jak název napovídá, na tomto CD-
ROM najdete programy pro úpravy pra-
covní plochy Windows.

Nabízíme vám jejich pøehled:
l nástroje (47 ks, 45 MB) � nástro-

je pro usnadnìní a zefektivnìní práce
s pracovní plochou a Windows vùbec
(APK Control Centre, Desktop Chan-
ger, Microangelo�),
l ikony (42 druhù, 8000 ikon, 18

MB) � mnoho rozmanitých ikon a iko-
nek pro v�echny pøíle�itosti,
l kurzory (23 druhù, 1000 kurzorù,

9 MB) � nabídka nejrùznìj�ích kurzorù
pro va�i my�,
l tapety (9 druhù, 300 tapet, 130

MB) � tapety na plochu � mno�ství no-
vých a originálních návrhù pro o�ivení
pozadí va�í pracovní plochy,
l kompletní motivy (12 druhù, 500

motivù, 400 MB). Themes nebo-li mo-
tivy pracovní plochy jsou vlastnì sbír-
kou jednotlivých komponent � kurzorù,
ikon, zvukù a pozadí. Máte-li Windows
95 Plus! nebo Windows 98, pak staèí
spustit soubor s koncovkou .theme.
Pokud pou�íváte klasická Windows 95,
musíte souèásti instalovat jednotlivì.
Najdete zde tyto motivy: Sport, Stroje,
Poèítaèe, Hudba, Hry, Zvíøata, Pøíroda,
Film, Televize, Lidé, Nábo�enství.
l utility (23 ks). Nìkolik u�iteèných

programù potøebných k instalaci a bez-
problémovému provozu nìkterých ap-
likací na tomto CD � komprimaèní pro-
gramy, antivirový program ad.

Firma MEDIA Trade nabízí ètená-
øùm na�eho èasopisu s mimoøádnou
slevou jako

vánoèní dárek
 svùj nový CD-ROM pro dìti

Virtuální �kola: Matematika
Mají va�e dìti strach z matematiky?

Pokud ano, umo�nìte jim dobrodru�-
nou cestu do svìta èísel pøi ní� jim ne-
hrozí ani káravý pohled uèitele ani pìt-
ka. Na kosmické lodi doletí dìti a� na
planetu Poèítadel, kde se nejen pobaví
s jejími obyvateli, ale nauèí se i zákla-
dùm matematiky. Ozvuèený program
s vynikající grafikou a animacemi na-
bízí dobrodru�nou cestu deseti mìsty.
Ka�dé z nich se potýká s jinými mate-
matickými problémy, které dìti pomo-
hou jejich obyvatelùm vyøe�it.

Poèetních úkolù je nìkolik stovek
a ka�dý z nich je vlastnì samostatný
kreslený pøíbìh. Po úspì�ném vyøe�e-
ní jednotlivých úkolù je dítì ocenìno
vysvìdèením, které mu podle stupnì
obtí�nosti udìlí nejrùznìj�í zábavné
tituly. Na své cestì budou dìti nachá-
zet rùzné pøedmìty, které zde zane-
chaly pøedchozí výpravy. Jejich sbírka
pak vytvoøí v lodní laboratoøi badate-
lovu vlastní multimediální kosmickou
encyklopedii.

Poèetní pøíklady jsou èlenìny na
úvodní a porovnávací cvièení, mno�iny
a podmno�iny, jejich srovnávání a prù-
niky, pojem èísel, èísla v desítkové
soustavì, porovnávání èísel s vyu�itím
znakù, sèítání, odèítání, násobení, dì-
lení.

Program je urèený pro dìti od pøed-
�kolního vìku a� po tøetí tøídu a nabízí
mnoho zajímavých zá�itkù, zábavy
a dobrodru�ství. Sami se pøesvìdèíte,
�e uèení nemusí být muèení a mo�ná
budete pøekvapeni s jakou chutí se
va�e dìti budou bavit matematikou.

VÁNOÈNÍ KUPÓN
Objednáte-li si do konce roku CD-ROM

Virtuální �kola: Matematika,
dostanete ho za 675 Kè (místo 750 Kè)

Real Player - nejznámìj�í program pro
pøímé pøehrávání zvukových nahrávek

z Internetu

MEDIA trade CZ s. r. o.
Riegrovo nám. 153, 767 01 Kromìøí�

Jméno

Adresa
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�pidla
Data Processing

S tímto kupónem získáte u firmy

Nad stránìmi 4545, 760 05 Zlín 5

Èeský výbìr 3

na CD-ROM  slevu 5%

= SHAREWARE

Èeský výbìr 3
- dvì cédéèka

s nejrùznìj�ími èes-
kými a slovenskými

prográmky, hrami
a utilitami

DiskBase
DiskBase je program pro vedení kata-

logu diskù. Pøeète z disku jména adresáøù
a souborù a ulo�í je do své databáze. V té

Burcovník vás upozorní ve
vhodný èas na to, co máte udìlat

Pìkný a praktický je program pro
práci s ikonami IconView

Vysoko nad prùmìr vyènívající program DiskBase

Èeský výbìr pøiná�í èas od èa-
su tvorbu èeských autorù share-
waru a dal�í volnì �íøené progra-
my, které s u�ivatelem komuni-
kují v èe�tinì. Je obvykle doplnìn
i o dostupné programy sloven-
ských autorù.

Dvì cédéèka obsahují pøevá�nì pro-
gramy a utility pro MS DOS, i kdy� se na-
jdou i moderní a pìkné programy pro Win-
dows (jeden z nich, který jak svým praktic-
kým vyu�itím, tak i provedením z nabídky
opravdu vyènívá, popisujeme v závìru
stránky podrobnìji).

Programy jsou rozdìleny do osmi sek-
cí - Grafika, Hry, Programování, Text, Vzdì-
lání, Aplikace, Hobby, Hudba, Informace,
Internet, Obchod, Utility a Slovenské pro-
gramy.

