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V TOMTO SEŠITĚ

〉〉〉〉〉

s panem ing. Davidem Krejcár-
kem, Regional Sales Manage-
rem pro Skandinávii a Východní
Evropu firmy Cooper Bussmann.

Jaká je historie a současnost
vaší firmy  a čím se zabývá?

Firma Bussmann patří do elektro-
technické divize průmyslového kon-
cernu Cooper Industries. Byla založe-
na již v roce 1914. V současné době
má tato společnost s celosvětovou
působností více než 3000 zaměstnan-
ců a je bezesporu největším světovým
výrobcem pojistek, ochranných zaří-
zení pro energetiku, elektrotechniku a
elektroniku a jejich příslušenství na
světě.

V současné době nabízí firma Buss-
mann více než 35 tisíc typů pojistek
pro ochrany téměř jakéhokoliv zaříze-
ní využívajícího elektřinu. Pokud bylo
řečeno, že společnost Bussmann má
celosvětovou působnost, znamená to,
že její výrobní závody a obchodní za-
stoupení jsou přítomny na všech kon-
tinentech světa.

Celosvětová centrála je v americkém
státě Missouri ve městě St. Louis, ve
kterém je také umístěna výroba minia-
turních pojistek SMD, pojistek pro te-
lekomunikace a některých typů auto-
mobilových pojistek. V USA jsou další
čtyři továrny, dvě jsou v Mexiku, jedna
v Brazílii a čtyři v Evropě. Hlavní stra-
tegií firmy Bussmann je vývoj nových
produktů pro světové elektrotechnické
trhy a spolupráce při vývoji aplikací
klíčových zákazníků. Ačkoliv jsou
všechny výrobní továrny firmy Buss-
mann certifikovány pro řízení kvality
výroby a distribuce podle ISO 9002 a
připravuje se splnění náročných pod-
mínek podle ISO 14000, nechce firma
zůstat pouze výrobcem pojistek a pří-
slušenství. Ve spolupráci s vývojovými
inženýry elektrotechnických gigantů
se podílí na „zákaznicky“ orientova-
ném přístupu, kdy např. s telekomuni-
kačním koncernem Lucent Techno-
logies vyvinula a již vyrábí aplikaci
přesně podle požadavku zákazníka.

Důkazem toho, že Bussmann in-
vestuje velkou část svých prostředků
do vývoje nových produktů, je skuteč-
nost uvedení 92 nových produktů na
trh od roku 1988. Celosvětově má
Bussmann 175 uznaných patentů.
Kromě toho, že zůstává největším vý-
robcem pojistek, je také největším vý-
robcem strojů pro jejich výrobu.

Evropská centrála firmy je v anglic-
kém městečku Burton-on-the-Wolds
v hrabství Leicestershire. V této lokali-
tě vyrábí některé pojistky pro ochranu
výkonových polovodičů, některé po-

jistky HV, MV a LV, trakční pojistky a
některé přepínače pro energetiku. Té-
měř veškerá výroba malých tavných
pojistek a příslušenství je soustředě-
na v jihozápadní Anglii ve městě Fro-
me.

Kdo jsou vaši největší zákazní-
ci?

Velmi kvalitní skleněné a keramic-
ké pojistky 5x 20 mm, 5x 15 mm a vál-
cové keramické pojistky dnes používá
velká většina elektrotechnických a
elektronických firem v celém světě.
Elektroničtí a telekomunikační giganti
používají také provedení SMD pojis-
tek a přepěťových ochran. Nelze ne-
jmenovat spokojené zákazníky, jaký-
mi jsou již zmiňovaný koncern Lucent
Technologies, švédský Ericsson, fin-
ská Nokia, Alcatel ve Francii a Špa-
ně lsku nebo německý Siemens a
mnoho dalších. Výrobci spotřební
elektroniky jako Sony, Matsushita
- Panasonic, Daewoo, Samsung, ale
např. i slovenská OVP Orava používa-
jí pojistky 5x 20 mm a držáky v růz-
ných provedeních.

Jaká je obchodní politika firmy
a jak se vaše výrobky dostávají
na český trh?

Současná obchodní politika firmy
Bussmann na evropském trhu je tako-
vá, že obhospodařujeme zákazníky
prostřednictvím distributorů kompo-
nentů, avšak také přímo v obchodních
případech, kde to zákazník sám vyža-
duje. Vybraní evropští distributoři vý-
robků naší firmy jsou ve velmi úzkém
kontaktu s logistickými centry ve Vel-
ké Británii a mnohdy mají i s ročním
předstihem nasmlouvané dodávky.
Někteří z nich své produkty prodávají
po dohodě s firmou Bussmann pod
svým obchodním jménem, jako napří-
klad italská firma OMEGA, jejíž výrob-
ky v ČR a na Slovensku úspěšně dis-
tribuuje firma ENIKA z Nové Paky. Je
tedy pravdou, že lze klást rovnítko
mezi špičkové pojistky Bussmann a
pojistky OMEGA, neboť jsou identic-
ké, kromě obchodního jména.

Ing. David Krejcárek
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Účastníte se u nás nějakých vý-
stav, kde se lze seznámit s va-
ším sortimentem?

Pravidelně se účastníme meziná-
rodního elektrotechnického veletrhu
AMPER prostřednictvím firmy ENIKA.
V této firmě máme poměrně silné zá-
zemí. Ta nejen naše výrobky prodává,
ale i je sama kompletuje do svých za-
řízení. Pravidelně inzerují naše výrob-
ky a dodávají na český trh poměrně
značná množství. V katalogu této fir-
my najdou zájemci o naše výrobky
nejzajímavější část toho, co nabízíme.

Máte ve výrobním sortimentu
nějaké novinky, na které byste
chtěli poukázat?

Na veletrhu Elektronika 98 v Mni-
chově firma Bussmann především
prezentovala své nové miniaturní po-
jistky (pojistky SMD pro aplikace 250 V
splňující IEC-127) a různé typy přepě-
ťových ochran.

Dnes jsou již klasickou ochrannou
součástkou MOV (Metal-Oxid-Varis-
tor). MOV je v podstatě nelineární na
napětí závislý rezistor, který je navrže-
ný k omezení nebezpečných přecho-
dových přepětí. Má velkou vstupní im-
pedanci při provozním napětí, avšak
při přepěťové špičce nad tzv. spouště-
cí úrovní se impedance prudce zmen-
šuje, takže MOV svede výboj a absor-
buje jeho energii. Na trh se dodává
v provedení SMD nebo jako klasická
součástka o průměrech 5 až 53 mm.
Standardní řada postačuje pro ochra-
nu aplikací 14 až 1700 V a energii
přepěťových pulsů od 0,3 do 70 000 J.

Další novinkou je přepěťová ochra-
na proti svodu elektrostatického výbo-
je (ESD), uvedená na trh pod názvem
SurgX. Jedná se o ochranu vhodnou
pro velmi rychlé datové aplikace (vý-
početní technika, telefony, ústředny
apod.). Jejím základem je polymer
přepínající velmi rychle do stavu nízké
impedance. Je obousměrný (schopen
svést kladný i záporný výboj), má vel-
mi malou parazitní kapacitu (méně
než 1 pF) a velmi rychlou odezvu (ty-
picky méně než 1 ns). Za normálních
podmínek jím protéká proud menší než
10 pA. SurgX splňuje IEC 1000-4-2,
MIL-STD-883C a vyhovuje EMC direk-
tivě 89/336/EEC.

Jaké má vaše firma plány do
budoucna?

Cooper Bussmann bude v budouc-
nosti dále vyvíjet nové produkty pro
proudové a napěťové ochrany. Zřejmě
nebude zasahovat do oblastí, jako je
výroba mikroprocesorů a jiné „kosmic-

Pojistky velikosti 5× 20 mm již mají
své stálé místo na trhu

Není tato pojistka příliš velká?
ké technologie“, avšak zůstane velmi
kvalitním a spolehlivým dodavatelem
pojistek, jejich příslušenství a někte-
rých speciálních ochranných produk-
tů, bez kterých se žádné „kosmické
technologie“ neobejdou.

Jelikož produkty Cooper Bussman
splňují všechny hlavní mezinárodní
standardy (IEC, BS, DIN, UL, CSA
atd.) a výroba je certifikována podle
ISO, doufáme, že osloví většinu profe-
sionálů v oblasti vývoje, výroby a ob-
chodu v oblasti elektroniky, elektro-
techniky a energetiky.

Co byste řekl čtenářům na zá-
věr?

V případě zájmu jsme ochotni zod-
povědět jakékoliv dotazy. Kontakty na
nás jsou uvedeny na II. straně obálky.

Děkujeme vám za rozhovor.
                   Připravil ing. Josef Kellner

NEZAPOMEŇTE!
Současně s tímto číslem PE vychází také

příloha ELECTUS 99

Jsou čipové karty
bezpečné?

dočíst v [1]. Pro tento krátký příspěvek
však z něho byla vybrána dnes již
spíše humorná pasáž. Jako skuteční
mistři v destruktivní analýze integro-
vaných obvodů jsou zde označováni
inženýři polovodičového průmyslu bý-
valého východního bloku, především
NDR. Ti prý takto odhalili, když agenti
získali jeden z prvních vzorků, i tajem-
ství jednoho z nejdůležitějších čipů
80. let, 16bitového procesoru 80286 a
poté jej v jednotlivých exemplářích na-
podobili. Zavedení do sériové produk-
ce se však již nepodařilo. Dalším ob-
jektem zájmu byl procesor VAX od
Digital Equipment. Po sejmutí několi-
ka vrstev prý polovodičový specialista
(nyní podnikatel v Erfurtu) narazil na
něco neobvyklého. Mezi tranzistory se
objevila struktura jiná, než cokoli, co

dosud v této souvislosti viděl. Posléze
v ní rozeznal písmena azbuky - blaho-
přejeme vám, že jste se dopracovali
až sem. Dál se už nedostanete. Tak
alespoň píše [1].
[1] Elektronik 17/1998, s. 64, 67.

           JH

Z Jaguára bude
v noci lépe vidět

Pokročilý systém pro noční vidění
NVS (Night Vision System) vyvinuly
společně firmy Texas Instruments, Ja-
guar Cars a Univerzita Cranfield. Sys-
tém tvořený infračervenou digitální vi-
deokamerou a displejem umožní vidět
za tmy i překážky, které běžné světlo-
mety zviditelní podstatně později.

Při snaze odhalit a využít data na
čipových kartách zkouší „průnikáři“
všechno možné i nemožné pomocí
programových prostředků. Když soft-
ware nestačí, zbývá ještě hardware.
Tak zvané „zpětné inženýrství (rever-
se engineering)“ už doménou sou-
kromníků-amatérů není, vedle znalos-
tí jsou třeba také dokonale vybavené
laboratoře. Často se jím zabývají
i sami výrobci, aby se „poučili“ u své
konkurence. Přitom se analyzuje struk-
tura čipu, např. při postupném odstra-
ňování jeho jednotlivých vrstev. Mno-
ho zajímavého se o této činnosti lze
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Vyhlá�ení Konkursu PE-AR
na nejlep�í radioamatérské konstrukce v roce 1999

fixem nebo jinak, ale tak, aby byly pøehled-
né (obrázky jsou pro tisk pøekreslovány).
Výkresy i fotografie musí být oèíslovány,
v textu na nì musí být odkazy. Na konci
textovéèásti musí být uveden seznam po-
u�itých souèástek, v�echny texty pod jed-
notlivé obrázky a seznam pou�ité literatu-
ry.

5. Pøihlá�eny mohou být pouze takové
konstrukce, které dosud nebyly v ÈR a SR
publikovány - redakce si pøitom vyhrazuje
právo jejich zveøejnìní. Pokud bude kon-
strukce zveøejnìna, bude honorována jako
pøíspìvek bez ohledu na to, zda byla èi
nebyla v Konkursu odmìnìna.

6. Pøíspìvky bude hodnotit komise usta-
novená podle dohody poøadatelù. V pøípa-
dì potøeby si komise vy�ádá posudky spe-
cializovaných pracovi��. Èlenové komise
jsou z úèasti v Konkursu vylouèeni.

7. Dokumentace konstrukcí, které ne-
budou uveøejnìny, budou na po�ádání vrá-
ceny. Finanèní ceny i vìcné prémie budou
udìleny do konce roku 1999 a výsledky
Konkursu PE-AR 1999 budou zveøejnìny
v PE-AR 1 nebo 2/2000.

ke konstrukci na disketì. Zmen�í se tak ri-
ziko vzniku chyb pøi pøepisování textu a pøe-
kreslování obrázkù. Formát souborù (PC)
lze dohodnout s redakcí. Výkresy mohou
být na obyèejném papíøe a kresleny tu�kou,

Pravidla
Konkursu PE-AR  jsme zvolili co nejjed-

nodu��í. Získali jsme øadu sponzorù, a pro-
to bude kromì penì�ních odmìn rozdìle-
no mnoho vìcných prémií.

Do Konkursu pøijímáme libovolné kon-
strukce bez ohledu na to, zda jsou jedno-
duché nebo slo�itìj�í.

Pøihlá�ené konstrukce budou posuzová-
ny z hlediska jejich pùvodnosti, vtipnosti,
technického provedení a pøedev�ím úèel-
nosti.

V�echny konstrukce musí splòovat pod-
mínky bezpeèného provozu zejména z hle-
diska mo�nosti úrazu elektrickým proudem.

Pro konkurs je na odmìny vyèlenìna
èástka 60 000 Kè. Termín uzávìrky pøihlá-
�ek je 17. záøí 1999.

Podmínky konkursu PE-AR
1. Konkurs je neanonymní a mù�e se

ho zúèastnit ka�dý. Dokumentace musí být
oznaèena jménem a adresou, rodným èís-
lem (pro pøípadný honoráø) a dal�ími údaji,
které umo�ní v pøípadì potøeby kontakt
s pøihlá�eným úèastníkem.

2. Pou�ití souèástek je libovolné. Sna-
hou konstruktérù má být moderní obvodo-
vé øe�ení.

3. Pøíspìvek do Konkursu musí být za-
slán (podán na po�tu) do 17. záøí 1999 a
musí obsahovat:
a) pøihlá�ku s osobními údaji autora (viz
bod 1);
b) schéma zapojení;
c) výkres desek s plo�nými spoji;
d) podrobný popis pøihlá�ené konstrukce.
V úvodu musí být struènì uvedeno, k jaké-
mu úèelu má výrobek slou�it (pøípadnì zdù-
vodnìní koncepce) a shrnuty základní tech-
nické údaje;
e) do Konkursu je mo�no pøihlásit také
výrobky, na kterých se podíleli dva nebo
nìkolik konstruktérù.

4. Textová èást musí být napsána poèí-
taèovou tiskárnou nebo strojem (hustota
textu 30 øádek po 60 znacích na stránkách
formátu A4). Uvítáme, dodáte-li podklady

První cena v Konkursu: pájecí stanice
s odsáváním SL-916 (za 11 770 Kè), vìno-

vala firma FK technics

Vìcná prémie 5000 Kè za jednoduchou konstrukci nebo
stavebnici u�iteèného doplòku k radioamatérské vysílací
stanici. Sponzor: RMC Nová Dubnica, SR.

Vìcná prémie v cenì
5000 Kè z oboru elektroniky pod-
le vlastního výbìru.
Sponzor: Èeský radioklub.

Ruèní radiostanice CB, typ ELIX 535 s rozhlasovým
pøijímaèem, cena 3490 Kè
Sponzor: ELIX Praha.

Vìcné prémie a sponzoøi:

Sada pøístrojových skøínìk BOPLA konstruktérùm, kteøí
svùj výrobek dodají vestavìný ve skøíòce od firmy
BOPLA.
Sponzor: ELING Nová Dubnica a ELING Bohemia
Uherské Hradi�tì.

Napájecí zdroj PAN International, cena 1000 Kè.
Sponzor:  FCC Folprecht, Ústí nad Labem.

Pájecí stanice s odsáváním SL-916 v cenì 11 770 Kè a
multimetr se solárním napájením DMMUT93 za 2170 Kè.
Sponzor: FK technics Praha.

Laboratorní zdroj P130R51D 2x 0-30 V, 0-4 A, 5 V/2 A,
4 displeje, elektr. ovládání za 5185 Kè.
Sponzor: DIAMETRAL Praha.

Souèástky podle vlastního výbìru ze sor-
timentu firmy v hodnotì 5000 Kè.
Sponzor: RYSTON ELECTRONICS
Praha.

Ka�dý úèastník Konkursu obdr�í
knihu z nakladatelství BEN-tech-
nická literatura; jeden z úèastní-
kù dostane knihy v cenì 1000 Kè.
Sponzor: BEN-technická litera-
tura.
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SEZNAMUJEME VÁS

Automobilový přijímač
PHILIPS RC 312

Celkový popis

Po určité odmlce přinesla tato firma
opět na trh automobilový přijímač, který je
vybaven naprosto nejspolehlivější ochra-
nou proti odcizení tím, že ho lze z trvale
vestavěné zásuvky jednoduše vyjmout a
odnést. Stále platná poučka říká, že kde
nic není, nelze to ukradnout.

Přijímač má čtyři vlnové rozsahy VKV 1,
VKV 2, SV a DV. Vysílače lze ladit auto-
maticky nebo ručně a navíc je vybaven
funkcí AUTOSTORE, která umožňuje stisk-
nutím jediného tlačítka automaticky naladit
a uložit do paměti šest vysílačů, které jsou
dosažitelné v místě příjmu. Citlivost vyhle-
dávání vysílačů lze volit ve dvou stupních
DISTANT nebo LOCAL. V prvním případě
jsou vyhledávány všechny dosažitelné vy-
sílače, ve druhém pak pouze místní silnější
vysílače. V každém vlnovém rozsahu lze
do paměti uložit až šest vysílačů. Stisknu-
tím tlačítka SCAN aktivujeme funkci, která
zajišťuje postupnou reprodukci pětisekun-
dových ukázek okamžitých pořadů všech
vysílačů, které byly uloženy do paměti.
Snad ani nemusím dodávat, že libovolný
vysílač, uložený v paměti, lze kdykoli vyvo-
lat stisknutím tlačítka paměti (1 až 6).

Přístroj je dále vybaven kazetovým pře-
hrávačem, který umožňuje reprodukovat
pásek v kazetách oběma směry, což zna-
mená, že po ukončení reprodukce jedné
stopy se směr posuvu pásku automaticky
změní a je reprodukována druhá stopa. Na
opačnou stopu lze též kdykoli přejít stisk-
nutím obou tlačítek pro převíjení pásku.
Pásek lze v přístroji převíjet oběma směry
(vpřed i vzad).

Zesilovač přístroje umožňuje ovládat
hlasitost knoflíkem (nikoli tlačítky), a tímtéž
knoflíkem lze též přístroj zapnout nebo vy-
pnout. Další dva menší knoflíky slouží pro
oddělenou regulaci hloubek a výšek. Oba
regulátory mají aretovanou střední polohu.
Lze též aktivovat nebo dezaktivovat funkci
LOUDNESS, což je v podstatě fyziologická
regulace hlasitosti, kdy jsou při nastavené
menší hlasitosti reprodukce zdůrazňovány
hloubky, což přispívá k příjemnějšímu a
věrohodnějšímu poslechu. K výstupu zesi-
lovače lze připojit dva nebo čtyři reproduk-
tory. Pokud jsou připojeny pouze dva, má
být (podle výrobce) k dispozici maximální

výstupní výkon 2x 35 W, při připojení čtyř
reproduktorů má být (opět podle výrobce)
k dispozici maximální výstupní výkon 4x
15 W. Vzájemnou hlasitost levých a pra-
vých i předních a zadních reproduktorů lze
individuálně vyvažovat.

Displej i ovládací prvky jsou podsvíceny
oranžovočerveně a přístroj je vybaven i tzv.
pilotním osvětlením hlavních ovládacích
prvků. To znamená, že jsou tyto prvky
osvětleny vždy po zapnutí osvětlení vozu,
aby měl uživatel, i když je přijímač ještě ve
vypnutém stavu, lepší orientaci o umístění
ovládacích prvků. Přístroj má též napěťový
výstup pro připojení elektronické antény,
případně pro připojení ovládacího relé „mo-
torové“ antény.

Po ukončení jízdy lze celý přístroj  zce-
la jednoduše z vestavěné zásuvky vysu-
nout a z automobilu odnést. I když tento
úkon může leckdo považovat za nepříliš
praktický, představuje naprosto spolehli-
vou ochranu proti případné krádeži.

Technické údaje podle výrobce

Vlnové rozsahy přijímače:
FM 1 (65,0 až 74,0 MHz),

FM 2 (87,5 až 108,0 MHz),
MW (522 až 1611 kHz),

LW (153 až 281 kHz).
Výstupní výkon: 2x 35 W nebo 4x 15 W.
Napájení: 12 V (uzemněný záporný pól).
Pojistka: 7,5 A.

Funkce přístroje

v naprosté většině případů nejen kompliko-
vanější, ale nutí nás to též k pohledu na
displej, zda jsme správně navolili hloubky
nebo výšky. A to je, alespoň podle mého
názoru, nejen zdlouhavější, ale z hlediska
dopravní bezpečnosti i nebezpečnější.
U popisovaného přístroje lze takový úkon
realizovat zcela poslepu pootočením jedi-
ného knoflíku. Ovládání víceúčelovými tla-
čítky je však pro výrobce jednodušší a pře-
devším levnější.

Vlastnosti přijímací části jsou naprosto
vyhovující, výhodná je i funkce AUTOSTO-
RE, která umožňuje při průjezdu různými
oblastmi rychle a pohodlně vyhledat vždy
šest vysílačů, které jsou v této oblasti do-
sažitelné. Pokud by v daném místě nebylo
možno šest vysílačů nalézt, zůstanou na
posledních místech v paměti ty vysílače,
které tam původně byly.

Vestavěný kazetový přehrávač je též
zcela uspokojující, protože umožňuje re-
produkovat kazety v obou směrech posuvu
pásku bez nutnosti kazetu vyjímat a obra-
cet. Když dojde na pásku jedna stopa až
na konec, směr posuvu se automaticky ob-
rátí a je reprodukována druhá stopa. Povel
k obrácení směru posuvu pásku lze též
kdykoli udělit ručně. Reprodukce z pásku
se ukončuje stisknutím tlačítka, kterým se
kazeta vysune z přístroje a přístroj se auto-
maticky přepne na příjem rozhlasu.

Otázka výstupního výkonu byla již na
těchto místech vícekrát diskutována a ne-
jen u automobilových přijímačů. Pro maxi-
mální výstupní výkon platí totiž jasná mate-
matická pravidla a je s podivem, jak se jim
všichni výrobci vyhýbají. Udávaný výstupní
výkon tohoto přístroje (a to platí i pro ob-
dobné přístroje jiných výrobců) je naprosto
nesmyslný a každý si tuto skutečnost
může s tužkou v ruce jednoduchým výpo-
čtem ověřit. S touto neseriózností všech
výrobců, která obzvláště u přenosných pří-
strojů napájených ze suchých článků (kde
jsou výstupní výkony udávány 40 W nebo
také 80 W) přímo bije do očí, se už patrně
budeme muset smířit. Těmto údajům však
v žádném případě nevěřte. U tohoto pří-
stroje jsem naměřil sinusové výstupní vý-
kony při napájecím napětí 12 V a zkreslení
10 % při připojení čtyř reproduktorů 4x
3 W, při připojení dvou reproduktorů 2x 6 W.
Hudební a sinusový výkon jsou v tomto pří-
padě zcela totožné, protože se jedná o na-
prosto tvrdý napájecí zdroj.

