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V TOMTO SEŠITĚ

Náš rozhovor s panem Lubo-
rem Grigorescu, majitelem firmy
AGB elektro a zástupcem firmy
HR Diemen pro ČR a SR.

Vaše obchodní firma je čtená-
řům velmi dobře známá svojí
širokou nabídkou součástek a
náhradních dílů pro elektroniku.
Méně se již ví o vašem zastupo-
vání španělské firmy HR Die-
men v České republice a Slo-
venské republice, která nabízí
elektronické komponenty s ozna-
čením HR, stejně jako o firmě
samotné. Můžete nás s touto
firmou blíže seznámit?

Firemní označení HR si u nás již
našlo své místo především v oprav-
nách televizních přijímačů a počítačo-
vých monitorů, a to zejména svými
transformátory této značky. Méně již
se ví, jaká firma se pod tímto označe-
ním skrývá.

Firma HR Diemen s. a. byla zalo-
žená v roce 1962. Začínala s výrobou
transformátorů a vychylovacích cívek,
dodávaných španělským výrobcům
televizních přijímačů. Svůj první na-
bídkový katalog, který obsahoval
i převodní tabulky, vydala firma v roce
1980. Tím se přiblížila světovým vý-
robcům natolik, že si již mohla dovolit
zavést svůj propagační slogan: HR
- služba servisu. Firma se tak stala - a
i u nás se již stává - stále více oblíbe-
nou pro tisíce opravářů v celém světě.
Slogan HR - služba servisu, je symbo-
lem vysoké kvality a spolehlivosti.

Jak se rozvíjela distribuční síť
této firmy?

Jedním z prvních významnějších
distributorů byla německá firma Kö-
nig, která však výrobky firmy HR Die-
men začala prodávat pod vlastním
označením se značkou FAT. Tím při-
rozeně brala výrobkům jejich vlastní
identitu, snažíc se zájemce přesvěd-
čit, že to jsou její německé výrobky.
Management firmy se proto snažil rychle
vybudovat vlastní distribuční síť. Dařilo
se to a již v roce 1985 prodávala firma
své výrobky pod označením HR i na
velmi náročných a značně vzdálených
trzích, jako například v Austrálii, Ar-
gentině, Singapuru, Jihoafrické repub-
lice a jinde. V roce 1989 již vyvážela
zboží do více než 40 zemí po celém
světě. Dnes je značka HR známá, uz-
návaná a výrobky s touto značkou jsou
prodávané ve více než 150 zemích.

Má firma i svůj vlastní vývoj?

 Samozřejmě má firma i vlastní od-
dělení pro výzkum a vývoj, kde v těs-

né spolupráci s vývojáři televizních
přijímačů vyvíjí vinuté díly, které se
budou používat teprve v dalších gene-
racích těchto přijímačů. Pro televizní
opraváře vyvinuli HR simulátor pro
identifikaci vad transformátorů, který
má navíc spoustu inovovaných funkcí.
Pro mnohé techniky může být toto za-
řízení (s označením HR-STVDST-01 pro
kmitočty do 15 kHz a HR-SMONDST
-32 kHz nad tyto kmitočty) opravdu
dárkem z nebes, jak se uvádí ve fi-
remním reklamním sloganu.

Spolupracuje firma HR Diemen
s výrobci televizorů i v součas-
nosti?

Firma nikdy nepřerušila spolupráci
s výrobci televizních přijímačů a svůj
podíl na tomto důležitém trhu rok od
roku zvyšuje. Přibližně 50 % produkce
transformátorů, v roce 1998 to bylo
šest milionů kusů, tři miliony transfor-
mátorů do impulsních zdrojů a několik
milionů menších cívek, je určeno pro
montážní linky mnoha velmi význam-
ných výrobců televizních přijímačů,
jako např. značky Sharp, Sanyo, Sony,
Mivar a další.

O dobré a velmi široké spolupráci
s mnoha firmami svědčí i firemní kata-
logy, které obsahují kromě výrobně
obchodních informací i obsáhlé pře-
vodní tabulky a originální značení
výrobců nejen transformátorů, ale i te-
levizních přijímačů, schémata a me-
chanické výkresy. Dnes jsou tyto vel-
mi rozsáhlé katalogy vydávané i na
kompaktních discích.

Jak mohou zákazníci získat po-
třebné informace, případně zmí-
něný katalog?

Aby firma udržela průběžnou infor-
movanost o všech novinkách a rozši-
řování sortimentu, vydávají se zhruba
každého čtvrt roku aktualizované ka-
talogy či převodní tabulky. Mezi tím
jsou každý měsíc zasílané distributo-
rům seznamy nově vyvinutých mode-
lů.

Toto vše se dnes již objevuje i na
Internetu, na www.hrdiemen.es. Na
CD ROM se vydává kompletní katalog
v různých jazycích, dnes již samozřej-
mě i v češtině, obsahující vše již výše
zmíněné. Technická asistence HR
Diemen je technickou poradnou pře-
devším pro televizní opraváře. Je
schopná odpovědět na všechny otáz-
ky týkající se uvedené problematiky.

Dotazy mohou být buď po telefo-
nu, nebo faxem, případně lze použít
i e-mail. V České republice je to naše
firma AGB elektro, na telefonech a fa-
xech 0651/57756, 57956, 57844, pří-
padně mobilní telefony 0601/524671,
0602/735460, případně 0603/856426.
Nejnovější informace doporučuji pra-
videlně sledovat na stránkách Internetu
www.agbelektro.cz.

Děkuji za rozhovor.
                Rozmlouval ing. Jan Klabal

Náš rozhovor .....................................................1
Konkurs PE1998 ............................................... 2
Ročník 1998 na CD ROM .................................. 3
Nové knihy ........................................................ 3
AR seznamuje:
Laboratorní stabilizovaný zdroj P230R51D ........ 4
AR mládeži: Základy elektrotechniky ................. 5
Jednoduchá zapojení pro volný čas .................. 7
Informace, Informace ........................................ 8
Výkonový zesilovač
na principu šířkové impulsní modulace ............. 9
Modelářský blikač ............................................13
Měřič elektrického pole ....................................14
Integrovaný senzor
proudu zabrání nejhoršímu ..............................15
FM tuner TES 25S ...........................................16
Jak počítat bubliny ........................................... 21
Multiplexní buzení
displeje LED mikrokontrolérem ....................... 22
Slovníček technických skratiek ........................ 23
Stavíme reproduktorové soustavy XVI ............ 24
Inzerce .......................................... I-XXIV, 25, 48
Výpočet usměrňovače síťového zdroje ........... 26
Teploměr k multimetru .................................... 28
Blikající světlo ................................................. 28
Jednoduchý kalibrátor ..................................... 29
Rádio „Nostalgie“ ............................................ 32
PC hobby ........................................................ 33
CB report ......................................................... 42
Z radioamatérského světa ............................... 43



Praktická elektronika A Radio - 1/99

Výsledky konkursu PE 1998
o nejlepší elektronické konstrukce

Manchester modem 2400 bps od
Vladimíra Knitla, OK2DGB (Brno).
Obdrží 3000 Kč.
Diferenciální tepelné relé od Jiřího
Kysučana (Staříč). Obdrží 3000 Kč.
Cenu v hodnotě 5000 Kč od firmy
RMC Nová Dubnica obdrží kon-
strukce Kecal 3 od Martina Čiháka,
OK1UGA (Rychnov n. Kněžnou).
Další ceny:
2000 Kč získávají: ing. Pavel Hůla
(Praha), Jiří Krba (Praha), Petr Pfei-
fer, OK1JPP (Bratříkov), ing. Dalibor
Kuchta (Bílovec), Petr Bittnar, OK1MPE
(Praha), Jiří Štourač (Brno), Timotej
Novotný (Bežovce, SR), Martin No-
votný (Brno).
1500 Kč získávají: Bohuslav Mičlo
(Dunajská Streda, SR), Jan Novot-
ný (Přemyšlení), ing. Štěpán Hušek
(Praha).
1000 Kč získávají: Viktor Novotný
(Horní Maršov), Jaromír Čechák (Vyš-
kov), ing. Pavel Hůla (Praha), ing.
Anton Kosmel (Partizánske, SR).
Všichni účastníci konkursu dostanou
také knihu od nakladatelství BEN.

Autorům odměněných konstrukcí
blahopřejeme, všem soutěžícím dě-
kujeme za účast a těšíme se na nové
konstrukce v příštím 4. ročníku Kon-
kursu, jehož podmínky budou uveřej-
něny v čísle 3/99. Již dnes můžeme
sdělit, že se podmínky nebudou příliš
lišit od minulých a opět přislíbilo několik
sponzorů zajímavé dodatkové ceny.

           Redakce

Loňský 3. ročník konkursu časopi-
su Praktická elektronika A Radio byl
podle vyhlášených podmínek (vyšly
v PE 3/98) uzavřen dne 18. 9. 1998.
Do uzávěrky bylo přihlášeno k ohod-
nocení celkem 26 konstrukcí, které
podle zadaných kritérií posuzovala
komise redaktorů PE a přizvaných od-
borníků. Podmínkám konkursu vyho-
věly všechny přihlášené konstrukce.

Komise rozhodla takto:
Nejvyšší ohodnocení získala kon-
strukce: Univerzální čítač LCD do
1300 MHz (obr. 1) od Miloše Zajíce
(Pečky). Autor obdrží 8000 Kč a jako
prémii cenu od sponzora FK technics
pájecí stanici s odsáváním SL-916.
Pořadí na dalších místech:
Přijímač faksimile v pásmu KV (40 m
- obr. 2) od ing. Miroslava Goly,
OK2UGS (Frýdek-Místek). Obdrží cenu
v hodnotě 5000 Kč od Českého ra-
dioklubu a prémii od firmy DIAMET-
RAL laboratorní zdroj P230R51D.
Rovněž obdrží sadu skříněk Bopla
od firmy ELING.
Kapesní TV generátor PAL (obr. 3) od
ing. Martina Šenfelda, OK1DXQ
(Turnov). Obdrží 5000 Kč a od firmy
ELIX radiostanici CB ELIX-Giant.
Meteosat pro všechny (obr. 4) od ing.
Radka Václavíka, OK2XDX (Šum-
perk). Obdrží 5000 Kč, sadu skříněk
Bopla od firmy ELING a od firmy
AMA měřič ČSV Vectronics.
Nf zosilňovač 2x 150 W (obr. 5) od
ing. Antona Kosmela, (Partizán-
ske, SR). Obdrží 4000 Kč a od firmy
FK technics multimetr DMM-890G.
TIMER 5 (obr. 6) od ing. Pavla Hůly
(Praha). Obdrží součástky v hodno-
tě 5000 Kč od firmy RYSTON.
Odposlechové zařízení od ing. Emila
Peňáze (Brno). Obdrží 3000 Kč a od
firmy FCC Folprecht zdroj PAN.
Zabezpečovací zařízení od Jaromí-
ra Hamáčka (Vel. Meziříčí). Obdrží
3000 Kč a knihy (1000 Kč) od nakla-
datelství BEN.

Obr. 1.

Obr. 6.

Obr. 3.

Obr. 4.

Obr. 5.

Obr. 2.
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Kovář, O.: Elektronika - sbírka
příkladů, vydalo nakladatelství
BEN - technická literatura, 144
stran A5, obj. číslo 120944, 149 Kč.

Sbírka obsahuje řešené a neřešené
příklady s výsledky řešených příkladů
uvedenými v poslední kapitole. Příklady
jsou většinou početně nenáročné, avšak
vyžadují dobrou orientaci v základních
principech elektroniky.

Knihu vřele doporučujeme jako po-
mocnou literaturu každému, kdo se
chce naučit navrhovat elektronické sys-
témy a kdo si chce ověřit míru pochope-
ní dané problematiky.

Havlíček, M.: Osobní počítače a
základy elektroniky německy,
vydalo nakladatelství BEN - tech-
nická literatura, 416 stran A5,
obj. číslo 130211, 399 Kč.

V loňském roce vyšla podobná kniha,
avšak pro angličtinu. Nyní tedy vychází
nové seznámení s moderní němčinou
počítačové techniky. Tato praktická pří-
ručka, první svého druhu v češtině, vy-
světluje technické termíny a jejich užití
v přirozených souvislostech. Důležité
termíny jsou přeloženy do češtiny, a na-
víc je výklad doplněn názornými obrázky
s dvoujazyčnými průvodními texty. Kni-
ha, doplněná základní informací o no-
vém německém pravopisu zaváděném
od srpna 1998, je vhodná pro studenty,
překladatele a uživatele výpočetní tech-
niky. Tato příručka je však také určena
širší odborné veřejnosti jako pomůcka
ke správnému porozumění méně zná-
mých německých odborných termínů.

Knihy si můžete zakoupit nebo ob-
jednat na dobírku v prodejně technické
literatury BEN, Věšínova 5, 100 00 Pra-
ha 10, tel. (02) 782 04 11, 781 61 62,
fax 782 27 75. Další prodejní místa: Jin-
dřišská 29, Praha 1, Slovanská 19, sady
Pětatřicátníků 33, Plzeň; Cejl 51, Brno.
Adresa na Internetu: www.ben.cz. Zá-
sielková sl. na Slovensku: Anima, Tyr-
šovo nábrežie 1 (hotel Hutník), 040 01
Košice, tel./fax (095) 6003225.

Popsaný CD ROM si lze objednat telefonicky
(02/57 31 73 12 nebo 57 31 73 13) nebo poštou

(na dobírku, případně osobně) na adrese:
AMARO spol. s r. o., Radlická 2, 150 00 Praha 5.

CD ROM si také bude možné zakoupit v některých
prodejnách knih a součástek (např. BEN).
Cena CD ROM je 290 Kč + poštovné.

Předplatitelé časopisů u firmy AMARO
mají výraznou slevu. Pouze pro ně bude

CD ROM stát jen 170 Kč + poštovné.
Zájemci na Slovensku si mohou CD ROM objednat

u firmy MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o.,
P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava,

tel./fax (07) 444 545 59.
Cena bude 350 Sk + poštovné (dobírka).

Ročník 1998
na CD ROM

Vážení čtenáři, konečně jsme
se rozhoupali i my a vyhověli vašim
žádostem o vydání „červeného a
modrého A Radia“ na CD ROM.

CD ROM obsahuje kompletní
obsah za rok 1998 časopisů Prak-
tická elektronika A Radio, Kon-
strukční elektronika A Radio a
přílohy Electus 98 (inzerce je vy-
nechána).

Vše je zpracováno ve formátu
pro elektronické publikování Ado-
be PDF. Obrázky jsou uloženy ve
velmi dobré kvalitě (150 lpi), takže
lze tisknout kompletní stránky v kva-
litě, jaká je v časopisu.

Na disku je nahrán prohlížecí
program Adobe Acrobat Reader
3.0. Je nahrána verze 16bitová pro
operační systém Windows 3.1 (3.11)
a 32bitová pro operační systémy
Windows NT a Windows 95 (98).

Po nainstalování prohlížecího
programu Acrobat jsou dvě mož-
nosti otevření požadovaného ča-
sopisu. První možností je otevřít
přímo soubor např. PE298.pdf a
ukáže se první strana čísla 2 Prak-
tické elektroniky A Radia. V ní mů-
žeme listovat pomocí šipek v liště
nástrojů nebo stačí kliknout na čís-
lo stránky v obsahu a ta se sama
zobrazí.

Druhou možností je otevřít sou-
bor AMARO98.pdf. Objeví se strán-
ka se všemi obrázky jednotlivých
časopisů. Stačí kliknout na jeden
z nich, otevře se žádaný časopis
na první straně a dále pokračuje-
me jako v předchozím odstavci.

Na zbytek místa na CD ROM
jsme nahráli:
• Třicetidenní verzi profesionální-
ho kreslicího programu pro techni-
ky VISIO 5.0 Technical.
• Demoverzi profesionálního CAD
programu Ecad plus Windows
pro tvorbu elektrotechnických pro-
jektů (bližší v souboru info.pdf)
• Katalog pasivních součástek fir-
my Siemens+Matsushita, včetně
programu pro výpočet magnetic-
kých obvodů.
• Katalog integrovaných obvodů
firmy MAXIM, včetně příkladů za-
pojení a desek s plošnými spoji.
• Katalog nabídky elektronických
součástek a osvětlovací techniky
firmy FK technics.
• Katalog knih a CD ROM naklada-
telství BEN - technická literatura.

Doufáme, že se vám bude CD
ROM líbit, a že tak vznikne nová
tradice uchovávání časopisů pro
elektroniky.

         Redakce

NOVÉ
KNIHY



Praktická elektronika A Radio - 1/99

SEZNAMUJEME VÁS

Laboratorní
stabilizovaný

zdroj
P230R51D

Celkový popis

Přístroj, se kterým dnes chci čtenáře
seznámit, se v principu skládá ze dvou
elektricky oddělených zdrojů, jejichž vý-
stupní napětí je plynule regulovatelné
od 0 V do přibližně 30 V. K regulaci vý-
stupního napětí slouží vždy dva regulá-
tory, hrubý a jemný. Úroveň automatic-
kého omezení výstupního proudu lze
rovněž nastavovat plynule (jedním regu-
látorem v rozmezí přibližně od 30 mA do
4 A (nikoli od nuly, jak uvádí výrobce
v technických údajích). Jednotlivé zdro-
je lze zapínat a vypínat zcela samostat-
ně a okamžik, kdy se aktivuje funkce
automatiky proudového omezení, je in-
dikován akustickým signálem. Tento
signál však lze tlačítkem vypojit.

Stisknutím jiného tlačítka lze též oba
zdroje propojit tak, že vznikne symetric-
ký zdroj s výstupním napětím 2 x 30 V a
s nulou uprostřed. Přístroj je kromě toho
vybaven ještě třetím samostatným zdro-
jem stabilizovaného napětí 5 V, s mož-
ností proudového odběru až do  3 A.

Indikace nastaveného výstupního
napětí obou základních zdrojů 30 V a
z nich odebíraného proudu je zobrazo-
vána digitálně na čtyřech displejích. Pří-
stroj je tedy vybaven dvěma napěťo-
vými a dvěma proudovými digitálními
indikacemi.

Technické údaje podle výrobce

Výstupní napětí: 2 x 0 až 30 V,
1 x 5 V.

Výstupní proud: 2 x 0* až 4 A,
1 x 3 A.

Napěťová stabilita při změně
síťového napětí 207 až 244 V:

asi 0,05 %.
Napěťová stabilita
při změně zátěže o 100 %: asi 0,2 %.
Zvlnění (efektivní) při jmenovité zátěži:

2 mV.
Rozlišovací schopnost
údaje výstupního napětí: 0,1 V.
Rozlišovací schopnost
údaje výstupního proudu: 0,01 A.
Napájecí napětí: 230 V / 50 Hz.
Příkon: max. 320 W.
Síťová pojistka: T 250/1,6 A.
Rozměry (š x v x h): 24 x 17 x 28 cm.
Hmotnost: asi 10 kg.

* Údaj minimálního výstupního proudu
je nesprávný (viz text).

Funkce přístroje

Přístroj jsem pečlivě vyzkoušel a
ověřil jsem si, že splňuje téměř vše, co
píše výrobce v technických údajích.
Není však pravdou tvrzení, že je rozsah
jeho proudového omezení 0 až 4 A, pro-
tože proud nelze omezit do nuly, ale dol-
ní hranice omezení je časově variabilní
a mění se od 25 až do 35 mA. Menší
proud již nastavit nelze.

Ostatní funkce přístroj splňuje bez
jakýchkoli výhrad. Jedinou výhradu,
ovšem obecného rázu, mám k používa-
né indikaci napětí a proudu. Digitální in-
dikace změřených veličin je nesporně
výhodná, protože poskytuje uživateli
jednak dobrou čitelnost, jednak napros-
to jednoznačný údaj. O přesnosti této in-
dikace, kterou by mnozí u laboratorního
přístroje třeba očekávali, by však bylo
možné hovořit pouze za předpokladu,
že by byla všechna tři místa na displeji
pro údaje napětí a proudu též ve všech
případech využívána.

Použitá digitální indikace je však u
všech vestavěných měřicích přístrojů
pouze jednorozsahová. Proto je displej
schopen indikovat údaje o napětí men-
ším než 10 V a proudu menším než 1 A
pouze dvoumístně a o napětí menším
než 1 V a proudu menším než 100 mA
dokonce pouze jednomístně. Tato sku-
tečnost  může při indikaci napětí menšího
než 1 V a proudu menšího než 100 mA
vést k až 10 % chybě indikovaného úda-
je a při indikaci napětí menšího než
0,1 V a proudu menšího než 10 mA
může chyba čtení dosáhnout teoreticky
až 100 %. Tento nedostatek by bylo
možné samozřejmě vyřešit automatic-
kým (v nejhorším případě ručním) přepí-
náním rozsahů vestavěných měřicích
přístrojů, to by však na druhé straně
patrně celý přístroj poněkud prodražilo.

Pro úplnou informaci jsem realizoval
několik kontrolních měření, z nichž vy-
plynulo následující:

Výstupní napětí zdroje, měněné od
0,99 až do 1,08 V indikoval displej
jako „01,0“ V. To odpovídalo chybě -1
až + 8 %.

Výstupní proud zdroje, měněný od
0,108 až do 0,117 A indikoval displej
jako „0,10“ A. To odpovídalo chybě
v rozmezí +8 až +17 %.

Tuto skutečnost je třeba si vždy
uvědomovat a pro přesné měření ma-
lých napětí a malých proudů je proto
nezbytné zapojit do výstupního obvodu
ještě další měřicí přístroje. Možná, že by
bylo i vhodné upozornit na tuto skuteč-
nost v návodu.

Ke konstrukci přístroje bych měl ješ-
tě jednu malou připomínku. Přístroj je již
výrobcem určen k přenášení, což zdů-
razňuje i držák na jeho horní stěně. Co
však každému při přenášení nejvíce
vadí, je plandající se přívodní kabel, kte-
rý stále překáží. Doporučil bych proto
uvažovat příště nad použitím síťové zá-
suvky na přístroji a přístroj doplnit oddě-
leným síťovým přívodem (například jako
u počítače).

Závěr

Přístroj, až na vytknuté nedostatky
ve způsobu indikace měření malých na-
pětí a proudů, se mi jinak jeví jako velmi
dobrý a funkčně spolehlivý. Zcela na zá-
věr si však nemohu odpustit ještě něko-
lik připomínek k návodu, který výrobce
k originálně zabalenému přístroji přiložil.
Na titulním listu bylo velkými písmeny
napsáno, že se jedná o „Návod k obsluze
laboratorního zdroje“. Na straně 2 téhož
listu však je nabídka na regulovatelnou
mikropáječku. Návod k laboratornímu
zdroji začínal až na straně 3, která však
byla označena číslem 1. Smysl tohoto
uspořádání jsem bohužel nepochopil.

Druhou připomínku mám k bezpeč-
nostním pokynům, uvedeným v návodu
na str. 3. Tak například věta, označená
pořadovým číslem 3, varuje: „Nepouží-
vejte přístroj na lidech nebo na zvířa-
tech“ - tady opravdu nevím, co měl touto
větou, nedávající žádný rozumný smysl,
autor pokynů na mysli.

I další věta, označená číslem 5: „Pří-
stroj a připojené spotřebiče nepoužívej-
te bez dozoru“, je značně nesmyslná,
protože by podle ní nesměl uživatel ni-
kdy opustit místnost, kde je přístroj za-
pnut. A již vůbec by ho nesměl použít
například k nabíjení akumulátorků, aniž
by u něj deset hodin stál a hlídal ho.
A do třetice věta, označená číslem 8:
„Při práci s přístrojem nenoste šperky,
náramky a jiné vodivé předměty”. To již
vůbec nelze bez obav o žalobu pro
urážku na cti komentovat a lze to snad
považovat jen za velice nepodařený
vtip.

Nevím, kdo podobné „pokyny“ vyža-
duje nebo kdo si je vymýšlí, avšak žada-
telé nebo tvůrci podobných nesmyslů by
si měli uvědomit, že takovými bezpeč-
nostními pokyny zcela nežádoucím způ-
sobem zmenšují věrohodnost i ostat-
ních, rozumných pokynů. Uživatel si pak
zcela logicky i o všech ostatních pomys-
lí, že jsou to patrně obdobné nesmysly,
a výsledkem bude, že nebude respekto-
vat žádný. A to by jistě nebyl ten správ-
ný účel. Kromě toho je tento přístroj, jak
již i jeho název „laboratorní“ vypovídá,
určen pro používání osobami, které jsou
bezesporu odborně fundované a podob-
né pokyny vlastně vůbec nepotřebují.

Laboratorní zdroj vyrábí firma Dia-
metral v Praze 9, Bryksova 1061 a nabí-
zí ho za 8601 Kč.

Adrien Hofhans
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Jednoduchý
napájecí zdroj

(Dokonèení)

Jaroslav Belza

Napìtí na výstupu zdroje mù�eme
nastavit od nuly a� do napìtí, které je
asi o 3 V men�í, ne� je napìtí pøed sta-
bilizátorem (na kondenzátoru C5). Na-
stavíme-li potenciometrem napìtí na
výstupu zdroje vìt�í nebo poklesne-li
napìtí pøed stabilizátorem vlivem zvý-
�ené zátì�e, nebude ji� na výstupu na-
pìtí stabilizované a ve výstupním na-
pìtí se objeví zvlnìní. K indikaci
zvlnìní slou�í obvod s druhou polovi-
nou IO2 a T2. Indikace pracuje samo-
zøejmì pouze tehdy, je-li zdroj napá-
jen z transformátoru nebo sí�ového
adaptéru bez stabilizátoru.

Signál se odebírá z emitoru tranzis-
toru T1, prochází kondenzátorem C10
a rezistorem R14 a zesiluje se asi 200x
v zesilovaèi s IO2a. Za zesilovaèem je
zapojen ponìkud neobvyklý detektor.
Není-li výstupní napìtí zvlnìné, není
na rezistoru R13 napìtí a tranzistor T5
je zcela uzavøen. Bude-li  výstupní na-
pìtí zvlnìné, bude zesílené napìtí i na
výstupu OZ. Tranzistor T5 se bude ote-
vírat pøi kladné pùlvlnì signálu na vý-
stupu OZ a bude nabíjet kondenzátor
C11. Napìtím z C11 se pøes rezistor
R10 otevøe T3 a rozsvítí se LED1. Ob-
vod, budící LED konstantním proudem,
je spoleèný i pro indikaci podpìtí, po-
psanou v minulém èísle.

Obvod pro indikaci zvlnìní je velmi
citlivý. LED se rozsvítí ji� pøi zvlnìní
asi 3 mV na výstupu. Urèitou nevýho-
dou je, �e se LED1 krátce rozsvítí, na-
stavujeme-li výstupní napìtí potencio-
metrem P.

Stavba a o�ivení zdroje

Napájecí zdroj mù�ete postavit na
desce s plo�nými spoji, oti�tìné v mi-
nulém èísle na obr. 18. Desku mù�ete
pou�ít buï samostatnì, tak jak je to na
fotografiích, nebo ji vestavìt do vhod-
né skøíòky. Ve skøíòce mù�e být deska
umístìna pøímo pod èelním panelem
nebo ji lze umístit jinde.

V pøípadì, �e bude deska pod èel-
ním panelem, je tøeba kondenzátor C5
zapájet ze strany spojù, pøípadnì jej
umístit zcela mimo desku (mù�ete pak
pou�ít i star�í rozmìrnìj�í typ nebo
kondenzátor s vìt�í kapacitou). Také
tranzistor T1 je v tomto pøípadì vhod-
nìj�í pøi�roubovat na vìt�í chladiè
mimo desku s plo�nými spoji. Výkono-
vý tranzistor lze pak pou�ít i v pouzdøe
TO3, napø. 2N3055 nebo tuzemský
KD607 apod. K upevnìní desky pod

AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
èelní panel potøebujeme je�tì 4 di-
stanèní sloupky dlouhé 10 a� 15 mm.
Plastové zdíøky jsou zapájeny pøímo do
desky s plo�nými spoji. Na ka�dou zdíø-
ku je nasazena plastová trubièka dlou-
há 12 mm. Trubièku uøízneme z �tìla�
silnìj�ího fixu (napø. Centropen 2836).
Potenciometr je pøi�roubován k desce
a vývody jsou s deskou propojeny
kousky drátu.

Nebude-li deska umístìna pod èel-
ním panelem, propojíme potenciometr
a výstupní zdíøky s deskou vhodným
kablíkem.

Sekundární vinutí transformátoru je
pøipojeno k bodùm A a B na desce
s plo�nými spoji. Pøedev�ím zaèáteè-
níkùm bych doporuèil pou�ít radìji sí-
�ový adaptér. Na fotografii v minulém
dílu je adaptér od nabíjeèky k akumu-
látorové vrtaèce (jmenovité napìtí
15 V, napìtí naprázdno 23 V). Pro ná�
úèel je vhodný adaptér s vìt�ím napì-
tím a výstupním proudem. Adaptér
mù�e být buï jen transformátor (na
výstupu je støídavé napìtí) nebo
transformátor s usmìròovaèem. Je-li
v adaptéru s usmìròovaèem filtraèní
kondenzátor s dostateènou kapacitou,
není tøeba na desce s plo�nými spoji
zdroje osazovat kondenzátor C5.

Napìtí je z adaptéru vyvedeno kab-
líkem, zakonèeným konektorem. Po-
kud je pou�it tzv. napájecí konektor, lze
desku osadit konektorem SCD-016
nebo SCD-016A - viz foto. Jiné typy
konektorù musíte umístit mimo desku.

Pokud pou�ijete adaptér s usmìr-
òovaèem, není tøeba osazovat usmìr-
òovaè na desce s plo�nými spoji.
Bude-li mít adaptér s usmìròovaèem
a s napájecím konektorem kladný pól
uprostøed (na dutince), staèí osadit
pouze diodu D1 a diodu D4 nahradit
propojkou. Bude-li na napájecím ko-
nektoru uprostøed záporný pól, osadí-
me diodu D2 a propojkou nahradíme
diodu D3. Kondenzátory C1 a� C4 pak
nejsou potøeba. Polarita napìtí na na-
pájecím konektoru není nijak standar-
dizována a mù�e se li�it podle pùvod-

ního urèení adaptéru. Diodou D1, resp.
D2, ponechanými na desce chráníme
zdroj pøed pøepólováním pøi pou�ití ji-
ného adaptéru.

Zmìna vstupního
a výstupního napìtí

Zdroj je navr�en tak, aby se výstup-
ní napìtí dalo nastavit od nuly do 15 V.
K napájení potøebujeme transformátor
se sekundárním napìtím 15 a� 18 V
nebo sí�ový adaptér s výstupním na-
pìtím 15 a� 24 V. Pou�ijete-li transfor-
mátor nebo adaptér s jiným napìtím,
je vhodné pøimìøenì upravit i rozsah
výstupních napìtí. Maximální napáje-
cí napìtí zdroje je 35 V. Pak by bylo
mo�né zvìt�it odpor rezistoru R1 napø.
na 20 kW � výstupní napìtí bude mo�-
no mìnit od 0 do 25 V.

Minimální napájecí napìtí je asi
7,5 V, pokud pou�ijeme pro referenèní
zdroj stabilizátor 78L05. Pøi tomto na-
pájecím napìtí v�ak lze regulovat vý-
stupní napìtí pouze do 5 V.

Napájecí zdroj pro vìt�í proud

V principu nic nebrání pou�ít uve-
dené zapojení pro proudy do nìkolika
ampér. Pro vìt�í proudy je zejména
potøeba:
· Zvolit diody D1 a� D5 pro vìt�í
proudy, diody 1N4007 lze pou�ít do
1 A, pro proud do 3 A vyhoví 1N5408.
· Dostateènì dimenzovat chladiè
tranzistoru T1, pro proud nad 1 A pou-
�ít na místì T1 radìji dvojici tranzisto-
rù v Darlingtonovì zapojení, napø.
TIP120.
· Zvìt�it kapacitu filtraèního konden-
zátoru.
· Zmen�it odpor rezistoru R5.

Popsaný zdroj lze postavit za zlo-
mek ceny profesionálního zdroje. Pro
vývoj vìt�iny bì�ných zapojení v�ak
zcela vyhoví. Uvítám pøípadné pøipo-
mínky k této konstrukci na adresu re-
dakce.

Obr. 20. Fotografie napájecího zdroje (C5 není osazen)
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Toto byly nìkteré z dotazù èi po�a-
davkù, do�lých spolu s odpovìïmi na
otázky, které byly zveøejòované v prvé
èásti na�í �koly elektrotechniky pro
zaèáteèníky. A ponìvad� téma kon-
denzátory a jejich druhy se tam vysky-
tovalo nejèastìji, rozhodli jsme se vì-
novat jim ponìkud del�í pojednání,
které ji� nebude jen pro zaèáteèníky.

Velmi obsáhlý èlánek na toto téma
byl zveøejnìn napø. ve slovinském èa-
sopise CQ ZRS od Matja�e Vidmara a
ten jsme upravili na na�e podmínky.

1. Druhy kondenzátorù pro
elektronické pøístroje

 Kondenzátory jsou jedny z nejèas-
tìji u�ívaných souèástek, a to jak v si-
lové elektrotechnice, tak v nízko-
frekvenèních i vysokofrekvenèních
obvodech a koneènì i ve výpoèetní
technice. V nìkterých pøípadech, hlav-
nì v pøenosové a ve vysokrofrekvenè-
ní technice vystupují i jako ne�ádoucí,
parazitní prvky.