Sekce Grafiky pøiná�í kreslicí programy,
prohlí�eèe obrázkù, pøehrávaèe videoklipù
ap. Rozsáhlá sekce her obsahuje spí�e jed-
nodu��í hry pro MS DOS, ale i hry pro Win-
dows jako je napø. známý a populární Mari-
á�. Programátoøi najdou ve své sekci nìko-
lik editorù, instalaèní programy, utility k pøe-
jmenování souborù ap. Nìkolik textových
utilit slou�í pøevá�nì ke konverzi formátù
a manipulaci s texty. Sekce Vzdìlání obsa-
huje nìkolik jazykových programù, komplet
programù pro výuku telegrafní abecedy,
uèebnici chemie, pomùcky k výuce psaní
na stroji ad. Mezi aplikacemi najdete tøeba
kompletní populární program pro návrh
plo�ných spojù Formica, rùzné kalendáøe,
adresáøe a databanky (tøeba nìkolik data-
bází vtipù), elektronickou kuchaøku, budíky
a alarmy ad. Do sekce Hobby jsou zaøazeny
multimediální programy, katalogy sci-fi lite-
ratury i mnoho povídek, losovací programy
pro Sportku a ��astných deset ad. V hudeb-
ní sekci jsou pøehrávaèe a databáze pro
organizaci a evidenci souborù MP3, filtry,
elektronický zpìvník ap. Mezi informacemi
najdete napø. rùzné èasopisy, prùvodce Dol-
ním Rakouskem, encyklopedii poèítaèo-
vých virù, periodickou soustavu prvkù, mar-
ketingový informaèní systém atd. Sekce
Internetu obsahuje pomùcky pro tvorbu
webových stránek, programování skriptù
CGI, programování HTML a celou sadu
èeských produktù Microsoftu pro práci na
Internetu. Pod nadpisem Obchod jsou rùz-
ná úèetnictví, fakturace, evidence cestov-
ních pøíkazù, ceníky, knihy jízd ad. Bohatá
je sekce Utility s mno�stvím drobných pro-
grámkù pro prohlí�ení, konverze, práci se
soubory, mìøení systému ap. Ve Sloven-
ské sekci jsou jak pùvodní slovenské pro-

gramy, tak slovenské verze nìkterých èes-
kých programù - jednoduché úètovníctvo,
kartotéky, hry, lokalizované klony Norton
Commanderu ap.

lze pak vyhledávat, ani� by pøíslu�ný disk
musel být fyzicky v poèítaèi pøítomen. To
nabízí �iroké vyu�ití zejména pøi archivaci
dat na diskety, CD-ROM, ZIP, JAZ atd.
DiskBase nabízí komfortní u�ivatelské pro-
støedí, zobrazující obsah diskù jako bì�né
programy pro správu souborù. Lze ukládat
i obsah archivù ZIP, RAR, LHARC, ARJ,
AR6 (M602), ARC ap. Ke ka�dému adresáøi
i souboru lze vytvoøit informaèní popisku.
Pøi vyhledávání v databázích je mo�né hle-
dat nejen ve jménech slo�ek a souborù, ale
i v tìchto popiskách.

Autorem programu DiskBase  je Z. Mar-
tínek (Masarykova 4, 312 19  Plzeò) a na-
jdete ho i na www.diskbase.com/czech.
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Vánoèní dárky
vybírejte v Holicích

Rozumí se dárky pro radioamatéry, tedy dárky zpravidla pro nás sa-
motné a rozumí se pøi pøíle�itosti tradièního Mezinárodního setkání radio-
amatérù, které se letos konalo ve dnech 28. a� 30. 8. ji� po deváté. Je to
výhodné z prostého dùvodu: v jedné hale a v jednom okam�iku máte hez-
ky pohromadì v�echno, po èem srdce radioamatéra tou�í, a mù�ete si vy-
brat, od kterého to chcete výrobce èi obchodníka, nebo� ti zde jsou za-
stoupeni také v�ichni.

Za velice praktický vánoèní dárek pro v�echna pásma pova�u-
je Míla Hakr, OK1VUM (firma HCS - komunikaèní systémy,
Praha) novinku od firmy ICOM IC-746, transceiver pro KV,
50 MHz a 144 MHz s výkonem 100 W a multifunkèním disple-
jem ô:

õPro spolehlivý a kvalitní ,pokec�
na FM v pásmech  2 m a 70 cm
doporuèuje Jan Mar�álek (f ir-
ma RCS/JAMAR, Brno) dual band
handy ICOM IC-W32E

Tolik radioamatérského ,haraburdí�
najednou jako v Holicích na burze
a na ble�ím trhu se hned tak nevi-
dí. Ale i tamodtud odcházelo mno-
ho ��astlivcù s vzácnými exponáty
do svých historických sbírek èi
s náhradními díly ke svým strojùm

  ð

ñOv�em v Holicích se zdaleka nejedná pouze o obchod. Zá-
slu�nou aktivitu tam rozvinul Èeský radioklub. Bìhem setkání
dobøe fungovalo �Informaèní centrum pro zaèínající radioama-
téry�, kde instruktoøi (na snímku Va�ek, OK1CNN, a David,
OK1TDU) pøedvádìli radioamatérské výukové programy OK-
TEST a WinTest autora OK1DUO, dosa�itelné na Internetu a
v síti PR, a s pøijímaèem YAESU FRG-8800 a transceiverem
Allamat BMT226 demonstrovali radioamatérský provoz.

Propagaci radioamatérskému setkání v Holicích zaji��ovala
tradiènì vysílací stanice OK5H, vybavená pro KV transceive-
rem IC-756 a anténou GEM QUAD na sto�áru TERMS (foto
antény viz KE-AR 5/98). Na snímku vpravo u mikrofonu Jirka,
OK1HXZ. ð

Dal�í zajímavosti z radioamatérského setkání
Holice �98 na jiných místech v tomto èísle
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Kalendáø závodù na leden
1.1. AGCW Contest 144 MHz 16.00-19.00
1.1. AGCW Contest 432 MHz 19.00-21.00
2.1. Contest Romagna (Italy)* 50 MHz 09.00-17.00
3.1. Contest Romagna 144 MHz 07.00-15.00
5.1. Nordic Activity 144 MHz 18.00-22.00
12.1. Nordic Activity 432 MHz 18.00-22.00
16.1. S5 Maraton 144 a 432 MHz 13.00-20.00
17.1. Provozní aktiv 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00
17.1. AGGH Activity* 432 MHz-47 GHz 08.00-11.00
17.1. OE Activity* 432 MHz-10 GHz 08.00-13.00
26.1. Nordic Activity 50 MHz 18.00-22.00

Podmínky jednotlivých závodù, vyhla-
�ovaných Èeským radioklubem, byly po-
stupnì zveøejnìny v èasopise Praktická
elektronika A Radio è. 2 a� 10 v roce
1997 a v AMA-magazínu è. 1/1997. V�e-
obecné podmínky pro závody na VKV
byly naposledy zveøejnìny v èasopise
Praktická elektronika A Radio è. 8 a 9/
/1996.

Upozornìní: * za názvem závodu
znamená, �e závod bude pravdìpodob-
nì beze zmìny v èase, ale vzhledem
k tomu, �e tento kalendáø byl sestavován
koncem listopadu 1998, není vylouèeno,
�e poøadatel na konci roku 1998 vyhlásí
zmìny podmínek. Bude-li to mo�né, bu-
dou pøípadné zmìny vèas ohlá�eny, pøi-
nejmen�ím ve vysílání OK1CRA, pøípad-
nì v síti paket rádio.