Závěr

Automobilový přijímač RC 312 lze zařa-
dit do střední cenové třídy. Podle mého
osobního názoru má tento přístroj dvě zá-
kladní přednosti. Jak jsem se již v úvodu
zmínil, má stoprocentní ochranu proti krá-
deži. To je důležité především v případě,
kdy jsme nuceni ponechat automobil za-
parkovaný na ulici během noci. Za druhou
výhodu považuji regulaci hlasitosti, avšak
především hloubek a výšek pomocí knoflí-
kových a nikoli tlačítkových ovladačů. Po-
třebujeme-li například při ovládání univer-
zálními tlačítky (+ a -) změnit nastavení
hloubek nebo výšek, musíme nejprve opa-
kovaným stisknutím jiného tlačítka ovládá-
ní hloubek nebo výšek navolit a pak teprve
tlačítky + nebo - úkon realizovat. To je

Přijímač Philips RC 312 je nabízen v ob-
chodech za 4990 Kč, což považuji za cenu
celkem přiměřenou jeho vlastnostem. Jed-
ná se o kvalitní značkový výrobek, který
má navíc, jak jsem již vysvětlil, několik
vlastností, pro které je mi sympatický.

  Adrien Hofhans
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NOVÉ
KNIHY

Láníček, R.: ELEKTRONIKA ob-
vody • součástky • děje. Vydalo
nakladatelství BEN - technická li-
teratura, 480 stran B5, objednací
číslo 120885, 499 Kč.

Přestože se tato kniha zabývá pouze
klasickou analogovou technikou, není a asi
ani nemůže být tato omezená část elektro-
niky zpracována vyčerpávajícím způsobem.
Nicméně základní elektrické obvody a jejich
principy jsou v publikaci vysvětleny a dále
procvičeny v řadě řešených příkladů. Před-
pokládá znalost středoškolské matematiky.
Kniha může sloužit jako studijní pomůcka
pro posluchače průmyslových i vysokých
škol. Některé pasáže mohou být užitečné
i vývojovým pracovníkům v elektronice.

304 zajímavých zapojení (1. díl).
Vydalo nakladatelství HEL, 208
stran A5, objednací číslo 120962,
147 Kč.

A je tu další příručka pro kutily. Je plná
nápadů, stejně jako dvě předchozí (305 za-
jímavých zapojení, 1. a 2. díl). Najdete v ní
spoustu dalších, u nás dosud nepublikova-
ných návodů na stavbu konstrukcí z oboru
audio a video (TV) techniky, dále počítačů
a jejich přídavných zařízení. Poslední kapi-
tola s názvem „Různé“ přináší inspiraci pro
všechny (např. Měřič frekvence s jedním
integrovaným obvodem; Blikající LED na
220 V; Digitální potenciometr; Jednočipový
napěťově řízený oscilátor (VCO); Nastavitel-
ná Zenerova dioda; Elektronický „křížový“
spínač; Násobič frekvence; Infračervený mi-
krofon; Oddělovací zesilovač; Světlo reagu-
jící na písknutí; Programovatelná spínací
posloupnost; Hledač klíčů apod.).

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.

AKUMULÁTORY,
které jsou jiné

Název „Pure Lead Technology“ (technolo-
gie využívající čisté olovo) označuje akumu-
látory, které jsou k dostání u firmy Hawker
Batteries Group. Nabízejí bezkonkurenční vý-
kon spolu s šírokou použitelností.

Srdcem této nové skupiny výrobků je mříž-
ka z čistého olova. Spolu se známou technolo-
gií rekombinace plynů firmy Hawkers přinesly
tyto akumulátory revoluci do zdrojů elektrické
energie a vytvořily novou generaci olověných
kyselinových akumulátorů.

Akumulátory s čistým olovem obsahují více
energie a vydrží podstatně déle než konvenční
akumulátory stejné velikosti. Mají pozoruhod-
nou kapacitu a svou celkovou výkonnost si
uchovávají v široké škále teplot. Kombinace mi-
nimální údržby a prodloužené životnosti slibuje
nízké celkové náklady.

Značky akumulátorů Cyclon®, Monobloc,
Genesis®, OdysseyTM a SBSTM byly vyvinuty
pro různé aplikace, mají však společnou tech-
nologii „Pure Lead“.

Články z čistého olova vyvinula firma Gates
Corporation (dnes Hawker Energy Products
Inc.) v roce 1973 (typ SBSTM). V roce 1989 byl
k čistému olovu ve výrobcích Cyclon® a Gene-
sis® přidán cín. Ten přinesl velkou schopnost
cyklického obnovování a větší odolnost vůči
aplikacím, které by mohly akumulátory přehna-
ně vybít.

OdysseyTM, nejnovější přírůstek do „rodiny“,
rozšiřuje výhody technologie čistého olova a
schopnosti rychlého dobíjení.

I když akumulátory „Pure Lead“ využívají
stejnou technologii, každý typ byl zkonstruován
pro určitou službu.
Cyclon® a Monobloc nabízejí špičkový výkon
pro všechny aplikace s malou kapacitou (Ah).
OdysseyTM - díky vynikající schopnosti rozbí-
hání motoru a rychlému dobíjení je tento aku-
mulátor ideálním řešením pro startování.
Genesis® mají konstrukci pro „hlubší“ vybíjení
a cyklickou práci.
SBSTM jsou nejlepší volbou pro aplikace s trva-
lým dobíjením.

Jednočlánkové
akumulátory Cyclon®

Články Cyclon® jsou ideální pro aplikace
vyžadující kapacitu do 25 Ah. Uzavřená kon-
strukce používá systém s nenasyceným elekt-
rolytem a mřížkou z patentované slitiny. Větší
tlaky v konstrukci článků a vysoká čistota mate-
riálů přispívají k delší životnosti (rekombinační
účinnost při nabíjení vyšší než 99,7 %). Mohou
pracovat v jakékoliv poloze, lze je používat
v blízkosti citlivých zařízení nebo prostředí
s lidmi. Dvouvoltové stupňování akumulátorů
Cyclon® umožňuje přesné nastavit napětí a
tvořít konfigurace na míru podle požadavků zá-
kazníka. Komponenty jsou schváleny UL a od-
povídají normám UL924 a UL1778. Chemické
složení z čistého olova a cínu je ideální pro pra-
videlné (ať už plánované či nikoliv) střídání pra-
covních cyklů. To platí pro záložní aplikace
i přenosná zařízení. Akumulátory mají nevšed-
ní odolnost proti přebíjení. Články jsou svojí
konstrukcí suché, zařazeny mezi neregulované
vlhké elektrické akumulátory, zabezpečené
proti úniku elektrolytu. Jejich přeprava je jedno-
dušší a levnější, nevyžaduje označení jako ne-
bezpečný náklad. Akumulátory Cyclon® zvlá-
dají teplotní rozsah při skladování a vybíjení od
-65 °C do +65 °C a při nabíjení -40 °C až +65 °C.

Tenká mřížka, velký povrch článku a mo-
derní konstrukce článku s absorbovanou skle-
něnou výplní (AGM) umožňují extrémně rychlé
nabíjení a poskytují stabilní napětí. Minimální
samovybíjení v podstatě eliminuje nejběžnější
starosti při skladování, známé u konvenčních
olověných akumulátorů. Velká pozornost je vě-
nována materiálu pláště, těsnému uzavření,
vnitřním spojům i zapouzdření článků.

Akumulátory Monobloc
Každý plastový Monobloc sestává ze tří

jednočlánkových prvků. Ty jsou uvnitř propoje-
ny a vytvářejí tak akumulátory 6 V. Ty je možné
k dosažení požadovaného napětí nebo kapacity
dále paralelně nebo sériově propojovat. Kvůli
snadně jšímu použití se baterie Monobloc
dodávají s plochými kontakty, což usnadňuje a
zrychluje elektrické zapojení.

Akumulátory Genesis®
Uzavřené akumulátory Genesis® jsou zkon-

struovány pro náročné aplikace vyžadující na-
víc vysokou spolehlivost. Jsou k dostání ve
třech verzích: v sestavě Superior (SP), Enhan-
ced (EP) a Value (VP). Tři konfigurace akumu-
látorů Genesis®, s nebo bez kovového pláště,
s nebo bez protizápalných zábran umožňují
konstruktérům aplikací volit optimální kombinace.

Akumulátory SBSTM

SBSTM je nejlepší volbou pro aplikace s tr-
valým dobíjením - jako jsou telekomunikace
nebo záložní systémy (UPS). Mají neobyčejnou
schopnost krátkodobého vysokého výdaje
proudu a jsou obzvláště odolné proti nespráv-
nému použití. Díky výraznému omezení koroze
mřížky bylo dosaženo delší životnosti. Prodlou-
žené životnosti přispívá i malé samovolné vybí-
jení, které navíc zmenšuje nároky na udržovací
dobíjení. Konstrukce s regulačními ventily spo-
lu s vlastní firemní technologií pro rekombinaci
plynů (AGM) odstraňuje nutnost kontrolovat
hustotu a doplňovat kapalinu.

Akumulátory OdysseyTM

OdysseyTM dále rozšiřuje výhody technolo-
gie „Pure Lead“ a umožňuje i startování moto-
rů. Mají větší výkon a delší životnost - až osm
let. Dokážou opakovaně krátkodobě dodávat
velké proudy a lze je bez poškození vybíjet až
do 100 % jejich záložní kapacity. Bez jakéhoko-
liv „volného“ elektrolytu (ten se kompletně ab-
sorbuje v separátorech) je možné tyto akumu-
látory provozovat v prakticky jakékoliv poloze.
Navíc nevyžadují žádnou údržbu. Při startování
motorů nabízejí v porovnání s elektrolytem za-
plavenými nebo gelovými startovacími akumu-
látory lepší výkon. Po dobu delší než 3 s doká-
žou dodávat až 1000 A (v závislosti na modelu)
při napětí do 7,2 V. Snášejí 400 plně vybíjejí-
cích cyklů a jsou ideální pro aplikace vyžadující
velkou kapacitu - až do čtyřnásobku kapacity
běžných akumulátorů SLI. Vydrží ve stejných
aplikacích až čtyřikrát déle než běžné SLI. Při
méně náročném použití a při teplotě 25 °C je
běžná životnost osm let. Konstrukce s absorbo-
vaným elektrolytem a uzavřeným pláštěm od-
straňuje riziko úniku kyseliny při dopravě a in-
stalaci. Akumulátory jsou klasifikovány jako
neregulované, těsně uzavřené, vlhké akumulá-
tory, snadněji a levněji se dopravují, nevyžadují
označení jako nebezpečný materiál. Absence
procesu zplynování odstraňuje problémy s ven-
tilací v uzavřených nebo citlivých prostředích.
Akumulátory jsou vybaveny bezpečnostním
ventilem umožňujícím únik plynu při vážném
přebití. Tento ventil se po akci sám znovu utěsní.

Výrobky Hawker Batteries Group u nás pro-
dává firma FULGUR BATTMAN (viz inzerce).

Životnost OdysseyTM až 8 let, záleží na aplikaci (není určen pro aplikaci s trvalým dobíjením.
* Za předpokladu, že je používán v souladu s instrukcemi výrobce. Jakékoliv jiné použití ovlivňuje životnost.

Požadavky na konstrukci CYCLON® MONOBLOC ODYSSEYTM GENESIS® SBSTM

Kapacita [Ah] 2,5 až 25 2,5 až 8 13 až 24 13 až 38 7,3 až 347
Životnost [roků]* 10 8 viz níže 10 15
Rozsah teplot [°C] -65 až +65 -40 až +40 -40 až +60 -40 až +55 -40 až +55
(s kovovým pláštěm) - - - -40 až +65 -
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9. Varikapy

Tento druh promìnných kondenzá-
torù na polovodièové bázi byl velmi
struènì popsán v na�í ��kole� v èísle
9/97 PE. U polovodièù má ka�dý pøe-
chod p-n urèitou kapacitu, která se
mìní s polarizaèním napìtím, které je
na tomto pøechodu. Zprvu tato vlast-
nost byla pova�ována za ne�ádoucí a
konstruktéøi se sna�ili zajistit napì�o-
vou závislost co nejmen�í. Teprve poz-
dìji do�lo na praktické vyu�ití tohoto
jevu, tak�e dnes se varikapy bì�nì vy-
u�ívají v ladicích obvodech, v obvo-
dech samoèinného dolaïování kmito-
ètu, v modulaèních obvodech pro
kmitoètovì modulované vysílaèe a jin-
de. Dioda je pøitom zapojena pro ovlá-
dací napìtí v nepropustném smìru,
tak�e prùchozí proud je zanedbatelný.
Bì�nì dostupné typy varikapù mají ka-
pacity napø. 2 a� 15 pF (typy pro obvo-
dy VKV) nebo 12 a� 250 pF (pro ladicí
obvody do 30 MHz) pøi zmìnách na-
pìtí 1 a� 25 pøípadnì 1 a� 30 V. V�dy
pøi nejmen�ím polarizaèním napìtí je
kapacita varikapu nejvìt�í.

 Varikapy ov�em mají také své ne-
výhody � napø. nelze je pou�ít k ladìní
ve výkonových obvodech (napìtí na-

kmitané na obvodu ovlivòuje kapaci-
tu, ale s výhodou je naopak pro tuto
nelinearitu vyu�íváme v násobièích
kmitoètu), varikap musí být galvanicky
oddìlen dal�ím kondenzátorem od cív-
ky, která by jinak tvoøila zkrat pro pola-
rizaèní napìtí, problematické je i do-
sa�ení pøesného �soubìhu� pro více
ladìných obvodù v celém rozsahu
zmìn kapacity (co� v�ak pro vìt�inu
aplikací není podstatné), mají také vìt-
�í teplotní závislost oproti klasickým
otoèným kondenzátorùm.

10. Výbìr vhodného typu

Stavba elektronického pøístroje
bývá úspì�ná pouze v pøípadì, �e pro
jeho sestavení pou�ijeme i odpovída-
jící souèástky. Jen málokdy bývá v roz-
piskách u kondenzátorù uveden typ,
který konstruktér pou�il, mimo konden-
zátory elektrolytické. Pou�ití elektroly-
tických kondenzátorù je zpravidla jed-
noznaèné i bez uvedení typu. Ten, kdo
si chce pøístroj postavit, si opí�e z roz-
pisky potøebné údaje a pak bìhá
z obchodu do obchodu a shání jednot-
livé kousky bez ohledu na provedení.
To je nezøídka pøíèina pozdìj�ího neú-
spìchu pøi uvádìní pøístroje do provo-
zu.

Kdo je chytrý, mìl by postupovat ji-
nak. Kromì dùkladného prostudování
návodu a schématu by si mìl pøede-
v�ím zjistit, zda v dostupné literatuøe
ji� nebylo nìco podobného zveøejnì-
no a prostudovat i takové èlánky a
schémata. V mnoha pøípadech lze na-
lézt prakticky stejné nebo obdobné
schéma se stejnou funkcí, kde jsou jed-
notlivé konstrukèní prvky blí�e popsá-
ny. Na�tìstí 95 % a mo�ná i více prv-

kù není vùbec kritických a pou�ijeme-
li nìkde místo elektrolytického konden-
zátoru 100 µF kondenzátor 220 µF
nebo obrácenì, nic se nestane. Ov�em
napø. na místo blokovacích kondenzá-
torù keramických, které mají tvoøit zkrat
pro vysokofrekvenèní proudy, nemù�e-
me nikdy pou�ít klasický kondenzátor
fóliový, by� by mìl pøesnì stejnou ka-
pacitu. Jeho parazitní indukènost zpù-
sobí, �e se chová, jako by v obvodu
nebyl vùbec zapojen. Nìkdy stojí za to
u kondenzátorù, kterých máme vìt�í
mno�ství a jsou zalité, tak�e nelze zjis-
tit, o jaký typ se jedná, jeden znièit a
�típacími kle�tìmi se podívat na jeho
�vnitønosti�. Uvnitø zdánlivì keramické-
ho trubièkového kondenzátoru nalez-
neme mo�ná svitek a obrácenì. U blo-
kovacích kondenzátorù ve vf obvodech
se sna�íme, aby pøívodní drátky byly
zkrácené na nejmen�í míru, abychom
sní�ili i parazitní indukènost pøívodù na
minimum!

Zbývá se zmínit je�tì o poslední
skupinì dotazù, èi spí�e pøání: zveøej-
nit návod na jednoduchý mìøiè kapa-
cit. Najdìte si v�ak è. 11 z roku 1997 a
tam na stranì 12 je pøesnì to, co hle-
dáte (Zdenìk Pícha: Pomìrový mìøiè
kapacity). Nejedná se o velmi pøesný
mìøiè kapacit, takový by pøi�el na mno-
ho penìz a jeho stavba není obvykle
urèena zaèáteèníkùm. I v na�em
èasopise ji� ov�em byly podobné ná-
vody zveøejnìny. Pokud budete mít
k dispozici nìkolik kondenzátorù se
známou kapacitou (napø. v øadì 50 pF
- 500 pF - 5 nF - 50 nF), doká�ete i
s tímto jednoduchým pøístrojem urèit
mìøenou kapacitu s odchylkou do 10 %
meøeného údaje.

AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
Kondenzátory,

jejich vlastnosti
a pou�ití

Ing. Jiøí Peèek, OK2QX

(Dokonèení)

Znaèení souèástek
èíselným kódem
Èasto se setkáváme se souèástka-

mi, které místo srozumitelného ozna-
èení hodnoty mají na sobì jen nìjaké
�podezøelé� èíslo. Takto bývají ozna-
èeny pøedev�ím keramické kondenzá-
tory a rezistory SMD. Døív jsme se
s tìmito souèástkami setkali jen pøi

Obr. 1. Vlevo kondenzátor s kapacitou
1 nF (10 x 102) a vpravo s ponìkud

nezvyklou kapacitou 20 nF (20 x 103)

Obr. 2. Rezistorová sí� 1 MW (10 x 105)

Obr. 3.
Rezistory SMD

shora:
2,2 kW (22 x 102),
51 W (51 x 100) a
15 kW (150 x 102)

opravách zahranièních pøístrojù, dnes
se bì�nì prodávají.

Èíselné oznaèení bývá zpravidla tøí-
místné. První dvì èíslice oznaèují èí-
selnou hodnotu, poslední násobitel
(poèet nul). Výjimkou je èíslice 9, která

zmen�uje údaj prvních dvou èíslic 10x.
U ètyømístného znaèení (pou�ívá se
napø. pro pøesné rezistory) je systém
obdobný. Myslím, �e více je zøejmé
z pøipojených obrázkù. Pokud je kera-
mický kondenzátor oznaèen jen dvìma
èíslicemi, znaèí tyto èíslice zpravidla pøí-
mo kapacitu v pikofaradech. Je-li údaj
o kapacitì èíslo s teèkou, znaèí toto èís-
lo kapacitu v mikrofaradech.

O znaèení dal�ích souèástek a sou-
èástek v zahranièních schématech si
povíme pøí�tì. Jaroslav Belza

Obr. 4. Kondenzátor s kapacitou
1,8 pF (18 x 0,1) a 0,022 µF = 22 nF
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Jednoduchá zapojení
pro volný čas

Výstražný maják
Tato konstrukce spadá do katego-

rie oblíbených blikátek. Maják obsa-
huje tři diody LED s velkým jasem
o průměru 10 mm, které se periodic-
ky rozsvěcejí. LED jsou umístěny ve
vrcholech trojúhelníku, při jejich bliká-
ní vzniká dojem rotujícího zhasnutého
bodu. S uvedenými hodnotami sou-
částek trvá jedna rotace zhasnutého
bodu asi 1 sekundu.

Schéma majáku je na obr. 1. Jed-
ná se o třístavový multivibrátor s třemi
tranzistory T1 až T3, které mají zapo-
jeny v kolektorových obvodech diody
LED D1 až D3. Při správné funkci ob-
vodu jsou vždy dva tranzistory sepnuty
a jeden je vypnutý. Po nabití vazební-
ho kondenzátoru, který spojuje bázi
vypnutého tranzistoru s kolektorem
předchozího tranzistoru, přejde vy-
pnutý tranzistor do sepnutého stavu a
při tomto přechodu se přes další va-
zební kondenzátor vypne následující
tranzistor. Když tento tranzistor po na-
bití vazebního kondenzátoru znovu
sepne, vypne další tranzistor atd.
Dobu vypnutí jednotlivých tranzistorů
určují časové konstanty vazebních
článků C1, R3, C2, R4 a C3, R1, změ-
nou kapacit kondenzátorů lze případ-
ně upravit rychlost blikání. Z popisu
funkce je zřejmé, že svítí vždy dvě ze
tří LED současně a mezi LED tedy
vlastně rotuje stav zhasnuto.

Maják je navržen pro napájení ss
napětím okolo 5 V např. ze suchých
článků, akumulátorů nebo síťového
adaptéru. Odběr proudu je asi 25 mA.
Při napětí pod 4 V se multivibrátor
špatně rozbíhá, při větším napájecím
napětí jsou značně proudově zatíženy
přechody báze-emitor tranzistorů.

Součástky majáku jsou připájeny
na desce s plošnými spoji. Obrazec
spojů a rozmístění součástek na des-
ce je na obr. 2. Barvu a typ diod LED
můžeme změnit podle svého vkusu,
tranzistory mohou být použity i star-
ších typů (KC508 apod.).

Obr. 1. Výstražný maják

Obr. 2. Deska s plošnými spoji
výstražného majáku a její osazení

součástkami

Seznam součástek
R1, R3, R5 4,7 kΩ
R2, R4, R6 330 Ω
C1, C2, C3 100 µF/10 V
D1, D2, D3 LED červená 10 mm,

s velkou svítivostí
T1, T2, T3 BC546B
deska s plošnými spoji č. PE054

Jiří Kocourek ml.
Pozn. red.: popsaný multivibrátor,

stejně jako běžné dvoutranzistorové
multivibrátory s kapacitní vazbou, trpí
společnou nectností, a to nespolehli-
vostí funkce. Při poklesu napájecího
napětí nebo při naindukovaném ruše-
ní mohou sepnout současně všechny
tranzistory multivibrátoru a multivibrá-
tor se pak už samovolně nerozkmitá.
V takovém případě je nutné odpojit
asi na 10 s napájení a pak napájení
znovu zapnout. Multivibrátor by se

pak měl rozkmitat. Rozkmitání lze do-
sáhnout bez vypínání napájení také
„zkratováním“ některého z vazebních
kondenzátorů.

Vzhledem k nespolehlivosti funk-
ce je lepší kapacitně vázané multivib-
rátory vůbec nepoužívat a jako gene-
rátor kmitů použít např. osvědčený
časovač 555, který kmitá spolehlivě.

Soumrakový spínač
a detektor lži

Jmenuji se Jiří Adámek a chodím
do 8. B. Jsem váš věrný čtenář a moc
se mně váš časopis líbí. Jenom bych
vítal více jednoduchých schémat, pro-
to vám nějaké posílám.

