
Praktická elektronika A Radio - 2/99

ROČNÍK IV/1999. ČÍSLO 2

NÁŠ ROZHOVOR

Praktická elektronika A Radio
Vydavatel: AMARO spol. s r. o.
Redakce: Šéfredaktor: ing. Josef Kellner, redak-
toři: ing. Jaroslav Belza, Petr Havliš, OK1PFM,
ing. Jan Klabal, ing. Miloš Munzar, CSc., se-
kretariát: Eva Kelárková.
Redakce: Radlická 2, 150 00 Praha 5,
tel.: (02) 57 31 73 11, tel./fax: (02) 57 31 73 10,
sekretariát: (02) 57 32 11 09, l. 268.
Ročně vychází 12 čísel. Cena výtisku 30 Kč.
Pololetní předplatné 180 Kč, celoroční před-
platné 360 Kč.
Rozšiřuje PNS a. s., Transpress spol. s r. o.,
Mediaprint & Kapa a soukromí distributoři.
Objednávky a předplatné v ČR zajišťuje
Amaro spol. s r. o. - Michaela Jiráčková,
Hana Merglová (Radlická 2, 150 00 Praha 5,
tel./fax: (02) 57 31 73 13, 57 31 73 12), PNS.
Objednávky a predplatné v Slovenskej repub-
like vybavuje MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o.,
P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava, tel./fax (07)
444 545 59 - predplatné, (07) 444 546 28 - ad-
ministratíva. Predplatné na rok 408,- Sk, na polrok
214,- Sk.
Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou - ředitelstvím OZ Praha (č.j. nov
6005/96 ze dne 9. 1. 1996).
Inzerci v ČR přijímá redakce, Radlická 2,
150 00 Praha 5, tel.: (02) 57 31 73 11, tel./
/fax: (02) 57 31 73 10.
Inzerci v SR vyřizuje MAGNET-PRESS Slo-
vakia s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava,
tel./fax (07) 444 506 93.
Za původnost a správnost příspěvků odpovídá
autor (platí i pro inzerci).
Internet: http://www.spinet.cz/aradio
Email: a-radio@login.cz
Nevyžádané rukopisy nevracíme.
ISSN 1211-328X, MKČR 7409
© AMARO spol. s r. o.

V TOMTO SEŠITĚ

s panem Klausem Tammem,
představitelem jednoho z nejvý-
znamnějších evropských výrob-
ců svorkovnic, německé firmy
PTR MESSTECHNIK, který je od-
povědný za řízení prodeje vý-
robků této firmy do zahraničí,
tedy i do naší republiky.

Pane Tamme, mohl byste nás
prosím stručně seznámit s vaší
firmou a její historií?

Firma PTR byla založena jako sou-
kromá firma v roce 1979. V listopadu
1989 odprodali tehdejší akcionáři
všech 100 % akcií švýcarské holdingo-
vé společnosti Phoenix Mecano AG.
Tím se firma PTR stala součástí jedné
z ekonomicky nejvýkonnějších a kapi-
tálově nejsilnějších společností.

Které své výrobky považujete
za nejúspěšnější?

Již od svých začátků nabízela fir-
ma PTR svorkovnice a měřicí sondy.
Během let zaznamenávala firma trva-
lý nárůst prodeje, přičemž pro ex-
port se staly nejzajímavějšími právě
různé druhy svorkovnic. Od dubna
1997 jsme začali nabízet také svor-
kovnice pro upevnění na lišty DIN,
např. v rozvaděčích. Celý koncern
PTR je dnes  jedním z nejznámějších
dodavatelů elektromechanických sou-
částek.

Logo, které vaše firma používá,
sdílíte i s jinými firmami. Může-
te nám tedy představit také tyto
další firmy, které tvoří koncern
PTR, a seznámit čtenáře s jejich
zaměřením?

Pod holding Phoenix Mecano spa-
dají následující firmy s těmito orienta-
cemi:
- Příslušenství:
Rose Elektrotechnik (profilové díly
apod.), Bopla Gehäuse Systeme (kra-
bice a jejich příslušenství).
- Elektromechanické součástky:
Fritz Hartmann Gerätebau (kódové
spínače, mikrospínače apod.), PTR
Messtechnik (svorkovnice do DPS a
pro lišty DIN, měřicí sondy), Kundisch
Electronic (membránové klávesnice),
Phoenix Mecano Digital (osazování
DPS, včetně SMD), Götz-Udo Hart-
mann (cívky).
- Mechanické díly:
RK Rose + Krieger (hliníkové kon-
strukční profily), Dewert (lineární elek-
tromotory pro podvozky).

Celková organizace se dělí do tří
skupin:
- Výrobní skupiny (v 5 různých mís-
tech).

Pan Klaus Tamm

〉〉〉〉〉
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- Prodejní skupiny (ve 14 různých mís-
tech na světě).
- Finanční skupiny a skupiny poskytu-
jící služby.

PTR Messtechnik je výrobcem
svorkovnic. Mnoho našich čte-
nářů buďto již svorkovnice pou-
žívá, nebo je používat ve svých
konstrukcích hodlá. Můžete nás
podrobněji informovat o své na-
bídce?

Naše firma nabízí nejen svorkovni-
ce pro osazení do DPS, ale i široká
technická řešení. Velmi populární jsou
série svorkovnic do DPS se šroubko-
vým uchycením kabelů, stejně jako
série nasouvacích konektorů nebo
multikonektorů.

Navíc jsme nedávno zahájili i výro-
bu svorkovnic s pružinovým úchytem
kabelu bez šroubů. Svorkovnice dodá-
váme ve velikostech 2pólových a 3pó-
lových pro modulární použití, to zna-
mená, že je lze skládat v libovolných
kombinacích do řady při zachování
jmenovitých roztečí. Tento systém
umožňuje při minimálních požadav-
cích na skladové kapacity sestavit
prakticky jakoukoliv svorkovnici podle
požadavků konstruktérů. Konektory
- pevný blok - dodáváme v provede-

ních 2pólový až 24pólový. Většina
svorkovnic má povrch přizpůsobený
pro možný popis inkoustovými potis-
kovači.

Jaké svorkovnice nabízíte pro
upevnění na lištu DIN?

PTR Messtechnik nabízí širokou
řadu výrobků pro lišty DIN, např. prů-
chozí svorkovnice při nastavování ka-
belů, zemnicí svorkovnice k liště DIN,
svorkovnice nulového vodiče umožňu-
jící měření proti zemi bez rozpojení
obvodu, tříúrovňové instalační svor-
kovnice, rozpojovací svorkovnice, po-
jistkové svorkovnice, testovací roz-
pojovací svorkovnice a celou řadu
příslušenství. Ke jmenovaným řadám
se šroubovým uchycením kabelů ne-
dávno přibyly i svorkovnice pro DIN
lištu s pružinovým uchycením kabelů
bez použití šroubů.

Někteří uživatelé nepracují pou-
ze v oblasti malého napětí. Pro-
to potřebují do svých aplikací
používat součásti schválené
některou světovou zkušebnou

(z hlediska izolačního napětí).
Jaké izolační materiály používá-
te, jakými zkušebnami vaše vý-
robky procházejí?

Naše výrobky jsou schvalovány
zkušebnami UL-, CSA- a VDE-. Splňu-
jí např. normy UL1059, CSA22.2 č.158,
EN60998 (svorkovnice) a DIN VDE0627
(konektory). Jako izolant používáme
velmi kvalitní polyamid, který si zacho-
vává své izolační vlastnosti v širokém
rozsahu teplot, což u některých jiných
výrobců nemusí být samozřejmostí.
Třída hořlavosti je UL94 V-0!

Připravujete nějaké novinky ve
svém sortimentu?

Ano, v příštím roce uvedeme jako
novinku cívky. Podrobné informace
však budeme teprve publikovat.

Jaké jsou vaše hlavní přednosti
ve srovnání s konkurencí?

Firma PTR nabízí výrobky vysoké
užitné hodnoty. Hlavní výhodu spatřují
naši zákazníci v možnosti získávat
velmi kvalitní mezinárodně certifikova-
né výrobky za rozumné ceny. Neméně
významnou devizou naší firmy je ved-
le špičkové kvality také šířka sorti-
mentu v dané oblasti, pružnost při ře-
šení požadavků zákazníků a plnění
komplexních úkolů. Díky kvalifikova-
nému a dobře motivovanému týmu je
PTR schopným partnerem pro ty zá-
kazníky, kteří hledí do budoucnosti.

Stále více výrobních firem si
dává pozor na kvalitu svých vý-
robních vstupů. Jakým způso-
bem kontrolujete kvalitu ve fir-
mě, máte výrobu certifikovanou
podle ISO 9001?

Kvalita našich výrobních postupů
je velmi pečlivě kontrolována v několi-
ka stupních podle interních předpisů.
Již v lednu 1994 jsme získali meziná-
rodní certifikát kvality EN 29001/DIN
ISO 9001. Každoroční úspěšné audity
obnovující platnost tohoto certifikátu
potvrzují dokonalost našich postupů.
Naší firmě rozhodně přízeň zákazníků
stojí za toto úsilí.

Kde mohou zákazníci z České
republiky a Slovenské republiky
získat technické informace o vý-
robcích firmy PTR a kde si je
mohou koupit nebo objednat?
Máte své internetové stránky?

Podrobné informace o našem sor-
timentu můžete snadno získat na naší
internetové stránce:
http://www.ptr-messtechnik.de.

V České republice distribuuje naše
výrobky firma GM Electronic (http://
www.gme.cz, tel. 02/232 26 06), na
Slovensku pak také firma 3Q Service
v  Žilině.

Pružinové
uchycení
kabelu

Zemnicí svorkovnice na lištu DIN
Děkujeme vám za rozhovor.

Připravil ing. Hynek Střelka a ing. Josef Kellner
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SEZNAMUJEME VÁS
Bezšňůrový

digitální
telefon

Siemens
Gigaset 2010

Před půldruhým rokem (v PE 4/96)
jsem uveřejnil test jednoho z nejlepších
bezšňůrových telefonů - typu Gigaset
910 firmy Siemens. Od té doby přinesla
tato firma na trh model, označený Gig-
set 1010, avšak protože se ve svých
funkcích ani v provedení od přístroje
910 příliš nelišil, rozhodl jsem se tehdy
ho netestovat. V současné době se
však objevil nový typ s označením Giga-
set 2010, který se sice od předešlých
typů vzhledově příliš neliší a převzal od
nich i řadu původních funkcí, je však do-
plněn několika novými funkcemi. Co ale
považuji za nejpodstatnější a co bylo též
hlavním důvodem testu, je cena tohoto
přístroje. Zatímco typ 910 byl prodáván
za více než 12 000,- Kč, tento typ je na-
bízen za cenu téměř poloviční. A to
může být pro případné zájemce, vzhle-
dem ke špičkovým vlastnostem přístro-
je, již velmi přitažlivé.

Celkový popis

Gigaset 2010 se, shodně jako přede-
šlé typy, skládá ze dvou dílů, a to ze zá-
kladny, označené Gigaset 2010 a z pře-
nosné části s označením Gigaset 2000S.
K přístroji lze dokoupit ještě komfortní
přenosnou část s označením Gigaset
2000C, umožňující některé dodatečné
funkce (např. sestavení telefonního se-
znamu). Tato přenosná část má ovládá-
ní i indikaci obdobnou, jaká je použí-
vána u mobilních telefonů. S jednou
základnou může spolupracovat až šest
přenosných částí, lze k nim dokoupit
i speciální nabíječe, do nichž se přenos-
né části ukládají. Tyto nabíječe mají
označení Gigaset 2000 L.

Jak jsem již v úvodu řekl, vnější pro-
vedení přístroje je obdobné jako u mi-
nulých typů. Účelná změna je pouze
v menším délkovém rozměru přenosné
části, která je o 15 mm kratší a váží
(i s akumulátory) o 20 g méně než pře-
nosná část předešlých typů. Menší změ-
ny jsou i v ovládání, protože zatímco
k aktivaci a ke zrušení hovoru bylo
u předešlých typů používáno jediné tla-
čítko, zde (obdobně jako u mobilních te-
lefonů) jsou používána tlačítka dvě. Jak
z dalšího vyplyne, nové provedení má
navíc některé nové funkce.

V základní sestavě je přístroj dodá-
ván se základnou, jejím síťovým napá-
ječem a jednou přenosnou částí. K zá-
kladně lze připojit až šest přenosných

částí. Účastníci mohou používat státní
linku (pokud je právě volná), přitom ho-
vor může být mezi jednotlivými přenos-
nými částmi libovolně přepojován a je-
jich účastníci mohou též kdykoli hovořit
i mezi sebou. Pokud uživatel přenosnou
část přenáší například v kapse, může
zablokovat funkci tlačítek tak, aby jejich
náhodným stisknutím nedošlo k nežá-
doucímu omylu. Příjem hovorů je však
stále realizovatelný. Funkci tlačítek lze
opět jednoduchým způsobem odbloko-
vat. Přenosnou část lze v případě potře-
by i zcela vyřadit z funkce. Její funkce
se obnoví stisknutím příslušného tlačít-
ka nebo automaticky po jejím položení
na základnu. Po položení přenosné čás-
ti na základnu se akumulátory automa-
ticky dobíjejí, přitom se uživatel nemusí
obávat o jejich přebití, protože plně na-
bité akumulátory jsou dobíjeny již jen
udržovacím způsobem. Připomínám jen,
že lze přenosnou část položit na základ-
nu jak tlačítky směrem dolů, tak tlačítky
směrem nahoru. Tyto funkce jsou tedy
zcela shodné jako u předešlých typů.

V přenosné části jsou používány dva
akumulátory běžného tužkového prove-
dení a mohou to být akumulátory niklo-
kadmiové (NiCd) nebo niklometalhydri-
dové (NiMH). K testovanému přístroji
byly přiloženy niklokadmiové akumulátory
SAFT s kapacitou 600 mAh. Tyto aku-
mulátory mají podle výrobce napájet pří-
stroj v pohotovostním stavu až 70 hodin
a ve stavu hovoru až 7 hodin. Pokud
jsou používány akumulátory NiMH, kte-
ré mají podstatně větší kapacitu, pro-
dlouží se tyto doby na dvojnásobek.

Ostatní obvyklé funkce jsou obdobné
jako u předešlých typů, to znamená, že
má přístroj paměť pro deset telefonních
čísel, lze volit hlasitost i způsob vyzvá-
nění, dále hlasitost hovoru ve sluchátku
a je též možné přenosnou část zabloko-
vat tak, že nelze volat žádného účastní-
ka nebo že lze zavolat pouze určitého

účastníka. V případě, že si nepřejeme,
aby účastník slyšel to, o čem v místnosti
hovoříme, lze vypnout v přenosné části
mikrofon. Současně lze zvolit, zda má
mít druhý účastník v této době ve slu-
chátku ticho nebo zda mu má být repro-
dukována hudba. Důležitější funkce,
u nichž si nepřejeme, aby do jejich na-
stavení kdokoli zasahoval, jsou chráně-
ny kódovým číslem (PIN), které je nutné
přístroji sdělit v případě, kdy takovou
funkci chceme vložit, zrušit nebo změnit.

Změnou je, že se v paměti přístroje
automaticky uchovává posledních pět
naposledy volaných čísel, která je pak
možné kdykoli zopakovat.

Další novinkou je funkce, která umož-
ňuje zobrazovat počet realizovaných
hovorových impulsů a, pokud přístroji
sdělíme cenu jednoho impulsu, může
zobrazovat i celkovou částku za tyto im-
pulsy. K realizaci této funkce je však na-
prosto nezbytné vyžádat si od provozo-
vatele telefonní sítě, v našem případě
tedy SPT Telecom, o vysílání těchto ho-
vorových impulsů z ústředny do našeho
přístroje. O tom, jak lze tuto službu reali-
zovat a za jaké poplatky, však návod
k přístroji bohužel nic neříká. Protože
jsem předpokládal, že by právě tato
funkce mohla mnoho uživatelů tohoto
telefonu zajímat, pokusil jsem se zjistit,
zda je taková služba v naší telefonní síti
vůbec možná a když ano, kolik bychom
za to museli provozovateli SPT Telecom
platit. Podařilo se mi zjistit, že tato služ-
ba již skutečně existuje, je však nutné
o ni požádat a jednorázový poplatek je
v takovém případě 60,- Kč. Každý mě-
síc je však za tuto službu připočítávána
ke stálému měsíčnímu poplatku částka
31,50 Kč. Vysílání impulsů je realizova-
telné u každého účastníka bez ohledu
na to, zda je připojen k digitální nebo
k analogové ústředně. V této souvislosti
bych však chtěl upozornit na to, že takto
zjištěné údaje o počtu hovorových im-

〉〉〉〉〉
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pulsů nebo o celkové ceně za tyto im-
pulsy lze považovat pouze za informa-
tivní a pro vyúčtování je směrodatný jen
ten počet impulsů, který indikuje počita-
dlo v ústředně. Tato funkce je rozšířena
ještě na možnost stanovit částku, která
smí být v příslušné přenosné části pro-
telefonována a pokud ji uživatel překročí,
přístroj mu žádné další výstupní hovory
nedovolí. Tato funkce, která je v návodu
označována nepříliš vhodným termínem
„konto kapesného“, je pouze jakousi va-
riantou funkce předešlé.

Libovolnou přenosnou část lze za-
blokovat tak, že z ní nelze volat jiného
účastníka, případně naprogramovat nej-
výše čtyři čísla, která může uživatel vo-
lat i při zablokované přenosné části.
Přenosnou část lze též zablokovat pro
meziměstská nebo mezistátní volání, to
znamená, že z ní po zablokování nelze
volat čísla, začínající jednou nebo dvě-
ma nulami. Tento přístroj umožňuje ješ-
tě celou řadu dalších úkonů, jejichž po-
pis by však již přesáhl rámec tohoto
testu.

Technické údaje podle výrobce

Standard: DECT.
Počet kanálů: 120 duplexových kanálů.
Vysílací pásmo: 1,88 až 1,90 GHz.
Duplexní systém: Časový multiplex.
Odstup kanálů: 1728 kHz.
Bitový tok: 1152 kbit/s.
Modulace: GFSK.
Dosah signálu: 300 m (ve volném pro-

storu), 50 m (uvnitř budov).
Vysílací výkon: 10 mW (střední výkon

pro každý kanál).
Napájení základny: 220 až 230 V/50 Hz.
Příkon základny: 3 až 5 W.
Doba provozu přenosné části:

70 hodin (pohotovost),
7 hodin (hovor).

Způsob volby: tónová nebo impulsní.
Rozměry: 14,5 x 12 x 7 cm (základna),

16 x 5,5 x 2,5 cm (přenosná část).
Hmotnost: 210 g (základna),

165 g (přenosná část).
Přípojné kabely: 3 m (síťový přívod),

3 m (telefonní přívod).
Telefonní zástrčka: Mini-Western 6/4.

Funkce přístroje

látory jiných výrobců používat nesmí,
protože by zřejmě přístroj poškodily.

Stejně nesmyslné je i další varování,
že by „při náhodné záměně zástrčky na-
pájení s telefonní zástrčkou mohlo na
dobíjecích kontaktech vzniknout napří-
klad při bouřce nepřípustně vysoké na-
pětí“. Absolutní nesmyslnost tohoto do-
poručení snad ani není vhodné rozebírat
a dále komentovat. Obdobné je i další
tvrzení, že by „nesprávně vložené aku-
mulátory mohly přístroj poškodit“, ne-
smyslem proto, protože do přístroje aku-
mulátory nesprávně vložit prostě nejde!
Také výrazy, používané v textu návodu
jako například: „zahájení procedury“,
„přerušení procedury“, „ukončení proce-
dury“, „provádění přepnutí“ nebo věta
„zobrazí se naběhlý sumární stav tarif-
ních údajů“, či „rádiové signály vnikají
do sluchadel“ jsou nehezké, případně
obtížně srozumitelné. Ani používaný vý-
raz „tarifikační“ impuls není v tomto pří-
padě na místě, protože se jedná o pří-
davné jméno od slova tarif a tím je „tarif-
ní“ impuls. Ještě vhodnější by patrně bylo
používat vžitý výraz „hovorový“ impuls.

Nejde však jen o verbální nedostat-
ky. Tak například pokynu pro dočasné
přepnutí přístroje z impulsní volby na
volbu tónovou, což je úkon, který je
u účastníků, kteří jsou dosud napojení
na analogové ústředny, často používán
(například pro ovládání záznamníku)
byla v návodu pro typ 910 zcela správ-
ně věnována naprosto zřetelně označe-
ná krátká kapitola. U návodu k tomuto
přístroji jsem tento úkon sice pracně, ale
marně hledal. Až po delší době jsem
tento pokyn našel v kapitole „Ovládání
jiných zařízení pomocí tónové volby“ a
to zcela náhodně, protože nemá žádné
přesnější označení. To vše je pro mě ur-
čitým zklamáním, protože návod k typu
910 byl velmi kvalitní a domnívám se,
že i tento špičkový přístroj by si zasloužil
návod obdobné kvality.

Závěr

Jestliže tedy pominu zhoršenou kva-
litu návodu, pak musím znovu konstato-
vat, že Gigaset 2010 zřejmě představuje
opět to nejlepší, co je v oblasti bezšňů-
rových přístrojů na trhu nabízeno. To
navíc podtrhuje skutečnost, že zatímco
přístroj Gigaset 910 byl v polovině roku
1996 prodáván za 12 188,- Kč, je Giga-
set 2010 dnes nabízen například u firmy
Marex (Praha 2, Francouzská 32) za
6991,-  Kč. To znamená téměř poloviční
cenu oproti ceně původní. Zbývá ještě
dodat, že další přenosnou část 2000S
lze přikoupit za 3730,- Kč a komfortní
přenosnou část 2000 C za 5150,- Kč.
(Všechny ceny jsou včetně DPH).

Adrien Hofhans

〉〉〉〉〉

Dietmeier, U.: Vzorce pro elek-
troniku, vydalo nakladatelství
BEN - technická literatura, 256
stran A5, 314 obrázků, 26 tabu-
lek, obj. číslo 120941, 249 Kč.

Tato sbírka vzorců obsahuje nejdůleži-
tější vzorce pro nejpoužívanější stavební
prvky a obvody v elektronice.

Z obsahu: 1. Užitečná početní pravidla;
2. Systém orientačních šipek; 3. Periodic-
ká napětí a proudy; 4. Základní zákony
elektrotechniky; 5. Polovodiče a elektron-
ky; 6. Zapojení; 7. Měřicí technika; 8. Re-
gulační technika; 9. Digitální technika; 10.
Matematický dodatek; 11. Tabulky.

Hájek, J.: 3x Časovač 555 - prak-
tická zapojení se 3 časovači, vyda-
la nakladatelství AA Praha a BEN
- technická literatura, 128 stran A5,
obj. číslo 120951, 129 Kč.

Opět vychází další sbírka zapojení
s časovači 555. Volně navazuje na před-
chozí dva díly („Časovač 555“ a „2× Časo-
vač 555“).

Z mnoha dostupných pramenů však
byla pro tuto knihu vybrána zajímavá a vy-
zkoušená jednoduchá zapojení, jejichž zá-
kladem jsou vždy tři a více časovačů 555.

Z obsahu: Řetězové zapojení; Běžící
světlo; Časový programátor; Časovač pro
CB; Časovač pro dlouhý čas; Schodišťový
spínač; Intervalový spínač stěračů; Gene-
rátor zpožděných impulsů; Generátor pru-
hů; Kodér pro modeláře; Zvuk Dieselova
motoru; Píšťalka lokomotivy; Zkoušečka
časovačů 555; Zkoušeč kabelů; Indikátor
stavu benzinu; Číslicový teploměr; Převod-
ník kapacita-čas; Převodník odpor-čas;
Hledač kovových předmětů; …

Knihy si můžete zakoupit nebo objed-
nat na dobírku v prodejně technické litera-
tury BEN, Věšínova 5, 100 00 Praha 10,
tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27
75. Další místa: Jindřišská 29, Praha 1;
Slovanská 19, sady Pětatřicátníků 33, Pl-
zeň; Cejl 51, Brno. Adresa na Internetu:
www.ben.cz. Zásielková sl. na Slovensku:
Anima, Tyršovo nábrežie 1 (hotel Hutník),
040 01 Košice, tel./fax (095) 6003225.

NOVÉ
KNIHY

• • •

Jako u předešlých variant tohoto pří-
stroje nelze mít z funkčního hlediska na-
prosto žádné námitky. Přenosná část to-
hoto přístroje je o něco menší i o něco
lehčí, než tomu bylo u minulých typů.
I když to není o mnoho, přece jen každý
ušetřený centimetr i dekagram mohou
být pro uživatele výhodné. U základny
to však již důležité není.

Všechny funkce popsané v návodu
splňoval přístroj naprosto bezchybně a
lze ho tedy, shodně jako předešlé mo-
dely, považovat za velmi dobrý.

Jediné, k čemu bych měl tentokrát
připomínky, je návod k obsluze, který
obsahuje řadu nelogických pokynů a ne-
lze ho v žádném případě srovnávat s kva-
litním návodem, kterým byl vybaven typ
910. Dovolím si vyjmenovat alespoň ně-
kolik zásadních nedostatků. V návodu je
opět výstraha před používáním jiných
typů akumulátorů (tedy nikoli typu AA),
což je nesmysl již proto, že do přístroje
akumulátory jiného typu prostě vložit ne-
lze. A autor návodu opět vyjmenovává
výrobce, jejichž akumulátory jsou vhodné,
takže uživatel nabývá dojmu, že akumu-

Oprava k článku
„Stroboskop“ z PE 12/98

Pan Mário Štekláč
z Banskej Štiavnice nás
upozornil na chybu na
desce s plošnými spoji
stroboskopu (schéma je
bez chyby). Na obrázku
je detail opravené desky.
Redakce se omlouvá a
za upozornění děkuje.
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4. Papírové kondenzátory

Tento typ by se mìl vlastnì nazývat
olejovým kondenzátorem, proto�e
hlavním dielektrikem je olej, kterým je
papír napu�tìn. Dvì vrstvy papíru a
tenkých hliníkových fólií jsou smotány
do svitku, viz obr. 1. Speciální techno-
logií jsou vyrobeny svitkové kondenzá-
tory MP - u tìch je kovová vrstva na-
paøena pøímo na povrch papíru a mají
jednu u�iteènou vlastnost - pøi prùrazu
se nezkratují oba polepy kondenzáto-
ru, ale v místì prùrazu se kovová vrs-
tvièka odpaøí a kondenzátor dále plní
svou funkci. Jednou ze �patných vlast-
ností tìchto kondenzátorù je navlha-
vost, díky ní� se èasem zhor�ují izo-
laèní vlastnosti dielektrika. Dnes je
nalezneme pouze v oblasti silové elek-
trotechniky, nebo� pro své velké roz-
mìry jsou v obvodech s polovodièi
prakticky neupotøebitelné. Ov�em ve
�zlatých dobách elektronek� mìly své
nezastupitelné místo a velký význam i
pøes svou velkou parazitní indukènost.

5. Fóliové kondenzátory
z plastických hmot

Mají vlastnosti, které jsou odvislé od
technologie výroby a materiálu dielek-
trika. Obdobnì jako svitkové konden-
zátory mají velkou parazitní indukè-
nost. Materiálem dielektrika mù�e být
polypropylén, polyester nebo styroflex.
Tyto kondenzátory mají malý teplotní
koeficient a malé ztráty, tak�e se pou-
�ívají v oscilátorových obvodech. Ne-
výhodou je také malá odolnost proti
prùrazu. Moderní svitky z plastických
fólií umo�òují i svaøení kovové fólie po
obvodu, tak�e hlavní nevýhoda - vel-
ká parazitní indukènost u nich odpa-

dá. Z tìchto dùvodù a pro malé zmìny
kapacity v závislosti na zmìnách tep-
lot se stále pou�ívají i ve vysokofrek-
venèních obvodech a také v bezin-
dukèním provedení jako blokovací
kondenzátory ve vf obvodech. Mimo-
chodem - jejich nevýhodou je kromì
rozmìrù i vy��í cena oproti keramic-
kým. Tyto kondenzátory se nevyrábìjí
v provedení SMD pro malou odolnost
proti vy��ím teplotám (bì�ným pøi pá-
jení).

6. Hliníkové elektrolytické
kondenzátory

V pøípadech, kdy potøebujeme kon-
denzátor s kapacitou asi od 1 µF vý�e,
by mìl kterýkoliv z dosud popsaných
typù kondenzátorù pøíli� velké rozmì-
ry. V tìchto pøípadech je nezbytné po-
u�ít elektrolytické kondenzátory. V nich
je dielektrikem velmi tenká vrstvièka
oxidu hliníku, který se utvoøí na kladné
elektrodì. Ten je vynikajícím dielektri-
kem, nebo� i pøi velmi tenké vrstvì má
relativnì dobrou izolaèní schopnost.
Na druhé stranì víme, �e èím tenèí di-
elektrikum, tím je kapacita kondenzá-
toru vìt�í. Navíc hliníkovou elektrodu
mù�eme vyrobit rùznì tvarovanou. Pro
zvìt�ení plochy a tím také kapacity se
elektroda leptá. Klasický elektrolytický
kondenzátor mìl zápornou elektrodu
tvoøenou tekutým elektrolytem. U nìj
se vrstva oxidu hliníku tvoøila na klad-
né elektrodì samovolnì, pokud byl
kondenzátor pøipojen na zdroj napìtí
správné polarity. V pøípadì obrácení
polarity se naopak vrstva oxidu hliníku
(tedy dielektrikum) tenèila, postupnì se
zmen�oval odpor, kondenzátor se za-
høíval a nakonec se obvykle tlakem vy-
víjejících plynù roztrhl.

 Pøi souèasnì pou�ívané technolo-
gii výroby elektrolytických kondenzá-
torù je i elektrolytický kondenzátor po-
dobný svitkovému kondenzátoru;
elektrolytem je napu�tìn speciální pó-
rovitý papír a elektrolyt má konzistenci
pasty. To nám napovídá, �e konden-
zátor bude mít velkou parazitní indukè-
nost. Dal�í negativní vlastností je
skuteènost, �e izolaèní vlastnosti die-
lektrika nejsou dokonalé a pøi pøipoje-
ní napìtí na elektrolytický kondenzá-
tor i ve správné polaritì jím protéká
trvale malý proud, kterým se obnovuje
dielektrikum. Výrobní tolerance i u to-
hoto typu kondenzátorù jsou obvykle
od -20 % do +100 % jmenovité kapa-
city. Pou�ívají se hlavnì v napájecích
obvodech a v�ude tam, kde parazitní
indukènost není na závadu a kde v ob-
vodu není støídavé napìtí. Hlavní vý-
hodou je velká kapacita na jednotku
objemu. Zvlá�tním druhem tìchto kon-
denzátorù jsou tzv. bipolární konden-
zátory, u nich� je dielektrikum na obou

elektrodách a prakticky si takový kon-
denzátor mù�eme pøedstavit jako dva
kondenzátory v sérii, ale obrácenì po-
larizované, v jednom pouzdøe. Pou�í-
vají se napø. jako tzv. rozbìhové kon-
denzátory u asynchronních motorù.
Uvnitø kondenzátoru, pøipojeného v ob-
vodu støídavého proudu, se èást prou-
du elektrolyticky usmìrní a tak se ne-
pøetr�itì obnovuje dielektrikum.
Bipolární kondenzátory jsou v�ak vel-
mi náchylné k prùrazu.

7. Tantalové elektrolytické
kondenzátory

Tantalové kondenzátory jsou dal�ím
nejroz�íøenìj�ím typem po �hliníko-
vých� elektrolytických kondenzátorech
popsaných v pøedchozí kapitole. Vzác-
nì se vyskytují a jsou vyvinuty je�tì i
kondenzátory s jiným elektrolytem,
s tìmi se v�ak v nejbli��ích letech je�-
tì asi nesetkáte. Tantalové kondenzá-
tory mají proti hliníkovým tyto pøednos-
ti: podstatnì men�í prùchozí proud,
men�í parazitní indukènost a stabilní
kapacitu. Na druhé stranì pøi zmìnì
polarity dochází prakticky okam�itì
k trvalému prùrazu. Vyrábìjí se obvyk-
le v rozsahu kapacit od 0,1 do 100 µF
jako �kapky� v plastickém obalu.

Je�tì o jednom druhu je myslím za-
potøebí se zmínit - jsou to tzv. super-
kondenzátory (�Goldcap�) s malými
rozmìry, ale s kapacitou 0,1 a� 1 F. Tak
velká kapacita je dosa�ena pou�itím
speciálních porézních elektrod. Tyto
kondenzátory se vyrábìjí pro napìtí
zpravidla 5 V a nelze je nabíjet a vybí-
jet velkými proudy (nejvý�e nìkolik
mA), jinak se mohou po�kodit. Pou�í-
vají se místo akumulátorù NiCd k udr-
�ení napìtí na souèástkách CMOS (pa-
mìti).