Existuje celá øada druhù konden-
zátorù, které se od sebe svými vlast-
nostmi velice li�í. Pøitom v obchodì
mnohdy kromì kapacity, pøípadnì pro-
vozního napìtí vìt�inou nevìdí o dal-
�ích parametrech nic. Solidní èlánky
zamìøené na toto téma vycházejí v li-
teratuøe jen sporadicky a pøitom v po-
slední dobì technologie výroby dozna-
la znaèných zmìn. Pochopitelnì také
moderní obvodová technika velmi po-
kroèila a øada prvkù se nyní pou�ívá
ve zcela jiných aplikacích, ne� pro kte-
ré byly vyvinuty. Napø. elektrolytické
kondenzátory pou�ité v klasickém
zdroji a ve spínaném zdroji mají zcela
odli�né pracovní podmínky.

V návodech na stavbu rùzných pøí-
strojù amatérským zpùsobem bývá jen
zøídka uvedeno, jaký typ kondenzáto-
ru pou�ít v tom kterém obvodu. Pøitom
hlavnì ve vysokofrekvenèních obvo-
dech bývá výbìr kondenzátorù kritic-
ký.

2. Keramické kondenzátory

Keramické kondenzátory dnes tvo-
øí velkou skupinu, která má snad nej-
vìt�í zastoupení v elektronických pøí-
strojích v�eho druhu. Problém je v tom,
�e není keramika jako keramika. Její
dielektrická konstanta se pohybuje od
e = 10 (èistý oxid hliníku Al2O3) a� po

e > 10 000 (bariumtitanát). Na dielek-
triku je závislá i dal�í významná vlast-
nost � teplotní koeficient kondenzáto-
ru.

 Teplotní závislost kapacity konden-
zátoru se udává v hodnotách ppm/oC
[parts per milion], event. v ppm/K pod-
le toho, zda teplotní zmìny udáváme
ve stupních Celsia nebo Kelvina. Prak-
ticky je pro nás dostateèné, kdy� si
zapamatujeme, �e u kondenzátorù
s malými kapacitami (do 10 pF) se po-
hybuje teplotní koeficient v okolí
+100 ppm/K (s oznaèením P100 nebo
èervenou teèkou).

Kondenzátory � hlavnì diskové
s kapacitou asi 3 a� 150 pF se vyrá-
bìjí pøevá�nì s teplotním koeficientem
témìø nulovým (NP0 nebo èerná teè-
ka). Kondenzátory s vìt�í kapacitou se
vyrábìjí z materiálù, jejich� teplotní ko-
eficient je záporný -330 ppm/K (mate-
riál s oznaèením -N330, ev. oran�ovou
teèkou) nebo -750 ppm/K (materiál
N750, pøíp. fialová teèka).

 Jak se v praxi projeví vliv teplotní-
ho koeficientu -750 ppm/K u konden-
zátoru na jeho kapacitì? Dejme tomu,
�e zapneme pøístroj a ten se po nìja-
ké dobì uvnitø ohøeje tak, �e jeho tep-
lota se zvý�í o 20 o (lhostejno, zda Cel-
sia nebo Kelvina). Pro kondenzátor
vyrobený z materiálu N750 to zname-
ná zmìnu kapacity o 1,5 %. Pokud bu-
deme mít napø. kondenzátor zapojen
v rezonanèním obvodu, který kmitá na
10 MHz, znamená to zvý�ení kmitoètu
(kapacita se zmen�í) o +75 kHz!

 Kondenzátory s je�tì vìt�í kapaci-
tou (obvykle nad 1000 pF) se vyrábìjí
z rùzných druhù keramik, nejèastìji ba-
riumtitanátu. U tìchto se projevuje tzv.
feroelektrický jev, který umo�òuje do-
sáhnout dielektrických konstant i nad
10 000. Kapacita takových kondenzá-
torù je ov�em velmi teplotnì závislá a
vìt�ina výrobcù zaruèuje na konden-
zátoru uvedenou kapacitu ve velké to-
leranci, obvykle -20 a� +100 % jmeno-
vité hodnoty. Takové kondenzátory se
vùbec nehodí do rezonanèních obvo-
dù, oscilátorù apod. Naopak takový
kondenzátor mù�eme pou�ít napø. jako
teplotní èidlo. Maximální kapacitu ta-
kového kondenzátoru s uvedenou od-
chylkou namìøíme pøi pokojové teplo-
tì, ale zmìna teploty o 20 oC nahoru
nebo dolù znamená pokles kapacity i
na polovinu maximální hodnoty. Jako
blokovací kondenzátory v�ak nejen vy-

hoví, ale dokonce jsou výborné, nebo�
mají zanedbatelnou paralelní indukè-
nost a pøesná kapacita není vùbec
podstatná.

Také tvar kondenzátoru má vliv na
nìkteré jeho vlastnosti. Nejèastìji se
setkáváte s plochým diskem, s kovo-
vými elektrodami napaøenými po obou
jeho stranách. Vìt�í kapacita se docílí
u trubièkového provedení, vùbec nej-
vìt�í kapacitu mají vícevrstvové kera-
mické kondenzátory. Z dùvodù mecha-
nické pevnosti v�ak èasto bývají
kondenzátory zality do obalu bez ozna-
èení, ze kterého jen èouhají drátové vý-
vody.

Pokud máme vìt�í zku�enosti, mù-
�eme ji� z tvaru, kapacity a velikosti
odhadnout, z jakého materiálu je kon-
denzátor vyroben. Tenký disk s vìt�ím
prùmìrem znamená keramiku s malou
dielektrickou konstantou a nízkým tep-
lotním koeficientem. Tenèí a vìt�í kon-
denzátor má obvykle ni��í teplotní ko-
eficient oproti kondenzátoru malému a
tlustému. Problém je s kondenzátory
vícevrstvými, u kterých prakticky nelze
poznat, z kolika vrstev jsou slo�eny.
Takové se v�ak obvykle nepou�ívají
v obvodech s vysokými kmitoèty, pro-
to�e mají velké ztráty. Elektrody jsou
ze speciálních kovù s malou vodivos-
tí, navíc elektrody jsou mnohdy ne-
vhodnì propojeny tak, �e mají velkou
parazitní indukènost. Proto�e amatéøi
mají jen zøídka mo�nost zmìøit tyto
ne�ádoucí velièiny, do vysokofrekvenè-
ních obvodù radìji v�dy dáváme kla-
sické diskové nebo trubièkové konden-
zátory. Vícevrstvové kondenzátory
zase dobøe upotøebíme pro blokování
u nf pøístrojù nebo i v digitálních obvo-
dech.

Velký pozor si musíme dát pøi páje-
ní. Èást napaøeného kovu s pøívodním
drátkem se velmi snadno odlomí a kon-
denzátor se pak chová, jako by v ob-
vodu nebyl zapojen. Chyba se pak tì�-
ko hledá, zvlá�tì kdy� z viditelné strany
je odloupnutá èást dr�ena barvou, kte-
rou je pøi výrobì povrch kondenzátoru
nastøíknut.

3. Slídové kondenzátory

Slída je krystalický materiál, který se
snadno �típe na tenké lístky. Vydr�í
vysoké teploty, teplotní koeficient je
velmi nízký, je vynikající izolant a vù-
bec má výborné dielektrické vlastnos-
ti. Na slídu se snadno napaøují kovy
(støíbro), tak�e se velmi èasto k výro-
bì kondenzátorù pou�ívala. Slídové
kondenzátory jsou výborné do rezo-
nanèních obvodù a kromì pevných
kondenzátorù se vyrábìly i slídové
kondenzátory s promìnnou kapacitou.
Nevýhodou je jejich velikost, nebo� di-
elektrická konstanta slídy je malá. To
je jeden z dùvodù, proè význam slído-
vých kondenzátorù dnes ji� zdaleka
není takový jako døíve a ve vìt�inì
aplikací se nahrazují kvalitními kera-
mickými kondenzátory.

(Pokraèování pøí�tì)

Kondenzátory,
jejich vlastnosti a pou�ití

Ing. Jiøí Peèek, OK2QX

Jaký je rozdíl mezi keramickým a svitkovým kondenzátorem?
Jaké vlastnosti mají tantalové kondenzátory?
Zabývejte se více teorií cívek, kondenzátorù.
K èemu jsou varikapy?
Uveøejnìte konstrukci jednoduchého zkou�eèe kondenzátorù.
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Jednoduchá zapojení
pro volný čas

torem a emitorem asi 0,5 až 1 V. Uva-
žujeme-li, že zatěžovací proud zdroje
bude asi 5 A, pak výkonová ztráta na
tranzistoru T1 bude do 5 W, pokud za-
nedbáme přechodové stavy. T1 proto
podle odběru připevníme na chladič
pro 5 až 10 W vyzářeného výkonu
(stabilizátor IO1 je bez chladiče).

Jednoduchost zdroje dovoluje těm,
kteří nemají zkušenosti se stavbou
spínaných zdrojů, vše si odzkoušet
s velmi levnými součástkami. Při stav-
bě zdroje jsem využil použité součást-
ky, vypájené ze starých přístrojů. Pro-
to se ve zdroji uplatnila i „inkurantní”
tlumivka L1, navinutá na feritovém hr-
níčkovém jádře měděným smaltova-
ným drátem o průměru asi 0,8 mm.
Indukčnost tlumivky je 0,9 mH. Vlast-
nosti tlumivky L1 mají vliv na účinnost
měniče. Průřez vodiče, ze kterého je
tlumivka navinuta, je odvozen od prou-
du protékajícího tlumivkou, pokud ne-
bereme v úvahu ostatní závislosti.
Nemá-li jádro již vybroušenou mezeru,
je nutné omezit vliv stejnosměrného
sycení tlumivky vymezením vzducho-
vé mezery mezi oběma polovinami hr-
níčkového jádra.

Hrníčková jádra neznámého půvo-
du je nutno odzkoušet porovnáním
příkonu měniče s odevzdaným výko-
nem. Další důležitá součástka je reku-
perační dioda D1, která musí být
rychlá, nejlépe typu „Schottky”. Použi-
tá KY199 nebo KY190 plně vyhoví.

 Elektrolytický kondenzátor na vý-
stupu by měl být typu pro spínané zdro-
je nebo zapojíme dva běžné konden-
zátory paralelně (jako na obr. 2).

Zdeněk Štark

Zkoušečka
polovodičových přechodů

Zkoušečka při připojení polovodi-
čového přechodu na svorky A-B, dovo-
luje okamžitě určit je-li tento přechod
dobrý (svítí pouze jedna dioda, D3
nebo D4), zkratovaný (svítí D3 i D4)
nebo přerušený (obě diody nesvítí).

Základem zkoušečky je astabilní
multivibrátor (viz obr. 3), skládající se
z tranzistorů T3, T4. Tranzistory mají
jako své kolektorové rezistory zapoje-
ny tranzistory T5, T6 opačné vodivosti
(multivibrátor s aktivní zátěží). Uvede-
né zapojení se vyznačuje tím, že v bo-
dech, označených na schématu jako
C a D, je obdélníkové střídavé napětí,
jehož amplituda je téměř rovná napá-
jecímu napětí (zmenšenému o úbytky
napětí na otevřených tranzistorech).
Svítivé diody D3, D4, zapojené do sé-
rie se zkoušenou součástí, vyhodno-
cují proud, který prochází zkoušenou
součástkou (a rezistorem R5).

Zkoušečka byla zapojena na kous-
ku univerzální desky s plošnými spoji,
která byla spolu s diodami D3, D4, ba-
terií 4,5 V a spínačem S1 umístěna do
krabičky, označované jako K10. Vyho-
ví samozřejmě jakákoliv vhodná kra-
bička, do které se součásti vejdou

  Jednoduchý impulsní
regulovatelný zdroj

Počet návodů na stavbu zdrojů,
zveřejněných na stránkách AR a PE,
by jistě přesáhl několik stovek. Větši-
na zdrojů je však konstruována tak, že
regulační prvek pracuje jako proměn-
ný odpor. Pokud od zařízení požadu-
jeme větší proudy, nastávají problémy
s chlazením regulačního tranzistoru,
zařízení pracuje neekonomicky a
značně „topí”.

Protože jsem potřeboval regulova-
telný zdroj s velkým rozsahem regula-
ce výstupního napětí a pro větší od-
běry proudu, začal jsem hledat na
stránkách časopisů vhodný návod.
Velmi se mi zamlouvaly integrované
obvody MAX...., ale jejich dostupnost
v našich obchodech je značně omeze-
na. Také jejich cena není všem amaté-
rům příznivě nakloněna. Nakonec jsem
zkusil zapojit jednoduchý spínaný
zdroj s integrovaným regulovatelným
stabilizátorem. Výsledkem byl velmi
jednoduchý a dobře fungující zdroj.

 Popis zapojení
 Regulátor pracuje jako samokmita-

jící spínaný zdroj se společnou reku-
perační diodou. Jednoduše je funkce
vyjádřena na obr. 1. Spínací prvek -
tranzistor - sepne a přes tlumivku L
se začne nabíjet kondenzátor C na vý-
stupu. Řídicí obvod kontroluje napětí
na výstupu a při dosažení potřebné
úrovně vypne spínací prvek. Po vy-
pnutí spínacího prvku protéká proud
tlumivkou L a rekuperační diodou D a
do kondenzátoru C se dodává další
energie. Při poklesu napětí na výstupu
řídicí obvod znovu sepne spínací pr-
vek a děj se opakuje.

Zdroj na obr. 2 pracuje obdobným
způsobem. Po připojení napětí na
vstup začne protékat přes rezistor R1
a stabilizátor IO1 proud do zátěže. Po-
kud je proud do zátěže malý, je vlastně
výstup napájen přes stabilizátor IO1.

Obr. 2. Impulsní regulovatelný zdroj

Při větším odběru proudu naroste
úbytek napětí na rezistoru R1 tak, že
se otevře spínací prvek - tranzistor
T1. Pro plné otevření T1 do stavu sa-
turace je odporovým děličem R2, R3
zavedena kladná zpětná vazba. Tato
zpětná vazba urychluje otevírání a
uzavírání spínacího tranzistoru. Dělič
R4, R5 slouží k nastavení výstupního
napětí spínaného zdroje. Vlastnosti
stabilizátoru B3170V umožňují regulo-
vat výstupní napětí v rozsahu od 1,3 V
do úrovně o něco málo menší, než je
vstupní napětí Uvst. Velikost vstupního
napětí je omezena dovoleným vstup-
ním napětím stabilizátoru IO1.

Pokud budete požadovat od zdroje
jen stálé výstupní napětí, použijte jako
IO1 stabilizátor s pevným napětím a
dělič R4, R5 vynechejte. Výstupní na-
pětí zdroje pak bude rovno výstupnímu
napětí stabilizátoru a úbytku napětí
na R3, který je určen vlastním prou-
dem stabilizátoru a velikostí odporu
rezistoru R3. V našem případě je úby-
tek napětí na R3 jen asi 15 mV.

 Protože jsem chtěl mít zařízení co
nejjednodušší, nemá zdroj nadprou-
dovou ochranu. Proto je nutné na vý-
stup zdroje zařadit tavnou pojistku
PO1, jejíž jmenovitý proud musí být
menší než povolený proud spínacího
tranzistoru T1. Tranzistor BD244B má
Uce max = 80 V, Ic max = 10 A.

Velkou předností popisovaného
stabilizátoru je velmi malé oteplení
spínacího tranzistoru. Při otevření do
saturace je úbytek napětí mezi kolek-

Obr. 1. Blokové schéma
impulsního zdroje
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INFORMACE, INFORMACE ...
Na tomto místě vás pravidelně 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 níž si lze pro-
hlédnout ukázková čísla a předplatit jakékoliv časopisy

z USA a prostudovat a zakoupit cokoli z velmi bohaté na-
bídky knih, vycházejících v USA, v Anglii, Holandsku a ve
Springer Verlag (BRD) (časopisy i knihy nejen elektrotech-
nické, elektronické či počítačové - několik set titulů) - pro
stálé zákazníky sleva až 14 %.

Časopis Popular Electronics je určen pro zájemce o
elektroniku a radiotechniku z řad amatérů i profesionálů.
Obsahuje řadu konstrukčních návodů, teoretických článků
a stálých rubrik. V recenzovaném ukázkovém čísle časopi-
su jsou návody na stavbu funkčního generátoru, kapacitní-
ho spínače, tří detektorů různých fyzikálních veličin a nové
úpravy antény G5RV. Zajímavý je také článek, popisující
program SCANeR pro automobilové trenažery.

Časopis je měsíčník formátu A4, má 92 stran a je tištěn
černobíle. Předplatné pro zahraničí na jeden rok je 29,45
US dolarů, jedno číslo stojí v USA 4,99 dolaru.

Obr. 4. Univerzální logická sonda

(např. vhodné je pouzdro na mýdlo).
Součásti, použité ke stavbě, jsou ne-
kritické, můžeme použít tranzistory
typu BC...., KC...., KF...., multivibrátor
kmitá ochotně. Jeho kmitočet může-
me upravit podle svých požadavků
změnou velikosti kapacit kondenzáto-
rů C1, C2 od trvalého svitu až k perio-
dickému poblikávání diod D3, D4.

Kromě zkoušení polovodičových
přechodů lze zkoušečkou zjišťovat
průchodnost galvanicky spojených ob-
vodů, kontrolovat neporušenost vinutí
cívek a transformátorů, kontrolovat re-
zistory od zkratu až do odporu několi-
ka kiloohmů. Hodnotu tohoto odporu
lze přibližně odhadnout dle jasu diod
D3, D4.

Dalibor Kalivoda

Univerzální logická sonda
Logická sonda je nepostradatel-

ným pomocníkem při práci s logickými
obvody a na toto téma již bylo popsá-
no hodně papíru. Zapojení podle obr. 4
je velmi jednoduché a pomocí dvou
diod signalizuje úrovně log. 1 (červe-
ná) a log. 0 (zelená) na měřicím hrotu.
Střídavé blikání obou diod indikuje im-
pulsy až do kmitočtu 1 MHz. Při odpo-
jeném hrotu jsou diody zhasnuty.

Sonda je osazena integrovaným
obvodem 74HC00 (IO1), jehož hradlo
A je v klidu udržováno přes R1 v log. 1
a hradlo C přes R2 v log. 0. Hradlo B
neguje stav A, aby dioda LED1 v klidu
nesvítila. Úroveň na hrotu je přes D1 a
D2 přivedena na hradla A a C. V pří-
padě, kdy je na hrotu log. 1, je hradlo

A překlopeno přes D1 do stavu log. 0,
hradlo B je následně překlopeno do
stavu log. 1 (plus) a dioda LED1 je
rozsvícena proti společnému vodiči
GND. Při úrovni log. 0 na hrotu je
hradlo C překlopeno do stavu log. 1 a
rozsvítí se LED0.

Trimrem P1 se vyvažuje klidová
úroveň na hrotu. Vstupní odpor sondy
je asi 50 kΩ podle polohy P1. Sonda
je chráněna  proti přepólování napáje-
cího napětí diodou D3.

Seznam součástek
IO1 74HC00
D1, D2, D3 1N4148
LED0 zelená 5 mm
LED1 červená 5 mm
P1 100 kΩ, trimr PT6V
R1, R2 100 kΩ
R3, R4 220 Ω

Sondu si můžete objednat buď for-
mou stavebnice (99,- Kč) nebo ožive-
nou a nastavenou (130,- Kč) na adre-

se: FLAJZAR, Hlinická 262, 696 42
Vracov, tel.: 0629/628596, 628629,
večer 628540.

Tomáš Flajzar

Odsávačku cínu
s vysavačem

Všichni známe potíže při používání
mechanické odsávačky, která se musí
po každém odsátém spoji znovu nata-
hovat a pak se musí stisknout spoušť
pístku přesně v pravém okamžiku, ji-
nak je nutno celou operaci opakovat
(až do úplného odlepení měděné fó-
lie). Prodávané odpájecí stanice jsou
přece jenom drahé pro příležitostné
použití v radioamatérské praxi.

Přemýšlel jsem proto, jak vylepšit
stávající mechanickou odsávačku a
napadlo mě zkusit napojit ji na obyčej-
ný vysavač prachu, který je v každé
domácnosti. Použil jsem k tomu gu-
movou hadičku ke stáčení vína, která
je přes jednoduchou redukci z novo-
duru zasunuta do nasávacího otvoru
vysavače. Z původní mechanické od-
sávačky je vyjmut pístek s perem a
zezadu je do ní vsunuta a utěsněna
hadička. Při odsávání roztavíme pá-
ječkou cín na odsávaném spoji a hro-
tem odsávačky jej vysajeme. Po vysátí
několika spojů vyjmeme přední část
odsávačky s hrotem a trnem vhodného
průměru vytlačíme usazený cín z hrotu
ven. Vysavač zapínáme jen na nejnut-
nější dobu, protože motor není dos-
tatečně chlazen procházejícím vzdu-
chem. Proto je vhodné umístit vysavač
pod pracovní stůl, kde můžeme poho-
dlně ovládat spínač vysavače nohou.

Jan Hřebík

Obr. 3.
Zkoušečka

polovodičových
přechodů
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Proto se špičkové firmy v oboru
elektroakustiky již několik let zabývají
výzkumem a výrobou zesilovačů pra-
cujících ve třídě D. Jedná se o přístro-
je, pracující na principu šířkové pulsní
modulace (PWM), neboli zesilovače
ve spínacím režimu (switching mode
amplifiers). Proti lineárním zapojením
mají několik výhod:
- neodebírají ze zdroje téměř žádný
klidový proud;
- dosahují účinnosti až 90 %;
- koncové tranzistory není nutné páro-
vat ani použít vyrovnávací rezistory,
nevzniká přechodové zkreslení, zvuk
je subjektivně čistší;
- vzhledem k menším výkonovým ztrá-
tám odpadá nutnost použít dokonalé-
ho a tím pádem nákladného a rozměr-
ného chladícího systému;
- není potřeba žádná tepelná kom-
penzace pracovního bodu koncové-
ho stupně.

Spínací zesilovače díky těmto vlast-
nostem naleznou využití všude tam,
kde klademe důraz na menší rozměry,
nižší cenu, spolehlivou funkci při tvrd-
ších klimatických podmínkách a kvalit-
nější zvuk.

Většímu rozšíření spínacích zesilo-
vačů brání zatím jejich mnohem větší
složitost a špatná dostupnost součás-
tek potřebných pro efektivní stavbu.
Firmy komerčně vyrábějící spínací ze-
silovače používají speciální zakázkové
integrované obvody, a to vede k vyš-

ším cenám. Naštěstí díky technolo-
gickému pokroku v oblasti výkonové
elektroniky, způsobenému větší po-
ptávkou po nejrůznějších spínacích
zdrojích, měničích a střídačích, můžeme
v nabídkách výrobců integrovaných
obvodů najít rychlé drivery můstků a
polomůstků MOS (pracují na frekven-
cích až 1 MHz). Při výběru vhodného
integrovaného obvodu můžeme budič
výkonových tranzistorů navrhnout vel-
mi jednoduše a dosáhnout velmi dob-
rých parametrů zesilovače. Zapojení,
které předkládám, vzniklo v době, kdy
se ještě moderní součástky vhodné ke
konstrukci spínacího zesilovače prů-
myslově nevyráběly.

I v současných nabídkách distribu-
torů elektronických součástek běžně
nebývají obsaženy integrované ge-
nerátory trojúhelníkového průběhu a
velmi rychlé komparátory napájené
symetrickým napětím ±15 V. Pouze
z důvodu nedostupnosti potřebných
součástek, dlouhých dodacích lhůt a
vysokých cen jsem použil na místě
komparátorů dostupné IO LM311, u kte-
rých jsem alespoň zvýšil rychlost pro-
pojením vývodů 5, 6, 7. Jde o velmi
univerzální komparátory, vyznačující
se dostatečnou přesností, velkým roz-
sahem vstupních napětí a velmi ma-
lým vstupním proudem. Pro oblast
vyšších vstupních frekvencí bude ne-
výhodná menší rychlost a delší ode-
zva, avšak právě díky těmto vlastnos-

tem se lépe navrhují plošné spoje,
které můžeme realizovat i na jedno-
stranné desce. Stálo by za úvahu se-
hnat rychlejší vývodově kompatibilní
obvody, zatím se mi to však nepodaři-
lo.

Dosažené výsledky byly i s těmito
pomalejšími komparátory poměrně
uspokojivé, a tak jsem se rozhodl na-
vrhnout pro spíše pokusné zapojení
desku s plošnými spoji, i když jsem si
vědom existence mnohem vhodněj-
ších součástek. V dnešní době lze
přes obchodní zastoupení výrobních
firem sehnat kvalitní zahraniční sou-
částky, včetně „horkých novinek“. Pro-
tože však vývoj kráčí nezadržitelně
kupředu, za rok až dva mohou být no-
vinky už zastaralé a desku by bylo
nutné stále předělávat. Stavba z kla-
sických součástek bude sice o něco
komplikovanější, výhoda zmíněného
řešení spočívá spíše ve velmi nízké
ceně a snadné dostupnosti dnes již
běžného nebo dokonce výprodejního
materiálu. Výhody speciálních inte-
grovaných driverů oceníme spíše při
montáži větších sérií.

Princip funkce

Protože se nejedná o zcela triviální
konstrukci, snažil jsem se o to, aby byl
popis srozumitelný i pro začínající
konstruktéry, ti zkušenější mi snad
prominou jisté zjednodušení proble-
matiky a použití analogie. Článek ber-
te spíše jako můj pokus o první váž-
nější seznámení se s problematikou
spínacích zesilovačů.

Z důvodu, abych nezacházel příliš
do teoretických podrobností, ani de-
tailně nepopisuji všechny závislosti a
vztahy, nutné pro výběr spínacích
tranzistorů, výpočty tlumivek, proudo-
vého dimenzování budiče výkonových
tranzistorů s ohledem na spínací frek-
venci, rozbor spínacích ztrát atd.

Představme si zdánlivě nesouvise-
jící problém. Máme stejnosměrný zdroj
a chceme řídit plynule jas připojené
žárovky. Nejtriviálnějším řešením bude
nejspíš zapojení reostatu do série s ří-
zenou žárovkou. Bude-li jeho odpor
shodný s odporem vlákna, na před-
řadném odporu musíme naměřit polo-
viční napětí zdroje. Polovinu výkonu
spotřebuje žárovka, zbytek se přemě-
ní na teplo, které bude pouze neuži-
tečně ohřívat reostat. Reostat nebude
hřát ve dvou případech, a to při neko-
nečném nebo nulovém nastaveném
odporu. Z toho vyplývá, že abychom
zcela vyloučili výkonové ztráty, musí-
me reostat nahradit spínačem. Bude-
me-li schopni spínač rychle spínat,
můžeme řídit plynule jas žárovky po-

Výkonový zesilovač
na principu šířkové
impulsní modulace

Ing. Josef Sedlák
Nízkofrekvenční zesilovače jsou pro konstruktéry dosud velmi

vděčné téma, i když se může zdát, že skoro vše už bylo vymyšleno a
není co zlepšovat. Každý, kdo již postavil zesilovač o větším výko-
nu, mi jistě dá za pravdu, že největší problémy nastávají s chlaze-
ním výkonových tranzistorů. Zesilovače v klasickém zapojení mají
maximální účinnost kolem 60 %. Zbylých 40 % výkonu zdroje pouze
ohřívá chladič. Zmíněné výkonové poměry platí pro buzení sinuso-
vým signálem těsně před bodem limitace. Kdo se zabýval ozvučo-
váním prakticky, ví, že zesilovač kupodivu nehřeje nejvíc při plném
výkonu, ale v oblasti tzv. kritického buzení, které nastává asi při
75 % výstupního výkonu, a v této oblasti zesilovače většinou
(s ohledem na možnost přebuzení) pracují. Účinnost pak bude ještě
menší než teoreticky vypočítaná. Zvýšit účinnost klasického analo-
gového zesilovače můžeme například regulací napájecího napětí
podle okamžité úrovně vstupního signálu. Například firma NAD na-
bízí zesilovač o sinusovém výstupním výkonu 900 W, ve kterém je
koncový stupeň napájen ze zdroje, jehož výstupní napětí je řízené
okamžitou úrovní vstupního signálu. Na kolektorech koncových
tranzistorů se zvýšené napětí objeví pouze ve špičkách, a to vede
k zmenšení ztrátového výkonu. O zvýšení účinnosti se konstruktéři
snaží ani ne tak z důvodu úspory elektrické energie, jako pro zmen-
šení ztrát ve výkonové části, což přináší zmenšení hmotnosti a
zlepšení spolehlivosti zesilovačů.
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měrem sepnutí a vypnutí. Každý tento
princip jistě zná z tyristorových stmí-
vačů a regulátorů osvětlení, kde se
spínací frekvence odvozuje ze síťové
frekvence. Uvažujeme-li o zapojení
žárovky do stejnosměrného obvodu,
dostaneme se k otázce vhodné volby
spínacího kmitočtu. Při nízké spínací
frekvenci žárovka bliká, avšak příliš
vysoká spínací frekvence také není
vhodná s ohledem na spínací ztráty
polovodičů a nutnost odrušení pro
elektromagnetickou kompatibilitu.

Podobně lze nahradit dokonce i li-
neární tranzistory spínači v koncovém
stupni nf zesilovače. Při dalších úva-
hách vycházíme z klasického zapojení
zesilovače napájeného symetrickým
zdrojem, se zátěží zapojenou mezi vý-
stup zesilovače a nulový potenciál
zdroje. Protože spínač může být pou-
ze zapnut nebo vypnut, na výstupu
dostaneme pouze impulsy napětí o ve-
likosti plného kladného nebo záporné-
ho napájecího napětí zdroje. Mnohé
určitě napadne, že buzení reprodukto-
ru napěťovými impulsy nedává smysl,
protože to „bude slyšet“. Zmíněný jev
však nastane pouze tehdy, budou-li
mít impulsy kmitočet v slyšitelné ob-
lasti, při nadzvukových frekvencích na
ně membrána reproduktoru nestihne
reagovat jinak, než svým vychýlením.
V jednom případě se membrána re-
produktoru nevychýlí vůbec, a to teh-
dy, působí-li na ni střídavě impulsy
shodné délky o plném napětí zdroje,

avšak opačné polaritě. Je-li například
kladný impuls delší než záporný,
membrána reproduktoru se vychýlí
podobně, jako by na ni působilo stej-
nosměrné napětí. Rozdílem délek im-
pulsů můžeme tedy membránou „po-
hybovat“. Cívkou reproduktoru však
prochází střídavý proud o maximální
velikosti rovné plnému napětí zdroje,
a to by skutečný reproduktor moc
dlouho nevydržel. Střídavou složku
odfiltrujeme pomocí členu LC, navrže-
ného tak, aby propustil pouze napětí
o slyšitelných frekvencích a ostatní
zadržel.

I u zesilovače je potřeba se zamys-
let nad volbou vhodné spínací frek-
vence. Nejnižší možná frekvence leží
nad slyšitelnou oblastí. Protože i u šíř-
kové modulace jde v podstatě o pře-
vod analogového signálu na digitální,
použijeme pro určení minimální spínací
frekvence Shannon-Kotělnikovo krité-
rium, které praví, že nejvyšší kmitočet
přenesený modulací bude maximálně
roven polovině kmitočtu modulačního.
Uvažujeme-li přenos akustického pás-
ma do 20 kHz, vyjde minimální vzor-
kovací kmitočet 40 kHz. Přehrávače
kompaktních desek používají pře-
vodníky D/A na 44,1 kHz a přesto po-
skytují věrnou reprodukci. Tak nízký
modulační kmitočet by se však pomo-
cí jednoduchého filtru LC odstraňoval
velmi obtížně, složitý filtr však zna-
mená větší výkonové ztráty.

Vysoké spínací frekvence v oblasti
řádově jednotek MHz nejsou vhodné
s ohledem na vliv ztrát vznikajících
v tlumivkách filtru skinefektem a víři-
vými proudy, spínací ztráty výkono-
vých tranzistorů se rovněž znatelně
zvětší.

Na základě poslechových zkoušek
se domnívám, že optimální spínací
frekvence by měla být volena v oblasti
100 kHz až 1 MHz. Při odstupu vzor-
kovacího kmitočtu kolem jedné deká-
dy již můžeme úspěšně realizovat do-
statečně účinný filtr LC. Například při
volbě spínací frekvence 200 kHz by
měl i jednoduchý filtr útlum 40 dB. Pro
uvedenou konstrukci s ohledem na

možnosti použitých součástek byla
volena spínací frekvence 120 kHz a
dvojitý filtr LC, který zaručí potlačení
spínacího kmitočtu kolem 60 dB.

Blokové schéma zesilovače

 Blokové schéma jednoho kanálu
zesilovače je na obr. 1. Druhý kanál
využívá společného generátoru troj-
úhelníkového průběhu, a to hlavně
s ohledem na možnost vzniku interfe-
rencí.

Vstupní nízkofrekvenční signál je
porovnáván podobně jako u klasické-
ho zesilovače se signálem na výstupu
pomocí diferenčního členu. Výstupní
signál z diferenčního členu přichází
přes omezovač, zajišťující měkkou li-
mitaci, na šířkový modulátor realizo-
vaný generátorem pilového průběhu a
dvojicí komparátorů, viz obr. 1.