Obr. 3. Soumrakový spínač

Na obr. 4 je schéma detektoru lži.
Zařízení pracuje na principu změny
odporu kůže při stresu. Na svorky A, B
jsou připojeny kovové elektrody. Měři-
dlo M1 je použito co nejcitlivější. Po-
tenciometrem P1 se ovládá citlivost
detektoru.

Jiří Adámek

Levný a účinný imobilizér
Na stránkách odborných časopisů

již byla zveřejněna celá řada nejrůz-
nějších imobilizérů, jak s klasickými
obvody, tak i s procesory. Všechna
tato zařízení bezpochyby splňují svůj
účel, ale někdy jsou zbytečně složitá
a tím pádem i drahá v porovnání s je-
jich účinností.

Obr. 4. Detektor lži

Na obr. 3 je zapojení soumrakové-
ho spínače. Potenciometrem P1 se
nastavuje citlivost (velikost osvětlení
fotorezistoru R1, na kterou spínač re-
aguje). Podle využití kontaktů může
relé RE1 zátěž spínat nebo vypínat.
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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 SOUND & COMMUNICATIONS vychází v USA
a je určen pro profesionální pracovníky, zabývající se integ-
rací systémů, sjednáváním kontraktů a konzultantskou čin-
ností. Časopis informuje o elektroakustických zařízeních a
jejich aplikaci. V recenzovaném čísle časopisu jsou články
Letní kino v Ozarks, Chubby Checker o tom nikdy nesnil,
Prvky pro ovládání hlasitosti, Slunečný Seatle vítá ASA atd.

Časopis vychází třináctkrát za rok, má formát přibližně
A4, má 90 stran a je tištěn barevně na křídovém papíře.
Předplatné pro zahraničí na jeden rok je 65,00 US dolaru,
cena jednotlivého čísla časopisu není uvedena.

220 µF odpovídá čas 10 s a kapacitě
470 µF odpovídá čas 18 s. Dioda D2
chrání tranzistor proti vysokonapěťo-
vým špičkám indukovaným v cívce
RE1. Dioda LED slouží jako signaliza-
ce sepnutého relé a je vhodné ji umís-
tit jinam, než kde je ukryt jazýčkový
kontakt, abychom zbytečně na ono
místo neupozorňovali. Celé zařízení
je napájeno nepřetržitě a v klidu nemá
žadný odběr. Kontakty relé mohou též
odpojovat přívod k zapalovací cívce,
popř. jinou důležitou elektrickou část
vašeho automobilu. Je nutné ovšem
vzít vždy v úvahu princip přidržovací-
ho obvodu přes D1. Další důležitou
věcí je výběr relé, protože hlavním pří-
vodem od baterie ke spínači tečou
velmi velké proudy (krátkodobě až de-
sítky ampérů). Spínací proud použi-
tého relé v zapojení je 35 A. Jazýčkový
kontakt by měl mít vysokou citlivost,
aby jej bylo možné spolehlivě spínat
i přes silnější plast.

Součástky imobilizéru jsou umís-
těny na desce s plošnými spoji. Ob-
razec spojů a rozmístění součástek
na desce je na obr. 6.

Montáž do automobilu
Přerušte vodič od baterie do hlav-

ního spínače zapalování a vodič při-
pojte na napájecí svorku imobilizéru
(označenou +BAT). Výstup RE připoj-
te k hlavnímu spínači zapalování. Na
svorky JK1 a JK2 připojte jazýčkový
kontakt a na svorku PR výstup z hlav-
ního spínače zapalování (na tomto vý-
stupu musí být kladné napájecí napětí
až po otočení klíčem, samozřejmě,
je-li sepnuto relé RE1). Signalizační
dioda LED se připojí na svorky LEDA
(anoda) a GND (katoda).

Obr. 5. Levný a účinný imobilizér

Těchto zařízení bylo namontováno
již několik kusů k naprosté spokoje-
nosti jejich uživatelů.

Seznam součástek
C1 220 µF/16 V,

elektrolyt., rad.
R1 220 Ω
R2 10 kΩ
R3 1 kΩ
LED libovolný typ
D1, D2 1N4148
T1 BC 549C
Re automobilové relé, cívka

12 V, kontakt 35 A
citlivý jazýčkový kontakt
miniaturní magnet průměr 3 mm,

délka 12 mm

Stavebnici za 190,- Kč nebo hotový
imobilizér za 230,- Kč si můžete objed-
nat na adrese: FLAJZAR, Hlinická 262,
696 42 Vracov, tel.: 0629/628596,
628629, večer 628540.

Tomáš Flajzar

•  Firma Microchip Technology uvádí,
že v roce 1997 dodala na trh 176 mili-
onů svých populárních mikrokon-
trolérů PIC a tím se zařadila na druhé
místo v pořadí výrobců osmibitových
mikrokontrolérů. Firma byla založena
roku 1989 a v roce 1990 dodala 20
milionů integrovaných obvodů.

Následující popis se bude týkat
imobilizéru, který velmi účinně ochrání
váš automobil, přitom je však nesrov-
natelně jednodušší a hlavně levnější.

Princip zařízení zpočívá v ukrytí ja-
zýčkového kontaktu, který v rozepnu-
tém stavu blokuje nastartování auto-
mobilu, někde pod palubní deskou
nebo v okolí. Kontakt se aktivuje (spí-
ná) miniaturním magnetem, který má
uživatel u sebe (například v klíčen-
ce) a ví přesně, kam magnet přiložit.
Případný nevítaný návštěvník pouhým
zrakem nic nenajde.

Popis zapojení
Schéma imobilizéru je na obr. 5.

Po sepnutí jazýčkového kontaktu
(JAZ. KONTAKT) se přes rezistor R1
nabije kondenzátor C1. R1 zmenšuje
nabíjecí proud a tím prodlužuje život-
nost kontaktu. Jakmile je C1 nabit,
otevře se tranzistor T1 a sepne relé
RE1, jehož kontakty připojí plus pól
baterie (+BAT) k hlavnímu vypínači
S1. Kondenzátor C1 zajišťuje časovou
prodlevu, takže máme asi 10 s na to,
abychom otočili klíčkem zapalování
S1. Přes D1 zůstane T1 trvale sepnut
a relé drží po celou dobu. Po vytažení
klíčku zapalování a po uplynutí doby
10 s se C1 vybije, tranzistor T1 se
zavře a relé odpadá. To samé se děje
v případě, že po aktivaci jazýčkového
kontaktu nebylo do 10 s otočeno klíč-
kem. V tomto případě je nutno celý
postup opakovat. Dobu, po jejímž
uplynutí zpožděně odpadá relé RE1,
je možno měnit kapacitou C1, i když
v praxi je čas 10 s většinou dosta-
čující. Kapacitě 100 µF kondenzátoru
C1 odpovídá čas asi 6 s, kapacitě

Obr. 6. Deska s plošnými spoji
imobilizéru a rozmístění součástek
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Popsaný èítaè umo�òuje svou
velkou univerzálností vìt�inu mìøení i
dosti speciálních, potøebných v dílnì
radioamatéra èi jinde. Jako èíslicová
stupnice je pou�itelný prakticky pro
v�echny typy pøijímaèù od dlouhých vln
pøes televizní a� po satelitní.

Z dosa�ených parametrù a poètu
funkcí (lze je doplòovat a roz�iøovat) je
vidìt, �e stavba èítaèe z klasických ob-
vodù je dnes ji� neefektivní.

Základní technické údaje

Vstup A
Kmitoètový rozsah: 5 Hz a� 30 MHz.
Citlivost: < 100 mV (typ. 30 mV).
Vstupní odpor: 1 MW.
Rozli�ení: 100; 10; 1; 0,1 Hz.

Vstup B
Kmitoètový rozsah: 20 a� 1300 MHz.
Citlivost: < 100 mV (typ. 10 mV).
Vstupní odpor: 50 W.
Rozli�ení: 10; 1; 0,1; 0,01 kHz.

Mìøení �íøky impulsù
Rozsah: 0 a� 999 s.
Citlivost: TTL.

Vstupní odpor: 1 MW.
Rozli�ení: 1 µs; 1 ms.

Dal�í funkce
Zobrazení TV kanálu a odchylky.
Mìøení velmi nízkých kmitoètù:

pod 1 Hz rozli�ení 1 µHz.
Mìøení teploty.
Stav po zapnutí.
Otáèkomìr: 1 a� 100 000 ot./min,

5 rozsahù - aut. volba,
dìlitel 1 a� 6.

Prostý èítaè: prostý èítaè,
7 dekád s pøedvolbou,

výstup koincidence.
Stopky: do 24 hodin,

rozli�ení 0,01 s.
Externí pøeddìliè:

1:2, 1:4, 1:64, 1:128, 1:256.
Mf. kmitoèty: 15x,

volnì programovatelné
s krokem 10 Hz,
1x korekce SSB.

Zobrazovaè: maticový LCD
16x 1 znak,

V2.0 pro 16x 2 znaky.
Ovládání: 3 tlaèítka:

Funkce +, Funkce -, Rozsah.
Osazení: 6 IO, 3 tranz., 11 diod.

Napájení: 5 V stab., max.
17 a� 50 mA podle funkce,

nebo 7 a� 12 V nestab.
Rozmìry: 80 x 85 x 40 mm

(desky s pl. spoji bez tlaèítek).

Popis zapojení

Schéma zapojení celého èítaèe je na
obr. 1. Jádrem je jednoèipový mikropro-
cesor øady 8051. Vzhledem k poètu
po�adovaných vstupù a výstupù a veli-
kosti programové pamìti je pou�it typ
v pouzdøe DIL40 ATMEL 89C5x s pa-
mìtí programu PEROM. Ta má výhodu
v mo�nosti mnohonásobného pro-
gramování (a� 1000x) bez nutnosti ma-
zání UV svìtlem. Procesor pracuje z dù-
vodu men�í spotøeby na kmitoètu
12 MHz. Celkovì malá spotøeba a typ
displeje má pøíznivý vliv i na malou úro-
veò ru�ení. Pro pamì� u�ivatelských
údajù (mf. kmitoèty aj.) je pou�ita séri-
ová pamì� EEPROM IO6 s kapacitou
256 bajtù. Její kapacita není plnì vyu-
�ita. Poèet pøedvoleb je omezen na 16,
aby krokování v menu nebylo pøíli�
zdlouhavé. S pamì�mi se sbìrnicí I2C
mám lep�í zku�enosti ne� s typy 93Cxx.
Firma ATMEL vyrábí procesor i s pa-
mìtí EEPROM v jednom pouzdøe, ale
jeho cena je podstatnì vy��í ne� kom-
binace dvou samostatných IO.

Brána P0 procesoru je vyu�ita jako
osmibitová obousmìrná sbìrnice. Ta
zaji��uje komunikaci s displejem, rych-
lým pøeddìlièem a klávesnicí.

Jako zobrazovaè je pou�it inteligentní
alfanumerický zobrazovací modul 1x 16
znakù. V pøípadì potøeby lze pou�ít i typ
displeje s podsvìtlením LED nebo lumi-
niscenèní folií. Je to jen otázka ceny a
spotøeby. Podsvìtlení je v�ak znaènì
energeticky nároèné v porovnání s ostatní
elektronikou èítaèe. Existuje verze progra-
mu i pro dvouøádkový displej.

Vstupní signál s kmitoèty do 30 MHz
je po oddìlení stejnosmìrné slo�ky pøi-
veden na omezovací ochranné diody a

Univerzální èítaè
1300 MHz LCD

Milo� Zajíc

Pùvodní zámìr byl zmìnit typ displeje u èítaèe do 1300 MHz publikované-
ho v PE 5/97. Pøipojení LCD displeje k této konstrukci v�ak nebylo jednodu-
ché a navíc program byl omezen kapacitou pamìti pou�itého procesoru.
Proto vznikla zcela nová konstrukce, která má spoleèné pouze vstupní ob-
vody. Vìt�í pamì� umo�nila i dal�í funkce a roz�íøení. Opìt byl kladen dùraz
na velký pomìr výkon/cena. Novinkou jsou v�echny konstanty programova-
telné jednodu�e u�ivatelem. Pro jednoúèelové aplikace lze také nastavit
výchozí stav pøístroje po zapnutí (funkce a rozsah).

Obr. 1. Schéma èítaèe do 1300 MHz s displejem LCD
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na oddìlovací stupeò s T1. Ten slou�í
pouze k dosa�ení velké vstupní impe-
dance. Dal�í stupeò je navázán kapa-
citnì C7 a C5. Kapacita C7 urèuje spod-
ní mezní kmitoèet vstupu A. Signál dále
prochází pøes elektronický pøepínaè
vstupù IO2. Vzhledem k pøepínání do-
sti vysokých kmitoètù musí být IO2
v provedení HC(T). Jeho funkce je ovlá-
dána programovì. Dal�í èást tohoto
obvodu je vyu�ita pøi funkci mìøení
BFO. Tranzistor T2 slou�í jako �iroko-
pásmový zesilovaè pro dosa�ení po-
tøebné citlivosti. Pracovní bod T2 je
nastaven rezistorem R5. Na kolektoru
T2 je ji� signál s dostateèným rozkmi-
tem pro následující tvarovaè CMOS.
Z nìj pokraèuje ji� signál s obdélníko-
vým prùbìhem do rychlého pøeddìlièe
IO4. Jeho výstup s kmitoètem 256krát
ni��ím je po upravení R10, C13, D8,
IO3 na potøebnou �íøku zpracováván
procesorem. Pøeddìliè zvy�uje nízký
mezní kmitoèet èítaèe mikroprocesoru.
IO4 spolu s vnitøním èítaèem proceso-
ru tvoøí hlavní binární èítaè o délce 32
bitù. Ten slou�í pro témìø v�echna hlav-
ní mìøení.

Pøi mìøení velmi vysokých kmitoètù
je signál pøivádìn na dìlièku ECL IO1.

Obr. 2.
Deska s plo�nými spoji

èítaèe a tlaèítek

Ta dìlí pomìrem 64, tak�e lze pou�ít i
typy od jiných výrobcù (napø. známý
U664BS aj.). Vstup dìlièky je chránìn
proti pøepìtí dvojicí Schottkyho diod D5,
D6. Citlivost a mezní kmitoèet vstupu B
jsou urèeny vlastnostmi IO1. Výstup je
pøiveden pøes C22 na pøepínaè IO2 a
zesilovaè T2. Napájecí napìtí dìlièky je
spínáno programovì pomocí T3. Tak je
napájení vstupu B zapnuto pouze teh-
dy, vy�aduje-li to zvolená funkce. Vzhle-
dem ke spotøebì dìlièky IO1 oproti zbyt-
ku zapojení je to výrazná úspora.

Pro mìøení impulsù se vyu�ívá vstup
C. Pro mìøení i velmi pomalých dìjù
musí být se stejnosmìrnou vazbou.
Vstupní signál pøichází pøes ochranu
tvoøenou R7, D3, D4 na tvarovaè IO3.
Jeho výstupy jsou pøipojeny na vstupy
pøeru�ení procesoru. Proto�e pøeru�e-
ní reaguje pouze na sestupnou hranu,
je signál pro druhé pøeru�ení inverto-
ván. Funkce prostého èítaèe vyu�ívá té�
tento vstup.

Na desce je pøipraveno pøipojení
obousmìrného sériového kanálu
(RS232). Vzhledem k dostupnosti pro-
cesorù s dostateènì velkou pamìtí,
mù�e být èítaè bez problémù roz�íøen
o dal�í funkce.

Popis programového vybavení

Celý program je napsán v asemble-
ru a u verze 1.0 má zdrojový text asi
3000 øádek. Pøi vìt�inì mìøení je pou-
�ita aritmetika s rozli�ením 32 bitù (10
dekád), u nìkterých funkcí a� 48 bitù
pro dosa�ení po�adované pøesnosti.
Program v procesoru je blokován proti
ètení.

Pro bì�ná mìøení vy��ích kmitoètù
je pou�ito klasického zpùsobu, tj. mìøí
se poèet impulsù za pøesnì definova-
nou dobu. Má to své opodstatnìní. Po-
u�ití zpùsobu (napø. AR 5/94) mìøení
poètu impulsù a jejich celkové délky za
pøibli�nì konstantní dobu dává velmi
dobré výsledky pøi mìøení velmi nízkých
kmitoètù, ale celková pøesnost této
metody je omezena rychlostí pou�ité-
ho mikroprocesoru (max. 5-6 dekád) pøi
stejné mìøicí dobì. Proto je zde tento
princip pou�it pouze u otáèkomìru, kde
je výhodný. Pro mìøení velmi nízkých
kmitoètù je pou�ita funkce výpoètu kmi-
toètu z periody signálu.

Dále není pou�ito matematických
operací ke korekci pøeddìlièù. Korigu-
je se zmìnou délky mìøicí doby. Tím
odpadá pou�ití kritických aritmetických
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operací (hlavnì dìlení), pøi kterých se
údaj zaokrouhluje a vznikají nepøes-
nosti.

Stavba a o�ivení

Vìt�ina pou�itých IO je typu CMOS
vèetnì displeje, a proto dodr�ujte zása-
dy pro zacházení s tìmito souèástkami.

Celá elektronika èítaèe je na jedné
desce s plo�nými spoji (obr. 2). Malá
destièka s tlaèítky slou�í v podstatì
pouze jako mechanický montá�ní díl.
V pøípadì pou�ití jiných typù tlaèítek
(napø. kulatých do panelu) ji nemusíme
pou�ít.

Jako první osadíme 5 drátových pro-
pojek. Potom osazujeme postupnì dal-
�í souèástky od nejmen�ích po nejvìt-
�í. Pokud nebudeme pou�ívat variantu
SSB s mìøením BFO, nemusíme osa-
zovat R22, R23, C18, C19. Té� není
nutný stabilizátor IO7 pøi pou�ití stabili-
zovaného zdroje. Souèástky kolem IO1
by mìly mít co nejkrat�í vývody. Zde je

mo�no pou�ít kondenzátory v provede-
ní SMD.

Pro dosa�ení malých rozmìrù jsou
dva IO umístìny pod procesorem. Pro-
to si pøedem pøekontrolujeme, zda je
pou�itá objímka vhodná. Vìt�ina bì�-
ných objímek vyhovuje. Displej a des-
ka tlaèítek jsou propojeny úhlovými
�pièkami. Zpùsob montá�e displeje a
desky tlaèítek je detailnì znázornìn na
obr. 3. Tuto operaci provedeme jako
poslední, pøièem� dbáme na kolmost
obou desek. Pro zvìt�ení mechanické
pevnosti je vhodné displej s deskou tla-
èítek spojit dvìma �rouby M2 s distanè-
ními podlo�kami tl. 3 mm.

Pro propojení vstupních konektorù
s deskou (zejména vstup B) musí být
pou�it kvalitní vf koaxiální kablík pøimì-
øené tlou��ky.

O�ivení je velmi jednoduché. Celá
konstrukce je podøízena maximální jed-
noduchosti a minimálnímu poètu nasta-
vovacích prvkù. Pøi peèlivé práci (hlav-
nì pájení) by mìl pøístroj pracovat na
první zapojení. Pøi prvním zapnutí do-
poruèuji zdroj s proudovým omezením
na asi 50 mA a postupnì zvìt�ovat na-
pìtí od nuly. Dají se tak bez po�kození
identifikovat obrácenì zapájené obvo-
dy a jiné chyby vedoucí vìt�inou k de-
strukci souèástek. Trimrem P1 nasta-
víme po�adovaný kontrast displeje. Je
pøitom nutno brát v úvahu té� úhel po-
hledu na displej.

Nejdùle�itìj�í èinností je nastavení
pøesného kmitoètu oscilátoru. Na vstup
pøivedeme signál z kvalitního generá-
toru nebo normálu o kmitoètu 10 a�
20 MHz. Zvolíme rozli�ení 1 Hz a trim-
rem C15 nastavíme shodný údaj na ge-
nerátoru a èítaèi. Nastavovat pøi vy��ím
rozli�ení nemá význam, proto�e celko-
vá pøesnost tak velká není. Pokud roz-
sah trimru nestaèí, zmìníme kapacitu

C16 (C17) na potøebnou velikost. Roz-
ptyl parametrù krystalù co do kmitoètu
a schopnosti kmitat v daném zapojení
je bohu�el dost velký i od jednoho vý-
robce.

Pokud chceme dosáhnout maximál-
ní citlivosti, tak zkontrolujeme napìtí na
kolektoru T2. Mìlo by zde být asi 2 a�
3 V bez signálu. Pøípadnì zmìníme
odpor R5 tak, aby citlivost byla co nej-
vìt�í. Nastavovat pracovní bod tranzis-
toru je vhodné provádìt se signálem o
kmitoètu v horní polovinì rozsahu pøí-
slu�ného vstupu.

Mechanická koncepce

Vzhledem k tomu, �e se jedná o vf
zaøízení, mìla by být krabièka kovová.
Pou�ijete-li plastovou, mìla by správ-
nì být uvnitø opatøena alespoò stínì-
ním z izolované mìdìné fólie. Je to
vhodné z hlediska vyzaøování obvodù
èítaèe a naopak pøi pou�ívání èítaèe
v silném vf poli. U zobrazeného vzorku
je pou�ita kovová krabièka UAH 312
(GM Electronic). Nejpracnìj�í je vyøe-
zání otvoru pro displej. S pou�itím plas-
tikového rámeèku (GM) dosáhneme
perfektního vzhledu i pøi nepøíli� pøes-
né práci. Na èelním panelu je nalepen
kontaktním lepidlem �títek (obr. 4). Cel-
kové provedení je vidìt na snímcích.
Deska elektroniky je upevnìna ètyømi
distanèními sloupky se závity M3.
V zadní èásti je umístìn zdroj na dvou
distanèních sloupcích. Zadní panel ob-
sahuje sí�ový vypínaè, zásuvku pro sí-
�ovou �òùru a konektor pro vnìj�í zdroj
12 V.

Celkové provedení není nijak závaz-
né, lze napø. pou�ít variantu s disple-
jem rovnobì�nì nad základní deskou
s plo�nými spoji. Tato mo�nost je vhod-
ná pøi konstrukci pøístroje �do ruky�. Cel-
kové rozmìry potom jsou malé.

Zájemce o zmìnu obrazce plo�né-
ho spoje musím upozornit, �e vzhledem
k malým rozmìrùm zaøízení je návrh
desky dosti kritický. Deska byla dvakrát
pøepracovávána, proto�e vstupní zesi-
lovaèe byly ru�eny logickou èástí. Díky
vhodné konstrukci a vedení zemních
spojù byl tento problém odstranìn.

Upozornìní: Jednoøádkové displeje
16x1 znakù mají vývody na horní stra-
nì. Proto je základní deska s pøipoje-
ným displejem v normální poloze stra-
nou pájení nahoru. Dvouøádkové
displeje jsou vìt�inou obrácené, tedy
vývody dolù a deska je potom v nor-
mální poloze.

Napájení

Pøi pou�ití displeje LCD je spotøeba
pøístroje dosti malá. Pøi mìøeních, kdy
je signál pøiveden na vstupy A a C, je
asi 15 mA a pøi mìøeních se signálem
na vstupu B asi 45 mA (bez IO7). Ze
zku�eností s pøedchozími typy èítaèù
vím, �e je èasto znièen procesor nepo-
zorností � pøivedením velkého napáje-
cího napìtí. Proto je na desce umístìn
stabilizátor 78L05, který je mo�no na-

Obr. 3. Montá� desky displeje a
tlaèítek

Obr. 4. Napájecí zdroj pro èítaè

Obr. 5. Deska s plo�nými spoji zdroje èítaèe
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hradit propojkou pøi napájení ze stabili-
zovaného zdroje. Dioda D7 slou�í jako
ochranná.