8. Kondenzátory na deskách
s plo�nými spoji

V technice mikrovlnných obvodù se
rozmohlo vyu�ívání základní desky
plo�ného spoje jako pevného konden-
zátoru. Tuto techniku lze vyu�ít i ama-
térsky pro zhotovení kondenzátorù
s malou kapacitou. Dielektrická kon-
stanta materiálu vyrobeného ze skel-
ných vláken a pryskyøice se pohybuje
u bì�nì pou�ívaných výrobkù v rozme-
zí 4 a� 5, u speciálních desek z teflo-
nového materiálu mezi 2,2 a� 2,6. Plo�-
ka 10 x 10 mm na bì�ném kuprextitu
1,6 mm silném bude mít kapacitu asi
3 pF. Pozor, nesmíme zapomenout
také na kapacity plo�ných spojù mezi
sebou, které mohou být øádu desetin
pF. Takto zhotovené kondenzátory
s teflonovým dielektrikem mají lep�í
vlastnosti ne� klasické kondenzátory
keramické. (Dokonèení pøí�tì)

Kondenzátory,
jejich vlastnosti

a pou�ití
Ing. Jiøí Peèek, OK2QX

(Pokraèování)

AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM

Obr. 1. Svitkový kondenzátor. Moder-
ní kondenzátory mají jiné pouzdro,

princip se nemìní
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Jednoduchá zapojení
pro volný čas

Uhlíková otrasová sonda
Uvedená sonda umožňuje využitie

všade tam, kde je možný jej otras, ale-
bo stlačenie. Využíva princíp uhlíko-
vého mikrofónu, je však imúnna voči
okolitému hluku i vlhkosti, a preto sa
dá využiť pre bezpečnostné a signali-
začné zariadenia, napr. do sedačiek,
pod koberce, na dvere apod.

žení striedavo odizolovaných vodičov
do bužírky jeden koniec utesníme va-
tou a zakvapneme ho vodostálym le-
pidlom. Uhlík získame jednoducho -
rozdrvením pár tabletiek Carbosorbu.
Ten dostaneme v lekárni. Roztlčený
ho vložíme do zásobníka - použitej in-
jekčnej striekačky 5 až 20 ml. Koncov-
ku striekačky na nastoknutie ihly strčí-
me medzi vodiče do neuzatvorenej
časti bužírky. Poklepkávaním strie-
kačky a bužírky postupne celú sondu
naplníme uhlíkom. Koniec sondy po-
tom tak isto utesníme vatou a le-
pom. Na IO1,2 použijeme objímky.
Dĺžka sondy môže byť aj niekoľko me-
trov a je možné ju spájať po častiach
a aj paralelne vetviť.

Schéma zosilňovača a vyhodnoco-
vacieho obvoda k sonde je na obr. 2.
Po zapnutí zariadenia sa asi o 10 sek.
systém ustáli. Pri stlačení, alebo otra-
se sondy vznikne nf signál, ktorý sa
zosilní v IO1. Vrchný kmitočet ohrani-
čuje kondenzátor C6, zosilnenie rezis-
tor R6. Signál je vedený na integračný
článok, kde sa vyfiltruje a čiastočne
usmerní. Po usmernení diódami D1 a
D2 sa signál zbaví prípadnej nf zložky

Obr. 2. Zosilňovač a vyhodnocovací obvod k otrasovej sonde

Obr. 1. Uhlíková otrasová sonda.
1 - odizolovaný vodič, 2 - zaizolovaný
vodič, 3 - uhlík, 4 - bužírka, 5 - vata,

6 -  lepidlo (napr. Herkules)

na kondenzátore C11. IO2 tvorí napä-
ťový komparátor s hystereziou, ktorú
určuje odpor rezistora R14. Prichá-
dzajúce napäťové zmeny sú detekova-
né na D3. Napätie z emitora T1 od-
štartuje monostabilný klopný obvod
(MKO), tvorený časovačom NE555
(IO3). Pri danej kapacite kondenzáto-
ra C13 preklopí MKO asi na 8 sek.
NE555 napája multivibrátor, modulo-
vaný meniacim sa napatím na samo-
blikajúcej LED D3.

Pri dlhšej sonde možno nahradiť
rezistor R6 trimrom a tak doladiť citli-
vosť zariadenia. Moment zopnutia na-
stavíme hrubo trimrom R12, jemne
trimrom R13.

Pavol Wittner

Stereofonní
můstkový zesilovač

s minimem součástek
Zesilovač je určen pro použití v au-

tomobilu a je navržen jako můstkový
proto, aby měl i při relativně malém
napětí palubní sítě (12 V) dostatečný
výkon. Zesilovač je osazen čtyřmi inte-
grovanými obvody - výkonovými zesi-
lovači TDA2003 - a při napájecím na-
pětí 14,4 V (plně nabitý akumulátor)
poskytuje do zátěže 4 Ω maximální vý-
kon 2x 20 W. Zkreslení zesilovače je
při výkonech do 15 W menší než 1 % a
kmitočtový rozsah je 30 Hz až 15 kHz.

Srdcom celého zariadenia je uhlí-
ková sonda - viď obr. 1. Použité vodi-
če v sonde môžu byť napr. z telefón-
neho kábla. Musia byt str iedavo
odizolované (1 cm odizolované a asi 5
- 10 cm zaizolované). Bužírka je zo
vzduchotechniky pre akváriá. Po vlo-
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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 Everyday Practical Electronics je britský
časopis „číslo jedna” pro amatérské projekty z oblasti elek-
troniky a počítačů. Obsahuje články, zabývající se teorií
obvodů a systémů a množství konstrukčních návodů. V re-
cenzovaném ukázkovém čísle časopisu jsou návody na
stavbu testeru síťových zásuvek, osobního stereozesilova-
če, výškoměru s mikrokontrolérem PIC a rádiového zaříze-
ní pro přenos dat mezi počítači.

Časopis je měsíčník formátu A4, má 72 stran a je tištěn
černobíle. Předplatné pro zahraničí na jeden rok je Ł32, na
jednotlivém čísle časopisu je uvedena cena  $4,95.

Obr. 3. Stereofonní můstkový zesilovač s minimem součástek

Schéma zapojení zesilovače je na
obr. 3. Vstupní nf signál levého kanálu
(L) se přivádí mezi svorky J1 a J2, re-
produktor levého kanálu o impedanci
4 Ω se připojuje mezi svorky J5 a J6.
Vstupní nf signál pravého kanálu (R)
se přivádí mezi svorky J3 a J4, repro-
duktor levého kanálu o impedanci 4 Ω
se připojuje mezi svorky J7 a J8.

Signál je zpracováván čtyřmi mo-
nolitickými zesilovač i IO1 až IO4
(TDA2003). Díky rezistorům, které
jsou obsaženy v IO, tvoří můstko-
vý zesilovač pouze vazební a bloko-
vací kondenzátory. Invertující vstupy
IO jsou propojeny články R1, C3 a R2,
C11, které uzavírají smyčky zápor-
ných zpětných vazeb. S uvedenými
odpory 680 Ω rezistorů R1 a R2  mají
zesilovače zesílení 10 (+20 dB).

Při použití reproduktorů o impe-
danci 4 Ω může být můstkový zesilo-
vač napájen napětím 8 až 14,4 V, při
impedanci reproduktorů 8 Ω může být
napájecí napětí až 18 V. Odběr napá-
jecího proudu zesilovače závisí na im-
pedanci reproduktorů a na velikosti
napájecího napětí a může být max.
3,5 A. Zesilovač je určen pro napájení
z automobilového olověného akumu-
látoru o jmenovitém napětí 12 V, ale
může být napájen i ze síťového zdroje
(nejlépe stabilizovaného).

Všechny součástky můstkového
zesilovače jsou umístěny na desce
s jednostrannými plošnými spoji. Obra-
zec plošných spojů a rozmístění sou-
částek na desce jsou na obr. 4. Všech-
ny kondenzátory o kapacitě 100 nF

Obr. 4. Obrazec plošných spojů a rozmístění součástek na desce
stereofonního můstkového zesilovače s minimem součástek

jsou fóliového typu. Integrované obvo-
dy je nutno připevnit izolovaně k chla-
diči, který může být zhotoven např.
z hliníkového plechu o tloušťce 2 až
3 mm a musí mít plochu nejméně
100 cm2. Pro lepší přenos tepla je
vhodné potřít  dosedací plochy IO ten-
kou vrstvou silikonové vazelíny.

Seznam součástek
R1, R2 680 Ω
C1, C2, C4, C5,
C6, C7, C8, C9,
C10, C12, C13 100 nF, fóliový
C3, C11 10 µF/35 V
IO1, IO2, IO3, IO4 TDA2003
deska s plošnými spoji č. PE028

Radioelektronik Audio-Hi-Fi-Video 3/1997

Trik s anténou
Citlivost FM příjímače, který má te-

leskopickou prutovou anténu a nemá
konektor pro připojení vnější antény,
lze snadno zvětšit použitím protiváhy.

Teleskopickou anténu nastavíme
na délku 75 cm a vztyčíme svisle vzhů-
ru. Jako protiváhu použijeme drát o
délce 75 cm, který spojíme se „zemí”
přijímače, např. s vnějším kroužkem
konektoru pro připojení sluchátek.
Drát necháme viset od přijímače svis-
le k zemi. Přijímač je tak zapojen do
středu vertikálního dipólu (vyladěného
do pásma FM), který má větší zisk,
než samotná prutová anténa.

Electronics Now 3/1998
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Technické údaje

Napájecí napětí: 3 až 6 V.
Napájecí proud: max. 250 mA.
Logické stavy:

L - 30 % napájecího napětí,
H - 70 % napájecího napětí.

Délka indikovaných impulsů:
lepší než 20 ns.

Rozsah čítání impulsů: 0 až 199.

Popis zapojení

ném vstupu a při úrovni napětí mezi
hodnotou H a L nesvítí žádná dioda.
Diody D1, D2 zabezpečují ochranu
vstupu před nežádoucím napětím.

Čítání impulsů zajišťuje ve dvou
dekádách IO3 spolu s budiči displeje
IO5 a IO6. Pro přičtení impulsu lze na
K1 předvolit dosažení úrovně H nebo
dosažení úrovně L. Předvolbu prove-
deme napevno propojkou, nebo pou-
žijeme přepínač. Budiče displeje ne-
mají na výstupech zapojeny omezovací
rezistory, avšak je využíváno vnitřní
omezení výstupního proudu spolu
s nastavením vhodného napájecího
napětí pro displej (IO nejsou výkonově
přetíženy). Displej zobrazuje impulsy
v rozsahu 0 až 99. Pro zobrazení čísla
100 a čísel větších jak 100 je využita
pravá desetinná tečka a IO4A, který
se překlopí při přetečení čítače IO3B.
Indikaci přeplnění displeje (číslo 200)
zabezpečuje IO4B spolu s levou de-
setinnou tečkou.

Pro nulování displeje slouží sen-
zor. Spojíme-li prstem plošky senzoru,
sepne se budicí tranzistor T5 a tím
i tranzistor T6. Úroveň L na kolektoru

tranzistoru T6 vynuluje čítač IO3 a
klopný obvod J-K IO4, čímž je zabez-
pečeno vynulování displeje a zhasnutí
desetinných teček. Rezistor R22 spolu
se ZD1 chrání sondu před statickou
elektřinou.

Sondu je vhodné napájet přímo ze
zkoušeného zařízení. Rozsah napáje-
cích napětí je 3 až 6 V. Ochranu před
přepólováním zabezpečuje tranzistor
T1 spolu s diodou D7. Napájení diod
LED a displeje je zajištěno ze zdroje
tvořeného tranzistory T2 až T4. Se
zvětšujícím se napájecím napětím
se velikost napětí pro displej zmenšu-
je (vazba přes R15), protože jinak by
se proud displejem a diodami LED pří-
liš zvětšoval (při zvětšujícím se napá-
jecím napětí se zvětšuje výstupní
omezovací proud obvodů HCMOS).
Kondenzátor C6 zabraňuje nežádou-
cím oscilacím.

 Konstrukce

Sonda je postavena na oboustran-
né desce s plošnými spoji (viz. obr. 2
až 4. Protože se mi nepodařilo sehnat
vhodnou krabičku, vyrobil jsem krabič-

Obr. 1. Schéma zapojení

Sonda HCMOS
Ing. Miroslav Nutil

V současné době je již mrtvá řada obvodů TTL a jen ojediněle se
používají obvody LSTTL. Nejběžnější jsou dnes obvody HCMOS,
což mě vedlo k myšlence postavit logickou sondu pro tento typ ob-
vodů. Sonda by měla splňovat základní požadavky na indikaci lo-
gických stavů, indikaci impulsů a čítání impulsů.

Schéma zapojení je na obr. 1. Re-
zistory R1 až R5 tvoří vstupní dělič,
který určuje úroveň napětí na vstupu,
při kterém se překlopí IO1B pro indi-
kaci stavu H a IO1A pro indikaci stavu
L. Kondenzátory C1 až C3 kompenzu-
jí dělič pro vyšší kmitočty.

Statické stavy H a L indikují diody
D3 a D4. Dynamické dosažení úrovně
H zachytí monostabilní klopný obvod
IO2A, jenž vytvoří impuls délky asi
150 ms, po který svítí dioda D6. Ob-
dobnou funkci má IO2B s diodou D5
pro dosažení úrovně L. Při nepřipoje-
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ku z kuprextitu. Jednotlivé díly jsou
rozkresleny na obr. 5 až obr. 13 a jsou
spolu spájeny (měděná fólie je na
vnitřní straně krabičky).

Při stavbě krabičky postupujeme
tak, že ke dnu 4 připájíme matičku 8,
bočnice 2, 3 a čela 6, 7. Na přední
čelo nezapomeneme připájet matičku
M3 pro hrot sondy. Poté zabrousíme
okraje čel a bočnic tak, aby měly tvar
obrysu dna (sražení pod úhlem 45
stupňů). Nyní můžeme připájet rohy a
opět zabrousit jejich okraje tak, aby
nepřečnívaly obrys krabičky. U pravé
bočnice provrtáme otvor v „živé“ plošce
senzoru a plošky z obou stran propojí-
me tenkým drátkem. Stejně propojíme
„zemněnou“ plošku na vnější straně
s měděnou fólií vnitřku krabičky. Na-
konec připájíme matičky 9 a na víčko
přepínač, pokud jsme se rozhodli pro
jeho použití.

Oživení - nastavení

Na desku s plošnými spoji osadí-
me nejdříve napájecí zdroj (T1 až T4)
a zkontrolujeme napětí na kolektoru
T2. Mělo by být asi 2,5 V při napáje-
cím napětí 6 V. Poté osadíme displej
a IO6. Přeškrábneme ztenčený plošný
spoj u vývodu 6 a 7 IO6 a spojíme
vývod 7 na Vcc a vývod 6 na GND. Po
připojení napájecího napětí 3 V by
měly svítit všechny segmenty levé čísli-
covky a odběr ze zdroje by měl být asi
80 mA - upravíme R17. Dále zkontro-
lujeme odběr při napájecím napětí 6 V.

Obr. 2. Deska
s plošnými spoji

(strana součástek)

Obr. 3. Deska
s plošnými spoji
(strana spojů)

Obr. 4.
Rozmístění
součástek

Obr. 5. Sonda

Obr. 6.
Víčko

Obr. 7.
Dno

Obr. 8.
Pravá

bočnice

Obr. 9.
Levá

bočnice

Obr. 10. Hrot

Obr. 11. Čelo přední, zadní

Obr. 12.
Matice

Obr. 13.
Roh

Obr. 14.
Chladič

odleptáno
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Měl by být asi 100 mA - upravíme R15
(R16). Po úpravách rezistorů celý po-
stup znovu zopakujeme. Toto nasta-
vení je důležité proto, aby se příliš ne-
měnil proud displejem a diodami LED
při změně napájecího napětí. Po správ-
ném nastavení připojíme opět vývod 6
na Vcc a vývod 7 na GND.

Nyní již můžeme dokončit osazení
celé desky s plošnými spoji a zkontro-
lovat indikaci správných úrovní H a L
- lze upravit pomocí R2 až R5. Ten,
kdo má možnost použít generátor a
osciloskop, může zkontrolovat kom-
penzaci vstupního děliče a případně
ho doladit změnou C1 až C3.

Zkontrolujeme také funkci senzoru,
jehož plošky jsou na bočnici a jsou
spojeny s plošným spojem kablíkem.
Většinou se stačí dotknout pouze
„živé“ plošky senzoru.

Použité součástky

Rezistory R1 až R5 jsou v prove-
dení SMD typ 1206 (z důvodů menší
parazitní indukčnosti). Ostatní rezisto-
ry a diody jsou pájeny v poloze nasto-
jato.

Diody LED D3 až D6 použijeme
typ se zvětšenou svítivostí. Rezistory
R6 až R9 lze svítivost těchto diod
upravit, je však možné je nahradit drá-
tovou propojkou. Pokud použijeme
pro volbu úrovně čítání přepínač, pro-
pojíme ho s konektorem K1 kablíkem
zakončeným dutinkovou lištou. V pří-
padě, že přepínač nepoužijeme, na-
stavíme úrovně čítání propojkou.
Pro vyvedení země GND v blízkosti
hrotu sondy je použita minizdířka, kte-
rá je s deskou s plošnými spoji spoje-
na krátkým kablíkem. Displej je osa-

zen do objímky DIP20 (rozříznuta
podélně na dvě poloviny). Tranzistor
T2 má chladič z hliníkového plechu
(obr. 14).

 Závěr

Sonda splňuje všechny základní
požadavky kladené na běžné logické
sondy. Určitým nedostatkem je pouze
to, že napájecí napětí není od 2 V,
chtěl jsem se však vyhnout použití
měniče napětí.

Dále lze sonda vylepšit použitím
rychlých obvodů AHC a pro ty, kteří
mají vybavení pro práci se součástka-
mi SMD, se nabízí možnost sondu
jimi kompletně osadit a tak zmenšit
její rozměry.

Seznam součástek

Rezistory
R1 10 kΩ, 1206
R2 82 kΩ, 1206
R3 33 kΩ, 1206
R4 18 kΩ, 1206
R5 62 kΩ, 1206
R6, R7, R8, R9 10 Ω
R10, R11, R14 27 kΩ
R12 560 Ω
R13 1 kΩ
R15 22 kΩ
R16 4,7 kΩ
R17 120 kΩ
R21, R18 10 kΩ
R19 33 kΩ
R20 10 MΩ
R22 470 kΩ

C3 330 pF, ker.
C4, C5 10 µF, rad.
C6 22 nF, ker.
C7 100 µF, rad.
C8 47 µF, rad.
C9 až C12 100 nF

Polovodičové součástky
DISP1 HDSP-5521
D1, D2 KA206
D3, D4, D5, D6 viz text a obr. 1
D7 1N4148
IO1 74HC04
IO2 74HC123
IO3 74HC390
IO4 74HC73
IO5, IO6 74HC4543
T1, T5 BC327-25
T2 BD136-16
T3, T4 BC549B
T6 BC547C
ZD1 KZ260/12

Ostatní součástky
K1 konektorové kolíky (S1G20)
Dutinková lišta (BLW05G)
Precizní objímka DIP20
Přepínač P-B144
Minizdířka

Seznam součástek krabičky

1 - víčko (kuprextit jednostranný)
2 - pravá bočnice (kuprextit oboustranný)
3 - levá bočnice (kuprextit jednostranný)
4 - dno (kuprextit jednostranný)
5 - roh (kuprextit jednostranný)
6 - čelo přední (kuprextit jednostranný)
7 - čelo zadní (kuprextit jednostranný)
8 - matice ocel o ∅  5 mm
9 - matice ocel o ∅ 4 mm
10 - hrot ocel o ∅ 5 mm
11 - šroub M2 x3

Kondenzátory
C1 33 pF, ker.
C2 120 pF, ker.

Pokud je primárním zdrojem pře-
nosného elektronického systému s na-
pájením 3,3 V baterie Li-ion, je, vzhle-
dem k rozsahu, v němž se napětí této
baterie pohybuje (4,2 V po nabití, 2,5 V
před nabíjením), třeba vedle nízko-
úbytkového regulátoru napětí ještě
zvyšovací převodník ss napětí. Sa-
motný regulátor by vyhověl jen do po-
klesu napětí baterie asi na 3,5 V.
V obvodu (obr. 1) je napětí baterie vy-
dělené rezistory R1, R2 porovnáváno
komparátorem IO2. Je-li větší než
3,6 V, je prostřednictvím vstupu EN
zvyšovací převodník vyřazen z funkce
a napájecí baterie je tranzistorem T1
připojena na vstup regulátoru napětí
IO3. Poklesne-li napětí baterie pod
3,6 V, komparátor překlopí do stavu
log 1, uzavře T1 a uvolní funkci zvyšo-
vacího převodníku ss napětí se spína-
nými kondenzátory IO1. Ten je scho-

Zdroj stabilních
3,3 V z baterie

Li-ion nepotřebuje
indukčnost

Obr. 1. Zdroj pro napájení 3,3 V logiky
z baterie Li-ion

pen dodávat 1,5násobek vstupního
napětí bez významného úbytku napětí
ještě při proudu 500 mA. V zapojení
zvolené prahové napětí 3,6 V posky-
tuje v daném případě regulátoru do-
statečnou rezervu 300 mV, při níž při
odběru 50 mA výstupní napětí nekles-
ne více než o 5 %.

Použití na místě IO1 obvodu, který
proti běžnému dvojnásobku vytváří na
výstupu VH 1,5násobek vstupního na-
pětí, přispívá k větší účinnosti. Jedná
se o měnič se spínanými (900 kHz)

kondenzátory, který pracuje na princi-
pu nábojové pumpy. Schottkyho dioda
D1 umožní nabití akumulačního kon-
denzátoru po připojení napájení. Pak
již jí prakticky proud neprotéká.

         JH
[1] Parry, J; McIntyre, B.: Li-ion boost
circuit uses no inductors. EDN 12. září
1997, s. 100.

Senzor otisků prstů
Možnost převodu otisku prstu do

elektronické podoby přináší nové mož-
nosti pro bezpečnostní a identifikační
systémy.

Křemíkový senzor STFP2015-50
od firmy SGS-Thomson, pracující na
kapacitním principu, vytvoří při pří-
mém kontaktu kvalitní obraz otisku
s výborným rozlišením v různých stup-
ních šedi. Na čipu je rovněž převodník
Č/A, kterým lze optimalizovat analo-
gové parametry senzoru a 8bitový pře-
vodník A/Č, který převede sejmutá
data do výstupní číslicové formy.

Elektronik 12/1998, s. 102

• • •
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Popis zařízení

Mikroterminál MT8 je jednoduché
zařízení pro styk s okolím přes sério-
vé rozhraní RS232. MT8 lze ovládat 8
vstupů nebo výstupů (portů). MT8 lze
připojit k PC nebo jinému mikropočíta-
či s rozhraním RS232. Není nezajíma-
vá i jednoduchost a nízká cena celé
konstrukce. Je připravená i konstruk-
ce mikroterminálu M22 s 22 IO linka-
mi, která je softwarově kompatibilní
s MT8.

Technické údaje

Napájecí napětí:
stabilizované 5 V nebo

nestabilizované 9 až 12 V.
Odběr naprázdno bez zatížení
IO portů: 20 mA.
Max. odběr: 60 mA.
Rozhraní pro styk s nadřízeným
počítačem: RS232.
Komunikační rychlost: nastavitelná

1200, 2400, 4800, 9600 Bd.
Vstupní a výstupní úroveň:

slučitelná s TTL a CMOS.
Max. zatížení jednoho výstupu:

20 mA,
celkem pro všechny porty 80 mA.

 Popis konstrukce

Mikroterminál MT8 je propojen s ří-
dicím počítačem přes sériové rozhra-
ní RS232, které umožňuje komunikaci
na vzdálenost několik desítek metrů.
Na konektoru jsou propojky, které slou-
ží u PC na vytvoření některých pomoc-
ných signálů rozhraní COM. Při vzdá-
leném připojení stačí třídrátové vedení
a signály je možné propojit na konek-
toru u PC podle tab. 1. U jiných řídi-
cích počítačů se propojky neuplatní.
Více v literatuře [2].

Z konektoru jsou data převedena na
úroveň TTL a naopak obousměrným
převodníkem IO1 MAX232. Kondenzá-
tory C1 až C4 jsou potřebné pro čin-
nost měniče napětí převodníku. LED2
indikuje příjem dat a LED3 vysílání dat
mikroterminálu.

Mikroprocesor IO2 je řady 51 typu
AT89C2051 s pamětí programu 2 kB a
pamětí dat 128 bytů. Krystal X a kon-
denzátory C10 a C11 jsou externí sou-
částky oscilátoru IO. Kondenzátor C9
po zapnutí resetuje mikroprocesor.

Vývody mikroprocesoru jsou přímo
spojeny s konektorem K3. Na vývod 1
tohoto konektoru je vyvedeno napětí
+5 V a na vývod 10 je připojena zem
(0 V). Vzhledem k parametrům mikro-
procesoru lze každý port zatížit prou-

dem nejvýše 20 mA a vstupní i výstupní
úrovně jsou slučitelné s TTL a CMOS.

Klíče (propojky) SW1 a SW2 umož-
ňuji nastavit přenosovou rychlost a pro-
pojkou SW3 se nastavuje časová pro-
dleva při čtení. Pokud je propojka
zapojena, tak MT8 pošle data až po
0,3 s.

Na konektor K2 lze přivést napětí
5 V nebo 9 až 12 V. IO3 stabilizuje na-
pájecí napětí na 5 V při max. proudo-
vém odběru do 100 mA.

Mikroterminál MT8
zařízení na styk přes sériové rozhraní RS232

Lubomír Masnica

Konektor Propojky Zem
(GND) TXD RXD

25kolík 5, 6, 8, 20 7 2 3

9kolík 1, 4, 6, 8 5 2 3

Tabulka 1

SW 1 SW 2 rychlost v Bd

0 0 1200

0 1 2400

1 0 4800

1 1 9600

Tabulka 2

Uvedení do chodu

Propojíme MT8 a PC kabelem na
COM1 nebo COM2. Přivedeme na MT8

Obr. 2. Deska s plošnými spoji a rozmístění součástek na desce

Obr. 1. Schéma zapojení mikroterminálu MT8
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napájecí napětí. Mikroprocesor si na-
staví rychlost komunikace podle umís-
tění propojek SW1 a SW2 – viz tab. 2.
Z PC pošleme pří zápisu do MT8 řídicí
slovo a data, resp. při čtení řídicí slovo
a přečteme data z MT8. Podrobnosti
jsou uvedené v části o programování
MT8.

Styk portů s okolím

Výstupy procesoru lze zatížit prou-
dem nejvýše 20 mA na jeden výstup a
80 mA pro všechny výstupy celkem. To
znamená, že na výstup můžeme pří-
mo připojit LED, malé relé nebo opto-
člen.

Jako vstup lze použít signál z obvo-
du TTL, CMOS nebo signál z kontaktu
spínaného k zemi. Maximální délka
přívodů mezi MT8 a další elektronikou
by neměla přesáhnout 20 cm.

Musíme si uvědomit, že vstupně-
výstupní linky mikroprocesoru pracují
trochu odlišně, než jsme zvyklí u logic-
kých obvodů TTL nebo CMOS. Proto
je vhodné si činnost portů nejdříve ově-
řit s okolím.

Neméně důležitou otázkou je stav
IO linek po resetu MT8. Všechny linky
jsou nastaveny jako vstupní. To je nut-
no brát na zřetel při konstrukci nava-
zujících zařízení. Bližší informace na-
jde zájemce v [1] a [3].

Příklad použití

Mikroterminál může sloužit na:
! ovládání zařízení na dálku prostřed-

nictvím PC,
! vzdálené zařízení pro mikropočíta-
če s rozhraním RS232,

! jednoduchý logický analyzátor s 8
vstupy,

! a další ...

Programování MT8

Pravidla programování :

- Aby se IO stal vstupní, musíme na
něj zapsat H. Jinak se bude chovat jako
výstupní.

- Po RESET a zapnutí jsou všech-
ny porty nastavené jako vstupní.

- Vstupy musí být aktivní v L; pokud
nejsou připojené, čteme H.

Zápis dat na IO0 až IO7
Při zápisu na výstupní port je třeba

vyslat tyto 4 byty:

1. byte 1 1 1 1 1 1 1 1

2. byte D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

3. byte CR (13)

4. byte LF (10)

1. byte – řidicí slovo pro zápis na port
(255D),

2. byte – data, která se mají zapsat na
výstupní port,

3. byte – znak CR (13D),
4. byte – znak LF (10D).

Tab. 4. Příklady programů v QBASIC:

10 REM zápis dat na MT8 - zapíše na porty samé H
11 REM
20 OPEN "COM1:1200,N,8,1" FOR OUTPUT AS #1 LEN = 1
25 dat$ = CHR$(255) + CHR$(255)+ CHR$(13) + CHR$(10)
30 WRITE #1, dat$
40 CLOSE #1

10 REM čtení dat z MT8 - vypíše stav portů
12 REM
20 OPEN "COM1:1200,N,8,1" FOR RANDOM AS #1 LEN = 1
21 REM nejdřív nastavíme porty na vstup
22 POV$ = CHR$(255) + CHR$(255) + CHR$(13) + CHR$(10)
23 WRITE #1, POV$
30 POV$ = CHR$(254) + CHR$(13) + CHR$(10)
31 REM pošleme povel
35 WRITE #1, POV$
36 REM přečteme stav portů
40 INPUT #1, DT$
45 PRINT " Stav portu="; ASC(DT$)
60 CLOSE #1

10 REM BLIKAC - desetkrát pošle na port H-L - LED připojené přes odpor 1k
12 REM
20 OPEN "COM1:1200,N,8,1" FOR OUTPUT AS #1
31 FOR X = 1 TO 10
32 FOR Y = 1 TO 10000
33 NEXT
35 VYST$ = CHR$(255) + CHR$(0) + CHR$(13) + CHR$(10)
40 WRITE #1, VYST$
41 FOR Y = 1 TO 10000
45 NEXT
50 VYST$ = CHR$(255) + CHR$(255) + CHR$(13) + CHR$(10)
55 WRITE #1, VYST$
60 NEXT
60 CLOSE #1

Tab. 3. Program pro mikroprocesor AT98C2051 ve formátu INTEL-HEX.
Soubor s tímto výpisem a program v asembleru si můžete stáhnout z našich
stránek na Internetu: http:/www.spinet.cz/aradio

:1000000002000375816012013112012C12013C12B1
:10001000010912018112011CF55B54FEB4FEF6E5E4
:100020005B5401B4016B02002912011CF55B120143
:100030001C12011CE55BA2E05005D2B5020041C2D2
:10004000B5A2E15005D2B702004CC2B7A2E25005FA
:10005000D292020057C292A2E35005D293020062EC
:10006000C293A2E45005D29402006DC294A2E5505E
:1000700005D295020078C295A2E65005D2960200FC
:1000800083C296A2E75005D29702008EC297020063
:100090001512011C12011CE55DB4010312018174EB
:1000A00000A2B55005D2E00200ACC2E0A2B75005F4
:1000B000D2E10200B7C2E1A2925005D2E20200C230
:1000C000C2E2A2935005D2E30200CDC2E3A2945053
:1000D00005D2E40200D8C2E4A2955005D2E50200A0
:1000E000E3C2E5A2965005D2E60200EEC2E6A29770
:1000F0005005D2E70200F9C2E7120124740D120183
:1001000024740A120124020015759852758920750D
:100110008780855E8DD28EC298C299223098FDC2AA
:1001200098E59922F5993099FDC29922C2D3C2D49B
:10013000227801760008B85FFA780022D2B2D2B3F2
:10014000D2B47400A2B440027401F55DA2B24005BD
:1001500074000201597402F5F0A2B3400574000264
:100160000164740125F0F55FB40304755ED022B418
:100170000204755EE822B40104755EF422755EFA2D
:1001800022C0E012018F12018F12018FD0E022C035
:10019000E01201A61201A61201A61201A61201A6E2
:1001A0001201A6D0E022C0E074002401000000008B
:0901B00000000050F5C3D0E0226C
:00000001FF
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Čtení dat z IO0-7

Při čtení dat z portu je třeba poslat
do MT8 řídicí slovo pro čtení portů
(254D):

1. byte 1 1 1 1 1 1 1 0

Po prodlevě, která je určena stavem
SW3 po zapnutí, vrátí MT8:

1. byte D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

2. byte CR (13)

3. byte LF (10)

1. byte je přečtený stav na portu,
2. byte – znak CR (13D),
3. byte – znak LF (10D).