Na výstupu komparátorů dostane-
me šířkově modulovaný obdélníkový
signál, jak ukazuje obr. 2. Pro větší
názornost budeme předpokládat pře-
vod sinusového signálu. V bodech
0, 180 a 360 stupňů bude spínací po-
měr 1 : 1, v ostatních bodech měněn
podle okamžité úrovně signálu. Logic-
kým signálem můžeme ovládat rychlé
výkonové spínače v kladné i záporné
větvi. Ovládání spínačů není tak jed-
noduché, jak by se mohlo na první po-
hled zdát. Spínače pracují s vysokou
frekvencí, napětím i proudy, a tak je
nezbytné co možná nejvíce omezit
možnost průniku napěťových špiček
do komparátoru a realizovat posun
napěťových úrovní. K tomuto účelu
použijeme rychlé optočleny 6N137,
určené původně pro přenos logického
signálu do 10 Mbit. Za výkonovými
spínači následuje filtr LC, jehož úko-
lem je oddělit nízkofrekvenční signál
od frekvence šířkové pulsní modula-
ce.

Vlastní elektrické zapojení (obr. 3)
si popíšeme po částech uvedených v
blokovém schématu.

 Generátor
trojúhelníkového průběhu

Generátor pracuje na principu na-
bíjení kapacity C39 ze zdroje kon-
stantního proudu, tvořeného tranzisto-
ry T26 a T25, přičemž proud T25 je
nastaven pomocí R76 na dvojnáso-
bek proudu T26. Kondenzátor bude
tedy nabíjen záporným proudem, a to
až do doby překlopení komparátoru
IC13. Výstup komparátoru, posílený
tranzistory T27 a T28, zaručí dobrou
strmost hran obdélníkového signálu.
Překlopení má za následek zvýšení
napětí na emitoru T25 nad 1,4 V a tím
i jeho uzavření. Nyní bude kondenzá-
tor nabíjen ze zdroje kladného proudu
a jeho napětí se bude opět zvětšovat
do doby, kdy se překlopí komparátor.
Děj se bude periodicky opakovat a na
kondenzátoru vznikne trojúhelníkové
napětí o amplitudě asi 12 V.

Spínač

Obr. 1.
Blokové
schéma

zesilovače

Obr. 2. Šířkově modulovaný
obdélníkový signál
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Obr. 3. Schéma zapojení zesilovače
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Šířkový pulsní modulátor

Ve své podstatě není převod nf
signálu na šířkově modulovaný nijak
složitý, musíme jej porovnat kompará-
torem s pilovým napětím. Linearita
převodu bude závislá na linearitě prů-
běhu generátoru pilového průběhu,
přesnost bude záviset na typu, rych-
losti komparátoru a velikosti vstupního
signálu. Při velkém vstupním signálu
nebude indukované rušení do vstupů
komparátoru tolik ovlivňovat výstupní
signál, komparátor bude vykazovat
lepší šumovou imunitu. Příklad převo-
du je na obr. 4.

Signál z generátoru trojúhelníkového
průběhu (1) porovnáváme komparáto-
ry IC9 a IC10 s regulační odchylkou
odebíranou z výstupu IC14. Regulační
odchylka, superponovaná na pomoc-
ném ss napětí, jehož velikost lze ovlivnit
nastavením trimrů RT1 a RT2, přichá-
zí na komparátory. Obr. 4 předpoklá-
dá klidový stav zesilovače, kdy regu-
lační odchylka nevzniká. Napěťovou
úroveň regulační odchylky je nutné
posunout před zpracováním kompará-
tory (průběhy (2) a (3)) z důvodu kom-
penzace spínacích a rozpínacích časů
výkonových tranzistorů. Prakticky to
znamená zkrácení signálů povelů pro
sepnutí výkonových spínacích tranzis-
torů.

Například na výstupu IC9 se objeví
kladné napětí pouze v případě větší
okamžité úrovně pilového napětí při-
vedeného na vstup 2 oproti okamžité
úrovni napětí z běžce trimru RT2. Na-
stavíme-li trimrem RT2 kladnější na-
pětí přiváděné na invertující vstup
komparátoru IC9, zkrátí se povel pro
sepnutí výkonových tranzistorů kladné
větve. Analogicky pro zkrácení povelu
pro sepnutí výkonových tranzistorů
záporné větve nastavíme „zápornější“
napětí na neinvertujícím vstupu kom-
parátoru IC10 pomocí RT1.

Tranzistorový spínač

Jedinými možnými součástkami
pro realizaci poměrně náročné spínací
funkce jsou tranzistory řízené polem,
případně IGBT. Při zkouškách v obvo-
du ss proudu zjistíme, že ani spínací
tranzistor řízený polem se při vyšších
spínacích frekvencích nechová jako
ideální spínač. Přivedeme-li na bázi
napěťový impuls, jistou dobu potrvá,
než se na kolektoru zmenší napětí.
Dobu nazýváme spínacím časem ton.
Při poklesu řídicího napětí k nule se
obvod okamžitě nerozepne, ale až po
uplynutí doby toff, viz obr. 5. Náběžné
i sestupné hrany kolektorového napětí
nejsou (ani nesmí být) pravoúhlé, jak
je pro zjednodušení uvedeno. Spínací
časy se pohybují kolem 50 ns, rozpí-
nací 100 až 200 ns.

Ve srovnání s délkou šířkově mo-
dulovaného impulsu o periodě kolem
10 µs se jeví výše uvedené časy jako
zanedbatelné, avšak není tomu tak.
Představme si, že signálem z jediné-
ho komparátoru ovládáme tranzistor,
spínající kladné napětí, a invertova-
ným signálem tohoto komparátoru
tranzistorový spínač v záporné větvi.
Na obr. 6 průběh (1) odpovídá signálu
komparátoru. Průběhy proudů (2) a
(3) naměříme v případě osazení pou-
ze jednoho z tranzistorů a práci do
ryze odporové zátěže zapojené oproti
nulovému potenciálu zdroje. Průběh
(4) naznačuje vznik zkratového prou-
du odebíraného ze zdroje v případě,
kdy by byly zapojeny současně tran-
zistory kladné i záporné větve.

Nestejné spínací a rozpínací časy
povedou k překrývání se časových
průběhů sepnutí a tím k vzniku pomy-
slného zkratového proudu. V praxi by
proud výkonovými tranzistory při při-
pojení k napájecímu zdroji asi dlouho
neprocházel, co by se stalo si jistě
každý dovede představit. Kdo již navr-
hoval dvojčinný spínaný zdroj, uvede-
nou problematiku určitě zná. U inte-
grovaných obvodů pro spínané zdroje
bývá vyveden obvod pro omezení
maximální šířky řídicího impulsu (tzv.
dead time control). Také u spínacího
zesilovače musíme zajistit zkrácení ří-
dicích impulsů. Ty lze elegantně zkrá-
tit časovací logikou, ale to by naše

zapojení značně zkomplikovalo. Proto
jsem problém vyřešil  dvěma kom-
parátory, u kterých stejnosměrně po-
suneme vstupní nízkofrekvenční sig-
nál. Posunutí však nesmí být příliš
velké, vedlo by to k přechodovému
zkreslení a zmenšení výstupního vý-
konu.

Pomocí trimrů rovněž nastavujeme
přesně pracovní bod komparátoru tak,
abychom vynulovali stejnosměrný na-
pěťový drift na výstupu zesilovače.
Pro detailní pochopení funkce spína-
če si popíšeme například horní spínač
prvního kanálu. Pouze na návrhu a
provedení spínače závisí dosažený
výstupní výkon a nepřímo maximální
spínací frekvence, navíc teprve s ohle-
dem na naměřené parametry optimál-
ně navrhneme modulátor. Spínač od
modulátoru galvanicky odděluje opto-
člen, zajišťující přenos modulovaného
signálu. Ve statickém režimu musí mít
spínač co nejmenší odběr proudu
vzhledem k napájení přímo z kolekto-
ru spínacího tranzistoru přes D46 a
R13. Proto bylo nutné použít logiku
CMOS.

V dynamickém režimu budič dodá-
vá proud pro otvírání výkonových tran-
zistorů, dosahující ve špičce až 0,5 A.
Rezistor R13 by pak musel být di-
menzován na značné zatížení, a proto
napájení obstarává feritový transfor-
mátor TR1 spolu s dvojčinným usměr-
ňovačem, napájený přes C7 střídavou
složkou signálu. Napájecí obvod rov-
něž potlačuje případné krátké napěťo-
vé špičky na kolektoru spínacího tran-
zistoru.

Výkonový tranzistor chrání proti
proudovému přetížení saturační ochra-
na, tvořená tranzistorem T2. Je-li vý-
konový tranzistor sepnut a protéká-li
jím proud, vznikne na vnitřním odporu
kanálu úbytek napětí. Překročí-li úby-
tek nastavenou velikost, T2 sepne a
zablokuje průchod povelu k sepnutí.
Podpěťová ochrana s hysterezí blo-
kuje sepnutí v případě poklesu napá-
jení budiče, kdy hrozí možnost práce
výkonového tranzistoru v lineárním
režimu a tím i nebezpečí tepelného
průrazu. Minimální možné napájecí
napětí závisí na Zenerově napětí dio-
dy D2.

Obr. 4. Příklad převodu

Obr. 5.

Obr. 6. Průběhy kolektorových proudů
bez kompenzace dead - time

        (Dokončení příště)
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Modelářský blikač se dvěma svíti-
vými diodami, které se střídavě roz-
svěcují s frekvencí přibližně 1 Hz, lze
vzhledem k malé velikosti (celkové
rozměry 20 x 17 x 7 mm) vestavět do
různých modelů, ve kterých může plnit
nejrůznější funkce (např. poziční svět-
la leteckého modelu, signalizační zaří-
zení železničního přejezdu apod.).

Změnami hodnot součástek lze
dosáhnout změny poměru impulsu a
mezery až po získání velmi krátkých
záblesků, nebo vynecháním jedné sví-
tivé diody vytvořit jednoduchý blikač.

Popis zapojení

Na obr. 1 je zapojení modelářské-
ho blikače. Jedná se zde o klasický
astabilní multivibrátor, skládající se ze
dvou tranzistorových zesilovacích stup-
ňů se vzájemnou vazbou RC.

V době připojení napájecího napětí
je vždy jeden z obou tranzistorů ve vo-
divém stavu a postará se tak o další
funkci multivibrátoru.

Předpokládejme, že ve chvíli za-
pnutí je vodivý tranzistor T1. Jeho ko-
lektorový proud protéká rezistorem R1
a diodou D1, která svítí. Na bázi T1
se vzhledem k průtoku proudu báze
rezistorem R2 objeví napětí přibliž-
ně 0,7 V.

Elektrolytický kondenzátor C1 je
spojen záporným pólem s napětím 0,7 V
(na bázi T1) a kladným pólem přes D2
a R4 s kladným pólem napájecího na-
pětí. Vzhledem k tomu, že R4 má po-
měrně malý odpor, nabije se konden-
zátor C1 z napájecího napětí rychle.

Předtím obdobným způsobem na-
bitý kondenzátor C2 je připojen klad-
ným pólem na kolektor T1, který má
téměř nulový potenciál (T1 je otevřen).
Tím obdrží báze tranzistoru T2 zápor-
ný potenciál a T2 je uzavřen.

Kondenzátor C2 je pomalu vybíjen
přes R3 tak dlouho, až se na bázi T2
objeví napětí 0,7 V. V tomto okamžiku
se stává T2 vodivým a zapojení se
překlopí.

Nyní je napětí na kolektoru T2 při-
bližně 0,1 V, takže se rozsvítí svítivá
dioda D2 a současně je připojen klad-
ný pól nabitého kondenzátoru C1 na
nulový potenciál.

To způsobí, že se na bázi T1 do-
stane záporné napětí nabitého kon-
denzátoru C1 a tranzistor T1 se uza-
vře. C1 se vybíjí (a znova nabíjí na
opačnou polaritu) přes R2 tak dlouho,
až je na bázi T1 napětí 0,7 V, tranzis-
tor T1 se otevře a právě popisovaný
pochod se opakuje.

Tak vzniká samokmitající systém,
ve kterém se oba tranzisotry střídavě
otevírají za pomoci vybíjejících se a
nabíjejících se kondenzátorů.

Dobu nabíjení a vybíjení určují ča-
sové konstanty C1, R2 a C2, R3. Z toho
vyplývá, že hodnoty těchto součástek
určují dobu impulsu a dobu mezery
mezi impulsy. Změnou konstant lze
též měnit poměr mezi impulsem a me-
zerou.

Obě časové konstanty lze volit
i tak, že lze z kolektoru T2 odebírat
i slyšitelný zvuk. Zkušení elektronici si
jistě vzpomenou na svůj první tónový
generátor.

Oba rezistory R2 a R3 musí být
však voleny tak, aby protékal dostaču-
jící proud báze a oba tranzistory byly
ve vodivém stavu zcela otevřeny. Na
druhé straně nesmí mít příliš malý od-
por, protože by se mohlo stát, že mul-
tivibrátor přestane kmitat a oba tran-
zistory zůstanou současně vodivé.

V případě potřeby je možné jednu
svítivou diodu nahradit propojkou a
zapojení použít jako jednoduchý bli-
kač s nastavitelným poměrem impulsu
k mezeře.

Na obr. 1 použité hodnoty součás-
tek vedou k symetrickému zapojení se
vzájemně se střídajícím blikáním s do-
bou svícení přibližně 0,5 s.

Napájecí napětí blikače je udáváno
od 5 do 15 V a odběr proudu je 15 mA
(při 9 V).

Konstrukce

Deska s plošnými spoji je na obr. 2
a rozmístění součástek na obr. 3.

Osazování je i pro začátečníka
snadné, protože se blikač skládá jen
z několika součástek a deska je osa-
zována pouze z jedné strany.

Protože se však jedná o součástky
pro povrchovou montáž, je zapotřebí
páječka s velmi jemným hrotem a ma-
lým příkonem (postačuje 8 W), aby se
zabránilo přehřátí citlivých součástek,
a hlavně pevná, nechvějící se ruka.

Vhodná je i „třetí ruka“ s lupou a
aby bylo na práci dobře vidět, doporu-
čuje se dostatečné osvětlení. Protože
je deska velmi malá, připevní se dvou-
strannou lepicí páskou na pracovní
podložku.

Součástky se osazují podle sezna-
mu a osazovacího plánku. Při osazo-
vání a pájení trubičkovou pájkou
o průměru 1 mm se postupuje tak, že
se součástka osadí špičatou pinzetou,
pokud možno plošně na desku a nej-
prve se jednostranně přichytí. Teprve
po přesné kontrole polohy se pájí zbý-
vající vývody malým množstvím pájky
a pokud možno krátce.

U elektrolytických kondenzátorů C1
a C2 je nutné dbát na správnou polaritu
(kladný pól je označen proužkem).

Svítivé diody mohou být umístěny
přímo na desce s plošnými spoji nebo
i na některém vzdálenějším místě
(tam, kde je to u modelu zapotřebí).
Samozřejmě je nutné dbát na správnou
polaritu: katoda svítivé diody se pozná
podle zploštění po straně pouzdra.

Instalace

Po připojení napájecího napětí je
blikač připraven k použití v modelu.
Vzhledem k jednostranné montáži lze
destičku připevnit v modelu obou-
strannou lepicí páskou.

Seznam součástek

R1, R4 470 Ω, SMD
R2, R3 100 kΩ, SMD
C1, C2 10 µF/16 V, SMD
T1, T2 BC848
D1, D2 LED 5 mm, červené

Cena stavebnice modelářského
blikače je 5,90 DM.

Literatura

[1] SMD-Modellbaublinker. ELV jour-
nal 6/97 (Dez./Jan.), s. 74-75.
[2] Tranzistory BC8xx. A A řada SMT,
svazek 10. ISBN 80-85230-10-0.
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Obr. 1. Zapojení modelářského
blikače Obr. 2. Deska s plošnými spoji

Obr. 3. Rozmístění součástek
modelářského blikače

Modelářský blikač
Ptáte se, proč mnohé modely i přes svou pracnost a krásu vypa-

dají poněkud mrtvě? Chybí jim světlo! Teprve použitím světla roz-
kvete krajina železničního modeláře, oživí se lodní nebo letecký
model a stává se tak ještě věrnější napodobeninou skutečnosti.

Popisovaný blikač je velmi malý zásluhou použití součástek po-
vrchové montáže SMD (surface mounted device) a vzhledem k jed-
noduchému zapojení a přehlednosti desky s plošnými spoji je
vhodný i pro začátečníky.
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Elektrická pole vznikají jak u stej-
nosměrných, tak i střídavých napětí.
Jak dalece ovlivňují člověka a jak jsou
elektrická pole zdraví škodlivá, není
doposud všeobecně prozkoumáno,
právě tak jako jsou nejasné dovolené
hodnoty.

Mezi dvěma deskami, připojenými
na napětí, vzniká elektrické pole,
jehož intenzita E je definována:

E = U/d,
kde E je elektrické pole [V/m], U je

napětí [V] a d je vzdálenost elektrod
[m]. Je-li např. odstup desek d = 1 m a
na ně přiložené napětí U = 1 V, je in-
tenzita elektrického pole mezi oběma
deskami E = 1 V/m.

Čidlem elektrického pole může být
deskový kondenzátor. Vzhledem k in-
fluenci se objeví na vodivých deskách
napětí, odpovídající intenzitě elektric-
kého pole, ve kterém se nacházejí.

Velikost napětí je dána odstupem
desek, nikoli však jejich velikostí. Teo-
reticky mohou být měřena i statická
elektrická pole, přičemž by však vstup-
ní odpor následujícího měřicího zesi-
lovače musel být nekonečně velký.
V praxi jsou však zajímavá zejména
střídavá elektrická pole, způsobená
síťovým vedením 230 V nebo elektric-
kými (a elektronickými) přístroji.

Popis zapojení

Na obr. 1 je zapojení měřiče elek-
trického pole. Čidlo je tvořeno dvěma

stejně velkými vodivými plochami, vy-
tvořenými po obou stranách desky
s plošnými spoji. Tento deskový kon-
denzátor se chová v elektrickém poli
jako zdroj signálu s nekonečně vel-
kým vnitřním odporem.

Předzesilovačem je diferenční ze-
silovač, který je vhodný pro zesilování
velmi malých signálových napětí. Dal-
ší výhodou je velké potlačení souhlas-
ných signálů, které kompenzuje rušivá
napětí.

Pro zvětšení vstupního odporu di-
ferenčního předzesilovače s operač-
ním zesilovačem IO2A jsou předřazeny
dva impedanční měniče s operačními
zesilovači IO1A a IO1B. Celkové zatí-
žení čidla je 40 MΩ (dáno rezistory
R16 až R19). Ačkoli je signálové na-
pětí velmi malé, je přímo úměrné mě-
řenému elektrickému poli.

Přes oddělovací kondenzátor C8
se dostává měřicí signál na zesilovač
IO2B. Přepínačem PřB lze zesílení to-
hoto stupně měnit vždy o desetináso-
bek. Tak je možné volit mezi třemi
měřicími rozsahy (1x, 10x, 100x).

Signál je usměrněn ve stupni s ope-
račním zesi lovačem IO2C. Použití
diod Schottky (D12 a D13) dovoluje
usměrnění kmitočtů až 100 kHz. Udá-
váná dolní kmitočtová hranice měřiče
je 50 Hz.

Na dolní propusti R4, C6 se vytváří
střední aritmetická hodnota měřicího
napětí, která je pak vedena na vstup
IO3 (vývod 5) a zobrazena deseti svě-
telnými diodami D2 až D11.

Vnitřní referenční napětí obvodu
IO3 dává k dispozici mezi oběma
vývody „REFOUT“ a „REFADJ“ napětí
1,25 V. Dělicím poměrem rezistorů R2
a R3 se objeví na vývodu „REFADJ“
napětí 2,5 V (měřeno proti zemi). Toto
napětí je vedeno na napěťový sledo-
vač IO2D a slouží jako referenční úro-
veň (virtuální společný vodič).

Napájecí napětí pro měřič elektric-
kého pole dodává destičková baterie
9 V, zapínaná polovinou přepínače
PřA (odběr je 25 mA). Svítivá dioda
D1 ukazuje momentální provozní stav.

Konstrukce

Na oboustranné desce s plošnými
spoji (108 x 53 mm) je již integrováno
čidlo (větší plošky, tvořící deskový
kondenzátor), což značně usnadňuje
stavbu měřiče.

Deska s plošnými spoji je na obr. 2.
Rozmístění součástek je na obr. 3.

Osazujeme podle seznamu sou-
částek: nejdříve se osazují nízké sou-
částky, jako jsou rezistory a diody, pak
vyšší součásky a mechanické prvky.

Svítivé diody mají mít odstup 14 mm
od desky s plošnými spoji (celková
výška 18 mm), aby po vestavění des-
ky mírně vyčnívaly z pouzdra měřiče.

Instalace

Po připojení napájecí baterie je
měřič připraven k měření elektrických
polí. Po zapnutí se nejprve nastaví
nejcitlivější rozsah (x1). Pokud je mě-
řič přebuzen (svítí horní svítivá dioda),
přepne se na další vyšší rozsah.

Protože je čidlo směrově citlivé, je
zapotřebí měřič otáčet podle podélné
osy tak dlouho, až ukazuje maximum.
Dále je nutné dbát na to, že elektrická
pole jsou ovlivňována tělem člověka a
že tak může být měření falešné. Proto
je někdy nutné měřič položit, aby se
zabránilo ovlivňování lidskou rukou.

Měřič
elektrického pole

Popisovaný měřič elektrického pole měří střídavé elektrické pole
ve třech rozsazích od 1 V/m do 1000 V/m a naměřené údaje zobrazu-
je bodovu indikací s deseti svítivými diodami.

Elektrická pole vznikají všude, kde jsou odlišné elektrické poten-
ciály a na rozdíl od magnetických polí není zapotřebí protékajícího
proudu. Všude, kde jsou elektrická vedení, vzniká elektrické pole,
bez ohledu na to, zda je spotřebič zapojen nebo není.

Obr. 1. Zapojení měřiče
elektrického pole
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Seznam součástek

Obr. 2. Deska s plošnými spoji měřiče elektrického pole

Obr. 3. Rozmístění součástek
měřiče elektrického pole

R1, R7, R8 1 kΩ
R2 6,8 kΩ
R3 3,9 kΩ
R4 220 kΩ
R5, R10 100 kΩ
R6 22 kΩ
R9, R12 až R15 10 kΩ
R16 až R19 20 MΩ

C1, C4, C7, C8 10 µF, 25 V
C2, C3, C5, 100 nF, ker.
C6 1 µF, 100 V
C9, C10 47 pF, ker.
IO1 TL082
IO2 TL084
IO3 LM3914
D1 až D11 3 mm, červ., malý proud
D12, D13 BAT 43
posuvný přepínač (2 x 4 polohy)

pájecí očka
kablík se stiskacími patentkami pro
přívody baterie
plastikové pouzdro.

Cena stavebnice včetně potištěné-
ho pouzdra je 58 DM, hotový měřič
elektrického pole stojí 98 DM.

Literatura

E-Feld-Messgerät. ELV journal 4/97
(Aug./Sept.), s. 65-69.
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Obr. 1.
Následkům
problémů

vzniklých na
výstupu obvodu

rozhraní lze
zabránit rychlým

přerušením
napájení a
překlenutím
jeho přívodů

Komunikační obvody CMOS slouží
jako rozhraní mezi spojenými elektro-
nickými systémy. Jsou proto často
ohroženy následkem chybného pro-
pojení, zkratu vodičů navzájem či proti
zemi. Pokud tyto stavy a z nich ply-
noucí „zaseknutí“ (latch-up) trvají krát-
kou dobu, nejsou jejich následky vět-
šinou fatální.

Právě k tomu, aby se tyto stavy co
nejvíce zkrátily, slouží ochranný ob-
vod zapojený podle obr. 1.

Jako senzor napájecího proudu
rozhraní IS pracuje IO MAX471 (IO1).
Ochranný obvod se postará o to, že
dosáhne-li tento proud určité velikosti,
je napájení rozhraní přerušeno. Bě-
hem normální funkce, definované
stavem IS ≤ 50 mA, teče rezistorem
R3 do výstupu (na obrázku spodního
hradla) IO2, který je při zapnutí napá-
jení díky C1 uveden do stavu log. 0,
výstupní proud IO1 o velikosti IS/2000.

Integrovaný senzor
proudu zabrání

nejhoršímu

Překročí-li úbytek napětí na R3 1,2 V,
přejde klopný obvod z hradel NOR
v IO2 do stavu log. 1 na výstupu spoje-
ném s hradly tranzistorů T1, T2. První
z nich přeruší napájecí proud, druhý
zkratuje napájecí sběrnice rozhraní a
tím odstraní případná přepětí, která by
mohla proniknout přes interní diodu
T1 i na hlavní napájecí zdroj a tak do
dalších částí systému. Rezistor R2 a
D1 zajistí, aby byl T1 rozepnut dříve
než T2 sepnut a nezkratovalo se tak
napájení. Ochranný obvod zůstává

překlopen, dokud není po odstranění
příčiny proudového přetížení znovu
uveden tlačítkem S1 do pohotovostní-
ho stavu. Většinou bývá účelné poru-
chový stav signalizovat. Svítivou diodu
se sériovým rezistorem, omezujícím
její proud, lze zapojit mezi vstupních
+5 V a výstup obvodu.

          JH

[1] Current-sense IC prevents over-
current damage. Maxim Engineering
Journal č. 25, s. 10.

ROZHRANÍ
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FM tuner TES 25S
Pavel Kotrá�, Jaroslav Belza

Návodù na stavbu FM pøijímaèù bylo oti�tìno na stránkách PE a AR ji�
mnoho. Vìt�inou se v�ak jednalo o jednoduché a nepøíli� kvalitní pøijímaèe
s obvody TDA7000 nebo TDA7088, dále pøijímaèe z výprodejních dílù nebo
pøijímaèe, které byly pomìrnì pracné, nebo� je bylo tøeba kompletnì sesta-
vit vèetnì navinutí v�ech cívek.

Pøijímaè, popsaný v tomto èísle, vznikl ve spolupráci redakce PE a firmy
TES elektronika. Jsou v nìm pou�ity továrnì navinuté cívky a hotová vstup-
ní jednotka, èím� odpadne výroba nejpracnìj�ích èástí a nastavení pøijíma-
èe se znaènì zjednodu�í. Pøijímaè je ladìn potenciometrem a doplnìn èísli-
covou stupnicí. Ladicí jednotku s kmitoètovou syntézou, automatickým
ladìním a pamìtí pro 30 stanic pøipravuje pro pøijímaè p. Zajíc a bude oti�tì-
na v nìkterém z pøí�tích èísel PE.

Obvodová øe�ení
pøijímaèù FM

V poslední dobì se objevily návody
na stavbu pøijímaèù VKV s obvody Phi-
lips øady TDA70... Jsou to obvody
s napájením 1,8 a� 5 V a s velmi ma-
lým proudovým odbìrem od 4 do
6,6 mA. Vstupní anténní obvod je nela-
dìný. Proto se na vstupu pou�ívá �plo-
chý� obvod LC, jeho� èinitel Q je zmen-
�en vnitøními rezistory v IO. Signál ze
vstupu je smì�ován s kmitoètem z na-
pì�ovì øízeného oscilátoru VCO. Vnì
obvodu VCO je pou�it (jediný) ladìný
obvod LC s varikapem. U obvodù
TDA7788 je napìtí na varikapu navíc
øízeno obvodem napì�ové syntézy
z obvodù SEARCH � vyhledávání sta-
nic. Mezifrekvenèní kmitoèet je 70 kHz
a mf zesilovaè je realizován filtry RC za-
pojenými ve zpìtných vazbách operaè-
ních zesilovaèù v IO. Kondenzátory fil-
trù jsou zapojeny vnì IO. Pokud je
pou�it neladìný vstupní obvod a kmi-
toèet oscilátoru urèuje obvod LC, ladì-
ný jednoduchým varikapem, lze docílit
celkové citlivosti pøijímaèe asi 30 µV. Pøi

pou�ití ladìných obvodù s dvojitými
varikapy na vstupu a v oscilátoru (nebo
s ladicím kondenzátorem) se dá citli-
vost zvìt�it a� na 10 µV. Vzhledem
k pou�ití nízkého mf kmitoètu pak mini-
mální potlaèení zrcadlových kmitoètù pøi
nenároèných aplikacích zpravidla neva-
dí. Hor�í je nedostateèné potlaèení
kmitoètù sousedních vysílaèù, které je
zavinìno absencí ladìných obvodù.

Dále popsaný pøijímaè je osazen
vstupní jednotkou EFT-E1-E, která má
tøi ladìné vstupní obvody, smì�ovaè a
výstupní zesilovaè pro mezifrekvenèní
signál 10,7 MHz. Tuner je osazen bipo-
lárními tranzistory a v ladìných obvo-
dech, které jsou oddìleny stínicími pøe-
pá�kami, jsou pou�ity dvojité varikapy
a vzduchové cívky. Jednotka je sladì-
na v pásmu 88 a� 108 MHz. Vstupní
signál mù�e dosáhnout úrovnì a�
200 mV. Tuner je vybaven vlastními ob-
vody pro øízení zisku (AVC). Pøi pou�ití
mf zesilovaèe s �íøkou pásma 460 kHz
a dostateèným potlaèením ostatních
kmitoètù mimo toto pásmo (Stop Band)
alespoò 65 dB, osazeným IO se vstup-
ní citlivostí lep�í ne�li 20 µV, lze posta-

vit pomìrnì kvalitní pøijímaè VKV, kte-
rý v kombinaci s digitální stupnicí nebo
frekvenèní syntézou mù�e slou�it jako
kvalitní zdroj signálu pro poslech nebo
záznam.

Technické údaje

Pøijímaè:
Kmitoètový rozsah: 88 a� 108 MHz.
Citlivost pro odstup s/� 26 dB: 1,4 µV.
Potlaèení mf kmitoètu: 86 dB.
�íøka pásma mf: 460 kHz/-3 dB.
Vstupní impedance: 75 W.
Výstup: stereo, 300 mV/68 W.
Napájecí napìtí: 12 V.
Odbìr proudu: 75 mA.
Rozmìry: 78 x 65 mm.

Èíslicová stupnice:
Napájecí napìtí: 5 V.
Odbìr proudu: 100 a� 150 mA.
Rozmìry: 85 x 36 mm.

Pøijímaè

Schéma pøijímaèe je na obr. 1. Kon-
strukci pøijímaèe znaènì usnadní továr-
nì vyrábìná vstupní jednotka (tuner).
U�etøíme si tak vinutí cívek a pomìrnì
slo�ité sladìní tohoto dílu. Pou�itá
vstupní jednotka má vyvedený signál
oscilátoru � signál pou�ijeme pro èísli-
covou stupnici nebo kmitoètovou syn-
tézu. Technické údaje vstupní jednotky
(podle výrobce) jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1. Základní technické údaje
tuneru EFT-E1-E

Kmitoèet vstupního signálu:
87,5 a� 108 MHz.

Mf kmitoèet: 10,7 MHz.
Vstupní impedance: 75 W.
Impedance mf výstupu: 300 W.
Ladicí napìtí: 1 a� 8 V.
Napájecí napìtí: 7 V.
Výkonové zesílení: min. 29 dB.
�íøka pásma mf: min. 500 kHz.

Obr. 1. Schéma signálové èásti pøijímaèe FM
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Pøi experimentování se vstupní jed-
notkou se ukázalo, �e zmìna napáje-
cího napìtí na 8 V nemá �ádný vliv na
její funkci. Vìt�í napájecí napìtí umo�-
òuje napájet vstupní jednotku stejným
napìtím jako mf zesilovaè.

Mezifrekvenèní signál ze vstupního
dílu prochází pøes filtr F1 na pøedzesi-
lovací stupeò s T1 a pøes dal�í filtr F2
do mezifrekvenèního zesilovaèe s IO1
TDA1596. Stupeò s tranzistorem T1
pøedev�ím vyrovnává útlum filtrù. Zvìt-
�uje také zesílení mf zesilovaèe, aby
bylo mo�no dosáhnout maximální citli-
vosti pøijímaèe. U testovaného vzorku
se zaèal signál ztrácet v �umu pøi vstup-
ním napìtí 0,4 µV! Pou�ití dvou mf fil-
trù výraznì zlep�í selektivitu pøijímaèe,
pøi men�ích nárocích na kvalitu lze F1
nahradit kondenzátorem (napø. 470 pF).

V mezifrekvenèním zesilovaèi je po-
u�it moderní obvod Philips TDA1596,
který je pøímo urèen pro pøijímaèe
s kmitoètovou syntézou a má v�echny
potøebné výstupy. Technická dokumen-
tace (datasheet) k tomuto obvodu má
20 stran a lze si je stáhnout z Internetu.
V tab. 2 jsou jen nejdùle�itìj�í údaje.

Tab. 2. Nìkteré technické údaje k ob-
vodu TDA1596

Napájecí napìtí: 8,5 (7,5 a� 12) V.
Napájecí proud: 20 mA.
Vstupní citlivost (s/�=26 dB): 15 µV.

Odstup s/� 1): 82 dB.
Zkreslení 1): 0,1 %.
Výstupní nf napìtí: 200 mV.

1) pøi Ui = 10 mV, fm =1 kHz, Df =75 kHz.