 OK1MG

Pøehled FM pøevádìèù
na území Èeské republiky

Ve stánku firmy HCS komunikaèní sys-
témy s. r. o. Praha jsme pøi Mezinárodním
radioamatérském setkání v Holicích �98
získali aktuální seznam v�ech FM pøevá-
dìèù v ÈR. Obsahuje podrobné informace
o 24 pøevádìèích v pásmu 145 MHz, o 27
pøevádìèích v pásmu 430 MHz a o 1 pøe-
vádìèi v pásmu 1290 MHz.

Seznam sestavil �éf firmy HCS komuni-
kaèní systémy Míla Hakr, OK1VUM, který
ji� nìkolik let pracuje v radì hlavních ope-
rátorù FM pøevádìèù. Pùvodním smyslem
èinnosti této rady bylo koordinovat vyu�i-
tí dotací od ÈRK na výstavbu pøevádì-
èové sítì. V souèasné dobì  je nejdùle�i-
tìj�ím posláním rady zprostøedkovávat
jednání s ÈTÚ hlavnì ohlednì koncesí pro
pøevádìèe v pásmu 70 cm, nebo� to je pro
nás pouze pásmem sdíleným s jinými slu�-
bami. Míla, OK1VUM, vzpomíná, jak vyøí-
zení takové koncese døíve trvalo rok nebo
roky, dnes je to zále�itostí nìkolika týdnù.
Kdy� do funkce jednatele s ÈTÚ nastupo-

Slovenský zväz
rádioamatérov (SZR)

se prezentoval v Holicích

Budeme psát
o quadech

Do na�í roèenky ELECTUS �99
(vyjde v bøeznu 1999) pøipravujeme
zajímavé téma:
Cubical quad v amatérské praxi -
jak na to, zpracované Jiøím Ha-
vránkem, OK2HY.

Autor pøedkládá inspirativní
obraz pro v�echny zájemce, kteøí
chtìjí královskou anténu cubical
quad postavit vlastním nákladem
(asi 1/3 ceny komerèních staveb-
nic) k obrazu svému. Popis nebude
strohým návodem �takhle to být
musí a jinak to nejde�, ale dává
mo�nost dal�ím nápadùm a vylep-
�ením pro pøípadný vznik nových
øe�ení. Fotografie, tabulky, výkre-
sy, výpoèty, mechanická i elektric-
ká èást, realizace a zhodnocení,
provozní zkou�ky, dokumentace -
vychází v plném rozsahu.

Na snímku z Mezinárodního radioa-
matérského setkání v Holicích �98 je zá-
stupce slovenské delegace R. Kudláè,
OM3EI, v stánku SZR, který byl témìø
nepøetr�itì oble�en náv�tìvníky, nebo�
tam byly k dostání barevné radioamatér-
ské mapy a zajímavá literatura.

Druhý z èlenù slovenské delegace, �.
Horecký, OM3JW, nás struènì informo-
val o radioamatérské organizaci na Slo-
vensku.

Podobnì jako v ÈR máme tradici ra-
dioamatérských setkání v Holicích, slo-
ven�tí radioamatéøi poøádají setkání
ka�doroènì tøetí víkend v listopadu ve
Vysokých Tatrách. Jejich setkání je tro-
chu jiného, nekomerèního charakteru,
ale i tam je prezentována a nabízena
moderní radioamatérská technika, pøi-
èem� japonské výrobce na setkání v Ta-
trách zastupují zpravidla rakouské ob-
chodní firmy.

SZR (anglicky SARA) má v souèas-
nosti asi 1300 èlenù, co� pøibli�nì odpo-
vídá poètu koncesionáøù OM. Preziden-
tem SZR je Ing. Anton Mráz, OM3LU.
Oproti ÈR mají sloven�tí radioamatéøi
jednu výhodu - nedopustili roz�tìpení
radioamatérské organizace na nìkolik
znesváøených a soupeøících spolkù a
dokonce závodníci ROB (ARDF) jsou
èleny SZR (podobná situace je ostatnì
ve vìt�inì civilizovaných zemí).

Na rozdíl od èeského AMA-magazínu
není slovenský Radio�urnál èlenským
èasopisem SZR (není hrazen z èlen-
ských pøíspìvkù). Výdìleènì èinní èle-
nové SZR platí roènì èlenský pøíspìvek
60 Sk, z nìho� je mj. financována QSL-
slu�ba jako èlenská slu�ba pro odcháze-
jící QSL (pøicházející QSL jsou distribuo-
vány v�em, bez ohledu na èlenství
v SZR).

O dobrých vztazích mezi radioamaté-
ry OK a OM svìdèí spoleèná organizace
a úèast v mnoha radioamatérských sou-
tì�ích a závodech, jako byl napø. leto�ní
listopadový OK/OM DX Contest.

pfm

val, bylo u nás v pásmu 70 cm jen nìkolik
pøevádìèù, dnes jich je dvacet sedm a to
pova�uje za hlavní výsledek.

Dal�ím dùle�itým posláním takového
jednatele je dohodnout fyzické umístìní
pøevádìèe na vhodném kopci. Díky spolu-
práci a vstøícnému postoji AÈR (konkrétnì
radioklubu OK5ACR) se podaøilo letos na
jaøe umístit a uvést do provozu pøevádìè
v pásmu 70 cm OK0BR na kótì Praha
(JN69VQ) v Brdech, pozdìji OK0BPI na
kótì Provazce u Písku a pøestìhovat 2 m
pøevádìè OK0AC na nové místo - na kótu
Drahlín (JN69XR). Pøátelským poèinem
AÈR vùèi radioamatérùm je zøízení nového
pøevádìèe FM 70 cm OK0ACR na Mile-
�ovce.