Seznam součástek

R1 až R3 1 kΩ, typ MRR
R4 až R6 10 kΩ, typ MRR
C1 až C4 10 µF/16 V, tantal.
C5 až C7 100 nF, keram.
C8 47 µF/6,3 V, tantal.
C9 2,2 µF/10 V, tantal.
C10, C11 33 pF, keram.
IO1 MAX232
IO2 AT89C2051
IO3 78L05
X 11,059 MHz,

miniaturní krystal typ QM
LED1 Ø 3 mm, zelená, s malým

příkonem (2 mA)
LED2, LED3 Ø 3 mm, žlutá, s malým

příkonem (2 mA)
K1 konektor CANNON 9M

do desky s pl. spoji
K2 svorkovnice ARK550/3

do desky s pl. spoji,
3polová

K3 lišta 10x 1 pin
RST lišta 2x 1 pin
SW1 až SW3 lišta 2x 1 pin
objímka DIP20PZ
deska s plošnými spoji
propojovací kabel s konektory CAN-

NON 9F na obou koncích

Zájemcům mohu zaslat na dobírku
naprogramovaný mikroprocesor
AT89C2051 za 200 Kč, popřípadě sta-
vebnici, desku s plošnými spoji nebo
hotový mikroterminál MT8. Lubomír
Masnica, Sokolovská 2379, 390 03
Tábor, e-mail: masnica@jcm.cz

Literatura

[1] AR B2-3/92.
[2] Gafton, P. W.: Sériová komunikace-

GRADA.
[3] Skalický, P.: Mikroprocesory řady

8051.
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V některých případech je výhodné
zapínat přístroj jedním tlačítkem. Ne
vždy však můžeme použít tlačítkový
spínač s aretací. Když „mechanika“
zklame, je na místě použít čistě elek-
tronické řešení.

Jednoduchý elektronický spínač je
na obr. 1. Obsahuje dvojitý klopný ob-
vod D a několik dalších součástek.
První klopný obvod (IO1a) pracuje jako
tvarovač impulsů. Rezistorem R3 je
zavedena hystereze. Kondenzátor C1
potlačí zákmity tlačítka a případné ru-

Stiskem zapni,
stiskem vypni

šivé impulsy na přívodních vodičích
k tlačítku. IO1b pracuje jako dělič dvě-
ma. S každou náběžnou hranou impul-
su na vstupu CLK (vývod 11) změní
výstupy Q a /Q svůj stav. K výstupu Q
je připojen výkonový tranzistor MOS-
FET, kterým se připojuje napájení
k ovládanému zařízení. S uvedeným
tranzistorem lze spínat zátěž do 10 A.

Po připojení napětí ke spínačí (např.
po vložení baterií do přístroje) se klop-
ný obvod IO1b uvede náhodně do jed-
noho z obou možných stavů. Je-li tře-

Obr. 3. Elektronický spínač s výkono-
vými invertory

Obr. 1. Elektronický spínač s klopnými obvody D

ba výchozí stav definovat, doplníme
zapojení spínače podle obr. 2. Pak je
zajištěno, že po připojení napětí bude
spínač vždy vypnut.

Obr. 2. Nastavení počátečního stavu
klopného obvodu z obr. 1

Obdobné zapojení lze sestavit i
s obvody 74HC74.

Jiné zapojení spínacího obvodu je
na obr. 3. V tomto případě je klopný
obvod sestaven z výkonových inverto-
rů. Na kondenzátoru C1 je v klidu opač-
ná logická úroveň než na vstupu IO1a.
Stiskneme-li tlačítko, obvod se překlo-
pí, protože v okamžiku stisku tlačítka
je kondenzátor „tvrdší“ zdroj napětí než
výstup IO2b. Před další změnou je tře-
ba tlačítko na určitý čas uvolnit - přes
rezistor R1 se kondenzátor C1 musí
nabít na napětí podle logické úrovně
signálu na výstupu IO1a, tj. na opač-
nou logickou úroveň, než měl před stis-
kem tlačítka.

Počáteční stav obvodu - po připoje-
ní napětí - lze nastavit zapojením re-
zistoru R3.

Výhodou uvedených zapojení je
zanedbatelná vlastní spotřeba. U za-
pojení z obr. 1 i obr. 3 prochází význam-
nější proud pouze rezistorem R1 při
stisku tlačítka. U zapojení z obr. 3 pro-
chází navíc v zapnutém stavu proud
rezistorem R3 (je-li použit).

Tranzistor BUZ10 vyžaduje budicí
napětí větší než 5 V. Pro menší napá-
jecí napětí je třeba použít tranzistor,
určený pro přímé buzení z logických
obvodů, např. IRLZ34.

JB
Podle Electronic Now, January 1999.
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Diferenční člen

Diferenční člen (operační zesilovač
IC14) porovnává výstupní napětí se
vstupním, a teprve na základě vzniklé
odchylky komparátor vytváří potřeb-
nou šířku impulsu. Průchod modu-
látorem a spínači má za následek
zpoždění výstupního napětí oproti
vstupnímu, a tak diferenční člen musí
mít integrační charakter, což zajišťuje
kondenzátor C55. Ze stejného důvodu
nesmí mít příliš velké zesílení na-
prázdno, zesílení omezíme rezistorem
R62. Diferenční člen pracuje tedy se
dvěma zápornými zpětnými vazbami.

Osazení zesilovače
a použité součástky

Vzhledem k snaze o co nejmenší
rozměry zesilovače bylo nutné zmen-
šit rozteče vývodů rezistorů z obvyk-
lých 10 mm na 7,5 mm. Klasické re-
zistory TR 212 a podobné ekvivalentní
typy jdou osazovat obtížněji, máme-li
možnost použít k osazení dnes již vý-
prodejní rezistory TR 191, nebude
osazení činit problémy. Ve výstupních
filtrech použijeme kvalitní impulsní
kondenzátory s co nejmenším ztráto-
vým činitelem.

Oživení a nastavení zesilovače
Nastavení zesilovače bez měření

bohužel není možné, potřebujeme
alespoň signální generátor do 20 kHz,
Avomet a minimálně dvoukanálový
osciloskop. Máme-li uvedené vybave-
ní, pak se zesilovač oživuje mnohem
snadněji, než je tomu u analogových
zařízení, která sice většinou pracují
na první zapojení, avšak v případě, že
tomu tak není, bývá lokalizace vadné
součástky velmi obtížná.

Řídicí obvody zesilovače připojíme
k napětí ±15 V a zkontrolujeme výskyt
napětí trojúhelníkového průběhu na
kondenzátoru C39. Věnujeme pozor-
nost zvláště symetrii průběhu a linea-
ritě. Dokud nebudou tyto podmínky
splněny, nemá smysl v oživování po-
kračovat, protože od trojúhelníkového
průběhu je odvozeno i časování spí-
načů MOSFET, a proto by se spínače
mohly zničit. Zkontrolujeme i periodu
trojúhelníkového signálu kolem 10 µs.

Je-li vše v pořádku, dvoukanálový
osciloskop přípojíme k výstupům kom-
parátorů jednoho kanálu. Zkratujeme
Zenerovy diody příslušného omezova-
če a trimry nastavíme shodné délky
impulsů a hodnotu „dead-time“, neboli
času mezi sestupnou a nástupnou

Výkonový zesilovač
na principu šířkové
impulsní modulace

Ing. Josef Sedlák
(Dokončení)

Obr. 7. Deska s plošnými spoji
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hranou impulsů na 100 až 200 ns.
Nyní zkontrolujeme funkci šířkového
modulátoru a diferenčního členu, a to
tak, že zapojíme generátor trojúhelní-
kového signálu nastavený na 0,1 Hz
na vstup a sledujeme vznik a linearitu
PWM na výstupech komparátorů.
„Dead-time“ musí být stále v rozmezí
100 až 200 ns.

Je-li vše v pořádku, zapojíme výko-
nové napájení a ověříme střídavě
funkci horního a dolního spínače, a
opět jemně dostavíme symetrii impul-
sů. Dále nastavíme co nejpřesněji
průběhy kolektorových napětí tak, aby
se nepřekrývaly, avšak přitom na sebe
navazovaly bez časových prodlev.

Seznam součástek
Rezistory:
R1, R16, R35, R50 1,5 kΩ
R2, R17, R36, R51 1,8 kΩ
R3, R18, R37, R52 18 kΩ
R4, R19, R38, R53 22 kΩ

R5, R20, R39, R54 100 kΩ
R6, R21, R55, R40 220 kΩ
R7, R22, R41, R56,
R68, R70, R71, R72,
R74, R75, R81 15 kΩ
R8, R23, R42, R57 68 kΩ
R9, R24, R43, R61,
R85, R58 10 kΩ
R10, R25, R44, R59, R80 47 kΩ
R11, R14, R27, R45 4,7 Ω
R15, R30, R49, R64 330 Ω
R31, R33, R65, R67, R76 100 Ω
R32, R34, R66, R68, R79 1,2 kΩ
R60, R63 680 Ω
R62, R89 1,5 MΩ
R73 240 Ω
R77 120 Ω
R78 3,3 kΩ
R82, R83, R84, R87 12 kΩ
R86, R88 150 kΩ
RT1, RT2, RT3, RT4 10 kΩ

C38, C41, C42 47 nF
C4, C14, C17, C18,
C25, C32, C35, C36 100 nF
C5, C12, C23, C30 18 pF
C6, C11, C22, C29 33 pF
C40 1,5 pF
C55, C56 220 pF
Kondenzátory (svitkové)
C7, C9, C20, C27 1,2 nF
C39 560 pF
C47, C48, C49, C50,
C51, C52, C53, C54 1,0 µF
Kondenzátory (elektrolytické)
C3, C8, C19, C26 47 µF/15 V
C15, C16, C33, C34 15 µF/15 V
C43, C44 6,8 µF/15 V (tant.)
C45, C46 100 µF/15 V

Kondenzátory (keramické)
C1, C2, C10, C13, C21,
C24 C28, C31, C37,

Polovodičové součástky
D1, D10, D19, D28      ZD18, 0,5 W
D2, D11, D20, D29      8V2, 0,3 W
D3, D4, D12, D13,
D21, D22, D30, D31,
D37, D38, D39, D40,
D41, D42, D43, D44, D45 KA261
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vence 120 kHz, odebírané z konco-
vého stupně) na 18 V pro napájení
budiče. Primární vinutí pro výše uve-
denou frekvenci má 20 závitů, sekun-
dární 2x 20 závitů dobře izolovaným
drátem o průměru 0,2 mm. Na cívky
tlumivek navineme 15 závitů drátem
CuL o průměru 0,8 mm.

Parametry zesilovače velmi závisí
na velikosti vzorkovací frekvence, čím
bude vyšší, tím více lze zlepšit poměr
signál-šum a dynamické parametry.

I s uvedenou vzorkovací frekvencí
byla dosažena výkonová šířka pásma
nad 25 kHz. Odstup signál-šum měře-
ný z mezivrcholových hodnot byl ko-
lem 60 dB, přičemž za „šum“ jsem
pokládal zbytky vzorkovací frekven-
ce.

Na místě spínacích tranzistorů lze
osadit i KUN10 nebo 20 s menšími ko-
lektorovými proudy, avšak s lepšími
spínacími vlastnostmi. Zvuk spínacího
zesilovače se dá vzdáleně přirovnat
k „elektronkovým“, které získávají stá-
le větší oblibu, i když většinou vykazu-
jí mnohem horší technické parametry
než tranzistorové. Zesilovače s vzor-
kovací frekvencí pod 0,5 MHz budou
mít určitě horší hodnoty odstupů a
zkreslení než tranzistorové, avšak
rozhodně nemusí patřit v oblasti basů
a středů k nejslabšímu článku elektro-
akustického řetězce - reproduktorům.
I ve výškách hrál zesilovač kupodivu
čistě, i když pro výšky budou samo-
zřejmě nejlepší analogové zesilovače
s MOSFET.

„Mnozí dělají ze zesilovačů velkou
vědu a pak zvuk na výškách klidně
zkazí piezokeramickými reprodukto-
ry.“ Z poslechového hlediska nebylo
znát příliš velké rozdíly mezi spínacím
a analogovým zesilovačem ani při po-
slechu na kvalitní trojpásmové repro-
duktorové hifi soustavy.

Je jisté, že v náročných aplikacích
spínací zesilovače vzhledem ke svým
parametrům spolehlivě nahradí analo-
gové, například firma ECLER už nabízí
spínací zesilovače profesionálních pa-
rametrů. Nejvýkonnější typ PAM 2600
dosahuje výstupního sinusového vý-
konu 1160 W do zátěže 4 Ω s odstu-
pem přes 105 dB, výkonovou šířkou
pásma 50 kHz, rychlostí přeběhu až

85 V/µs, zkreslením pod 0,02 %. Vy-
značují se však větší hmotností, pro-
tože nejsou napájeny spínaným zdro-
jem a zaplatit za kus kolem 5000 DM
si nemůže každý dovolit.

Výroba spínacích zesilovačů v bu-
doucnu vyjde určitě levněji než analo-
gových, spínací MOSFET pro velké
proudy jsou již nyní velmi levné, nepo-
žadujeme-li vysoké závěrné napětí.
Například BUK456-50 s kolektorovým
napětím 50 V umožňuje spínat proud
až do 52 A. Vše závisí na výrobcích
integrovaných obvodů. Na trhu se již
objevil první levný obvod v pouzdře
DIL-20. Obsahuje řídicí obvod pro
můstek MOSFET napájený napětím
až 80 V, obvod MUTE, který lze využít
i pro ochranu proti zkratu. Dále pak
obvod pro programování dead-time,
posuv stejnosměrné úrovně s mož-
ností napájet i řídicí obvod bází MOS-
FET pomocí nábojové pumpy z jedi-
ného napájení integrovaného obvodu
+12 až 15 V.

Povolená vzorkovací frekvence
může být až 1 MHz, a to by mělo ryze
teoreticky stačit pro výkonovou šířku
pásma 500 kHz, takže prakticky dosáh-
nout výkonové šířky pásma 100 kHz
by nemělo být vážným problémem.
Teoreticky vypočtený výstupní sinu-
sový výkon zesilovače, osazeného na
místě budiče tímto IO, dosáhne 790 W
do zátěže 4 Ω, do zátěže 2 Ω tedy té-
měř dvojnásobek.

Závěr

Protože se jedná o zařízení, které
může při neodborné instalaci způsobit
narušení provozu citlivých elektronic-
kých přístrojů, je nutné je umístit do
elektromagneticky stíněné přístrojové
skříňky, případně doporučuji uzavření
desky zesilovače do krabičky zhotove-
né z pocínovaného ocelového plechu,
jak je běžné u vysokofrekvenční tech-
niky.

Konstrukční návod zesilovače má
sloužit pouze k individuální výrobě, ja-
kákoli výroba nebo publikace kteréko-
liv části zesilovače za účelem dosažení
zisku je vázána písemným svolením
autora. Autor článku ani redakce ne-
nese zodpovědnost za škody napá-
chané nesprávnou instalací zesilovače,
případně napadení ze strany „televize-
milných“ sousedů apod.

V případě většího počtu zájemců
o stavbu zesilovače PWM mohu za-
slat stavebnici, případně i skříňku
19" (včetně popisu sítotiskem), dále
pak samotnou desku s plošnými spo-
ji za 220 Kč a sadu impulsních trans-
formátorů a tlumivek za 190 Kč. Na-
bízíme i jiné stavebnice, návrhy,
osazování a montáž DPS, pájení na
vlně HOLLIS.

Kontakt: SEAC, ing. Josef Sed-
lák, 793 35 Rudná p. Pradědem 139,
tel. (0646) 737 240 večer nebo 0601
548 906 během dne, případně Lukáš
Wežranowski, (0658) 666 172.

D5, D7, D8, D14, D32,
D16, D17, D23, D25, D26 BA157
D6, D15, D24, D33 BAT47
D9, D18, D27, D36 BYW31
T1, T2, T7, T8, T13,
T14, T19, T20 BC237
T3, T9, T15, T21 CD639
T4, T10, T16, T22 CD640
T5, T6, T11, T12,
T17, T18, T23, T24 IRF540
T25, T27, T28 KSY21
T26 TR15
IC1, IC4, IC6, IC8 6N137
IC2, IC3, IC5, IC7 CD4001
IC9 až13 LM311
IC14, IC15 TL071

Ostatní součástky
L1, L2 3,9mH
TL1 až TL4 viz text
TR1 až TR4 viz text

Napájecí zdroj

Musí poskytovat symetrické, dobře
vyhlazené a přesné napětí ±15 V s od-
běrem do 100 mA v kladné i záporné
větvi a pokud možno galvanicky oddě-
lené napájení výkonového stupně se
symetrickým napětím 2x 20 V až 2x
40 V. Při napájení ±40 V by měl zesi-
lovač odevzdat do zátěže 4 Ω asi 2x
100 W výstupního výkonu. K dosažení
větších výkonů by bylo potřeba použít
více výkonových tranzistorů, upravit
budič na větší výstupní proudy a pro
tlumivky použít speciální jádra s malý-
mi ztrátami (případně s možností chla-
zení).

Známý výrobce baterií, německá
firma Varta, optimalizoval nedávno ve
spolupráci se specializovanou multi-
mediální agenturou svoji webovou
stránku.

Ta se na Internetu objevila poprvé
v říjnu 1996. Změny nastaly převážně
ve struktuře a navigaci po stránkách,
které se tím staly pro uživatele přátel-
štější a k žádané informaci se dostane
z úvodní stránky většinou dvěma klik-
nutími.

Zvláště oblíbené jsou stránky s Le-
xikonem baterií, 100 otázek - 100 od-
povědí a rubrika „Know-how baterií“.
O aktualitách firmy informuje „Varta

Magazin“. Speciální vyhledávač po-
může najít vhodný typ baterie pro kon-
krétní aplikaci a její parametry.

Oslovováni jsou nejen profesionál-
ní odběratelé výrobků Varta a specia-
lizovaní obchodníci, avšak i soukromí
uživatelé. Prezentace firmy Varta na
Internetu byla oceněna bronzovou me-
dailí v kategorii Multimedia na 7. festi-
valu ITVA (International Television As-
sociation) v rámci výstavy Photokina
98 v Kolíně nad Rýnem.

O zájmu svědčí 125 000 návštěv
stránek Varta v loňském srpnu. Ně-
meckou verzi naleznete na adrese
http://www.varta.de, anglickou http://
www.varta.com.

Varta na Internetu

          JH

Technické parametry zesilovače

Dosažené parametry zesilovače,
jako odstup signálu od rušivých napětí
a zkreslení lze vzhledem k zbytkovým
napětím modulace měřit pouze za po-
užití speciálních filtrů, které bohužel
nevlastním, v současnosti experimen-
tuji s nejvhodnějším osazením.

Pro transformátory jsem použil feri-
tové toroidy o průměru 16 mm, pro tlu-
mivky hrníčková jádra s průměrem
25 mm se vzduchovou mezerou a jád-
rem pro jemné doladění indukčnosti.
Impulsní transformátory zmenšují stří-
davé mezivrcholové napětí 80 V (frek-
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Princip systému
sluneèních kolektorù

Pro správné pochopení principu re-
gulace teplovodního èerpadla je potøeb-
né nejprve popsat samotné øe�ení slu-
neèních kolektorù.

Sluneèní kolektory vyu�ívají principu
tepelné pohltivosti èerného tìlesa a dále
principu tepelné vodivosti pøenosového
média, kterým je v tomto pøípadì voda.
Systém je tvoøen kombinací výmìník
- sluneèní kolektor, které spojuje potrubí
s ohøevnou vodou. Je samozøejmé, �e
pøenos tepla se má uskuteènit teprve
tehdy, jsou-li splnìny teplotní podmínky
nejen ve sluneèním kolektoru a výmìní-
ku (obvykle kombinovaný ohøívaè na pit-
nou vodu), ale i v pou�itém vedení - po-
trubí. Samotný systém je schematicky
znázornìn na obr. 1.

Ze schématu je vidìt propojení slu-
neèních kolektorù s výmìníkem, ve kte-
rém obìh výhøevné vody zaji��uje èerpa-
dlo, je� je ovládáno regulátorem. Toto
èerpadlo (lamelový typ s asynchronním
motorem) je øízeno nespojitì. Sluneèní
kolektory mohou být tvoøeny napø. za-

sklenými a izolovanými plá��ovými ra-
diátory, nejlep�í je zde varianta celoplas-
tového ditermicky zaskleného kolekto-
ru. Pøívodní potrubí musí být z dùvodù
tepelných ztrát dobøe izolované, co� platí
samozøejmì i pro výmìník a spodní stra-
nu kolektorù, v mém pøípadì jsem pou�il
izolaci znaèky Prefizol. V nejvy��ím mís-
tì okruhu výhøevné vody je instalován
odvzdu�òovací ventil, který automaticky
odstraòuje vzduch z ohøevné vody, jeli-
ko� tento poskytuje men�í tepelnou vodi-
vost a zhor�uje tak vlastnosti systému.
Výmìník je konstruován jako plá��ový,
protiproudý. V bì�ných domácích pod-
mínkách mù�eme jako výmìník pou�ít
ji� nainstalovaný kombinovaný ohøívaè
teplé vody, tak�e okruh výhøevné vody
od kolektorù napojíme paralelnì na pøí-
vod a odvod výhøevné vody od palivové-
ho kotle. Takové øe�ení má jisté výhody;
napø. v chladnìj�ích mìsících, kdy svítí
sluníèko, mù�eme tak pøitápìt své obyd-
lí. Samotný regulátor, který nás bude
nejvíce zajímat, je napojen na dvì teplot-
ní èidla, o jejich� funkci a konstrukci po-
jednáme pozdìji.

Závìrem této statì si polo�me otáz-
ku, co lze od systému sluneèních kolek-

torù pøedem oèekávat. Nejdùle�itìj�í ve-
lièinou je poskytovaný výkon. Ten je sa-
mozøejmì velmi závislý na poèasí, av�ak
z praxe (vlastní zku�enosti) lze vypozoro-
vat, �e pøi venkovní teplotì 25 °C se výko-
nová hustota pohybuje kolem 250 W/m2,
pøi horkém sluneèném dni s teplotou
okolo 30 °C dosáhneme asi 400 W/m2.
Celkový výkon samotných sluneèních
kolektorù je pak roven souèinu výkonové
hustoty a celkové plochy kolektorù.
Tato hodnota je ov�em teoretická a
praktické hodnoty jsou závislé na mno-
ha faktorech, napø. èistotì horní plo-
chy kolektorù, izolaci apod. Ohøevná
voda (opìt vlastní zku�enost) mù�e do-
sáhnout i teploty 80 °C, co� je v�ak údaj
velmi závislý na kvalitì izolace a pøíkonu
odebíraném výmìníkem. Velikost plochy
kolektorù lze pro bì�né aplikace v rodin-
ných domcích doporuèit okolo 6 m2, vìt-
�í plochy jsou výhodnìj�í, ale s vìt�ími
poøizovacími náklady.

Funkce regulátoru
Pøed samotným návrhem regulátoru

jsem si polo�il následující kritéria:
- Regulace je závislá na teplotì ohøevné
vody v kolektorech a teplotì pitné vody
ve výmìníku (kombinovaném ohøívaèi
teplé vody).
- Je nutné zapoèítat tepelnou ztrátu na
pøívodním potrubí.
- Regulátor má rovnì� slou�it i jako mì-
øiè teplot.
- Musí existovat mo�nost vypnout regu-
laci se souèasným zachováním mìøicích
funkcí - vyu�ití v zimních mìsících.
- Snadná ergonomická obsluha.
- Uvìdomit si elektrické ztráty na propo-
jovacím vedení mezi teplotními èidly a
regulátorem.
- Uvìdomit si nebezpeèí elektromagne-
tického ru�ení na propojovacím vedení.
- Øe�it otázku chlazení výkonových sou-
èástek a tepelnou stabilitu pou�itého za-
pojení.
- Uva�ovat klimatickou odolnost regulá-
toru a teplotních èidel (vliv tepla, vlhka,
prachu ...).
- Zajistit správnou funkci pøístroje pøi a
po výpadku elektrické energie.
- Indikovat poruchu teplotních èidel.
- Volit dostupné souèástky s ohledem na
reprodukovatelnost zaøízení.
- Dílèí elektronické obvody simulovat na
poèítaèi a nastavit tak správné pracovní
body.
- Navrhnout takové elektrické zapojení,
které umo�ní nastavení pro jiné typy tep-
lotních èidel, napø. po jejich poru�e a zá-
mìnì.

Popsaná kritéria budeme rozebírat
u jednotlivých podobvodù (blokù), av�ak
nejprve si objasnìme celkovou funkci re-
gulátoru (viz obr. 2).

Základní vstupní informace reguláto-
ru jsou teplota ohøevné vody a teplota
pitné vody. Tøetí vstupní informací je tep-
lotní ztráta v potrubí, která se nastavuje
manuálnì potenciometrem a je jí tøeba
zjistit experimentálnì. Tyto tøi faktory
urèí, zdali se sepne èerpadlo.

Teplotní èidla jsou napájena stejno-
smìrným zdrojem proudu, který rov-
nì� zahrnuje obvod, který urèí, zda tato
teplotní èidla jsou funkèní. Tento obvod
je napojen na blok multiplexeru, který za-
jistí indikaci nefunkènosti teplotních èi-
del.

Informace o teplotách jsou získány
z teplotních èidel ètyøvodièovou metodou
mìøení v blocích mìøení a jsou dále

Regulátor teplovodního
èerpadla sluneèního kolektoru

Ing. Kamil Toman

Jeliko� trendem poslední doby je zdra�ování energií, zvlá�tì pak
elektrické a tepelné, otázka úspory energie je stále aktuálnìj�í.
V úspoøe tepelné energie nám pak mù�e pomoci systém sluneèních
kolektorù, který se ov�em neobejde bez patøièné regulace. Následu-
jící èlánek pojednává o regulátoru teplovodního èerpadla, které za-
bezpeèuje obìh ohøevné vody v systému výmìník - sluneèní kolek-
tor. V èlánku jsou navíc rozebrány otázky bì�nì se vyskytující
u konstrukce elektronických zaøízení, jako je napø. návrh izolace,
chlazení, odru�ení atd.

Obr. 1. Schéma instalace sluneèních
kolektorù

Obr. 2. Blokové schéma regulátoru
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spolu s teplotní ztrátou postoupeny do
bloku vyhodnocení. Ka�dá teplota
(dále jen: horní = ohøevná v kolektoru,
dolní = pitná, ztráta = teplotní ztráta
v potrubí) je získána zcela samostatnì
v mìøicích obvodech. Blok vyhodnocení
dává na svém výstupu logickou úroveò
sepnout/nesepnout èerpadlo a je dále
napojen na spínací obvody.

Tøi teplotní informace (horní, dolní,
ztráta) jsou také vedeny do bloku multi-
plexeru, jeho� výstup je napojen na zob-
razovací jednotku, která ukazuje reálnou
informaci o zvolené teplotì. Multiplexer
se adresuje na základì tlaèítka volby
teploty (horní/dolní) a na základì zmìny
ztráty. Zmìnu ztráty vyhodnocuje blok
zmìny teplotní ztráty. Pootoèíme-li po-
tenciometrem, kterým nastavujeme tep-
lotní ztrátu, multiplexer se automaticky
pøepne do zobrazování ztráty, tak�e
vidíme, jakou velikost nastavujeme. Po
ukonèení nastavování ztráty (potencio-
metr se na chvíli zastaví) se s urèitou
prodlevou zpìtnì pøepne na zobrazování
horní/dolní teploty (urèeno tlaèítkem).
Tento automatický zpùsob pøepínání
mù�eme vidìt u øady mìøicích pøístrojù a
je docela efektní. Blok multiplexeru navíc
obsahuje klopné obvody, je� vytváøejí
pamì� zvoleného druhu teploty (horní/
/dolní) Zvolený druh zobrazované teploty
je indikován diodami LED. Volba druhu
zobrazované teploty nemá vliv na regu-
laèní funkci pøístroje.

Zobrazovací jednotka je pouze jiný
název pro modul digitálního voltmetru
(té� digitální panelové mìøidlo), u které-
ho je nastaven rozsah mìøeného napìtí
dìlièem.

Celý regulátor je napájen (blok na-
pájení) zdrojem stabilizovaného sy-
metrického napìtí ±12 V a napìtí 9 V
s galvanicky oddìlenou zemí pro zobra-
zovací jednotku.

V následující èásti popí�eme elektric-
kou a mechanickou stavbu jednotlivých
blokù. Jeliko� si myslím, �e trocha teorie
neu�kodí, jsou jednotlivé konstrukce do-
plnìny matematickými vztahy.

Teplotní èidla

Teplotní èidla jsou konstruována jako
teplotní èlen KTY10D (GM Electronic),
umístìný v jímce z pozinkované oceli.
Tu tvoøí tenká trubka uvnitø tlust�í trubky,
jak ukazuje mechanický výkres na obr. 3.

Vìt�í trubka je opatøena závitem 3/4 ",
aby se celá jímka mohla ve�roubovat do
kombinovaného ohøívaèe teplé vody (vý-
mìníku) a kolektoru. Jako pøenosové
médium tepla mezi samotným èlenem a
jímkou slou�í transformátorový olej, kte-
rý poskytuje dostateènou tepelnou vo-
divost a zároveò dostateèný elektrický
(izolaèní) odpor. Poznamenejme, �e vo-
dièe pøípojného vedení jsou pøipájeny na
teplotní èlen a vzniklé kontakty (tam, kde
je napájen pøívodní vodiè) jsou opatøeny
bu�írkou. Nevyhneme se ov�em situaci,
�e do prostoru kontaktù zateèe pou�itý
transformátorový olej. Proto bylo zvoleno
právì toto pøenosové médium, nebo� po-
skytuje pøíznivý izolaèní odpor v �irokém
rozmezí teplot. Na dvì pou�ité teplotní
jímky budeme potøebovat asi 1 dl oleje.
Celá jímka je nakonec hermeticky uza-
vøena, (vrchní prostor mezi kabelem a
jímkou je zalepen) a obì trubky jsou na-
hoøe pøivaøeny. Teplotní èlen je napojen
ètyøvodièovì a celá ocelová jímka je na-
konec zaizolována, aby nebyla zkresle-

na mìøená teplota vlivem okolí. Stínìní
kabelu jsem napojil na jeden z kontaktù
teplotního èlenu. Pøipojovat jej na samot-
nou jímku nedoporuèuji, proto�e hrozí
nebezpeèí vzniku proudových smyèek,
které mohou znehodnotit vlastní mìøení.
A ostatnì je to i pøíli� slo�ité.

Napájení teplotních èidel

Jak ji� bylo øeèeno, teplotní èidla jsou
k regulátoru pøipojena ètyøvodièovì. V na-
�em pøípadì jsou dva vodièe pou�ity
jako proudové a zbylé dva slou�í ke sní-
mání úbytku napìtí na èidlu. Obì èidla
jsou proudovì zapojena v sérii, protéka-
jící proud je generován proudovým zdro-
jem T1, R43. Odpor R43 je dán experi-
mentálnì, jeliko� nebyly známy paramet-
ry tranzistoru JFET (kanál n). Teoreticky
lze výsledný proud urèit ze vztahu (3), ke
kterému jsme dospìli z (1) a (2).

(1)

(2)

(3)

Zde ID je hledaný proud protékající èi-
dly, ID0 pøi (UGS = 0) a UP pøi (ID = 0) jsou
parametry tranzistoru T1, a R = R43. Po-
u�ijeme-li uvedený odpor R43, tak do-
stáváme proud asi 980 mA. Tato velikost
není kritická, proto�e se dá �dohnat� na-
stavením zesílení v mìøicím obvodu.

Proudový zdroj je svými konci �povì-
�en� na zdroje stabilizovaného napìtí
(+10 V a -10 V), tvoøenými R1, D1 a
R46, D2. Rezistor R2 posunuje napìtí
jednotlivých svorek tak, aby bylo mìøitel-
né v obou mìøicích obvodech.

Kombinace R44, T2, R45 (zapojení
SE) slou�í ke sledování protékajícího
proudu. Je tak plnìna zabezpeèovací
funkce (indikace po�kození èidel). Je-li
proud dostateènì velký, je na kolektoru
T2 napìtí odpovídající log. 1 a obvod
IO5A má �povolený� výstup. V opaèném
pøípadì je na kolektoru log. 0, èím� se
výstup COMM obvodu IO5A uvede do
vysoké impedance a zobrazovací jednot-
ka zobrazí obvykle údaj na vstupu UAA
obvodu IO5A, bez ohledu na to, jaká

zobrazovaná teplota je nastavena tlaèít-
kem S2. Pro u�ivatele se bude tato situ-
ace jevit jako �zamrznutí� zobrazovací
jednotky. To znamená, �e teplotní èidla,
popø. vedení, byla po�kozena, a �e ne-
vhodný protékající proud zpùsobuje vel-
kou chybu mìøení.