V popisovaném vzorku je pou�it sí-
�ový zdroj dle obr. 4. Je tak jednodu-
chý, �e není asi tøeba dal�ího komen-
táøe. Výstup zdroje je vyveden té� na
konektor na zadním panelu. Konektor
lze pou�ít napø. pro napájení z autoba-
terie nebo naopak jako výstup 12 V pro
napájení rùzných doplòkù.

Pøi bateriovém napájení by bylo nej-
vhodnìj�í pou�ít malý spínaný zdroj
z napìtí 9 V nebo naopak z 1 a� 2 èlán-
kù. Velmi dobré obvody na tyto aplika-
ce vyrábí firma MAXIM (viz AR B 6/96).

Návod k obsluze
Pro ovládání pøístroje slou�í tøi

tlaèítka FUNKCE+, FUNKCE� a ROZ-
SAH. Tlaèítky FUNKCE si vybíráme po-
tøebnou funkci. Její název je zobrazo-
ván na displeji. Jako první písmeno se
u ka�dé funkce zobrazuje název pou�i-
tého vstupu (A, B, C).
A vstup pro signály od 5 Hz do 30 MHz.
B vstup pro signály od 20 do 1300 MHz.
C stejnosmìrný vstup TTL pro mìøení

impulsù, velmi nízkých kmitoètù,
prostý èítaè a otáèkomìr.
Prvním stiskem FUNKCE+ nebo

FUNKCE� se na chvíli zobrazí název
aktuální zvolené funkce. Dal�ím stis-
kem se po dobu zobrazení názvu dají
funkce pøepínat. Pokud se tlaèítko zno-
vu nestiskne, zùstává aktivní zvolená
funkce. Tlaèítkem ROZSAH se volí
mìøící rozsah nebo parametr funkce.
Pøi vìt�inì mìøení signalizuje hvìzdiè-
ka vlevo na displeji blikáním funkci
hradla (GATE).

Ka�dý ukonèený zápis do pamìti
EEPROM zobrazí kontrolní hlá�ení:
Zapsáno O.K. Po zapnutí pøístroje se
asi na 1 s objeví èíslo verze programo-
vého vybavení.

U varianty s dvouøádkovým disple-
jem je na horním øádku trvale zobrazen
název funkce a na spodním øádku mì-
øený údaj. Po stisku tlaèítek FUNKCE
se na spodním øádku objeví znaky �=�.

Nastavení výchozího stavu
Pokud pou�íváme pøístroj èasto na

stejné mìøení, musíme normálnì po

posuneme na následující dekádu. Kro-
kovat je mo�no znovu dokola. Editaci
ukonèíme a údaj zapí�eme do pamìti
opìt dlouhým stiskem tlaèítka ROZ-
SAH. Zápis je potvrzen zprávou:
Zapsáno - O.K.

Èítaè je dodáván s pøedprogramo-
vanými bì�nými mf kmitoèty. Ty je mo�-
no samozøejmì jakkoliv zmìnit podle
potøeby.

B : Frekvence vysoké
Slou�í k mìøení kmitoètù asi od

20 MHz vý�e. S men�í citlivostí vstupu
lze mìøit i kmitoèty pod 20 MHz. Mìøí
s rozli�ením 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz a
10 Hz. Vìt�ina vf dìlièek bez signálu
kmitá, co� se projevuje na displeji neu-
stále mìnícím se údajem øádu stovek
MHz. Pro dosa�ení maximální rychlos-
ti mìøení a citlivosti není pou�ito pro-
gramové blokování tohoto jevu.

B : Stupnice vysoké frekvence
Mìøí stejným zpùsobem jako pøed-

chozí funkce, ale s korekcí mf kmito-
ètu.

B : TV kanály
Pokud mìøený kmitoèet spadá do

oblasti TV vysílání (vèetnì kabelové TV
i hyperband), zobrazí se na displeji èíslo
kanálu a jeho odchylka od nosné obra-
zu v této formì:
napø. Ch:R 41 -1,23 MHz
kanál 41, odchylka -1,23 MHz;

Ch:S 23 0.25 MHz
kabel. kanál 23, odchylka +0,25 MHz.

Pokud je mìøený kmitoèet mimo ja-
kékoliv pásmo, zobrazí se údaj o kmi-
toètu. Tlaèítkem ROZSAH je mo�no
kdykoliv pøepnout ze zobrazení kanálù
na kmitoèet a opaènì.

Pøi tomto mìøení je v�dy zapnuta ko-
rekce mf. kmitoètu. Pokud chceme mì-
øit pøímý kmitoèet (bez korekce) musí být
zvolen nulový mf kmitoèet. Je proto vhod-
né si nechat jednu pøedvolbu mf kmito-
ètu nulovou. Tabulka kanálù je podle nor-
my CCIR - D/K, pøièem� kabelové kanály
jsou dle CCIR - B/G. Tato kombinace je
u nás nejèastìji pou�ívaná.

B : Nastavení MF vysoké
Nastavení údaje o mf kmitoètu pro

vysoké kmitoèty. Postup je stejný jako
pro nízké, ale je mo�no nastavit jiný údaj.

ka�dém zapnutí nastavit po�adovanou
funkci a rozsah. Tato nová funkce nám
zbyteènou práci u�etøí. Postup nasta-
vení:
a) nastavíme po�adovanou funkci i

rozsah (pøípadnì i mf kmitoèet),
b) stiskneme tlaèítko FUNKCE+, dr�í-

me a souèasnì s ním stiskneme
FUNKCE�. Obì tlaèítka stále dr�í-
me a asi po 3 s se objeví na displeji:
Zapsáno O.K. Tlaèítka pustíme.
Nyní se po ka�dém zapnutí automa-

ticky nastaví èítaè do stavu, v jakém
jsme provedli zápis. Tuto funkci lze po-
u�ít napø. v pøípadì, �e je pøístroj ve-
stavìn do jiného jako jednoúèelový �
tøeba jako stupnice.

Popis funkcí

A : Frekvence nízké
Mìøení kmitoètù do 30 MHz. Jsou

k dispozici 4 rozsahy s rozli�ením 100;
10; 1; 0,1 Hz.

A : Stupnice nízké frekvence
Mìøí kmitoèet shodnì jako pøedcho-

zí funkce, ale pøed zobrazením je pøi-
èten nebo odeèten mezifrekvenèní kmi-
toèet � zále�í na zvoleném údaji a
znaménku v následující funkci (té� v zá-
vislosti na vnìj�ím vstupu, viz 2. èást:
Doplòky - vyu�ití vstupù a výstupù).

A : Nastavení MF nízké
Stiskem tlaèítka ROZSAH vybereme

potøebný údaj vèetnì znaménka. K dis-
pozici je celkem 16 hodnot, ka�dá
s mo�ností odeètení nebo pøiètení. Po-
slední pøedvolba je vyhrazena pro ko-
rekci �íøky pásma filtru pøi pøíjmu SSB.
Je oznaèena zobrazením písmena S
vlevo na displeji.

Údaj mf kmitoètu lze nastavit jiný pro
nízké kmitoèty a jiný pro vysoké. Ta-
bulka kmitoètù je ale pro obì funkce
shodná.

Mezifrekvenèní kmitoèet mù�e být a�
1000 MHz s krokem 10 Hz. Zmìníme
ho následujícím zpùsobem. Vybereme
pøíslu�ný údaj. Stiskneme tlaèítko ROZ-
SAH na dobu del�í ne� 3 s. Zapnutí
editaèního re�imu se projeví blikající
teèkou. Nyní tlaèítkem FUNKCE+ a
FUNKCE� nastavíme údaj v pøíslu�né
dekádì. Stiskem tlaèítka ROZSAH se

Obr. 6.
Èelní panel

pøístroje
v krabièce
UAH 312
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Externí pøeddìliè
Pro mìøení vysokých kmitoètù a� do

5 GHz je mo�no pou�ít externích pøed-
dìlièù. Funkce zaji��uje korekci tak, aby
displej ukazoval správný údaj bez nut-
nosti pøepoètu. Nejsou té� nutné �ád-
né doplòující obvody pro dosa�ení de-
kadického dìlicího pomìru. Pou�ití
externích pøeddìlièù je vhodné z hle-
diska pøipojení. S pøenosem ni��ích
kmitoètù del�ím kabelem jsou v�dy
men�í problémy. K dispozici jsou tyto
varianty:

a) 1:2 � Vstup B. Roz�íøení kmitoèto-
vého rozsahu dvakrát, tj. a� do
2,6 GHz (SAB8726, U832).

b) 1:4 � Vstup B. Roz�íøení rozsahu do
3,5 a� 5 GHz (podle mezního kmi-
toètu IO, napø. U834 do 3 GHz).

c) 1:64 � Vstup A. Pro pou�ití s exter-
ní pøeddìlièkou jako sondou. Kmi-
toèet do 1,3 GHz, parametry jako
vstup B. Sonda obsahuje pouze 1
IO (SAB6456, U664BS, U813BS)
bez dal�ích dìlièù a tvarovaèù. Té�
pro mìøení na star�ích TV kanálo-
vých volièích s vestavìnou dìlièkou.

d) 1:128 � Vstup A. Pro externí dìliè-
ku 128. Pou�ívá se hlavnì ve vstup-
ních jednotkách satelitních pøijíma-
èù. Èítaè je mo�no pou�ít jako
stupnici pro star�í pøijímaèe.

e) 1:256 � Vstup A. Jako slouèená va-
rianta b) + c) s externí pøeddìlièkou
64x a 4x (MB506).

Pøi pou�ití variant c), d), e) se pou�í-
vá vstup A. Tato skuteènost je zobra-
zována na displeji.

C : Impuls - �íøka v log. �1�
Mìøení �íøky impulsu v logické úrov-

ni �H�. Mìøí od 1 µs do maximální délky
999 s ve dvou rozsazích. Rozli�ení je
1 µs a 1 ms. Vstupní signál musí mít
úrovnì logiky TTL. Ke zmìøení staèí
jeden impuls. Do pøíchodu dal�ího zù-
stává zmìøená hodnota na displeji.
Pokud signál nesplòuje parametry po-
psané dále, mù�e být údaj zobrazova-
ný na displeji nestabilní.

C : Impuls - �íøka v log. �0�
Mìøení �íøky impulsu v logické úrov-

ni �L�. Rozli�ení je stejné jako pøi pøe-
de�lé funkci. Pro zmìøení jsou nutné 2

celé periody signálu.

C : Impuls - perioda signálu
Pro mìøení periody signálu je zmì-

øena doba trvání v obou úrovních a zob-
razen jejich souèet. Rozsah mìøení je
shodný jako u �íøky impulsu.

C : Impuls - frekvence
Pro mìøení velmi nízkých kmitoètù

se pou�ívá metoda výpoètu kmitoètu
z periody. Pøepínání rozsahù je u této
funkce automatické. Nejvìt�í pøesnos-
ti je dosa�eno na kmitoètech men�ích
jak 1 Hz. Smìrem k vy��ím kmitoètùm
se pøesnost postupnì zmen�uje, tak�e
pro kmitoèty asi od 100 Hz vý�e je lep-
�í pou�ít vstupu A.

Pro v�echna mìøení impulsù je ma-
ximální vstupní kmitoèet signálu ome-
zen na asi 50 kHz. Minimální �íøka im-
pulsu je 1 µs.

C : Otáèkomìr
Pro mìøení otáèek je pou�it algorit-

mus, pracující na principu mìøení poè-
tu impulsù a jejich celkové délky za
urèitou jednotku èasu, která je zhruba
konstantní. Výpoètem je z tìchto hod-
not získán po�adovaný údaj. Tento al-
goritmus má svoje výhody i nevýhody,
jak ji� bylo øeèeno. Zde je výhodný.

Mìøení otáèek pracuje v rozsahu asi
od 1 ot/min do 100 000 ot/min. V celém
rozsahu je pøesnost mìøení lep�í jak
0,1 %, tj. v�dy minimálnì 4 platné èísli-
ce. Lze tedy mìøit napø. otáèky 600,0
ot/min s pøesností a� na 0,1 ot/min. Pøe-
pínání rozsahù je automatické. Mìøicí
doba je konstantní asi 1 s a prodlu�uje
se u velmi malých údajù na dobu délky
1 periody vstupního signálu.

Pro korekci zpùsobu snímání je
k dispozici dìlitel v rozsahu 1 a� 6.
Udává poèet impulsù ze snímaèe na
jednu otáèku. Napø. pøeru�ovaè klasic-
kého ètyøválcového ètyøtaktního moto-
ru dává 2 impulsy za jednu otáèku.
Dìlitel se pøepíná stiskem tlaèítka
ROZSAH. Jedním stiskem se zobrazí
právì nastavený údaj a  dal�ím stis-
kem jej lze zmìnit.

Pro vstup signálu je pou�it vstup C
s úrovnìmi TTL a stejnosmìrnou vaz-
bou. Ta je nutná, proto�e vstupní sig-
nál mù�e mít velmi nízký kmitoèet. Ma-

ximální kmitoèet vstupu otáèkomìru je
asi 5 kHz (50 000 ot/min pøi dìliteli 6,
co� je více ne� dostateèné). Vstupní im-
pulsy musí mít �íøku minimálnì 110 µs.
Nìkteré snímaèe lze pøipojit na vstup
pøímo. Pøímé pøipojení mechanického
spínacího kontaktu nedoporuèuji.

C: Prostý èítaè
Jedná se o prostý èítaè impulsù

s pøedvolbou. Ka�dý impuls na vstupu
znamená zvìt�ení údaje na displeji o
1. Nuluje se stiskem tlaèítka FUNKCE+
nebo FUNKCE�. Nulovat lze té� vnìj-
�ím signálem v úrovni �L� pøivedeným
na vývod X. Èítaè èítá na nábì�nou hra-
nu signálu.

Novou funkcí je pøedvolba. Po stis-
ku tlaèítka ROZSAH se zobrazí údaj
pøedvolby � napø. Pre : 12345. Dosáh-
ne-li èítaè tohoto stavu, objeví se na dis-
pleji pøed údajem o poètu impulsù znak
P a na výstupu Y se zmìní signál na
úroveò �L�. Tímto signálem lze ovládat
napø. spínaè s relé.

Pøedvolby se zmìní stejným zpùso-
bem jako zmìna mf kmitoètù. Stiskem
tlaèítka ROZSAH na déle jak 3 s pøe-
jdeme do re�imu editace. Ukonèíme jej
stejným postupem.

Maximální kmitoèet èítání je asi
50 kHz a �íøka impulsu min. 2 µs. Me-
chanický kontakt nelze pøipojit pøímo
bez o�etøení jeho zákmitù.

Stopky
Slou�í k mìøení èasového intervalu.

Start a Stop se ovládá tlaèítkem ROZ-
SAH a nulují se jedním stiskem tlaèítka
FUNKCE+ nebo FUNKCE�. Èasový
údaj je zobrazen ve tvaru:

1h 23m 45.67s
Stopky mají 24hodinový cyklus a

mìøí s rozli�ením na 0,01 s. Funkce
nulování i spu�tìní je mo�no ovládat
vnìj�ím logickým signálem.

Mìøení teploty
Do poslední verze programu byla

doplnìna funkce teplomìru. Pro snímá-
ní je pou�ito èidlo typu SMT 160-30-92,
které má výstup v podobì �íøkovì mo-
dulovaného obdélníkového signálu. Ten
je zpracováván speciálním programem
v èítaèi a zobrazován. Rozsah mìøení
je -45 oC a� 130 oC, rozli�ení 0,1 oC.

Obr. 7. Vnitøní a vnìj�í provedení èítaèe

>
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Èidlo dodává GM Electronic a je uve-
deno v katalogu pro rok 1998 na stra-
nì XII (oznaèení je zde pravdìpodob-
nì chybné, uvedeno SMT 100 místo
160) . Najdete zde základní technické
údaje i zapojení pouzdra. Cena èidla je
asi 115 Kè. Je to sice o nìco více ne�
za jiné typy s analogovým výstupem,
ale má to nìkteré výhody, které jsou
k �nezaplacení�. Èidlo toti� pøipojíme a
mù�eme okam�itì mìøit. Není nutná
�ádná kalibrace(!), proto�e tu zaji��uje
výrobce. Nemusíme tedy zdlouhavì na-
stavovat údaj pøi 0 a 100 oC, vìt�inou
je�tì opakovanì, jak je to nutné u na-
prosté vìt�iny jiných zapojení. Dal�í
výhodou je, �e pøenos signálu z èidla je
digitální, tak�e na pøívodní kabel jsou
kladeny minimální nároky. Nemusí být
stínìn a� do 20 m vzdálenosti a jeho
prùøez mù�e být velmi malý. Také lze
velmi snadno èidla zamìòovat nebo
pøepínat, co� u nekalibrovaných typù
nejde.

Vlastní pøipojení èidla je velmi jed-
noduché. Výstup se pøipojuje pøímo do
vstupu C. Napájení èidla 5 V mù�eme
odebírat z logické èásti èítaèe. Odbìr
je velmi malý, asi 0,2 mA.

Rozpiska souèástek

deska èítaèe

R1, R22, R23 100 W
R2, R4, R6, R7,
 R14 a� 16 1 kW
R3, R8 1 MW
R5, R12 56 kW
R9 10 kW
R10 100 kW
R11 27 kW
R13 8x 10 kW
P1 10 kW, trimr
C1 100 µF/16 V
C2, C7, C8 47 µF/10 V
C3 a� C5, C10 a� C12, C18,
 C19, C21, C22 1 nF
C6 100 nF/100 V, fól.
C9, C13 100 pF
C14 2,2 µF/63 V
C15 22 pF, trimr
C16, C17, C20 47pF
D1 a� D4, D8 a� D11 1N4148
D5, D6 BAT41
D7 1N4001
T1 BF245
T2 BFR90(91)
T3 BC556(557)

IO1 SAB6456
IO2 74HC4053
IO3 74HC14
IO4 74HC590
IO5 AT89C51,

naprogramovaný
IO6 AT24C02
IO7 78L05
X1 12,000 MHz
L1 68 µH
Z1 LM16155
Tl1 a� Tl3 P-B1720D

napájecí zdroj

C1 1000 µF/25 V
C2 10 µF/25 V
D1 B250C1500
D2 1N4007
IO1 7812
Tr1 WL4812-1

V druhé èásti èlánku budou popsá-
ny rùzné doplòky a roz�íøení èítaèe.
Stavebnici je mo�no si objednat na ad-
rese autora: Milo� Zajíc, Hálkova 739,
289 11 Peèky, tel. 0324 / 945510
e-mail: mzajic@iol.cz
http://web.telecom.cz/mzajic

(Pokraèování)

>

MC3362,
MC3363 konèí

V posledních letech se objevilo na
stránkách na�ich èasopisù nìkolik kon-
strukcí pøijímaèù, které vyu�ívaly pøijí-
maèového èipu MC3362. Jedná se o
pøijímaè do 200 MHz s dvojím smì�o-
váním a s citlivostí 0,6 µV. Obdobou to-
hoto èipu je MC3363, který obsahuje
navíc vstupní tranzistor a jeho� citlivost
je podle katalogu 0,3 µV. Tyto oblíbené
obvody se v�ak ji� pøestaly vyrábìt.
Tímto èlánkem bych chtìl upozornit
konstruktéry, a� je v nových konstruk-
cích nevyu�ívají. Náhradou, nikoliv v�ak
pøímou, je obvod MC13135DW.

MC13135 je obvod druhé generace,
také urèený pro úzkopásmové pøijíma-
èe FM s dvojím smì�ováním. Hlavní
rozdíl proti MC3362 je ten, �e je prefe-
rována pouze verze SMD se sufixem
DW. Obvod mù�e být pou�it pro bez-
�òùrové telefony, scannery, dìtské mo-
nitory, radioamatérské pøijímaèe èi rùz-
ná datová pojítka. Základní parametry
jsou obdobné:

Kompletní úzkopásmový FM pøijímaè.
Kmitoètový rozsah do 200 MHz.
Výstup RSSI v rozsahu 70 dB.
Napájení 2 a� 6 V.
Odbìr proudu 3,5 mA.
Impedance nf výstupu <25 W.
Integrovaný varikap.
Posílený výstup prvního oscilátoru pro
pøipojení PLL.

Oproti MC3362 obsahuje MC13135
posílený výstup RSSI (síla pøijímaného

Obr.1. Zapojení MC13135 jako pøijímaèe v pásmu 49 MHz
(Zapojení je pøevzato z katalogového listu firmy Motorola)

signálu), co� je velmi u�iteèné. Tato
funkce je spí�e známá pod názvem
Smetr, mìøiè síly pole. Dále obsahuje
operaèní zesilovaè, který má vyvedeny
v�echny vývody a mù�e být zapojen
jako zesilovaè èi komparátor. Zmìnìn
byl i první smì�ovací oscilátor, který je
nyní typu Colpits. Má vyveden emitor i
bázi tranzistoru a je urèený pro krysta-
lové zapojení (maximálnì krystaly na
3. harmonické do 60 MHz) nebo jako
VCO (napìtím øízený oscilátor). Pro
vy��í kmitoèty mù�e být pou�it externí
oscilátor.

Pou�ité dvojitì vyvá�ené smì�ova-
èe mají potlaèení lokálního oscilátoru
40 a� 60 dB a oproti MC3362 lep�í li-
nearitu a odolnost. Podle údajù výrob-
ce by mìl mít demodulovaný signál
MC13135 také men�í zkreslení.

Myslím si, �e nemá cenu podrobnì
popisovat v�echny parametry. Zájem-
ce najde kompletní dokumentaci vèet-
nì výkresù plo�ných spojù na interne-
tu, napøíklad na adrese
http://motorola.com/sps/rf. Blokové
schéma obvodu je na obr.1.

Ing. Radek Václavík, OK2XDX
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Popis zapojenia

Úplné zapojenie ohmmetra sa na-
chádza na obr. 1.

Princíp merania odporov tohto za-
pojenia je veľmi jednoduchý. Meraný
rezistor Rx sa napája zo zdroja kon-
štantného prúdu a úbytok napätia, kto-
rý vzniká na meranom odpore, sa me-
ria voltmetrom. Najdôležitejšími
časťami zapojenia sú preto prepínateľ-
ný zdroj konštantného prúdu a voltme-

ter s veľmi veľkým vstupným odporom.
Zdroj konštantného prúdu tvorí zdroj
referenčného napätia, komparátor, re-
gulačný obvod a referenčná odporová
dekáda. Na mieste referenčného zdro-
ja napätia bol použitý integrovaný ob-
vod MAB01D (IO1) v jeho základnom
zapojení. Jeho výstupné napätie 10 V
je upravené odporovým deličom R2 a
R4 na potrebnú veľkosť 1,1 V. Toto na-
pätie je možné ešte jemne upraviť trim-
rom R1, ktorý sa používa na kalibráciu

samotného ohmmetra. Komparátor
v zapojení slúži na porovnávanie refe-
renčného napätia s napätím, ktoré
vzniklo na referenčnej odporovej de-
káde (rezistory R13 až R19) pri pre-
chode meracieho prúdu. Jeho chybo-
vé napätie na výstupe potom ovláda
regulačný obvod. Na mieste kompará-
toru bol použitý operačný zosilňovač
s tranzistormi JFET na vstupe –
MAB355 (IO2). Jeho veľký vstupný
odpor zabezpečuje minimálne ovplyv-
ňovanie obvodu referenčnej odporovej
dekády hlavne pri meraniach na roz-
sahoch s malým meracím prúdom. In-
tegrovaný obvod IO2 má ešte v obvo-
de spätnej väzby zapojený integračný
kondenzátor C4, ktorý zabezpečuje „tl-
menie“ regulačnej smyčky. Ako regu-
lačný obvod slúži dvojica tranzistorov
T1 a T2. V podstate ako regulačný pr-
vok pracuje tranzistor JFET T1, a pre-
tože použitý typ nie je vhodný pre re-
gulovanie väčších prúdov, zapojenie
obsahuje ešte „pomocný“ tranzistor T2.
Ten sa uplatňuje len pri meracích
prúdoch väčších ako 1 mA. Ako je
z predchádzajúceho popisu zrejmé,
veľkosť meracieho prúdu určuje nasta-
venie referenčnej odporovej dekády,
ktorej odpor sa mení prepínačom Pr1a.