Aktuální pøehled na�ich FM pøevádìèù
zveøejníme v nìkterém z pøí�tích èísel.

pfm

Kalendáø závodù
na prosinec a leden

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

Worldradio DXathlon celoroènì
UBA SWL Competition celoroènì

1.1. New Year Contest CW 09.00-12.00
2.1. SSB liga SSB 05.00-07.00
2.-3.1. AGCW Winter QRP CW 15.00-15.00
2.-3.1. ARRL RTTY Roundup DIGI 18.00-24.00
3.1. Provozní aktiv KV CW 05.00-07.00
4.1. Aktivita 160 SSB 20.00-22.00
8.-10.1. Japan Int. DX Low Band CW 22.00-22.00
9.1. OM Activity CW 05.00-05.59
9.1. Old New Year Cont. CW/SSB 05.00-09.00
9.1. OM Activity SSB 06.00-07.00
9.-10.1. UFT Contest 160 m CW viz podm.
9.1. YL - OM Midwinter CW 07.00-19.00
10.1. YL - OM Midwinter SSB 07.00-19.00
10.1. DARC 10 m Wettbewerb MIX 09.00-12.00
11.1. Aktivita 160 CW 20.00-22.00
16.1. LZ open Contest CW 12.00-20.00
16.-17.1. Posluchaèský závod 12.00-12.00
17.1. HA DX Contest CW 00.00-24.00
29.-31.1.CQ WW 160 m DX Cont. CW 22.00-16.00
30.-31.1.French DX (REF Cont.) CW 06.00-18.00
30.-31.1.Europ. Community (UBA) SSB 13.00-13.00

 Podmínky nìkterých závodù uvede-
ných v kalendáøi najdete v pøedchozích
roènících èervené øady PE-AR: SSB liga
a Provozní aktiv PE-AR 1/98, OM Activi-
ty PE-AR 2/97, Aktivita 160 CW PE-AR
6/97 a SSB PE-AR 12/97, Croatian CW
Contest PE-AR 11/97, Canada Contest
PE-AR 6/96. CQ WW 160 m a REF Con-
test PE-AR 1/98, DARC 10 m PE-AR 12/
/96, AGCW-QRP a Japan Int. PE-AR 12/
/97, Happy New Year PE-AR 12/96, ale
je zmìna adresy: Antonius Recker, Gus-
tav-Mahler-Weg 3, D-48147 Münster,
Germany. Podmínky celoroèních soutì�í
Worldradio a UBA SWL najdete v PE-AR
1/96.

Struèné podmínky nìkterých závodù

Old New Year Contest - uvedený
v kalendáøi 9. 1., to není chyba ani zma-
tek. Závod vyhla�uje ruská radioamatér-
ská organizace (podle starého ruského
kalendáøe pøipadá Nový rok právì na 9.
ledna). Pøedává se RS/RST a èíslo, udá-
vající, kolik let uplynulo od prvního spo-
jení, které operátor navázal. Deníky na:
P. O. Box 59, 105122 Moscow, Russia. ð
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LZ open contest  je nový zajímavý
závod, v�dy 3. sobotu v lednu
od 12.00 do 20.00 UTC na 3,5
a 7 MHz CW. Vymìòuje se
kód slo�ený z èísla vlastního
spojení a z pøijatého èísla
v pøedchozím spojení. Pøi pr-
vém spojení se dává 001 000.
Spojení se stejnou stanicí je
mo�né po 30 minutách opako-
vat (tzn. s jednou stanicí je
mo�né teoreticky 16 spojení). Bodová-
ní: spojení se stanicí vlastní zemì 1 bod,
s jinou zemí 2 body. Násobièe nejsou.
Kategorie: QRP, jeden op., více op. De-
níky na: LZ1KPP radioclub, P. O. Box
79, 1606 Sofia, Bulgaria.

Hungarian DX CW contest  je v�dy
v nedìli tøetí víkend v lednu
od 00.00 do 24.00 UTC pro-
vozem CW. Kategorie: jeden
op. - jedno pásmo, jeden op. -
v�echna pásma, více op. - je-
den TX, více op. - více TX.
Závodí se ve v�ech pásmech
od 160 do 10 m mimo WARC.
Vymìòuje se RST a poø. èís-
lo spojení od 001, HA stanice
RST + kód oblasti. Èlenové HA-DX klu-
bu RST + èlenské èíslo. Platí spojení
s HA/HG stanicemi a se stanicemi jiných
kontinentù. Bodování: za spojení s HA/
HG stanicí 6 bodù, za spojení s jiným
kontinentem 3 body. Násobièe: HA ob-
lasti a èlenská èísla na ka�dém pásmu
zvlá��. Deníky do 6 týdnù na adresu: HA
DX club, PAKS, P.O.Box 79, H-7031
Hungary.

UFT 160 m contest poøádá ka�do-
roènì francouzský klub tele-
grafistù druhou sobotu v led-
nu od 19.00 do 23.00 UTC a
následující nedìli od 05.00
do 09.00 UTC, a to výhradnì
mezi 1830-1840 kHz. Kate-
gorie: a) jeden op., b) klubo-
vé stanice. Èlenové UFT dá-
vají kód RST/èíslo dept./èlenské èíslo.
Neèlenové RST/èíslo spojení od 001/
NM. Bodování: spojení s F8UFT 60 b.,
se èlenem UFT 15 b., s ostatními stani-
cemi F a TK 5 b., s ostatními evropskými
stanicemi 2 b., s jiným kontinentem 10 b.
Násobièe: F8UFT, jednotlivé francouz-
ské dept. a ka�dá zemì DXCC kromì F
a TK. Deníky do konce ledna na: F5YJ,
Jacques Carrier, 12 rue Henry Delau-
nay, F-93110 Rosny sous Bois, France.

European Community (UBA) Con-
test:  èást SSB poslední ví-
kend v lednu, CW poslední
víkend v únoru. Zaèátek
v sobotu ve 13.00 UTC, ko-
nec v nedìli ve 13.00 UTC.
Kategorie: a) jeden op.-
jedno pásmo, b) jeden op. -
v�echna pásma, c) více op.
- jeden TX a v�echna pás-
ma, d) QRP (stanice jako
kat. b, ale s pøíkonem do 10 W), e) po-
sluchaèi. Pøechod z pásma na pásmo
povolen a� po 10 minutách provozu. Zá-
vodí se na v�ech pásmech 3,5-28 MHz
podle doporuèení IARU, mimo pásem
WARC. Kód RS nebo RST a poøadové
èíslo spojení od 001. Belgické stanice
navíc oznaèení své provincie. Spojení se
stanicemi ON se hodnotí 10 body, spoje-
ní s ostatními stanicemi zemí patøících
do Evropského spoleèenství (viz seznam
dále) 3 body, za spojení s jinou stanicí je
1 bod. Pøi zapoètení opakovaného spo-

jení se odeèítá 10 bodù za spojení. Ná-
sobièi jsou: 10 belgických provincií (AN,
BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB, WV)
a bruselský region (BR), jednotlivé bel-
gické prefixy a zemì Evropského spole-
èenství: CT, CU, DL, EA, EA6, EI, F, G,
GD, GI, GJ, GM, GU, GW, I, IS, LA, LX,
OE, OH, OH0, OJ0, OZ, PA, SM, SV,
SV5, SV9, SY, TK, ZB2. Deníky se zasí-
lají v obvyklé formì; pokud bude pou�it
výtisk z poèítaèe, musí mít nále�itosti
jako psaný deník, ev. lze zaslat deník na
disku ve formátu MS DOS/ASCII. Poslu-
chaèi pí�í do deníku znaèku posloucha-
né stanice, kompletní kód vysílaný touto
stanicí, znaèku protistanice a vlastní re-
port pro sly�enou stanici. Bodovì se
hodnotí poslouchaná stanice. Deníky se
zasílají do 30 dnù po skonèení závodu
na adresu: UBA HF Manager, Carine
Ramon, ON7LX, Bruggesteenweg 77, B-
8755 Ruiselede, Belgium nebo E-mail:
ON7TK-ON7LX@innet.be