Obvod TDA1596 je v zapojení, do-
poruèeném výrobcem. Mf signál je pøi-
veden na vývod 18. Na vývodech 9 a
10 je pøipojen obvyklý fázovací èlánek
pro demodulátor. Chtìl bych upozornit,
�e je tøeba dodr�et pøedepsanou jakost
cívky v rezonanèním obvodu Q = 19, pøi
vìt�ích odchylkách se zvìt�í zkreslení
nf signálu (prakticky ovìøeno). Pou�itá
cívka s Q = 30, zatlumená rezistorem
R6, skvìle vyhoví. Výstup signálu MPX
je na vývodu 4, napájení na vývodu 1 a
zem (0 V) je pøipojena na vývod 15.

Alespoò struènì se zmíním o ostat-
ních vývodech. Vývody 12 a13 slou�í
k pøipojení obvodu automatického ladì-
ní a vyhledávání stanic. Uvnitø IO jsou
k vývodùm pøipojeny tranzistory s ote-
vøeným kolektorem. Pøi naladìné sta-
nici jsou oba tranzistory uzavøeny. Pøi
rozladìní sepne jeden nebo druhý tran-
zistor podle smìru rozladìní. Pøi úpl-
ném rozladìní jsou oba tranzistory se-
pnuty. Maximální povolený proud do
vývodù 12 a 13 je 2 mA.

Napìtím na vývodu 2 lze nastavit
trimrem P1 úroveò vstupního signálu,
pøi které reaguje umlèovaè �umu a vý-
vody pro vyhledávání stanic 12 a 13.

Obr. 2.
Deska

s plo�nými
spoji signálové
èásti TES 25S
v mìøítku 1:1 a

rozmístìní
souèástek na

desce.
Souèástky
SMD jsou
pájeny ze

strany spojù

Na vývodu 6 je váhovaný signál z de-
tektoru síly signálu. Napìtí na výstupu
6 se mìní v rozsahu napìtí 50 µV a�
50 mV na vstupu 18 typicky o 1,7 V na
ka�dých 20 dB. Výstupní napìtí se
mìní i podle nastavení na vývodu 2.

Na vývodu 5 je referenèní napìtí ob-
vodu, asi 3,7 V. Napìtím na vývodu 7
se øídí umlèení signálu (0 a� 2 V - FM
off, výstup umlèen; 2,45 a� 3,05 V, nebo
vývod nepøipojen - mute on, výstup uml-
èen pøi slabém signálu; více jak 3,35 V
- mute off, výstup neumlèen). Podle na-
staveného re�imu umlèení signálu se
mìní i funkce vývodu 3. V re�imu mute
off lze napìtím na tomto vývodu v roz-
sahu 0 a� Uref minimalizovat zkreslení
nf signálu 2. harmonickou. V re�imu
mute on je na tomto vývodu neváhova-
ný signál z detektoru úrovnì vstupního
signálu.

Vývody 3, 6, 7, 12 a 13 obvodu
TDA1596 jsou vyvedeny na konektor a
budou vyu�ity u obvodu kmitoètové syn-
tézy. Nebude-li kmitoètová syntéza po-
u�ita, lze k vývodùm 12 a 13 pøipojit jed-
noduchý indikátor vyladìní a k vývodu
6 indikátor síly pole.

Nízkofrekvenèní signál z mf zesilo-
vaèe prochází pøes filtr - dolní propust
na stereodekodér. Dolní propust (DP)
pøed stereodekodérem má velký vliv na
kvalitu nf signálu na výstupu pøijímaèe.
Bez této propusti je v reprodukci sly�et
rùzné syèení a cvrlikání, zvlá�tì pøi po-
slechu slab�í stanice, vysílající na kmi-
toètu blízkém jiné, silnìj�í stanice. Napø.
v Praze, kde lze zachytit nìkolik desí-
tek FM vysílaèù, zlep�í propust kvalitu
poslechu dosti výraznì. Znaèného zlep-
�ení lze pøitom dosáhnout i jednodu-
chým èlánkem RC, zapojeným jako DP.
Dìlicí kmitoèet je tøeba zvolit pomìrnì
nízký, asi 50 a� 60 kHz. Tím se v�ak
zase podstatnì zhor�í pøeslechy mezi
kanály.

Pomìrnì oblíbené jsou rùzné typy
slo�itìj�ích filtrù RC. Po simulaci za-
pojení v poèítaèi jsme v�ak dali radìji
pøednost filtru LC. Kmitoètová charak-
teristika filtru je na obr. 3. Nejvìt�í
útlum filtr dosahuje v okolí kmitoètu
114 kHz, nebo� ru�ivý signál v okolí
tohoto kmitoètu se nejvíce projeví. Pro-
to�e naladìní filtru není kritické, je na

TES 25S
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místì L2 pou�ita levná, bì�nì dostup-
ná tlumivka a kondenzátory propusti
jsou v provedení SMD, hmota COG
nebo X7R.

Stereodekodér je osazen obvodem
Toshiba TA7343AP. Tento obvod èasto
najdeme v pøijímaèích asijské proveni-
ence. Pod odli�ným oznaèením (napø.
Samsung KA2263B) jej dodávají i dal-
�í výrobci. Velkému roz�íøení obvodu
odpovídá i velmi pøíznivá cena. Pøed-
ností obvodu je velký rozsah napáje-
cího napìtí (3 a� 12 V), velká citlivost,
malé zkreslení (0,08 % pøi 200 mV) a
dobré oddìlení kanálù (typ. 45 dB).
Jeho nevýhodou je v�ak to, �e neobsa-
huje filtry kmitoètù 19 a 38 kHz.

Stereodekodér má klasickou kon-
cepci s kmitoètovým závìsem. K vývo-
dùm 2 a 7 jsou pøipojeny filtraèní èlán-
ky vnitøního detektoru fáze, k vývodu 4
èlen RC oscilátoru 76 kHz. LED, indi-
kující stereofonní signál, je pøipojena
k vývodu 6. Vstupní signál je pøiveden
na vývod 1, výstup levého kanálu je na
vývodu 8, pravého na vývodu 9.

Trimrem P2 se nastavuje kmitoèet
oscilátoru. Polovièní kmitoèet osciláto-
ru (bez signálu na vstupu, LED nesvítí)
lze mìøit na vývodu 6. Zmìnou odporu
rezistoru R13 lze do jisté míry upravit
citlivost �nasazení� stereodekodéru,
jeho zkratováním se dekodér vypne
(pøepne na mono).

Výstupy stereodekodéru jsou øe�e-
ny jako zdroje proudu asi 1,2 mA.
V základním zapojení je ke ka�dému
výstupu pøipojena paralelní kombina-
ce RC (3,3 kW, 15 nF), zaji��ující pra-
covní odpor výstupu a deemfázi sig-
nálu. Kmitoètová charakteristika tohoto
obvodu je na obr. 4. Obyèejný obvod
deemfáze vyhoví pøi bì�ném poslechu.
Av�ak nahrávka na magnetofonu nebo
digitální záznam (napø. zvukovou kar-
tou v PC) mohou být znehodnoceny
zbytky signálu s kmitoètem 38 kHz a
zvlá�tì pak 19 kHz. Proto je v pøijíma-
èi pou�it i výstupní filtr, zaji��ující vìt�í
potlaèení tìchto signálù. Zvlá�tì sig-
nál pilotního kmitoètu 19 kHz je prak-
ticky zcela potlaèen. Kmitoètová cha-
rakteristika výstupního filtru je na obr.
5, na obr. 6 je odchylka kmitoètové cha-
rakteristiky pou�itého filtru od obvodu
obyèejné deemfáze. Z obrázku je zøej-
mé, �e signály s kmitoètem do
14,5 kHz jsou naopak mírnì zdùraznì-
ny, èím� se zlep�í subjektivní dojem
z reprodukce.

Za filtry jsou zapojeny napì�ové sle-
dovaèe s dvojitým operaèním zesilova-
èem (IO3). Sledovaè oddìlí výstupní filtr

Obr. 3. Kmitoètová charakteristika
vstupního filtru stereodekodéru

od dal�ích obvodù a zajistí malý výstup-
ní odpor pøijímaèe. K výstupu mù�ete
pøímo pøipojit sluchátka s malou impe-
dancí nebo dlouhý kabel k zesilovaèi
(s velkou kapacitou).

Vìt�ina obvodù pøijímaèe je napá-
jena stabilizovaným napìtím 8 V, zís-
kaným ze stabilizátoru 78L08 (IO4).
Výjimkou je výstupní zesilovaè a indi-
kaèní LED, které stabilizované napìtí
nepotøebují. Zmen�í se tak výkonová
zátì� IO4.

K ladìní je u této jednoduché verze
pou�it víceotáèkový potenciometr P3.
Odpor potenciometru není kritický, od-
por rezistoru R20 zvolíme asi 8x men-
�í. Pøesnìji odpor R20 nastavíme a� po
o�ivení pøijímaèe tak, aby nejni��í na-
ladìný kmitoèet byl pøibi�nì 87 MHz.
Lze pou�ít také tlaèítkovou pøedvolbu
ze star�ích televizorù. Proto�e je pøijí-
maè navr�en pøedev�ím pro ladìní kmi-
toètovou syntézou, nemá ani obvod au-
tomatického doladìní kmitoètu (AFC).
Oscilátor ve vstupní jednotce je na�tìstí
za bì�ných podmínek velmi stabilní a
AFC není potøeba.

Stavba a o�ivení pøijímaèe

Pøijímaè je postaven na desce s plo�-
nými spoji TES 25S podle obr. 2. Pro
zmen�ení rozmìrù desky a zlep�ení
vlastností je pou�ita smí�ená montá�.
Nìkteré souèástky jsou v provedení
SMD. LED bude umístìna na èelním
panelu pøijímaèe, proto ji pøipojíme kab-
líkem vhodné délky nebo do desky za-

pájíme vhodný konektor (napø. kolíko-
vou li�tu).

O�ivení pøijímaèe není pøi pou�ití
originálních souèástek a peèlivé mon-
tá�i nijak obtí�né. Pøipojíme kus drátu
jako anténu, ladicí potenciometr a slu-
chátka na výstup. Napájecí napìtí po-
malu zvìt�ujeme a� do 12 V. Odbìr
proudu by nemìl pøekroèit 80 mA. Je-
li v�e v poøádku, mìli bychom ji� ze slu-
chátek sly�et �um nebo náhodnì na-
ladìnou stanici. Vyøadíme umlèení
signálu (mute off) tak, �e vývod 7 IO1
spojíme s vývodem 5 nebo jej pøipojí-
me na napìtí vìt�í ne� 3,5 V. Naladí-
me silnìj�í stanici a otáèením jádra cív-
ky L1 oblast, ve které je zkreslení
signálu minimální. Cívku naladíme do
støedu této oblasti. Nastavení zopaku-
jeme pøi naladìní slabé stanice, nejlé-
pe tak slabé, �e je ji� v signálu sly�et
�um. Pro pøesné nastavení by bylo tøe-
ba pou�ít rozmítaè, ale i uvedený zpù-
sob zcela vyhoví. Odpojíme vývod 7
IO1 a trimr P1 nastavíme do takové
polohy, aby byly umlèeny slabé a za-
�umìné stanice.

Trimr P2 nastavíme pøi poslechu ste-
reofonní stanice do støedu oblasti, ve
které svítí indikaèní LED.

Asi nejobtí�nìj�í bude nastavit vý-
stupní filtr. Máte-li nf generátor, èítaè a
milivoltmetr, pou�ijte následující postup:
Vývod 7 IO1 spojte se zemí. Na kon-
denzátor C11 pøivedeme z generátoru
signál o kmitoètu 19 kHz a s amplitu-
dou nìkolik desítek mV. Trimr P2 do-
èasnì nastavíme tak, aby oscilátor de-
kodéru byl natolik rozladìn, �e LED
nesvítí. Milivoltmetrem nebo oscilosko-
pem sledujeme napìtí na výstupu pøijí-
maèe a otáèením jádra L3, resp. L4 na-
stavíme nejvìt�í potlaèení signálu
19 kHz. Nemáte-li vhodné mìøicí pøí-
stroje, lze pou�ít jako zdroj signálu roz-
hlasovou stanici a osciloskop. Vìt�ina
vysílaèù vysílá stereofonnì. V tichých
pasá�ích vysílání je na osciloskopu zøe-
telnì vidìt signál 19 kHz. Pøi tro�e �i-
kovnosti a postøehu lze nastavit v tìchto
okam�icích minimum signálu 19 kHz na
výstupu pøijímaèe. Nastavit je nutno oba
kanály.

Citlivost pøijímaèe se projeví po pro-
ladìní pásma VKV, kdy zjistíme, �e za-
chytíme prakticky v�echno, co v blíz-
kém i vzdáleném okolí v pásmu VKV
vysílá. Pokud pou�ijeme k ladìní více-
otáèkový potenciometr nebo alespoò
potenciometr s pøevodem, mù�eme
podle indikaèních LED, pøipojených na
výstupy 12 a 13 IO1 velmi pohodlnì
pøesnì naladit jednotlivé stanice.
K indikaci pøijímané stanice poslou�í
èíslicová stupnice.

Èíslicová stupnice

Pøijímaè je vhodné vybavit nìjakým
ukazatelem naladìného kmitoètu. Pøi
pou�ití kmitoètové syntézy zobrazuje
kmitoèet øídicí jednotka. Vystaèíte-li
s ladìním potenciometrem, je vhodné
doplnit pøijímaè nìjakou, nejlépe èísli-
covou stupnicí.

Obr. 4. Kmitoètová charakteristika
obvodu deemfáze

Obr. 5. Kmitoètová charakteristika
výstupního filtru

Obr. 6. Rozdíl mezi kmitoètovou
charakteristikou výstupního filtru a

obvodem deemfáze
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Obr. 7. Deska s plo�nými spoji TES 215S pro èítaè z PE
5/96 v mìøítku 1:1 a rozmístìní souèástek po obou stranách

desky. Dioda D4 nastavuje øídicí IO napevno do re�imu
�èíslicová stupnice�

Obr. 8. Upravená deska s plo�nými spoji TES 225S
v mìøítku 1:1 a rozmístìní souèástek po obou stranách
desky. Od desky TES 215S se li�í pou�itím jiného typu

zobrazovaèù

TES
215S

TES
225S

Pro pøijímaè lze pou�ít stupnici, po-
psanou v èlánku [4]. Pùvodní zapojení
je pou�ito beze zmìny, pouze je vyne-
chán vstup pro nízké kmitoèty. Je vy-
nechán také rezistor R4 a diody D3 a
D5. Pro stupnici byly navr�eny dvì
nové, je�tì o nìco men�í desky s plo�-
nými spoji (obr. 7 a 8). Desky jsou èás-
teènì osazeny souèástkami SMD,
krystal je tøeba pou�ít v nízkém prove-
dení (HC49U/S).

Aby se na kmitoètu 96 MHz nepro-
jevilo ru�ení ètvrtou harmonickou os-
cilátoru procesoru èíslicové stupnice,
je nutno propojit stupnici s pøijímaèem
stínìným kabelem, pøípadnì pøizem-
nit ke zdroji silnìj�ím vodièem. Na obr.
7 je deska s plo�nými spoji pro stupni-
ci TES 215S s displejem z HDSP-5501,
deska TES 225S na obr. 8 má v dis-

pleji pou�ity zobrazovaèe DL721B a
727B. Stupnice TES 215S má �èíslov-
ky� �edé èervenì svítící, TES 225S
�èíslovky� èerné, èervenì svítící. Inte-
grovaný obvod IO2 je pro ka�dou
z uvedených stupnic jinak naprogra-
movaný, co� je tøeba respektovat pøi
objednávání souèástek. Stupnice TES

225S je levnìj�í, ale láce je vykoupe-
na ponìkud men�í svítivostí èíslovek
pøi vìt�ím proudovém odbìru.

Napájecí zdroj

K napájení pøijímaèe a èíslicové
stupnice, resp. kmitoèové syntézy lze
pou�ít napájecí zdroj podle obr. 10.
Zdroj dodává napìtí 5 a 12 V a není na
nìm nic pozoruhodného. Deska s plo�-
nými spoji zdroje je na obr. 11.

Seznam souèástek

Signálová èást pøijímaèe, rezistory a
kondenzátory v provedení SMD mají
velikost 1206
R1 3,3 kW, SMD
R2, R8 560 W, SMD
R3, R9 470 W, SMD
R4, R5 330 W, SMD
R6 1,2 kW, SMD
R7 10 W, SMD
R10, R12 1 kW, SMD
R11 9,1 kW, SMD
R13 220 kW, SMD
R14 a� R17 6,8 kW, SMD
R18, R19 68 W, SMD
R20 2,2 kW, SMD
C1, C7, C8,
 C26, C27, C28,
 C29, C30 100 nF, SMD

Obr. 10. Napájecí zdroj pro pøijímaè

Obr. 9.
Èíslicová
stupnice

TES 215S
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Obr. 11. Deska s plo�nými spoji zdroje TES 205S v mìøítku 1:1 a rozmístìní
souèástek na desce

C2, C3 22 nF, SMD
C4, C5 220 nF, SMD
C6 100 pF, SMD
C9, C11 1,5 nF, SMD
C10 470 pF, SMD
C12 10 µF/50 V, elektr.
C13, C17 1 µF/50 V, elektr.
C14 3,3 (2,2) µF/50 V,

elektrolytický
C15 1 nF, svitkový
C16, C24, C25 100 µF/10 V,

elektrolytický
C18, C19 1,5 nF, svitkový
C20, C21 2,2 nF, svitkový
C22, C23 15 nF, svitkový
P1 250 kW, trimr PT6V
P2 5 kW, trimr PT6V
P3 10 kW, více-

otáèkový pot.
IO1 TDA1596
IO2 TA7343AP
IO3 NE5532
IO4 78L08
T1 BFS17
D1 libovolná LED
L1 TOKO 1057Z
L2 3,9 mH, axiální tlumivka
L3, L4 TOKO T1037 (32 mH)
F1, F2 SFE10.7MS2, ker. filtr
tuner EFT-E1-E
K1 kolíková li�ta (konektor

se zámkem) PSH02-06P
K2 SCJ-0354-U, zásuvka

jack 3,5 mm stereo
deska s plo�nými spoji TES 25S

Èíslicová stupnice TES 215S (TES
225S
R1, R3 220 W, SMD
R2 22 W, SMD
R4 1 kW, SMD
R5 2,2 kW, SMD
R6 100 W, SMD
R7 5,6 kW, SMD
R8 1 kW, SMD
R9 22 kW, SMD
R10 a� R13 2,2 kW, SMD

(1 kW pro TES 225S)
R14 a� R21 180 W, SMD

(56 W pro TES 225S)
C1 a� C4 2,2 nF, SMD
C5 47 µF/6 V miniaturní

nebo tantalový
C6 47 pF, SMD
C7 56 pF, SMD
C8 2,2 µF/16 V miniaturní

nebo tantalový
D1, D2, D4 1N4148
T1 a� T5 BC846
IO1 SAB6456
IO2 89C2051 naprogramova-

ný, uvést verzi desky
X1 24 MHz, nízký
Z1 a� Z4 HDSP-5501 (TES 215S)

nebo DL721B + DL727B
(verze TES 225S)

deska s plo�nými spoji TES 215S nebo
TES 225S (podle displ.)

Napájecí zdroj
C1 470 µF/16 V, elektrolyt.
C2 220 µF/16 V, elektrolyt.
C3 1000 µF/10 V, elektrolyt.
C4 220 µF/6,3 V, elektrolyt.
D1 B250C1000DIL

IO1 78L12
IO2 7805S
Tr1 MT506-2 (230/6+6 V)
Po1 50 mA
pojistkové pouzdro KS20SW
deska s plo�nými spoji TES 205S

Sadu souèástek vèetnì tuneru, cí-
vek a desky s plo�nými spoji pro signá-
lovou èást pøijímaèe (sada neobsahuje
ladicí potenciometr) TES 25S, zdroje
TES 205S vèetnì transformátoru, stup-
nice TES 215S nebo 225S vèetnì pøí-
slu�ných naprogramovaných IO a LED
displeje lze objednat u firmy TES JU-
NIOR, 251 68 Kamenice 41, tel.: 0204
672188, tel./fax: 0204 673063, E-mail:
kotras@teselektronika.cz

Pro popisovaný pøijímaè je pøipravo-
vána stavebnice, která obsahuje ko-
rekèní a výkonový zesilovaè 2x 40 W
vèetnì zdroje, skøínì a dal�ích mecha-
nických dílù. Deska stupnice TES 215S,

která bude ve stavebnici pou�ita je pro-
to �ir�í. Pokud nebude pro pøipravova-
nou stavebnici pou�ita, lze ji v oznaèe-
ném místì oøíznout a doplnit propojkou.
Zdroj TES 205S se té� nepou�ije.

Ceny stavebnic: pøijímaè TES 25S
650,- Kè, zdroj TES 205S 350,- Kè,
stupnice TES 215S 350,- Kè a stupni-
ce TES 225S 250,- Kè, 10ti otáèkový
potenciometr 20 kW 250,- Kè. K zásilce
úètuje firma 75,- po�tovného vèetnì
obalu.
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Úvod

Pomalé proudìní plynu bývá nutno
mìøit napø. pøi studiu rùstu rostlin nebo
organismù, pøi studiu chemických reak-
cí apod. Jednou z metod je kapilární
prùtok, pøi nìm� plyn proudí kalibrova-
nou prùhlednou trubicí: do proudu ply-
nu se zavádìjí mýdlové bubliny a jejich
postup pøes znaèky, oznaèující známý
objem, se mìøí stopkami. Mìøení vy�a-
duje trpìlivost a dlouhodobou pozor-
nost. Jak jsme zjistili, mexické dívky
dlouho u pozorování nevydr�ely a je-
jich pozornost rychle ochabovala. Po-
kusili jsem se problém øe�it pomocí jed-
noduché elektroniky, kterou v èlánku
popisujeme. Výsledky, dosahované
pomocí �elektronické dívky� byly vyni-
kající a máme za to, �e se podobné
zaøízení mù�e uplatnit i pøi jiných èin-
nostech. Místo nasazení poèítaèe nebo
aspoò mikropoèítaèe nám postaèili dva
IO typu 4001, dva tranzistory a výpro-
dejní digitální stopky, tak�e celé zaøí-
zení nakonec bylo poøízeno za jedno-
denní plat mexické odborné pracovnice.
Nadto se zdá, �e nejen mexické dívky
u podobné práce brzy umdlévají.

Princip metody

Metoda mìøení prùtoku plynu spo-
èívá, jak ji� bylo krátce øeèeno, v prù-
chodu plynu kalibrovanou kapilárou, do
které se kromì plynu zavádìjí mýdlo-
vé bubliny z pøedøazeného �generátoru
bublin� podle obr. 1.

Bubliny se vytváøejí zatøepáním nebo
mìchem, pak se ventilem pustí mìøe-
ný plyn do kapiláry a obsluha sleduje
se stopkami v ruce pohyb bubliny vzhù-
ru (není to v�dy nezbytné, trubice mù�e
být i vodorovná). Na trubici jsou pøipra-
veny èárkové znaèky, vymezující objem
v kapiláøe, napø. 1 mm3, 10 mm3 apod.
Stopky se spustí v okam�iku, kdy bub-
lina míjí první znaèku a zastaví se, kdy�
tatá� bublina míjí druhou znaèku. Pak
lze snadno vypoèítat, �e plyn proudí
rychlostí 1 mm3 za napø. 22 sekund a
tento údaj vztáhnout na mm3/hod apod.

Proto�e pozornost obsluhy rychle
ochabuje, nejprve bývá chyba zpùso-
bena nepøesným spu�tìním nebo za-
stavením stopek na znaèce: èasto se
za znaèku pokládá poloha pøed, èi za
znaèkou, pozdìji se mù�e propást oka-
m�ik prùchodu bubliny vùbec.

Elektronický zpùsob spoèívá v tom,
�e v místech znaèek se na kapiláru
upevní detektory prùchodu bubliny a
tìmi se patøiènì øídí vyhodnocovací
obvod a èítaè uplynulého èasu.

Detektor prùchodu vyu�ívá páru LED
� fotodioda, v na�em pøípadì jsme po-
u�ili typy pracující v infraèervené èásti
spektra. Pøedpokládali jsme, �e pøi prù-
chodu bubliny se pøeru�í svìtelný tok a
tím vznikne na výstupu detektoru im-
puls, který zpracujeme. Pøi první zkou�-
ce se v�ak ukázalo, �e bublina naopak
zpùsobí zesílení svìtelného toku, tak-
�e výstupní impuls fotonky bude zápor-
ný. Proto je klopný obvod s IO 4001 za-
pojen tak, jak ukazuje obr. 2. Druhý

Jak poèítat bubliny
a pomalé proudìní plynu elektronicky

Ing. Jiøí Polívka, CSc., Felix Pezet

snímaè, nastavený ke druhé znaèce, je
zapojen stejnì a snímá prùchod bubli-
ny na konci její dráhy.

Zapojení elektronického obvodu

Na obr. 2 je zapojení jednotlivých
snímaèù, které reagují na prùchod bub-
liny v okolí znaèky, na obr. 3 zapojení
vyhodnocovacího obvodu.

Pøi prùchodu bubliny dopadne na
fotodiodu více svìtla (stìna bubliny vy-
tvoøí svìtlovod) a impulsy pøeklopí prv-
ní �západkový� obvod a nyní se èeká
na prùchod té�e bubliny také druhým
snímaèem. Po prvním impulsu je tøeba
také spustit èítaè, který odmìøuje èas,
ne� bude zastaven impulsem pøi prù-
chodu bubliny druhým snímaèem.

Nyní mù�e vzniknout stav, pøi kterém
se v kapiláøe pohybuje dal�í bublina,
kterou v�ak nesledujeme.

Proto je první klopný obvod �západ-
kový� � pøeklopí se jen jednou a nerea-
guje na dal�í signály. První impuls je
zaveden do monostabilního klopného
obvodu, který mù�e spustit èítaè ubìh-
lého èasu.

Kdy� první �na�e� bublina dojde ke
druhému snímaèi, vznikne dal�í impuls,
kterým se znovu spustí monostabilní
klopný obvod a impuls na výstupu za-
staví èítaè. Na èítaèi si obsluha pøeète
uplynulý èas.

Pøeje-li si obsluha sledovat dal�í
bublinu, vynuluje èítaè a �nastartuje�
zapojení tlaèítkem �start�. Tím se ob-
vod pøipraví k pøijetí impulsu od dal�í
bubliny, ne� se pøiblí�í k první znaèce.

Nemìli jsme právì po ruce vhodný
laboratorní èítaè: proto jsme zkusili, zda
bude mo�né pou�ít obyèejné náramko-
vé stopky a spou�tìt je impulsy z obvo-
du na obr. 3. Ukázalo se, �e je to snad-
né, jak ostatnì ukazuje tentý� obrázek.

Cena stopek na mexickém tr�i�ti èi-
nila dva dolary, tak�e nebyl problém
otevøít je a instalovat pøívodní izolova-
né vodièe paralelnì k tlaèítku START/
STOP. Èas se tak mìøí s pøesností na
setinu sekundy a stopky se ovládají ji-
nak ruènì stejnì, jako bez na�í elek-
troniky. Tato mo�nost mù�e být vyu�ita
také v pøípadì, �e se vybije baterie 9 V,
kterou se celé zaøízení napájí. Nejvìt�í
odbìr mají svítivé diody, proto jsme ve
vzorku pou�ili radìji monoèlánky a na
pouzdru pøipravili i konektor pro sí�ový
adaptér.

Obr. 1. Zaøízení pro mìøení pomalého
proudìní plynù

Obr. 2. Zapojení èidla pro sledování
bublin

Obr. 3. Obvod pro vyhodnocení signálu z èidel
a pro spínání stopek
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Pro ty zájemce, kteøí by chtìli pou�ít
podobné zaøízení k poèítání prùchodu
neprùhledných objektù, je na obr. 4
zapojení senzoru upraveného �na za-
stínìní�.

Závìr

V èlánku jsme podrobnì popsali
metodu a jednoduché zaøízení k mìøe-
ní prùtoku plynu kapilárou pomocí bub-
lin. Podobná jednoduchá zapojení lze

mù�e být roz�íøena i na sledování mno-
hem rychlej�ích procesù a samozøejmì
ji lze doplnit rozhraním pro poèítaè. Po-
dobnì lze i zdokonalit mìøení èasu nad
schopnosti levných stopek. Parametry
popsaného obvodu byly ovìøeny pøi
dobách øádovì desítky sekund (poma-
lé proudìní plynu), které odpovídají pro-
cesùm pøi fotosyntéze apod. Mexické
dívky dostaly tak mo�nost bìhem ex-
perimentu telefonovat a jinak se bavit,
ani� cokoli �zaspí�.

s obvody CMOS øady 4000 snadno vy-
vinout i upravovat pro rùzná pou�ití
v laboratoøi i jinde. Funkce obvodu

Obr. 4. Èidlo �pro zastínìní�

Multiplexní buzení displeje
LED mikrokontrolérem

Josef Hanzal

První èlánek, kde jsem narazil na �podivuhodnì� vyøe�ené buzení, byla
digitální pájeèka v PE8/97 a druhý byl modul klávesnice a displeje z èísla
PE11/97. Za podivuhodné bych pova�oval takové zapojení, kde výstupní
proud logických obvodù není nikterak omezen, výstupy pracují více èi ménì
do zkratu. Pokusím se nastínit teoretické øe�ení obvodu a poukázat na pa-
rametry, které omezují maximální dosa�itelný jas displeje. Pokud uvádím
konkrétní èísla, jedná se spí�e o orientaèní, typické hodnoty, ne�li o údaje
zmìøené na nìjakém výrobku.

Na úvod alespoò telegraficky o zpù-
sobech buzení displejù LED. Ka�dý
segment èíslicovky je tvoøen samostat-
nou svítivou diodou a ka�dá dioda má
katodu a anodu. Pokud by byly v�ech-
ny vývody samostatné, mìla by jedno-
místná sedmisegmentovka �estnáct vý-
vodù (poèítám i desetinnou teèku).
Takové øe�ení by jistì bylo mo�né, ale
sedmisegmentovky jsou nejèastìji za-
pojeny anodou na kladný pól napájení,
ka�dá katoda je pøipojena pøes sériový
rezistor a spínací prvek k nulovému
napìtí, k zemi. Mo�né je i zapojení
s opaènou polaritou, tj. v�echny kato-
dy pøipojeny na zemní potenciál a ano-
dy pøes rezistor a spínaè na kladné na-
pájecí napìtí. Z tohoto dùvodu jsou ji�
v�echny anody nebo v�echny katody
spojeny uvnitø pouzdra a mluvíme pak
o displeji se spoleènou anodou nebo
katodou. Tím se zmen�í poèet vývodù
na 9 pro jednomístnou segmentovku.
V dùsledku toho se zjednodu�í obrazec
plo�ného spoje a snad jsou takové seg-
mentovky i výrobnì lacinìj�í. Zmínìný-
mi spínacími prvky mohou být bipolár-
ní nebo unipolární tranzistory, buï
v diskrétní podobì, nebo integrované
s dal�ími obvody, jako dekodérem èi po-
suvným registrem. Pokud bychom chtìli
tímto zpùsobem, oznaèovaným jako
pøímé buzení, zapojit vícemístný displej,
budeme potøebovat pro ka�dou èíslici
osm rezistorù, osm tranzistorù (nebo
ekvivalent v integrované podobì) a od-
povídající plochu na desce s plo�nými
spoji, o slo�itosti obrazce ani nemluvì.
A pøi ovládání z mikropoèítaèe nesmí-
me zapomenout na osm výstupù, vì-
novaných ovládání displeje. Je zøejmé,

�e ji� tøí- nebo ètyømístný displej pohltí
v�echny dostupné vývody bì�ných mi-
kropoèítaèù.

Jinou mo�ností je multiplexované
zapojení. Pro zjednodu�ení popisu se
omezím na displeje se spoleènou
anodou, aèkoliv obdobnì lze zapojit i
displeje se spoleènou katodou. Multi-
plexované buzení se pou�ívá u více-
místného displeje. Spoleèné anody se
nepøipojí pøímo na napájecí napìtí, ale
pøes spínací prvek, nejèastìji tranzis-
tor p-n-p. Spojí se odpovídající katody
v�ech segmentovek, tedy segment a na
prvním místì se segmentem a na dru-
hém a na v�ech dal�ích místech. Stej-
nì i v�echny segmenty b a� h. Spoleè-
né segmenty se pak pøipojí pøes sériový
rezistor a tranzistor n-p-n k nulovému
napìtí. Program v mikropoèítaèi pak
zapíná v�dy jednu anodu pøes tranzis-

tor p-n-p na kladné napájecí napìtí a
katody segmentù, které mají na tomto
místì svítit, pøes tranzistory n-p-n na
zem. Tak je mo�né na ka�dém místì
displeje rozsvítit libovolnou èíslici nebo
kombinaci segmentù, pokud jsou ostat-
ní místa zhasnuta.

To by samozøejmì nestaèilo k plné-
mu vyu�ití displeje, nebýt omezených
schopností lidského zraku. Pokud toti�
budeme stále dokola rozsvìcet jednot-
livá místa displeje a budeme to dìlat
dostateènì rychle, díky setrvaènosti oka
se nám bude zdát, �e svítí v�echny seg-
mentovky naráz, a pøitom na ka�dé
mù�e být zobrazeno jiné èíslo. Tolik
k principu multiplexování a teï zpìt
k uvedeným èlánkùm.