Ohmmeter
so širokým

meracím rozsahom
Miroslav Drozda

Popisované zapojenie slúži na meranie odporov v širokom rozsahu hod-
nôt, prakticky od 0,1 ΩΩΩΩΩ až po 100 MΩΩΩΩΩ a to v deviatich meracích rozsahoch:
1 ΩΩΩΩΩ, 10 ΩΩΩΩΩ, 100 ΩΩΩΩΩ, 1 kΩΩΩΩΩ, 10 kΩΩΩΩΩ, 100 kΩΩΩΩΩ, 1 MΩΩΩΩΩ, 10 MΩΩΩΩΩ a 100 MΩΩΩΩΩ. Prístroj je napá-
janý zo siete 220 V a na indikáciu meraného údaja používa panelový ručič-
kový merací prístroj MP120.

Obr. 1. Zapojenie ohmmetra
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Obr. 2.
Doska s plošnými
spojmi ohmmetra
a rozmestnenie

súčiastok na
doske

Nasledujúca tabuľka ukazuje veľkosť
meracieho prúdu v jednotlivých rozsa-
hoch. Na meranie úbytku napätia na
meranom odpore Rx slúži voltmeter. Je
dôležité, aby mal veľmi veľký vstupný
odpor, pretože inak by ovplyvňoval
presnosť hlavne pri meraní veľkých od-
porov v oblasti MΩ. Preto i na tomto
mieste bol použitý operačný zosilňo-
vač s tranzistormi JFET na vstupe
MAB355 (IO3). Pretože v závislosti od
použitého meracieho rozsahu potrebu-
jeme merať napätia o veľkosti do
100 mV, 1 V a 10 V, je v obvode smyč-
ky zápornej spätnej väzby IO3 zapoje-
ný odporový delič, rezistory R20 až
R22 a prepínačom Pr1b sa volí potreb-
né napäťové zosilnenie, 100, 10 alebo
1. Na výstupe operačného zosilňova-
ča IO3 je potom zapojený voltmeter s
rozsahom 10 V, merací prístroj MP s
predradným odporom R12. Trimer R11
slúži na nastavenie vstupnej napäťo-
vej nesymetrie použitého operačného
zosilňovača.

Celé zapojenie používa na napája-
nie symetrické napätie okrem referenč-
ného zdroja napätia, ktorý je napájaný
samostatne. Zapojenie má pomerne
malý odber prúdu, len niekoľko mA, až
na meranie na rozsahu 1 Ω, kedy
vzrastie odber prúdu v kladnej napája-
cej vetvi na vyše 100 mA. Preto sa na
napájanie ohmmetra používa jednodu-
chý napájací zdroj, v ktorom sa na sta-
bilizáciu napätia používajú Zenerove
diódy D9 až D11.

Konštrukcia a postup
pri oživovaní

Zapojenie je postavené na jedno-
strannej doske s plošnými spojmi o roz-

meroch 12,5 x 10,5 cm. Obrazec ploš-
ného spoja aj s rozložením súčiastok
sa nachádza na obr. 2. Čo sa týka po-
užitých súčiastok, je dôležité, aby v za-
pojení boli použité „kovové“ typy rezis-
torov s malou tepelnou závislosťou.
Presnosť merania prístroja závisí od
presnosti rezistorov R13 až R22 pou-
žitých v odporových deličoch. Použije-
me preto čo najpresnejšie typy. Ďalej
je dôležité, aby kondenátory C4 a C5
boli kvalitné fóliové typy s veľkým izo-

lačným odporom a aby nedochádzalo
k nežiadúcemu ovplyvňovaniu pri me-
raní hlavne veľkých odporov. Dôležitá
je aj voľba použitého prepínača Pr1,
ktorý by mal mať minimálny prechodo-
vý odpor. Lepšie je použiť na tomto
mieste robusnejší typ. Pretože na tran-
zistore T2 pri meraní odporov na roz-
sahu 1 Ω vzniká tepelná strata asi
1,2 W, je ho potrebné vybaviť prime-
raným chladičom. A ešte na záver: je
dobré dodržať topológiu zapojenia
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hlavne v obvode svoriek meraného
odporu Rx, aby sa zbytočne k údaju
meraného odporu neprirátaval aj od-
por prívodov ku svorkám, hlavne pri
meraní odporov do 1 Ω.

Samotné oživenie a nastavenie
ohmmetra je inak jednoduché. Po pri-
pojení napájania skontrolujeme zbež-
ne napätia v napájacom zdroji. Je dôle-
žité, aby napätie na kondenzátore C6
nebolo menšie ako 12 V a napätie na
Zenerovej dióde D11 menšie ako 13 V.
Ďalej môžeme skontrolovať napätie na
výstupe referenčného zdroja, na rezis-
tore R2 by malo byť napätie okolo 1,1 V
a zmenou polohy bežca R1 by sa malo
meniť. Potom prepneme merací roz-
sah ohmmetra na 10 kΩ a skratujeme
svorky Rx. Trimrom R11 nastavíme na
meracom prístroji MP nulu (za predpo-
kladu, že sme už predtým nastavili me-
chanickú nulu použitého panelového
meracieho prístroja MP120). Potom do
meracích svoriek Rx zapojíme presný
rezistor s odporom 10 kΩ a trimrom R1
nastavíme výchylku ručičky meracie-
ho prístroja na plnú výchylku – na 10.
To by bolo k nastavovaniu všetko, na-

Merací rozsah Merací prúd

do 1 Ω 100 mA

do 10 Ω 10 mA

do 100 Ω 10 mA

do 1 kΩ 1 mA

do 10 kΩ 100 µA

do 100 kΩ 10 µA

do 1 MΩ 1 µA

do 10 MΩ 0,1 µA

do 100 MΩ 0,1 µA

Tab. 1. Meracie prúdy ohmmetra koniec ešte môžeme preveriť popiso-
vaný ohmmeter aj na ostatných rozsa-
hoch.

Rozpiska súčiastok
Rezistory
(všetky TR 191, okrem uvedených)
R1 100 kΩ, TP 012
R2 1 kΩ
R3 8,2 kΩ
R4, R5, R6,
 R9, R10 1 MΩ
R7 3,3 kΩ
R8 10 Ω
R11 33 kΩ, TP 012
R12 10 kΩ
R13 11,0 Ω, 1 %, TR 192
R14 100 Ω, 1 %
R15 1,0 kΩ, 1 %
R16 10,0 kΩ, 1 %
R17 100 kΩ, 1 %
R18 1,0 MΩ, 1 %, TR 192
R19 10,0 MΩ, 1 %, TR 193
R20 1,1 kΩ, 1 %
R21 10,0 kΩ, 1 %
R22 100 kΩ, 1 %
R23, R24 150 Ω/1 W, TR 223
R25 330 Ω/1 W, TR 223
Kondenzátory
C1, C2,
 C3, C6 10 µF/15 V, TE 984
C4 47 nF, TC 206
C5 10 nF, TC 208
C7, C9, C11 47 µF/25 V, TF 009
C8, C10, C12 1000 µF/16 V, TF 008
C13 až C16 22 nF, TC 207
Polovodičové súčiastky
T1 KS4393
T2 KFY18
T3 KFY46
IO1 MAB01D
IO2, IO3 MAB355
D1 až D8 KY130/80
D9 až D11 KZ260/13

Ostatné
Pr1 prepínač 9 polôh, 2 pakety
Pr2 sieťový vypínač ISOSTAT
MP panelový merací prístroj

MP120 - 1 mA
TR sieťový transformátor

220 V/3x 13 V - 200 mA

Náhrady polovočičových
součástek

Neseženete-li součástky z produk-
ce TESLA, můžete v ohmmetru použít
tyto běžně dostupné náhrady:
KS4393 = BF256, KFY18 = BD140,
KFY46 = BD139, MAB355 = LF355,
KY130/80 = 1N4001, KZ260/13=
= BZX85V013.

Větší problém bude s náhradou
MAB01D. Neseženete-li tento obvod po
různých výprodejích, lze použít násle-
dující úpravu zapojení. Na místě IO1
zapojíme drátovou propojku mezi vývo-
dy 2 a 6. C1 a R1 vypustíme. Lze také
vypustit D11 a odpor rezistoru R4 zvět-
šit až na 100 kΩ. Místo R2 zapojíme ob-
vod ICL8069. Tato napěťová reference
má však napětí 1,25 V místo požado-
vaných 1,1 V. Ohmmetr pak „neusadí-
me“ do rozsahu nastavením trimru R1,
ale trimrem s odporem 2,5 kΩ, zapoje-
ným do série s R12 a měřicím přístro-
jem. V případě, že použijete ručkový
měřicí přístroj s jinou citlivostí, je třeba
úměrně upravit odpor nejenom R12, ale
i přidaného trimru. V případě této úpra-
vy bude třeba poněkud zvětšit napáje-
cí napětí – diody D9 a D10 použijeme
pro napětí 15 V.

Použijete-li ICL8069, lze vypustit i
pomocný usměrňovač (D5 až D8, C11,
C12, C15, C16 a R23) a rezistor R4
připojit volným koncem na zem.

Belza

Netradiční
závada u LM317

Zdroj s tímto obvodem vykazoval za-
jímavou závadu. Ačkoli celé zapojení
bylo naprosto v pořádku a chybu ne a
ne najít, na výstupu tohoto obvodu bylo
neustále napětí, které tam být nemělo.

Nabyl jsem proto dojmu, že IO je
vadný (ačkoli by mne to při jejich spo-
lehlivosti překvapilo). Těsně před de-
montáží jsem si vzpomněl na katalogo-
vý list, který od tohoto obvodu mám. Po
důkladném prostudování byla závada
odhalena.

Obvod LM317 (a příbuzné) potřebu-
jí ke správné činnosti minimální výstup-
ní proud asi 10 mA; bez tohoto proudu
je na výstupu větší napětí, než nasta-
vené. Velké nebezpečí je u napájení
obvodů CMOS, kde výstupní minimál-
ní proud nebude určitě splněn, což
může vést k přepětí a zničení těchto
součástek. Proto LM317 vždy zatěžu-
jeme, což lze realizovat i jako formu in-
dikace „provozu“ pomocí rezistoru a
LED. Proud volíme minimálně 10 mA.

Pokud používáme tento obvod jako
regulovatelný zdroj, je nutné, aby byl
tento proud dodržen i při nejmenším
výstupním napětí.

Zdeněk Koráb

Pozn. redakce: V běžných případech
postačuje k zatížení stabilizátoru rezis-
tor R1 (viz obr. 1). Tento rezistor má
záměrně malý odpor, i když do vývodu
1 teče jen zanedbatelný proud. Proto-
že mezi výstupem stabilizátoru a vývo-
dem 1 je trvale napětí asi 1,2 V, teče
rezistorem proud 5 mA nezávisle na
výstupním napětí. Minimální proud zá-
těží je podle katalogového listu typicky
3,5 mA, maximálně až 10 mA. Proto
tato „předzátěž“ nemusí někdy stačit.

Obr. 1. Doporučené zapojení LM317

K článku „Soumrakový
spínač“ z PE 11/98

V zapojení uvedená dioda D7 (viz
obr. 1) je nejen naprosto zbytečná, ale
dokonce škodlivá, neboť zcela bezúčel-
ně zvětšuje zatížení rezistoru R12 o
2,2 W. Protože rezistorem prochází ješ-
tě i proud „pracovní“ (přes D6), je vý-
sledné zatížení rezistoru prakticky dvoj-
násobné. Vypuštěním D7 se činnost
obvodu nijak neporuší, jen rezistorem
přestane procházet záporná půlvlna.
Dioda D6 musí být pro napětí alespoň
600 V, např. 1N4007.

Jaroslav Šubert

Obr. 1. Úprava zapojení soumrakové-
ho spínače – D7 se vypustí
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Elektrické parametre

Typické hodnoty: Vcc = 14,4 V,
f = 1 kHz, R = 4 Ω,

Ta = 25 °C.
Kľudový prúd (bez záťaže na výstupe):

190 mA (min 120 mA, max 270 mA).
Max. prac. napájacie napätie: 18 V.
Max. napätie (t = 50 ms): 50 V.
Napäťový zisk: 26 dB.
Max. výkonová strata
(teplota puzdra t = 70 °C): 80 W.
Teplota prechodu: 150 °C.
Výstupný výkon (13,2 V, 14,4 V):

4x 21 W, 4x 25 W.
THD (Po = 4W): 0,04 %.
Funkcia MUTE (Po = 4 W): 90 dB.
STAND-BY prahové napätie pre ON:

min 3,5 V.

STAND-BY prahové napätie pre OFF:
max 1,5 V.

MUTE prahové napätie pre PLAY:
min 3,5 V.

MUTE prahové napätie pre MUTE:
max 1,5 V.

Odstup medzi kanálmi:
            f = 1 kHz, Po = 4 W 70 dB,
            f = 10 kHz, Po = 4 W 60 dB.

Popis TDA7384A

TDA7384A je štvorica do mostíka
zapojených výkonových nízkofrek-
venčných zosilňovačov pracujúcich
v triede AB s trvalým výkonom 4x 25 W/
/4 Ω pre 14,4 V, 4x 21 W/4 Ω pre 13,2 V.

Integrovaný obvod je vyrobený mo-
nolitickým procesom a je montovaný

do puzdra FLEXIWATT25 s 25 vývod-
mi. Obsahuje elektronickú ochranu,
ktorá zabezpečuje ochranu pred skra-
tom výstupu na zem, alebo na napája-
cie napätie a pred tepelným zničením.
Obvod má funkciu umlčovač - MUTE,
funkciu STAND-BY a funkciu AUTO-
MUTE pri poklese napájacieho napä-
tia (zabráni poškodeniu akumulátora).
Prechodné javy, ktoré vznikajú pri za-
pnutí a vypnutí zosilňovačov obvod
eliminuje vlastným elektronicky riade-
ním umlčovačom. Celé zapojenie ob-
vodu je veľmi jednoduché a obsahuje
minimum externých súčiastok. Obvod
má pevné nastavenie napäťového zo-
silnenia u všetkých kanálov na 26 dB.
Jeho špičkové vlastnosti ho predurču-
jú na použitie do „stereo High-end car
radio“ aplikácií.

Zapojenie vývodov
IO TDA7384A

1. GND
2. GND - OUT2
3. OUT 2 -
4. ST-BY
5. OUT 2 +
6. Vcc +
7. OUT 1 -
8. GND OUT 1
9. OUT 1 +
10. SVR
11. IN 1
12. IN 2
13. S - GND
14. IN 4
15. IN 3
16. AC - GND
17. OUT 3 +
18. GND OUT 3
19. OUT3 -
20. Vcc +
21. OUT 4 +
22. MUTE
23. OUT 4 -
24. GND OUT 4
25. NC.

Popis zapojenia
Celková schéma zapojenia nf zo-

silňovača je na obr. 1, vychádza z do-
poručeného zapojenia s nesymetric-
kým napájacím napätím. Signál zo
vstupných konektorov CINCH je pri-
vádzaný cez odporové trimre P1, P2,
P3 a P4 a fóliové kondenzátory C1,
C2, C3 a C4 postupne na vstupy IN1
až IN4 integrovaného obvodu IO1.

Kapacita kondenzátorov C1 až C4
100 nF zabezpečí u TDA7384A, že je
spoľahlivo prenášaná frekvencia od
16 Hz. Odporové trimre P1 až P4 slú-
žia na nastavenie vstupnej úrovne pre
každý kanál osobitne. To je veľmi
dôležité pre použitie predných aj zad-
ných reproduktorov v aute, kedy je
možné vhodne nastaviť hlasitosť pred-
ných aj zadných reproduktorov podľa
ich vlastností a umiestnenia v interiéri
automobilu. V prípade, že nepotrebu-
jeme rozdielnu úroveň pre predné a
zadné reproduktory, ale naopak chce-

Nf zosilňovač 4x 25 W
pre automobil

s IO TDA7384A
Ing. Anton Kosmel

Uvedená konštrukcia vznikla z potreby uviesť do praxe moderný
monolitický integrovaný obvod firmy SGS-THOMSON Microelectro-
nics TDA7384A. Použitím uvedeného integrovaného obvodu, ktorý
obsahuje štyri do mostíka zapojené kanály, je možné vyrobiť nf zo-
silňovač vhodný pre použitie s napájacím napätím 12 V, tj. pre
automobil. Nízkofrekvenčný zosilňovač realizovaný obvodom
TDA7384A obsahuje zdroj napájacieho napätia s filtráciou a ochran-
nou poistkou, vstupy sú realizované cez konektory CINCH a ostatné
pripojenia (napájacie napätie, MUTE, STAND-BY, štyri reprodukto-
ry) prostredníctvom svoriek. Koncový výkonový stupeň je kon-
štrukčne navrhnutý tak, aby všetky jeho súčiastky boli na jednej do-
ske s minimálnymi rozmermi a nevyžadoval zložité oživovanie. Celá
doska je umiestnená v profile Al, ktorý zároveň plní funkciu odvodu
stratového tepla.

Obr. 1. Schéma
zapojenia
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me rovnakú, osadíme len jeden z dvo-
jice trimrov P1, P2 a P3, P4 a osadí-
me skratovacie prepojky JP1 a JP2
(na schéme nie sú).

Na vývode 4 integrovaného obvo-
du IO1 sa nachádza funkcia STAND-
BY, ktorá znamená, že zosilňovač sa
nezapína „klasicky privedením napä-
tia na vývody obvodu“, to je privedené
trvale na vývody 6 a 20, ale privede-
ním napätia min 3,5 V na vývod 4 IO1
cez rezistor R1. Kondenzátor C9 za-
braňuje skokovému nábehu zosilňo-
vača. Skratovací kontakt JP1 slúži ako
servisný. V praxi sa zosilňovač zapína
tak, že sa privedie napájacie napätie
asi 6 až 12 V cez konektor CON6 po
zapnutí autorádia alebo CD meniča,
ktoré sa objaví po ich zapnutí na vý-
stupnom konektore. Prúd, ktorý tečie
do vývodu 4 IO1 je asi 10 µA. Toto
usporiadanie zapnutia a vypńutia jed-
noducho a komfortne rieši spínanie
veľkých prúdov, ktoré môžu dosahovať
asi 4 A - v obvode TDA7384A sa na-
chádza ďalšia zaujímavá funkcia - elek-
tronický spínač napájacieho napätia.

Napájacie napätie je privedené cez
konektor CON5 cez ochranné diódy
D1, D2 a D3, ktoré sú usporiadané
paralelne na vývod 6 (napájanie kaná-
lu 1 a 2) a vývod 20 (napájanie kanálu
3 a 4). Kondenzátory C08, C8, C11,
C12, C13, C14 plnia funkciu odrušenia
a filtrácie napájacieho napätia. Dióda
LED D4 signalizuje stav STAND-BY.

Funkcia MUTE slúži na umlčanie
zosilňovača uzemnením vývodu 22 cez
R2, útlm pri výkone 4 W je asi 90 dB.

Reproduktory sa pripájajú na svor-
ky CON1, CON2 A CON3

Celá doska je umiestnená v skrin-
ke z hliníkového profilu, ktorý zároveň
slúži aj ako chladič (obr. 3). Pre zlep-
šenie odvodu stratového tepla je mož-
né priskrutkovať ďalší rebrovaný profil.

Použité súčiastky

C6 47 µF/25 V
C9, C10 1 µF
C11 až C14 470 µF
IO1 TDA7384A
D1, D2, D3 1N4007
D4 LED
FU1 6 A
IN1 až IN4 CINCH
CON1, CON2 RIA03
CON3, CON5, 6 RIA02
JP3 JUMPER

Literatúra
[1] Product and Company Information
SGS-THOMSON Microelectronics 3rd
Edition 1996.
[2] TDA7384A 4x 25 W Four Bridge
Channels Car Radio Amplifier. © 1996
SGS-THOMSON Microelectronics.

Záver
Uvedený zosilňovač sme realizo-

vali v sérii 50 ks so 100 % reproduko-
vateľnosťou a výbornými vlastnosťami
aj vďaka kvalitne a prehľadne navrhnu-
tej doske s plošnými spojmi a minimu
externých súčiastok. Výkon zosilňovača
je pre použitie v automobile plne po-
stačujúci aj s dostatočnou výkonovou
rezervou. Ostáva už len veriť, že ho
prípadní záujemci o stavbu budú využí-
vať vo svojich autách s mierou.

Celú stavebnicu, vrátane chladi-
čov, skrine a sieťových transformá-
torov, prípadne ľubovoľnú časť zo
stavebnice je možné objednať na do-
bierku (písomne, telefonicky, prípadne
faxom): A. M. I. S., spol. s r. o., Kalin-
čiaka 5, 971 01 Prievidza, tel./fax:
0862/542 24 89, mobil 0905 623 676.
E-mail: amis_sro@hotmail_sro
http://www.mujweb.cz/www/amis_sro

Obr. 2.
Doska

s plošnými
spojmi

R1, R2 10 kΩ
R3 1,5 kΩ
P1 až P4 10 kΩ/N
C1 až C4, C8, C08 100 nF
C5 470 nF

Obr. 3.
155
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Trochu historie

Slova lampa či elektronka dnes prak-
ticky nikomu nic neříkají. A přece díky
této elektronické součástce se vývoj lid-
stva ve 20. století výraznou měrou po-
sunul vpřed. Objev amerického fyzika
Lee de Foresta z roku 1904 během
několika málo let dosáhl významného
rozšíření a umožnil rozmach nových
oborů lidské činnosti: elektroniky, radio-
techniky, vysílací techniky, výpočetní
techniky a dalších oblastí. Od roku
1948, kdy byl uveden na trh první tran-
zistor, elektronka sváděla urputný boj
o svoji existenci, až definitivně musela
ustoupit v polovině 60. let z většiny
svých pozic. A počátkem 80. let zmize-
la i z jednoho z posledních míst v pří-
strojích pro domácnost - z obvodu vy-
sokého napětí barevného televizoru.
Dnes se s elektronkou setkáme vlast-
ně jen na místě obrazovky televizoru a
počítače, příp. v oblasti vysílacích za-
řízení.