OK2QX

Pøedpovìï podmínek
�íøení KV na prosinec

Pøesto�e po srpnovém vrcholu ji� sluneèní ak-
tivita nerostla (a zejména v øíjnu a listopadu kles-
la), pøedpokládáme dal�í vzestup vyhlazených in-
dexù. Prùmìrné èíslo sluneèních skvrn za záøí bylo
92,9, co� dosazeno na konec vzorce pro výpoèet
dvanáctimìsíèního klouzavého prùmìru dává pro
leto�ní únor R12=53,6. Denní hodnota sluneèního
toku 178,5 s.f.u., zmìøeného observatoøí v Pentic-
tonu, B.C. 31. srpna 1998, byla zatím nejvy��ím
èíslem od 10. února 1993 (kdy bylo namìøeno
179,6 s.f.u. na sestupné køivce minulého jedenác-
tiletého cyklu).

Pøipojené køivky pro prosinec jsou v tomto cyk-
lu ji� podruhé vypoèteny z èísla skvrn, vìt�ího ne�
sto - z R12=111, nebo� ve shodì s ostatními zdroji
doufáme, �e aktuální vývoj do�ene pøechodný øíj-
nový a listopadový pokles. I nejkrat�í pásma krát-
kých vln pak budou nadále témìø dennì �iroce
otevøena pro mezikontinentální spojení, pøesto�e
krátící se den na severní polokouli výraznì omezí
zejména jejich délky otevøení na trasách podél

rovnobì�ek. Pokraèující pøevaha vzestupu nad
poklesem sluneèní radiace se v globálním mìøítku
a s uvá�ením ionosférické hystereze projeví men-
�ím prùmìrným výskytem nehomogenit, co� vyústí
ve vìt�inou dobré a nezøídka lákavé podmínky
�íøení pøi pomìrnì pravidelném denním chodu.
V kladných fázích poruch se èastìji budou tvoøit io-
nosférické vlnovody v polární èapce a zejména po-
dél oválu polárních záøí - zále�í jen na vhodném
naèasování jejich pøíchodu. Meteorický roj Gemi-
nid bude vrcholit kolem 13. prosince a kromì pøí-
mého vyu�ití vyznavaèi MS by mohl je�tì letos na-
posled pøispìt k aktivaci sporadické vrstvy E ve
støedních �íøkách - tedy nìkde nad na�imi hlavami.

Oè více se blí�íme maximu cyklu, o to pestøej�í
je výèet událostí, majících vliv na zmìny podmínek
�íøení krátkých vln. Následující rekapitulace se
týká leto�ního záøí, na jeho� poèátku se ionosféra
koneènì vzpamatovala z dlouhého a markantního
zhor�ení po øetìzu extrémnì silných poruch. Pøe-
kvapením pøitom byla kladná fáze poruchy 1. záøí
(pøi ní� výraznì o�ily kmitoèty nad 20 MHz), násle-
dovaná druhý den fází zápornou. Pøi dostateèné
sluneèní radiaci ale staèilo uklidnìní magnetosféry
posunout podmínky �íøení bìhem prvního záøijo-
vého víkendu vysoko nad prùmìr. Situaci na krat-
�ích pásmech té� výraznì zpestøila sporadická
vrstva E, která 6.-7. záøí (a také 12. záøí) výteènì
otevøela desetimetrové pásmo. Pomìrnì dlouho
(témìø do poloviny záøí) pøetrvával letní typ chodu
podmínek s plochým poledním maximem kritic-
kých kmitoètù oblasti F2.

Podmínky �íøení krátkých vln byly pøevá�nì
kladnì ovlivnìny zvìt�enou sluneèní radiací - a
obèas i kladnými fázemi poruch (napø. 18. záøí
ráno). Kontrast s následujícím stavem po poru-
chách byl velký, ale vzhledem k rychlému vývoji tr-
vala vìt�ina zhor�ení i zlep�ení krátce a celkovì
pøetrvávala nadprùmìrná úroveò podmínek. V po-
sledních dnech mìsíce se na stavu ionosféry ne-
gativnì podepsal rychlý pokles radiace - ranní ote-
vøení byla pomalá a zpo�dìná a zvý�ený poèet
nehomogenit v ionosféøe pøispìl ke znaènému roz-
ptylu a útlumu signálù. Po protonové erupci 23.
záøí probìhla porucha 24. záøí - sice bez typické
kladné fáze vývoje, ale také bez zhor�ení v denní
dobì. A� masivní porucha den nato pøinesla oèe-
kávanou polární záøi (s klasickým zpo�dìním dvou
dnù po erupci). Pøehled úkazù uzavírá protonová
erupce 30. záøí (jí vyvr�ené èástice poznamenaly
podmínky �íøení zejména 2. øíjna). I pøes tyto peri-
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petie se do ji�ních smìrù nadále pravidelnì oteví-
rala i desítka (zatímco do severních smìrù le�ela
vìt�inou hranice pravidelných otevøení zhruba o
dvì pásma ní�e).

Z majákù IBP, nejrychlej�í sondy stavu podmí-
nek, jakou máme k dispozici, jsme mohli v deseti-
sekundových �tìrbinách tøíminutového cyklu pravi-
delnì sly�et 4U1UN, W6WX, ZL6B, VK6RBP,
JA2IGY, 4S7B, ZS6DN, 4X6TU, OH2B, CS3B,
LU4AA, YV5B. Signály øady z nich pøicházely na
v�ech pìti pásmech (napø. vèetnì JA2IGY a 4S7B
bìhem kladné fáze poruchy 18. záøí pøed 07.00
UTC). Vypnuty byly VE8AT (stìhující se na trvalé
stanovi�tì severnìji), OA4B a pøechodnì 5Z4B.
U�iteèné nám mohly být i �profesionálni� majáky
VL8IPS a LN2A, pøesto�e nejsou pøímo v amatér-
ských pásmech. Jejich aktuální kmitoèty jsou
5471,6, 7871,6, 10 408,6, 14 396,6 (pozor - zmì-
na) a 20 946,6 kHz a mìní se po ètyøech minutách
ve dvacetiminutovém cyklu. LN2A vysílá z QTH
Sveio (59N37, 05E19) výkonem 1 kW, VL8IPS
z Humpty Doo poblí�e Darwinu (12S36, 131E16)
výkonem 2 kW. Pøesnost èasování v�ech majákù
v obou projektech je zaji�tìna systémem GPS.