Mìøicí obvod

Tento obvod je v zapojení pou�it dva-
krát, proto bude dále popisován pøípad
obvodu pro HORNÍ teplotu (v�echny
souèástky kolem celého IO1). Hlavní
funkce této èásti zapojení spoèívá v zís-
kání informace o teplotì z úbytku napìtí
na èidlu. Chceme se dopracovat k citli-
vosti 0,1 V/°C, 0 °C nech� odpovídá 0 V.

Pøi pohledu zleva doprava zji��ujeme,
�e úbytek napìtí je veden na filtr R3, C1
R4, C2 se strmostí 6 dB/okt. Èasová
konstanta je dána vztahem (4), èemu�
odpovídá dìlicí kmitoèet dle (5).

(4)

(5)

Filtr je symetrický, kondenzátor do-
poruèuji kvalitní fóliový.

Jeliko� úbytek napìtí na èidlu je plo-
voucí (nebo z jiného pohledu symetric-
ký), byl pou�it v prvním stupni pøístro-
jový zesilovaè IO1A, IO1B, R5 a� R11.
Úkolem tohoto prvního stupnì je zesílit
vstupní symetrické napìtí, pøièem� jeho
výstup je opìt symetrický. Na tento stu-
peò je navázán diferenèní stupeò, který
�vyrábí� ze symetrického napìtí nesy-
metrické.

Na tomto místì bychom si mìli polo-
�it otázku, jaký vliv na pøesnost mìøení
budou mít potenciály na �+�� vstupech
IO1A a IO1B. V literatuøe se takto setká-
me s pojmem �vliv velikosti souhlasného
napìtí na chybu mìøení pøístrojovým ze-
silovaèem�. Na vstupní symetrické napì-
tí (úbytek na èidlu) mù�eme pohlí�et jako
na výsledek pùsobení rozdílového napìtí
Ur (namìøíme mezi neinvertujícími vstu-
py �+� IO1A a IO1B) a souhlasného na-
pìtí US (namìøíme mezi neinvertujícím
vstupem �+� IO1B a zemí), které zpùso-
buje chybu (viz parametr CMR u operaè-
ních zesilovaèù). Symetrické výstupní
napìtí oznaème jako Ur� a výstupní na-
pìtí diferenèního stupnì (IO1C, R6, R10,
R11, R12) jako Uo. Dále pro snaz�í návrh
bude R7 = R9, R6 = R10 a R12 = R11.
Pro výstupní napìtí prvního stupnì lze
odvodit vztah:

. (6)

Výstupní nesymetrické napìtí dife-
renèního (druhého) stupnì lze odvodit
jako:

          . (7)

Zvolíme-li navíc R12 = R6, pak dife-
renèní stupeò má jednotkové zesílení a
hlavnì rovnì� minimalizujeme vliv sou-
hlasného napìtí Us, tak�e:

 .        (7a)

Podle (7a) má tedy na zesílení vliv
trimr R6 (o nastavení R6 pojednám dále)
a vliv souhlasného napìtí na chybu mì-
øení je na R6 nezávislý. Aby popisovaná

Obr. 3.  Mechanická stavba
teplotního èidla
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Obr. 4. Schéma
regulátoru

chyba byla minimální, musíme zajistit,
aby US bylo minimální.

Zjednodu�enì, pro správný návrh
souèástek kolem prvního stupnì pøístro-
jového zesilovaèe je nutné uva�ovat veli-
kost souhlasného napìtí Us. Kdybychom
nepou�ili R2, tak by Us bylo vìt�í, poten-
ciály na vstupech �+� by byly vý�e, vliv
chyby vlivem Us (CMR) by byl vìt�í (viz
vztah 7a) a co navíc, OZ IO1A by zaèal
saturovat. S odporem R2 to v�ak nesmí-

me pøehnat, proto�e musíme brát v po-
taz také druhý pøístrojový zesilovaè (IO2,
DOLNÍ teplota), nebo� pøi pøíli� velkém
R2 by jeho vstupní potenciály �+� byly
naopak nízko. A celá situace by se opa-
kovala jako u horního pøístrojového zesi-
lovaèe.

Na tomto místì mù�eme pøedpokládat,
�e na výstupu IO1C ji� máme (po nasta-
vení R6) správnou citlivost 0,1 V/°C.
Ov�em není tomu tak, proto�e celkové

zesílení je je�tì upraveno v následujícím
stupni (IO1D), který slou�í k tomu, aby
0 V odpovídala teplota 0 °C. Jedná se
tedy o invertující zesilovaè, do kterého je
zaveden ofset, který je generován ze
zdroje stabilizovaného napìtí R15, D3.
Ofset nastavujeme pomocí R16. Zesílení
tohoto stupnì je dáno pomìrem R17/
/R13. Zpìtná vazba je frekvenènì závis-
lá, vzniklý filtr 1. øádu C5, R17 pomáhá
filtrovat napìtí od ne�ádoucích frekvenè-



Praktická elektronika A Radio - 2/99

ních slo�ek. Podle poèítaèové simulace
programem MicroCap4 zji��ujeme, �e
spolu s filtrem R3, C1, R4, C2 tvoøí filtr
se strmostí 12 dB/okt a �e pokles o 3 dB
je na frekvenci 1,12 Hz. Zvolený druh
aproximace tohoto filtru je pro ná� pøípad
nedùle�itý.

Na výstupu IO1D ji� tedy máme po-
�adovanou citlivost a je na nìm ji� zapo-
èítán ofset, tak�e platí, �e 0 V pøedstavu-
je 0 °C. Výstup IO1D tedy pøedstavuje
HORNÍ teplotu, výstup IO2D DOLNÍ tep-
lotu a pro úplnost výstup IO3A teplotu
ZTRÁTA. Tyto teploty jsou postoupeny
do bloku vyhodnocení a multiplexeru.

Blok vyhodnocení

Tato èást obvodu je zastoupena IO3D
a souèástkami okolo. Obvod musí pøed-
stavovat diferenèní zesilovaè, který pro-
vádí operaci

   (8),

dále Schmittùv klopný obvod, který roz-
hoduje, zda

   (9),

a který zavádí do rozhodování hysterezi.
Celkovì zjednodu�enì se jedná o kom-
parátor, který zavádí hysterezi. Hystere-
ze je zde zavedena pomocí R36. Ov�em
èím men�í bude R36, tím vìt�í zde bude
hystereze a podíl zpìtné kladné vazby
se zvìt�uje. Tento vliv bude tím vìt�í,
èím vìt�í odpory budou mít rovnì� R33
a� R36. Tyto rezistory slou�í jako dìli-
èe vstupních napìtí (HORNÍ, DOLNÍ,
ZTRÁTA). Pøi bli��ím pohledu na odpory
tìchto rezistorù zjistíme, �e napìtí (tep-
lota) DOLNÍ a ZTRÁTA se zapoèítávají
1/3 pøíspìvkem. Tedy:

                  .   (10)

Souèasnì zkoumáme velikost zapo-
èítávané hystereze. Jde o výstupní satu-
raèní napìtí pøivedené pøes dìliè. Blí�e
vztah:

        .           (11)

No a nakonec chceme, aby i HORNÍ
teplota byla zapoèítána jako 1/3 pøíspì-
vek. To popisuje vztah:

           .          (12)

Vzorce 10, 11 a 12 chápejme jako
soustavu 3 rovnic, její� øe�ením jsou re-
zistory R33IIR34, volíme R37 a R38. Pa-
ralelní kombinace R33 a R34 byla zvole-
na kvùli lep�í pøesnosti vypoèteného od-
poru.

Kondenzátor C7 slou�í ke zlep�ení
dynamických vlastností, chceme tak
omezit zákmity pøi pøepínání výstupu OZ
IO3D. Se zvìt�ující se kapacitou se ob-
délníkový prùbìh na výstupu bude blí�it
k lichobì�níkovému, pøièem� nábì�ná a
sestupná hrana mají tvar funkce ex. Ten-
to vliv, jako� i posouzení teplotního vlivu
byl poèítaèovì simulován programem
MicroCap4.

Za blokem vyhodnocení se dále na-
chází Zenerova dioda D11, která svou
pøíznivou závìrnou charakteristikou zlep-
�uje �oddìlení� log. 0 a 1.

Spínací obvody

Na výstup bloku vyhodnocení nava-
zuje spínací obvod, který jako hlavní spí-
nací výkonová souèástka pou�ívá relé.
Toto relé je napájeno ze záporné èásti
symetrického napìtí a je ovládáno výko-
novým tranzistorem T3. Paralelnì k relé
Re1 je zapojena D10, která omezuje zá-
porné úbytky napìtí vlivem indukce pøi
spínání a vypínání relé. Jako indikace,
�e relé je zapnuto, slou�í D9, které je
pøedøazen srá�ecí rezistor R41. Pracov-
ní bod T3 je urèen rezistorem R40. Spí-
nací kontakty Re1 pøímo spínají fázi èer-
padla (230 V/50 Hz).

Blok vyhodnocení zmìny
teplotní ztráty

Tato èást obvodu zaèíná rezistorem
R47 a konèí rezistorem R55. V úvodu
bylo øeèeno, �e ztráta se nastavuje ma-
nuálnì a je zapoèítána pomocí (8). Tudí�
jako zdroj napìtí pøedstavujícího ztrátu
slou�í stabilizovaný zdroj R47, D5, je�
napájí potenciometr P48. Vzniklé napìtí je
oddìleno IO3A. Na jeho výstupu tedy má-
me napìtí ZTRÁTA s citlivostí 0,1V/1°C.
Ztrátu lze nastavovat pouze v kladných
hodnotách (asi do 50 °C) a je dále pøive-
dena do multiplexeru a bloku vyhodno-
cení.

Proto�e úkolem tohoto obvodu je
zkoumat, zda se napìtí ZTRÁTA mìní,
nachází se za samotným zdrojem napìtí
Ztráta derivátor. Pokud budeme otáèet
potenciometrem, objeví se na jeho vý-
stupu napìtí. Proto�e v�ak vstupní mì-
nící se napìtí mù�e být �za�umìno� vy-
sokými frekvencemi, je derivátor v pod-
statì v na�em pøípadì pásmová pro-
pust, tedy kombinace derivátoru a inte-
grátoru. �Citlivost� (derivaèní konstanta)
výstupního napìtí na rychlost otáèení je
dána pøedev�ím R49 a C10 (sna�íme se
o nejvìt�í èasovou konstantu), av�ak na
druhou stranu se tak zvìt�uje náchylnost
na kmitání vlivem vf ru�ení, míra této ná-
chylnosti je dána souèástkami R50 a
C11. Zde by bylo vhodné provést analý-
zu metodou uzlových napìtí, abychom
zjistili, které souèástky tvoøí jakou èaso-
vou konstantu v této pásmové propusti.

Na výstupu IO3B tedy bude tím vìt�í
napìtí, èím rychleji budeme otáèet po-
tenciometrem.

Nyní potøebujeme z napìtí, které zá-
visí na rychlosti otáèení potenciometru,
�vyrobit� log. 0 a 1. K tomuto úèelu slou�í
okénkový komparátor, nebo lépe kom-
parátor shody (IO3C), který na svém vý-
stupu má log. 1, nenáchází-li se poskyt-
nuté napìtí v úzkém rozsahu kolem
nuly. V klidovém stavu protéká diodami
D6 a D7 klidový proud, pøièem� vzniklý
úbytek udr�uje IO3C v záporné saturaci.
Pøi otáèení potenciometrem se objeví na
výstupu IO3B napìtí, které bude daleko
rùznìj�í od nuly, ne� v klidovém stavu, a
v komparátoru shody se zmìní potenciá-
ly V+ a V- tak, �e IO3C pøejde do kladné
saturace. Následnì se rychle nabije C12
a na vstupu /S analogového pøepínaèe
(blok multiplexeru) je generována log. 1.
Poznamenejme, �e popisované logické
úrovnì jsou úrovnìmi MOS a jejich od-
povídající hranièní napìtí vycházejí z 3/10
a 7/10 napájecího napìtí.

Velikost poskytnutého napìtí z IO3B,
kdy IO3C pøechází z jedné saturace do
druhé, lze vypoèítat pomocí (13).

          (13)

Po dosazení (parametry diody UT =
= 25 mV, I0 = 1 nA) dostáváme pro ná�
pøípad hranici 0,729 V. Poèítaèovou si-
mulací jsem do�el k hranicím -0,758 V a
+0,770 V [vztah (13) poèítá se stejnými
hranièními napìtími], co� je jistì pøíznivý
výsledek.

V pøípadì, �e se potenciometr zasta-
ví, na výstupu IO3C se objeví log. 0, C12
se zaène vybíjet do R55, zobrazovací
jednotka je tak stále je�tì pøepnuta na
zobrazování navolené ztráty a po uply-
nutí krátké doby (èasová konstanta C12,
R55), se opìt pøepne zpìt.

Závìrem mù�eme zjednodu�enì øíci,
�e �hýbe-li� se potenciometr, tak na vý-
stupu bloku vyhodnocení zmìny teplotní
ztráty bude log. 1.

Multiplexer

Tato èást regulátoru se skládá z ob-
vodù IO4A, IO4B, a IO5A. Hlavní funkce
spoèívá v pøepojování teplot ZTRÁTA,
HORNÍ a DOLNÍ na zobrazovací jednot-
ku, pøièem� jako adresní informace slou-
�í výstup z bloku vyhodnocení teplotní
ztráty (informace o tom, zdali se poten-
ciometr P48 �hýbe�) a dále stav bistabil-
ního klopného obvodu IO4A (informace
o tlaèítku �Teplota�).

Zaènìme nejprve od bistabilního
klopného obvodu IO4A. Na vstup hodin
CLK je zde pøipojeno tlaèítko o�etøené
kondenzátory C8 a C9 proti zákmitùm.
S jejich kapacitami lze velmi dobøe expe-
rimentovat, pøipomeòme jenom, �e v�e
závisí rovnì� na dynamických vlastnos-
tech pou�itého IO4A. Jeho výstupy Q a
/Q øíkají, zda pøepojit teplotu HORNÍ
nebo DOLNÍ. Tato informace (druh zvo-
lené teploty) je indikována LED D14 a�
D16, pøièem� D16 indikuje, zda je pøepo-
jena teplota ZTRÁTA. Pracovní bod bu-
dicích tranzistorù T4 a� T6 je nastaven
pomocí R57 a� R59.

IO4B je zapojen jako klopný obvod
R-S. V pøípadì, �e pohneme potencio-
metrem, na vstup /S je pøivedena log. 1 a
výstup /Q se dostává na log. 0. Tím se
�srazí� potenciály bází tranzistorù T4 a
T5, druh zobrazované teploty (HORNÍ
nebo DOLNÍ) pøestane být zobrazován,
co� zjednodu�enì znamená, �e nìkterá
z D14 a D15 zhasne. Souèasnì se roz-
svítí D16, proto�e na výstupu Q IO4B je
log. 1, a nyní je zobrazována teplota
ZTRÁTA.

Do této chvíle jsme v podstatì popi-
sovali vygenerování adresy pro samotný
analogový pøepínaè IO5A. Shròme, �e
adrese (dekadicky) 0 pøipadá teplota
DOLNÍ, adrese 1 teplota HORNÍ a adre-
se 2 a 3 teplota ZTRÁTA. Podle toho
jsou i zapojeny adresní vodièe (vstupy A0
a A1) a signální vodièe (vstupy IN0 a�
IN3), které nesou napì�ovou informaci
o teplotì. Vstup EN je povolovací a jeho
logický stav informuje o funkènosti tep-
lotních èidel, jak bylo popisováno døíve.

Jeliko� obvod IO5A pøepojuje i zápor-
ná napìtí, musíme mu poskytnout na
vstup UAA záporné napájecí napìtí, je� je
vytvoøeno pomocí R60 a D17. Výstup
COMM (spoleèný) je napojen na zobra-
zovací jednotku.
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Rádiové komunikační systémy po-
krývají v současné době velmi široké
kmitočtové pásmo. Rozměry přísluš-
ných anténních systémů jsou v zása-
dě závislé na délce použité vlny, takže
i měřicí metody budou různé (např.
pro antény rozhlasových a KV vysíla-
čů, nebo naproti tomu pro antény pro
cm, mm vlny). Hlavní pozornost bude-
me věnovat měření antén pro kmi-
točtová pásma 30 MHz až 30 GHz a
okrajově se zmíníme i o metodách
měření na kmitočtech pod 30 MHz.
Měřicí metody pro pásma nad 30 GHz
se podstatně neliší od metod pro pás-
ma kolem 30 GHz. Nároky na přes-
nost mechanické výroby měřicích za-
řízení jsou však podstatně vyšší.

Předpokládáme, že čtenář je se-
známen se základní terminologií obo-
ru, nebudou tedy uváděny definice zá-
kladních pojmů, jako je např. vstupní
impedance antény a impedanční při-
způsobení, směrový diagram, polari-
zace elektromagnetické vlny, zisk an-
tény, křížová polarizace apod.

Za základní elektrické parametry
antén, které je nutné ověřovat měře-
ním, považujeme:
- vstupní impedanci;
- směrový diagram (polarizace elek-
tromagnetického pole, zisk).

 Mimo shora uvedené parametry
existují též izolační vlastnosti (zemně-

ní, ochrana proti přepětím apod). Tě-
mito parametry se zabývat nebudeme,
neboť jsou součástí celkových izolač-
ních požadavků na systém.

Protože elektromagnetické pole
vyzařované nebo přijímané anténou
působí „na dálku“, je přesnost měření
parametrů antény závislá na poloze,
vzdálenosti antény vzhledem k okol-
ním objektům a tedy i na vzdálenosti
od země. Vzdálenost se určuje délkou
vlny měřicího kmitočtu. Čím je delší
vlna, tím je kritičtější vliv relativně blíz-
kých předmětů a naopak.

Měřicí metody

Impedance a koeficient odrazu
Impedanci antény měříme včetně

mechanické provozní podpěry. Jestli-
že má anténa souměrné napájení, mu-
síme použít symetrizační člen (pokud
použité měřicí zařízení nemá pro mě-
ření souměrných zátěží vstup). Vliv ur-
čitého symetrizačního členu je třeba
brát v úvahu zejména při měřeních
v širším kmitočtovém pásmu. K měření
impedance se dříve používaly různé
můstky nebo reflektometry, případně
měřicí vedení na cm vlnách. V sou-
časné době poskytuje průmysl měři-
cích přístrojů velký výběr tzv. Network
analyserů, které ve spojení s počíta-

čem vyhodnotí měřenou impedanci
rovnou na grafickém záznamu, např.
na Smithově diagramu. Renomovaný-
mi firmami jsou např. Hewlett Packard
nebo Rohde Schwarz.

Směrový diagram

Pro měření směrového diagramu
musí být měřená anténa, zapojená
např. jako přijímací, umístěna do ho-
mogenního elektromagnetického pole
(viz. Měření směrových diagramů a
zisku) s polarizací odpovídající pra-
covní polarizaci antény. Pokud je mě-
řená anténa zapojena jako vysílací,
platí předešlé pro přijímací anténu in-
dikátoru. Na základě principu recipro-
city jsou směrové diagramy měřené
antény zapojené jako přijímací totož-
né s diagramy antény zapojené jako
vysílací.

Měřená anténa se zpravidla umis-
ťuje na tzv. točnu, která je konstruová-
na tak, že umožňuje jednak natáčení
antény v horizontální rovině, ve které
je měřen diagram, a dále umožňuje
natočení antény kolem vodorovné osy
tak, aby mohly být měřeny různé řezy
prostorovým diagramem. Velmi vý-
hodné je, když anténní točna umožní
naklonění antény ve vertikální rovině.
Toto naklonění využijeme při měření
se zvýšenou polohou měřené antény,
které omezuje odraz od země (viz.
Měření směrových diagramů a zisku).

Konstrukce měřicí točny by měla
být z izolačního materiálu, aby kovová
konstrukce neovlivňovala rozložení
pole kolem měřené antény. Otáčení
točny s anténou je dálkově přenášeno
na zapisovací zařízení spojené s vý-
stupem přijímače. Popsaná točna od-
povídá maximálním požadavkům na
kvalitu měření. Náklon ve vertikální
rovině nelze často pro složitost kon-
strukce realizovat - musíme se spo-
kojit z měřením pouze v horizontální
rovině.

Přesné zaměření na ozařovací an-
ténu je třeba dodržet vždy, zejména
měříme-li antény s velmi úzkým hlav-
ním svazkem diagramu. Požadavek
celoizolační konstrukce narazí často
na ekonomické problémy. Potom mu-
síme dbát na to, aby alespoň měřená
anténa byla dostatečně vzdálena od
kovových součástí točny a upevněna
na izolačním držáku (dobře se osvěd-
čily bloky z pěněného polystyrénu).
Vertikální osa otáčení by měla pro-
cházet fázovým středem měřené an-
tény. Pokud to podélné rozměry an-
tény neumožní (zejména na nižších
kmitočtech pásma), je třeba polohu
antény vůči ose otáčení označit na na-
měřených diagramech.

Ozařovací anténa je umístěna na
podstavci (věži), který umožňuje na-
stavení výšky antény tak, aby maxi-
mum jejího záření bylo na spojnici
mezi měřenou anténou a ozařovací
anténou. Upevnění ozařovací antény
nebo její konstrukce má umožnit na-
táčení antény podél vodorovné osy

Měření elektrických
parametrů antén

Ing. M. Procházka, CSc.

Anténa tvoří základní součást radiokomunikačního systému a
jako taková musí splňovat řadu požadavků na technické parametry,
které umožňují provoz celého systému v daných podmínkách.

Parametry se kontrolují při výrobě nebo v provozu měřením, pro
které byly vypracovány různé měřicí metody a mezinárodní doporu-
čení. V dalším uvedeme přehled základních měřicích metod, které
se běžně používají, a v závěru nalezne čtenář i přehled odborné lite-
ratury, včetně příslušných mezinárodních doporučení.

Obr. 1. Schéma měřicí soustavy pro
měření směrových diagramů



Praktická elektronika A Radio - 2/99

tak, aby se mohla měnit orientace po-
larizace vlnění dopadajícího na měře-
nou anténu. Schématické znázornění
shora popsané měřicí soustavy je na
obr. 1.

Přístrojové vybavení měřicího pra-
coviště je závislé na kmitočtovém pás-
mu, ve kterém se bude měřit, a na ve-
likosti měřených antén. Zásadně jde
o určení potřebného výkonu vysílače
a citlivosti přijímače. Výkon na výstu-
pu měřené přijímací antény vyvolaný
vysílací anténou je dán vzorcem:

Pr = Po(λ/4πR)2 g(Θ, φ) g´(θ´, φ́  ), (1)

kde Pr  je přijatý výkon [W],
Po je vstupní výkon na vysílací anténě
[W],
R je vzájemná vzdálenost mezi anté-
nami
λ je vlnová délka (λ i R je ve stejném
měřítku),
g(Θ, φ) je zisk vysílací antény ve
směru (Θ, φ),
g´(θ´, φ´ ) je zisk přijimací antény ve
směru (θ´ ,  φ´)  za předpokladu, že
obě antény mají stejnou polarizaci.

Tato rovnice se dá upravit pro sta-
novení minimální úrovně přijatého sig-
nálu a úrovně vysílacího výkonu tak,
aby se určil dynamický rozsah, ve kte-
rém se dá měřit směrový diagram.

Požadujeme-li např. dynamický
rozsah měření alespoň 40 dB, který
určuje nejmenší úroveň měření po-
stranních laloků směrového diagramu,
bude rovnice (1) vypadat následovně:

Lr = Gmax + Gḿax - 40 dB - 20log (4πR/λ),  (2)

kde Lr je úroveň signálu na výstupu
přijímací antény [dBm],
Gmax je maximální zisk vysílací antény
[dB],
Gḿax je maximální zisk měřené antény
[dB].

Uvedená úroveň signálu Lr přijaté-
ho měřenou anténou platí pro orienta-
ci přijímací antény ve směru minima
směrového diagramu -40 dB.

Naměřené diagramy zobrazujeme
buď v ortogonálním nebo polárním
zobrazení. Vysoce směrové diagramy
(např. parabolické reflektory) je vý-
hodné zobrazit vždy v ortogonálním
zobrazení.

Polarizační diagram

Některé antény pracují s kruhovou
nebo eliptickou polarizací. Pro měření
polarizačního diagramu v daném směru

měřeného diagramu natočíme mě-
řenou anténu do daného směru a
otáčením vysílací antény (lineárně
polarizované) ve spojení se zápisem
naměřeného signálu změříme závis-
lost úhlu natočení vysílací antény na
výstupním signálu přijímače. Tento
způsob použijeme i tehdy, jestliže
chceme znát úroveň tzv. křížové pola-
rizace lineárně polarizované antény.

Zisk

Substituční metoda
Pro dále popsanou metodu platí

opět zákon reciprocity, takže nezáleží
na tom, zdali měřená anténa je přiji-
mací nebo vysílací.

Měřená anténa spolu s jejím nos-
ným systémem se umístí do měřicího
prostoru popsaného v kapitole „Měřicí
prostředí“ a je vystavena dopadu ro-
vinné elektromagnetické vlny, která
má polarizaci odpovídající polarizaci
měřené antény. Výstupní výkon anté-
ny, dopravený do specifikované zátě-
že, se srovnává s výkonem substituč-
ní referenční antény.

Referenční anténu je třeba substi-
tučně umístit do stejného místa, jako
byla umístěna měřená anténa. Zisk
referenční antény musí být přesně
znám, stejně jako její směrovost, pola-
rizace a charakteristika křížové polari-
zace. Polarizace referenční antény při
měření musí být totožná s polarizací
antény měřené. Doporučuje se, aby
se referenční anténa typem nelišila od
antény měřené. Pokud je to možné, je
třeba, aby fázové středy obou antén
(měřené i referenční) byly při substitu-
ci ve stejné poloze.

Spojovací vedení mezi měřenou a
referenční anténou a měřicím přijíma-
čem by mělo být stejné. V opačném
případě musíme znát útlum vedení
pro každý měřicí kmitočet. Je třeba
zajistit, aby spojovací vedení u měře-
né antény zaujímalo normální provoz-
ní polohu. V případě, že není tato po-
loha specifikována, musí se dbát na
to, aby poloha spojovacího vedení
měla na měřené hodnoty co nejmenší
vliv. Použije-li se nesouměrné vedení
k připojení souměrně napájené anté-
ny, je třeba použít symetrizačního čle-
nu.

Při měření je třeba kontrolovat
elektrickou stabilitu měřicího zařízení.
Proto je při měření vhodné použít při-
jímací monitorovou anténu a umístit ji
do polohy, kde neovlivní rozložení
pole v místě měřené antény.

Stupeň impedančního nepřizpůso-
bení mezi měřenou anténou, vedením
a měřicím zařízením nemá na obou
stranách vedení přestoupit koeficient
odrazu 0,1. Totéž platí pro obvody re-
ferenční antény.

Příklad zapojení měřicích přístrojů
a antén je na obr. 2. Zeslabovačem
zařazeným do vedlejšího vedení na-
stavíme stejnou úroveň signálu na
vstupu přijímače pro obě polohy pře-

pínače S, který připojuje na přijímač
jednak monitorovou anténu am a jed-
nak referenční anténu ar. Zeslabovač
A3 je zpravidla neměnný, s útlumem
3 dB a zmenšuje případný vliv impe-
dančního nepřizpůsobení antén refe-
renční a měřené aa.

Zeslabovač A2 je přesný proměn-
ný zeslabovač. Tímto zeslabovačem
nastavíme stejnou výchylku indikátoru
přijímače jednak po připojení refe-
renční antény a jednak po připojení
měřené antény. Rozdíl mezi oběma
čteními zeslabovače Ad udává rozdíl
mezi ziskem referenční antény Gr a
měřené antény Ga. Výsledný zisk mě-
řené antény je dán

  Ga = Gr + - Ad (3)
Pozn.: znaménko - předpokládá, že
zisk měřené antény je menší než zisk
referenční antény. Tomuto případu se
zpravidla vyhýbáme a za referenční
anténu volíme anténu s větším zis-
kem, než je očekávaný zisk antény
měřené.

Zisk měříme většinou pro několik
kmitočtů v pracovním pásmu antény a
několikrát měření opakujeme, vždy
s kontrolou signálu monitorovací antény.
Naměřené zisky sestavíme do tabulky
nebo do grafu. Rozptyl naměřených
údajů pro daný kmitočet ukazuje na
stabilitu našich přístrojů.

Speciální měřicí přijímače pro tyto
účely mají vedlejší vstup pro signál
z monitorovací antény a jejich citlivost
je průběžně řízena podle případné od-
chylky signálu vysílače.

Při měření zisku rozměrných antén
(např. parabolického reflektoru s prů-
měrem D ≥ 100λ ) je třeba měnit, nej-
lépe průběžně, polohu referenční an-
tény napříč vertikálním rozměrem
měřené antény a statisticky vyhodnotit
naměřené hodnoty (viz Měření směro-
vých diagramů a zisku).

Reciproční metoda

K tomuto měření [3] potřebujeme dvě
totožné antény. Jedna je použita jako
přijímací a druhá jako vysílací. Každá
anténa je umístěna spolu s provozní
upevňovací konstrukcí na stožár (tele-
skopický) a jsou zaměřeny na sebe
(maximem směrového diagramu).
Výšku antén nad zemí je možné na-
stavit tak, že obě antény jsou ve stej-
né výšce nad zemí. Minimální výška
nad zemí má být nejméně 2λ. Vzá-
jemná vzdálenost mezi anténami R
musí být známa a má být nejméně 3λ
nebo 4b2/λ, kde b udává největší roz-
měr antény. Z obou hodnot použijeme
tu větší. Vliv odrazů od země kontrolu-
jeme současnou změnou výšky obou
antén z minimální 2λ a zaznamenáme
relativní změny na indikátoru přijí-
mače. Změny by neměly přestoupit
±0,5 dB.

Za těchto podmínek zanedbatelné-
ho vlivu odrazů od země je útlum mezi
oběma anténami dán:

As = [20log(4πR/λ ) - 2Gi ], (4)
Obr. 2. Schéma měřicí soupravy pro

měření substituční metodou



Praktická elektronika A Radio - 2/99

kde As je naměřený útlum [dB],
Gi je zisk vučí izotropickému zářiči
[dB],
R je vzdálenost mezi fázovými středy
obou antén,
λ je vlnová délka měřicího kmitočtu (R
i λ ve stejném měřítku).

V praxi můžeme vzdálenost R
měřit mezi napájecími svorkami antén
(s výjimkou „apertůrových antén“, tj.
např. antény trychtýřové, čočkové, re-
flektorové apod.)

Zisk antény (dB) vůči isotropické-
mu zářiči je dán:

Gi = [10log(4πR/λ ) - As/2 ], (5)

nebo vůči půlvlnnému dipólu

Gd = [10log(4πR/λ) - As/2 - 2,15] (6)

Útlum As mezi oběma anténami
lze měřit různými způsoby podle toho,
jaký měřicí přístroj použijeme. V dal-
ším popíšeme jednu z metod měření
útlumu As.

Přístroje zapojíme podle obr. 3 a 4.
Při tom musíme dbát na to, aby impe-
danční přizpůsobení mezi kabely l1, l2
a měřenými anténami a použitými mě-
řicími přístroji vykazovalo maximálně
koeficient odrazu 0,1.
Pozn.: délky kabelů l1 a l2 nemusí být
stejné.

Nejprve spojíme anténní konce ka-
belů navzájem podle obr. 3. Pro každý
měřicí kmitočet nastavíme zeslabovač
A tak, aby přijímač ukazoval stejnou
výchylku pro obě polohy přepínačů S.
Toto čtení zeslabovače označíme
A1. Potom připojíme kabely k anté-
nám podle obr. 4 a opět nastavíme
zeslabovač A na stejnou výchylku při-
jímače pro obě polohy přepínačů S.
Toto čtení zeslabovače označíme A2.
Výsledný měřený útlum je:

As = (A2 - A1) [dB] (7)

Měřicí prostředí

Měřicím prostředím (measuring
site, range) nazýváme blízké i vzdále-
né okolí měřené antény. Podle druhu
antény, délky vlny a použité měřicí
metody volíme měřicí prostředí. Jiné
nároky jsou kladeny na prostředí při
měření impedance, jiné při měření
směrových diagramů a zisku. Jiné ná-
roky jsou kladeny pro měření rozměr-
ných antén pro cm vlny a jiné pro mě-
ření stacionárních nebo mobilních
antén. V dalším uvedeme zásadní po-

žadavky a podmínky na měřicí pro-
středí antén pro kmitočtové pásmo
30 MHz až 30 GHz s ohledem na
jejich rozměry. Zmíníme se zběžně
i o podmínkách pro měření antén
mimo uvedené pásmo.

Měření impedance
Aby se zmenšil vliv země a okol-

ních předmětů schopných odrážet
elektromagnetické vlny, doporučuje
se, aby vzdálenost k těmto předmě-
rům nebyla menší než asi:
d = C2 . W,
kde W je největší rozměr měřené an-
tény a C2 je konstanta určující poža-
dovanou přesnost měření.