V obou zmínìných konstrukcích se
pou�ívají sedmisegmentovky se spo-
leènou anodou, katody segmentù jsou
buzeny pøímo z portu mikrokontroléru
Atmel AT89C2051, anody pak z nìja-
kého dal�ího logického obvodu pøes
tranzistor p-n-p v zapojení se spoleè-
ným emitorem. Neo�izené zapojení by
mìlo vypadat zhruba podle obr. 1. Pro
zjednodu�ení jsem znázornil jen jeden
segment, ostatní jsou pouze naznaèe-
né a invertor 74HC04 jsem pou�il pro
ilustraci, �e tranzistor je buzen z logic-
kého obvodu typu HC (v konstrukcích
to byl demultiplexer a posuvný registr).

Pomìry pøi zhasnutém segmentu
jsou celkem jasné, buïto je výstup in-
vertoru na úrovni H, T1 je zavøený, tak-
�e proud neprochází, nebo je výstup
mikrokontroléru na úrovni H a ani pak
nemù�e proud procházet, anebo obojí.
Má-li se segment rozsvítit, je tøeba ote-
vøít tranzistor T1 (nejlépe do saturace)
� èili výstup invertoru je v úrovni L a
takté� port kontroléru uvést na úroveò
L. Rezistor R2 slou�í k omezení prou-
du báze T1, R1 k omezení proudu dis-
plejem. Kupodivu ve vý�e zmínìných
konstrukcích chybìl buïto jeden, nebo
druhý rezistor, v obou pøípadech zøej-
mì ve snaze rozsvítit displej co nejví-
ce.

Pokusme se nyní analyzovat napì-
�ové a proudové pomìry v obvodu.
Zvolme okam�itý (maximální, �pièkový)
proud segmentem 20 mA, pøedpoklá-
dejme úbytek napìtí pøi tomto proudu
2,5 V, multiplex 1:6. V tomto uspoøádá-
ní bude støední proud jednotlivých seg-
mentù 3,3 mA, co� není nikterak mno-
ho, u vìt�iny segmentovek novìj�í
konstrukce bude svítivost pøijatelná,

Obr. 1. Buzení displeje LED
z mikrokontroléru >
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nikoli v�ak oslòující. Saturaèní napìtí
T1 se bude zøejmì pohybovat kolem
0,5 V, výstupní napìtí zmínìného mik-
rokontroléru v úrovni L pøi proudu 20 mA
má být do 0,5 V. Seètením vychází, �e
celkový úbytek napìtí na tranzistoru,
sedmisegmentovce a kontroléru je
3,5 V a na R1 pak zbývá 1,5 V. Pro
proud 20 mA tedy zvolíme R1 = 75 W.
Co se stane pøi vynechání tohoto rezis-
toru? Kromì toho, �e se displej jasnìji
rozsvítí, pøekroèí se maximální výstup-
ní proud portu, navíc proud segmentem
se stane více závislým na teplotì a na-
pájecím napìtí, proto�e bude definován
voltampérovými charakteristikami tran-
zistoru, displeje a budièe v mikrokon-
troléru.

Nyní zjistíme pomìry u T1. V nejná-
roènìj�ím pøípadì, kdy jsou rozsvíce-
ny v�echny segmenty, dodává kolektor
T1 8 x 20 = 160 mA. Proudový zesilo-
vací èinitel tranzistoru v saturaci je mno-
hem men�í ne� v ideálním pracovním
bodì, pøedpokládejme asi 30, èili proud
báze bude kolem 5 mA. S bezpeènou
rezervou odhadneme úbytek napìtí na
pøechodu báze-emitor na 1,0 V a vý-
stupní napìtí logiky HC na 0,5 V. Na
R2 tedy zbývá 3,5 V, èili jeho velikost
by mìla být asi 680 W. Okam�itá výko-
nová ztráta na T1 je 0,5 x 0,16 =
= 0,08 W, s uvá�ením støídy 1:6 (multi-
plexování) bude prùmìrný výkon na T1
kolem 13 mW, vystaèíme tedy s malým

tranzistorem v pouzdru TO92. Co se
stane pøi vynechání R2? Proud báze T1
znaènì stoupne a bude urèen teplotnì
nepøíli� stálými voltampérovými charak-
teristikami výstupního obvodu inverto-
ru a obvodu báze tranzistoru. Napìtí
mezi kolektorem a emitorem se v�ak
u� pøíli� nezmen�í, nadarmo se mu
neøíká saturaèní.

Jako dal�í si mù�eme polo�it u� je-
nom èistì akademickou otázku, co se
stane, kdy� vynecháme oba rezistory.
V tomto pøípadì bych se nedivil, kdyby
se kromì sedmisegmentovky rozzáøily
je�tì nìkteré dal�í souèástky.

Dále se podívejme na mikrokontro-
lér. Pøi rozsvícení v�ech segmentù na
v�ech pozicích si budièe portu neod-
poèinou jako tranzistor T1, tak�e jejich
okam�itá i prùmìrná výkonová ztráta
bude 0,5 x 0,16 = 0,08 W, co� ov�em
obvod v pouzdru DIL20 snadno rozptý-
lí. Maximální proud segmentem jsme
omezili na 20 mA, tak�e ani maximál-
ní výstupní proud mikrokontroléru není
pøekroèen. Výrobce v�ak uvádí je�tì
dal�í mezní údaj, a tím je souèet
výstupních proudù v�ech portù, u
AT89C2051 je to 80 mA. Je vidìt, �e
tento údaj je v na�em pøípadì pøekro-
èen dvojnásobnì, takovýto proud by se
z mikrokontroléru v �ádném pøípadì
��dímat� nemìl. Já vím, ka�dý z nás
asi obèas nìjaký ten parametr pøekro-
èil a ono to fungovalo, nìkdy to dokon-

ce dobøe a dlouho fungovalo. Ale na
druhou stranu výrobci souèástek jistì
nestanovují takováto omezení nadar-
mo, nebo snad aby konstruktérùm ztrp-
èili �ivot. I kdy� se mikrokontrolér nad-
mìrným proudem neznièí okam�itì
(není to tavná pojistka), zmen�í se v�ak
spolehlivost a doba �ivota souèástky.
To je jistì záva�né u mnohatisícových
sérií výrobkù, v pøípadì selhání ABS
èi srdeèního stimulátoru mù�e jít do-
konce o �ivot. U amatérských konstruk-
cí mù�eme maximálnì rozlítit ètenáøe,
kterému se zapojení nepodaøilo úspì�-
nì zreprodukovat. Pøesto bych se pøi-
mlouval za dodr�ování maximálních
parametrù, které výrobce udává, ob-
zvlá�tì v pøípadì, kdy øe�ení je tak jed-
noduché. Zde by kupøíkladu staèilo
posílit výstupy portu osmicí darlingto-
nových tranzistorù v obvodu ULN2803.
Jako druhou mo�nost lze doporuèit
pou�ití displejù s velkou svítivostí, které
vystaèí s proudem 2 mA, jako napøí-
klad Hewlett-Packard HDSP�H111,
dal�í variantou je specializovaný bu-
diè displeje, jako napø. obvod M5450
od SGS-Thomson pro pøímé buzení
displeje. Já osobnì bych dával pøed-
nost displeji s malým pøíkonem, proto-
�e nevy�aduje dal�í souèástky, stojí jen
o trochu více ne� obyèejný a je�tì se
u�etøí na transformátoru v napájecím
zdroji.

e-mail: snail@iol.cz

Slovníèek tech-
nických skratiek

(akronymov)
V súèasnosti sa orientujeme skoro vý-

hradne na elektronické súèiastky zo zahra-
nièia. Informácie o nich získavame z rôznych
technických podkladov, èi u� sú to katalógy,
CD médiá alebo Internet. Preto�e viacero
firiem má vo zvyku pou�íva� vo svojich ori-
ginálnych textoch mno�stvo skratiek, èasto
sa stáva pochopenie zmyslu závislé od úrov-
ne poznania takýchto skratiek. V nasledov-
nom preh¾ade Vám priná�am výber niekto-
rých, prièom nájdete ved¾a originálneho
znenia aj môj pokus o alternatívny preklad
alebo vysvetlenie obsahu. Slovníèek je spra-
covaný pod¾a materiálov firmy IR.
AC: Alternating Current - striedavý prúd
AEA: American Electronics Association -

Americká elektronická asociácia
ASIC: Application Specific Integrated Circuit

- aplikácie �pecifických integrovaných
obvodov

ASP: Average Selling Price - priemerná pre-
dajná cena

BJT: Bipolar Junction Transistor - tranzistor
s bipolárnym prechodom

CAD: Computer Aided Design - poèítaèom
podporovaný design

CAM: Computer Aided Manufacturing - po-
èítaèom podporovaná výroba

CMOS: Complementary Metal Oxide Silicon
- typ polovodièovej súèiastky

DC: Direct Current - jednosmerný prúd
DIP: Dual In-line Package - púzdro súèiast-

ky s vývodmi v dvoch radoch ved¾a seba
DMOS: Diffused Metal Oxide Silicon - typ

polovodièovej súèiastky

DRAM: Dynamic Random Access Memory
- dynamická pamä� s náhodným prístu-
pom

EDI: Electronic Data Interchange - výmena
elektronických údajov

EDP: Electronic Data Processing - spraco-
vanie elektronických údajov

EMR: Electro Mechanical Relay - elektro
mechanické relé

ESD: Electro-Static Discharge - elektro sta-
tické vybíjanie

ESL: Equivalent Series Inductance - ekvi-
valentná sériová indukènos�

ESR: Equivalent Series Resistance - ekvi-
valentný sériový odpor

FET: Field Effect Transistor - tranzistor ria-
dený elektrickým po¾om

GTO: Gate Turn Off (thyristor) - tyristor
HEXFET: Registered trademark for Interna-

tional Rectifier�s brand of power MOS-
FETs - registorvaná obchodná znaèka
firmy IR pre skupinu výkonových tran-
zistorov MOSFET

HEXFRED: Trademark for International Rec-
tifier�s brand of Fast Recovery Epitaxial
Diodes - registrovaná obchodná znaèka
firmy IR pre skupinu rýchlych diód

IC: Integrated Circuit - integrovaný obvod
IGBT: Insulated Gate Bipolar Transistor -

bipolárny tranzistor s izolovaným
hradlom

IMS: Insulated Metal Substrate - izolovaný
kovový substrát

IPS: Intelligent Power Switch - inteligentný
výkonový spínaè

LAN: Local Area Network - lokálna sie�
LCD: Liquid Crystal Display - displej z teku-

tých kry�tálov
LDMOS: L D Metal Oxide Silicon - typ polo-

vodièovej súèiastky
LED: Light Emitting Diode - svetlo emitujú-

ca dióda

MCT: MOS Controlled Thyristor - tyristor ria-
dený MOS technológiou

MER: Micro Electronic Relay - mikro elek-
tronické relé

MGD: MOSFET Gate Driver - ovládaè hrad-
la MOSFET

MOS: Metal Oxide Semiconductor - typ po-
lovodièovej súèiastky

MRO: Maintenance, Repair and Operations
- údr�ba, opravy a operácie

MSP: Minimum Selling Price - minimálna
predajná cena

OEM: Original Equipment Manufacturer -
výrobca originálneho prístroja

PDA: Percent Defective Allowable - prípust-
né percento chybovosti

PIC: Power Integrated Circuit - výkonové
integrované obvody

PIP: Power Interface Products - výkonové
stykové produkty

PVI: Photo Voltaic Isolator - optické oddele-
nie napätia

PWM: Pulse Width Modulation - impulzne
�írková modulácia

QA: Quality Assurance - záruka kvality
QC: Quality Control - kontrola kvality
R&D: Research & Development - výskum a

vývoj
RAM: Random Access Memory - pamä� z

náhodným prístupom
RMS: Root Mean Square - efektívna hod-

nota
SCR: Silicon Controlled Rectifier - polovo-

dièový riadený usmeròovaè (tyristor)
SIP: Single In-line Package - vývody z jed-

nej strany púzdra
SMD: Surface Mount Device - súèiastka na

povrchovú montá�
SSR: Solid State Relay -polovodièové relé
UPS: Uninterruptible Power System - zdro-

je nepretr�itého napájania
Jaroslav Huba

>
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RNDr. Bohumil Sýkora

Tak tedy subwoofery. Oč se vlastně
doopravdy jedná? Woofer je anglicky
totéž, co v českém slangu „basák“.
Zpravidla se tím rozumí reproduktor
samotný, tedy měnič. Subwoofer (čti
sabvůfr) je tedy něco, co je ještě pod
„basákem“, pochopitelně z hlediska
kmitočtového. Tedy něco, co hraje
ještě nižší kmitočty než (obvyklý) „ba-
sák“. Takhle nějak to původně skuteč-
ně bylo. Jak jsme si již řekli, s repro-
dukcí nízkých kmitočtů jsou problémy,
protože je k tomu zapotřebí bedna tím
větší, čím nižší kmitočty mají být zpra-
covány. Rozumná hranice je někde
v rozmezí 40 až 50 Hz, pro nižší kmi-
točty už bývá zapotřebí objem od 100
litrů výše. Hudební signál ovšem ob-
sahuje i kmitočty pod uvedenou hrani-
cí, například nejnižší základní frekven-
ce koncertního kontrabasu je zhruba
32 Hz, nejdelší varhanní píšťala má
frekvenci přibližně 16 Hz. Ve spektru
bicích nástrojů jsou rovněž významně
zastoupeny kmitočty pod hranicí 40 Hz.
Signály takto nízkých kmitočtů sice
nejsou příliš dobře slyšitelné, protože
ucho je v této oblasti málo citlivé, je-
jich přítomnost v celkovém zvuku je
nicméně významná. Aby se vykom-
penzovaly nedostatky reprodukce
v oblasti nejnižších kmitočtů, byly kon-
struovány speciální soustavy pro tuto
oblast, které měly sloužit jako doplněk
jinak kvalitních reproduktorových sou-
stav pro zbytek pásma, tedy zhruba
od 40 až 50 Hz výše.

Tak vznikl subwoofer, realizovaný
buďto jako aktivní soustava, tedy s ve-
stavěným zesilovačem, anebo jako
soustava pasivní, napájená ovšem
zvláštním zesilovačem přes elektro-
nickou výhybku. Vzhledem k tomu, že
schopnost sluchového orgánu lokali-
zovat zdroj zvuku je na nejnižších kmi-

A tak se dostáváme k aktuálnímu pro-
vedení systému satelity + subwoofer.
Satelity jsou miniaturní krabičky, které
hrají od 150 Hz výše, subwoofer duní
na kmitočtu 90 Hz v šířce pásma stěží
třetina oktávy a výsledný zvuk je - no,
možná pořád lepší než z minivěže,
avšak do hifi má hodně daleko.

Opravdové - nebo alespoň skoro
opravdové - subwoofery se však pře-
ce jen občas vyskytnou, jejich oblast
uplatnění je ale poněkud odlišná než
klasické hifi. Jejich použití je totiž
účelné v sestavách pro domácí kina.
Filmový zvuk (zejména v akčních fil-
mech) je zpravidla dosti bohatý na
zvukové efekty s velkým obsahem vel-
mi nízkých kmitočtů, které se běžnými
reproduktorovými soustavami zpraco-
vávají obtížně, a tady může být sub-
woofer dobrou pomůckou. Ne že by to
bez něj nešlo, avšak menší soustavy
se v okolí televizoru umístí snáze,
subwoofer se strčí pod televizor nebo
někam do kouta a je hotovo. Nové
systémy pro kódování vícekanálového
zvuku už s tím předem počítají a pře-
nášejí samostatný kanál pro nejniž-
ší kmitočty. Toto uspořádání se pro
zvětšení efektnosti reprodukce pou-
žívá i v normálních kinech, i když re-
produktorové soustavy pro kina mívají
objem dosti veliký a mohou tudíž re-
produkovat i hodně nízké kmitočty cel-
kem bez problémů.

Abychom se zase jednou trochu
více přiblížili k praxi, přinášíme další
zapojení (obr. 1), tentokrát na sou-
stavu, která se bez „takysubwooferů“
zcela určitě obejde. Konstrukčně vy-
chází ze soustavy EMBLA, kterou jsme
uvedli před časem. Obsahuje však
reproduktory firmy SEAS z exkluzívní
řady EXCEL. Basové měniče v této
řadě jsou z hlediska přenosu nízkých
kmitočtů optimalizovány velmi dobře.
To je dáno hlavně mohutným magne-
tem, velkou délkou kmitací cívky a
membránou z velmi tuhého materiálu
(v tomto případě na bázi skelného
vlákna).

Na rozdíl od běžného provedení
nemají tyto měniče středovou krycí
kopulku na membráně. Namísto toho
je střední část magnetického obvodu
opatřena aerodynamicky tvarovaným
nástavcem, vyčnívajícím uprostřed
membrány. Toto uspořádání používá
více výrobců, pouze firma SEAS však
u řady EXCEL nástavec vyrábí z mědi.
Tím se mimo jiné také zlepšuje odvod
tepla z kmitací cívky. Provedení bez
středové kopulky má ještě jednu výho-
du - při pohybu membrány se nemění
tlak pod kopulkou, jehož změny by se
musely vyrovnávat prouděním vzdu-
chu v mezeře magnetického obvodu
(proto je často magnetický obvod
opatřen středovým kanálkem). Toto
proudění má při větších výchylkách
turbulentní charakter, čímž vznikají ru-
šivé zvuky a zkreslení - to vše u ote-
vřeného systému odpadá a reproduk-
ce nejnižších kmitočtů je výrazně
„čistší“.

(Příště se začneme zabývat repro-
dukcí pásma středních kmitočtů vše-
obecně, samozřejmě tedy také středo-
tónovými reproduktory.)

točtech velmi omezená a v reálných
poslechových podmínkách lokalizaci
dále zhoršují stojaté vlny, není bez-
podmínečně nutné, aby umístění sub-
wooferu odpovídalo umístění hlavní
reproduktorové soustavy. A vlastně
ani není nutné, aby při stereofonním
uspořádání subwoofery byly dva.

Takhle to tedy začalo a v původní
podobě byly subwoofery záležitostí
jen pro ty největší nadšence. Postu-
pem času si však výrobci reprodukto-
rových soustav uvědomili, že by vlast-
ně mohlo být obchodně výhodné,
kdyby se této koncepce tak trochu
zneužilo. Když se základní soustavy
navrhnou na vyšší dolní mezní frek-
venci, bude nedostatek i „normálních“
basů. To se však může „dohonit“ spo-
lečnou bednou pro nižší kmitočty, už
to sice nebude subwoofer v pravém
slova smyslu, ale říkat tomu tak bude-
me pořád, aby zákazník měl dojem,
že dostává něco navíc. Došlo to nako-
nec tak daleko, že „hlavní“ bedny (ne-
boli satelity) mají dolní mezní frekvenci
třeba 100 Hz nebo i vyšší a subwoofe-
rem se reprodukuje dosti podstatná
část hudebního basu.

Tady už samozřejmě výchozí před-
poklady tak docela neplatí, ucho se
však dá ošidit, takže výsledek stále
ještě může být přijatelný. Předpoklad
však je, aby celý systém měl aspoň
jakž takž vyrovnanou kmitočtovou
charakteristiku. To ovšem znamená,
že na objem subwooferu jsou kladeny
zhruba stejné požadavky, jaké by ji-
nak byly kladeny na normální repro-
duktorové soustavy. Takové řešení
samozřejmě není příliš atraktivní, a
tak se v šizení pokračuje dál. Zmínili
jsme se o tom, že u reproduktorových
soustav typu pásmová propust je mož-
né dosáhnout velké citlivosti i při rela-
tivně malém objemu, pokud je ozvuč-
nice naladěna na malou šířku pásma.

Stavíme reproduktorové
soustavy (XVI)

Obr. 1.
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Vedle popisu klasické metody je
v èlánku upozornìno na souèasné me-
tody s vyu�itím výpoèetní techniky, �el
pro øadu jejích u�ivatelù jsou pøíslu�né
programy cenovì nedostupné.

Obr. 1. Zapojení usmìròovaèe

Základní vztahy
a metody øe�ení

Na obr. 1 je zapojení usmìròovaèe
s oznaèením prvkù, které jsou pøedmì-
tem analýzy. Na tomto obrázku je jed-
nocestný usmìròovaè, tj. p = 1, pro nej-
èastìji pou�ívaný dvoucestný je p = 2.
Ka�dá nabíjecí cesta sestává ze stej-
ných prvkù Uef, Ri, D. Odpor nabíjecí
cesty Ri se napø.  sestává z odporu se-
kundárního vinutí a pøepoèteného od-
poru primárního vinutí vèetnì dal�ích
sériových odporù v primárním obvodu.
Odpor polovodièové diody lze zane-
dbat, dioda se uplatní konstantním úbyt-
kem napìtí asi 0,3 a� 2 V, podle typu a
proudového zatí�ení. V na�em výpoètu

není ztráta napìtí na diodì zahrnuta,
obvykle postaèí o toto napìtí zvý�it vr-
cholovou hodnotu U0 vstupního napì-
tí. Na obr. 2 je zjednodu�ený èasový
diagram napìtí a proudu dvoucestné-
ho usmìròovaèe, který je podkladem
pro sestavení matematického popisu.

Na obrázku znaèí:
· a polovièní úhel otevøení diody
· d úhel mezi osou úhlu otevøení a

vrcholem vstupního napìtí
· Uss støední hodnota usmìrnìného

napìtí
· DU amplituda zvlnìní stejnosmìr-

ného napìtí
· U0 vrcholová hodnota vstupního

napìtí
· u okam�itá hodnota vstupního

napìtí

Výchozí rovnice:
x = wt (1)
u = U0cos(x-d) (2)
u1 = U0cos(-a-d) (3)
u2 = U0cos(a-d) (4)
Uss = (u2 + u1)/2 = U0cosa·cosd (5)
DU = (u2 - u1)/2 (6)

Cílem øe�ení soustavy rovnic (1) a�
(6) je získat vztahy pro výpoèet usmìr-
nìného napìtí Uss a jeho zvlnìní, zná-
me-li hodnoty prvkù zapojení a velikost
støídavého napìtí Uef. Není uveden
postup úpravy rovnic (1) a� (6), pouze
jeho výsledky jsou uplatnìny v sesta-
veném programu na výpoèet grafù
(obr. 3 a� 6), které jsou vhodné pro kon-
krétní výpoèty. Bylo pou�ito programo-
vacího jazyka MATLAB, který umo�òu-
je struèný a prùhledný zápis pomocí
výkonných makropøíkazù.

Z uvedeného výpisu jádra programu
je zøejmé, �e lze snadno modifikovat
výpoèet a tak napø. vymezit rozsah pro-
mìnných podle konkrétních po�adav-
kù (zmìna kmitoètu, jiný krok tgd nebo
pRz/Ri apod.). Grafy na obr. 3 a� 6 byly
vytvoøeny tímto programem a pravdì-
podobnì svým rozsahem umo�ní výpo-
èet vìt�iny pøístrojových zdrojù.

Dal�ím prostøedkem pro øe�ení
usmìròovaèe je obvodový simulaèní
program. Umo�òuje výpoèet v�ech na-
pìtí a proudù v zadaném obvodu a
efektivní vyhledání optimální volby,
vèetnì toleranèní analýzy. Souèasným,
pravdìpodobnì nejvyspìlej�ím systé-
mem je PSPICE, vybavený grafickým
editorem pro zadávání úlohy a rovnì�
grafickým postprocesorem PROBE pro
zobrazení a matematické zpracování
výsledkù simulace.

Pøíklady výpoètu

Dále uvádím nìkolik pøíkladù, které
ozøejmí práci s grafy na obr. 3 a� 6.

1. Po�adované výstupní napìtí: Uss =
7 V, výstupní proud Iss = 0,5 A, zatì�o-
vací odpor Rz = Uss/Iss = 7/0,5 = 14 W.
Zvolíme: p = 2 (dvoucestný usmìròo-
vaè), C = 1000 µF a Ri = 4 W.

Vypoèítáme:

· pRz/Ri = 2.14/4 = 7.
· Z grafu na obr. 3 pro p = 2 odeète-

me tgd.C.Ri = 0,0004.

Výpoèet usmìròovaèe
sí�ového zdroje

Ing. Karel Hoder

Návrh a dimenzování prvkù usmìròovaèe sí�ového zdroje pro napájení
pøístroje s výkonem nanejvý�e desítky wattù je v praxi konstruktéra obvyk-
lou zále�itostí. Je-li návrh proveden bez pøedcházejících výpoètù, pak se
vìt�inou neobejde bez podstatných korekcí pøi realizaci a zkou�kách funk-
ce. Chování usmìròovaèe s náporovým kondenzátorem není pøi podrob-
ném sledování nikterak jednoduché. Výpoètové metody, zalo�ené na zjed-
nodu�ujících pøedpokladech a pøitom plnì postaèující pro praktickou
analýzu, jsou známy desítky let. Redakce èasopisu pova�uje za úèelné po-
skytnout zejména mladým konstruktérùm, kterým èasto není k dispozici li-
teratura z padesátých let, pomùcku k usnadnìní optimálního návrhu.

Obr. 2. Zjednodu�ený èasový diagram
pro sestavení výchozích rovnic Obr. 3. Výpoètový graf
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· Vypoèteme tgd = 0,0004/0,001·4 =
= 0,1.

· Z grafu na obr. 4 pro tgd = 0,1 ode-
èteme Uss/Uef = 0,8; potøebné vstup-
ní efektivní napìtí
Uef = 7/0,8 = 8,75 V.

· Z grafu na obr. 5 pro tgd = 0,1 ode-
èteme DU/Uss = 0,15; amplituda
zvlnìní stejnosmìrného napìtí
DU = 0,15.7 = 1,05 V.

· Z grafu na obr. 6 odeèteme velikost
polovièního úhlu otevøení diody
a = 54 °.

2. Máme transformátor s napìtím
Uef = 10 V a vnitøním odporem Ri = 1 W,
po�adujeme výstupní napìtí Uss ³ 10 V
pøi odbìru proudu Iss £ 1 A. Je tøeba
urèit potøebnou kapacitu a velikost zvl-
nìní.
Zvolíme p = 2.
Výpoèet:
· Rz ³ 10/1 = 10 W, pRz/Ri ³ 20.
· Z grafu na obr. 3 odeèteme

tgd.C.Ri = 0,00032.
· Uss/Uef = 10/10 = 1, z grafu na obr.

4 odeèteme tgd » 0,35.
· C = 0,00032/0,35.1 = 914 µF.
· Z grafu na obr. 5 odeèteme

DU/Uss = 0,3.

3. Urèete, jak se zmìní stejnosmìr-
né napìtí v pøíkladu 2 po zvìt�ení ka-
pacity kondenzátoru na 4700 µF.
Výpoèet:
· tgd = 0,00032/0,0047 = 0,07.
· Z grafu na obr. 5 odeèteme

DU/Uss = 0,06.
· Z grafu na obr. 4 odeèteme

Uss/Uef = 1,3.

4. Je dán zdroj støídavého napìtí
(transformátor) s vnitøním odporem
Ri =10 W a napìtím Uef = 10 V. Za ním
je pøipojen dvoucestný usmìròovaè
(p = 2), filtraèní kondenzátor C = 100 µF
a zátì� Rz = 100 W.
 Výpoèet:
· pRz/Ri = 20.
· Z grafu na obr. 3 odeèteme

tgd.C.Ri = 0,0003 a tgd = 0,3.
· Z grafu na obr. 4 odeèteme

Uss/Uef = 1,02.
· Z grafu na obr. 5 odeèteme

DU/Uss = 0,26.
· Z grafu na obr. 6 odeèteme a = 43 °,

maximální velikost proudu diodou
v ustáleném stavu odhadneme vzta-
hem
imax » Iss.p.180 / 4a = 141.Iss / a ,
imax »141.102/43 = 334 mA.

 Na obr. 7 je výsledek simulace stej-
ného zapojení. Jsou zøejmé rozdíly,
zpùsobené zejména zjednodu�ením
èasových prùbìhù a nezahrnutím úbyt-
ku napìtí na diodì.

Závìr

V èlánku jsou prezentovány grafy
osvìdèené pøi výpoètu základních pa-
rametrù usmìròovaèe. Jsou uvedeny
výchozí poèetní vztahy a jádro progra-
mu, kterým byly grafy sestaveny. Pou-

Obr. 4. Výpoètový graf

Obr. 5. Výpoètový graf

Obr. 6. Výpoètový graf
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Obr. 7. Výsledek simulace k pøíkladu 4

�ití grafù je vysvìtleno na nìkolika
pøíkladech a je ukázáno pou�ití simu-
látoru PSPICE k ovìøení výpoètu. Je
samozøejmé, �e skuteèné hodnoty se
po realizaci zapojení v�dy budou li�it
od vypoètených v dùsledku ji� zmínì-

Tab. 1. Program pro výpoèet grafù na
obr. 3 a� 6 v jazyce MATLAB. Nìkteré
øádky bylo tøeba pro tisk ve sloupci
rozdìlit - ty pokraèují odsazenou èástí

%Grafy pro vypocet usmernovace;
f=input ('kmitocet [Hz]: ');
uhel=13:1:88;
alfa=pi/180*uhel;
tgalfa=tan(alfa);
x=pi ./(tgalfa-alfa);
tgdelta=[.005,.01,.02,.03,.04,.06,

.08,.1,.15,.2,.3,.4,.6,.8,1,
1.5,2];

p=[1,2];
qtgdelta=tgdelta'*ones(1,76);
qtgalfa=ones (17,1)*tgalfa;
dUUss=qtgalfa .*qtgdelta;
loglog(dUUss,x);
tgdelta=[0,0.2,0.4,0.6,0.8,1,

1.2,1.5,2];
qtgdelta=tgdelta'*ones(1,76);
qalfa=ones(9,1)*alfa;
Ussef=sqrt(2)*cos(qalfa) ./

(sqrt(1+qtgdelta .*qtgdelta));
semilogy(Ussef,x);
qp=p'*ones (1,76);
qalfa=ones(2,1)*alfa;
pom=x .*tgalfa*2*pi*f;
qpom=ones(2,1)*pom;
r=(pi-qp .*qalfa) ./qpom;
loglog(r,x);
semilogy(uhel,x);

ných zjednodu�ení. Odchylky budou
v�ak podstatnì men�í ne� u návrhu bez
pøedchozícho výpoètu. Velkou pøednos-
tí popsaného postupu je mo�nost pro-
vìøit øadu variant a vybrat optimální
v dané situaci.

Teplomìr, jeho� schéma je na obr.
1, vyu�ívá teplotní závislost køemíkové-
ho pøechodu v propustném smìru. Na-
pájecí napìtí ze dvou tu�kových èlán-
kù je stabilizováno obvodem  IO1, který
je urèen pro napì�ové referenèní zdro-
je. Odporový dìliè R1, R2 a R3 zmen-
�uje citlivost èidla na 1 mV/°C a dìliè
R4, R5 a R6 slou�í pro nastavení nuly.
Rezistory jsou miniaturní (1%), trimry
jsou cermetové víceotáèkové. Vzorek
byl sestaven na univerzální desce.

Teplotní sondu tvoøí tranzistor SMD
BC848 pøilepený vteøinovým lepidlem
na konec plastové stahovací pásky 75
x 2,4 mm (typ F0301CV-075 v GM) a
pøipojený smaltovanými vodièi Ø
0,08 mm. Vodièe musí být co nejtenèí,
aby nepøená�ely teplo. Vývody jsou té�
po celé délce pøilepeny k pásce a�

Teplomìr k multimetru vody. Èasová konstanta sondy na vzdu-
chu je asi 15 sekund a pro své malé
rozmìry je sonda dobøe pou�itelná i pro
kontaktní mìøení teploty souèástek. Pro
zlep�ení pøesnosti kontaktního mìøení
je dobré sondu natøít vazelínou.

Teplomìr se nejlépe kalibruje pøi
0 °C ve vodì s ledem trimrem R5 a pøi
100 °C ve vaøící vodì trimrem R2. Za-
pojení je navr�eno tak, aby se oba re-
gulaèní prvky ovlivòovaly jen minimál-
nì, pøesto je vhodné postup nastavení
je�tì jednou zopakovat. Sestavený vzo-
rek mìl v rozsahu 0 a� 100 °C nelinea-
ritu men�í ne� 0,5 °C. Pøi kontrole na-
stavení po roce provozu byla zji�tìna
odchylka 0,3 °C. Teplomìr je pou�itel-
ný do 120 °C, pøi vy��í teplotì mìkne
plastová páska. Tranzistor snese tep-
lotu a� 150 °C. Teplomìr je urèen pro
pøipojení na digitální multimetr se vstup-
ním odporem 10 MW. Na rozsahu
200 mV je rozli�ení 0,1 °C.

Ing. Vladimír Andìl

k místu, kde jsou pøipojeny na miniatur-
ní dvojlinku. Spoj je chránìn bu�írkou.
Tenkou vrstvou lepidla je natøen i sní-
mací tranzistor, aby se zaizolovaly jeho
vývody. Sondu je pak mo�né ponoøit do

Obr. 1. Teplomìr k multimetru

V nìkterých pøípadech potøebujeme
opravdu výkonný blikaè. Tøeba takový,
který doká�e �rozblikat� i automobilové
�árovky s vìt�ím pøíkonem. Vìt�inou se
v takových pøípadech pou�ije nìjaký
oscilátor (napø. multivibrátor s NE555)
za který se pøipojí výkonový prvek �
napø. výkonový tranzistor nebo relé.
Jiný zpùsob zvolil autor zapojení na obr.
1. Na obrázku je multivibrátor s výko-
novými tranzistory MOSFET, schopný
pøímo vybudit �árovky s vìt�ím výko-

nem. �árovky �1 a �2 blikají støídavì.
Zapojení je velmi jednoduché a navíc
nepotøebuje �ádné elektrolytické kon-
denzátory. Chceme-li blikaè �zpomalit�,
tj. prodlou�it periodu blikání, mù�eme
zvìt�it odpor rezistorù a� na 10 MW
nebo zvìt�it kapacitu kondenzátorù.
Bude-li pøesto tøeba elektrolytické kon-
denzátory pou�ít, je na obr. 1 naznaèe-
na jejich polarita.