Koncové nízkofrekvenční zesilova-
če s koncepcí, která přečkala téměř
půlstoletí, se vyráběly v tehdejším n.
p. TESLA Pardubice od roku 1950
(KZ25, resp. KZ50), tehdy ještě
s koncovými pentodami typu 4654.
Tyto elektronky se často přehřívaly
nebo mechanicky poškodily (např. če-
pička s anodovým vývodem nebo ba-
kelitová patice se odlepovaly od skle-
něné baňky apod.). V polovině 50. let
se ve výrobním programu n. p. TESLA
Rožnov objevila elektronka EL34, což
byl evropský ekvivalent americké vý-
konové pentody 6CA7 (katalogový list
sestavený podle [3] je uveden v tab.
1). Díky svým vlastnostem se tato elek-
tronka vyrábí a používá již více než 40
let. Konstrukce této elektronky umož-
ňuje při dvojčinném zapojení koncové-
ho stupně konstruovat koncové nízko-
frekvenční zesilovače s výstupním
výkonem až 100 W. Zesilovače AZK

201, resp. AZK 401 (tzv. „šedivé plac-
ky“) vyráběné od roku 1961 v n. p.
TESLA Valašské Meziříčí a později
v n. p. TESLA Vráble, osazené právě
dvojicí elektronek EL34, patř i ly
k zařízením, která hojně využívali mu-
zikanti a hudební skupiny ještě řadu let.
Na ně později navázaly zesilovače AZK
405 (MONO 50), AZK 160 (MONO
130), AZK 360 (MUSIC 130), resp. AZK
450 (MONO 70). Konstrukce uvede-
ných zesilovačů vycházela z dnes už
překonané koncepce rozvodu výstup-
ního signálu s jmenovitým napětím
100 V, která předpokládala vybavení
reproduktorové soustavy převodním
transformátorem pro převod z rozvodu
100 V na impedanci reproduktoru. No-
vější zesilovače už byly vybaveny
transformátorem s převodem na impe-
danci 8, resp. 15 Ω (viz literatura [1] a

[2]). Od poloviny 70. let i u nás pře-
vládly už polovodičové koncové zesi-
lovače, nejprve s bipolárními tranzis-
tory, pozdě j i  též s tranzistory
unipolárními (obvykle typu V-MOS).

Přítomnost

V současné době se výrobou kon-
cových zesilovačů s použitím elektro-
nek zabývá řada v profesionálním svě-
tě známých firem, jako je např.
Marshall, Heathkit, Lamm Industries,
Dynaco, Rocktron, D. Berning, Hoffman
Amplifiers, Marantz, Hughes & Kettner,
ASV - M. Šebart a další. Při podrobněj-
ším studiu zapojení elektronkových ze-
silovačů lze dojít k zajímavému poznat-
ku: nejdůležitější částí pro dosažení
požadovaného výsledku je výstupní
transformátor. Z těchto důvodů řada fi-
rem nabízí jako konstrukční prvek vý-
stupní transformátory různých konstruk-
cí, od klasických na jádrech EI až po
transformátory na toroidním jádře. Ama-
térovi potom nezbývá, než si díl buď
koupit nebo laborovat.

Zapojení a konstrukce

Zapojení koncového zesilovače
s elektronkami v dvojčinném zapojení
se během let příliš nezměnila a dozna-
la určitého optima, které umožňuje do-
sáhnout rozumného výstupního výko-
nu př i poměrně malém množství
součástek. V minulosti „utajovaná“ pří-
tomnost elektronek (např. u zesilovače
MONO 70 horizontální poloha konco-
vých elektronek vedla ke špatnému
odvádění tepla a k jejich postupnému
znehodnocování) je nyní zase „v módě“,
a tak konstruktéři a výrobci dosahují
úmyslně takového archaického vzhle-
du zesilovačů, který by byl zcela nemys-
litelný třeba před dvaceti lety.

Na obr. 1 je schéma koncového ze-
silovače se třemi elektronkami, které

Vacuum tube
amplifier 40 W

zesilovač s elektronkami
Ing. Jaroslav Vlach

Článek přichází s tématikou zdánlivě již dávno zapomenutou: s konstrukcí
výkonového nízkofrekvenčního zesilovače osazeného elektronkami. Toto
zařízení nachází uplatnění především u některých znalců a muzikantů pře-
devším pro svůj charakteristický zvuk, který tranzistorový zesilovač nedo-
káže nahradit. Řada světových výrobců profesionálních nízkofrekvenčních
zařízení nabízí takové zesilovače v cenových relacích, nad nimiž se mnohdy
až tají dech. Před třiceti lety jsme se s těmito zařízeními mohli běžně setkat
i v naší technické literatuře, dnes se však po nich slehla zem. Je proto dost
možné, že navozené téma vzbudí možná u někoho rozpaky, u někoho tiché
nostalgické vzpomínky, u někoho však i pobídku ke konstrukci a výrobě
takového zařízení.

Obr. 1. Schéma zapojení koncového zesilovače s elektronkami
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bylo inspirováno zapojením uvedeným
v [6]. Ve funkci prvního stupně, záro-
veň budiče a invertoru pro koncový stu-
peň, je použita elektronka ECC83 ob-
sahující dvě triody (katalogový list
sestavený podle [3] je uveden v tab. 2).
Koncový stupeň je zapojen jako dvoj-
činný (tzv. push-pull) s výstupním trans-
formátorem, který je osazen dvěma
výkonovými pentodami EL34. Zapoje-
ní je velmi jednoduché, neobsahuje
korekční obvody, přesto umožňuje vy-
tvořit koncový zesilovač s výkonem až
100 W. V uvedeném případě bude vý-
kon zesilovače 40 W, což vyplývá ze
zvoleného napájecího napětí.

Vstupní signál je přiváděn ze vstup-
ního konektoru X1 přes oddělovací kon-
denzátor C1 na mřížku první triody E1a.
Po zesílení je přes kondenzátor C3 při-
váděn na první mřížku první výkonové
elektronky E2. Vazbou přes katody je
signál přiváděn na druhou triodu E1b,
která pracuje jako invertor, a odtud na
první mřížku druhé výkonové elektron-
ky E3. Elektronky E2 a E3 tvoří dvoj-
činný koncový stupeň s buzením do
transformátoru Tr2. Indukční vazbou se
na sekundární vinutí připojuje reproduk-
tor Re.

Obstarání výstupního transformáto-
ru bude asi činit určité obtíže. V tab. 3
jsou uvedeny parametry výstupního
transformátoru pro dvojčinné zapojení
elektronkového koncového stupně
(podle pramene [6]), které lze použít při
návrhu. Tento transformátor je navinut
na C jádrech. Domnívám se, že výroby
by se mohla ujmout některá firma.

Zapojení napájecího zdroje je velmi
jednoduché. Z prvního sekundárního
vinutí transformátoru Tr1 se po usměr-
nění můstkem D1 a filtrací kondenzá-
tory C8, resp. C9 získává napájecí na-
pětí pro anody elektronek, z druhého
sekundárního vinutí je napájeno žha-
vení jejich katod. Všechna vinutí jsou
jištěna pojistkami.

Konstrukce zesilovače je v tomto
článku jen naznačena, protože možnos-
tí mechanického uspořádání je celá
řada. Pro jednoduchost bylo zavrženo
umístění součástek na desce s plošný-
mi spoji a zvolena tzv. vzdušná kon-
strukce využívající držáku součástek
s pájecími očky, k nimž jsou součástky
připájeny. Tento způsob se používal ješ-
tě v 60. letech. Jeho výhoda je v tom,
že dovoluje snadné úpravy a opravy,
což je pro amatéra velkou výhodou.
Dalším důvodem pro volbu takového
zapojení je přítomnost poměrně velké-
ho anodového napětí (pro výkon 100 W
je třeba zvolit anodové napětí podle tab.
1 až 800 V), takže se zmenšuje mož-
nost přeskoků nebo sršení, což by se
negativně projevilo i na kvalitě výsled-
ného zvuku zesilovače.

Na obr. 2 je znázorněn návrh mož-
né mechanické konstrukce zesilovače.
Šasi je možno vyrobit z ocelového
(nebo hliníkového) plechu. Rozvinutý
tvar šasi je vyobrazen na obr. 2. Na
horní straně se odvrtají otvory pro umís-
tění objímek pro elektronky, filtračního

Tab. 1. Katalogový list elektronky EL34

Tab. 2. Katalogový list elektronky ECC83

Vysvětlivky zkratek
UA napětí na anodě
UA0 napětí na anodě v klidu (při IA = 0 mA)
UBA napájecí napětí (před anodovým odporem)
UF žhavicí napětí
UG napětí na mřížce
IA anodový proud
IA0 anodový proud v klidu (při UG1 = 0 V)

IF žhavicí proud
S strmost
µg2/g1 zesilovací činitel mřížky g2
Ra-a zatěžovací odpor mezi anodami
Ri vnitřní odpor
PO výstupní výkon
k zkreslení

Vysvětlivky zkratek
UA napětí na anodě
UAO napětí na anodě v klidu (při IA = 0 mA)
UBA napájecí napětí (před anodovým odporem)
UF žhavicí napětí
UG1 napětí na mřížce g1
UK/f max. napětí mezi katodou a žhavicím vláknem
IA anodový proud
IK katodový proud

IF žhavicí proud
S strmost
µ zesilovací činitel
V zesílení (Ua/Ug1)
Ra anodový zatěžovací odpor
RK katodový odpor
PAR anodová ztráta
k zkreslení

kondenzátoru C8, dále pak připevňova-
cí otvory transformátorů, usměrňovací-
ho bloku D1 a držáku součástek. Na del-
ší boční straně je vyvrtán otvor
vstupního konektoru X1, otvor pro upev-
nění potenciometru P1 a vypilován ot-
vor pro síťový spínač S1. Na protější
delší straně se vytvoří otvory pro síťový
konektor, pro pojistky Po1 až Po3 a pro
výstupní konektor X2.

Na obr. 3 je znázorněn způsob pro-
pojení všech součástek zesilovače.
Většina pasivních součástek je umís-
těna na držáku součástek, jehož základ-
ní destička je vyrobena z plechu (např.
pocínovaného), do něhož jsou připev-
něna pájecí očka. Střední trámec je
vystřižen ze stejného plechu a je spá-
jen tzv. natupo se základní destičkou
držáku. Tato konstrukce umožňuje po-

měrně snadné a přehledné upevnění
všech pasivních součástek.

Spoje naznačené na obr. 3 nepřeru-
šovanou čarou vedeme buď ohebným
nebo i pevným vodičem s izolací PVC
o průřezu nejméně 0,35 mm2. Spoje
označené přerušovanou čarou označují
rozvod žhavicího napětí pro katody
elektronek. Tyto spoje vedeme dvěma
mírně zkroucenými vodiči s izolací
PVC o průřezu nejlépe 0,5 mm2. Pro
signálové propojení potenciometru se
vstupním konektorem X1 a se vstupem
zesilovače použijeme nízkofrekvenční
stíněný kablík.

Propojení síťových obvodů (připoje-
ní síťového konektoru XZ, síťového
spínače S1, pojistka Po1 a primární vi-
nutí transformátoru Tr1) provedeme tří-
pramenným kabelem (např. zbytek ze

ECC83
12AX7

Žhavení Nf odporový zesilovač Mezní hodnoty
UF = 6,3/12,6 V UBA = 300 V 300 V UA0 = 800 V
IF = 0,3/0,15 A Ra = 500 kΩ 100 kΩ UA = 300 V

Dvojitá trioda
pro nf zesilovače

nepřímé Rg1 = 1 MΩ 250 kΩ PAR = 1 W
Rk = 3,5 kΩ 0,9 kΩ IK = 8 mA

V = 70 54 Rg1 = 2,2 MΩ

Statické hodnoty UG1 = -50 V
UA = 250 V Fázový invertor UK/f = 180 V
Rk = 1600 Ω UBA = 250 V 250 V
IA = 1,2 mA IA'+A'' = 1 mA 1,1 mA

S = 1,6 mA/V Ra = 100 kΩ 200 kΩ

µ = 100 Rk = 70 kΩ 1 kΩ

Ri = 62,5 kΩ UG1 ef = 0,8 V 0,6 V
Patice: noval V = 25 58

k = 1,8 % 5,5 %
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Žhavení Nf dvojčinný zesilovač třídy B
UF = 6,3 V UBA = 375 V 425 V 800 V
IF = 1,5 A UG3 = 0 V 0 V 0 V

Výkonová pentoda pro
koncové zesilovače

výkonu

nepřímé Rg2
2) = 470 Ω 1000 Ω 750 Ω1)

UG1 = - 32 V - 38 V - 39 V
Ra-a = 3,8 kΩ 3,4 kΩ 11 kΩ

Statické hodnoty IA0 = 2 x 35 mA 2 x 30 mA 2 x 25 mA
UA = 250 V IA = 2 x 93 mA 2 x 120 mA 2 x 91 mA
UG3 = 0 V IG20 = 2 x 4,7 mA 2 x 4,4 mA 2 x 3 mA

UG2 = 265 V IG2 = 2 x 25 mA 2 x 25 mA 2 x 19 mA
UG1 = - 13,5 V UA0 = 370 V 425 V 795 V
IA = 100 mA UA = 325 V 400 V 775 V

IG2 = 14,9 mA UG1 ef = 22,7 V 27 V 23,4 V
Patice: oktal S = 11 mA/V P0 = 36 W 55 W 100 W

µg2/g1 = 11 k = 6 % 5 % 5 %
Ri = 15 kΩ 1) UBG2 = 400 V

2) Rg2 společný pro obě elektronky
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síťové šňůry) a zelenožlutý vodič dob-
ře připojíme k šasi. Propojení výstupů
z transformátoru Tr2 s konektorem X2
vedeme vodičem s izolací PVC o prů-
řezu alespoň 0,5 mm2.

Rezistory R1 až R3, R6, R7, R9, R10
a R15 mohou být pro zatížení 0,5 W,
rezistory R11 a R12 musí být pro zatí-
žení 5 W, zbývající rezistory zvolíme pro
zatížení 1W. Kondenzátory musí být

Obr. 2. Návrh mechanické konstrukce koncového zesilovače s elektronkami

Obr. 3. Náčrt propojení součástek
koncového zesilovače s elektronkami

pro napětí 400 V (v případě většího na-
pájecího napětí je třeba zvětšit i tuto
hodnotu), kromě C12 a C13, které musí
být pro napětí alespoň 630 V. Konden-
zátory C6 a C7 postačí pro napětí 63 V.

Oživení

Po sestavení zesilovače pečlivě
zkontrolujeme spoje (nesmíme zapo-

menout na to, že použité napájecí
napětí je poměrně vysoké a životu ne-
bezpečné!). Zatím neosazujeme elek-
tronky. Zařízení připojíme do sítě a
změříme napájecí napětí na přísluš-
ných vývodech objímek pro elektronky
v místě anod a žhavení. Je-li vše
v pořádku, připojíme na výstupní konek-
tor X2 reproduktor o impedanci nejmé-
ně 4 Ω s výkonem alespoň 5 W a po-
stupně zasuneme elektronky. Po chvíli
(než se nažhaví katody elektronek) by
měl být v reproduktoru slyšet slabý
brum. Přiložením šroubováku na vstup
zesilovače (pozor na dotyk s kostrou!)
by se brum měl výrazně zvětšit. To je
dobrá známka toho, že zesilovač pra-
cuje. Protože zapojení nemá žádných
nastavovacích prvků, je velká pravdě-
podobnost, že zesilovač bude dobře
pracovat na první pokus. Pokud tomu
tak není, zkontrolujeme napětí na ano-
dách (příp. mřížkách) elektronek. Vět-
šinou je chyba např. v chybějícím spo-
ji, součástce nebo vadné elektronce.

Závěr
Předložený návrh konstrukce výko-

nového nízkofrekvenčního zesilovače
osazeného elektronkami z hlediska
obvodového řešení nepřináší žádné
převratné novinky. Má především slou-
žit k „oprášení“ starého, dnes už mož-
ná opomenutého řešení, které umož-
ňuje dosáhnout s nízkými náklady
slušného výsledku. Může též posloužit
k další diskusi a možnostem řešení ze-
silovače, který je vhodný např. pro mla-
dé muzikanty.
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Tab. 3. Parametry výstupního transformátoru
Jmenovitý výstupní výkon 40 W
Jmenovitá impedance primárního vinutí 4,7 kΩ
Jmenovitá impedance sekundárního vinutí 6 Ω
Indukčnost primárního vinutí (a-a) 320 H (při 230 V, 50 Hz)
Rozptylová indukčnost (a-a) 6,6 mH
Maximální proud primárním vinutím 120 mA
Převodový poměr 2x 14:1
Odbočka pro stínicí mřížku 40 %
Kapacita primárního vinutí (a-a) 290 pF
Odpor primárního vinutí 154 Ω
Odpor sekundárního vinutí 0,2 Ω
Rozměry 100 x 100 mm, výška 90 mm
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Zobrazovací jednotka

Domnívám se, �e v dne�ní dobì je
celkem zbyteèné stavìt moduly digitál-
ních voltmetrù, nebo� na trhu je dostatek
tìchto univerzálních digitálních mìøidel.
Jako zobrazovací jednotku jsem tedy na-
konec pou�il právì tento pøístroj, u které-
ho byl rozsah nastaven odporovým dìli-
èem. Údaji 100.0 odpovídá napìtí 10 V,
rozsah je tedy 20 V (31/2místný displej),
av�ak desetinná teèka je nastavena
o jedno místo doprava. Pro uvedený rozsah
lze snadno navrhnout dìliè podle obr. 5.

Vypoètený odpor 990 kW je nahrazen
paralelní kombinací RC = 1,8 MW a RB =
= 2,2 MW. Pøesnost pou�itých rezistorù
by mìla být minimálnì 1 %, proto�e ta
výraznì urèuje pøesnost mìøení.

Zobrazovací jednotka (modul digitální-
ho voltmetru) musí být napájena zdrojem,
který má oddìlenou zem od vstupních
svorek INHI a INLO. Vezmeme-li v úvahu
nepøetr�itý provoz regulátoru (v zimních
mìsících regulátor slou�í pouze k mìøi-
cím úèelùm), nezbývá, ne� po�adované
napájení zajistit transformátorem (oddì-
leným sekundárním vinutím).

Napájení

Napájecí zdroj je koncipován jako
klasická konstrukce symetrického zdro-
je. V primárním okruhu nalezneme zaøa-
zenou pojistku, která chrání transformá-
tor a zároveò sí� v pøípadì poruchy proti
pøetí�ení. Primární strana obsahuje inte-
grovaný usmìròovací mùstek D18, na
který navazují filtraèní kondenzátory C13
a C14. A nakonec je zde typické zapo-
jení integrovaného stabilizátoru. Tím
máme �udìláno� symetrické napájení
±12 V. Oddìlené napájení pro zobrazo-
vací jednotku se skládá z jednocestného
usmìròovaèe D19, filtraèního kondenzá-
toru C19 a zatì�ovacího rezistoru R61.
Výsledné napìtí na výstupu by mìlo být
asi 9 V.

V následujících odstavcích je popsán
netradièní postup návrhu filtraèních kon-
denzátorù a chlazení, který je mo�né vy-
u�ít i pro jiné konstrukce.

Návrh filtraèních kondenzátorù
napájecího zdroje

Zde popisovaný návrh filtraèního
kondenzátoru vychází z pøedpokladu, �e
dobíjecí proud (proud usmìròovací ote-
vøenou diodou) filtraèního kondenzátoru
má tvar �pùlsinusovky�. Dále je zapotøebí

k vyøe�ení slo�itých vztahù program na
øe�ení nelineárních rovnic nìkterou z nu-
merických iteraèních metod (Newtono-
va, Bisekce, Regula falsi), co� by nemìl
být s poèítaèem problém. Popøípadì lze
pou�ít i grafickou metodu. Vztahy byly
odvozeny s pomocí integrace prùbìhù
nabíjecích proudù a napìtí. Návrh je vy-
svìtlen na pøíkladu.

Nejprve pøehled pou�itých velièin:

Uzdroj - Po�adované výstupní napìtí.
Us - Napìtí na vstupu stabilizátoru.
Usmin - Minimální napìtí na vstupu sta-
bilizátoru pøi poklesu sítì o 15 %.
Usmax - Maximální napìtí na vstupu
stabilizátoru pøi pøepìtí sítì o 10 %.
Um - Nominální napìtí na sekundárním
vinutí transformátoru (maximální ampli-
tuda naprázdno).
Ummin - Minimální napìtí na sekundár-
ním vinutí transformátoru (maximální
amplituda naprázdno), 15 % pokles sítì.
Ummax - Maximální napìtí na sekun-
dárním vinutí transformátoru (maximální
amplituda naprázdno), 10 % pøepìtí sítì.
Uef - Efektivní napìtí na sekundárním
vinutí pøi daném proudovém odbìru.
tab - Èas nabíjecího proudu kondenzá-
toru.
C - Celková kapacita filtraèního konden-
zátoru.
Is - Odebíraný proud.
Ief - Efektivní proud sekundáru.
rs - Celkový sériový odpor po stabilizá-
tor (transformátor + diody) pøi jmenovi-
tém zatí�ení.
p - Zvlnìní.
n - n-cestné usmìrnìní.
m - poèet diod v usmìròovací cestì.
Ud - napìtí na diodì.
Rd - dynamický odpor usmìròovací diody.

- Po�adujeme navrhnout filtraèní kon-
denzátor pro zdroj stabilizovaného napì-
tí Uzdroj = 12 V. Vstupní velièiny jsou:
Usmin = 15 V (stabilizátoru ponechává-
me 3 V), Is = 200 mA (odmìøeno) a p = 5 %
(volba).
- Iteraènì vypoèteme Ummin:

kde (15)

a ktr volíme podle následující tabulky:

ktr Usmin/Is
0,07 a� 0,1 1 a� 10
0,05 a� 0,08 10 a� 100
0,04 a� 0,06 100 a� 1000

Odhadli jsme Ud = 0,7 V a Rd = 0,7 W
(tyto parametry závisí na druhu usmìr-
òovací diody). Podle tabulky odhaduje-
me ktr = 0,09. Dále n = 2 (2cestný
usmìròovaè) a m = 1 (u symetrického
zdroje je v usmìròovací cestì pouze jed-
na dioda). Vychází rs = 8,15 W a iteraèní
metodou Ummin = 20,915 V.
- Vypoèítáme Um a Umax:

          (16)

Konstanty 0,85 a 1,1 popisují 15 % po-
kles a 10 % pøepìtí sí�ového napìtí.
V na�em pøípadì vychází Um = 24,606 V
a Ummax = 27,066 V.
- Zpìtnì iteraèní metodou musíme vy-
èíslit Us a Usmax.

Opìt iteraèní metodou vychází Us =
= 18,377 V a Usmax = 20,646 V. Nyní
tedy známe kolísání amplitudy Um a
vstupní napìtí stabilizátoru Us vlivem
kolísání sí�ového napìtí. Toto vstupní
napìtí zkontrolujeme s údaji výrobce
stabilizátoru. V na�ich výpoètech jsme
se ov�em dopustili malé chyby tím, �e rs
jsme celou dobu pova�ovali za konstant-
ní.
- Nyní urèíme kapacitu filtraèního kon-
denzátoru. Nejprve doba, po kterou je
dioda otevøena a kondenzátor se nabíjí,
je:

          (19)

Dosadíme-li za f = 50 Hz, dostáváme
tab = 0,00463 s. Kapacita filtraèního
kondenzátoru potom bude:

Po dosazení dostáváme 1,17 mF.
- Výrobci transformátoru musíme sdìlit
parametry Uef a Ief:

V na�em pøípadì je Uef = 17,402 V a
Ief = 0,326 A.
Tímto známe vstupní parametry pro ná-
vrh transformátoru a kapacitu filtraèního
kondenzátoru.