Požadovaná přesnost C2
10 % 0,5
5 % 0,8
3 % 1,3

Při měření antén menších rozměrů
(např. ozařovače reflektorových an-
tén) postačí zastínit blízké měřicí pří-
stroje absorčními deskami nebo se
přesvědčit pohybem rovinné kovové
desky v blízkosti měřené antény, zdali
a jak se mění naměřená impedance.
Podle toho nastavime pak polohu an-
tény.

Při měření antén pro nižší kmitočty
dbáme na to, aby napájecí vedení a
provozní upevňovací konstrukce anté-
ny byly v provozní poloze vůči anténě.
Samotná poloha napájecího vedení
má často vliv na měřenou impedanci.

Měření směrových
diagramů a zisku

V předešlém jsme uvedli, že měře-
ná anténa má být umístěna v homo-
genním elektromagnetickém poli. Ho-
mogenní elektromagnetické pole je
charakterizováno nulovou změnou in-
tenzity a fáze pole v daném prostoru.
Např. pro antény Yagi by to znamenalo
prostor s rozměry pravoúhlého kvád-
ru, do kterého se dá anténa umístit,
zvětšeného na každé straně o čtvrt
vlny. Pro antény typu parabolického
reflektoru jde o plochu ústí antény, je-
hož příčný rozměr je zvětšen alespoň
o čtvrtinu průměru. Homogenní elek-
tromagnetické pole shora uvede-
ných parametrů lze v praxi těžko vy-
tvořit. Nejlépe se tyto požadavky splní
vytvořením rovinné vlny příčně polari-
zované (TEM vlna), šířící se podél
spojnice obou antén měřené (přijíma-
cí) a vysílací (ozařovací).

Rovinná vlna TEM je v podstatě
teoretický fenomén a v praxi ji nahra-
zujeme kulovou vlnou s velmi velkým
poloměrem R. Ukázalo se, že dosta-
tečnou přesnost měření zajistíme, po-
volíme-li v daném prostoru měřené
antény maximální změnu fáze danou
poměrem λ/16. Aby se toho dosáhlo,
musí platit pro menší měřicí vzdále-
nosti:

R ≥ 2(W12 + W22)/λ, (9)
kde W1 a W2 jsou maximální rozměry
měřené a vysílací antény nebo pro
větší vzdálenosti:

  R ≥ 2 W 2/λ,          (10)
kde W je maximální rozměr měřené
antény; W = D, kde D je průměr ústí
např. reflektorové antény. Malé fázové
odchylky způsobí malé deformace ve
struktuře postranních laloků směrového
diagramu. Větší odchylky způsobí
podstatné chyby při měření zisku a ve
struktuře postranních laloků diagramu.
Shora povolená odchylka λ/16 způso-
bí např. u reflektorové antény chybu
v naměřeném zisku 0,1 dB. Naopak
u antén s velkým fázovým posuvem
v ústí, jako je např. trychtýřová anté-
na, může vlastní fázový posuv v ústí
antény způsobit značnou chybu v na-
měření zisku ( 0,3 až 0,8 dB).

Maximální změna intenzity v tomto
kvazihomogenním poli by neměla
přestoupit ±0,5 dB pro kmitočty pod
300 MHz a ±0,25 dB pro kmitočty nad
300 MHz.

Výpočtem se dá stanovit, že maxi-
mální chyba na směrovém diagramu
na úrovni -20 dB hlavního laloku je
+3,9 dB až -7,3 dB pro změny pole
±0,5 dB a 2,2 dB až -3 dB pro změny
pole ±0,25 dB.

Měření těchto odchylek není jedno-
duchou záležitostí. K měření musíme
použít sondy (dipólové nebo malou
trychtýřovou anténu), které by neměly
ovlivňovat svojí přítomností měřené
pole a to je obtížné. Proto musíme
hledat takové měřicí prostředí, které
samo o sobě zajistí shora uvedené
požadavky.

Fázovou podmínku λ/16 dodržíme
snadno zajištěním potřebné vzdále-
nosti R, i když často i tato podmínka
omezí velikost antén, které jsme
schopni měřit.

Změny intenzity pole jsou zaviněny
především odrazy elektromagne-
tických vln od země, případně od
vzdálenějších objektů. Na obr. 5 je
znázorněn základní jednoduchý pří-
pad uspořádání měřicího pracoviště
(polygon). V tomto případě kontroluje-
me odraz od země směrovostí diagra-
mu vysílací antény ve vertikálním
směru a dále tím, že očekáváme, že

Obr. 3. Schéma měření
útlumu kabelů

Obr. 4. Schéma měření útlumu
systému

Obr. 5. Uspořádání měřicího
pracoviště ( měřicí polygon)
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vlny odražené od země budou utlume-
ny absorpcí, případně rozptýleny na
povrchu země. Vysílací a přijímací an-
tény bývají umístěny na věžích, budo-
vách nebo kopcích.

Ideální případ nastane, volíme-li
výšku umístění antény h tak, aby prvé
minimum směrového diagramu vysílací
antény směřovalo do místa zrcadlové-
ho odrazu. Prvé minimum u reflektoro-
vých antén s průměrem Dt nastane
přibližně pro úhel λ/Dt (rad.) měřený
od maxima směrového diagramu, tak-
že podle obr. 5 platí výška:

  h ≈ λ R/2Dt.     (11)
Situaci podle obr. 5 v praxi těžko

splňujeme. Ukáže-li kontrola intenzity
pole v místě měřené antény větší než
povolené výchylky, můžeme v místě
zrcadlového odrazu příčného ke smě-
ru šíření umístit tzv. difrakční překážky
(sítě) nebo zúžit směrový diagram vy-
sílací antény (je-li dostatečná rezerva
v ozáření měřené antény).

Právě popsané měřicí prostředí
není jediné a existuje celá řada dal-
ších možností, kde měřit antény.

Na místo zvětšování vzdálenosti
antén od země je možné umístit obě
antény velmi nízko nad zem, zajistit
velmi hladký a rovný povrch mezi an-
ténami. Zde se využije skutečnosti, že
koeficient odrazu bude roven téměř 1
a jeho fáze bude 180 °. V tomto přípa-
dě a za dalších předpokladů se vytvoří
výhodné rozložení pole v místě měře-
né antény. Bližší informace o této
možnosti viz [1].

Tam, kde nelze nalézt vhodný ven-
kovní prostor nebo kde častá měření
ohrožují vlivy počasí, se používají tzv.
bezodrazové komory. Bezodrazová
komora je místnost, jejíž velikost je dána
maximální velikostí měřené antény a
která má všechny stěny obloženy bezod-
razovým útlumovým materiálem (obr. 6).

Moderní bezodrazové komory jsou
často velmi velké a umožňují měření
antén i na mobilních prostředcích, vo-
zidlech, letadlech apod.

Problém s omezenou vzdáleností
mezi měřenými anténami byl do určité
míry vyřešen tzv. kompaktní měřicí
komorou (compact range, obr. 7). Roz-
měrný, speciálně tvarovaný parabolic-
ký reflektor je ozařován z ofsetového
ohniska. Vlnění odražené od reflekto-
ru vytvoří rovinnou vlnu velmi se přibli-
žující ideální vlně TEM, takže v po-
měrně malé vzdálenosti od reflektoru
vznikne měřicí oblast s homogenním
rozložením pole. Tím jsou splněny
podmínky pro umístění měřené anté-
ny do velké vzdálenosti od ozařovací
antény a bezodrazová komora navíc
zamezí vzniku jakýchkoliv rušivých
odrazů.

Další měřicí prostředí je možné vy-
tvořit tak, že se využije existence tzv.
blízkého pole antény, tj. Fresnelovy
oblasti. Zmíněná oblast obsahuje ve
složkách pole všechny informace, kte-
ré po zpracování počítačem stanoví
směrový diagram ve vzdáleném poli
[2]. K měření amplitudy i fáze složek
pole je však zapotřebí speciální me-
chanické zařízení, které umožní určit
i souřadnice těchto složek. Měří se
buď sférické nebo válcové souřadnice
v blízkém poli antény.

Popsané měřicí prostředí lze také
kombinovat podle konkrétních poža-
davků a typů antén.

Měření stacionerních antén

Pro kmitočty blízké dolní hranici
pásma 30 MHz nebo pod touto hranicí

se staví také antény a anténní systémy
pevně zabudované v terénu. V těchto
případech je měřicím prostředím vzdá-
lené okolí, kde zjišťujeme směrový dia-
gram měřením intenzity pole mobilním
zařízením umístěným buď ve vozidle
nebo i v letadle (helikoptéra). Takto se
měří např. směrové diagramy rozhla-
sových a televizních vysílacích antén,
případně KV antén pro dálkovou ko-
munikaci.

Závěr
V předešlém byl čtenář seznámen

se základními postupy při měření
elektrických parametrů antén. Podrob-
nější informace lze nalézt v seznamu
literatury. Jednotlivé anténní laborato-
ře si postupně vypracovaly svoje spe-
cifické měřicí postupy, které se však
v zásadě neliší od uvedených postu-
pů. Citovaná mezinárodní doporučení
jsou v publikacích IEC (International
electrotechnical commission), které je
možné studovat v Institutu pro Norma-
lizaci v Praze, Biskupský dvůr 5.

Měřicí aparatury jsou vesměs vel-
mi drahé. Nicméně autor varuje před
snahou potřebná zařízení realizovat
svépomocí. Jedině, kde lze uspět, je
konstrukce točny a příslušného ovlá-
dacího a informačního zařízení. Po-
dobně i výstavbu bezodrazové komo-
ry je možné realizovat svépomocí, až
na mikrovlnné absorbéry, které je nut-
né dovézt ze zahraničí.
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Stavíme reproduktorové
soustavy (XVII)

V hifistickém pravěku (který u nás
připadá asi tak na konec padesátých
a začátek šedesátých let tohoto stole-
tí) bylo základním úkolem konstrukté-
ra reproduktorových soustav navrh-
nout „bednu“ tak, aby uměla hrát od
co nejnižších do co nejvyšších kmito-
čtů.

Hranice účelnosti přitom byly dány
několika dost principiálně odlišnými
faktory. Především díky omezené
kvalitě mikrofonů, záznamových mé-
dií a výstupních transformátorů (bez
kterých se tehdejší zesilovače téměř
neobešly) končila oblast užitečných
signálů někde mezi 10 až 15 kHz.
A z obdobných důvodů začínala ně-
kde mezi 50 až 100 Hz. Tehdejší ome-
zené možnosti technologie výroby re-
produktorů prakticky vylučovaly, aby
se signály z okolí dolní hranice podaři-
lo reprodukovat při objemu ozvučnice
menším než zhruba 100 litrů. K tomu
byly samozřejmě nutné měniče o pat-
řičném průměru membrány. A přijatel-
ná reprodukce nejvyšších kmitočtů
i s uvedenými omezeními byla zase
možná jen při použití reproduktorů
s extrémně malou kónusovou mem-
bránou nebo tlakových reproduktorů
(leckdo z čtenářů možná ještě pama-
tuje např. miniaturní vysokotónové elip-
tické reproduktory TESLA ARV 081
nebo „trumpetky“ ART 281). Skutečně
kvalitní reproduktorová soustava tedy
musela být nevyhnutelně konstruová-
na alespoň jako třípásmová, přičemž
pro pásmo středních kmitočtů bylo ob-
vyklé použít některý tzv. univerzální
reproduktor.

Tak trochu technickou revoluci
znamenal v polovině padesátých let
vznik konstrukce reproduktoru ozna-
čované jako „akustický závěs“. Ro-
zumí se tím provedení reproduktoru
s velmi velkou mechanickou pod-
dajností závěsu membrány, u které-
ho je chování v oblasti nejnižších kmi-
točtů kontrolováno převážně reakcí
vzduchu v ozvučnici - tedy vlastně
to, co je dnes považováno za stan-
dard.

Obdobnou „revoluci“ v reprodukci
nejvyšších kmitočtů znamenalo široké
komerční využití konstrukce reproduk-
toru s membránou tvaru kulového
vrchlíku. Toto uspořádání bylo původ-
ně vytvořeno pro tlakové budiče nepří-
mo vyzařujících reproduktorů (se zvu-
kovody), po jistých konstrukčních
úpravách a při použití vhodných mate-
riálů se však prosadilo i v přímovyza-
řujícím provedení a dnes je rovněž
standardem.

mem, a s ohledem na konstrukci vý-
hybky by pokud možno neměl být
vyšší než polovina dělicího kmitočtu,
což znamená, že by měl být nanejvýš
asi tak 200 Hz. To je u vrchlíkových
konstrukcí z technologických důvodů
velmi obtížné dodržet, a proto se stře-
dotónové měniče v tomto provedení
používají buďto u vícepásmových
soustav, anebo v kombinaci s baso-
vým měničem spíše menšího průměru.

U třípásmových konstrukcí s prů-
měrem basového měniče 20 cm a
více je účelnější použít středotónový
měnič s kuželovou membránou. Tako-
vé měniče se běžně vyrábějí s vněj-
ším průměrem od 11 cm, čemuž od-
povídá efektivní průměr membrány
(po odečtení montážní části koše a
neaktivní části okrajového závěsu) asi
7 až 8 cm, a to je ještě docela přijatel-
né. Jejich vlastní rezonanční frekvence
obvykle nepřesahuje 150 Hz. Praktic-
ky dosahovaná hodnota je samozřej-
mě větší, protože středotónový měnič
je nutné opatřit samostatným krytem
(vlastně malou uzavřenou ozvučnicí
o objemu zpravidla 1 až 3 litry), aby na
jeho membránu nepůsobily změny tla-
ku v ozvučnici způsobené činností ba-
sového měniče. Ani po zakrytování
však rezonanční kmitočet většinou ne-
přesáhne 200 Hz, takže je vše v po-
řádku.

Při dimenzování středotónového re-
produktoru se setkáváme ještě s jed-
ním problémem, o kterém se běžně
nemluví. Statistické analýzy přiroze-
ných signálů ukazují, že akustická
energie vyzařovaná v středotónovém
pásmu je přibližně stejně velká jako
energie v pásmu hlubokotónovém.
Pro každý konkrétní vzorek signálu je
možné najít kmitočet, který z hledis-
ka dlouhodobého průměru vyzářené
energie tvoří v pásmu slyšitelných
kmitočtů cosi jako těžiště - energie vy-
zářená pod tímto kmitočtem je rovna
energii vyzářené nad ním. Konkrétní
hodnota závisí na charakteru zvuko-
vého signálu a pohybuje se přibližně
v rozmezí 200 až 600 Hz. Menší hod-
noty nacházíme pro rockovou hudbu,
jazz a pop, větší pak pro hudbu „váž-
nou“. Většina elektrické energie při-
vedená do soustavy se mění v teplo
a z hlediska konstrukce reprodukto-
rové soustavy to znamená, že tepelná
výkonová zatížitelnost středotónové
části by mě la být př ibližně stejná
jako zatížitelnost části hlubokotóno-
vé.

Basové reproduktory však mají
obecně zatížitelnost větší nežli repro-
duktory středotónové, takže tuto pod-
mínku zpravidla není možné splnit.
Z toho pak vyplývá, že celková dlou-
hodobá zatížitelnost třípásmové re-
produktorové soustavy je z hlediska
tepelného namáhání reproduktorů ome-
zena především zatížitelností středo-
tónové části.

S basy a výškami si tedy konstruk-
téři vyhráli, reprodukce středních kmi-
točtů však dlouho zůstávala spíše na
okraji jejich zájmu. Uplatňovala se zá-
sada - na středy použij to, co se neho-
dí na basy ani na výšky, stačí, když
zůstaneš v jisté rozumné toleranci.
S rostoucí kvalitou snímací a zázna-
mové technologie ovšem rostly i nároky
na kvalitu onoho posledního a příslo-
večně nejslabšího článku záznamově
reprodukčního řetězu, tedy reproduk-
torů (reproduktorových soustav), a
v jisté etapě vývoje šířka přenášeného
pásma (od kolika do kolika hertzů,
plus minus kolik decibelů) přestala být
jediným rozhodujícím faktorem kvality.

Praxe totiž ukázala, že lidský sluch
je velmi citlivý na deformaci barvy zvu-
ku, způsobenou změnou poměrného
zastoupení harmonických složek při-
rozených signálů v oblasti středních
kmitočtů, přičemž nejkritičtější je roz-
mezí přibližně 400 Hz až 4 kHz. Tako-
vé deformace jsou samozřejmě způ-
sobeny hlavně kmitočtovou závislostí
citlivosti reproduktoru, velmi zjedno-
dušeně tedy nerovností amplitudové
charakteristiky, významnou roli však
může hrát i nelineární zkreslení. A tak
se konstruktéři začali vážně zabývat
optimalizací konstrukce reproduktorů
z hlediska reprodukce středních kmi-
točtů.

Základní technické požadavky na
konstrukci středotónového reproduk-
toru nejsou nijak přísné. Maximální
potřebné výchylky nepřesahují 1 mm,
takže kmitací cívka nemusí být příliš
dlouhá, využití magnetického pole je
dobré a nejsou tedy problémy s dosa-
žením patřičné citlivosti. Určité potíže
mohou být s průměrem membrány.
Středotónový reproduktor by pokud
možno neměl být příliš směrový. Kru-
hová membrána se začíná chovat
jako směrový zářič nad tzv. kritickým
kmitočtem membrány fk, který je dán
přibližně vzorcem:

fk = 155/D,
kde D je průměr membrány v metrech.
Pokud bychom stanovili horní mezní
kmitočet pásma středů např. 3 kHz,
znamenalo by to, že průměr mem-
brány by neměl být větší než přibliž-
ně 5,2 cm.

Středotónové reproduktory splňují-
cí tuto podmínku se skutečně vyrábě-
jí, zpravidla v provedení s membránou
tvaru kulového vrchlíku - typické jsou
třebas středové „kaloty“ o průměru
38 mm. Zde však narážíme na jiný
problém. Rezonanční kmitočet měni-
če by měl ležet pod přenášeným pás- (Pokračování příště - Barva středů)
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Jak známo, BIOS a operaèní sys-
tém standardnì obsluhuje dva porty
LPT s bázovou adresou 378h (LPT1)
a 278h (LPT2). Ka�dý port má pak:
w 8 výstupních datových linek - bity D0
a� D7 registru DATA s bázovou adre-
sou (LPTi);
w 5 vstupních stavových linek - bity S3
a� S7 registru STATUS s adresou
LPTi + 1;
w 4 øídicí výstupní linky - bity C0 a�
C3 registru CONTROL s adresou
LPTi + 2.

V�echny øídicí signály a 2 stavové
signály jsou z pohledu obsluhy tiská-
ren aktivní v úrovni log. 0. Bity C0, C1,
C3 a S7 jsou �cestou� z linky do regis-
tru nebo naopak invertovány. Tyto dvì
skuteènosti je tøeba od sebe dùslednì
odli�ovat (napø. pøi orientaci v literatu-
øe), zejména pro nestandardní vyu�ití
portu. Dokonce ani nejsou obì nega-
ce v�ude, tak�e nelze obecnì øíci, �e
úroveò log. 1 v registru nastavuje v�dy
aktivní úroveò signálu. Adaptéry rùz-
ného pùvodu (výrobce a �stáøí�) se mo-
hou rùznì li�it, a to i elektricky, zejmé-
na na výstupech. Výstupní napìtí pøi
log. 1 mù�e být okolo +3,5 V u portù
s budièi LS nebo +5 V u CMOS. Rùz-
nì se li�í i maximální výstupní proud,
opìt pøedev�ím v log. 1.

Co se týèe vstupù, vidíme, �e je
k dispozici pouze 5 bitù, aèkoliv pro
bì�nou datovou komunikaci obvykle
potøebujeme celý bajt. Øe�ilo se to
napø. multiplexerem 2x 4, pøepínaným
jedním øídicím bitem. Dal�ím øe�ením
je vyu�ít toho, �e øídicí linky mají mít
výstupy s otevøeným kolektorem a in-
terním rezistorem s odporem 4,7 kW,
pøipojeným na napájení (nazývá se
pull-up rezistor). Ètením øídicího regis-
tru se zji��uje skuteèný stav na pøíslu�-
ných linkách adaptéru. Nastavíme-li
øídicí bit na log. 1, je mo�no externím
obvodem (i výstupem TTL obvodu)
�stáhnout� linku do log. 0 � tzv. mon-
tá�ní souèin (wired AND) v pøímé logi-

ce, popø. montá�ní souèet (wired OR)
v negované logice. Získáme tím tak
chybìjící 3 vstupní bity.

U adaptérù, které jsou ji� vybaveny
vy��ími re�imy provozu, je mo�no na-
stavením 5. bitu øídicího registru (C5)
pøevést výstupní budièe datových linek
do tøetího stavu a pak ètením datové-
ho registru zjistit úrovnì, nastavené ex-
ternì na datových linkách. Pozname-
nejme, �e bit C4 uvolòuje prùchod
signálu �ádosti o pøeru�ení od LPT
adaptéru na øadiè pøeru�ení.

Oba vý�e zmínìné pøípady vy�adu-
jí opatrnost � souèasnì by nemìly být
aktivovány výstupy linek a výstupy
k nim pøipojených externích obvodù.
Pøipojování externích zaøízení k pa-
ralelnímu portu vùbec vy�aduje opa-
trnost. Vyvarujte se zemních smyèek
pøes nulový, resp. ochranný vodiè
sítì (napájením zaøízení z oddìleného
zdroje) a zapojujte napájení zaøízení
a� po zapnutí poèítaèe a naopak. Dej-
te pøednost adaptéru na levnìj�í pøí-
davné kartì pøed adaptérem integro-
vaným na drahé základní desce.
Zkratový proud výstupních budièù do-
sahuje 60 mA i více dokonce i v log.1,
tak�e dlouhodobý zkrat zejména více
linek by asi obvod v adaptéru nepøe�il.
Nicménì není dùvod mít pøehnané
obavy � alespoò já jsem i pøes pomìr-
nì intenzívní experimenty adaptér je�tì
neznièil.

Vy��í re�imy provozu paralelního
adaptéru se nastavují buï propojkami,
èi DIP spínaèi (na pøídavné kartì) nebo
v oddílu SETUPu, ve kterém se konfi-
gurují porty (na základní desce).

Re�im ECP (Extended Capabilities
Port) paralelního portu slou�í pro rych-
lou, obousmìrnou, proudovì oriento-
vanou komunikaci s externím zaøíze-
ním s vyu�itím pøímého pøístupu do
pamìti (DMA), napø. u tiskáren a ske-
nerù. Ke konfiguraci tohoto re�imu
slou�í øada øídicích registrù s adresou
posunutou o 400h a více od bázové
adresy. V tomto pøíspìvku se jím dále
nebudeme zabývat.

Re�im EPP
Zkratka EPP pøedstavuje Enhanced

Parallel Port, tedy roz�íøený paralelní
port. Toto roz�íøení umo�òuje jednak
pøedávat data s hardwarovým potvrzo-
váním (handshake) místo softwarové-
ho, co� zvy�uje rychlost pøenosu, jed-
nak usnadòuje pøipojování registrovì
orientovaných zaøízení (ve srovnání
napø. s proudovì orientovanými, øíze-
nými zprávami) pomocí zvlá�tního cyk-
lu pøenosu adresy registru resp. portu.
Pøitom je zachována (alespoò teoretic-
ky) zpìtná kompatibilita s re�imem
SPP. Pou�ívá se pro pøipojení exter-
ních diskù a jednotek CD ROM, sí�o-
vých adaptérù, mìøicích jednotek
apod.

Zápisem, pøípadnì ètením adreso-
vého registru EPP (adresa LPTi + 3)
se generuje cyklus zápisu resp. ètení
adresy registru v externím zaøízení,
nebo vyhrazené buòky jednorozmìrné-

Obousmìrný
interfejs k portu

EPP u PC
Ing. Ivan Dole�al

Standardní paralelní port LPT osobních poèítaèù PC se vyu�ívá nejen pro
pøipojení tiskáren, ale i jako obecný vstupnì-výstupní port pro pøipojení rùz-
ných jednodu��ích zaøízení (napø. simulátorù a programátorù EPROM a mi-
kroøadièù) jak komerèních, tak amatérských. Souèasné PC jsou vybaveny
adaptéry LPT, umo�òujícími kromì standardního re�imu (SPP) i roz�íøené
re�imy (módy) pøenosu dat (EPP, ECP), tak�e je mo�no pøipojovat i zaøízení,
vy�adující vìt�í propustnost obousmìrného pøenosu dat (napø. externí jed-
notky výmìnných diskù, mìøicí jednotky, nìkteré tiskárny apod.). Rùzné in-
terfejsy pro standardní re�im byly ji� vícekrát publikovány i v AR a PE. Tento
pøíspìvek se zabývá obecnì pou�itelným interfejsem pro re�im EPP.

Tab. 1.  Signály EPP

Signály SPP Signály EPP Bit registru

D7...D0 AD7...AD0 D7...D0
/STROBE /WRITE -C0
/AUTOFD /DSTROBE -C1
/INIT /RESET C2
/SELECTIN /ASTROBE -C3
/ACK /INTR S6
BUSY WAIT -S7
PE volné S5
SELECT volné S4
/ERROR volné S3
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Obr. 1.  Èasový diagram signálù cyklu
zápisu adresy na EPP

Obr. 2.  Èasový diagram signálù cyklu
ètení dat na EPP
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ho pole v pamìti PC. V externím zaøí-
zení tak mù�eme nastavit aktuální ad-
resu jednoho z mnoha portù, popø. re-
gistrù slo�itìj�ího integrovaného
obvodu. Ètení adresy pro ulo�ení dat
v PC má men�í praktický význam, mís-
to ní v�ak mù�e být pøeèten napø. ob-
sah stavového registru zaøízení. Ná-
sledující zápis, resp. ètení na EPP
datovém registru (adresa LPTi + 4)
generuje cyklus zápisu, resp. ètení ad-
resovaného registru v pøipojeném za-

øízení. K øízení v�ech 4 mo�ných cyk-
lù (zápis nebo ètení adresy nebo dat)
slou�í 3 øídicí a 1 stavová linka, ètvrtá
øídicí linka umo�òuje resetovat zaøíze-
ní (obdobnì jako i v re�imu SPP u tis-
káren), druhá stavová linka umo�òuje,
aby zaøízení mohlo �ádat o obsluhu
signálem �ádosti o pøeru�ení (stejnì
jako v SPP), zbylé 3 stavové linky jsou
nevyu�ité a pou�itelné dle libosti.

Oznaèení a pøiøazení signálù EPP a
pro srovnání i SPP je uvedeno v tab. 1.

Èasový diagram signálù cyklu zápi-
su (konkrétnì adresy) ukazuje obr. 1,
cyklus ètení (konkrétnì dat) je znázor-
nìn na obr. 2. Cyklus zápisu dat se li�í
od obr. 1 pouze opaènou úrovní signá-
lu WRITE, toté� platí pro ètení adresy
a obr. 2. Signál ASTROBE, resp.
DSTROBE aktivuje operaci s adresou,
resp. daty. Signál WAIT slou�í k øízení
pøenosu dat (handshaking) - úroveò
log. 0 indikuje, �e je mo�no zahájit cyk-
lus pøenosu, tj. nastavit strobovací sig-

Obr. 3. Obvod umo�òující adresovat 2 programovatelné periférní integrované obvody, 4 vstupní a 4 výstupní porty

Obr. 4. Pøipojení programovatelného obvodu na datovou sbìrnici (datové linky adaptéru LPT) a na
adresovací signály (a), výstupní port (b) a vstupní port (c)

a)

b)

c)



Praktická elektronika A Radio - 2/99

nál, log. 1 sdìluje, �e je mo�no ukon-
èit cyklus vypnutím strobovacího sig-
nálu. Signál RESET mù�e resetovat
externí zaøízení. Signál INTR je mo�-
no pou�ít k pøeru�ení od paralelního
adaptéru.

Celý cyklus probìhne bìhem jedi-
ného cyklu ISA sbìrnice, tj. za asi 1,0
a� 1,5 µs (podle konkrétního kmitoètu
taktování sbìrnice), tak�e dosáhneme
pøenosové rychlosti okolo 800 kB/s,
pokud je programová obsluha dosta-
teènì krátká a rychlá. To je v souèas-
nosti mo�né, nebo� na rychlých proce-
sorech trvá zpracování jedné instrukce
z cache pamìti a� o 2 øády krat�í dobu.
Naproti tomu výstup dat na SPP portu
je minimálnì 3x pomalej�í, nebo� do
portu musíme 3x zapisovat - kromì
vlastních dat do datového registru ge-
nerujeme strobovací puls na øídicí lin-
ce (tj. nastavujeme a pak nulujeme pøí-
slu�ný bit).

Adresovací obvod
Z principu pou�ití EPP re�imu je

zøejmé, �e si øídicí logika externího za-
øízení musí zapamatovat adresu, pøe-
danou cyklem zápisu adresy, kterou
pak pou�ije k výbìru pøíslu�ného
vstupnì-výstupního obvodu (Chip Se-
lect) bìhem cyklu zápisu nebo ètení
dat. V zapojení na obr. 3 k tomu slou-
�í registr IO3, aktivovaný signálem
Address Write (ADRWR), vytvoøeným
hradlovou logikou IO1 a IO2.

Obvod na obr. 3 umo�òuje adreso-
vat 2 programovatelné periferní inte-
grované obvody se 2 a� 4 vnitøními re-
gistry (typicky obvod paralelního
vstupu a výstupu 8255, trojice èítaèù/
èasovaèù 8253, resp. 8254, øadiè dis-
pleje a klávesnice 8279), 4 vstupní a 4
výstupní porty. Adresace je tzv. lineár-
ní, tak�e v adrese je na pozici 2. a� 7.
bitu nastaven jediný bit, aby pak byl ak-
tivní jediný výbìrový signál CS0 a�
CS5. Lomítko pøed oznaèením signá-
lu znamená, �e je aktivní v úrovni
log. 0. Bity 0. a 1. (A0, A1) pak pøed-
stavují pøípadnou adresu vnitøního re-
gistru programovatelného obvodu.
Dal�í hradla IO1 a IO2 generují signá-
ly WR (zápis) a RD (ètení) dat, spo-
leèné pro programovatelné obvody i
porty. Vzhledem k tomu, �e bì�né od-
dìlovaèe sbìrnice na pozici vstupních
portù a registry (D-latche) na pozici vý-
stupních portù mají jediný aktivaèní
vstup, musí být je�tì pou�ita NOR
hradla IO4, resp. OR hradla IO5
k vytvoøení aktivaèních signálù CSW
(Chip Select & Write), resp. CSR (Chip

Select & Read). První z nich jsou ak-
tivní v úrovni log. 1, zatímco druhé
v úrovni log. 0.

Pøidáním dal�ích 2 pouzder s hradly
(jedno NOR, druhé OR) je mo�no na
úkor programovatelných obvodù roz-
�íøit poèet vstupních i výstupních por-
tù na osm � 0. a 1. bit adresy se sta-
nou dal�ími výbìrovými signály.
Naopak bez dal�ích pouzder pøipojíme
a� 6 programovatelných obvodù � pak
hradla IO4 a IO5 vypustíme.

Hradla IO2B, IO1B a IO1C tvoøí ob-
vod, jen� vytváøí zpo�dìný potvrzova-
cí signál WAIT. Pro spolehlivý zápis a
ètení integrovaných obvodù portù sta-
èí zpo�dìní hradel spolu s dobou �íøe-
ní signálu po kabelu od poèítaèe, star-
�í obvod 8255 v�ak vy�adoval doplnìní
zpo�ïovacího èlánku R1, C1, aby se
øídicí signály ponìkud prodlou�ily. Pøí-
davné zpo�dìní cyklu je okolo 0,2 µs.

Vstupnì-výstupní obvody

Pøipojení programovatelného obvo-
du na datovou sbìrnici (datové linky
adaptéru LPT) a na adresovací signá-
ly je na obr. 4a. K obvodu 8255 jsou
pøipojeny 2 LED (na rùzné porty) a
dvojitý spínaè DIP jako testovací ob-
vod, usnadòující ovìøení funkce inter-
fejsu.

Registr (D-latch) 74HC573 s tøísta-
vovými výstupy na obr. 4b slou�í jako
výstupní port s trvale aktivovanými vý-
stupními budièi (OC=0). Jinak shodný
obvod 373 má vstupy i výstupy na sou-
sedních vývodech, co� je konstrukènì
ménì vhodné.

Obousmìrný neinvertující budiè
74HC245 na obr. 4c slou�í jako oddì-
lovaè vstupních signálù od sbìrnice,
tedy s trvale vybraným smìrem B ® A
(DIR=0).

Aktivaèní signály CSR a CSW mají
rùzné polarity, proto jsou v adresova-

cím obvodu hradla pøímá (OR) i nego-
vaná (NOR).