Závìr pøehledu patøí jako obvykle záøijovým
denním mìøením. Prùmìrný sluneèní tok 138,4
s.f.u. byl vypoèten z denních hodnot 177, 163,
163, 155, 154, 165, 151, 154, 145, 142, 139, 135,
131, 122, 117, 119, 117, 123, 127, 132, 138, 141,
143, 135, 139, 136, 127, 123, 116 a 122. Stav ge-
omagnetického pole vystihují indexy Ak z Wingstu:
18, 12, 10, 6, 7, 6, 8, 8, 12, 8, 8, 13, 8, 7, 7, 5, 8,
32, 10, 5, 11, 8, 12, 25, 81, 20, 10, 6, 10 a 10, prù-
mìr èinil 13,0.

OK1HH

RADIO HOBBY 4/1998, Kijev.
Uvnitø vakuum, ale jaký div! (Historie
vynálezù vakuové diody a triody.)
Elektronky  a zvuk v minulosti a v bu-
doucnosti. Ze zahranièních èasopisù.
Elektronky pro koncové stupnì Hi-Fi.
DX-klub Radio Hobby. Vlastnosti
kmitoètových pásem od 3 kHz do
300 GHz. Aktivní anténa pro dlouhé,
støední a krátké vlny. Transvertor pro
pásmo 50-51 MHz (k pøístroji �Wolna�). SSTV v progra-
mech Windows. Ruské ,radiokomponentní� strany WWW.
Encyklopedie CD-ROM. Pøístroj ke zkou�ení a nastavo-
vání kineskopù. Osmikanálový logický analyzátor. Spo-
lehlivý systém ochrany signalizace. Neobvyklý demodulá-
tor pulsních kmitoètù. Mìøicí komplex (univerzální
voltmetr, nové mo�nosti generátoru).
CQ AMATEUR RADIO 10/1998, Hicksville. Z Washing-
tonu (FCC pøipravuje zmìny povolovacích podmínek). Di-
póly s vlo�enými oscilaèními obvody pro umìlé antény.
Miniaturní pøíruèní transceiver Alinco DJ-C5 pro 2 m a
70 cm FM. Svìt ideí: Návod na vysílaè CO sólo s jednou
elektronkou a na dvouelektronkový pøijímaè Reinartz
s pavuèinovou cívkou. Elektronické izolaèní obvody. Po-
známky o anténách. X-1J4 pro paket rádio. Pøipravuje se
nový volací kmitoèet pro 50 MHz. DX-expedice: Navassa
1998.
CQ  DL  10/1998,  Baunatal.  Konkuruje Internet amatér-
skému vysílání? Pozdravy se v amatérském provozu smí
pøedávat. Kanál S6 nadìjí pro amatéry vysílaèe (problé-
my s ru�ením z kabelových sítí)? Historie rozhlasu v Kö-
nigs Wusterhausenu. Øidièák na Internet (DARC na Inter-
netu). Dinosauøí amatérský provoz. Monitorovací slu�ba.
Amatér-vysílaè a mezní hodnoty pøístrojù k udr�ování sr-
deèního rytmu. Z pokladù vídeòského  archívu QSL-líst-
kù. Krátké vlny jsou dobré proti v�ím. Databáze ukra-
dených pøístrojù. Elektromagnetické pole a pøístroj k udr-
�ování srdeèního rytmu. Jak velký je útlum pùsobený zdi-
vem? Hodiny s UTC. BPSK - renesance CW. (BPSK = bi-
nary phase shift keying.) �ádný strach pøed amatérskou
televizí! Transceiver pro 70 cm pro paket rádio 9k6.
�Mailwatch� - kdykoliv vás informuje, jestli v paket rádiu
pro vás le�í nìjaká zpráva. Elektronkový koncový stupeò
300 W pro 70 cm. �Das Früchtchen� - malý pøijímaè se
dvìma integrovanými obvody a nìkolika souèástkami.
Mìøení �umù v rozsazích UHF/SHF. Transceiver TS-870
jako pøístavek k transvertoru. DX-expedice na Deception
Island. Paket rádio multimediální: Jak se obraz na paket
rádiu uèí bìhat. DK1AD volá DK8BC (k padesátému vý-
roèí amatérského provozu v pováleèném Nìmecku).
RADCOM 10/1998, Herts. Dvousmìrový quad za nìkolik
liber. QRP transceiver �Backpacker� (14 MHz). Historie
amatérského rádia (4. pokraèování). Rubrika Eurotek:
Speech clipper ke QRP transceiveru. Problémy s anténa-
mi: 3 l/2 napájená uprostøed, skládaný dipól l/2, celovln-
ná smyèka quad, BI-ètverec. Úvod k operaèním  zesilova-

O èem pí�í jiné
radioamatérské

èasopisy?

SUNSAT

SUNSAT (Stellenbosch UNiversity
SATellite) je dal�í ze zajímavých dru�ic
kategorie amatérských mikrosatelitù.
Vedoucím projektu je prof. Garth Milne,
ZR1AFH, z této univerzity v Jihoafrické
republice. Na stavbì dru�ice se podílelo
kromì pracovníkù univerzity více ne� 50
studentù. Její start je plánován na 17.
prosince 1998 ve 12.30 UTC ze základ-
ny Vandenberg v Kalifornii raketou
USAF Delta II. Dru�ice se bude pohybo-
vat na polární dráze s vý�kou perigea
550 a apogea 850 km. Na palubì bude
FM pøevádìè typu �parrot� (tzn. papou-
�ek neboli opakovaè) na frekvenci
145,825  MHz a  dva digitální  pøevádìèe
pro  komunikaci �store & forward� s  kmi-
toèty pro downlink 436,300; 436,250
MHz a pro uplink 145,850; 145,900;
145,950; 436,300; 436,250 MHz. Digi-
tální módy budou pou�ívány 1200 Bd
AFSK nebo 9600 Bd FSK.

Dru�ice je dále vybavena �iroko-
pásmovým transpondérem v pásmech S
(13 cm) a L (24 cm) pro vìdecké úèely.
Vysílaè v pásmu S bude umo�òovat
napø. pøíjem vysoce rozli�ených obrázkù
území 50x50 km v reálném èase. Pøi vý-
konu vysílaèe 5 W EIRP (pøi �íøce pás-
ma u�iteèného signálu 40 MHz) bude
v�ak na pøijímací stranì zapotøebí para-
bola o prùmìru 4,5 m pro odstup S/N =
14,4 dB. Ve spojení s pøijímaèem v pás-
mu L bude k dispozici výkonný digitální
transpondér s pøenosovou kapacitou
1 Mb/s (v tomto pøípadì bude staèit pa-
rabola o prùmìru 2 m).