JB
Podle Electronics Now, prosinec 1998 Obr. 1. Blikaè s výkonovými MOSFET

Blikající svìtlo
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Jednoduchý kalibrátor
Ing. František Hruška, OK1DCP

Popisovaný kalibrátor je užitečným
přístrojem, který lze použít v radioama-
térské praxi při ověřování funkce přijí-
mačů a při kalibraci jejich stupnic. Může
tak částečně nahradit i mnohem dražší
a složitější přístroje jako vf generátor
nebo čítač. Dá se použít i v radioama-
térském provozu pro orientaci na pás-
mu podle sluchu a může tak být pomůc-
kou pro nevidomé a špatně vidící
radioamtéry. Spektrum kmitočtů kalibrá-
toru spolehlivě pokrývá všechna KV
pásma a sahá až do oblasti VKV. Ča-
sový multiplex umožňuje generování
kalibračních značek a jejich snadnou
identifikaci na všech zvolených kalib-
račních kmitočtech.

Základní technické parametry

Napájecí napětí: +8 až 16 V.
Proudový odběr: 8 mA.
Kalibrační značky podle volby na ná-
sobcích kmitočtů: 10, 50, 100, 500 kHz,

1, 2, 4 MHz.
Výstupní kalibrační signál:

- výstup 1: 5 V šš, velká impedance
- výstup 2: -68 až -108 dBm,
malá impedance, viz tab. 2.

Úvod

Kmitočtový kalibrátor je zdroj přes-
ného známého kmitočtu, který by měl
mít pokud možno i přesně definovanou
amplitudu. Jestliže bude kalibrační sig-
nál sinusový, bude obsahovat pouze
základní kmitočet. Když bude forma sig-
nálu jiná než sinusová, objeví se v kmi-
točtovém spektru kromě základního
kmitočtu i kmitočty harmonické. Ampli-
tuda jednotlivých harmonických kmito-
čtů je pak závislá na tvaru výchozího
signálu. Maximum harmonických kmi-
točtů získáme, pokud signál vytvaruje-
me do podoby úzkých jehlových impul-
sů, počet harmonických potom bude
omezen pouze strmostí impulsu a širo-
kopásmovostí výstupních obvodů. Ka-
librátor pak můžeme použít na všech
násobcích základního kmitočtu, které
mají ještě dostatečnou amplitudu, v
uváděném zapojení to je ještě na kmi-
točtech několika set MHz.

Je třeba počítat s tím, že se násobí i
případná odchylka a nestabilita základ-
ního kmitočtu. Pro snadnou identifikaci
kalibračního signálu je použit časový
multiplex, který vytváří charakteristické
snadno rozlišitelné časové značky
(„tiky“). Přivedením různých kalibrač-
ních kmitočtů na vstup multiplexeru pak
můžeme dosáhnout různých kombina-
cí těchto „tiků“ na jejich společných ná-
sobcích.

Popis funkce - varianta A

Schéma kalibrátoru je na obr. 1.
Hradlo Q1-A (74HC00) pracuje jako

krystalový oscilátor s kmitočtem 4 MHz.
Kmitočet oscilátoru lze v malých me-
zích dostavit trimrem CT1. Za osciláto-
rem následuje oddělovací stupeň s hra-
dlem Q1-B a dvě děličky dvěma Q2-A
a Q2-B tvořené klopným obvodem typu
D (4013). Na pájecích bodech SP7,
SP8 a SP9 jsou k dispozici kmitočty 4,
2 a 1 MHz. Dále následují dva desítko-
vé čítače BCD Q3-A a Q3-B (4518). Na
jejich výstupech jsou k dispozici kmito-
čty 500, 100, 50 a 10 kHz. Tyto kmito-

čty jsou přes propojovací pole J1 až J5
zkratovacími spojkami (jumpery) přive-
deny na vstup multiplexeru Q4 (4051).
Multiplexer je řízen z děličky Q5 (4040)
pracující s hodinovým kmitočtem
10 kHz získaným z výstupu Q3-B. Kmi-
točet přepínání kanálů multiplexeru je
dán počtem dělicích stupňů děličky Q5
a je v našem případě 9,7 Hz. Výstup
multiplexeru je připojen na tvarovací
obvod tvořený hradly Q1-C a Q1-D, kte-
rý z obdélníkového signálu vytváří ost-
ré jehlové impulsy. Výsledný signál je
přiveden přes kondenzátor C3 na vý-
stup 1 a přes odporový útlumový člá-
nek na výstup 2. Kalibrátor je napájen
přes stabilizátor Q6 (78L05) napětím
+6 V, které je nutné pro spolehlivou čin-
nost obvodu Q2 (4013).

Seznam součástek - varianta A

Rezistory
R1 10 MΩ
R2 22 kΩ
R3 4,7 kΩ
R4, R5 47 Ω
R6 100 kΩ

Kondenzátory
C1 22 pF, keramický
C2 8,2 pF, keramický
C3 až C8 100 nF, keramický
C9, C10 2,2 µF, tantalový
C11 100 nF, keramický
CT1 47 pF, kapacitní trimr

Obr. 1. Schéma
zapojení kalibrátoru,

varianta A

�
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Obr. 3. Deska s plošnými spoji
kalibrátoru - varianta A

Obr. 2. Schéma zapojení kalibrátoru - varianta B

Obr. 4. Rozložení součástek na desce
- varianta A. Drátové propojky jsou vy-

značeny tlustou čarou

Polovodičové součástky
Q1 74HC00
Q2 4013
Q3 4518
Q4 4051
Q5 4040
Q6 78L06

Ostatní materiál
konektorové kolíky S1G20 (GM Ele-
  ctronic)
jumpery
krabička U-AH101(GM Electronic)
L1 100 µH tlumivka SMCC
X1 krystal 4,000 MHz

Popis funkce - varianta B

Varianta B zapojení kalibrátoru pou-
žívá jako děličky dvěma obvod 74HC74,
kalibrátor pak pracuje spolehlivě i při
napájecím napětí 5 V. Pro snadnější
rozpoznávání značek sluchem je pro
přepínání multiplexeru zvolen oproti va-
riantě A nižší kmitočet. Za multiplexe-
rem je zařazena dělička dvěma, která
upravuje střídu signálu na 1:1. Na vý-
stupu pak dostaneme rovnoměrnější
rozložení amplitud harmonických kmi-
točtů jednotlivých značek.

Schéma varianty zapojení B je na
obr. 2. Hradlo Q1-A (74HC00) pracuje
opět jako krystalový oscilátor s kmito-
čtem 4 MHz. Za oscilátorem následuje
oddělovací stupeň s hradlem Q1-B a
dělička dvěma Q2-A  (74HC74). Signál
o kmitočtu 2 MHz z jejího výstupu se

vede na jumper J4 a na vstup dvojitého
BCD čítače Q3-A a Q3-B (4518). Na
jeho výstupech jsou k dispozici signály
s kmitočty 1 MHz, 200 kHz, 100 kHz a
20 kHz, které se vedou na jumpery J3,
J5, J2 a J1. Přes ně se pak signál při-
vádí na vstupy multiplexeru Q4 (4051),
který kombinací přivedených signálů a
uzemněných vstupů vytváří konečnou
podobu kalibrační značky. Multiplexer
je řízen z děličky Q5 (4020) pracující
s  hodinovým kmitočtem 20 kHz získa-
ným z výstupu 14 Q3-B. Kmitočet pře-
pínání kanálů multiplexeru je dán po-
čtem dělicích stupňů děličky Q5 a je

�

W
3
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v tomto případě 4,8 Hz. Výstup multi-
plexeru je připojen na obvod Q2-B
(74HC74), který signál z multiplexeru
dělí dvěma a zároveň upravuje jeho stří-
du na 1:1. Následuje jako ve variantě A
tvarovací obvod tvořený hradly Q1-C a
Q1-D, který z obdélníkového signálu
vytváří jehlové impulsy. Kondenzátor
8,2 pF mezi vstupem Q1-C a zemí je
vypuštěn.Výsledný signál je přiveden
přes kondenzátor C3 na výstup 1 a přes
odporový útlumový článek na výstup 2.
Kalibrátor se napájí přes stabilizátor Q6
(78L05) napětím +5 V. Kalibrátor je
možné připojit ke ss zdroji s napětím 8
až 16 V.

Poznámky ke stavbě

Celý kalibrátor je postaven pro obě
varianty na jednostranně plátované
desce s plošnými spoji o rozměrech 67
x 45 mm. Výkres plošných spojů je na
obr. 3 pro variantu A a na obr. 5 pro va-
riantu B. Nákres rozložení součástek je
na obr. 4 a na obr. 6, kde je vyznačeno
i umístění drátových propojek W1-W4.
Další propojka vznikne u varianty B pro-
pájením vývodů 5, 6 ,7 ,8 obvodu Q4.
Při stavbě nejprve zapojíme a oživíme
stabilizátor napětí s Q6. Kontakty jum-
peru J6 můžeme použít pro připojení
vypínače. Pak zapojíme drátové propoj-
ky a další součástky. Při pečlivém pá-
jení a dobrých součástkách by kalibrá-
tor měl pracovat na první zapnutí.
Kapacitním trimrem nebo kombinací
pevných kondenzátorů nastavíme kmi-
točet oscilátoru přesně na 4,000 MHz.
Můžeme k tomu použít přesný čítač
nebo i zázněj s jiným přesným zdrojem
kmitočtu.

Protože kalibrátor může být i zdro-
jem širokopásmového rušení, je nejlé-
pe jej umístit do kovové krabičky. Roz-
měry desky s plošnými spoji odpovídají
krabičce U-AH101z z nabídky GM
Electronic. Propojkami (jumpery) na
vstupu multiplexeru pak zvolíme poža-
dovanou kombinaci kalibračních kmito-
čtů. Při použití všech propojek J1-J5
bude každých 10 kHz slyšet  jedna teč-
ka, každých 50 kHz dvě tečky, každých
100 kHz tři a každých 500 kHz čtyři teč-
ky. Na celých MHz to pak bude tečka a
čárka a na násobcích kmitočtu 4 MHz
souvislý tón. Tečky se budou jevit růz-
ně silné (násobky 10 kHz nejslabší, ná-
sobky 1 MHz nejsilnější) podle řádu har-

monické odpovídající sledovanému
kmitočtu.

Seznam součástek - varianta B

Rezistory
R1 10 MΩ
R2 100 kΩ
R3 4,7 kΩ
R4,R5 47 Ω
R6 22 kΩ

Kondenzátory
C1 22 pF, keramický
C2 8,2 pF, keramický
C3-C8 100 nF, keramický
C9,C10 2,2 µF, tantalový
C11 100 nF, keramický
CT1 47pF, kapacitní trimr

Polovodičové součástky
Q1 74HC00
Q2 74HC74
Q3 4518
Q4 4051
Q5 4020
Q6 78L05

Ostatní materiál
konektorové kolíky S1G20 (GM  Ele-
    ctronic)
J1-J6 jumpery

Obr. 5. Deska s plošnými spoji kalibráto-
ru, varianta B (67x45 mm)

Obr. 6. Rozložení součástek na desce,
varianta B

Co s počítačem v roce 2000?
Buďte klidní - s vaším PC se nestane

vůbec nic. Pokud nevěříte, pak si na příka-
zové řádce nastavte po příkazu >date< libo-
volné datum v roce 2000 - třeba hned 01-
01-2000, počítač vypněte a opět zapněte.
Vzhledem k tomu, že počítač při přechodu
z jednoho roku do druhého ví, že má k před-
chozímu letopočtu přičíst jedničku, jediný
problém by mohl nastat, že by si „pamato-
val“ při resetu jen poslední dvojčíslí a před
ně automaticky dosazoval 19. To se však
neděje, a tak i po resetu nebo vypnutí na-
skočí na obrazovce opět rok 2000. Zmiňo-
vaný a mezi „obyčejnými“ uživateli mnohdy

krabička  U-AH101  (GM Elect.)
L1 100 µH  tlumivka SMCC
X1 krystal 4,000 MHz

Tab. 1. Zapojení jumperů pro kalibraci
na násobcích jednotlivých kmitočtů

Kalibrační kmitočet
    varianta A      varianta B

10 KHz J3 J1
50 KHz J2 J2
100 KHz J5 J5
500 KHz J1 J3
1 MHz J4 J4

Tab. 2. Naměřená úroveň kalibračních
značek na výstupu 2 v kmitočtovém
pásmu 1 až 30 MHz a v pásmu 144 MHz

značka               úroveň (1-30)  úroveň (144-145)
1 MHz -68 dBm -73 dBm
500 kHz -73 dBm -80 dBm
100 kHz -87 dBm -92 dBm
50 kHz -92 dBm -97 dBm
10 kHz -102 dBm -108 dBm

diskutovaný a zveličovaný „problém“ by se
mohl týkat jen některých nevhodně sesta-
vených programů; údajně asi v 50 % se do-
tkne velkých výpočetních systémů, a to ješ-
tě převážně tam, kde jsou vzájemně
propojeny, jako je tomu ve státní správě, u
velkých průmyslových koncernů ap.
� Množství časopisů, které se věnují rádiu
a problematice s ním spojené, roste. Pomi-
neme-li fakt, že přestává být finančně únos-
né sledovat všechny, byť vycházející jen
v jedné zemi, je to obecně potěšující sku-
tečnost. I u našich sousedů v Polsku vychá-
zí  od roku 1995 výpravný měsíčník nazva-
ný „Swiat Radio“, který je vydáván ve
spolupráci s měsíčníky Funk, CB-Funk a
Radio-Hören. Spolupracovníci redakce jsou
většinou známí radioamatéři a z komerčních
důvodů se časopis věnuje více popisu pří-

strojů nabízených na trhu, než je tomu zvy-
kem u nás. Mj. jsme se tam dočetli, že
v Polsku při cvičeních útvarů CO pravidelně
spolupracují skupiny radioamatérů, kteří
zajišťují spojení...
� Vstupem do EU možná i našim radioa-
matérům začnou problémy s dodržováním
přísných norem expozice silným elektromag-
netickým polem, jako se to stalo jednomu
radioamatérovi v SRN, který si chtěl na za-
hradě postavit stožár a k tomu potřeboval
stavební povolení a vyjádření od úřadu, kte-
rý u nás má obdobu v hygienické službě.
Povolení sice bylo vydáno, ale po dohodě
s příslušným úřadem pošt a telekomunikací
mu bylo z koncesí povolených 750 W naří-
zeno zredukovat výkon na 40 W...

QX
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Napsáno pro naši rubriku přesně před 70 lety:
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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

GEOBÁZE
PROFESIONÁLNÍ MAPY PRO BE�NÉ U�IVATELE

Edice GeoBáze CD-ROM obsahuje profesionální mapy Èeské republiky rùzných mìøítek spolu s plány
mìst a je cenovì dostupná pro v�echny u�ivatele PC. Pokrývá celé území Èeské republiky èlenìné podle
nového územního uspoøádání, platného od roku 2000. Její profesionálnost je dána vydavatelem � akcio-
vou spoleèností Geodézie ÈS, která se prùbì�nì ji� desítky let tvorbou a vydáváním map zabývá.

Edice Geobáze obsahuje v souèas-
nosti plány 120 mìst a podrobnou elek-
tronickou mapu Èeské republiky ve
tøech mìøítkách. V�echny mapy jsou
zpracovány v nejvy��í kartografické
kvalitì, která umo�òuje pracovat s ma-
pou stejným zpùsobem, jak jsou u�i-
vatelé zvyklí pracovat s mapami papí-
rovými. Navíc nabízejí snadné a rych-
lé vyhledávání informací, doplòování
map o vlastní poznámky, mìøení vzdá-
leností, práci v reálných souøadnicích
a mo�nost spojení s navigaèními pøí-
stroji GPS.

Mapa Prahy je zatím jako jediná
k dispozici i ve verzi s t.zv. ortofotoma-

pou,  kompletním barevným leteckým
pohledem na právì zobrazené území.

Na jednotlivých CD-ROM edice
Geobáze najdete tyto mapy:

Èeská republika 1:400 000,
Èeská republika 1:200 000,
Èeská republika 1:100 000,
Jednotlivé kraje Èeské republiky

(brnìnský, budìjovický, jihlavský, kar-
lovarský, královéhradecký, liberecký,
olomoucký, ostravský, pardubický, pl-
zeòský, støedoèeský, ústecký a zlín-
ský) v mìøítku 1:100 000 doplnìné
o plány okresních a nìkterých dal�ích
mìst v mìøítku 1:10 000, celkem 13
CD-ROM,

Praha 1:10 000,
Brno 1:10 000,
Praha 1:10 000 + ortofotomapa,
(na ka�dém CD-ROM je navíc pøe-

hledová mapa Èeské republiky v mì-
øítku 1:1 200 000).

Prohlí�eè GeoBáze
K prohlí�ení a práci s mapami slou�í

univerzální Prohlí�eè GeoBáze. Je to
32-bitová aplikace, pracující pod Win-
dows 95/98 a NT. Umo�òuje:
l bì�né posuvy mapy ve v�ech

smìrech (posouváním mapy nebo po-
souváním pohledu),
l zvìt�ování a zmen�ování,

®
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l práci s pøídavným pøehledovým
okénkem,
l práci s reálnými souøadnicemi

(výbìr ze standardù WGS 84, S-JTSK,
S-42 a UTM/UPS) � je trvale zobra-
zována poloha kurzoru v souøadnico-
vém systému, lze zadat pøesné souøad-
nice a zobrazí se pøíslu�né místo v ma-
pì,
l vyhledávání v databázích (u map

ÈR a krajù to jsou obvykle dálnièní vý-
jezdy, horstva, chránìné oblasti, sídla
a vodstva, u plánù mìst je objektù
mnohem více � divadla, hotely, èerpad-
la, doprava, �koly, podniky atd.),
l prohledávání okolí urèeného bo-

du, okruhu nebo plochy,
l tvorbu vlastních databází,
l doplòování vlastních poznámek

a znaèek do mapy (v samostatných vy-
pínatelných vrstvách) a v libovolném
poètu tzv. výkresù,
l tvorbu zálo�ek, které umo�òují

rychlý návrat na jednou ji� zobrazené
místo,
l mìøení vzdáleností, polomìrù

a ploch,

l pøipojení navigaèního pøístroje
GPS a spolupráci s ním off-line i on-
line (protokoly GARMIN a NMEA-0183
v. 2.0),
l export zobrazené mapy do sou-

boru BMP nebo do schránky Windows
(clipboard),
l tisk zobrazené mapy nebo vy-

znaèeného výøezu.

Informace v databázích nejdou do
detailù, co� zaruèuje jejich vìt�í �trvan-
livost� (název hotelu se nemìní tak
èasto jako jeho majitel, telefonní èíslo
nebo otvírací doba).

Existuje i dal�í verze prohlí�eèe,
GeoBáze Professional, urèená k pou-
�ití v informaèních systémech a umo�-
òující navíc:
l exporty a importy dat do formátù

DXF a DXN
l editaci vkládaných znaèek,
l editaci vrstev,
l editování u�ivatelského menu,
l pøipojení více u�ivatelských data-

bází k vektorovým souborùm (stan-
dardní verze umo�òuje pøipojit pouze
jednu databázi),
l sí�ový provoz,
l propojení s SQL serverem.
K obìma verzím se dále dodává

modul Komplet pro návrh a optimaliza-
ci trasy.

Mapy z GeoBáze si mù�ete pro-
hlédnout i na Internetu � na adrese
http://mapy.geodézie.cz je volnì pøí-
stupný server, obsahující mapy z této
edice. Kromì prohlí�ení v nich lze i vy-
hledávat.

Podle na�í krátké zku�enosti s nì-
kterými mapami popisované edice (ze-
jména s mapou Prahy), jde o velice
pøesné a aktuální mapy s bezproblé-
movou obsluhou. V porovnání s rùzný-
mi dal�ími podobnými produkty na na-
�em trhu jde ka�dopádnì o mapovì
nejprofesionálnìj�í øe�ení, pøitom i ce-
novì nejdostupnìj�í.

Vìt�ina CD-ROM edice Geobáze
stojí 999 Kè (dra��í je jen ortofotomapa
Prahy za 1299 Kè, Èeská republika
1:200 000 za 1999 Kè a Èeská repub-
lika 1:100 000 za 2999 Kè).

Kontakt: Geodézie ÈS a. s., Mos-
kevská 42, 470 38 Èeská Lípa, tel.
0425 20381, geobaze@geodezie.cz,
www.geodezie.cz.

Okénko
zobrazující

údaje
pøipojeného
navigaèního

pøístroje
GPS

Menu vyhledávání v mapách

Zobrazení vybraného území v mapì Èeské republiky
1:100 000 (vpravo nahoøe pøehledové okénko)

V mapách jednotlivých mìst lze vyhledávat velký poèet rùzných typù objektù (na obráz-
ku mapa Prahy 1:10 000 s okénky vyhledávání - divadla)
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AutoPC
Prùbì�ný pøístup k informacím do-

pravního systému vám umo�ní vyhnout
se zácpám, AutoPC vám pomù�e vy-
brat optimální trasu k cíli va�í cesty
s ohledem na aktuální situaci na silni-
cích. Navigaèní software vás zbaví
nutnosti vyhledávání v papírových plá-
nech a mapách. Po cestì si mù�ete
poslechnout v�echny do�lé e-maily,
popø. na nì hned telefonicky odpovì-
dìt. Kdy� momentálnì �ádnou dal�í
práci nemáte, odrelaxujete pøi pøíjem-
né hudbì podle va�eho výbìru a ne-
musíte se obávat, �e nìco zme�káte
� poèítaè neustále bdí.

AutoPC se vzhledem pøíli� neli�í od
bì�ného autorádia a umis�uje se i do
stejného prostoru. Ovládá se velice
jednodu�e nìkolika tlaèítky a hlavnì
hlasovými povely. Chcete-li si být jisti,
�e poèítaè rozumìl va�emu pøíkazu
dobøe, mù�ete si nastavit jejich potvr-
zování, a to buï zopakováním, nebo
akustickými signálem.  I poèítaè vám
sdìluje informace hlasem (syntetic-
kým) � mù�ete si nastavit jeho charak-
ter i rychlost.

Barevný displej umístìný uprostøed
zobrazuje nejpotøebnìj�í informace.

AutoPC s Windows CE 2.0 je kompletní informaèní a zábavné centrum pro vá� automobil. Hlasové
rozhraní velice usnadòuje jeho obsluhu. Jednoduchými hlasovými pøíkazy mù�ete snadno pracovat se
svými telefonními èísly a adresami, vytáèet èísla na mobilním telefonu, vy�adovat informace související
s va�í jízdou a ovládat kvalitní digitální audio systém.

Grafické menu Start je ovladatelné jak
tlaèítky, tak hlasovými pøíkazy, a je plnì
konfigurovatelné.

Informaèní centrum
AutoPC udr�uje aktuální vá� adre-

sáø a poskytuje vám i navigaènímu
systému potøebné adresy a telefonní
èísla. Tyto informace jsou kompatibil-
ní i s ostatními aplikacemi Windows CE
a jsou jim plnì k dispozici.

Datové informace, jako napø. adre-
sy nebo telefonní èísla z va�eho kapes-
ního poèítaèe, lze do AutoPC pøedávat
pøes infraport. Stejnou cestou do nìj
lze nahrávat napø. dal�í programy nebo
naopak pøehrávat do�lou elektronickou
po�tu do notebooku. Jednotka GSM
(je-li zabudována) umo�òuje pøipojení
k bezdrátové informaèní síti (existuje-
li, samozøejmì �), odkud mù�ete prù-
bì�nì získávat informace o aktuální
situaci na silnicích, o poèasí, nejnovìj�í
zprávy, stav akcií na burze, vzkazy
z pagingového systému, elektronickou
po�tu ap.

Zadáte-li systému adresu, na kte-
rou se potøebujete dostat, systém vám
pomù�e vybrat optimální trasu a hlaso-

vými pokyny vás na ní udr�uje. Displej
zároveò zobrazuje smìr jízdy a jméno
ulice, kde bude tøeba odboèit. Pokud
máte dùvod jet jinudy, sdìlíte to poèí-
taèi a on se pøizpùsobí. Potøebujete-li
se pak z neznámého místa vrátit zpát-
ky, staèí jednoduchý pokyn a poèítaè
vás povede stejnou cestou zpìt.

Zábava
AutoPC obsahuje v�echny základ-

ní prvky hudebního systému � zesi-
lovaè, stereofonní tuner, CD pøehrá-
vaè.

Stereofonní AM/FM tuner lze pøed-
nastavit na nejèastìji poslouchané sta-
nice (10+10) a ovládat buï klasicky
tlaèítky, nebo rovnì� hlasovými poky-
ny. Lze ho samozøejmì i plynule ladit.

CD-pøehrávaè je vybaven standard-
ním zpùsobem a umo�òuje díky Auto
PC napø. i sestavování tzv. play-listù,
které zùstanou ulo�eny v pamìti a jsou
vám k dispozici kdykoliv pøí�tì pøi vlo-
�ení stejného CD. Lze pøipojit i mìniè
s více CD.

Nízkofrekvenèní zesilovaè obsahu-
je desetikanálový digitální equalizér
(± 12dB na 31, 62, 125, 250, 500, 1k,
2k, 4k, 8k, 16k) se tøemi rùznými u�i-
vatelskými konfiguracemi a jednodu-
chým ovládáním vý�ek a hloubek. Pod-
poruje �estikanálový zvuk a surround-
sound s ovládáním úrovní pro v�ech-
ny kanály.

A to je pouze stávající stav � ope-
raèní systém Windows CE je ale otev-
øený a tak lze oèekávat, �e prùbì�nì
budou pøicházet nové a nové programy
a aplikace od nejrùznìj�ích výrobcù
(vestavìná jednotka GSM, GPS, zvu-
kový záznamník, informace o va�em
automobilu a jeho funkcích vèetnì dia-
gnostiky, spojení s va�ím stolním PC
atd.). Poèítaè s vámi mù�e hrát i hru,
èekáte-li v zácpì na dálnici.

AutoPC nemá jednotného výrobce
a nevyrábí ho Microsoft. Má jen jednot-
ný operaèní systém � Microsoft Win-
dows CE. Lze tak oèekávat mnoho
variant finálního výrobku od mnoha
pøedních výrobcù spotøební elektroniky
a výpoèetní techniky. Cena, se kterou
se první AutoPC zaèínají objevovat na
trhu, se pohybuje okolo 1000 USD. Je
to bezpeèná investice, proto�e díky
otevøenému operaènímu systému lze
kdykoliv v budoucnosti systém upravit
na nové funkce a vlastnosti.

Aktuální informace
o AutoPC najdete na
stránkách Microsoftu,
zde najdete i seznam
jeho prvních výrobcù

Mezi prvními dodavateli
AutoPC byla

firma CarToys (USA)
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INTERNET
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI SPINET A MICROSOFT

NOVÉ SLU�BY

GSM Office
Sada pro mobilní pøipojení k Inter-

netu a zpracování kanceláøské agen-
dy, spoleèný produkt firem SpiNet,
SAGEM CS Agence a Ramert a spol.,
obsahuje:

PSION Series 5 s pamìtí 8 MB CZ
+ 16 MB CompactFlash

Výkonný kapesní poèítaè, bezpro-
blémové pøipojení k Internetu, komplet-
ní sada kanceláøských aplikací, mno-
ho roz�iøujících programù, plná èeská
lokalizace, na místním trhu nejlep�í
podpora.

SAGEM RD 750 DataFax + datový
kabel PSION

Malé rozmìry, nízká váha, menu
v èe�tinì, ètyøøádkový grafický displej,
vestavìný hardwarový faxmodem, pro-
gramovatelné klávesy, vibraèní vyzvá-
nìní, vestavìný záznamník (diktafon),
vestavìné hands free.

SpiNet celoroèní Non-Stop+ pod-
pora slu�by SpiNet Mobil

Pøedplacené plné pøipojení k Inter-
netu rychlostí 56 kb/s na celý rok (13
korun dennì), velmi rychlý pøístup k in-
formaèním zdrojùm Internetu, 1 MB pro
webovou prezentaci, slu�ba SpiNet
Mobil (pøipojení pomocí telefonu GSM),
kvalitní technická podpora a zákaznic-
ký servis.

Produkt je k prohlédnutí a zakou-
pení v prodejnì Ramert a spol. v Petr-
ské ulici 29, Praha 1.

SpiNet OPERATOR
Spojením operátoru (pageru) NEC

26B, radiokontaktních slu�eb OPERA-
TOR a celoroèního Non-Stop pøipojení
k Internetu vznikl produkt SpiNet OPE-
RATOR (spoleèný produkt spoleèností
OPERATOR a SpiNet). U�ivatel do-
stává avízo (popø. kopii) o pøíchozím e-
mailu na operátor a nemusí se pravi-
delnì pøihla�ovat k Internetu aby zjis-
til, zda dostal novou zprávu. Vyu�ívá
se operátor ve slu�bì Standard s roz�í-
øeným pøístupem na 200 znakù z Inter-
netu a u�ivatel má pøístup k Internetu
i z poèítaèe.

SpiNet ISDN
Spinet nyní nabízí i pøipojení k In-

ternetu prostøednictvím digitálních li-
nek ISDN. Slu�ba obsahuje plné pøipo-
jení k Internetu, produkt SpiNet Inter-
net Starter Kit ISDN, schránku elektro-
nické po�ty a prostor 1 MB na webo-

vém serveru. SpiNet ISDN lze roz�íøit
o registraci vlastní domény nebo zøíze-
ní SMTP fronty a lze ji pou�ít pro pøipo-
jení samostatného poèítaèe nebo celé
poèítaèové sítì LAN. SpiNet nabízí ve
spolupráci s firmou HSF i ve�kerý hard-
ware a software pro profesionální vyu-
�ívání ISDN vèetnì �kolení, konzultací
a servisu. Pøipojení lze realizovat v Pra-
ze, dokonèuje se i pøípojný bod ISDN
v Brnì.

Zavádìcí poplatek za SpiNet ISDN
je 690 Kè. Mìsíèní pau�ál za pøipojení
jedním kanálem 64 kb/s èiní 390 Kè,
poplatek za jednu minutu pøipojení ve
dne 2 Kè, v noci 1 Kè. Nonstop pøipo-
jení (bez poplatkù za minuty) stojí mì-
síènì 2 492 Kè. Dva kanály � 128 kb/s
� stojí pøibli�nì dvojnásobek.

Integrované funkce:
Nastavení Inactivity Timeout (odpo-

jení B kanálu po 10 sekundách neakti-
vity), nastavení Self-Learning Timeout
(samouèící se funkce Inactivity Time-
out), Disconnect Timeout (úplné odpo-
jení systému podle nastaveného èasu),
Budget (mo�nost nastavení denních,
týdenních nebo mìsíèních èasù, po
které mù�e být klient pøipojen k Inter-
netu), Time restrictions (èasová ome-
zení, kdy se zákazník mù�e a kdy ne-
mù�e k Internetu pøipojit), CLI LIST
(mo�nost definice databáze telefon-
ních èísel, ze kterých se konkrétní zá-
kazník smí pøipojit), svazkování kanálù
(spojení k routeru lze realizovat i po
více ne� jednom kanálu ISDN), Data
Compression (mo�nost zapnutí kom-
prese dat podle V.42bis).

Nìkolik novinek pro stávající
i potenciální u�ivatele Internetu
pøipravila v závìru roku firma
SpiNet. Patøí mezi nì sada GSM
Office, SpiNet Operator a pøipo-
jení k Internetu digitálními linka-
mi ISDN.

Podrobnosti
o nabízených

slu�bách
najdete na

www.spinet.cz

Poèítaè Psion 5 a GSM telefon Sagem
RD 750 jsou souèástí GSM Office

K INTERNETU VÁS PØIPOJÍ
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Internet, pøi svém zrodu poèí-
taèová sí� pro spolupráci a výmì-
nu informací mezi univerzitami
a akademickými pracovi�ti, pøe-
stal díky svému masovému roz-
voji v posledních letech toto svo-
je prvotní poslání uspokojivì pl-
nit. Zaèal být pøeplnìný, spojení
pomalé, a hlavnì - rozvoj techno-
logií, které zpùsobil, by dnes ji�
potøeboval øádovì vy��í pøeno-
sové rychlosti. A proto se zaèal
ji� pøed dvìma lety rodit nový In-
ternet - Internet2.