Popsaný návrh filtraèního kondenzá-
toru prosím chápejte jako demonstraci
toho, jak je mo�né návrhovat docela
pøesnì za pou�ití moderních výpoèet-
ních prostøedkù. Zbývá navrhnout chla-
zení stabilizátoru.

Návrh chlazení stabilizátoru

Pro lep�í pochopení se nejdøíve podí-
vejme na rozlo�ení teplot a tepelných
odporù v systému výkonová souèástka -
- chladiè - okolí, viz obr. 6.
- Nejprve urèíme celkový ztrátový výkon
na stabilizátoru:

          (22)

Regulátor teplovodního
èerpadla sluneèního kolektoru

Ing. Kamil Toman
(Pokraèování)
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Ten bude maximální pøi maximálním pøe-
pìtí sítì a maximálním proudovém od-
bìru. Mo�nost zkratu na výstupu stabili-
zátoru neuva�ujeme.
- K uchlazení takového ztraceného výko-
nu na stabilizátoru budeme potøebovat
celkový tepelný odpor Rthpotr.

          (23)

Prakticky to znamená zvolit maximální
teplotu okolí a maximální dovolenou tep-
lotu polovodièového pøechodu (uvedeno
v katalogu).
- Pøi následujícím výpoètu budeme uva-
�ovat pouze tepelné odpory Rthjc a
Rthca podle obr. 6, z kterého mù�eme
urèit celkový vztah pro Rthpotr:

          (24)

Odtud plyne koncový vztah (25) pro tepel-
ný odpor chladièe, z kterého budeme na-
vrhovat velikost a tvar chladicího profilu.
Tepelný odpor pro daný typ a velikost
chladicího profilu ji� udává výrobce.

Zaène-li velikost Rthchladic vycházet
pøíli� velká, znamená to, �e stabilizátor
se doká�e uchladit sám a dal�í chladiè
není potøeba. Av�ak i pøesto doporuèuji
tuto polovodièovou souèástku pøi�roubo-
vat alespoò k desce ze strany souèástek.

Naopak se zmen�ující se hodnotou
Rthchladic vzrùstají nároky na velikost a
kvalitu chladicího profilu.

Konstrukce

Celý regulátor je sestaven na dvou
deskách s plo�nými spoji (obr. 7 a 8),
pøièem� na druhé je zdroj napájecích na-
pìtí s transformátorem. Stabilizátory pro
symetrické napájení jsou pøi�roubovány
ze strany souèástek k desce, která tak
slou�í i jako chladiè. Její oteplení pøi ma-
ximálním odbìru je minimální. Deska

Obr. 6.
Rozlo�ení
tepelných

odporù
 a teplot
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zdroje je s deskou regulátoru spojena
lankovými vodièi a k napojení na kabel
sí�ového napìtí slou�í svorkovnice.

Deska regulátoru je rozdìlena na vý-
konovou a nízkonapì�ovou èást. Ta dru-
há obsahuje vstupní mìøicí obvody a
svorkovnici pro pøipojení kabelù teplot-
ních èidel. Právì na druhém konci desky
jsou spínací tranzistory a relé, které spí-
ná teplovodní èerpadlo. Vzájemné inter-
ference jsou tak minimalizovány. Ve�ke-
ré IO kromì stabilizátorù jsem umístil do
objímek pro jejich snaz�í výmìnu. Mimo
tuto desku jsou v�echny indikaèní prvky,
tlaèítko, spínaè a potenciometr k nasta-
vení teploty ZTRÁTA.

Obì desky plo�ných spojù jsou nako-
nec vestavìny do plastové skøíòky, do
které jsme pøedem pøipravili otvory pro
indikaèní a ovládací prvky, které je tøeba
po jejich instalaci na èelní stranì zakáp-
nout lepidlem pro lep�í pevnost. Poten-
ciometr je pøipevnìn na subpanel pod
èelní stranou plastové skøíòky. Ve�keré
signální a napájecí kabely jsou vyvedeny
shora plastové skøíòky. Pøístroj není po-
tøeba pøíli� odvìtrávat, nebo� oteplení
elektronických souèástek je minimální.
Pamatujme také na to, �e ka�dý otvor
navíc znamená zvìt�ení pra�nosti uvnitø
pøístroje.

Obr. 7.
Deska

s plo�nými
spoji

regulátoru

Obr. 8.
Deska

s plo�nými
spoji zdroje

     (Dokonèení pøí�tì)
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Historie
Na začátku tohoto projektu (1993) byla

myšlenka poskytnout mikropočítač, který by byl
univerzálním jádrem pro nejširší použití, pro-
gramovatelným ve vyšším programovacím ja-
zyku a který by nevyžadoval žádné další spe-
ciální vývojové nástroje. Tak se postupně rodily
mikropočítače s obchodním označení UCB/PIC
a jejich aplikace [1], [2], [3]. Paralelně vznikaly
i nové součástky a podle hesla „štěstí přeje při-
praveným“ se objevily i procesory SX firmy Sce-
nix, které mají s procesory PIC mnoho společ-
ného. Něco však mají navíc, a to je především
výkon. Dnes představují procesory SX se svými
50, případně 100 MHz taktovací frekvence nej-
rychlejší (nejvýkonnější) 8bitové mikrokontrolé-
ry na světě. A právě tento typ procesoru je srd-
cem mikropočítače UCB/PIC-2SX.

Současnost
UCB/PIC-2SX vychází ze stejných principů

jako jeho předchůdci. Je miniaturním mikropo-
čítačem pro okamžité použití, jeho programo-
vacím jazykem je intuitivní PBASIC a je opatřen
rozhraním pro pohotové zavedení aplikačního
programu z osobního počítače PC. Vývojové
prostředí je k dispozici pro DOS i WIN95 na
stránkách firmy MITE Hradec Králové s.r.o.
www.mite.cz/pic zdarma. Jeho rozměry dovolu-
jí chápat mikropočítač opravdu jako součástku.
Vždyť má velikost pouzdra DIP24 a může být
vložen do standardní objímky se 24 vývody
s roztečí řad 15,24 mm. Ze schématu na obr. 2.
je patrné, že je možné využít 16 aplikačních li-
nek P0 až P15. Každá z těchto aplikačních li-
nek je pod kontrolou příkazů jazyka PBASIC a
je jen na vás, jak ji využijete (jako výstupní,
vstupní, asynchronní sériovou, generující puls
atd. [2]). Co tedy vlastně přináší UCB/PIC-2SX
proti svému předchůdci [2] navíc? Podívejme
se do srovnávací tabulky.

V této tabulce není zachycena velmi důležitá
skutečnost, totiž že mikropočítače UCB/PIC-2
a UCB/PIC-2SX jsou vzájemně vývodově sluči-
telné. I méně obeznámený čtenář však vidí
vedle již avizovaného zvýšení taktovací frek-
vence podstatné zvětšení paměťových prosto-
rů. Zvětšila se 8x paměť programu, přibyla i tzv.
zápisníková paměť. Celkem 16 KB programo-

vého kódu může být použito pro umístění až
osmi programů 2 KB. Po zapnutí napájení nebo
signálu RESET je vždy prováděn program 0.
Každý z osmi programů musí být zaveden
zvlášť. K tomu je určen povel Alt +#, kde # (0-7)
je číslo paměťového bloku. I když je to vlastně
osm nezávislých prostorů, mohou při vhodném
použití příkazů RUN tvořit jeden funkční celek.

Zápisníková paměť má celkem 64 B (0-63).
Po připojení napájení, případně provedení RE-
SET je naplněna nulami. Pozice paměti 0-62
jsou použitelné pro uložení 8bitových hodnot
proměnných. Zápisníková paměť je společná
pro všechny programy. Pozice 63 uchovává in-
formaci o právě běžícím programu (0-7).

Je na místě se seznámit se třemi novými
příkazy jazyka PBASIC: RUN, PUT a GET.
RUN číslo
Spustí program číslo.
PUT pozice, proměnná
Uschová hodnotu proměnné na pozici v zápis-
níkové paměti.
GET pozice, proměnná
Vyzvedne z pozice v zápisníkové paměti ulože-
nou hodnotu a vloží ji do proměnné.

I některých dalších příkazů jazyka PBASIC
(i když zdánlivě zůstaly beze změny) se dotkla
změna taktovací frekvence [5].
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Chceme-li mikropočítač UCB/PIC-2SX vy-
zkoušet, stačí nám opravdu velmi málo. Na
obr. 3 je ukázáno schéma zapojení vývojové
desky a naznačena její podoba. Základem je
vlastně jen objímka DD1 pro pouzdro DIP24,
konektor XC1 9 pin pro připojení sériového ka-
belu, svorky XC2 pro připojení zdroje (nejlépe
baterie 9 V). V souladu se schématem mikro-
počítače (obr. 2) je připojena sériová komuni-
kační linka (Sout/TX, Sin/RX, ATN a Vss/GND),
napájení (Vin/PWR, Vss/GND) a tlačítko RE-
SET. Do připravených otvorů mohou být dopl-
něny měřicí body, např. řadové konektory X1 a
X2.

Sériovým kabelem připojíme osobní počí-
tač PC a spustíme na něm programovací pro-
středí. Pokud budeme čerpat z některé z mno-
ha aplikačních zpráv, máme program vytvořený
během několika minut. Povelem Alt +R jej pak
snadno přeneseme do paměti mikropočítače a
spustíme.

Budoucnost
Programovací prostředí intuitivního jazyka

PBASIC, o kterém směle prohlásíme, že jej umí
každý, je díky velkému výkonu centrálního pro-
cesoru skutečně vhodným nástrojem. Můžeme
si jen přát, aby další generace mikropočítačů
UCB/PIC byla stejně malá nebo ještě menší a
ještě výkonnější (100 MHz?). U osobních počí-
tačů PC je snaha vytvořit univerzální sběrnici
pro připojení periferních zařízení. Bude další
generace UCB/PIC obsahovat podobnou sběr-
nici?

Literatura
[1] Netuka, J.: UCB/PIC-2: mikropočítač splně-
ných přání. PE A Radio, 3/1996, s. 23-25.
[2] Netuka, J.: UCB/PIC – mikropočítač pro
okamžité použití. AR A, 10/1994, s. 14-17.
[3] Hojsa, P.; Netuka, J.: Sběrnice I2C (nejen)
pro UCB/PIC-2. PE A Radio, 9/1996, s. 12-13.
[4] Hojsa, P.; Netuka, J.: Sběrnice I2C (nejen)
pro UCB/PIC-2. PE A Radio, 9/1996, s. 12-13,
10/1996, s. 15-18.
[5] BASIC Stamp IIsx Manual v1.1. WEB
www.mite.cz/pic, 1998, s. 8.

Obchodní označení mikropočítače UCB/PIC-2 UCB/PIC-2SX
Použitý mikrokontrolér Microchip PIC 16C57 Scenix SX28AC/SS
Rychlost provádění programu 4 000 příkazů PBASIC/sec 10 000 příkazů PBASIC/sec
Taktovací frekvence procesoru 20 MHz 50 MHz
Velikost paměti programu 2 KB 16 KB (8 x 2 KB)
Velikost paměti pro proměnné 32 B (6 I/O, 26 proměnné) 32 B (6 I/O, 26 proměnné)
Zápisníková paměť NE 63 B
Počet aplikačních linek 16 16
Spotřeba 8 mA, 100 µA v úsporném módu 60 mA, 200 µA v úsporném módu
Napájecí napětí 6-9 V DC 6-9 V DC
Zatížení každé aplikační linky 20 mA, resp. –25 mA 30 mA, resp. –30 mA
Souhrnné zatížení všech (části) 40 mA, resp. 50 mA 60 mA, resp. 60 mA
aplikačních linek na jednu polovinu aplikačních na jednu polovinu aplikačních

linek (P0=P7 nebo P8-P15)  linek (P0=P7 nebo P8-P15)
Pouzdro DIP24 DIP24
Počet příkazů jazyka PBASIC 36 39
Komunikační port PC počítače COM (9600 Bd) COM (9600 Bd)
Programovací prostředí DOS (Stamp2.exe), DOS (Stamp2SX.exe),

WIN95 (Stamp2w.exe) WIN95 (Stamp2SXw.exe)
Obr. 3. Schéma zapojení vývojové

desky pro UCB/PIC-2

Obr. 1. Mikropočítač UCB/PIC-2SX

Obr. 2. Schéma zapojení
mikropočítače UCB/PIC-2SX

UCB/PIC-2SX:
stále větší výkon
Pokud by se vám zdálo, že jste mikropočítač vpravo na obr. 1 již někde

viděli, nejste daleko od pravdy [1]. Je to však jako s auty. Karoserie skoro
stejná, motor a vnitřní vybavení úplně jiné. V tomto případě nadstandardní.
Nový typ mikropočítače chce hodit rukavici všem, kteří stále přehlížejí pro-
gramovací jazyk BASIC, a představit se jako mikropočítač, který je skuteč-
ně mikropočítačem splněných přání [2].
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RNDr. Bohumil Sýkora

Stavíme reproduktorové
soustavy (XVIII)

Minule jsme se začali zabývat pro-
blémy okolo reprodukce zvuku z hledis-
ka barvy. Samotný pojem barvy zvuku je
poněkud problematický, vychází z ana-
logie k vidění a vlastně vůbec není přes-
ně definován. Ve skutečnosti zahrnuje
velmi široký rozsah atributů zvukového
signálu souvisejících s tím, co se z fyzi-
kálního hlediska ne zcela korektně
označuje jako spektrální složení. Prak-
ticky se v pojmu barvy zvuku odráží zá-
sadní praktická schopnost člověka (a
nejen člověka) rozpoznat např. kdo mlu-
ví, nezávisle na tom, co říká, který nástroj
hraje, nezávisle na tom, které noty hraje,
zvláště dobře cvičení odbornící dokáží
identifikovat i konkrétní exemplář (které
housle právě hrají) a podobně. Jedním
ze základních kritérií kvality reprodukce
je pak to, do jaké míry je individualita
zdroje zvuku zachována, přičemž z to-
hoto hlediska mohou být tolerovány
i dosti hrubé nedostatky typu ztráty vý-
šek, basů nebo obojího.

Jak jsme si již řekli, technicky se jed-
ná o zachování proporcionality „spekt-
rálních složek“ především v oblasti stře-
dů. Bohužel, dynamický reproduktor
běžné konstrukce je po této stránce vel-
mi nedokonalé zařízení. Výchozí úvahy
na téma fyzikální funkce reproduktoru
předpokládají, že membrána se chová
jako ideálně tuhá, přitom však pokud
možno nehmotná deska (popř. kužel
nebo něco podobného). Kdyby tomu tak
skutečně bylo, žádný problém s barvou
středů by nás netrápil. Skutečná mem-
brána je ovšem hmotná a poddajná, a to
je ten problém. Podívejme se, co se
děje, když se kmitací cívka pokusí uvést
membránu do pohybu. V místě spoje
s membránou začne působit síla, která
by nehmotnou tuhou membránu rozhý-
bala jako celek. Skutečná membrána se

tak výrazné, že posunulo dělicí frekven-
ci výhybky skoro o oktávu.

Zásadním problémem konstrukce
reproduktoru určeného pro reprodukci
středních kmitočtů (což nemusí být jen
speciální „střeďák“, avšak platí to i pro
basový reproduktor v dvoupásmové kom-
binaci) je tedy likvidace vlivu ohybových
kmitů membrány na vyzařování. Úplně
se tento vliv vyloučit nedá, je však tím
menší, čím je membrána tužší. Vliv
vlastních módů se omezí tím, že se tyto
módy jednak zatlumí použitím vhodného
materiálu, případně vhodným nátěrem
či impregnací, a dále tím, že se příslušné
kmitočty posunou mimo pracovní pásmo
reproduktoru. To je opět věc materiálu
- tyto kmitočty jsou tím vyšší, čím je ma-
teriál lehčí a tužší. To vede konstruktéry
k používání různých kompozitních „exo-
tičností“ typu uhlíková vlákna, kevlar,
kovová pěna a podobně. Tyto materiály
jsou samozřejmě drahé a to se projevu-
je na ceně reproduktorů. Jelikož kmito-
čty vlastních módů jsou tím nižší, čím je
větší průměr membrány, jsou uvedené
problémy obzvlášť nepříjemné u dvou-
pásmových konstrukcí reproduktorových
soustav, kdy „středy vyzařuje basák“,
který, jak známo, nemůže být libovolně
malý. Opravdu kvalitní basový měnič
vhodný pro dvoupásmovou soustavu
může mít cenu větší, než je součet ceny
slušné kombinace „basák“ + „střeďák“
pro trojpásmovou kombinaci. Tento fakt
na základě jakéhosi myšlenkového zvra-
tu podpořil u některých skalních „hifistů“
vžité přesvědčení, že dvoupásmová
soustava je nutně lepší než třípásmová,
zejména pak když je hodně drahá (ono
to přesvědčení není tak docela neopod-
statněné, ovšem ze zcela jiných důvodů).
Na to samozřejmě hřeší výrobci repro-
duktorových soustav, avšak to je pro-
blém pro jiné pokračování našeho seriá-
lu. Shrnuto, podtrženo, není jednoduché
zkonstruovat opravdu kvalitní středotó-
nový reproduktor. Rozhodně je to však
menší problém než zkonstruovat baso-
vý reproduktor vhodný i pro „středy“.

    (Pokračování příště - a co výšky?)

však začne místo toho jenom deformo-
vat - ohýbat. Deformace se postupně
šíří, děje se tak ale konečnou rychlostí
v důsledku setrvačnosti membrány.
V době, kdy se kmitací cívka začne po-
hybovat nazpět, postoupila deformace
o kousek dál a v místě spoje s cívkou se
začíná membrána deformovat opačným
směrem. A tak dále, jak to naznačují
obr. 1a až d. Po membráně se tedy šíří
postupná ohybová vlna. Co je důsled-
kem? Různé body membrány kmitají a
tudíž i vyzařují s různou fází, jejich vyza-
řování se v prostoru sčítá velmi složitým
způsobem, fázové vztahy závisejí na
kmitočtu a na kmitočtu tak začíná velmi
silně záviset i výsledný akustický tlak.

Situace se dále komplikuje tím, že
postupující ohybová vlna se odráží od
okraje membrány, vrací se zpět, odráží
se od spoje s kmitačkou... a tak dále,
takže na membráně vznikají stojaté
vlny, které pro jisté kmitočty vykazují
cosi jako rezonance (tzv. vlastní ohybo-
vé módy), pro něž se na kmitočtové
charakteristice objevují obzvláště výraz-
ná zvlnění. Zajímavé je, že výskyt těch-
to módů se projevuje i na impedanční
charakteristice, což je dobře patrné
z obr. 2a až c. Na obr. 2a je celková mo-
dulová charakteristika impedance jisté-
ho „obyčejného“ reproduktoru, na obr.
2b je zvětšený úsek středních kmitočtů
a na obr. 2c je fázová charakteristika
impedance v tomto úseku (pozor - jedná
se o fázový úhel komplexní impedance,
což je něco zcela jiného než fázová
charakteristika vyzařování reprodukto-
ru). Viditelné kudrlinky odpovídají výsky-
tu vlastních módů. Setkal jsem se do-
konce kdysi s reproduktorem, u kterého
zvlnění impedanční charakteristiky bylo

Obr. 1a. Obr. 1b.

Obr. 1c. Obr. 1d.

Obr. 2a.

Obr. 2b.

Obr. 2c.
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Možnosti

Navrhnuté riešenie AudioPortu je
spojením miniaturizovanej zvukovej
karty s miniaturizovanou meracou kar-
tou. Na jeho vstup možno pripojiť mik-
rofón, snímač gitary alebo analógový
signál, ktorý je výstupom snímača ale-
bo meracieho člena. D/A prevodník
AudioPortu umožňuje digitalizovať
vstupný signál na dvoch kanáloch.
Vstupné obvody majú rôzne zosilne-
nie, a tak AudioPort môže pracovať
v dvoch režimoch. Prvý režim - AC - je
pre malé striedavé, hlavne akustické
signály. Druhý režim - DC - je pre jed-
nosmerné signály. V režime AC - strie-
davý vstup s vysokou citlivosťou - po-
skytuje AudioPort kvalitu nahrávaného
zvuku na úrovni 8bitového SoundBlas-
tra. V režime DC - jednosmerný vstup
- umožňuje 8bitovú digitalizáciu vstup-
ného napäťového signálu v rozsahu od
0 do asi 2,75 V. Overená a funkčná je
aj verzia s 12bitovým A/D prevodní-
kom.

Maximálna rýchlosť A/D prevodu,
ktorú umožňuje riešenie 8bitového
AudioPortu, je asi 12 kHz. Prevod sa
riadi programovo, a teda maximálna
rýchlosť prevodu závisí aj na type PC.
Bežne možno dosiahnuť rýchlosť pre-
vodu vyše 10 kHz. Podľa známych te-
orémov táto rýchlosť prevodu postaču-
je pre záznam zvuku v spektre asi do
5 kHz. 12bitový prevodník umožňuje
dosiahnuť rýchlosť vzorkovania do
7 kHz. Je vhodný na meranie a zber
údajov. AudioPort poskytuje tiež jed-
noduchý analógový alebo programo-
vo riadený PCM výstup.

Inštalácia

Konštrukčne je AudioPort predlžo-
vací dvojstranný konektor, ktorý sa pri-
pojí buď na voľný paralelný port počí-
tača alebo medzi konektor počítača a
kábel tlačiarne. V neaktívnom stave
neovplyvňuje funkciu tlačiarne. Počas
činnosti riadiaceho programu Audio-
Portu ostáva tlač iareň pripojená.
V niektorých prípadoch je vhodné tla-
čiareň vypnúť sieťovým vypínačom.

AudioPort pre svoju činnosť nepo-
trebuje externý napájací zdroj. Využí-
va nízkonapäťové obvody s malým prí-
konom, pre ktoré postačuje napájanie
získané z datových liniek paralelného
portu. „Nespotrebovaný” prúd možno

využiť na napájanie elektretového mi-
krofónu alebo vhodného meracieho zo-
silňovača pri zbere analógových úda-
jov z rôznych snímačov. Možnosť
nasmerovať PCM výstup na reproduk-
tor PC umožňuje bez ďalších prídav-
ných zariadení naučiť počítač rozprá-
vať.

Ako každé zariadenie, ktoré sa pri-
pája k počítaču, aj AudioPort potrebu-
je programovú obsluhu. Štandardné
programové pracuje v prostredí DOSu.
Na rozdiel od rôznych zvukových ka-
riet umožňuje jednoduché začlenenie
jeho obsluhy a využitie možností do vy-
tváraných programov. Pre svoju čin-
nosť nevyužíva žiadne prerušenie.
Jedine pri prehrávaní audio klipov
ponúka možnosť zastaviť interné pre-
rušenie od hodinového časovača, kto-
ré ináč spôsobuje akustický brum
18 Hz.