V rámci �kolních projektù je v dru�ici
implementován mikrofon, který bude sní-
mat vibrace stabilizaèního gyroskopu a

zaøízení pro studium vlivu
radiace na elektronické
souèástky.

Dru�ice je dále vybave-
na precizním pøijímaèem
GPS a laserovými odra�e-
èi, které umo�ní studi-
um orbitálních perturbancí
(mìøení a vyhodnocování
bude provádìt NASA).

Dal�í podrobnosti lze
získat na internetové ad-
rese:
http://sunsat.ee.sun.ac.za

OK2AQK

èùm. Nf zesilovaè. Obecná pravidla pro contesty RSGB
na VHF/UHF/SHF v roce 1999.
FUNK 10/1998, Baden-Baden. Tradice a pokrok: Stano-
visko AGZ (Arbeitsgemeinschaft Zukunft) k CW. Alinco
DX-77E (TX 160-10 m, RX 500 kHz-30 MHz). Dirland
DSS 9000F (KV). Ruèní èítaè kmitoètù FZ 302F (10 Hz-
-3 GHz). Ikony pro amatérský poøadaè. Zesilovaè k anté-
nì Discone. Stavebnice �v�evlnového� pøijímaèe �1254�
(od 100 kHz do 30 MHz). Jednoduché pokusy s nf zesilo-
vaèi. Napájení dipólu a T-antény. S bicyklem na KV a
UKV (7. pokraèování). Otoèný krátký dipól pro 14 MHz.
Profi-software IE3D simuluje elektromagnetická pole.
Amatérské organizace na Internetu: Vlastní homepage.
Elektronik-Shareware 3CD spoleènosti Hemming (pro vý-
poèty elekronických konstrukèních prvkù). Amatérská za-
pojení ze za�lých èasù: Jednookruhový pøijímaè z pová-
leèných dob. Kde vane sluneèní vítr - s americkým
pøístrojem SOHO na stopì záhadám. Co bylo na prodejní
výstavì 7. Reintal Electronica 98. Troposférické rekordy
v srpnu. 9M0C: Expedice Spratly 1998 (2. pokraèování).
Vysílací technika stanice Deutsche Welle.
CQ HAM RADIO 9/1998, Tokio. Interface pro pøipojení
amatérské radiostanice k veøejné telefonní síti. Styèné
body amatérské radiostanice a Internetu. Pokusy s mag-
netickou kruhovou anténou. 50 MHz SSB transceiver
(návod ke stavbì). Stavebnice digitálního magnetofonu.
Stavba dekodéru Morse. Umìlá anténa 250 W od DC do
1000 MHz. Cívky pro pøístroje s velkým výkonem. Výkon-
ný elektronický klíèovaè. Aktivní anténa 430 MHz pro hon
na li�ku. C 5750 - dvoupásmový mobilní transceiver
s GPS (144 a 430 MHz FM). Pøijímaè FT-1000MP, který
umo�òuje souèasný pøíjem na dvou pásmech (KV). Anté-
na MT-WARC pro 10, 18 a 24 MHz. Rychlostní pøíjem
CW pro odrazy od meteoritù. Simulace antén. Sám jsem
si postavil... Expedice na Okinawu na 2 m.  Americké po-
kusy s QRP. Vysílaè na 50 MHz s QP-21. Generátor ho-
dinových impulsù. Výzkum lineárního zesilovaèe s elek-
tronkami. Novitra a GPS. Paket rádio velkou rychlostí.
Jednoduchý VXO. Fin�tí DX-mani ve mìstì Torku. Pod-
zimní ráz podmínek �íøení.
CQ ZRS 10/1998, Ljubljana. Pøedvolební zamy�lení.
Kontakty slovinských radioamatérù s èeskými. 14. setká-
ní oldtimerù. Portrét: Romina Dovganová, S56RXT. DX-
expedice na Santa Cruz, Temotu, Solomon Islands. Day-
ton 1998. UKV aktivity. Konference EME 1998 v Paøí�i.
První slovinské spojení na 3,4 GHz. HW 4 m? S57S

Kepleriánské prvky ð
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Homolog. elektron. signální zaøízení urèené pro
paralelní signalizaci k telef. pøístr. do hluèného
prostøedí, instal. mimo telef. stanice, ovìøené
v mnoha závodech, vyrábí, dodává a bli��í infor-
mace podá: VEDAS, B�any 52, 417 63 �alany.
Koupím staré èasopisy Radio r. 1940-43, Do-
mácí dílna, Mladý konstruktér apod. Stanislav Va-
cek, Støekovská 1344, 182 00 Praha.

Pøi telegrafních spojeních mezi radio-
amatéry se u�ívají nejrùznìj�í zkratky -
velmi èasto odvozené z angliètiny. Jed-
notlivé znaky se vysílají telegrafním klí-
èem ve formì teèek a èárek.

Na�e køí�ovka je urèena pøedev�ím
tìm, kdo se telegrafní abecedu a mezi-
národní radioamatérské zkratky uèí, aby
si mohli svoje znalosti procvièit a ovìøit.
Køí�ovka má èistì radioamatérskou te-
matiku a je slo�ena ze zkratek a znakù,
které jsou rozepsány ve tvaru teèek a
èárek telegrafní abecedy. Do ka�dého
prázdného okénka patøí tedy pouze jed-
na teèka nebo jedna èárka.