Americké univerzity se spojily se
státními institucemi a prùmyslovými
spoleènostmi, aby urychlily dal�í vývoj
Internetu na akademické pùdì. Zalo-
�ily v roce 1996 iniciativu Internet2,
která zamìøuje pozornost, energii
a prostøedky na vývoj nové generace
aplikací, vycházejících vstøíc novým
po�adavkùm akademické obce v ob-
lasti výzkumu, výuky a studia. V jejím
rámci dnes ji� 130 èlenských univerzit
a nìkteré prùmyslové podniky øe�í
hlavní úkoly, pøed kterými stojí univer-
zitní sítì, zejména tím, �e:

1) vytvoøí a budou provozovat su-
permoderní poèítaèovou sí� pro ce-
lonárodní americkou vìdeckou a vý-
zkumnou komunitu,

2) zamìøí své úsilí ve vývoji sítì na
novou generaci aplikací, plnì vyu�íva-
jících mo�nosti vysokorychlostních (�i-
rokopásmových) sítí,

3) budou pracovat na rychlém zpøí-
stupnìní nových sí�ových slu�eb v�em
stupòùm vzdìlávacího procesu a �ir�í
komunitì u�ivatelù Internetu, a to jak
v rámci USA, tak celosvìtovì.

Základním posláním této iniciativy
pod názvem  Internet2 je:

Zajistit a koordinovat vývoj, zavá-
dìní, provoz a roz�iøování nových sí�o-
vých aplikací a slu�eb k posílení ve-
doucího postavení  USA ve výzkumu
a vysoko�kolském vzdìlávání a urych-
lit dostupnost nových slu�eb a aplikací
na Internetu.

Hlavní cíle
l Vybudovat novou generaci sí�o-

vých aplikací.
l Pozdvihnout sí�ové propojení

v oblasti výzkumu a vzdìlávání opìt na
�pièkovou technickou úroveò.
l Pøenést novì vzniklé technologie

a mo�nosti i do celosvìtového Inter-
netu.

Dílèí úkoly
l Ukázat nové aplikace, které mo-

hou dramaticky roz�íøit mo�nosti spo-
lupráce vìdeckých a výzkumných pra-
covníkù a spoleèného vedení experi-
mentù.
l Demonstrovat moderní zpùsoby

�dodávek� vzdìlávání a dal�ích slu�eb
(zdravotní péèe, monitorování �ivotní-
ho prostøedí ap.) vyu�itím výhod �vir-
tuálního pøiblí�ení� k u�ivateli, vytvoøe-
ného moderními komunikaèními infra-
strukturami.

l Podporovat vývoj a akceptování
tìchto aplikací nové generace posky-
továním potøebných vývojáøských ná-
strojù, utilit, knihoven, hotových modu-
lù ap.
l Zajistit vývoj, zavedení a provoz

dostupné komunikaèní infrastruktury,
schopné podporovat diferencovanou
kvalitu slu�eb na bázi po�adavkù aka-
demické komunity.
l Propagovat rozsáhlé experimen-

tování s novou generací komunikaè-
ních technologií.
l Koordinovat pøijímání odsouhla-

sených funkèních standardù a bì�ných
postupù mezi zúèastnìnými institu-
cemi k zaji�tìní kvality a interoperabili-
ty slu�eb od poskytovatele a� k u�i-
vateli.

INTERNET 2
l Zprostøedkovávat spolupráci

a partnerství s vládními organizacemi
a soukromým sektorem.
l Podporovat pøenos technologií

z Internetu2 do stávajícího Internetu.
l Studovat vliv nové infrastruktury,

slu�eb a aplikací na vysoko�kolské
vzdìlávání a obecnì na spoleèenství
Internetu.

Projekt je financován hlavnì z pro-
støedkù univerzit, poèítá ale i s podpo-
rou vlády formou grantù i s podporou
prùmyslových podnikù.

�Musíme vybudovat druhou generaci Internetu, tak, aby na�e pøední
univerzity a národní výzkumné laboratoøe mohly komunikovat rychlostmi
1000x vy��ími ne� dnes - aby mohly vyvíjet nové léky a léèebné postupy,
nové zdroje energie, nové formy spolupráce.� President William J. Clinton

v Poselství o stavu Unie 4. 2. 1997

Podrobné a aktuální informace o iniciativì Internet 2
a dosavadních výsledcích této èinnosti najdete na internetových

stránkách www.internet2.edu
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Následujících 10 èlánkù si u�ivatelé nejèastìji
stahují z databáze znalostí (Knowledge Base) z we-
bového místa pro technickou podporu produktù
Microsoftu, mají-li technické problémy se softwa-
rem:

1. RegClean 4.1a � popis a základní postupy
Pokud instalujete, odstraòujete nebo obnovujete pro-

gramy na va�em poèítaèi, tvoøí, modifikují nebo ma�ou se
zápisy do Registry. Bìhem del�í doby se mohou v Registry
nashromá�dit po�kozené, nepou�ívané a nepotøebné zápisy
(registry keys), zejména pokud nejsou programy øádnì od-
instalovávány. Výsledkem mohou být problémy pøi u�ívání
OLE pøi práci s objekty nebo pøi ovládání programù. Utilita
RegClean je navr�ena k tomu, aby odstranila z Registry ne-
potøebné zápisy.

Adresa èlánku: http://support.microsoft.com/support/kb/
articles/q147/7/69.asp

2. Jak lze získat z webu podpùrné soubory Microsoftu
Tento èlánek obsahuje informace o tom, jak lze získat

ovladaèe (drivery ), �záplaty� (patch), aplikaèní poznámky
a dal�í podpùrné soubory z rùzných informaèních on-line
slu�eb (www, ftp, MSDL).

Adresa èlánku: http://support.microsoft.com/support/kb/
articles/q119/5/91.asp

3. Jak získat nejnovìj�í Service Pack Windows NT 4.0
Èlánek se vztahuje k Microsoft Windows NT Worksta-

tion version 4.0 Service Pack 3 a Microsoft Windows NT
Server version 4.0 Service Pack 3. Popis nedostatkù, které
tento service pack obsahuje, je v doprovodném souboru
readme.txt.

Adresa èlánku: http://support.microsoft.com/support/kb/
articles/q152/7/34.asp

4. Office 97: �Záplata� SR-1 nemusí pracovat pod Win-
dows 98

I po úspì�né instalaci Microsoft Office 97 SR-1 Patch ve
Windows 98 se mù�e stát, �e programy Microsoft Office
nejsou aktualizovány, oznaèení SR-1 se neobjeví v rámeèku
�O aplikaci� nebo se stále objevují pùvodní chyby. Èlánek
øe�í postup v této situaci.

Adresa èlánku: http://support.microsoft.com/support/kb/
articles/q184/0/83.asp

5. Windows 95 Driver Library
Microsoft dal k dispozici Windows 95 Driver Library

(W95DL). Knihovna obsahuje ovladaèe pro mno�ství tiská-
ren, grafických karet, zvukových karet a sí�ových adaptérù,
které nejsou obsa�eny ve Windows 95. Máte-li modem,
mù�ete si ovladaèe bezplatnì nahrát z pøíslu�ného místa
na Internetu.

Adresa èlánku: http://support.microsoft.com/support/kb/
articles/q135/3/14.asp

6. Problémy s pøíkazy DATE a DIR ve Windows 95
v souvislosti s rokem 2000

Mo�ná jste se setkali s tím, �e pøíkaz DIR zobrazí datum
s pouze dvouèíselným udáním roku (místo ètyøèíselného),
nebo �e pøi zadávání datumu pøíkazem DATE a vlo�ení
dvouèíselného roku se v pøípadì èísla v rozmezí 00 a� 79
objeví chybová hlá�ka. Èlánek vysvìtluje tuto zále�itost.

Adresa èlánku: http://support.microsoft.com/support/kb/
articles/q182/9/67.asp

7. Odstraòování problémù se startem Windows 98
a chybovými hlá�kami

Tento èlánek popisuje postup pou�itelný v pøípadì, �e
vá� poèítaè zùstane �viset�, nebo se objeví pøi nábìhu chy-
bové hlá�ky typu fatal exception � nebo invalid VxD �

Adresa èlánku: http://support.microsoft.com/support/kb/
articles/q188/8/67.asp

8. Dostupnost Service Pack 1 Microsoft Windows 95
Èlánek obsahuje informace o tom, jak mù�ete získat

Microsoft Windows 95 Service Pack 1 � soubor doplòkù
a aktualizací pro základní verzi Windows 95.

Adresa èlánku: http://support.microsoft.com/support/kb/
articles/q142/7/94.asp

9. Jak nainstalovat WIndows 98 � u�iteèné tipy a ná-
mìty

Èlánek se základními informacemi o instalaci Windows
98. Tyto informace vám umo�ní vyhnout se problémùm,
které mohou pøi instalaèním procesu vzniknout, a pomohou
vám v zaji�tìní jeho hladkého prùbìhu.

Adresa èlánku: http://support.microsoft.com/support/kb/
articles/q188/8/81.asp

10. Seznam oprav z Windows NT 4.0 Service Pack 3
Èlánek je aktuálním seznamem v�ech èlánkù o chybách

odstranìných v nejnovìj�ím service packu pro Microsoft
Windows NT 4.0

Adresa èlánku: http://support.microsoft.com/support/kb/
articles/q150/7/34.asp

INFORMACE
PRO PRÁCI SE SOFTWAREM MICROSOFTU

Na webových stránkách Microsoftu www.microsoft.com najdete
samozøejmì i mno�ství dal�ích u�iteèných èlánkù a informací
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Na podzimním poèítaèovém vele-
trhu Comdex v Las Vegas pøedstavil
Microsoft bezprecedentní inovaci v zo-
brazování písma. Bill Gates, pøedseda
pøedstavenstva a CEO Microsoftu, ve
svém hlavním projevu seznámil pøí-
tomné s novým softwarovým øe�ením,
které dramaticky zlep�uje zobrazení
písma a je mezníkem v èitelnosti textù
z displeje.

Technologie ClearType zvy�uje
rozli�ovací schopnost o více ne� 300%
a výraznì se uplatní zejména na stáva-
jících displejích LCD, vèetnì desktop
displejù, notebookù a malých poèítaèù
do ruky typu Palm PC. Výrazným zpøí-
jemnìním ètení z displeje urychlí tak
technologie ClearType vznik nových
kategorií produktù typu elektronických
knih (e-books) a jejich rychlej�í pøi-
jímání veøejností.

Gates oznaèil ClearType jako velký
skok v ostrosti zobrazování textu na
displeji a pøedvedl tuto technologii ve
spolupráci s typografickým expertem
a vývojáøem Microsoftu Billem Hillem
tisícùm lidí. Pøekvapivé a v podstatì

ClearTypeNOVÝ PØÍSTUP
K ZOBRAZOVÁNÍ PÍSMA NA DISPLEJI

ohromující výsledky v èitelnosti textù
pøedbìhly oèekávání vývoje v tomto
smìru o více ne� pìt let. Technologie
je pøitom pou�itelná na stávajícím tech-
nickém zaøízení. Levné obrazovky s ní
vypadají jako �pièkové displeje a �piè-
kové displeje témìø tak, jako byste èetli
z papíru.

ClearType vyu�ívá k zvý�ení rozli-
�ovací schopnosti fyzikální vlastnosti
LCD displejù. S pøíslu�nou technologií
zpracování signálu je dosahováno ta-
kové kvality zobrazení, která není zí-

skatelná �ádným ze stávajících postu-
pù (antialiasing ap.). Tvar písmen a je-
jich rozmístìní se jeví pøesnìj�í, jem-
nìj�í, více jako ti�tìná písmena.

Standardní vykreslování fontù pra-
cuje s pøedpokladem, �e ka�dý pixel je
buï vybarvený (zobrazí se jako malý
ètvereèek), nebo nevybarvený. Písme-
na pak na obrazovce vypadají �zoubko-
vaná�, proto�e jsou tvoøena z mnoha
takovýchto ètvereèkù. Nová technolo-
gie ClearType mìní tento pøístup ano/
ne a pracuje i s ostatní plochou, s po-
zadím písmene. Písmena jsou pak na
obrazovce zcela hladká, bez �zoubkù�.

Proto�e technologie ClearType pra-
cuje zcela na úrovni operaèního sys-
tému, lze ji vyu�ít ve v�ech stávajících
aplikacích i ve zcela nových fascinují-
cích zaøízeních. Technologie byla vy-
vinuta a pøedvedena na fontech, ale Mi-
crosoft pøedpokládá její výrazné uplat-
nìní i v království grafiky.

Microsoft zatím zkoumá mo�nosti
zavádìní této technologie do praxe
a neoznámil �ádné datum jejího uve-
dení na trh.

Bill Gates (vlevo) s Billem Hillem
pøi prezentaci technologie ClearType

Jako generální prokurátor státu Ji�-
ní Karolina jsem se pøidal pøed více ne�
rokem k dal�ím státùm USA v anti-
trustové �alobì proti firmì Microsoft.
Mým dùvodem k tomu byla snaha za-
jistit obèanùm a podnikatelùm Ji�ní
Karoliny ochranu pøed jakýmikoliv �ko-
dami, které by jim mohly vzniknout
z toho, kdyby jediná spoleènost získa-
la monopol na pøístup k Internetu.

Nedávné události prokázaly, �e In-
ternet jako souèást na�í ekonomiky je
segmentem neustálých inovací. Spo-
jení firem America Online a Netscape
a jejich aliance s firmou Sun Microsys-
tems dokazuje, �e konkurence na tom-
to trhu �ije a má mo�nost se projevo-
vat. Dal�í zasahování nebo regulace
ze strany vlády nejsou proto nutné,
a podle mého soudu ani moudré.

Proto se Ji�ní Karolina stahuje ze
�aloby proti Microsoftu. Nemohu nadá-
le �ádným zpùsobem ospravedlnit na�i
dal�í úèast na vydávání státních pro-
støedkù na proces, který byl zpochyb-
nìn událostmi na konkurenci pøístup-
ném trhu. Ekonomika Internetu spra-
vedlivì rozhodne o vítìzích a pora�e-
ných tohoto konkurenèního boje.

Pøi tomto rozhodování jsem byl ov-
livnìn i analýzou ekonoma Miltona
Friedmana, nositele Nobelovy ceny,
který se nedávno k probíhající kauze
vyjádøil. Profesor Friedman zdùraznil,
�e jakékoliv roz�iøování vlivu vlády do

oblasti prùmyslu bude mít za následek
ménì inovací, vy��í ceny a ni��í zisky.
Takový dùsledek by pak po�kodil jak
ekonomiku jako celek, tak i zájmy spot-
øebitelù.

Bìhem posledního roku zaèalo být
zøejmé, �e tato vládní kauza je o kon-
kurentech na Internetu a ne o spotøebi-
telích. Svìdkové vlády jsou buï kon-
kurenti Microsoftu nebo zaplacení vlád-
ní experti. Spotøebitelé nehrají v celé
zále�itosti významnìj�í roli. Je to pro-
to, �e na Internetu nejsou �ádné mono-
poly. Ka�dý, kdo byl v poslední dobì
nakupovat vánoèní dárky, ví, �e v elek-
tronickém prùmyslu jsme svìdky rych-
lých inovací a stále klesajících cen.
Spotøebitelé státu Ji�ní Karolina profi-
tují ze svobody a konkurence na trhu.

Prùmysl informaèních technologií je
zøetelnì jedním z nejúspì�nìj�ích od-
vìtví v USA � i v Ji�ní Karolinì. Svého
souèasného rùstu a prosperity dosáhl
bez podpory nebo zasahování státu.
Konkurence �ije, a dobøe. Nakonec to
mimo jakékoliv pochybnosti dokazuje
i zmínìná dohoda AOL-Netscape-Sun.

Èiním tento krok jménem Ji�ní Ka-
roliny, proto�e vìøíme v systém svo-
bodného podnikání. Inovace by mìly
zùstat na podnikatelích, ne na vládních
byrokratech nebo soudech. Dokud bu-
du generálním prokurátorem Ji�ní Ka-
roliny, udìlám v�e pro to, aby to tak
zùstalo.

O SVOBODÌ PODNIKÁNÍ ...
Prohlá�ení generálního prokurátora státu Ji�ní Karolina (USA)

p. Condona k probíhajícímu soudnímu procesu s firmou Microsoft

Od 1. ledna 1999 oficiálnì platí
Euro jako jednotná mìna evropské
unie. K jejímu oznaèování se pou�ívá
symbol Euro podle vý�e uvedeného
obrázku.

Tento symbol byl zapracován do
v�ech bì�nì pou�ívaných fontù v Mi-
crosoft Windows. Ve standardu Uni-
code je zakódován  jako U+20AC
EURO SIGN.

Aktualizované verze základních
fontù pro Windows (Times New Ro-
man, Courier New a Arial), Comic Sans
MS a Monotype jsou volnì k nahrání
na webových stránkách Microsoftu
(Windows 98 ji� tyto fonty obsahují).
Symbol Euro je na pozici 0x80 ve vìt-
�inì kódových stránek vèetnì na�í
1250. K volnému sta�ení je i Windows
95 Euro product update, který kromì
upravených fontù obsahuje i upravené
ovladaèe klávesnice (pro Windows NT
4.0 je to NT 4.0 Euro product update).
Symbol Euro je na èeské a slovenské
klávesnici dostupný stiskem kláves Alt
(pravý)+e, na anglické klávesnici Alt+4
a na americké Alt+5.

EURO
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KUPÓN
na slevu pøi objednávce do 31. 1. 1999

Memorary nìmèina 895 Kè (místo 995 Kè)
Nìmecká gramatika 675 Kè (místo 750 Kè)

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

tel. 0634/331514

Jméno

Adresa

CD-ROM
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI MEDIA TRADE a �PIDLA Data Processing

O dùle�itosti jazykových zna-
lostí dnes jistì nikdo nepochybu-
je. Nauèit se gramatiku nebo slo-
víèka, to je�tì jde, ale nejtì��í je
zaèít mluvit. Jakoby vám najed-
nou nìco vyrostlo v krku a mozek
odmítal najít ta správná slova.
K tomu, abyste se vyhnuli známé-
mu statutu �chronický zaèáteè-
ník�, vám mù�e pomoci interak-
tivní výuka nìmèiny na CD-ROM.
Nejvìt�í výhodou takového zpù-
sobu uèení je mo�nost v soukro-
mí si podle namluveného vzoru
vyzkou�et svoji výslovnost. Ni-
kdo vás neusly�í a lekce mù�ete
pilovat, dokud nebudete spoko-
jeni.

MEMORARY nìmèina
MEMORARY nìmèina je urèena za-

èáteèníkùm i pokroèilej�ím studentùm
nìmèiny. Po jednoduchém nainstalo-
vání vám program nabídne 23 tématic-
kých okruhù, s nimi� se pøi hovoru nej-
èastìji setkáte. V dal�í skupinì je pak
gramatika, konverzace a slovník, který
mù�ete doplnit o vlastní slovíèka. Sys-
tém procvièování umo�òuje vybrat si
ze tøí zpùsobù zkou�ení. Tìm mlad�ím
se urèitì bude líbit zábavná hra na do-
plòování písmen.

Nejvìt�í pøedností této výuky je per-
fektnì namluvený zvukový doprovod
a mo�nost nahrát si vlastní výslovnost
a porovnat ji s originálem. Celkovì je
systém zvuk-obrázek-psaný text velmi
dobrý na �memorování�. A pokud bu-
dete chtít zdokonalit gramatiku, je zde
dal�í pomùcka:

Nìmecká gramatika
- cvièebnice

První èást cvièebnice je zamìøená
na skladbu holé vìty. Jednodu�e  kom-
binujete zájmena a slovesa a poèítaè
sám vygeneruje správný èas nebo kon-
junktiv. Dal�í mo�ností je konkrétní

procvièování gramatiky. V osmnácti
gramatických skupinách je dvanáct
kapitol po ètyøech vìtách, které nabíze-
jí nìkolik mo�ností zkou�ení a navíc
vám pøíjemný �enský hlas pøedvede
správnou výslovnost (co� se o ka�dém
uèiteli asi øíci nedá).

Pøedností obou titulù je interaktivní
zpùsob uèení, pìkné grafické prostøe-
dí, snadný pohyb po stránkách, mo�-
nost uèit se, kdykoliv vám to èasovì
vyhovuje a zvykat si na správnou vý-
slovnost. Pøíjemný a rychlý postup me-
zi pokroèilé!

Obrázek-psaný text-
zvuk jsou dobrou
kombinací pro
rychlé a spolehlivé
zapamatování si
slovíèek

V pøehledných
tabulkách

si procvièíte gramatiku

Tématické okruhy
CD-ROM

Memorary - nìmèina
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�pidla
Data Processing

S tímto kupónem získáte u firmy

Nad stránìmi 4545, 760 05 Zlín 5

PC ELEKTRO

na CD-ROM  slevu 5%

= SHAREWARE

PC ELEKTRO
- dvì cédéèka

s více ne� 1000 MB
programù a informa-
cí  z elektrotechniky

a elektroniky

Dvojcédéèko PC Elektro obsa-
huje více ne� 1000 MB u�iteèných
elektrotechnických programù pro
MS-DOS, Microsoft Windows 3.x
a Windows 95. Kromì programù
zde najdete i referenèní pøíruèky
nìkterých polovodièových sou-
èástek a jejich vhodných náhrad
a aplikaèní poznámky k výrob-
kùm rùzných firem.

Mo�ná se vám hodí balík pro tvor-
bu elektrických schémat nebo pro ná-
vrh plo�ných spojù, jednodu�e ovla-
datelný CAD s knihovnou elektrotech-
nických symbolù, v�eobecnì pou�itel-
ný simulátor elektrických obvodù. Jsou
zde i programy pro výpoèet nf zesilo-
vaèe, výpoèet hodnot rezistorù a kon-
denzátorù pro kmitoètové filtry, simu-
lace parametrických ekvalizérù, tvorbu
vývojových diagramù, výpoèty elektro-
magnetických polí. Jiné programy zase
umo�ní zmìnit poèítaè na nízkofrek-
venèní generátor.

Praktické utility pomohou napø. v ur-
èování odporu rezistoru z jeho barev-
ného oznaèení nebo ve vzájemném
pøevodu rùzných fyzikálních jednotek
mezi sebou (266 rùzných jednotek ve
21 kategorii).

V obsahu najdete i software pro ob-
sluhu radioamatérských vysílacích sta-
nic, programování jednoèipových mi-
kropoèítaèù, pro nácvik telegrafní abe-
cedy (morseovky) Farnsworthovou
metodou.

Jsou zde i vzdìlávací a informaèní
programy - výuka Ohmova zákona,
teorie obvodù, vizuální znázornìní kmi-
toètových pásem, vysvìtlení nìkterých
základních pojmù jako jsou logická
hradla, klopné obvody, oscilátory, pøe-
pínaèe a dal�í.

Pìknì udìlaná èeská utilitka pro urèování
odporu rezistoru z jeho barevného oznaèení

Nejen technika ...
Nejen prací �iv jest èlovìk a obèas

si potøebuje i odpoèinout. Ne v�echny
dívky a �eny na CD-ROM Krása bez
závoje jsou takhle pìkné, ale nakonec
ka�dý má jiný vkus a jistì si nìjakou
vybere. Ne� se zase vrátí k programùm
pro výpoèet fázových a kmitoètových
charakteristik ...

REZISTOR 1.00
�estnáctibitový program, napsaný

ve Visual Basic 3.0, pro urèování od-
poru rezistorù a kapacity kondenzá-
torù, znaèených barevným kódem.

Urèuje ètyø a pìtiprou�kové rezisto-
ry, tantalové kondenzátory TESLA a re-
zistory SMD, oznaèené èíselným kó-
dem. Dále obsahuje pøehledné tabulky
øad rezistorù TESLA a barevné porov-
návací tabulky rezistorù. V�e jde v pøí-
padì potøeby i vytisknout.
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Článek seznamuje čtenáře s klasický-
mi obvody a technologií dnes již historic-
kých CB vysílačů malého výkonu, osa-
zených tranzistory. Článek není míněn
jako stavební návod.

Povolovací podmínky, mimocho-
dem velice příznivé, nedovolují pro-
voz amatérsky zhotovených zařízení
pro občanské pásmo CB (bez schvále-
ní naším ČTÚ, viz dále - pozn. red.).

Přes jistý odpor, nesouhlas a nezá-
jem některých amatérů vysílačů se CB
pásmo 27 MHz (a další) dostalo do ob-
lasti značného zájmu a povědomí veřej-
nosti. Stalo se tak zjednodušením povo-
lovacích podmínek, zrušením poplatků a
také i cenově dostupnými dováženými
přístroji, převážně s vynikajícími para-
metry a s konstrukcemi, vyhovující na-
šim předpisům. Ukazuje se, že laborová-
ní, vývoj a amatérská výroba CB stanic
s náročnými parametry je pro amatéry -
jistě se najdou výjimky - téměř nemožná.

Současný stav ve výrobě elektronic-
kých zařízení směřuje od omezeného
osazování přístrojů tranzistory k hro-
madnému zavádění IO. Světoví výrobci
ve svých katalozích stále méně uvádějí
tranzistory, až na výjimky výkonových
polovodičů, a naopak předkládají neuvě-
řitelně široký sortiment IO. Na trhu jsou
nejen IO běžného a širokého univerzál-
ního použití, ale - kromě jiného - i modu-
ly CB přijímačů s citlivostí pod jeden mik-
rovolt, s vynikající selektivitou a dále
např. i obvody pro profesionální mobilní
telefonní pásmo 900 MHz aj.

Znalosti publikovaných továrních za-
pojení jednoduchých vysílačů malého
výkonu pro VKV (občanské pásmo je na
hranici mezi KV a VKV) můžeme uplatnit
při nepatrné úpravě oscilačních obvodů,
případně pracovního bodu tranzistoru,
na amatérská pásma. Dále se nabízí
možnost vděčného laborování ze „šuplí-
kových“ zásob vf tranzistorů, získaných
za nepatrný obnos demontáží desek.

Zapojení popisovaných vysílačů byla
převzata z firemní literatury od poloviny
60. let, kdy se provoz na CB pásmu tepr-
ve rozvíjel. Jejich zapojení odpovídá kla-
sické a spolehlivé obvodové technologii
a „architektuře“. Další úprava na amatér-
ská pásma není problematická.

V „Generálním povolení“ č. 9 z roku
1995 vydaném Českým telekomunikač-
ním úřadem (ČTÚ), platném pro Českou
republiku, najdeme pokyny a podrobnos-
ti (výkon, kanály, provozní podmínky
apod.), ke zřizování občanských stanic.

Z povolení jednoznačně vyplývá,
že k výrobě a provozování občan-
ských radiostanic je nutné schválení
Českého telekomunikačního úřadu,
tzv. „osvědčení o technické způsobi-
losti“ - homologizace. Porušení tohoto
ustanovení bude podle zákona trestně
postiženo. Pro případné zájemce uvádí-
me adresu ČTÚ: Ministerstvo dopravy a
spojů, Český telekomunikační úřad, Kli-
mentská 27, 225 01 Praha 1.

V ČR je v pásmu CB 27 MHz povole-
no čtyřicet kanálů (K1 až K40) od 26,96
MHz do 27,405 MHz s odstupem jednot-
livých kanálů10 kHz (některé 20 kHz), a
to s provozem kmitočtovou nebo fázo-
vou modulací F3E/G2E. V kanálech č. 4
až 15, tj. 27,005 MHz až 27,135 MHz je
možno vysílat s amplitudovou modulací
A3E do konce roku 1999. Vzhledem
k nežádoucímu rušení na pásmu je do-
voleno použít selektivní volby. Nesmí být
ovlivněn modulační index vysílače, tj. po-
měr kmitočtového zdvihu k modulační-
mu kmitočtu, aby se nezvětšovala šíře
přenášeného pásma.

V sousedním Německu je od ledna
1996 povoleno 80 kanálů. U nás se za-
tím s rozšířením kanálů nepočítá.

Další povolená pásma VKV pro pře-
nosné stanice CB jsou kolem 34 MHz,
45 MHz, 60 MHz, 170 MHz a 450 MHz.
Přesné kmitočty a podrobné podmínky
najdeme v Generálním povolení č. 05
z roku 1994.

Maximální vyzářené vf výkony pro CB
stanice s kmitočtovou a fázovou modula-
cí jsou 4 W, pro stanice s amplitudovou
modulací 1 W. Antény jsou povoleny jen
s vertikální polarizací s jedním zařičem,
bez nebo s protiváhou. Jiné druhy antén,
jako jsou antény horizontální a směrové,
dále přídavné zesilovače vf výkonu, pře-
váděče, opakovače, utajovače hovorů a
podobná zařízení, nejsou povoleny. Po-

drobnosti ve 22 bodech jsou zveřejněny
ve jmenovaných povoleních. Doporuču-
jeme prostudovat.

Není-li v následujících popisech uve-
deno jinak, jsou cívky vf obvodů vinuty
Cu drátem o průměru 0,32 mm s dvojí
izolací hedvábím. Kostry cívek zvané
„botičky“, jsou o průměru 8 mm s ferito-
vým jádrem. Nesymetrický anténní vý-
stup má charakteristickou impedanci
kolem 50 Ω (bývá 60 nebo 75 Ω). Modu-
lační transformátory, dnes archaické,
nemoderní a nepoužívané, nahradíme
modulačním tranzistorem stejného výko-
nu jako tranzistor oscilátoru nebo vf kon-
cového stupně. Je zapojen do série pří-
vodu kolektorového napětí, nf modulační
signál je přiveden na vstup tranzistoru a
lze ovládat hloubku modulace.

V tab. 1 jsou nejdůležitější parametry
původních tranzistorů, které nahradíme
novějšími typy s příbuznými vlastnostmi.
Při adaptaci jinými typy tranzistorů pa-
matujme, že u oscilátoru nastavujeme
nejmenší kolektorové proudy, při kterých
oscilátor spolehlivě pracuje. Zabráníme
tak vzniku „divokých“ oscilací.

Profesionální stanice CB zabraňují
výstupu nežádoucích a rušivých signálů
(harmonické kmitočty, parazitní kmito-
čty, zázněje apod.), zvláště u stanic
s vyšším výkonem se setkáváme i s ně-
kolikanásobnými zádržemi - filtry LC, za-
pojenými těsně před výstupní anténní
svorkou, což je zvláště důležité kvůli TVI.
V literatuře nacházíme různé názvy
těchto filtrů: kmitočtový elektrický filtr,
kmitočtová zádrž, příčkový filtr, propust,
poločlánek, příp. článek.

Teplo výkonových tranzistorů odvádí-
me chladicími křidélky, případně přede-
psanými a doporučovanými chladiči
z hliníkového plechu.

Starší krystaly, PKJ, ztrácejí nebo již
nemají schopnost vůbec kmitat. Jejich
činitel jakosti Q se „jaksi vytratil“. Vy-
zkoušíme je nejlépe v externím labora-
torním oscilátoru, postaveném na
„prkénku“. V něm opatrně zvětšujeme
kolektorový proud nastavením pracovní-
ho bodu. (U elektronkového oscilátoru
pak „laborujeme“ se zpětnou vazbou.)
Těsně pod nastavením oscilací krystal
„zahoříme“, či stabilizujeme za kontroly
generace kmitočtu a zajištěním provoz-
ních parametrů i po několik hodin.

Staré a nepoužívané krystaly ze
šuplíku často svojí velikostí či hmotností
jsou nepoměrné vůči dalším součástkám �

 Několik jednoduchých vysílačů
 malého výkonu pro pásmo CB

Rudolf Balek

Obr. 1. Schéma vysílače
„Minipower 100 mW Class“

Tr1 Tr2

D-1E

Tab. 1. Zkrácené tabulkové údaje tran-
zistorů pro vysílače CB

              UC      IC      PC        fT        Pozn.
Typ         V      mA   mW     MHz

ACY23 30 200 900 1,5 PNP Ge
AF114 20 10 50 0,075 PNP Ge
AF117 20 10 50 0,075 PNP Ge
AFY10 30 70 660 0,250 PNP Ge
ASY70 30 300 900 0,9 PNP Ge
BSY34 40 600 2000 0,4 NPN Si
2SA234 20 10 80 120 PNP Ge
2SA246 30 30 130 0,175 PNP Ge
2SA350 30 10 90 40 PNP Ge
2SB77 25 100 150 2 PNP Ge
2SB367 25 1000 4000 0,5 NPN Ge
2SB370 25 500 600 1,4 PNP Ge
2SC116 75 200 1000 110 NPN Si
2SC118 75 600 2000 70 NPN Si
2SC150 50 100 750 100 NPN Si
2SC283 50 100 350 80 NPN Si
2SC460 30 100 350 8 NPN Si
2SC608 75 1000 1000 50 NPN Si
2SC609 75 1000 1000 50 NPN Si

Převzato z firemní literatury. Některé údaje se
mezi sebou v pramenech liší.
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Po velké propagaci v radioamatérském
tisku, v síti paket rádia a pozvánkami se
uskutečnil 10. 10. 1998 kvalifikační závod
ve sportovní telegrafii v Holicích.

Účast závodníků byla poznamenána
dlouhou přestávkou v pořádání telegraf-
ních soutěží. Závodu se zúčastnilo 9
závodníků a 3 rozhodčí. Pomáhali nám
dva počítačoví odborníci z Hradce
Králové, bez jejichž pomoci by nebylo
možno uskutečnit závod v praktickém pro-
gramu. Potěšitelné bylo, že závodu se
zúčastnili 4 noví závodníci, kteří dosud
nezávodili. Počasí odpovídalo této roční
době, ale nakonec k nám bylo milostivé -
nepršelo, když jsme museli přebíhat mezi
jednotlivými pracovišti, která byla
v různých chatkách místního autokempu.

Sportovní úroveň v bodovém ohodno-
cení zatím nic nenapovídá, protože disci-
plíny jsou všechny nějak více či méněo-
proti dřívějším soutěžím změněny, a tedy
není zatím s čím porovnávat. V absolut-
ních výkonech jsem očekával větší pro-
pad výkonnosti v důsledku dlouhé doby,
která uplynula od posledních závodů.