Adresace obvodem PLD

Adresovací obvod z obr. 3 obsahu-
je 5 pouzder integrovaných obvodù i
v pøípadì, �e staèí napø. 2 vstupní a
2 výstupní porty. Nejen k adresaci ob-
vodù napø. na zásuvných kartách do
PC nebo na jednodeskových øídicích
mikropoèítaèích se ji� del�í dobu pou-
�ívají programovatelné logické obvo-
dy (PLD - Programmable Logic Devi-
ce) typu GAL (Gate Array Logic). Jedná
se o obvody, u kterých se naprogra-
mováním vnitøních propojek buï
v programátoru, nebo novìji pøímo
v systému, shodnì jako u pamìtí typu
Flash EPROM (FEPROM, PEROM) pøi-
pojí vstupy souèinových èlenù na
vstupní (pøímé èi negované) nebo vý-
stupní signály. Tyto souèiny se pak
vedou na souètový èlen, tak�e je mo�-
no realizovat libovolnou logickou kom-
binaèní funkci nìkolika promìnných.
Následuje konfigurovatelný vstupnì
výstupní makroèlánek s tøístavovými
výstupy (aktivovanými spoleèným sig-
nálem), tak�e stejné vývody obvodu
mohou být pou�ity i jako vstupní. Jed-
nou z mo�ných konfigurací je klopný
obvod D, øízený spoleèným hodinovým
signálem, tak�e celkovì dostáváme
synchronní sekvenèní obvod.

Obvody mají oznaèení GALnTmS-d,
kde n znamená poèet vstupù a výstu-
pù celkem a m poèet výstupù (oboje
1- nebo 2ciferné èíslo), T a S pak jed-
no a� 2 písmena upøesòující vnitøní za-
pojení a koneènì d zpo�dìní v nano-
sekundách.

S tìmito obvody se na stránkách
amatérských èasopisù pøíli� neset-
káváme, nebo� do nedávna jejich
nasazení vy�adovalo dostupnost uni-
verzálního programátoru obvodù. Pro-

Obr. 5. Náhrada zapojení z obr. 3.
obvodem GAL

Tab. 2.  Zdrojový soubor adresovacího obvodu s GAL16V8B v jazyce EasyA-
BEL

module EPPdec1
title 'EPP I/O module address decoder - 2 out, 3 in'
EPPdec1 device  'P16V8';

C pin 1; " hodiny pro zápis adresy
AS pin 2; " ASTROBE - spojit s C
A0,A1 pin 3,4; " adresové vstupy
DS pin 5; " DSTROBE
RD pin 6; " Read/WRITE
Q0,Q1 pin 12,13; " výstupy klopných obvodù adresy
CSR0,CSR1,CSR2 pin 14,15,16; " Read Chip Select - aktivní L
CSW0,CSW1 pin 17,18; " Write Chip Select - aktivní H
WAIT pin 19; " WAIT
Adr  = [A1, A0]; " oznaèení vektoru vstupu adres
QAdr = [Q1, Q0]; " oznaèení vektoru výstupu adres
QAdr    istype  �reg'; " výstupy pøíslu�í klopným obv.

Equations
   QAdr.clk = C; " pøiøazení hodin klopných obvodù
   QAdr := Adr; " registrové pøiøazení (synchronní)
   CSR0 = !((QAdr == 0) & RD & !DS);
   CSR1 = !((QAdr == 1) & RD & !DS);
   CSR2 = !((QAdr == 2) & RD & !DS);
   CSW0 = (QAdr == 0) & !RD & !DS;
   CSW1 = (QAdr == 1) & !RD & !DS;

WAIT = !(DS & AS);
Test_vectors

([ C,  Adr, RD, DS ] -> [ QAdr, CSR2, CSR1, CSR0, CSW1, CSW0])
 [.K.,  2,   1,  1 ] -> [   2,    1,    1,    1,    0,    0 ];
 [ 1 ,  0,   1,  0 ] -> [   2,    0,    1,    1,    0,    0 ];

end

>
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gramování moderních ISP (In-System
Programmability) obvodù umo�òuje
jednoduchý oddìlovací obvod v kabe-
lu, pøipojovaném na paralelní port, a
samozøejmì pøíslu�ný program, po-
dobnì jako je mo�no programovat
na celkem nenákladném pøípravku
napø. mikroøadièe Atmel, Microchip
PIC16C84 nebo Scenix.

Obvody se v programátoru progra-
mují ze souboru ve formátu JEDEC.
Soubor se vytvoøí pøekladaèem na PC
z textového popisu funkce napø. logic-
kými rovnicemi, pravdivostní tabulkou
nebo pøechody stavového automatu.

Integrovaným obvodem GAL16V8B
v pouzdøe DIL20 mù�eme pøi men�ím
poètu výbìrových výstupù nahradit
5 obvodù z obr. 3 pøi pøibli�nì shod-
né cenì. Pøiøazení signálù je na obr. 5.
Mù�e adresovat maximálnì 5 portù,
z toho alespoò jeden musí být opaè-
ného smìru ne� ostatní (tj. 4 vstupy +
1 výstup, 1 vstup + 4 výstupy a pak
2 + 3 nebo 3 + 2). To je dáno tím, �e
pro zachycení adresy se pou�ijí 2 vnitø-
ní klopné obvody (tj. adresace max. 4
jednotek), jejich� výstupy ji� nelze ji-
nak pou�ít (F0, F1), a na dal�ím výstu-
pu je signál WAIT (F7). Zbývá tedy 5
výstupù (F2 a� F6) pro signály aktiva-
ce portù. Vstup I0 je hodinový, I9 akti-
vuje tøetí stav výstupù, I6 a� I8 jsou
nevyu�ité.

Soubor pro sharewareový pøekladaè
EasyABEL je uveden v tab. 2.

Po 3 øádcích hlavièky, v ní� je uve-
den i zobecnìný typ (P16V8) pou�ité-
ho obvodu GAL, následuje definování
vývodù vèetnì zavedení pomocných
oznaèení pro vícebitové signály.
V oddílu rovnic (Equations) jsou zapsá-
ny logické rovnice pro výstupní signá-
ly. Symbol := znamená synchronní zá-
pis do klopných obvodù D, které zde
uchovávají 2bitovou adresu portu. Dal-
�í øádky popisují funkce kombinaèní lo-
giky hradel IO1, IO2, IO4 a IO5 z obr. 3,
ov�em v souèinovém tvaru. Symboly
operátorù odpovídají jazyku C. V od-
dílu testovacích vektorù (Test_vectors)
jsou zapsány jako pøíklad pouze 2 tes-
tovací vektory � vlevo vstupní signály
seøazené podle symbolù na prvním
øádku oddílu, vpravo po�adované vý-
stupní signály. Pøekladaè pak porovná-
vá výsledek simulace s oèekávaným
výsledkem. První vektor kontroluje zá-
pis adresy s hodnotou 2, druhý pak
generování výbìrového signálu v cyklu
ètení dat.

Závìrem struènì o programové ob-
sluze interfejsu. Jakýmkoliv zpùsobem
(asembler, Pascal, C, Basic) zapisuje-
me adresu externího portu, popø. regis-
tru do adresového registru EPP a ète-
me resp. zapisujeme data do datového
registru EPP. Uveïme 2 pøíklady:

w ètení portu aktivovaného signálem
CS2 do promìnné var, interfejs podle
obr. 3 na LPT1:
10h ® [37Bh], [37Ch] ® var
w zápis z promìnné var do portu ak-
tivovaného signálem CSW1, interfejs
podle obr. 5 na LPT2:
01h ® [27Bh], var ® [27Ch].

V úvodu pro jistotu zapí�eme na øídi-
cí port hodnotu 00h jako klidový stav øí-
dicích signálù, a pokud vyu�íváme sig-
nál RESET, generujeme resetovací puls.
Chceme-li pod pøeru�ením reagovat na
událost na externím zaøízení, musíme
v�e naprogramovat napø. dle [3].

Soubory pro programování obvodu
GAL16V8B (.ABL i .JED) a DOSovský
konzolový program EPPIO na testová-
ní interfejsu (v jazyku C i spustitelný
EXE) jsou k dispozici na WWW strán-
kách Praktické elektroniky.
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Ochrana zátì�e
pøed pøepìtím

Nìdky je vhodné chránit elektronic-
ké zaøízení pøed pøepìtím. Takový pøí-
pad mù�e nastat napø. tehdy, hrozí-li
mo�nost pøipojení nevhodného sí�ové-
ho adaptéru nebo pou�íváme-li nespo-
lehlivý napájecí zdroj. V�dy se vyplatí

chránit zaøízení, ve kterém jsou pou�i-
ty drahé nebo obtí�nì dostupné sou-
èástky. Jednoduchá ochrana s tyristo-
rem a pojistkou je na obr. 1. Princip
èinnosti je velmi jednoduchý. Zvìt�í-li
se napìtí nad pøípustnou mez, zaène
procházet proud Zenerovou diodou. Pøi
úbytku napìtí 0,6 a� 0,8 V na rezisto-
ru R1 sepne tyristor a zkratuje napáje-
cí napìtí. Dùle�itou èástí obvodu je pak
pojistka, která se pøepálí. Nepøíjemná
je nutnost pøesnì vybrat Zenerovu di-
odu podle po�adovaného napìtí. Upra-
vené zapojení tohoto obvodu jsem na-
�el v [1] - viz obr. 2. Místo Zenerovy
diody je pou�it stabilizátor a kompará-Obr. 1. Ochrana proti pøepìtí

Obr. 2. Vylep�ená ochrana proti pøepìtí

tor. Komparátor porovnává napìtí na
výstupu stabilizátoru s napìtím na bì�-
ci trimru P1. Zvìt�í-li se nepøípustnì
napájecí napìtí, pøeklopí se kompará-
tor a na jeho výstupu se objeví malé
napìtí. Následnì se otevøe T1 a sepne
tyristor. Tyristor, stejnì jako v pøedchá-
zejícím pøípadì, musí být dostateènì
dimenzován, aby vydr�el krátkodobý
zkrat. �Vypínací� napìtí mù�eme pøes-
nì nastavit trimrem. Uvá�íme-li, �e sta-
bilizátor bývá èasto souèástí ji�tìného
zaøízení a jeden komparátor nebo OZ
také leckdy zbyde, nemusí být vìt�í
slo�itost na závadu.

Hrozí-li pøepìtí relativnì èasto, mìli
bychom neúmìrnou spotøebu pojistek.
Pak je lep�í pou�ít v obvodu relé pod-
le obr. 3. Pøi pøepìtí relé sepne a zù-
stane sepnuto, dokud je obvod napá-
jen. Rozpínací kontakt odpojí ji�tìné
zaøízení. Obdobnou úpravu lze pou�ít
i u zapojení z obr. 2.

JB

[1] Popular electronics, January 1999.

Obr. 3. Pøepì�ová ochrana s relé



Praktická elektronika A Radio -2/99

Obr. 2.
Obr. 4.

Obr. 3.

(Pokračování)

Upozorňujeme, že dále popsané
vysílače pro pásmo CB jsou amplitu-
dově modulované a nelze je tedy běž-
nými CB stanicemi přijímat. Dále
upozorňujeme, že naše předpisy ne-
povolují v pásmu CB provoz amatér-
sky zhotovených nehomologovaných
vysílačů. Údaje o použitých tranzisto-
rech viz PE AR 1/99, s. 42.

Na obr. 2 je schéma dokonalejšího
dvoustupňového vysílače s vyzářeným
výkonem 100 mW. T1 je řídicí oscilátor
s krystalem, R1 a R2 nastavují pracovní
bod vf tranzistoru, typ PNP 2SA350.
Cívka L1 má osm závitů, vinuta na „bo-
tičce“ 8 mm s feritovým jádrem, L je asi
0,86 µH, Q asi 120. Vazební cívka L2 je
impedanční transformátor, má dva závi-
ty, vinuta těsně na studeném konci L1.
Tranzistor T2 je oddělovací a zesilovací
stupeň. Vf typ NPN 2SC283. Cívka L3
má osm závitů Cu drátu o ∅  0,5 mm
s odbočkou uprostřed, vinuta na botič-
ce. Vazební anténní cívka L4 má dva
závity stejného drátu, těsně na stude-

ném konci L3. Anténa typu CB má impe-
dancí 50 Ω. Tr modulační transformátor,
sekundární vinutí má 600 Ω. Anténní
výstup nemá pásmový filtr, T2 pracuje
jako oddělovací stupeň a vf zesilovač
nezatěžuje a netlumí oscilátor.

Na obr. 3 je další dvoustupňový vysí-
lač CB o výkonu 100 mW. T1 je řídicí
oscilátor, vf tranzistor PNP 2SA234, T2
je oddělovací a zesilovací koncový stu-
peň, vf tranzistor PNP 2SA246. Modu-
lační stupeň obvyklého typu není za-
kreslen. Odporový trimr R1 nastavuje
optimální činnost oscilátoru změnou
pracovního bodu oscilátoru. Vysílač je
doplněn - v popisech těchto vysílačů
první novinkou - indukčností L5, tvořící
prodlužovací cívku antény, která tak
může být kratší. Indukčnost cívky L5 zá-
leží na skutečné délce antény - čím je
anténa kratší, tím musí být indukčnost
větší. Cívku můžeme navrhnout zkusmo
tak, aby síla vyzářeného pole byla maxi-

mální (měříme jednoduchým měřičem
pole - krystalka s rámovou anténou na-
laděná na 27 MHz, která má místo slu-
chátek mikroampérmetr). Šipky na
cívkách L1 a L3 značí proměnnou in-
dukčnost. Potřebné další údaje najde
čtenář ve schématu a v tabulce cívek.

Obr. 4 ukazuje dvoustupňový vysílač
s vyzářeným výkonem 1 W a s výstup-
ním filtrem. Tranzistor T1 je řídicí oscilá-
tor osazený vf tranzistorem NPN typu
2SC150. Cívka L1 má devět závitů, na
jejím studeném konci je vazební vinutí -
impedanční transformátor - se čtyřmi
závity stejného vodiče.

Odpory R1 a R2 nastavují pracovní
bod oscilátoru. Tranzistor T2 je vf typ
NPN 2SC116, pracuje jako oddělovací
a zesilovací stupeň, bez chladicího ple-
chu. Cívka L2 má čtyři závity, vazební
cívka, navinutá těsně na studeném kon-
ci L2, má dva závity. L3 je pásmová pro-
pust, má pět závitů Cu drátu, kondenzá-
tory C8 a C9 jsou součástí pásmové
propusti. Kapacity kondenzátorů: C1 -
20 pF, C2 - 80 pF, C3 - 330 pF, C4, C7 -
10 nF, C8 - 90 pF a C9 - 200 pF. Modu-
lační transformátor Tr má poměr odporů
vinutí 450/130 Ω. Souměrný modulační
zesilovač má dva nf tranzistory PNP
2SB370, opatřené chladicím plechem.
Rezistory R1, R2, R6 a R7 nastavují
pracovní body tranzistorů, Th je termis-
tor stabilizující pracovní bod tranzistorů
modulátoru s odporem 72/108 Ω. Vý-
stupní impedance vysílače je 50 Ω.

(Pokračování)

 Několik jednoduchých vysílačů
 malého výkonu pro pásmo CB

Rudolf Balek

Th

L1 jádro ∅  8 mm, 8 z opředeným drátem ∅ 0,32 mm,
Q asi 150;

L2 jádro i drát stejné jako u L1; 2 z;
L3 jádro i drát stejné jako u L1; 8 z, odbočka na 4. z,

počet závitů upravit podle impedance antény, Q asi
130;

L4 jádro i drát stejné jako u L1; 3 z, počet závitů upra-
vit podle impedance antény;

L5 jádro i drát stejné jako u L1; 6 z, cívku upravit tak,
aby měla co nejmenší ztráty a co největší Q (Q asi
150).

Údaje o cívkách na obr. 3.:
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PC HOBBY
INTERNET - CD-ROM - SOFTWARE - HARDWARE

EuroPlus+ REWARD
Zahranièní a dnes ji� i domácí vydavatelé vidí ve výukových titulech na CD-ROM trh budoucnosti. S kle-

sajícími cenami a zvy�ující se vybaveností domácností narùstá poèet u�ivatelù, kteøí mají poèítaè se zvu-
kovou kartou a mechanikou CD-ROM. Skuteènost, �e nejen domácnosti, ale i �koly zaèínají vyu�ívat PC
k multimediálním úèelùm, znamená roz�iøování trhu, a to zase umo�òuje (díky vìt�ímu mno�ství proda-
ných produktù) pøipravovat i finanènì nároènìj�í projekty.

Jazykový kurs EuroPlus+ REWARD
je ètyøúrovòový kurz angliètiny. Jeho
autorem je Simon Greenal a vydava-
telem nakladatelství Macmillan Heine-
mann English Language Teaching
z Oxfordu. Spojením tohoto mimoøád-
nì kvalitního kursu a interaktivní apli-
kace spoleènosti YDP Multimedia do-
�lo k vytvoøení unikátního výukového
systému, který umo�òuje kombinovat
klasickou formu výuky s online studiem
pøes Internet. Jeho kvalita v�ak zaruèu-
je vynikající výsledky i tìm, kteøí zatím
nemohou Internet vyu�ívat. Vydavate-
lem èeské verze kursu je Media Trade
CZ s. r. o. z Kromìøí�e.

Text, grafika, zvuk, videoklipy, inter-
aktivita a komunikace �na�ivo�, které
pøi výuce na u�ivatele tohoto kursu pù-
sobí,  usnadòují a zpøíjemòují studium.
Text doprovázený pohyblivými obráz-

ky a mluveným slovem nebo hudbou
si èlovìk zapamatuje mnohem rychle-
ji, ne� nudné kapitoly vytr�ené z reál-
ného �ivota. Pøedností kursu je i jeho
otevøenost. Kurs toti� nekonèí  urèitým
poètem prostudovaných �stránek�. Po
projití v�ech kapitol a cvièení se lze dá-
le zdokonalovat a souèasnì poznávat
kulturní zvyklosti jiné zemì.

Kurs byl vyvinut pro tøi hlavní typy
studujících:
l Jednotlivci, kteøí se studiem za-

èínají (tøeba ji� po nìkolikáté ...) nebo
jsou ji� pokroèilej�í ocení mo�nost stu-
dovat individuálnì, zábavnou formou,
s mo�ností online komunikace s uèite-
lem i dal�ími studujícími. Zvlá�tì ti,
kterým nevyhovuje èasovì nároèné
nav�tìvování kursù s docházkou, pøiví-
tají mo�nost studia v pohodlí domova.
Program mù�e pou�ívat i více u�ivatelù

na stejném poèítaèi, ani� by si vzájem-
nì zasahovali do probraného uèiva.
l �kolám je urèen speciální model

s názvem Class Server, který umo�ní
pedagogùm sledovat �áky v multime-
diální uèebnì. Diskusní fórum a Slu�by
uèitele mohou vyu�ívat jak jednotlivé
uèebny, tak i celá sí� �kolských zaøí-
zení. Kontakt s rodilým mluvèím je
zvlá�tì výhodný pro jazykové �koly.
l Firmy a spoleènosti mohou ten-

to kurs vyu�ít pro �kolení zamìstnancù
ve virtuálních uèebnách. Výuku mù�e
øídit uèitel najatý firmou pøes Internet
pøímo z Anglie nebo z Ameriky.

EuroPlus+ REWARD je k dispozici
jednak samostatnì pro zaèáteèníky
(Elementary), mírnì pokroèilé (Pre-In-
termediate), pokroèilé (Intermediate)
a velmi pokroèilé (Upper-Intermediate)
nebo jako Professional-Pack, který ob-

Rubriku pøipravuje ing. Alek Myslík, INSPIRACE, alek@inspirace.cz, V Ol�inách 11, 100 00  Praha 10
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centra, odkud dostane zpìt opravený
úkol nebo seznam chyb, kterých se
studenti nejèastìji dopou�tìjí.
l Herní centrum je dal�í zpùsob,

jak procvièovat získané vìdomosti.
V�echny nabízené hry úzce souvisí
s výukou. Pøes Internet si mù�e zahrát
2 a� 5 hráèù spoleènì.

Dal�í mo�nosti
l Souèástí kursù jsou i hrané sek-

vence s tématy z reálného �ivota mla-
dých Anglièanù nebo dokumentární
snímky. Videoklipy s profesionálními
herci jsou zaèlenìny do jednotlivých
lekcí a doplnìny psaným textem, který
lze skrýt. Záznam lze podle potøeby za-
stavovat nebo opakovat.
l Rozsáhlý pøehled gramatiky není

pouze shrnutím jazykových zásad, ale
obsahuje i interaktivní modely pravidel
vìtné stavby a automatické rozbory li-
bovolné vìty s namluvenými pøíklady.
l Záznam výslovnosti je nejrychlej-

�í metodou k dokonalému zvládnutí
správného pøízvuku a intonace. Pro-
gram nabízí nìkolik metod grafické
analýzy zvukového záznamu a jeho
porovnání s namluveným originálem.
l Nechybí ani nezbytný slovník,

který je samozøejmì ozvuèený, lze
v nìm hledat podle abecedy, kapitol
nebo témat a doplòovat  dal�í slova.

Podrobnìj�í informace získáte u firmy
Media Trade CZ, Riegrovo nám. 153, PSÈ
767 01 Kromìøí�, tel. 0634 331514,
media@mediatrade.com, www.cd-rom.cz.

sahuje první tøi úrovnì za zvýhodnìnou
cenu. Ka�dý kurs (úroveò) obsahuje
dva CD-ROM, na nich� jsou interaktivní
lekce tvoøeny tak, aby byla látka snad-
no pochopitelná, ale pøitom kladla ur-
èité nároky na aktivitu studenta. Pøed
zaèátkem studia lze zdarma na Inter-
netu absolvovat test, který ohodnotí
va�i stávající znalost jazyka a doporuèí
vám vhodnou úroveò kursu.

Metod procvièování je v kursu pøes-
nì tolik, aby se student pøi výuce nenu-
dil a nauèil se myslet anglicky. Doplòo-
vání textu, výbìr z nabízených mo�-
ností, písemné odpovìdi na zadané
otázky, øazení slov nebo písemné reak-
ce na zadané téma, to je jen èásteèný
výèet mnoha variant úkolù a cvièení.
Samozøejmostí je slovní doprovod
s anglickými nebo skrytými èeskými
vysvìtlivkami. Lekce lze procházet buï
podle nabízeného schématu nebo si
vybírat podle potøebných témat. Inter-
aktivní, intuitivní prostøedí s dokonalou
grafikou pùsobí na v�echny smysly tak,
aby studium bylo efektivní.

Vyu�ití Internetu
Jedineènost kursu EuroPlus+ RE-

WARD spoèívá v mo�nosti dálkového
studia pøes Internet. Internetové slu�by
jsou volitelné pøímo z prostøedí progra-
mu a jsou pro v�echny registrované
u�ivatele kursu bezplatné. Souèás-
tí produktu je u nás navíc 14 dní pøipo-
jení k Internetu zdarma.

Vyu�ití Internetu má ètyøi mo�nosti:

l Mìsíèní elektronický magazín -
pøiná�í aktuální novinky a zprávy z ce-
lého svìta. Sestavuje ho Heinemann
English Language Teaching Oxford,
co� zaruèuje kvalitu zpráv. Magazín
vychází ve ètyøech verzích, odpovídají-
cích jazykovým znalostem u�ivatelù.
l Diskusní fórum je jakousi virtuál-

ní uèebnou, v ní� mohou studující
v reálném èase vzájemnì písemnì ne-
bo hlasovì komunikovat. Lze tak navá-
zat nová pøátelství a je�tì se pøi tom
uèit jazyk a poznávat zpùsob �ivota v ji-
ných zemích. Pøi diskusích se snáze
ztrácí ostych z mluvené øeèi.
l Slu�by uèitele - v�echny psané

úkoly mù�e kontrolovat uèitel, jeho� si
student sám vybere. Mù�e je i nead-
resnì zaslat elektronickou po�tou do

Správný zpùsob
pou�ívání slov
a gramatických
vazeb se procvi-
èuje na velmi
praktických
pøíkladech

Herní centrum
a Slu�by uèitele
(nahoøe)
jsou doplòkovými
mo�nostmi v�ech
úrovní kursu

Nejen �e si
procvièíte
slovíèka,

ale je�tì se
i dozvíte nìco

o sobì ...
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INTERNET
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI SPINET A MICROSOFT

K INTERNETU VÁS PØIPOJÍ

Na novì upravených stránkách SpiNetu (na adre-
se www.spinet.cz) najdete nìkolik praktických od-
kazù pro �denní potøebu� - Èeské noviny, Gurmán,
programy televize, dopravní informace, výbìr èlánkù
z èeských zpravodajských serverù ad.

Èeské noviny vydává Èeská tisková kanceláø a pøiná�ejí
seriózní pøehled denních zpráv z domova, ze svìta i ze spor-
tu, zprávy o poèasí i o kulturních událostech. Jsou aktuali-
zovány prùbì�nì celý den (www.ceskenoviny.cz ).

Pod názvem Gurmán se skrývá výbìr z pra�ských res-
taurantù (www.gurman.cz ). Ka�dý mìsíc hodnotí nìkolik set

náhodnì vybraných hostù úroveò jídla, obsluhy a celkové
atmosféry v pra�ských restaurantech známkami 1 a� 5 (jako
ve �kole). Kromì seznamu v�ech restaurantù (s adresami
a telefonními èísly) s rùznými mo�nostmi výbìru najdete na
tìchto webových stránkách ka�dý mìsíc aktualizovaných
TOP 20, seøazených podle nejlep�í celkové známky (ale
chcete-li, tak také podle nejlep�ího jídla, obsluhy nebo at-
mosféry). Údaje jsou doplnìny i o cenu lep�í veèeøe v daném
podniku. Je to dobrý zdroj inspirace, chcete-li nìkoho po-
zvat do zaruèenì pìkného prostøedí.

Programy televiz-
ních vysílaèù ÈT1,
ÈT2, NOVA a Prima
najdete na serveru
dnes.seznam.cz. Z u-
vedených odkazù se
dostanete i na místa
s programy dal�ích te-
levizních stanic a kaná-
lù. Máte zde dokonce i
mo�nost objednat si
pravidelné bezplatné
zasílání týdenního pro-
gramu televize elektro-
nickou po�tou (e-mai-
lem).

Na nových stránkách SpiNetu najdete
odkazy na zajímavá místa denní potøeby -

zprávy, výbìr restaurací, televize

Èeské noviny
sestavované

Èeskou  tiskovou
kanceláøí

Vyberte si
restaurant
s nejlep�ím jídlem,
obsluhou i celko-
vou atmosférou
(nebo budete
vybírat podle
ceny...?)

Aktuální programy televizních stanic
najdete na serveru dnes.seznam.cz,

mù�ete si objednat i jejich zasílání
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OKÉNKA DO VESMÍRU
Ka�dý ji� asi sly�el o Hubbleovì vesmírném teleskopu, který je

umístìn na obì�né dráze kolem Zemì a umo�òuje tak pozorovat
vesmír ani� by byl clonìn jinak velice u�iteènou zemskou atmosférou.
Na adrese http://quest.arc.nasa.gov/interactive/hst.html se dozvíte
v�echno, co byste o Hubbleovì teleskopu chtìli vìdìt, najdete zde
i galerii fascinujících vesmírných obrázkù.

Po urèité pøestávce od velmi úspì�né výpravy na Mars s robotkem
Sojourner, který neèekanì dlouho posílal na Zemi neuvìøitelnì kvalit-

Edwin Hubble u historického teleskopu

Úvodní strana místa s informacemi
o Hubbleovì teleskopu na Internetu
(vlevo) a nákres teleskopu

ní fotografie krajiny na této planetì, se Mars
opìt dostává do popøedí zájmu, proto�e k nìmu
byla odeslána dal�í automatická stanice se
sondami, které mají tentokrát prozkoumat jeho
povrch a� do hloubky jednoho metru a hledat
vodu. Planeta je ze Zemì neustále podrobnì
sledována a tak vás asi ani nepøekvapí, �e je
na Internetu místo nazvané Mars Today (Mars
dnes), kde ka�dý den zjistíte aktuální informace
o poèasí na Marsu.

Mars Today je vlastnì jakýsi velký barevný
plakát, který dennì vydává centrum pro výzkum
Marsu pøi NASA a který popisuje v �esti pane-
lech povìtrnostní podmínky (poèasí) na Mar-
su a jeho vztahy k Zemi (viz obrázek vpravo).

Nákres vlevo nahoøe zobrazuje aktuální po-
lohu Marsu a Zemì na jejich obì�ných drahách

kolem Slunce. Je zde vidìt i dráha vesmírné lodi
Mars Global Surveyor, která vstoupila na obì�-
nou dráhu Marsu. Po podobné dráze pøiletí k Mar-
su v druhé polovinì leto�ního roku právì vypu�-
tìný Mars Climate Observer (Pozorovatel poèasí
na Marsu).

Nákres nahoøe uprostøed ukazuje dva pohle-
dy na polohu Marsu a Zemì z výhodných bodù
blízko ekliptiky, které umo�òují znázornìní náklo-
nu rotaèních os obou planet, co� je pøíèinou støí-
dání roèních období.

Vpravo nahoøe je obrázek porovnávající zdán-
livou velikost Marsu pøi pohledu ze Zemì a Zemì
pøi pohledu z Marsu. Kru�nice (okótovaná 25') re-
prezentuje maximální mo�nou velikost Marsu pøi
pohledu ze Zemì (tato situace nastává velmi
zøídka).

Vlevo dole je simulovaný obrázek Marsu, jak
by se momentálnì jevil pøi pohledu velmi citlivým
teleskopem ze Zemì (na rozdíl od na�í planety
na Marsu obvykle nejsou �ádné mraky).

Obrázek dole uprostøed ukazuje modelovou
pøedpovìï poèasí pro daný den Rozvrstvení prù-
mìrných denních teplot je vyznaèeno barevnì,
�ipky oznaèují pøedpokládané smìry a rychlosti
proudìní vzduchu.

Koneènì vpravo dole je modelová pøedpovìï
mno�ství vody v atmosféøe.

Pod obrázky jsou nìkteré aktuální èíselné
údaje o poloze a viditelnosti Marsu.

Tento plakát si lze stáhnout ve formátu JPEG
(soubor má 170 kB).
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Creative Writer 2 od Microsof-
tu je druhá verze tvoøivého tex-
tového editoru pro dìti. Nicménì
pøi seznámení se s ním zjistíte, �e
ty výhody, které má pro dìti, by
uvítali i mnozí dal�í na�i bli�ní,
které doba nutí pou�ívat poèítaè,
ani� k nìmu mají nìjaký vøelý
vztah. Creative Writer má netech-
nické pøíjemné grafické ovládací
rozhraní s ikonami, výbìr potøeb-
ných obrázkù, rámeèkù a dal�ích
grafických prvkù je pøímo ze vzor-
kù, ani� by bylo zapotøebí znát ná-
zvy pøíslu�ných souborù.

Program je vstøícný ji� pøi samém
zaèátku práce - podle toho, co chce
èlovìk psát (tvoøit), si mù�e vybrat z na-
bídky mnoha vzorových dokumentù
(dopisù, pozvánek, plakátù ap.) a upra-
vit ho podle svých potøeb.

Ovládací tlaèítka programu se mìní
podle toho, kterou ze základních èin-
ností se chce u�ivatel zabývat. Skupiny
jsou ètyøi - psaní, grafická úprava, ob-
rázky a nástroje.

Ve skupinì psaní, reprezentované
velkou ikonou písmene a, je mo�né
volit pou�itý typ písma (font), velikost
písma, styl písma (tuèné, kurzíva, pod-
tr�ené), barvu písma a jeho pozadí, za-
rovnání textu (k levé stranì, pravé stra-
nì, doprostøed a do bloku), mezery me-
zi øádky (1, 1,5 a 2), rùzné typy odrá�ek
a velkých zaèáteèních písmen a nìko-
lik typù zvlá�tních efektù (blikající pís-
mena, postupnì mizející text ap.).

Ve skupinì grafické úpravy se volí
základní uspoøádání stránky - okraje
(v pìti stupních, tedy nikoliv èíselnì
a ka�dý zvlá��), psaní do sloupcù (1 a�
4 sloupce), stránka na vý�ku a na �íøku,
èíslování stránek, pohled na stránky
(zvìt�ování, zmen�ování a zobrazení
v�ech stránek najednou). Kromì toho
je sem zaøazena i kontrola pravopisu
(anglického).

Holý text se dá na stránce vylep�it
rùznými obrázky a grafickými prvky.
Lze vlo�it obrázek, který se vybírá pøí-
mo ze vzorníku (vzorník zobrazuje urèi-
tý adresáø, tak�e mù�e být doplnìn
i vlastními obrázky), obrázek lze ne-
chat textem obtéct, stránku potisknout
zvoleným podkladem (texturou), text
lze orámovat (opìt výbìr z mnoha ty-
pù rámeèkù ze vzorkù). Dal�í ikona
spustí samostatný jednoduchý bitma-
pový kreslicí program Paint It! pro vlast-
ní tvorbu nebo úpravy obrázkù a je zde
i WordArt, známý z textového editoru
Word - samostatný podprogram pro
tvorbu nadpisù a titulkù s vlastním vel-
mi intuitivním rozhraním.