/ oddìluje písmena uvnitø jednoho výrazu
ý oddìluje jednotlivé výrazy

v Perseidách 1998 na 144 MHz. 9. svìtové mistrovství
v ARDF v Nyiregyháze v Maïarsku. SSB/CW RTX na
3400 MHz. Spektrální analyzátor 100 kHz-1750 MHz.
Støedovlnný pøijímaè bez baterií. Technologie úspì�ného
pou�ívání elektronických souèástek v extrémních pod-
mínkách po�árù a záplav. Amatérská televize. Amatérské
satelity v záøí 1998.
FUNKAMATEUR 8/1998, Berlin. 23. Ham Radio: Pro-
mìny v amatérském vysílání. 3B7RF, expedice St. Bran-
don. Dvoupásmový Kenwood TM-G707E, hospodárná
verze: �lutý div (144 a 430 MHz). Malý a �ikovný: VHF/
UHF Alinco Microhandy DJ-C5E (2 m/70 cm, 86 gramù).
Od A do Z: Novinky pro DXmana na nejdel�ích vlnách.
Umìlé zdroje poruch pøi dru�icovém pøíjmu. Jak funguje
mikrovlnná trouba? CB bez �umù. Elektronický ponk
V5.0 (program  na simulování  schémat). Program DART:
Ze starého nové (vylep�ení kvality starých nahrávek).
Kurs programování AVR-AT90S1200 (8. pokraèování).
�Der Brenner�, programovací zaøízení firmy Equinox. Mo-
dul mìøení teplot øízený mikrokapacitou. Pokusy s lavino-
vitými fotodiodami a s laserovými diodami. Mìøicí pøí-
stroje a postupy: Oscilogramy periodických funkcí.
Katalogové listy TDA8136, TDA8137, TEA2025A a TEA
2025D. Výpoèet mìøièe stojatých vln - nejen pro vlny
dlouhé. Jednoduchá anténa pro dru�icový provoz. Rychlý
modem FSK pro adaptér EPP. Pøijímací konvertor 50/
/28 MHz.
WELTWEIT HÖREN 10/1998, Erlangen. 60 let nìmec-
kého vysílání BBC. Den otevøených dveøí v Nauenu. Sám
v ji�ním Atlantiku (námoøní rádiový provoz v roce 1910).
45 let nìmeckého vysílání z HCJB (Quito, Ecuador).
Støední vlny ve �panìlsku. Pokusy s krátkovlnnou pøijí-
mací anténou Q-TEK HF 30 v DX-Campu. Západonì-
mecký rozhlasový vysílaè Langenberg. Vysílaè KHBI na
Saipanu prodán. Nìmecké vysílání z Var�avy. Stanice
zachycené na dlouhých, støedních a krátkých vlnách.

RADIO AND COMMUNICATIONS 9/98, Wonga Park,
Australia. Lineární vf zesilovaè EMTRON DX-2 pro KV
1,5 kW. Dvoupásmový handheld ALINCO DJ-C5. Stromy
lze vyu�ít jako anténu. Pøehled australských pøevádìèù.
Nový handheld pro VKV od ICOM: IC-Q7E (s pøijímaèem
od 50 MHz do 1,2 GHz). DX expedice na Santa Cruz,
H40AB. Antény vnitøní a ve stísnìných prostorách. Prù-
vodce teorií a praxí pøijímacích filtrù. Rozhlasový DX-ing.
Pøijímací antény typu loop. Baudwalking - rádio a radioa-
matéøi na Internetu. Zprávy z radioklubù. DX zprávy.
IOTA. Pøedpovìï podmínek �íøení KV. Právní poradna
pro radioamatéry.

Ing. J. Dane�, OK1YG

Cena øádkové inzerce: za první tuèný øá-
dek 75 Kè, za ka�dý dal�í i zapoèatý 30
Kè.

Spoleènost zabývající se do-
dávkami mìøicí a výpoèetní tech-
niky pøijme technika do hlavního
pracovního pomìru. Informace
na tel.: (02) 8384 2047.

ð

Pøedvánoèní radioamatérská køí�ovka s tajenkou
(Taková tu je�tì nikdy nebyla!)

Legenda

Vodorovnì:

1  blízko (angl.); prefix �panìlska; 2
velmi (angl.); 3  sleèna (zkratka); sí�
(angl.); 4  èekejte (zkratka); prefix V. Bri-
tánie; v (napø. v ... hodin - angl.); 5  spo-
leèný znak v prefixu Libérie a Estonska;
prefix Irska; dìkuji vám; 6  TAJENKA
(Telegrafista se bez ..... neobejde.); 7
�with� èesky; vyzáøený výkon (zkratka); 8
otazník; nízko�umový (zkratka); spoleè-
ný znak v prefixu Islandu a Somálska.

A  vysílaè; spoleèný znak prefixu Li-
bérie a Irska; B  �in� (èesky); 1. znak pre-
fixu Filipín; C  znaèka výrobce telegraf-
ních pøídavkù a výukových zaøízení; D
prefix Nové Kaledonie; E  telegrafní
zkratka pro úterý (angl.); F  zkratka elek-
tronvoltu; 1. znak v prefixu Kanárských
ostrovù; G  zkratka s významem �pøepí-
nám�; nejkrat�í znak morseovky; H  pre-
fix Holandska; I  prefix Austrálie; J  prefix
V. Británie; køí�ek (konec zprávy); K  vy
(zkratka); prefix Irska; L  prefix Francie;

M  anténní ladicí jednotka (zkratka); N
jestli�e (angl.); O  anténa (zkratka); P
prefix Grónska.

Pøíjemnou zábavu pøeje
OK1AGA

Vylu�tìnou tajenku mù�ete zaslat na
korespondenèním lístku na adresu re-
dakce: AMARO, PE-AR, Radlická 2,
150 00 Praha 5 do 15. 12. 1998. Pìt vy-
losovaných výhercù získá roèní pøed-
platné èasopisù firmy AMARO.

Správné øe�ení a jména pìti výhercù
budou zveøejnìna v pøí�tím èísle.

Kúpim schému na výrobu stroboskopu, litera-
túru, alebo aj (ne)hotový komplet. Tel. 00421/7/62
24 52 61.
AEL Communications CR, s. r. o. pøijme pra-
covníka na následující pracovi�tì:

servisní technik na opravu radiostanic.
Po�adavky: 1) praxe v oboru radiokomunikaèní
techniky; 2) ukonèené minimálnì S� vzdìlání
v oboru. Nabídky zasílejte na následující adresu
nebo nás kontaktujte na uvedených telefonních
èíslech: AEL Communications, s. r. o., Geologická
2, 152 00 Praha 5, tel.: (02) 581 53 00, fax: (02)
581 53 60.

l Také v Nìmecku se pøizpùsobili sou-
èasnému trendu a sní�ili po�adavky na
znalost morseovky pøi zkou�kách. Novì
existují pouze tøi tøídy: 1 - (døíve B), kde
se po�aduje znalost 12 WPM (tj. asi 60
zn/min); 2 - VKV licence (bez morseovky)
a 3 - zaèáteèníci, pouze 145 a 430 MHz
max. 10 W out. Kontroverzní je rozhod-
nutí, �e v�ichni dosavadní dr�itelé licen-
ce tøídy A (tj. zaèáteèníkù, kteøí skládali
zkou�ku z morseovky  jen rychlostí 6 WPM
(30 zn/min) byli pøeøazeni automaticky do
tøídy 1.

qx

Svisle:

A B C D E F G H I J K L M N O P

1 / / / ý /

2 / / / /

3 / ý / /

4 / ý ý / /

5 ý / ý / /

6 / / / /

7 ý / ý / /

8 ý / ý
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