Tento kvalifikační závod by v budouc-
nosti měly nahradit klubové, místní, měst-
ské, okresní, oblastní, či jiné soutěže -  pro
jaké budou v konkrétní lokalitě podmínky.
Byla místa, kde měla telegrafie tradici. Tak
se rozpomeňte - v Plzni, Vrchlabí, Nové
Pace, ale i v Praze - a v příštím roce se
pokuste uspořádat tyto nižší soutěže, ať
nemusíme pořádat závody, na které je
„daleko”. Bude to pohodlnější a méně nák-

ladné. Pro ta místa, kde to nepůjde,
musíme i příští rok uspořádat opět podo-
bný kvalifikační závod. Jako první vlaš-
tovka ke mně dolehla úvaha z klubu
OK1KFX o možném uspořádání závodu.
Tak doufejme, že se to rozběhne.

Výsledky:

1. OK1CW, V. Sládek 1857 b.
2. OK1AGA, J. Günther 1808
3. OK1WC, F. Dušek 1434
4. OK1FZM, M. Zabranský 1241
5. P. Brodil 1175
6. OK2PRJ, J. Rykalová 1078
7. OK1ZF 1010
8. OK2PQP 912
9. OK1CNN 710

Hlavním rozhodčím byl Jan Litomiský,
OK1XU, a na postech rozhodčích Mirek,
OK1AGS, Áda, OK1AO a Helena,
OK1MWC. Na technických pracovištích u
PC byli Láďa, OK1IVZ, a Jára, OK1MJS,
se svými „počítadly“.

Áda, OK1AO, foto Jindra, OK1AGA

oscilátoru, takže se do praktické realiza-
ce příliš nehodí. Další podstatný nedo-
statek spočívá v požadovaném přesném
kmitočtu krystalu. Staré krystaly takovou
přesnost nemají. Dolaďování kmitočtu
chemicky - leptáním, tlaky na krystal
apod. vyžadují zkušenosti a trpělivost.

Na obr. 1 je „MINIPOWER TRANS-
CEIVER 100 mW CLASS“, jednostupňo-
vý vysílač malého výkonu s amplitudo-
vou modulací. Originální pojmenování
vzniklo patrně chybou, měl by to správně
být TRANSMITTER - vysílač. Je určen
pro kanály K4 až K15. T1 je oscilátor, ří-
zený krystalem, typ vf NPN 2SC460, fT
300 MHz, P 200 mW. T2 je modulační
zesilovač, PNP 2SB77, fT 2 MHz, P 150
mW. Rezistory R1 a R2 určují pracovní
bod tranzistoru oscilátoru T1. L1 má de-
vět závitů, L asi 0,8 µH, Q asi 120. L2
má čtyři závity, je vinuta těsně na stude-

ném konci cívky L1, má indukčnost asi
0,5 µH a Q asi 120. Xtal  (X) je piezoke-
ramická jednotka, PKJ, krystal. Rezisto-
ry R3 a R4 nastavují pracovní bod mo-
dulačního tranzistoru, D-1E je termistor -
stabilizuje pracovní bod, má odpor 72/
108 Ω. Tr2 je modulační transformátor
s převodem 900/900 Ω. Nahradíme ho
tranzistorem, jak je popsáno výše.
Transformátor Tr1 nahradíme jednostup-
ňovým nf zesilovačem s tranzistorem.
Odpadnou tedy dva transformátory ar-
chaického zesilovače. Pozor na přemo-
dulování, při hloubce modulace přes
70 % je ohrožena kmitočtová stabilita
oscilátoru. Vzhledem k malému vyzáře-
nému výkonu odpadají - jinde důležité -
pásmové filtry v anténním vývodu. Dopo-
ručovanou stabilitu udávají parametry
použitého krystalu. Vysílač se ladí na
max. výchylku S-metru kontrolního VKV

přijímače nebo na minimální kolektoro-
vý proud tranzistoru T1, tj. na největší
rezonanční napětí na cívce L1. Další
možnost spočívá v zatížení anténní
svorky odporem 50 Ω - umělou zátěží,
případně v připojení malé žárovky, např.
6 V/20 mA a ladíme na největší svit
žárovky.

Dosah tohoto vysílače je pochopitel-
ně malý, záleží na okolnostech, jako jsou
dobře přizpůsobená anténa, případně
protiváha připojená těsně u anténní
svorky, umístění a poloha vysílače, okol-
ní předměty, citlivý přijímač a v nepo-
slední řadě přímá viditelnost. Překvape-
ní nejsou vyloučena. K anténní svorce
ANT připojíme běžnou CB anténu o im-
pedanci 50 Ω. Zvyšovat napájecí napětí
je zbytečné.

(Pokračování)

Kvalifikační závod
v telegrafii, Holice 1998

Vlevo René Humlíček, OK2PQP, z Brna při disciplíně klíčování
(vysílání); vpravo Martin Zabranský, OK1FZM, při disciplíně
practising (práce s počítačovými programy, simulujícími pile-
up)

�
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Kalendář závodů
na leden a únor

World Radio DXathlon celoročně
UBA SWL Competition celoročně

16.1. LZ open Contest CW 12.00-20.00
16.-17.1. Posluchačský závod 12.00-12.00
17.1. HA DX contest CW 00.00-24.00
29.-31.1. CQ WW 160 m DX Contest CW 22.00-16.00
30.-31.1. French DX (REF Contest) CW 06.00-18.00
30.-31.1. European Community (UBA) SSB 13.00-13.00
1.2. Aktivita 160 SSB 20.00-22.00
6.2. SSB liga SSB 05.00-07.00
6.2. AGCW Straight Key - HTP80 CW 16.00-19.00
7.2. Provozní aktiv KV CW 05.00-07.00
8.2. Aktivita 160 CW 20.00-22.00
13.2. OM Activity CW/SSB 05.00-07.59
13.-14.2 PACC MIX 12.00-12.00
13.2. VFDB-Z contest SSB 12.00-16.00
13.-15.2. YL - OM International SSB 14.00-02.00
13.-14.2. EA RTTY Contest RTTY 16.00-16.00
13.-14.2. First RSGB 1,8 MHz CW 21.00-01.00

17.2. AGCW Semiautomatic CW 19.00-20.30
20.-21.2. ARRL DX Contest CW 00.00-24.00
20.-22.2. YL-OM International CW 14.00-02.00
20.-21.2. RSGB 7 MHz CW 15.00-09.00
25.2. Kuwait National Day MIX 00.00-24.00
26.-28.2. CQ WW 160 m DX Contest     SSB 22.00-16.00
27.-28.2. French DX (REF Contest) SSB 06.00-18.00
27.-28.2. European Community (UBA) CW 13.00-13.00
28.2. OK-QRP Contest CW 06.00-07.30
28.2. HSC CW Contest CW 09.00-11.00

Termíny bez záruky, většina jich (mimo svě-
tové závody) dosud nebyla potvrzena. Podmín-
ky jednotlivých závodů uvedených v kalendáři
naleznete v těchto číslech PE-AR: SSB liga, Pro-
vozní aktiv a REF Contest 1/98, OM Activity 2/
97, Aktivita 160 6/97, UBA SWL Competition a
World Radio, 1,8 MHz RSGB a 7 MHz RSGB 1/
96, ARRL DX 1/97, HSC CW 10/96.

Stručné podmínky vybraných soutěží
 a závodů

Hungarian DX CW contest po-
řádá MRASZ v neděli třetího víken-
du v lednu od 00.00 do 24.00 UTC.
Kategorie: jeden op. jedno pásmo,
jeden op. všechna pásma, více op.
jeden TX, více op. více TX. Závodí
se jen CW provozem na všech pás-
mech 160-10 metrů, mimo WARC.
Výzva CQ TEST HA. Vyměňuje se
RST a poř. číslo spojení od 001,
maďarské stanice RST a dvoupísmenný kód ob-
lasti. Členové HA-DX klubu místo kódu dvojmíst-
né členské číslo. Spojení je možné navazovat
s HA/HG stanicemi a se stanicemi jiných konti-
nentů.

Kódy oblastí:
   HA/HG1 - GY, VA, ZA 6 - NG, HE

2 - KO, VE 7 - PE, SZ
3 - SO, TO, BA 8 - BN, BE, CS
4 - FE 9 - BO
5 - BP 0 - HA, SA

Bodování: za spojení s HA/HG stanicí 6
bodů, za spojení s jinou stanicí mimo vlastní
země 3 body. Násobiče: jednotlivé HA oblasti a
členská čísla na každém pásmu zvlášť. Deníky
nejpozději do 6 týdnů na adresu: HA DX club,
PAKS, P. O. Box 79, H-7031 Hungary, Maďar-
sko. S deníkem je možné zažádat o diplomy
WHD, Savaria, Pannonia, DD, BD, BPA, WAHA
a WHADXCA bez QSL lístků.

European community (UBA) contest - SSB
poslední víkend v lednu, CW poslední víkend
v únoru, vždy od soboty 13.00 UTC do neděle,
rovněž 13.00 UTC. Soutěží se v kategoriích   a)
jeden   op. jedno   pásmo,   b)  jeden op. všech-

Kalendář závodů na únor
2.2. Nordic Activity Contest 144 MHz 18.00-22.00
6.2. BBT 1,3 GHz 09.00-11.00
6.2. DARC UKW Winter Fieldday 1,3 GHz 09.00-11.00
6.2. BBT 2,3 až 5,7 GHz 11.00-13.00
6.2. DARC UKW Winter Fieldday 2,3 až 11.00-13.00

76 GHz
6.2. Contest Romagna (Italy) 432 MHz 13.00-21.00
7.2. Contest Romagna 1,3 GHz a výše 07.00-15.00
7.2. BBT 432 MHz 09.00-11.00
7.2. DARC UKW Winter Fieldday 432 MHz 09.00-11.00
7.2. BBT 144 MHz 11.00-13.00
7.2. DARC UKW Winter Fieldday 144 MHz 11.00-13.00
11.2. Nordic Activity Contest 432 MHz 18.00-22.00
11.2. VKV CW Party 144 MHz 19.00-21.00
13.2. S5 Maraton 144 a 432 MHz 13.00-20.00
14.2. Provozní aktiv 144 MHz až 10 GHz 08.00-11.00
14.2. AGGH Activity 432 MHz až 48 GHz 08.00-11.00
14.2. OE Activity Contest 432 MHz a výše 08.00-13.00
20.2. BBT 47 GHz a výše 08.00-12.00
21.2. BBT 10 a 24 GHz 08.00-12.00
23.2. Nordic Activity Contest 50 MHz 18.00-22.00
23.2. VKV CW Party 144 MHz 19.00-21.00

Všeobecné podmínky pro závody na VKV -
viz PE-AR 8-9 /96.

OK1MG

na pásma, c) stanice  s více op.,
jedním vysílačem a všechna pás-
ma, d)  QRP (stanice jako kat. b,
ale s příkonem do 10 W), e) po-
sluchači. Přechod z pásma na
pásmo povolen až po 10 minutách
provozu. Závodí se na všech pás-
mech 3,5-28 MHz mimo pásem
WARC, a to v kmitočtovém roz-
mezí dle doporučení 1.oblasti
IARU: CW 3500-3560, 7000-7035, 14 000-
14 060, 21 000-21 080, 28 000-28 070 kHz; SSB
3600-3650, 3700-3800, 7040-7100, 14 125-
14 300, 21 175-21 350, 28 400-28 700 kHz. Vý-
zva  do závodu je TEST UBA nebo CQ UBA,
vyměňuje se kód složený z RS nebo RST a po-
řadového čísla spojení od 001 a belgické stani-
ce navíc předávají označení své provincie.

Spojení se stanicemi ON se hodnotí 10 body,
spojení s ostatními stanicemi zemí patřících do
Evropského společenství (viz seznam dále) 3
body, spojení s libovolnou jinou stanicí 1 bod.
Při započtení opakovaného spojení se odečítá
10 bodů za spojení. Násobiči jsou: 10 belgic-
kých provincií (AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU,
OV, VB, WV) a násobičem je i bruselský region
(BR), jednotlivé prefixy ON4, ON5, ON6, ON7,
ON8, ON9, a jednotlivé země Evropského spo-
lečenství: 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. Součet bodů ze všech pásem se vynásobí
součtem násobičů ze všech pásem. Poslucha-
či píší do deníku volací značku poslouchané sta-
nice, kompletní kód vysílaný touto stanicí, znač-
ku protistanice a vlastní report pro slyšenou
stanici. Bodově si hodnotí poslouchanou stani-
ci. Deníky se zasílají do 30 dnů po skončení zá-
vodu na adresu: Carine Ramon, ON7LX, UBA
HF Manager, Bruggesteenweg 77, B-8755 Rui-
selede, Belgium, příp. via E-mail na: ON7TK-
ON7LX@innet.be . Diplomy pro vítěze každé
kategorie v každé zemi.

AGCW Straight Key Parties - HTP 80, HTP
40. Dva samostatné závody -
prvý v pásmu 80 m první sobo-
tu v únoru, druhý první sobotu
v září v pásmu 40 m. Závodí
se CW, a to výhradně ručním
klíčem. Kmitočty na 80 m
3510-3560 kHz, na 40 m 7010-7040 kHz. Vý-
zva do závodu CQ HTP, třídy: A) max výkon
5 W (nebo vždy dvojnásobný příkon PA), B) 50
W, C) 150 W, D) posluchači. Vyměňuje se RST,
pořadové číslo spojení, písmeno dle třídy, ve kte-
ré stanice závodí, jméno a věk (YL dávají XX).
Bodování: spojení stanic třídy A - A 9 bodů, A -
B 7 bodů, A - C 5 bodů, B - B 4 body, B - C 3
body, C - C 2 body. V deníku je třeba popsat
stručně zařízení, vypočítat body a do čestného
prohlášení vepsat, že nebyly použity žádné elek-
tronické pomůcky, elbug, mechanický bug ap.
V deníku posluchače musí být zaznamenány
značky obou stanic a předávaný kód alespoň od
jedné z nich. Za SAE + IRC s deníkem obdržíte
výsledkovou listinu. Deník musí dojít do konce
měsíce na adresu: F. W. Fabri, DF1OY, Grün-
walder Str. 104, D-81547 München, BRD.

AGCW - Semiautomatic Key Evening se
koná vždy 3. středu v únoru od 19.00 do 20.30
UTC mezi 3540 až 3560 kHz. Provoz povolen
pouze na mechanickém bugu. Vyměňuje se kód
složený z RST a poř. čísla spojení, to vše lome-
no posledním dvojčíslím z letopočtu, kdy se
účastník naučil vysílat na poloautomatickém klí-
či. Každé spojení 1 bod.

V deníku je třeba popsat typ mechanického
klíče a rok jeho výroby. Deníky do 15. 3. na ad-
resu: U. D. Ernst, DK9KR, Elbstr. 60, D-28199
Bremen, BRD.

OK2QX

V r. 1999 osla-
ví Rada Evropy
se sídlem ve fran-
couzském Štras-
burku 50. výročí
svého založení.
Při Radě Evropy
pracuje též radio-
klub CERAC,
jehož členem je
mj. i OK2QX, který odtamtud vysílal při příležitosti přijetí Československa do Rady
Evropy pod značkou TP5OK. Na snímku jsou vedoucí představitelé radioklubu; zleva
A. Piron, F. Kremer - F6FQK, A. Drake, W. Rössle a L. Hertwig. Radioklub CERAC
k tomuto významnému výročí vydává speciální diplom, jehož podmínky zveřejníme.
Třetí víkend v lednu bude stanice radioklubu CERAC vysílat pod značkou TP50CE.

(foto: Council of Europe)
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 FUNK 11/1998, Baden-Baden. SSTV s Ken-
woodem VC-H1. AR-8200, navigátor pro 2 GHz od
firmy AOR. Sedmiprvková Yagi s velkým ziskem
pro 2 m. Modifikace Alinco DX70. Integrované ob-
vody pro přizpůsobování antén AM/FM. Družicová
data z mailboxu. Účinný anténní vazební člen
(KV). Jednoduché pokusy s nf zesilovači (2. po-
kračování). Pohodlný interface pro „JVFAX“. S bi-
cyklem na KV a UKV (8. pokračování). Snadné na-
ladění prvků (KV). Amatéři a internet, aktivity na
VHF/UHF/SHF. Stav ionosféry z Austrálie. CD -
profesiomální zapojovací technika. Amatérská za-
pojení ze starých dob - s dvěma lampami přes vel-
kou louži. Tajný vysílač v Africe. Perseidy 1998.
Mezinárodní majákový weekend 1998 (na majá-
cích a majákových lodích). OT a radiotechnika:
Přijímač HRO.

 QST 10/1998, Newington. Klíčová role ama-
térů při záchranné akci horolezců v horách Idaho.
Nová stránka ARRL na Web (jen pro členy). Výzva
tranzistoru NorCasl 22. Mikrokontroler PIC v ama-
térských projektech. Anténa DF Twin pro hon na
lišku. Účinný několikapásmový vertikál pro 160 až
20 m. Indikátor napětí baterie. Dynamické due:
QEX a MCJ (jsou to technické časopisy). Pozdravy
z Ukrajiny. Návrhy FCC amatérům. Jednodrátová
anténa. Únik do přírody. Hon na lišku je praktický i
zábavný. Transceiver SGC SG-2020 (VKV). Udr-

žujte si v pořádku zařízení pro tísňový provoz.
Udělejte si vlastní stranu WWW (druhé pokračová-
ní).

 CQ AMATEUR RADIO 11/1998, Hicksville.
Sluneční maximum nás odmění. SGC SG-231
Smartuner, automatický anténní ladicí člen 1 až
60 MHz, ovládaný mikroprocesorem. Dálkově ladi-
telná invertovaná L-anténa pro 160 m. Sběratelé
vojenských zařízení. Dobré věci mohou přicházet
v malých balíčcích (jak si uspořádat ham shack).
Dálkový ovládací systém Kachina 505RC. Po-
známky o anténách. Řízení LED ze střídavých
zdrojů. O elektronkách do klasických přístrojů. Le-
onidy dříve a nyní. Zápisník paket rádia: Pro začá-
tečníky, interface TNC, základní pracovní postupy,
konfigurace TNC, příjem signálů pro paket rádio,
příliš silný nf signál je stejně špatný jako příliš sla-
bý, vysílání PR. Schůzka DX-manů v New Orlean-
su.

 RADIOAMATER 7-8/1998, Beograd. Fázo-
vání vertikální antény pro 7 MHz. Přijímač FM na
2 m. Záhadná ozvěna Green-Bank a EME. Čtyři
velké vědecké objevy dvacátého století. Anténa
CFA (KV, CFA = cross field antenna). Rozbor vy-
soké antény (KV). Předpovídání podmínek pro DX
na KV. Transvertor na 13 cm. Talent, který zava-
zuje (nejmladší účastník světového šampionátu
v rádiovém orientačním běhu). Internet - nepostra-
datelná pomůcka pro DX-mana.

 SWIAT RADIO 10/1998, Warszawa. Progra-
my v polštině. Pracovní postupy s robotem IY4M.
Mobilní přístroje Blaupunkt. Změny citlivosti. Ken-

wood TM-V7 (VKV). Německé přijímače, 3. pokra-
čování. Vertikální antény (VKV). Slunce a šíření.
Od SP9KRT k Radio Piekary. Internet nejen pro
krátkovlnné amatéry. Linux v amatérské praxi (pa-
ket rádio, 4. pokračování). Miniaturní bezdrátový
číslicový telefon. Práce v síti Radio-Net. Pojítko
ALAN 434 LPD (=low powered device). Klub
SP8KDB. Jednopásmový transceiver QRP SSB
(80 m). Modem typu Baycom s FX614. Krátkovlnní
amatéři na Maltě.

 CQ HAM RADIO 10/1998, Tokio. Klub japon-
ských amatérů v Kalifornii. Lineár 3,5 až 14 MHz
(elektronkový). Vf zesilovač HF500W s MOS FET
ARF 442/443. Lineár 1 kW pro 7 MHz (elektronko-
vý). Lineár 50 MHz 200 W (elektronkový). Lineár
50 MHz 500 W (elektronkový). Lineár 144 MHz
500 W (elektronkový). Lineár 100 W pro 430 MHz
(tranzistorový). Transceiver 7 MHz CW. Místní os-
cilátor pro převáděč 5,6 GHz. Připojení vícepás-
mové kubické antény (21, 24, 28 MHz) na jeden
napáječ. Rychlá rádiová síť a připojení na internet.
Současné americké QRP-přístroje. Simulování an-
tén. Dvoupásmový transceiver C5750 s GPS. Sta-
vebnice automatického klíčovadla DJII-MX. Elek-
třina a magnetismus. Jednoduchý digitální měřič
napětí a proudů. Filtr proti rušení televize. Teorie
lineárních zesilovačů s elektronkami. Jednoduchý
přijímač pro 7 MHz (2. pokračování). Časovací ob-
vod 555. Leptání desek s plošnými spoji. Databá-
ze rozhlasových vysílacích stanic.

 FUNKAMATEUR 10/1998, Berlin. ,Řidičák’
pro amatéry vysílače (úvodník). Desky s plošnými

O čem píší jiné
radioamatérské časopisy�

�

Předpověď podmínek šíření KV na leden
Navzdory přechodnému poklesu jak dynamika, tak i charakter vývoje na vzestupné

části křivky současného jedenáctiletého cyklu během loňského podzimu dále potvrzovaly
podobnost s několika cykly předešlými. Pokles byl ostatně jen přechodný (již během listo-
padu se karta obrátila a vzestup pokračoval) a byl dobře znát na výši říjnových průměrných
indexů - jak na slunečním toku SF=117,4 s.f.u., tak i na čísle slunečních skvrn R=55,6.

Dosazením do vzorce pro výpočet dvanáctiměsíčního klouzavého průměru získáváme
za loňský duben: R12=56,6 (pro srovnání - naše tehdejší předpověď zněla na R12=54).
Předpovědní diagramy pro předposlední leden tohoto tisíciletí byly spočteny z R12=113 (a
s čísly skvrn nad sto bychom se na tomto místě měli setkávat ještě alespoň dva až tři
roky). Pod dojmem vzestupu, který proběhl již před čtyřmi měsíci, jsme sice původně dou-
fali ve více - ale konečně ani 113 není právě málo a i během krátkých zimních dnů větši-
nou zcela postačí k otevírání všech krátkovlnných pásem (napřesrok na jaře očekávané
R12=160 bude ovšem jiná káva).

Malá doba slunečního svitu na severní polokouli Země zkrátí většinu dob otevření a i
proto na nejvyšších kmitočtech KV zatím ještě neuslyšíme signály z oblastí Pacifiku a zá-
padního pobřeží USA - a vzácnější budou i otevření na velké vzdálenosti podél rovnobě-
žek. Výhodou dolních pásem bude malý útlum v oblasti severní polokoule Země a opačně
tomu bude od rovníku jih, kde bude útlum růst.

Následuje obvyklé ohlédnutí s analýzou zajímavějších fází vývoje v loňském říjnu.
Jeho odlišnost od měsíců předcházejícího i následujícího způsobil přechodný pokles úrov-
ně sluneční aktivity, který ale počátek měsíce ještě ani nesignalizoval. Naopak jsme mohli
pozorovat důsledky protonové erupce z 30. září, která způsobila magnetickou bouři okolo
2. října. Samotná porucha začala rekurentně již 1. října a teprve po náznacích konce ne-
zvykle pokračovala další fází 2. října, v závěru se slabší a krátkou polární září. Podmínky
šíření krátkých vln byly celkově špatné, i když nejvyšší použitelné kmitočty klesly jen málo.
Poslední pozorovaná větší erupce byla registrována 7. října odpoledne. Geomagnetické
pole bylo v dalším vývoji převážně klidné a jen málokdy aktivní, takže se navzdory poklesu
sluneční radiace postupně nejen otevírala všechna pásma KV, ale podmínky šíření se za-
čaly postupně zlepšovat v globálním měřítku.

Zvrat se začal chystat okolo 15. 10., kdy náhle vzrostl sluneční tok. Magnetické pole
Země se současně uklidnilo, což umožnilo vývoj nejlepších podmínek šíření krátkých vln
(zejména mezi 12.-18. 10., včetně výrazného otevření v pásmu 20 metrů do Tichomoří 15.
října ráno). To ale již bylo možno dedukovat polohu rozsáhlé koronální díry v severních he-
liografických šířkách, navíc v sousedství skupin skvrn, které zrály k výskytu erupcí, k nimž
došlo 17. a 18. 10. Rozhodující vliv měla nakonec ona koronální díra a následující jevy lze
vysvětlit Alfvénovými vlnami ve spojení s vysokorychlostními proudy částic. Bouře začala
náhle 18. 10. v 19.51 UTC a v dalším vývoji byla doprovázena polárními zářemi a výraz-
ným zhoršením podmínek šíření od 19. 10. Tím skončil další příznivý interval vývoje pod-
mínek a pokračovaly různé varianty fází záporných. Úroveň sluneční aktivity nejen během
silných magnetických bouří 19.-22. 10., ale i ve dnech následujících klesala, čímž zne-
snadnila až znemožnila přechod ionosféry Země do obvyklého stavu (ze kterého mj. vy-
chází většina předpovědí). Převažující vliv větší rekombinace proti ionizaci přispíval
k udržení velkého počtu nehomogenit. Přijímané signály byly často slabé, kolísající a ne-
zřídka zkreslené (rozptylem a vícecestným šířením), Možnost slyšet stanice i na nejvyš-
ších kmitočtech krátkých vln sice zůstala zachována, ale byla způsobena ponejvíce výsky-
tem aurorálního typu sporadické vrstvy E. Maxima kritických kmitočtů oblasti F2 klesla 24.

10. pod 6 MHz a poté jen velmi pomalu stoupala, nicméně se v denních maximech postup-
ně dostala do okolí 10 MHz a 29. a 30. 10. dokonce na 12 MHz. Podmínky se současně
dostaly lehce nad průměr.

Majáky IBP: bez problémů byly postupně slyšet 4U1UN, W6WX, ZL6B, VK6RBP,
JA2IGY, 4S7B, 5Z4B, ZS6DN, OH2B, CS3B, LU4AA a YV5B a ovšem i „profesionální“
majáky VL8IPS a LN2A, přestože nejsou přímo v amatérských pásmech. Nástup zimy se
projevil i tím, že jen na dvou-třech pásmech byly slyšet ZL6B a „profesionální“ majáky
VL8IPS a LN2A, koordinované ITU (zde byl kmitočet v blízkosti dvacítky změněn na
14 396 kHz, tedy asi o 11 kHz snížen).

A na závěr opět přehled denních měření - za loňský říjen. Průměrný sluneční tok
117,4 s.f.u. byl spočten z denních hodnot 119, 113, 112, 115, 117, 117, 124, 124, 124,
121, 119, 114, 118, 119, 131, 131, 135, 126, 118, 121, 118, 115, 113, 111, 108, 104, 103,
108, 110, 112 a 119. Stav geomagnetického pole ukazují indexy Ak z Wingstu 22, 34, 11,
5, 6, 5, 27, 16, 17, 8, 8, 8, 6, 2, 4, 3, 10, 12, 39, 29, 23, 25, 17, 16, 10, 5, 13, 10, 13, 4 a 6,
jakož i jejich průměr 13,4.

OK1HH
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PRACOVNÍ NÁPLŇ: Podpora prodeje konstrukčních dílů a skříněk firmy BOPLA.
POŽADAVKY: Vzdelání VŠ elektro, popřípadě SPŠ elektro, praxe ve vývoji, případně konstrukci elektronických
systémů, plynulá znalost německého jazyka slovem i písmem, řidičský průkaz skupiny B a přiměřená řidičská
praxe, komunikativnost, bezúhonnost a společenské vystupování.
DATUM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: leden/únor 1999.
Žádosti s profesním životopisem zasílejte písemně poštou nebo faxem na adresu firmy:
ELING BOHEMIA, s. r. o., Na drahách 814, 686 04  Kunovice. Tel.: 0632/549935, FAX: 0632/549047

spoji zhotovené doma a levně. XW3O/XW3OA vy-
sílají z Laosu. Nový miniaturní příruční transceiver
Icom IC-Q7E (2 m, 70 cm). Automatický anténní
ladicí člen AT11 a jeho menší bratr (1,8-30 MHz).
Malá zařízení pro analogové i digitální družicové
signály pro více účastníků. Osmdesát let Radia
Reykjavik. Krátkovlnný radiokatalog na WWW. Fil-
tr proti šumu, už druhý. Kurs programování AVR-
AT90S1200 (10. pokračování). Ohmatávacímu te-
orému na stopě (analogové zpracování signálů
vytlačováno digitálním). Displej LED a interface
I2C. Mixážní pult řízený počítačem. Keramické
kondenzátory a jakost obvodů. Elektronický čítač
provozních hodin. Širokopásmový zesilovač pro
laboratoř. Usměrňovač vf s velkou vstupní impe-
dancí. Pokusy s lavinovitými fotodiodami a lasero-
vými diodami (4. pokračování). Vyhodnocování os-
cilogramů. Katalogové listy DX-77E, TDA2540 a
TDA2541. Televize na dlani: ATV-mikroTX pro
pásmo 23 cm. Transvertor 6 m/70 cm s technikou
stripline. Vyhodnocovač antén VHF/UHF. VOX a
AGC s MC2830OP. Kufr na nářadí pro přenosná
zařízení.

 RADIOHÖREN & SCANNEN 11/1998, Ba-
den Baden. Rádio na skále (Gibral tar) .  Ve
Schwarzenburgu zhasla světla (Švýcarsko). Za-
šifrováno. Filtr s atenuátorem. První tranzistorová
rádia v Německu. Výstava 75 let rozhlasu v Ně-
mecku. Superskener AR-8200 firmy AOR. NRD-
545 a KWZ-30, svět digitálních melodií. Konec ně-
meckáho vysílání BBC?

Ing. J. Daneš, OK1YG

Firma ELING BOHEMIA, s. r. o., hledá

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE PRO OBLAST PRAHY.
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Řešení
radioamatérské křížovky

z PE-AR 12/98, s. 46
Vpravo je správné řešení radioama-

térské křížovky, tajenka zní „MORSE“.
Jména 5 vylosovaných výherců přinese-
me v příštím čísle, neboť předvánoční
přetížená pošta měla pro vaše kores-
pondenční lístky delší dodací lhůty.

ELEKTRONIKA V ČLÁNCÍCH
na disketě 3,5“

databázový seznam článků
s elektronickou a elektrotechnic-
kou tematikou v časopisech: Prak-
tická elektronika A Radio, Kon-
strukční elektronika A Radio, A
Radio - stavebnice a konstruk-
ce, R+Rádio plus KTE, AMA-ma-
gazín, Amatérské rádio a Elec-
tus byl opět doplněn o články,
vyšlé v těchto časopisech do kon-
ce roku 1998. Takto doplněný se-
znam obsahuje více jak 10 000
záznamů a na disketě 3,5“ na do-
bírku za 296 Kč včetně poštovné-
ho jej zasílá
Kamil Donát, Pod sokolovnou 5,
140 00 Praha 4.

� Předně se omlouvám všem za informaci,
kterou přinesl tento časopis v 10. čísle 1998, že
Slovinsku dosud nepřistoupilo na dohodu CEPT
- což sice bylo pravda v době zpracovávání no-
ticky, ovšem nikoliv v době, kdy byla otištěna.
CEPT licence již ve Slovinsku platí!!
� O tom, že si ve Slovinsku považují radioa-
matéry, svědčí i skutečnost, že slovinská pošta
vydala speciální obálky a razítko u příležitosti
40. výročí radioklubu Cerkno, který má vydanou
licenci S50E. Sběratelé mohou tuto raritu získat

poštou, pokud zašlou 3 $ na adresu: Milan Von-
cina, Cvetkova 35, Cerkno 5282, Slovenija.
� Sběratelé QSL lístků z různých amerických
okresů mohou zaslat disketu a požádat o nahrá-
ní programu, který pro OS Windows 95 napsal
Gene Olig, KD9ZP, W4325 Fourth St. Road, Fond
du Lac, WI 54935 USA. Zasílá jej zdarma a pro-
gram sestáví úplnou žádost o diplom na základě
dat zadaných z došlých QSL lístků.
� Všechny DX operátory, kteří používali infor-
mace z velmi známého internetovského periodi-
ka „DX Reflektor“ překvapila zpráva, že Lindon,
VE7TCP skončil s jeho vydáváním. Sloužil mno-
ha dalším vydavatelům jako vzor dobrého infor-
mačního bulletinu i jako zdroj informací.
� Internet, či lépe řečeno někteří jeho uživate-
lé nabízejí nyní závodníkům na KV vynikající služ-

by, pokud se týče některých závodů. Nejenže mů-
žete celý deník odeslat prostřednictvím E-mailu,
takže máte jistotu, že stihl adresáta (příjem se
obvykle automaticky potvrdí zpět na vaši adre-
su), ale můžete využít i dalších služeb, jako je
kontrola správnosti uvedených značek (vypsání
„unique call“ přičemž vám budou nabídnuty i
značky, se kterými mohlo dojít k záměně. Ko-
nečně - vyzkoušejte si sami na adrese
question@cqww.com
� Za umístění v závodě Concurso Iberoame-
ricano 97 získaly stanice OK2QX, OK1KZ a
OM6TX medaile za umístění v kategorii „B“.
V kategorii D (více operátorů) se umístila stani-
ce OK1KCF na 2. místě.
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