Ve ètvrté skupinì jsou rùzné dal�í
u�iteèné nástroje - do textu umo�òují
vlo�it zvukovou nahrávku, odeslat jej
elektronickou po�tou nebo na web,
dal�í ikona nabízí tématickou zmìnu
výzdoby prostøedí programu. Nakonec
jsou zde je�tì dal�í dvì pomùcky pro
ty, kteøí nevìdí o èem by tak psali (je

to mínìno pro dìti) -  tip na téma, za-
dané obrázkem, a jakýsi automat na
øazení slov za sebou (...).

Trvale jsou k dispozici tlaèítka pro
nìkolik základních funkcí - otevírání
souborù a jejich ukládání, zru�ení døí-
vìj�ích úprav (undo a redo), pou�ívání
schránky (cut, copy a paste doplnìné
o mazání a zvýrazòování) a pro tisk.
K dispozici je kdykoliv i jednoduchá
a pøehledná nápovìda.

V editoru Creative Writer fungují
i operace s my�í, známé z editoru Mi-

crosoft Word - po oznaèení èásti textu
ji lze my�í kamkoliv pøesunout, pøi sou-
bì�ném stisku  tlaèítka Ctrl se text zko-
píruje, ap.

Nevýhodou je, �e Creative Writer
není a nebude lokalizován do èe�tiny,
má tedy urèité problémy s èeskými fon-
ty, nápovìda je v angliètinì a kontrola
anglického pravopisu asi taky moc u�i-
teèná nebude. Je to ale dobrá inspira-
ce, jak by mohl vypadat textový editor
pro bì�ného spotøebitele (který tøeba
donedávna psal na psacím stroji).

Pracovní okno
textového

editoru
Creative Writer

Textury, obrázky
a dal�í grafické
prvky se vybírají
ze vzorníkù

Pøi tvorbì titulkù lze s písmeny
ve WordArt dìlat rùzná kouzla

Pøed zahájením
práce si lze vybrat

typ dokumentu
a nìkterý z mnoha
nabízených vzorù
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Sdílení informací
a spolupráce ve skupinì

Mo�nost efektivní spolupráce v pra-
covním kolektivu a pru�né vzájemné
sdílení informací jsou �ivotnì dùle�ité
pro ka�dé podnikání. V tomto smìru
pøiná�í Office nìkolik nových nástrojù:

Grafické �ablony pro web
Podnikatelé vytváøejí svoje webové

stránky pøi nejrùznìj�ích pøíle�itostech,
jako firemní prezentaci na Internetu
nebo jako firemní informaèní systém
formou intranetu. V Office 2000 je 30
nových kompletních návrhù (témat)
s grafickým pozadím, ovládacími tlaèít-
ky a dal�ími prvky - umo�òují tvoøit
webové stránky stejnì jednodu�e, jako
papírové dokumenty.

Diskuse na webu
Pomocí Office 2000 mohou èlenové

pracovních skupin spolupracovat na
projektech v diskusních skupinách in-

KANCELÁØ ROKU 2000
CO NOVÉHO PØINESE MICROSOFT OFFICE 2000

Microsoft Office 2000 je pøipravovaná dal�í verze populárního balíku
kanceláøských programù (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook).
Je je�tì více orientovaná na web Internetu, ne� verze stávající (Office
97). A� ji� pracujete doma nebo ve firmì, zjednodu�í a zrychlí vá� pøí-
stup k informacím a jejich analýzu a vyu�ití. Office 2000 je vybaven
dal�ími stupni inteligence a integrace, co� dále usnadòuje jeho zvlád-
nutí a pou�ívání. V tomto pøehledovém èlánku uvedeme nìkteré nové
funkce, které Office 2000 pøinese.

Univerzální prohlí�ení
dokumentù

V office 2000 lze ukládat v�echny
dokumenty v HTML jako základním
(nativním) formátu. Ka�dý si je pak
mù�e snadno prohlí�et v internetovém
prohlí�eèi (browser ), který je ve Win-
dows souèástí operaèního systému.
Ani dal�í editování dokumentù není
problémem, proto�e soubory lze bez-

problémù (ve formátu HTML) nahrát
zpìt do programù Office 2000.

Ukládání na web
Nový Office 2000 usnadòuje i pub-

likování dokumentù na webu (a� ji�
v celosvìtovém Internetu nebo vnitro-
firemním intranetu). Ulo�it dokument
na web je ve v�ech aplikacích Office
stejnì jednoduché, jako ho bì�nì ulo-

�it do zvoleného adresáøe
na pevný disk.

tranetu i Internetu. Odkaz na pøíslu�-
né diskusní skupiny lze vlo�it do které-
koliv èásti kteréhokoliv dokumentu Offi-
ce 2000 a k diskusi pou�ít internetový
prohlí�eè (browser ).

Odkazy na web z Outlooku
Pokud vám nìkdo po�le odkazy na

webové stránky elektronickou po�tou,
mù�ete je otevøít pøímo v aplikaci Mi-
crosoft Outlook a získat tak rychlou
pøedstavu o co jde. V nástrojovém pru-
hu Microsoft Outlook mù�ete mít ulo-
�eny odkazy na èasto nav�tìvovaná
místa v Internetu, ale i na dokumenty
na pevném disku a dokonce i na apli-
kace.

Mo�nost odkazù na
jakékoliv dal�í do-

kumenty v poèítaèi
i na webu (vpravo),

identické zobrazení
v originální aplikaci
i v oknì Internet
Exploreru (dole)

Zobrazené formuláøe lze v oknì prohlí�eèe i vyplnit Grafické �ablony pro web usnadòují a zrychlují tvorbu dokumentù
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Bohat�í analýza dat
a informací

Mo�nost mít po ruce pøesné a aktu-
ální informace je pro úspì�nou èinnost
stále dùle�itìj�í. Zároveò je dùle�itá
i analýza tìchto informací pøímo na
obrazovce vlastního poèítaèe. Office
2000 pøiná�í nìkolik nových nástrojù
v této oblasti:

Komponenty pro web
Nové komponenty � Spreadsheet,

Pivot Table a Chart � poskytují funkce
programu Microsoft Excel v interneto-
vém prohlí�eèi Microsoft Internet Ex-
plorer (verze 4.0 a dal�í). Tyto kompo-
nenty spolupracují s øadou datových

zdrojù jako Excel, Access nebo Micro-
soft SQL Server, tak�e mù�ete data
z tìchto zdrojù nejen získávat, ale i edi-
tovat a dále s nimi pracovat (vkládat
text a hodnoty, tvoøit vzorce k výpoètu,
pøepoèítávat hodnoty v buòkách a tøídit
je, vytváøet pøehledné grafy z po�ado-
vaných hodnot). A upravené údaje mù-
�ete zase obratem ruky zpìt vlo�it do
originální aplikace.

�Data Access Pages�
(stránky pro pøístup k datùm)

Podobnì jako u formuláøù a výstup-
ních sestav v Microsoft Access jde o in-
teraktivní webové stránky, které zpro-
støedkovávají �ivé propojení k po�ado-
vané databázi a umo�òují vám prohlí-
�et a editovat informace i vkládat vlast-
ní informace z okna prohlí�eèe.

Snaz�í pou�ívání
a údr�ba

Office 2000 pøiná�í dal�í zdokonale-
ní pokud jde o obsluhu programù a in-
tegraci mezi jednotlivými aplikacemi.

Samoudr�ovací aplikace
Instalaèní proces byl dále zdokona-

len a zautomatizován � nejen �e pro-
bíhá zcela automaticky, ale doká�e od-

straòovat i pøípadné problémy, na které
narazí. A nejen pøi instalaci - napø. po-
kud na va�em disku chybí nìkteré dù-
le�ité soubory (byly omylem smazány)
a vy spou�títe aplikaci Office, která je
potøebuje, Office 2000 to zjistí, automa-
ticky potøebné soubory vyhledá a zno-
vu nainstaluje.

�Collect and Paste�
Schránka (clipboard ) Office 2000

umí uchovat souèasnì a� 12 rùzných
kouskù textu nebo obrázkù z jednoho
i více rùzných dokumentù, e-mailových
zpráv, webových stránek, prezentací
ap., které pak mù�ete individuálnì ne-
bo v�echny najednou vlo�it do kteréko-
liv aplikace Office.

�Plovoucí� tabulky
V textovém editoru Word

z Office 2000 mù�ete umístit
kamkoliv do dokumentu ta-
bulku a text zalomit kolem
ní, co� dává vìt�í mo�nosti
v uspoøádání celého doku-
mentu. Uvnitø políèek tabul-
ky lze nyní pou�ívat i diago-
nální èáry.

�Tri-Pane View�
PowerPoint 2000 umo�òuje kombi-

novat v�echny tøi pohledy � slide, out-
line a notes � do jedné obrazovky. Pøí-
pravu prezentace lze tak dìlat bez neu-
stálého pøepínání mezi pohledy.

Office E-mail
Elektronická po�ta je integrována

do ka�dé aplikace Office 2000 a odes-
lat elektronicky jakýkoliv dokument je
tak velice snadné � pouze vyplníte
hlavièku (adresáta a pøedmìt zprávy)
a �uknete na Send a Copy.

Automatická detekce jazyka
Pro ty, kteøí u�ívají ve svých doku-

mentech více rùzných jazykù, umí nový
Office 2000 sám rozpoznat pou�ívaný
jazyk a inteligentnì zvolit pøíslu�né ko-
rekèní prostøedky (Spelling and Gram-
mar Checker a AutoCorrect ).

V Microsoft Exploreru máte
nyní pøi prohlí�ení k dispozici
funkce tabulkového proce-
soru vèetnì tvorby grafù
(vlevo). PowerPoint zase
zobrazí v�echny pohledy
souèasnì (dole)

Nový Office 2000
automaticky pozná,

v kterém jazyce
pracujete (nahoøe),

a nastaví potøebné ko-
rekèní nástroje (lze

samozøejmì kombino-
vat i více jazykù
v jednom textu)

Na Internetu
najdete o

Office 2000
dal�í pod-

robnosti
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CD-ROM
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI DTP Studio a �PIDLA Data Processing

Samotný program Cassiopea, který
to umo�òuje, je doplnìn obsáhlými in-
formacemi o volbì a typech úèesù,
péèi o vlasy, barvách vlasù ap. Kromì
programu a informací obsahuje Hair
Studio je�tì i film Kodak, na který si
mù�ete svùj oblièej vyfotografovat,
a slu�bu jeho vyvolání a naskenování
obrázkù do souborù na disketu (v�e
v cenì produktu). Mo�nosti programu
a postup práce s ním pøiblí�í popis jeho
funkcí.

Otevøení souboru s fotogra-
fií oblièeje. Po stisknutí to-
hoto tlaèítka se objeví bì�-
né okno Windows, kde vy-

berete soubor BMP nebo JPG s va�í
fotografií. Obrázek se zobrazí v levé
èásti okna.

Otevøení souboru úèesu.
Kliknutím na tuto ikonu ote-
vøete obrazovou galerii úèe-
sù a v jejích oddílech si vy-

berete úèes, který se vám líbí. Obrázek
se otevøe v pravé èásti okna.

Zvìt�ení a zmen�ení obli-
èeje. Zde mìníte rozmìry
fotografie ve v�ech smì-
rech tak, aby vá� oblièej co

nejlépe zapadl do výøezu v obrázku
úèesu.

Stranový posuv oblièeje.
Pomocí �ipek mù�ete obrá-
zek oblièeje posouvat ve
v�ech smìrech - po stisku

�ipky se oblièej posune o jeden bod,
po stisku dvojité �ipky více.

Rotace. Obrázek mù�ete
i pootoèit - pravou �ipkou ve
smìru hodinových ruèièek,
levou �ipkou proti. Dvojité

�ipky mají vìt�í krokování. Tlaèítko
mezi �ipkami natoèí oblièej na pøibli�nì
stejný úhel, jako má oblièej modelu.

Imitace naklonìní. �ipky
imitují mírné naklonìní hla-
vy do stran, pøedklonìní a
zaklonìní. Po kliknutí na

ikonu s hlavou se foto vrátí do pùvod-
ního stavu.

Zrcadlové pøevrácení obli-
èeje. Obrázek oblièeje lze
horizontálnì zrcadlovì pøe-
vrátit.
Splynutí oblièeje s mode-
lem. Po stisku tohoto tlaèít-
ka se Vámi upravená va�e
fotografie slouèí s úèesem

v pravém oknì vèetnì pøizpùsobení
barvy pleti (ve dvou volitelných stup-
ních) a vyhladí se pøechody mezi úèe-
sem a oblièejem. Drobné nedostatky je
tøeba posléze vyretu�ovat.

Hair Studio je pozoruhodný
èeský produkt, který uèiní poèítaè
u�iteèným i pro va�e man�elky
a pøítelkynì. Mohou se snadno
a pomìrnì rychle podívat, jak by
jim slu�el nìjaký úplnì jiný úèes,
a to v témìø libovolné barvì.

Barva vlasù. Toto tlaèítko
umo�òuje pøebarvování vla-
sù. Je k nìmu nutno pøistu-
povat podobnì citlivì jako

k barvení vlasù ve skuteènosti. Po stis-
ku tohoto tlaèítka si vyberete jeden ze
tøí vzorníkù (z reálných barev na vlasy).
Po pøebarvení je nìkdy tøeba doretu�o-
vat drobné nedostatky.

Retu�. Retu�ovat je mo�né
nástrojem, který se v grafic-
kých editorech nazývá ra-
zítko. Umí zkopírovat malý

kruhový výsek z obrázku a pøekrýt jím
jiné místo. Kdykoli v prùbìhu retu�o-
vání je mo�né vzorek mìnit. Mù�ete
zvolit slab�í nebo silnìj�í pøekrytí pù-
vodního obrázku nabraným vzorkem
a velikost retu�ované plochy.

Ulo�ení výsledného obráz-
ku. Výsledný obrázek mù-
�ete ulo�it do souboru typu
BMP.
Tisk výsledného obrázku.
Výsledek lze vytisknout pøí-
mo z programu. Po stisku
tlaèítka se otevøe bì�né ok-

no Windows pro tisk.

Na celý veèer je o zábavu postará-
no. S vyti�tìným obrázkem pak mù�e
�ena nav�tívit kadeønictví (zhotovení
úèesu ji� v cenì není). Hair Studio do-
dává DTP Studio, Nademlejnská 7,
Praha 9, tel. 02-66107136-8.

Úèes si lze
vybrat z galerie

dvou set
nejrùznìj�ích

vzorù

Nahrajete svoji fotografii a úèes ...

... upravíte velikost ...

... a program obé slouèí. Drobná retu� a je hotovo!
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�pidla
Data Processing

S tímto kupónem získáte u firmy

Nad stránìmi 4545, 760 05 Zlín 5

Softwarový Expres

na CD-ROM  slevu 5%

= SHAREWARE

Softwarový Expres
podzim 98

- dal�í várka
sharewarových

programù

Hry
Zoki - balíèek tøicetiètyø pìknì navr-

�ených hracích karet, Rob�s Super Black-
Jack - realisticky vyhlí�ející stùl pro Black-
jack s animovanými kartami, Five Star Ca-
sino (5 Star) - devìt známých sázkových
her: BlackJack, Ruleta, Craps, Karibský
Poker, Pai Gow, Keno, Slots nabízí sázení
pøes Internet, Carmaggedon II - Carpoca-
lypse Now � auta pro piráty silnic, pokraèo-
vání úspì�né závodní hry, Need For Speed
3 - automobilové závody, SpeedBuster -
parodie na hry typu Need For Speed plná
rùzných vtípkù, Age of Empires The Rise
of Rome - pøídavek ke strategické høe Age
of Empires, zamìøující se na legendární
Øímskou øí�i, Microsoft Pinball Arcade -
kolekce sedmi licencovaných stolù pøedsta-
vující vývoj pinballu v Americe, Stone�s
Throw - kolekce tøí her s kostkami s 3D
grafikou, Geert�s Backgammon - vrhcáby na
va�em PC, SolSuite 98 -  kolekce 100(!)
karetních her typu Solitaire.

Internet
Arachnophilia - dá dvì mo�nosti, jak

vytvoøit webovou stránku: klasický zpùsob
s HTML nástroji a nový zpùsob, který umo�-
ní pøesunout RTF dokument do okna a po-
zorovat, jak se mìní na webovou stránku,
CyberView Image - nástroj na komprimaci
obrázkù JPG, HomeSite - intuitivní HTML
editor, oblíbený u webových autorù po ce-
lém svìtì, Major Submit - pøihlásí va�i www
prezentaci na Altavistu, Excite, HotBot, In-
foSeek, Lycos, Magellan, Northern Light,
Planet Search a Web Crawler, Dropit Pro
(32-bit) - malý, rychlý program pro automa-
tické psaní, NetShift - pou�ívá standardní
prohlí�eè jako základ pro rozhraní veøej-
ného kiosku, NetSonic - výraznì omezí èas
potøebný k surfování na Webu, Nitro - pøidá
rozhraní MDI (pro více dokumentù) k zá-
kladnímu prohlí�eèi Internet Exploreru 4,
ConnectPal Professional - roz�iøuje pøipo-
jení po telefonu (DUN) u systémù Windows
95/98, CyberSpyder Link Test (16-bit) -
dobrý nástroj pro kontrolu odkazù na we-
bové stránce, CyberKit - sada internetových
nástrojù, Internet Neighborhood - roz�íøení
Prùzkumníka o schopnosti pracovat s FTP,
Eudora Light - správce elektronické po�ty,
SpamEater Pro - zbaví po�tovní schránku
POP3 zbyteèných zpráv.

Vzdìlávání
Christmas Snowflake E-StoryBook -

elektronická kní�ka pro malé dìti, Kid�s
Jumble - výukový program, který dìtem
pomù�e zlep�it slovník, výslovnost a mate-
matické znalosti, Math Snatchers - mate-
matický program pro DOS pro dìti star�í 7
let, Coeli - Stella 2000 - virtuální observa-
toø pro PC nabízející realistické znázornìní
oblohy z jakékoli zemìpisné �íøky, délky
i vý�ky na Zemi v reálném èase, Weather1
- program k získání informací o pøedpovìdi
poèasí, Bill�s Simplified Guide to HTML -
návod pro laiky jak sestavit svoje stránky
pro web.

Utility
WinTED Front Panel - pøíkazová li�ta

s novými funkcemi, WinLoader - malý pro-
gram, ovládající proces zavádìní Windows,

Chameleon Clock - mù�e zobrazit bì�né
hodiny stovkami zpùsobù, Phone Plus -vý-
konnìj�í náhrada programu Phone Dialer ve
Windows, Neocrypt -  pou�ívá k ochranì ja-
kéhokoli souboru na poèítaèi bezpeèné
kódovací algoritmy, Password Keeper for
Windows 95/NT -  dovoluje zredukovat pa-
matování hesel na jediné heslo, WinU -
bezpeènostní aplikace k omezení pøístupu
k poèítaèùm a aplikacím, AutoMate - utilit-
ka, která nauèí PC, jak provádìt jednotlivé
úlohy bez va�eho zásahu, Event Manager
for Windows 95 - plán a rozvrh úloh a sys-
témových událostí, Media Changer Deluxe
- 32-bitová utilitka, která umí cyklicky mìnit
pozadí a �etøièe obrazovky, zvuky pøi udá-
lostech a témata pracovní plochy pøi startu
Windows nebo ve stanovených intervalech,
MiniMacro - rekordér maker pro v�eobec-
né pou�ití a spou�tìè aplikací, CDCopy -
program pro digitální kopírování zvukových
stop audio CD na pevný disk poèítaèe, Alad-
din Expander - jednoduchý zpùsob, jak roz-
balit zkomprimované soubory, Clean Disk
Security - 32-bitová utilita, zaji��ující, �e
smazané soubory ji� nepùjdou obnovit, Di-
rectory Compare for Windows 95 � utilita
pro Windows 95, která umí zobrazovat sou-
èasnì výpisy souborù ze dvou vámi zvo-
lených adresáøù, ExamDiff Pro - poskytuje
jednoduché prostøedky pro vizuální porov-
nání souborù a adresáøù.

Grafika a multimédia
Deformer � zdeformuje oblièeje do ve-

selých podobizen, AquaDLux Screen Saver
� �akvarijní� �etøiè obrazovky, mnoho dal-
�ích rùzných atraktivních �etøièù obrazovky,
PowerShow Pro � nástroj pro sestavení
vlastního �etøièe obrazovky, EZ-Pix - lite
verze programu Smart Pix Manager nabízí
v�echny jeho prohlí�ecí funkce, GIF Con-
struction Set (16-bit) a (32-bit) - vytvoøí
a edituje víceblokové soubory GIF, Photo-
Line - podporuje témìø v�echny oblíbené
rastrové a vektorové formáty, SkyPaint -
plug-in kompatibilní s PhotoShopem, který
pomù�e vytváøet 3D panoramatické obráz-
ky, Cdmax - náhrada za CD pøehrávaè

z Windows, DiscMaid - 32-bitový nástroj,
který konvertuje audio CD do formátu .wav
a do souborù RealAudio, Platypus Anima-
tor - nástroj, který umo�ní pøedìlat sérii
statických obrázkù na videosekvence .avi,
PowerPlay -  32-bitový pøehrávaè audio CD.

Programování
DocFather Professional - program k vy-

tvoøení vyhledávacího appletu pro webovou
stránku, DotHLP - samostatný, databázovì
orientovaný systém pro tvorbu souborù
Help v 16- a 32-bitových systémech Win-
dows, HelpScribble - návrháøský systém
pro tvorbu Nápovìdy.

Obchod a finance
All-Purpose Spell Checker - umí kon-

trolovat anglický pravopis textu, Contacts
(WhiteCanyon) -  jednoduchý zpùsob, jak
si udr�ovat informace o lidech, Handy Quo-
te - program pro cenovou nabídku a pro
kontrolu inventáøe, ConsulNet Support Log
& PC Administrator - databázové systémy
pro technickou podporu a poèítaèový in-
ventáø, Bill Power Plus! - doplnìk k Micro-
soft Outlook, který sestavuje data z polo�ek
Kalendáøe, Úloh a Deníku, No Time for Ac-
counting - administrativa malé firmy, Data-
base Browser Plus (32-bit) - slouèení data-
bázového prohlí�eèe (Database Browser)
a databázového systému (Database Buil-
der), Infodex Pro - program pro vytváøení
databázových souborù.

Uplynul dal�í ètvrtrok a je zde
dal�í nabídka Softwarového ex-
presu - sbírky volnì �íøených pro-
gramù a demoverzí z nejrùznìj-
�ích oborù a oblastí. Tentokrát
v nìm najdete napø.:

podzim 98
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Národní technické muzeum
bylo založeno již v r. 1908 a dnes sídlí v Kostelní ulici v Pra-

ze na Letné. V jeho sbírkách jsou opravdové skvosty, z nichž
byla nově sestavena stálá expozice s názvem Vývoj teleko-
munikační techniky. Expozice je volně rozčleněna do pěti te-
matických skupin: telegraf, telefon, rádio, televize a telekomu-
nikační sítě. Byla otevřena v lednu 1999 a kromě rarit z dějin
radiotechniky nabízí návštěvníkům také řadu novějších až mo-
derních interaktivních exponátů, které budou průběžně doplňo-
vány. Hlavními sponzory a partnery expozice jsou společnosti
EuroTel, SPT TELECOM, Siemens a Philips.

Ryze radioamatérských exponátů není vystaveno mnoho,
ale i ty se tam najdou - např. amatérsky zhotovený TV přijímač
od M. Matějů s oscilografickou obrazovkou z r. 1955. Radioa-
matérská literatura je reprezentována časopisem Jednoty radi-
oamatérů, což byla naše radioamatérská organizace v době
Protektorátu Čechy a Morava. Časopis se jmenoval - jak jinak -
RADIO.

V právě vydaném Sborníku NTM jsme našli zarážející infor-
maci: za uplynulých 10 let poklesla průměrná roční návštěv-
nost tohoto muzea z 300 000 návštěvníků na polovinu, přesto-
že sbírkám muzea je věnována vynikající péče a služby pro
návštěvníky NTM jsou stále obohacovány. Ostatně - zkuste se
někdy přesvědčit. Podrobnosti o NTM naleznete na adrese:
http://www.radio.cz/ntm

OK1PFM

I toto dřevěné zvíře patří do historie telekomunikací. Je to
zmenšená kopie štěrbinového signalizačního bubnu z Konga
z konce 19. století, jehož signály byly slyšet na vzdálenost až
20 km.

Rekonstrukce komerční (poštovní) radiostanice pro telegraf a
telefon z počátku 20. let. Vlevo vysílač firmy Huth, na stole te-
legrafní klíč a mikrofon, vpravo dva přijímače (rovněž Huth).

Součástí nové expozice je funkční televizní studio. Vpředu ob-
razový režijní stůl, vzadu zvukový režijní stůl. V pozadí monito-
rová stěna, vzadu vpravo stojany s kamerovými jednotkami,
osciloskopem a s generátory pro obrazovou režii.

Paní si prohlíží variometr z rozhlasového vysílače z konce 30.
let, výrobek firmy Radioslavia Praha. Vpravo vysílací elektron-
ky z rozhlasových vysílačů, typy RD75YB z r. 1955 (75 kW
s vodním chlazením) a RD250VM z r. 1971 (nejvýkonnější čs.
elektronka - 250 kW s odparným chlazením), výrobky TESLA
Vršovice.

Expozice Vývoj telekomunikační techniky je místem setká-
vání starých přátel z našeho oboru. Zleva Dr. Ing. J. Daneš,
OK1YG, J. Günther, OK1AGA - tajemník Českého radioklubu a
Ing. L. Mergl - šéf oddělení historie elektrotechniky NTM.

Od prosince do konce února vítá návštěvníky NTM ve vstup-
ním vestibulu dvoumetrový model Titaniku s hudbou a průvod-
ním slovem a jeho tvůrce P. Sedláček (uprostřed) se svými
spolupracovníky. Katastrofa Titaniku, který používal volací
značku MGY, byla mezníkem ve vývoji námořní radiokomuni-
kace (1912).
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Náš radioklub je součástí skautského
střediska Brána Jičín. Všichni členové
jsou skauti a tomu jsme také podřídili
naše aktivity.

Snažíme se pomáhat při zabezpečo-
vání spojení na různých, nejen skaut-
ských akcích. Za tímto účelem jsme da-
rem dostali několik stanic WXV 100 pro
pásmo 80 MHz. Skautský radioklub
z Lázní Bělohrad nám zapůjčil přijímač
ODRA. Nyní připravujeme anténu pro
pásmo 80 metrů, ke které přibyl koncem
ledna i vlastní TRX.

Zabýváme se především různými di-
gitálními druhy provozu. V první řadě je
to PR, nyní po dokončení výstavby an-

Na expedici v bačkorách a zpoza kamen
(První česká radioamatérská ,textovka’)

Po důkladném průzkumu našeho
softwarového trhu jsem získal uceleněj-
ší pšedstavu o tom, jaké produkty český
ham postrádá (a třeba o tom ani neví) a
jakých má naopak nadbytek. Protože
nejsem aktivní jen na pásmech, rozhodl
jsem se tedy pro radikální krok ve svém
radioamatérském životě. Jelikož ve
dvou se to lépe táhne, zapojil  jsem do
této akce i svého přítele. A tak to vlast-
ně všechno začalo.

Našim hlavním cílem je přinášet do
života českých a slovenských koncesio-
nářů i síbíčkářů radost a pobavení. Za
tímto účelem jsme založili společnost
VIP Robotics, která se zabývá vývojem
radioamatérského software. Naším prv-
ním produktem je textová radioamatér-
ská hra. Domnívám se, že to je první
,textovka’ s touto tematikou v České re-
publice. Po zdlouhavých debatách jsme
se rozhodli zachovat hře její původní
pracovní název, a sice EXPEDICE.

Úkolem hráče je zorganizovat expe-
dici do nějaké zajímavé DXCC země
podle vlastního výběru. Svoji misi začí-
náte získáváním peněz na zařízení a
skončíte výpisem z deníku po 14 dnech
aktivity z vámi vybrané lokality.

,Textovka’ se ovládá pomocí rolova-
cího menu, není tedy nutné vypisovat
příkazy na klávesnici. Registrovaní uži-
vatelé navíc obdrží osobní kód, který jim
umožní i vstup do blokovaných částí
programu. Kód se generuje na základě
jejich jména podle zvláštní posloupnosti
čísel, a proto je každé heslo jiné.

Ocitnete se v roli DX-mana, který má
za 10 dní uspořádat nějakou zajímavou
expedici. Většinu času musí věnovat vý-
dělečné činnosti, potom může nakoupit
vybavení - transceivery, antény, stožá-
ry, telegrafní klíče atd. Vybere si zemi,
ze které chce vysílat, opatří si koncesi a
vízum. Zabookuje si letenky a po 10
dnech příprav odlétá na ostrov. Tam má
14 dní na vysílání, které narušují jen

občasné hádky
s domorodci, vý-
padky proudu a
obtěžování cizo-
krajným hmyzem.

Pokud se mu
podaří přežít tyto
těžké dva týdny
bez vážně jších
komplikací, končí
svoji aktivitu výpi-
sem z logu a vy-
hodnocením. Po-
čet bodů závisí na
kvalitě a četnosti
používaných zařízení, na počtu členů
expedice a také trochu na štěstí (pod-
mínky šíření, technické problémy atd.).

Hra má svůj vlastní spořič obrazov-
ky, rozsáhlou knihovnu zábavné a pouč-
né četby pro dlouhé chvíle a spoustu
dalších „nenápadných“ vymožeností.
Program oslovuje každého jeho vlast-
ním jménem, které zadá při spuštění
hry. Využívá také jeho značku při tele-
grafním provozu, při žádání o koncesi
apod.

Tato hra by měla především přiblížit
hamům cíl naší aktivity a dát podnět
k vymýšlení dalších „prkotin“, které by
radioamatéři rádi získali do své softwa-
rové sbírky. Byla slavnostně vydána 1.
ledna 1999 a při té příležitosti vyhlašu-
jeme soutěž o láhev sektu. Zúčastnit se
může každý registrovaný uživatel naší
hry, který nám nejpozději do konce
května 1999 zašle svoje nejlepší bodo-
vé ohodnocení ve hře s čestným prohlá-
šením. Začátkem června bude vyhod-
noceno 10 nejlepších, kteří obdrží
diplom, a první získá láhev s lákavým
obsahem.

Jak se zaregistrovat? Jednoduše.
Stačí pouze poslat obálku s disketou,
zpáteční adresou, známkou a registrač-
ním poplatkem 30 Kč na dále uvedenou
adresu. Registrovaní uživatelé budou

Tato radioamatérská hra se zrodila v Jičíně
tény s kruhovou polarizací také získává-
me snímky ze satelitů NOAA. Naším

hlavním cílem je získat volací značku
pro radioklub a potřebné zdroje na do-
vybavení radioklubu krátkovlnnou stani-
cí. Nyní zatím používáme značku ve-
doucího operátora - OK1SIT.

Náš radioklub má pět stálých a aktiv-
ních členů, asi patnáct dalších skautů a
skautek s námi prožívá jen některé dů-
ležitější akce. Mimo rámec radioklubu
se všichni  aktivně věnujeme skautingu.
Vždy v létě vrcholí naše činnost uspořá-
dáním letního skautského tábora. Po-
kud to možnosti dovolí (hlavně elektric-
ká síť), nechybí tam ani antény pro VKV
a pásmo CB.

zapsáni do naší evidence a v budoucnu
budou dostávat naše softwarové pro-
dukty zdarma. Pokud nepošlete regis-
trační poplatek, nevadí, hru vám též na-
hrajeme, ale další naše produkty již
dostávat nebudete.

Registrovaní uživatelé zároveň obdr-
ží jako druhý produkt z naší dílny soft-
warové hodiny s vepsanou vlastní vola-
cí značkou. Proto je nutné, abyste
zpáteční adresu doplnili také o volací
znak.

Rozhodně nejsme výdělečná orga-
nizace. Výtěžek z této hry bude pou-
žit na úhradu režijních nákladů s vý-
vojem software, vybavení jičínského
skautského radioklubu a na výstavbu
nového paketového nódu ve čtverci
JO70QK.

Těším se na všechny podnětné návr-
hy a na slyšenou na pásmu, 73 a hodně
zábavy u naší hry.

OK1SIT

Kontaktní adresa:
OK1SIT, Břetislav Šimral,
Prachovská 383, 506 01 Jičín,
tel.: (0433) 23 778 (večer),
E-mail: bretislav.simral@post.cz
PR: box na OK0PPR
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Kalendář závodů
na únor a březen

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 Cont. CW 14.00-02.00
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. Europ. Community (UBA) CW 13.00-13.00
27.-28.2. RSGB 7 MHz CW 15.00-09.00
28.2. OK-QRP CW 06.00-07.30
28.2. HSC CW Contest CW 09.00-11.00
1.3. Aktivita 160  SSB 20.00-22.00
6.-7.3. ARRL DX Contest SSB 00.00-24.00
6.3. SSB liga SSB 05.00-07.00
7.3. Provozní aktiv KV CW 05.00-07.00
7.3. DARC Corona 10 m DIGI 11.00-17.00
8.3 Aktivita 160 CW 20.00-22.00
13.3. OM Activity CW/SSB 05.00-07.00

Termíny závodů na VKV v roce 1999

Závody pořádané Českým radioklubem:

Název závodu Datum UTC Pásma Deník na:
I. subregionální závod 6. a 7. března 14.00-14.00 144 a 432 MHz OK1AGE

1,3 až 76 GHz
II. subregionální závod 1. a 2. května 14.00-14.00 144 a 432 MHz OK2JI

1,3 až 76 GHz
Závod mládeže 5. června 11.00-13.00 144 MHz OK1MG
Mikrovlnný závod 5. a 6. června 14.00-14.00 1,3 až 76 GHz OK VHF club
Polní den mládeže 3. července 10.00-13.00 144 a 432 MHz OK1MG
Polní den na VKV 3. a 4. 14.00-14.00 144 a 432 MHz OK VHF club
III. subregionální závod července 1,3 až 76 GHz
QRP závod 8. srpna 08.00-14.00 144 MHz OK1MG
IARU Region I. 4. a 5. září 14.00-14.00 144 MHz OK1MG
VHF Contest
IARU Region I. 2. a 3. října 14.00-14.00 432 MHz, OK1PG
UHF/Microwave Contest 1,3 až 76 GHz
A1 Contest - Marconi 6. a 7. 14.00-14.00 144 MHz OK1FBT
Memorial Contest listopadu

Deníky ze závodů se zasílají do deseti dnů po závodě zásadně na adresy
     vyhodnocovatelů, kteří jsou u každého závodu uvedeni:

OK1AGE: Stanislav Hladký, Masarykova 881, 252 63 ROZTOKY (RK
OK1KHI)
OK2JI: Jaroslav Klátil, Blanická 19, 787 01 ŠUMPERK  (RK OK2KEZ)
OK VHF club, Rašínova 401, 273 51 UNHOŠŤ
OK1MG: Antonín Kříž, Polská 2205, 272 01 KLADNO 2 (RK OK1KKD)
OK1PG: Ing. Zdeněk Prošek, Bellušova 1847, 155 00 PRAHA 5 (RK
OK1KIR+OK1KTL)
OK1FBT: Ing. Ladislav Heřman, 257 41 TÝNEC nad Sázavou, č. p.111
(RK OK1KJB)

Ostatní závody:

Velikonoční závod  4. dubna 07.00-13.00 144 MHz a výše OK1VEA
Velikonoční závod dětí       4. dubna 13.00-14.00 144 MHz a výše OK1VEA
Vánoční závod 26. prosince 07.00-11.00 144 MHz OK1WB

12.00-16.00

OK1VEA: Ludvík Deutsch, Podhorská 25A, 466 01 JABLONEC nad Nisou
(RK OK1KKT)
OK1WB: Jiří Sklenář, Na drahách 190, 500 09 HRADEC KRÁLOVÉ

Dlouhodobá soutěž, pořádaná Českým radioklubem:

Provozní VKV aktiv každou třetí 08.00-11.00 144 a 432 MHz OK1MNI
neděli v měsíci 1,3 až 10 GHz

OK1MNI: Miroslav Nechvíle, U kasáren 339, 533 03 DAŠICE v Čechách
(RK OK1KPA)

13.-14.3. DIG QSO Party SSB viz podm.
14.3. UBA 80 m Spring SSB 07.00-11.00
20.-21.3. B.A.R.T.G. Spring RTTY 02.00-02.00
20.-21.3. Russian DX Contest MIX 12.00-12.00
20.-21.3. Internat. SSTV DARC SSTV 12.00-12.00
27.-28.3. CQ WW WPX Contest SSB 00.00-24.00

Termíny uvádíme bez záruky, většina
jich (mimo světové závody) dosud neby-
la potvrzena. V tomto smyslu je situace
stále horší a nutno vycházet z praxe.
Údaje na internetu se u různých autorů
liší o ± týden, přesun 7 MHz contestu v
oficiálních podmínkách RSGB na po-
slední únorovou sobotu je nepochopitel-
ný, když jsou ve stejném termínu tři další
světové závody. Podmínky jednotlivých
závodů uvedených v kalendáři naleznete
v těchto číslech PE-AR: SSB liga, Pro-
vozní aktiv, REF Contest a CQ WW 160
m 1/98, OM Activity 2/97, Aktivita 160
6/97, 7 MHz RSGB 1/96 (ale opravte si:
britské stanice nepředávají zkratku hrab-
ství, nýbrž zkratku distriktu - nový se-
znam distriktů viz Amatérské radio 1/99),
ARRL DX a Kuwait 1/97, HSC CW 10/
96, UBA 3/98, OK-QRP, DIG QSO Pty a
Int. SSTV DARC 2/98, Semiautomatic -
pozor na změnu vyhodnocovatele, zve-
řejněnou v č. 1/98.  Nezapomeňte na di-
plom Universiada 99 - podmínky jsou
v PE-AR 3/98 na str. 46!

Stručné podmínky vybraných závodů

YL-OM Int. Contest se
pořádá ve dvou samostatně
hodnocených částech, za-
čátek je vždy v sobotu ve
14.00 UTC, konec v pondělí
v 02.00 UTC. Část FONE je
druhý celý víkend v únoru,
část CW poslední víkend
v únoru. V samostatných ka-
tegoriích závodí stanice YL
operátorek a OM operátorů.
Závodí se na všech radioa-
matérských pásmech, ale s každou sta-
nicí lze navázat pouze jedno platné spo-
jení bez ohledu na pásmo. Vyměňuje se
kód složený z RS nebo RST a číslo spo-
jení, ARRL sekce nebo DXCC země.
Každé úplné spojení se hodnotí jedním
bodem, násobiči jsou DXCC země a
ARRL sekce. Navíc stanice, které po ce-
lou dobu závodu používají výkon 100 W
(na SSB 200 W PEP) nebo méně, si do-
sažený výsledek vynásobí koeficientem
1,5 za malý výkon. YL stanice navazují
spojení se všemi stanicemi, OM stanice
jen s YL stanicemi. Za každé opakované
spojení budou odečteny tři další v závo-
dě navázaná spojení. Diplom získává
první stanice v každé zemi v každé kate-
gorii. Deníky musí mít odesílací razítko
nejpozději 15. března, manažerkou zá-
vodu (často se mění) je: Carla Watson,
WO6X, 473 Palo Verde Dr., Sunnyvale,
CA 94086, USA.

DARC „Corona“ 10 m RTTY/AM-
TOR Contest pořádá DARC 4x do roka,
vždy první neděli v březnu, červenci, září
a listopadu od 11.00 do 17.00 UTC. Zá-
vodí se pouze v pásmu 28 MHz mezi
28 050 a 28 150 kHz, a to provozem
RTTY a AMTOR (provoz RTTY převáž-
ně na nižších, AMTOR na vyšších kmito-
čtech), mód FEC se nepoužívá. S jed-
nou stanicí je možné navázat spojení
oběma druhy provozu, ale mezi spojení-
mi musí uplynout alespoň 15 minut. Ka-
tegorie: A) jeden operátor, B) více ope-

Kalendář závodů na VKV
na březen

2.3. Nordic Activity 2) 144 MHz 18.00-22.00
6.-7.3. I. subreg. závod 1) 144 MHz až 76 GHz 14.00-14.00
9.3. Nordic Activity 432 MHz 18.00-22.00
20.3. S5 Maraton 144 a 432 MHz 13.00-20.00
21.3. Provoz. aktiv 144 MHz až 10 GHz 08.00-11.00
21.3. AGGH Activity 432 MHz-10 GHz 08.00-11.00
21.3. OE Activity 432 MHz-10 GHz 08.00-13.00
20.-21.3. Friuli Contest (Italy) 144 MHz 14.00-14.00

až 1,3 GHz
20.3. AGCW Contest 144 MHz 16.00-19.00
20.3. AGCW Contest 432 MHz 19.00-21.00
23.3. Nordic Activity 50 MHz 18.00-22.00

1) Podmínky viz PE-AR 2/97 a AMA 1/
97, deníky na OK1AGE.

2) Podmínky viz AR 3/95 a AMA 1/95.
Všeobecné podmínky pro závody na VKV
viz PE-AR 8-9/96.

OK1MG
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rátorů, C) posluchači. Výzva
je CQ Corona Test, provo-
zem AMTOR odpověď AM-
TOR-ARQ. Selcall je slože-
na z prvního písmena a
posledních tří písmen volací
značky stanice volající CQ
(např. OK1ABC - OABC,
OK2YZ - OKYZ). Vyměňuje
se RST, pořadové číslo spo-
jení od 001, jméno, stanice
z USA předávají navíc stát.
Každé spojení se hodnotí jedním bodem.
Násobiči jsou země DXCC a WAE, čí-
selné distrikty v JA, UA9/0, VE/VO/VY,
VK, ZL, ZS a státy USA. Deníky (oddě-
leně RTTY a AMTOR) musí obsahovat
jméno, značku, adresu a kategorii, do
které se závodník přihlašuje; vlastní zá-
pis spojení musí obsahovat UTC, vymě-
něné kódy a bodový zisk. Vítězové kate-
gorií získávají plaketu, stanice na 2. a 3.
místě diplom. Deníky se zasílají nejpoz-
ději do 30 dnů po závodě na adresu:
Werner Ludwig, Postfach 1270, 49110
Georgsmarienhütte, Germany.

OK2QX

Předpověď podmínek
šíření KV na leden

Průměrná čísla slunečních skvrn R za červe-
nec až prosinec loňského roku byla 66,2, 91,7,
92,9, 55,6, 73,6 a 81,6. Vyhlazené hodnoty R12 za
loňský leden až červen vycházejí na 43,9, 49,0,
53,6, 56,6, 59,4 a 62,5. Stav ionosféry odpovídal
koncem října R12 pod 60, v listopadu většinou nad
70, uprostřed prosince okolo 80 a na počátku
ledna 1999 až okolo R12=100. Denní měření slu-
nečního toku 184 s.f.u. z 28. prosince 1998 a číslo
skvrn R=186 z 30. prosince 1998 byly nejvyššími
od počátku cyklu. Díky tomuto vzestupu se může-
me nadále přidržet předpovědí, směřujících
k R12=160, resp. slunečnímu toku 205 s.f.u. na jaře
roku 2000.

V únoru bude stav ionosféry odpovídat dále
rostoucí radiaci a rychleji se prodlužujícímu dni na
severní polokouli Země. Připojené předpovědní
křivky vycházejí z R12=121 a ukazují, že kmitočto-
vá hranice globální použitelnosti krátkých vln již
překročila 20 MHz. I nejnáročnější trasy se budou
otevírat v pásmu 21 MHz a většina z nich i v pás-
mu 24 MHz. O desítce to sice zatím tvrdit nelze,
ale i její nejlepší forma se kvapem blíží. Na nižších
pásmech bude výrazněji působit denní útlum a
v jižních směrech bude jeho vliv velmi citelný až po
18 MHz.

Následuje analýza loňského listopadu, kdy
úroveň sluneční aktivity opět stoupala. 2. a 4. listo-
padu došlo k prvním erupcím s výronem plazmy
do meziplanetárního prostoru a 5. 11. jich už byl
celý řetěz. Nevýraznou kladnou fází poruchy 5. lis-
topadu vyvrcholilo několikadenní období jedněch
z nejlepších podmínek šíření krátkých vln. V násle-
dující záporné fázi podmínky šíření celosvětově
kolísaly mezi špatnými a podprůměrnými. Nejvyšší
hodnoty kritických kmitočtů oblasti F2 se pohybo-
valy nejprve okolo 11 MHz a při poruchách se do-
staly dokonce až pod 7 MHz (8. 11.).

Třídenní uklidnění geomagnetického pole od
10. 11. bylo příliš rychlé a došlo pouze ke zlepšení
do okolí průměru s kladnou fází vývoje poruchy
12.-13. 11., kdy kombinace vlnové a částicové io-
nizace přispěla k zajímavým otevřením na vyso-
kých kmitočtech - včetně dlouhé cesty v pásmech
24 a 28 MHz. Při mohutné bouři s polárními záře-
mi 13. 11. se podmínky šíření KV pochopitelně
rychle zhoršily.  17. listopadu významně ovlivnil io-
nosféru meteorický roj Leonid. Největší radost
z něj měli (společně s hvězdáři) příznivci VKV a
účinky byly velmi zřetelné i v šíření KV. Dostavil se

o několik hodin dříve proti předpovědi, a tak jej
bylo možné z našeho území dobře sledovat (radi-
ant byl nad obzorem a ještě byla tma - nic lepšího
jsme si nemohli přát). V maximu byla obloha po-
kryta meteory, běžně jasnějšími než Sirius (-2
magnitudy). Nejjasnější pozorovaný bolid měl až
-8 magnitudy.

V pěti slunečních erupcích mezi 22.- 24. 11.
byly registrovány emise energetických protonů i
výrony oblak plazmy do meziplanetárního prosto-
ru. Většina vyvržených částic minula zeměkouli a
její okolí a vzrůst sluneční radiace zlepšil podmín-
ky šíření krátkých vln a kritické kmitočty oblasti F2
se dostaly do okolí 10 MHz s výjimkou poklesu pod
9 MHz při mírné poruše 23. 11.

Pro podmínky šíření během CQ Contestu byl
podstatný předcházející vzrůst sluneční radiace,
který měla na svědomí rozsáhlejší a dynamicky se
vyvíjející skupina skvrn na severovýchodě sluneč-
ního disku v kombinaci s uklidněním geomagnetic-
kého pole 27.-28. listopadu. Velmi dobré podmín-
ky trvaly na všech pásmech KV a závěr závodu
ještě vylepšila kladná fáze zálivové poruchy 29.
listopadu v 19.17 UTC. Další peripetie vývoje způ-
sobily ještě jednu kladnou fázi poruchy 1. prosin-
ce.

Na všech krátkovlnných pásmech od 80 až po
10 metrů jsme mohli přímo slyšet sluneční šum při
dlouhotrvající erupci 28. 11. (od 04.54 do 06.13
UTC. Ačkoli se zdálo, že vyvržené částice Zemi
minou, následovala kratší porucha 30. 11. prová-
zená večer a v noci dvěma fázemi polární záře.

Majáky IBP: bez problémů byly postupně sly-
šet 4U1UN, VK6RBP, JA2IGY, 4S7B, 5Z4B,
ZS6DN, CS3B, LU4AA a YV5B, i koncem měsíce
navzdory zimnímu období OH2B. Po přestávce
přibyl v listopadu 4X6TU a po velmi dlouhé pře-
stávce od 3. ledna OA4B. Majáky, koordinované
ITU, byly slyšet obvykle nejvýše na třech z pěti
kmitočtů (LN2A níže, VL8IPS výše).

Závěrem je opět přehled denních měření -
nyní za loňský listopad. Průměrný sluneční tok
140,2 s.f.u. byl spočten z denních hodnot 121,
126, 152, 141, 153, 141, 149, 153, 162, 154, 147,
142, 135, 127, 126, 125, 121, 115, 117, 122, 121,
126, 130, 140, 150, 156, 159, 165, 168 a 163.
Stav geomagnetického pole ukazují indexy Ak
z Wingstu 5, 7, 8, 8, 12, 18, 27, 34, 68, 7, 4, 6, 51,
34, 13, 8, 6, 9, 8, 11, 8, 6, 12, 19, 18, 12, 9, 10, 13
a 19, jakož i jejich průměr 15,7.

OK1HH

AO10
Je to téměř k nevíře, ale OSCAR 10

stále funguje. První amatérský satelit na
vysoké eliptické dráze, který byl vypuš-
ten v červnu 1983, nelze již mnoho let
ovládat, ale jeho transpondér v módu B
bezvadně pracuje. Signály jsou samo-
zřejmě slabé, neboť transpondér pracuje
trvale se všesměrovými anténami. Druži-
ce je orientována náhodně a je využitel-
ná jenom při dostatečném osvícení so-
lárních panelů. Od října 1998 až dosud
jsou podmínky pro navazování spojení
relativně velmi příznivé. Signály mají pe-
riodický, několika sekundový únik, ale dá
se pracovat i CW.

SKN
Ray Soifer, W2RS, viceprezident AM-

SAT-NA pro zahraniční styky, organizuje
každoročně na Nový rok „Straight Key
Night“ na družicích OSCAR včetně EME
(OSCAR0). Po celý den se navazují spo-
jení CW zásadně ručním klíčem. Nejed-
ná se o závod, ale o zvláštní aktivitu.
Deníky se posílají (nepovinně) v elektro-
nické formě na ‚w2rs@amsat.org‘ nebo
provozem PR na ,W2RS@GB7HSN’ a
každý účastník může nominovat jednu
stanici jako „the best fist“ (nejlepší ruka).
Nominace budou zveřejněny v únoru 99.
Rád konstatuji, že i letos, kdy kromě Mě-
síce byly k dispozici pouze FO20, FO29
a výše zmíněný AO10 (možná i některá
družice RS), to byla dobrá zábava.

SEDSAT a PANSAT
Obě družice SO-33 a PO-34  byly

vypuštěny koncem roku 1998. PO-34
je dílem Naval Postgraduate School
v  Monterey (Kalifornie) a je to první dru-
žice využívající v amatérských pásmech
techniky rozprostřeného spektra. Byla �
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CQ AMATEUR RADIO 12/1998, Hicks-
ville. Anténní rotátor Yaesu G-2800SDX. Ex-
pedice Ústřední DX asociace Arizony na sou-
ostroví Maledivy, 8Q7AA. Náhrada nf zesilova-
če LM386? Poznámky o anténách. Paket rádio:
Vzor pro úspěšnou komunikaci. (Znovu) obje-
vování radosti z CW. Nové stavebnice přístrojů
QRP. Rozšiřte si obzor s SSTV. Přehled šíření
v roce 1998.

RADCOM 11/1998, Herts. Směrovka „Vel-
ký hrom X7“ (14-28 MHz). QRP transceiver
„Backpacker“ (3. pokračování). Protahování ka-
belů zdí. Úvod k nestabilitě: Ujíždění kmitočtu,
mikrofoničnost, kuňkání, nežádoucí kmitání.
Přenosný zdroj. Výroční zpráva RSGB. Elek-
tronky ještě nejsou mrtvé! Výhody a nevýhody
tranzistorů a elektronek. Skládací deštníková
anténa G3DWW pro 3,5 a 7 MHz. VXO Mizu-
mo (KV).

CQ DL 12/1998, Baunatal. Jak to řeknu
mému politikovi? (Politikové vydávají zákony,
určují, co se smí a nesmí, a o radioamatérech
neví nic, nanejvýš něco o CB. Nebylo by dobré
se k nim na různých úrovních přiblížit, informo-
vat je a získávat jejich sympatie?) Jaké bude
HAM RADIO ve Friedrichshafenu v r. 1999?

Najdete přátele v celém světě. CQ World Wide
Web. Z KV transceiveru se stává QRP-přístroj,
který šetří proud. Přídavné zařízení selektiv-
ního volání. Jednoduchý QRP-CW vysílač na
80 m, se kterým je možno trénovat i hon na liš-
ku. Jaký rotátor je správný? Konvertor z 6 na
2 m. Nový program ARMAP 98 (log s mapou
světa). Tři tipy pro KV: Napísknutí při CW, DX
s úzkým CW filtrem, používání ,vysekávače’
poruch. Na stopě parazitům: Odpory při vyso-
kých frekvencích. Sériový motor s kotvou na
krátko bez jiskření kartáčků. Generátor jehlo-
vých impulsů. MT 63 pro digitální provoz.
Amatérská televize na 70 cm. Buzení rozhla-
sem (návod z roku 1939). Zakladatel a první
prezident DARC, DL1FK - silent key. Tísňový
provoz na severním pobřeží. Účetní uzávěrka
DARC 1997.

FUNK 12/1998, Baden Baden. Stabo SA
2000 (přenosný transceiver 2 m) a Stabo SA
4000 (mobilní transceiver 2 m). Mobilní přizpů-
sobovací člen Alinco EDX-I (KV). Transceiver
Albrecht AE497S pro 10 m. Protiporuchový filtr
MFJ-1026 (KV). Logaritmický zesilovač
AD8307. Paket rádio: Příjem dat 7 plus. Digi-
tální vlnoměr pro KV, VKV a UKV. Maximální
kruhová anténa. Zpětně skládaný dipól pro
omezený prostor (pro 80 m). Moje první rádio:
NASA HF-4E. KV a VKV na bicyklu (9. pokra-
čování). Sprint-layout 1.0 pro výrobu desek
s plošnými spoji. TACLog - program pro závo-
dy. Amatérská televize. Jednoduché pokusy

vypuštěna z raketo-
plánu Discovery, ale
vzhledem k inklinaci
dráhy není u nás do-
sažitelná.

Podrobnosti lze
nalézt na http://www.
s p . n p s . n a v y . m i l /
pansat/

SO-33 byla posta-
vena na Univerzitě
ve státě  Alabama
(Huntsville) a má vel-
mi zajímavé palubní
vybavení. Byla vyne-
sena raketou Delta II
24. 10. 1998. Zatím
lze však zaslechnout
pouze telemetrii na
437,910 MHz 9k6
Bd FSK. Bližší úda-
je lze nalézt na: http:/
/www.seds.org./sed-
sat

OK2AQK

Kepleriánské prvky

O čem píší jiné
radioamatérské časopisy�

s nf zesilovači (4. pokračování). Amatérská za-
pojení ze starých dob (VKV push-pull). Soft-
ware & počítač - příjem faxů snadno a rychle.
Libye - jiný svět.

RADIOHOBBY 5/1998, Kijev. Kijevskému
polytechnickému institutu je sto let. DX-klub
Radiohobby. Kazetový duplikátor Craft. Radio-
lampy pro vysílače. Kombinovaná VKV-anténa
„Ramka + vlnový kanál“. Program elektronické-
ho přístrojového žurnálu LOG-EQF. Programo-
vané generátory akustických signálů. Výpočty
síťových transformátorů v jazyku BASIC. Dolby
B, Dolby C, Dolby S, ...dbx? Ještě jeden zá-
znamový zesilovač SADP. Použití matričních
tekutých krystalů. Měřicí souprava: Měření am-
plitudových a kmitočtových charakteristik, mě-
ření kapacit kondenzátorů, indukčností cívek,
aktivních odporů, kapacit varikapů, výstupních
odporů jednotlivých stupňů, měření stabilizáto-
rů napětí a měření parametrů tranzistorů. Nové
výrobky.

RADIOHÖREN & SCANNEN 1/1999, Ba-
den Baden. Hlasy z podzemí (recenze knih o
tajných stanicích a o rádiové špionáži). YLE
Helsinki, rozhlas ze země tisíce jezer. Nejen
pro začátečníky: Jak funguje protiporuchový fil-
tr? Digitální budoucnost? Historie německých
rozhlasových přijímačů: Tranzistory ve VKV-dí-
lech. Monitorovací služba Deutsche Welle - pr-
votřídní zpravodajská služebna. Přehled pro-
gramů v angličtině. Přehled zachycených
stanic. Software ICOM RS-8500 (k ovládání
přijímačů pracujících v rozsahu 100 kHz až
2 GHz a skenerů). Liliput-skener IC-R2 (495
kHz až 1100 MHz). Antény pro krátkovlnného
posluchače. Změny kmitočtů na Eutelsat. Třetí
rozhlasový okruh v Dolním Sasku. Deutsche
Welle prodlužuje smlouvu s reléovou stanicí Si-
nes.

WELTWEIT HÖREN 12/1998, Erlangen.
Rozhlasová stnice Radio for Peace Internatio-
nal ve středoamerické Kostarice. Rádio je
emocionální produkt. Rozhlas v jižních Tyro-
lích. Test přijímače KWZ 30. Seznam zemí vy-
daný evropským klubem EDXC. Rozhlasové
programy v němčině, ve francouzštině a
v esperantu. Přehled zachycených stanic na
dlouhých a středních vlnách, v tropickém pás-
mu a na vlnách krátkých.

 Ing. J. Daneš, OK1YG

� Už tomu bude téměř rok, co se ozval z Vietnamu Michal
Plášil, OK1HWB. Vysílá z hlavního města Hanoje, kde bude
asi dva roky pracovně. Používá značku 3W7TK. Postavil už
antény od 7 MHz nahoru a přestože používá vysílač o výkonu
pouze 100 W, jsou jeho signály vynikající. Většinou má na
svém kmitočtu velký pile-up, ale na zavolání českých stanic
reaguje velice rychle. Sdělil, že zkoušel pracovat i na dolních
KV pásmech, avšak velké místní QRN mu ztěžuje navázání
spojení. Proto se většinou zdržuje na pásmech 18, 21, 24 a 28
MHz. Pracuje oběma druhy provozu velice svižně. Konstatuje
však, že má jen málo  času na radioamatérský provoz. Doufej-
me, že se to časem zlepší. Velice hezké QSL několika druhů
mu zatím vyřizoval jeho otec Jarda, OK1ASJ. Rovněž je mož-
né QSL posílat na OK1HWB, P. O. Box 29, 395 01 Pacov.

�

Silent key�
29. 12. 1998 zemřela

Marie Nováková, OK2XBU,
ze Žďáru nad Sázavou. Čest její
památce.

OK2JS
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Z vaší činnosti
Dlouhodobým účastníkem celoroční

soutěže OK - maratón je OK1-22672,
Pavel Zajíček z Domažlic, kterého vám
v naší rubrice přiblížím.

K radioamatérské činnosti Pavla při-
vedl před léty Milan Holka, OK1JHM,
který ho požádal, aby mu pomohl vést
zájmový kroužek mládeže v radioklubu
OK1KKP v Litoměřicích. V radioklubu
připravovali zájemce o ROB, telegrafii,
provozní i technickou činnost. Tam se
seznámil s radioamatérským provozem
a rozhodl se pro dlouhodobou činnost
posluchače. Poslouchat začal v pásmu
145 MHz s přijímačem vlastní konstruk-
ce a pro pásmo 3,5 MHz používal do
roku 1989 přijímač PIONÝR. Po přestě-
hování do Domažlic si zakoupil od
OK1FFV všepásmový přijímač domácí
výroby. V současné době používá přijí-
mač OLYMPIA ATS - 803A. Anténu pou-
žívá drátovou LW a vertikál, který byl pů-
vodně určen pro provoz CB.

Pavel má radost z poslechu každé
zajímavé stanice a zvláště z nových
zemí. Velmi ho potěšil QSL lístek za po-
slech od operátora stanice W5LFL z ra-
ketoplánu COLUMBIA, který byl prvním
radioamatérem, vysílajícím z kosmu.

Za svoji posluchačkskou činnost zís-
kal řadu diplomů, například diplom
Praha, Chodsko, West Bohemia Award,
Kuwait National Liberation Day, diplomy
HEC, HAC, RP-OK-DX, DUF, WPX,
Zone 15, R6K, VHF, IARU Region I, 100
ČS SSB, VRK a další diplomy z různých

Jak již jistě mnozí radioamatéři vědí (a
mnozí další možná ještě nevědí), Zákon
č. 22/1997 a nařízení vlády 169/1997 uklá-
dá všem výrobcům, prodejcům a dovoz-
cům zajistit tzv. Prohlášení o shodě pro
všechny výrobky, které by mohly být zdro-
jem rušení či nějak nebezpečné.

Tato povinnost se týká samozřejmě i
radiostanic pro radioamatéry, komunikač-
ních přijímačů a vůbec všech výrobků,
které obsahují např. nějaký oscilátor. Ty
jsou ve smyslu uvedeného zákona zařa-
zeny do kategorie výrobků, které musí být
před uvedením na trh schváleny Českým
telekomunikačním úřadem a které musí
vyhovovat velmi přísným požadavkům na
elektromagnetickou kompatibilitu. Tuto
skutečnost musí dovozce i prodejce kon-
trolním orgánům z ČTÚ a ČOI prokázat a
zákazník má právo na „Ujištění o vydání
prohlášení o shodě“.

Je potěšitelné, že společnost ELIX, vý-
hradní distributor radiostanic ALINCO,
DRAGON, přijímačů AOR, JRC, MVT atd.
zajistila časově, technicky i finančně ná-
ročnou povinnou certifikaci všech per-
spektivních radioamatérských radiostanic
ALINCO, DRAGON, dále všech perspek-
tivních CB radiostanic a komunikačních
přijímačů a příslušenství včetně zesilova-
čů ve smyslu citovaných zákonů a ke
všem výrobkům jsou příslušné povinné

zemí. Největší radost však má z anglic-
kého diplomu DXLCA, který je obdobou
diplomu DXCC pro vysílače. Rád se zú-
častňuje různých domácích i zahranič-
ních závodů a soutěží.

QSL lístky posílal výhradně „via bu-
reau“, ale protože od některých vzác-
ných stanic takto nemůže získat potvrze-
ní QSL lístkem, posílá vzácným stanicím
nyní QSL lístek poštou s IRC kupónem,
případně s jedním dolarem. Je to sice fi-
nančně náročnější, ale pravděpodob-
nost, že získá potvrzený QSL lístek, je
daleko větší.

V radioamatérské činnosti mu velice
pomáhá znalost angličtiny a němčiny a

skutečnost, že měl kolem sebe vždy přá-
tele radioamatéry, kteří byli ochotni po-
moci radou nebo případným zapůjčením
zařízení.

Všem radioamatérům Pavel vzkazuje,
aby se nebáli účasti v závodech a soutě-
žích. Je třeba si vytýčit určitý cíl, kterého
chcete dosáhnout.

Přeji Pavlovi i vám hodně úspěchů
v závodech a soutěžích a těším se na
vaše další dopisy. Pište mi na adresu:
OK2-4857, Josef Čech, Tyršova 735,
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou.

73! Josef, OK2-4857

dokumenty přikládány. U profesionálních
radiostanic byla tato praxe vyžadována od
ČTÚ již dříve. Uživatelům a dalším pro-
dejcům těchto výrobků dodaných ELIXem
nehrozí tudíž žádné sankce, zastavení
provozu a pokuty ze strany kontrolních or-
gánů.

Uvedená skutečnost způsobila praktic-
ky zastavení legálního řádného prodeje a
distribuce ostatních radiostanic a podob-
ných výrobků i známých značek, které
nejsou ČTÚ schváleny, a tato skutečnost
bývá jejich prodejci zamlčována. Málokte-
rý zákazník a majitel takového přístroje
ví, že má právo na vrácení takového vý-
robku z důvodu neodstranitelné vady vý-
robku - chybějící povinné certifikace.

Povinnou certifikací pro všechny továr-
ně vyráběné přístroje je zajištěna ochra-
na kmitočtového spektra proti rušení ne-
žádoucím vyzařováním, i když paradoxní
situace může nastat při provozu radioa-
matérských výrobků - ty k provozu schva-
lovány zatím být nemusí, i když mohou
být a zpravidla také jsou zdrojem rušivé-
ho vyzařování mnohem většího, než vý-
robky tovární. Kontrolní orgán v případě
stížností a zjištění rušení může uložit zá-
kaz provozu a další příslušná opatření ve-
doucí k nápravě.

Cena řádkové inzerce:
za první tučný řádek 75 Kč, za každý
další i započatý 30 Kč.

Koupím návod k obsluze k osciloskopu TESLA
BM-556A. Pavel Dvořák, 588 44 Rohozná 97.
Prodám levně větší množství značkových hifi
komponentů (DENON, YAMAHA, ONKYO, NAKA-
MICHI, BANG & OLUFSEN, NAD, KENWOOD,
SONY aj.). Některé funkční, u většiny nutná menší
oprava. Jedná se o zesilovače, CD přehrávače,
tape-decky, tunery, receivery aj. Možno zaslat ak-
tuální seznam. Bližší informace na tlf.: (035) 617
35 19 (7-15 h) a (035) 630 02 75 (16.30-19 h).

Pavel Zajíček, OK1-22672, ve svém ham-shacku

Jak je to u nás s homologací radiostanic
Výherci za křížovku

5 správných luštitelů radioamatérské
křížovky z PE AR 12/98, kteří získáva-
jí předplatné časopisů firmy AMARO
na jeden rok:
Milan Kocián z Jablonného nad Orlicí,
Štěpán Pelc z Rumburka, Zdeněk
Švúb z Karlových Varů, Ladislav Ma-
rek z Lhoty Rapotiny a Pavel Sršeň
z České Třebové.
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