Konštrukcia

Elektronika AudioPortu využíva
A/D prevodník LTC1098, ktorému pre
činnosť postačuje energia získaná
z výstupných liniek paralelného portu
pre tlačiareň. Rýchlosť prevodu pritom
úplne vyhovuje pre požadované funk-
cie. Na úpravu vstupných signálov a
ochranu prevodníka sa využíva bežný
dvojitý operačný zosilňovač typu
LM358. Jeho spotreba je vyššia ako
spotreba samotného prevodníka. Spo-
ločná záťaž 8 výstupných datových li-
niek paralelného portu, z ktorých sa
AudioPort napája, je napriek tomu

menšia ako 2 mA. Je to dostatočne
hlboko pod povolenou záťažou použí-
vaných výstupných obvodov.

Celý systém sa nachádza na dvoj-
strannej doske s plošnými spojmi s roz-
mermi 3,7 x 3,7 cm. Na oboch koncoch
dosky sú osadené 25vývodové konek-
tory CANNON tak, že doska tvorí
predlžovací kus konektora paralelné-
ho rozhrania. Z bočnej strany je ste-
reo konektor jack 3,5 mm, cez ktorý sa
pripája AC alebo DC signál, a ktorý je
zároveň výstupom D/A prevodníka,
PCM signálu alebo napájania exter-
ných obvodov. AudioPort je postavený
na báze SMD obvodov s výnimkou
napäťovej referencie, ktorá je v puzdre
TO-92 a elektrolytických kondenzáto-
rov, ktoré sú umiestnené zo spodnej
strany dosky s plošnými spojmi. Dosku
možno vložiť do krytu používaného na
uchytenie dvoch 25vývodových konek-
torov. Pri pripájaní ku PC treba správ-
ne pripojiť AudioPort k konektoru tla-
čiarne. Pripojenie opačným koncom ku
konektoru COM2 (RS232) vedie spra-
vidla k zničeniu A/D prevodníka.

Popis A/D prevodníka

Prevodník LTC1098 je mikropríko-
nový 8bitový aproximačný A/D pre-
vodník so sériovým výstupom údajov.
Obsahuje dva multiplexované progra-
movo voliteľné analógové vstupy vy-
bavené sample-and-hold obvodmi.
Vstupy môžu pracovať buď ako dva
jednoduché alebo ako jeden diferenč-
ný vstup. Prevodník v aktívnom stave
vyžaduje na činnosť minimálne 2,7 V
a napájací prúd maximálne 100 µA.
V kľudovom stave, do ktorého pre-
chádza automaticky po každom prevo-
de, má spotrebu typicky 1 nA. Zabu-
dovaný je v 8vývodovom puzdre DIL
alebo vo verzii SMD v puzdre SO8. Na-
pájacie napätie prevodníka, ktoré je zá-
roveň referenčným napätím, sa môže
pohybovať od 2,7 do 6 V. Maximálna
rýchlosť vzorkovania a prevodu A/D je
od 16 500 prevodov pri 2,7 V do 33 000
prevodov za sekundu pri napájaní 5 V.

Funkcia vývodov 8vývodového puz-
dra obvodu LTC1098 je v tabuľke 1.

AudioPort
Ing. Daniel Biman, CSc.

Počítače triedy PC možno využiť aj pre iné účely ako písací stroj, surfo-
vanie po Internete alebo hry. Medzi doplnky, ktoré rozširujú použiteľnosť
PC patria aj rôzne A/D a D/A prevodníky. Zariadenia pre amatérske alebo
poloprofesionálne použitie sa kvôli jednoduchosti inštalácie a konštruk-
cie často pripájajú ku paralelnému alebo sériovému portu počítača. Viace-
ro takýchto konštrukcií možno nájsť aj na stránkach AR alebo iných od-
borných časopisov.

Tab. 1. Funkcia vývodov obvodu LTC1098

Vývod Označenie Funkcia Popis

1 CS/ Výber obvodu Logická úroveň L pripojí prevodník
k napájaniu a prebudí ho k činnosti,
H nastaví režim so zníženým príkonom
a inicializuje logiku prevodníka

2 CH0 Analógový vstup Kanál CH0 A/D prevodníka alebo
diferenčný vstup +

3 CH1 Analógový vstup Kanál CH1 A/D prevodníka alebo
diferenčný vstup -

4 GND Analógová zem Spoločná s digitálnou zemou
5 Din Digitálny vstup Vstup adresy multiplexovaného

kanálu
6 Dout Digitálny výstup Výstup údajov A/D prevodu
7 CLK Hodinový vstup Synchronizačné hodiny pre posun

údajov
8 Vcc/Vref Napájanie Vstup pre napájacie a referenčné

napätie prevodníka
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Prevodník LTC1098 komunikuje
s riadiacimi obvodmi prostredníctvom
synchrónnej poloduplexnej 4vodičovej
sériovej zbernice. Sériová komuniká-
cia je synchronizovaná hodinovým sig-
nálom CLK. Priebehy komunikácie na
sériovej zbernici možno vidieť na obr.
1. Každý bit je vysielaný pri zostupnej
hrane signálu CLK a platný pri vzostup-
nej hrane. Prevodník LTC1098 najprv
prijíma vstupné dáta, a potom až vy-
siela späť výsledok A/D prevodu v po-

loduplexnom režime. Tento režim umož-
ňuje trojvodičové prepojenie vysielania
a linky DIN a DOUT môžu byť spojené
do jedného obojsmerného signálu.

Dátový prenos sa inicializuje zo-
stupnou hranou signálu CS/. Prevod-
ník sa prebudí k činnosti a čaká na štart
bit na linke DIN. Po príjme štart bitu sa
cez linku DIN očakáva trojbitové vstup-
né slovo, ktoré konfiguruje prevodník
a štartuje konverziu. Po jednom nulo-
vom bite (NULL) začne prevodník vy-

sielať výsledok konverzie po linke
DOUT. Po výmene údajov sa má signál
CS/ prepnúť späť do úrovne H. Tým
sa zabezpečí inicializácia prevodníka
a jeho príprava na ďalší prevod.

Štart bit a trojbitové riadiace vstup-
né slovo je definované postupnosťou:

START SGL/DIFF ODD/SIGN MSBF

Význam jednotlivých bitov riadiace-
ho slova je upresnený ďalej.

START
Prvá logická úroveň H, zapísaná do

prevodníka po prechode CS/ do úrov-
ne L, je štart bit. Tento bit inicializuje
prenos údajov. Po štart bite sa načíta-
jú tri nasledujúce vstupné bity ako kon-
figuračné slovo. Ďalšie vstupné bity sa
ignorujú až do novej inicializácie pre-
vodníka (nasledovného cyklu CS/).

SGL/DIFF, ODD/SIGN
Dva bity nasledujúce po štart bite

určujú adresu multiplexora a funkciu
vstupov podľa tabuľky 2. V jednodu-
chom režime sa vstupné kladné napä-
tie meria voči zemi - GND. Riadiacimi
bitmi možno nastaviť požadovaný
vstupný kanál. V prípade AudioPortu
sa týmto volí vstup AC alebo DC.

V diferenčnom režime sa meria na-
pätie medzi dvomi vstupnými linkami.
Možno nastaviť priradenie invertujúce-
ho a neinvertujúceho vstupu k vstupom
CH0 a CH1. Tento režim sa v AudioPor-
te nevyužíva.

Obr. 1. Priebehy logických signálov pri činnosti prevodníka

adresa MUX Kanál
GND

SGL/DIFF ODD/SIGN CH0 CH1

Jednoduchý režim
1 0 + vstup - vstup
1 1 + vstup - vstup

Diferenčný režim
0 0 + vstup - vstup
0 1 - vstup + vstup

Tab. 2. Význam bitov riadiaceho slova

Obr. 2. Zapojenie AudioPortu
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MSBF
Ak je tento bit vstupného slova

v úrovni H, bude sa vysielať najvýzna-
mnejší bit binárneho slova ako prvý.
Ak je v úrovni L, bude sa po vyslaní
údajov opakovať vysielanie v opačnom
poradí. Vysielaný reťazec bude mať
tvar B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1, B0,
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7.

Popis funkčnej schémy

Zapojenie AudioPortu je na schéme
na obr. 2. Zreteľné je paralelné prepo-
jenie obidvoch konektorov K1 a K2 typu
Cannon 25. Jedine linka Error je od-
delená cez rezistor R5, aby nedochá-
dzalo ku kolíziám pri hlásení chyby
z tlačiarne, ak ostane tlačiareň náho-
dou pri činnosti s prevodníkom zapnu-
tá. Odpor rezistoru pri bežne riešenom
rozhraní s obvodmi LSTTL alebo HC-
MOS neovplyvňuje činnosť hlásenia
Error z tlačiarne.

V zapojení možno rozoznať 4 bloky:
• napájanie
• D/A prevodník a PCM výstup
• zosilňovače
• A/D prevodník.

Napájanie
Dvojité diódy D1 až D4 spolu s elek-

trolytickým kondenzátorom CE1 vytvá-
rajú pri bežnom PC a výstupných lin-
kách P0.0 až P0.7 v úrovni H zdroj
napájacieho napätia asi 4,2 V pre čin-
nosť prevodníka a zosilňovačov. Z na-
pájacieho napätia sa cez rezistor R29
budí referenčný napájací zdroj s ob-
vodom TL431, ktorý pre činnosť potre-
buje prúd minimálne 1 mA. Jeho zá-
kladné napätie 2,5 V sa rezistormi R18
a R27 upravuje na 2,75 V tak, aby po-
stačovalo na napájanie A/D prevodní-
ka. Pre prevod audiosignálov jeho
presnosť nie je podstatná. Pri meraní
jednosmerných signálov zmena o je-
den bit pre toto referenčné napätie
odpovedá zmene o 10,8 mV. Presnosť
váhovania jedného bitu a zobrazova-
nia správnych údajov možno upraviť
programovo.

Napájanie externých zariadení cez
konektor K3 sa povoľuje cez tranzistor
T2 linkou P2.2 paralelného portu sú-
časne s uvoľnením signálu CS/ pre
prevodník A/D. Rezistor R4 a dióda D5
slúžia na ochranu systému pri nevhod-
nom pripájaní externých obvodov. Zá-
roveň umožňujú kombinovať napájanie
alebo generovanie výstupného analó-
gového alebo audio signálu na rovna-
kej výstupnej linke konektora K3. Uni-
verzálnejšie riešenie vstupov a
výstupov by azda bolo viacpólovým ko-
nektorom, ktorý by umožňoval samo-
statné vyvedenie výstupov a vstupov
signálov. Vhodný konektor s potrebný-
mi malými rozmermi však nie je do-
stupný a prednosť dostala jednodu-
chosť a kompaktnosť konštrukcie pred
zvýšením univerzálnosti zariadenia.

Pre bežné systémy PC navrhnutý
spôsob napájania plne vyhovuje. Pro-
blémy môžu vzniknúť pri napájaní

z niektorých notebookov alebo PC
s napájacím napätím obvodov paralel-
ného portu 3,3 V. Použitím Shotkyho
diód a iného operačného zosilňovača
možno zabezpečiť funkciu aj v tomto
prípade. Inou možnosťou je pripojenie
externého napájania cez konektor K3
spolu s vhodnou úpravou zapojenia na
doske plošných spojov.

Ak sa audio výstup nebude v apliká-
cii využívať a bolo by treba dosiahnuť
maximálne napájacie napätie externých
zariadení, možno premostiť diódu D5,
rezistor R4 a tranzistor T2 tak, že sa +
pól kondenzátora CE1 pripojí priamo na
výstupný konektor a zruší sa alebo sa
neosadí tranzistor T1 alebo rezistor R6,
aby nemohla nastať kolízia pri náhod-
nom zopnutí P2.3. V tomto prípade sa
nebude dať využívať celý blok D/A pre-
vodníka a PCM výstup.

D/A prevodník a PCM výstup
Odporová sieť R-2R vytvára jedno-

duchý D/A prevodník, ktorého presnosť
závisí najmä na presnosti výstupných
napätí liniek datového portu P0.0 až
P0.7 v stavoch H a L a tiež na pres-
nosti odporovej siete. Kvalita výstupu
postačuje pre generovanie audio sig-
nálu pri prehrávaní nahraného audio
klipu. Tranzistor T1 slúži na generova-
nie PCM výstupu cez riadiacu linku
P2.3 paralelného portu. Pri využívaní
jeho funkcie možno pomocou nastave-
nia výstupu D/A regulovať amplitúdu,
a teda hlasitosť reprodukovania na-
hrávky. Obidva režimy prehrávania si
vyžadujú vhodné zosilnenie výstupné-
ho signálu. Pri využívaní PCM výstu-
pu postačuje v najjednoduchšom prí-
pade pripojiť reproduktor z externého
zdroja na K3 (b). Pozornosť sa musí
venovať tomu, aby sa neprekročil ma-
ximálny prúd tranzistora T1, ktorý je
100 mA. Vhodnejšie je pripojiť repro-
duktor cez dva tranzistory podľa sché-
my na obr. 3. Programové vybavenie
umožňuje transformovať nahrané
akustické signály na PCM výstup. Pri

využívaní audio výstupu prostredníc-
tvom D/A prevodníka musí byť tranzis-
tor T2 zatvorený. Príklad pripojenia nf
zosilňovača je na obr. 4.

Vstupné zosilňovače
Vstupný signál pre AC aj DC režim

sa privádza na spoločnom vstupnom
kolíku konektora jack K3 (a). Z neho
sa signál rozvetvuje na dva operačné
zosilňovače. Prvý OZ sa využíva pre
zosilnenie malých striedavých signá-
lov. Stred napájania OZ je odvodený
od referenčného napájania A/D pre-
vodníka. Druhý OZ pre DC signál je
zapojený vo funkcii napäťového sledo-
vača.

V základnej verzii AudioPortu sa vy-
užíva dvojitý OZ typu LM358. Jeho
hlavnými prednosťami sú nízky príkon
(napájací prúd asi 0,8 mA pri 5 V), jed-
noduché napájanie od 3 V, výstupné
napätie od nuly (typicky 8 mV), cena a
dostupnosť. Nevýhodou je, že maxi-
málny rozkmit kladného výstupného
napätia je asi o 1,4 V nižší ako napá-
jacie napätie. Rozdiel napájania OZ a
referenčného napätia prevodníka, kto-
rý sa vytvorí na odpore R29, umožňu-
je tento rozdiel v rámci zapojenia
AudioPortu eliminovať. Ťažkosti môžu
vzniknúť pri neštandardnom paralel-
nom porte s menším napätím na dáto-
vých linkách. Potom je vhodné použiť
operačné zosilňovače s väčším roz-
kmitom výstupného napätia alebo
výstupom v rozsahu napájacieho na-
pätia a s požadovaným nízkym napá-
janím a minimálnym príkonom (napr.
TLC27L2, OP291) a všetky diódy typu
Shotky. Ich cena je však mnohonásob-
ne vyššia a preto je vhodné použiť ich
len v odôvodnených prípadoch.

Prevodník A/D
Výstupy zosilňovačov AC a DC sa

privádzajú na dva samostatné vstupy
prevodníka A/D. Aktívny vstup sa volí
programovo pred začiatkom prevodu.
Dióda D6 chráni vstupy prevodníka
A/D najmä pri prípadnom napájaní
z externého zdroja a nie je nevyhnut-
ná. Prevodník sa aktivuje privedením
stavu L na vstup CS/. Tým sa zároveň
otvorí T2 a napájajú sa externé obvo-
dy. Keďže prevodník treba po každom
prevode nulovať, výstupné napájacie
napätie pulzuje a pri napájaní exter-
ných obvodov treba použiť dostatočne
veľký filtračný kondenzátor CE2. Ďalší
postup prevodu sa riadi linkami DI
(P2.0) a CLK (P2.1). Výstup údajov
prevodníka A/D sa chráni voči kolízii
so signálom z tlačiarne tranzistorom
T3. Počítač číta údaje cez linku P1.3.
Rýchlosť prevodu je limitovaná rých-
losťou komunikácie cez paralelné roz-
hranie, rýchlosťou prevodníka spôso-
bom programovej obsluhy.

Osadenie a oživenie AudioPortu

Pri výrobe AudioPortu nehrozia
skryté problémy a ani parametre sú-
čiastok nie sú kritické. Doska s ploš-

Obr. 4. Pripojenie analógového
výstupu k nf zosilňovaču

Obr. 3. Pripojenie reproduktora pri
využívaní PCM výstupu AudioPortu
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nými spojmi je na obr. 5, rozloženie sú-
čiastok na obr. 6. Všetky súčiastky
SMD sa osadzujú z hornej strany. Po-
stačujú na to dobré oči a vhodné ná-
stroje. Elektrolytické kondenzátory, re-
ferenčný zdroj a konektor K3 sú zo
spodnej strany (elektrolyty rovnobež-
ne s DPS). Doska plošných spojov je
navrhnutá pre dva druhy jack konek-
torov. Výhodnejšie sú konektory býva-
lej TESLY, ktoré však dostať už len vo
výpredajoch. U konektorov dodáva-
ných spoločnosťami GM alebo S.O.S.
treba pred zamontovaním do krabičky
zložiť priesvitný kryt, odstrániť preby-
točné rozpínacie kontakty, z puzdra
spojovacie plastové kolíky a upraviť
veľkosť otvorov na DPS. Odporovú sieť
R-2R D/A prevodníka možno v núdzi
osadiť jedným druhom odporov s hod-
notou 2R. Hodnotu R získame para-
lelným spojením dvoch odporov. Pri
práci s SMD to nerobí problémy. Pred
prispájkovaním CANNON konektorov
je vhodné celý systém usporiadať
v kryte, aby sa dosiahla ich vhodná

poloha vzhľadom na DPS. Kritickým
miestom mechanickej konštrukcie
môže byť vyvŕtanie otvoru v jednej po-
lovici krytu pre výstup konektoru jack.
Po osadení sa AudioPort vizuálne pre-
kontroluje a zasunie do paralelného
výstupu PC. Skontroluje sa napájacie
a referenčné napätie (najvhodnejšie na
vývodoch elektrolytických kondenzáto-
rov). Po odštartovaní programu, ak je
systém funkčný, program automaticky
identifikuje paralelný port (adresy
378H, 278H alebo 3BCH), ku ktorému
je AudioPort pripojený. Ak AudioPort
nepracuje, možno manuálne v rámci
programu nastaviť číslo použitého por-

Obr. 5. Doska s plošnými spojmi AudioPortu

Obr. 6. Osadenie dosky z obr. 5

tu a skúmať priebehy signálov na vý-
stupe portu a A/D prevodníka. Pri rea-
lizácii nie je potrebné osadiť všetky sú-
č iastky. Po malej úprave možno
AudioPort využiť ako 2kanálový A/D
prevodník.

Aplikácie

Pre jednoduchšie aplikácie mož-
no využívať napájanie, ktoré posky-
tuje AudioPort na konektore K3. Elek-
tretový mikrofón možno pripojiť podľa
obr. 7.

Pokiaľ potrebujeme vstupný signál
zosilniť a upraviť, možno využiť vhod-
ný OZ. Príklad zapojenia diódového
teplomera je na obr. 8. Operačný zo-
silňovač TLC271 pracuje v režime
so zmenšeným príkonom. Snímacím
prvkom je dióda D201. Rozsah a citli-
vosť teplomera možno nastaviť voľbou
R202 a R205. Počiatočný údaj teploty
nastavíme odporovým trimrom R204.
Prepočet výstupného napätia na tep-
lotu a presné dostavenie citlivosti mož-

Obr. 7. Pripojenie
elektretového mikrofónu
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no urobiť programovo. Maximálne vý-
stupné napätie tohoto OZ je asi o 0,8 V
pod napájacím napätím, ktoré získa-
vame na konektore K3 (b). Ak nemož-
no dosiahnuť maximálny vstupný
signál prevodníka A/D, možno v Audio-
Porte zameniť diódu D5 za Shotkyho
diódu (získame asi 0,3 V) alebo pou-
žiť iný typ OZ.

Ak napájanie cez konektor K3 ne-
postačuje, možno pre vlastnú apliká-
ciu využiť odbočku z napájania kláves-
nice PC alebo externý zdroj.

Programové vybavenie

Štandardné programové vybavenie
slúži najmä na demonštráciu možnos-
tí AudioPortu. V semigrafickom pro-
stredí DOSu možno väčšinu funkcií a
parametrov ovládať výberom z menu
pomocou kurzorových klávesov a klá-
vesu Enter.

Programové funkcie AudioPortu sú
orientované na záznam a prehrávanie
krátkych audio klipov. Údaje z prevod-
níka sa ukladajú do RAM. Maximálna
dĺžka jedného záznamu - audioklipu je
60 KB, čo predstavuje asi 6 sekúnd
záznamu zvuku pri maximálnej rých-
losti A/D prevodníka. Interaktívne mož-
no nastavovať rýchlosť vzorkovania,
dĺžku záznamu a v širokom rozsahu pri-
spôsobiť rýchlosť prehrávania rýchlosti
PC. Druhý blok funkcií umožňuje na-
smerovať výstup signálu na reproduk-
tor počítača alebo na externý výstup
pomocou PCM alebo D/A prevodníka
a nastaviť AC alebo DC režim činnos-
ti. Priebeh vstupného napätia možno

sledovať v grafickom osciloskopickom
režime. Audio klip z operačnej pamäti
sa dá pod zvoleným menom a vo zvo-
lenom formáte uložiť na disk. Ďalšie
funkcie naznačujú možnosti výuky ja-
zykov, trénovanie výslovnosti alebo au-
tomatické ukladanie série audio klipov
na disk. Uložené súbory možno jedným
povelom skopírovať na disketu spolu
s krátkym prehrávacím programom a
využiť pre audiopoštu alebo audio ko-
munikáciu v počítačovej sieti.

Na záver

Aj keď programové vybavenie Au-
dioPortu sa orientuje na prácu so zvu-
kovými nahrávkami, AudioPort nemá
a ani nemôže mať za cieľ konkurovať
komerčným zvukovým kartám.
Ponúknuté riešenie je však jednou
z najlacnejších možností získania di-
gitálnych údajov do PC. Možno sa pri-
pojiť k takmer každému počítaču bez
zásahu do jeho vnútra pri minimálnych
nárokoch na montáž. Prevodník posky-
tuje dostatočnú presnosť a rýchlosť aj
pre sledovanie rôznych prechodových
javov. V 12bitovej verzii môže Audio-
Port poslúžiť ako základ digitálneho
voltmetra. Vytvorenie vlastného apli-
kačného programu závisí na potre-
bách, možnostiach a tvorivosti každé-
ho užívateľa.
Ďalšie informácie a voľnú verziu

štandardného riadiaceho programu si
možno vyžiadať cez e-mail: biman@
comeron.sk alebo na telefóne: (07)
6436 9228 (z ČR predvoľba 004217).
Voľnú verziu riadiaceho programu si

možno tiež stiahnúť z internetu na ad-
rese: http//www.spinet.cz/aradio.

Orientačné ceny s DPH: stavebni-
ca: 725 Sk, komplet AudioPort 8:
1080 Sk, 12bitová verzia AudioPort 12
je drahšia o 250 Sk.

Zoznam súčiastok

Rezistory puzdro ks
R4 330 Ω, 0805 1
R28, R29 1 kΩ, 0805 2
R5, R31 2,7 kΩ, 0805 2
R6, R7,
 R18, R30 10 kΩ, 0805 4
R2, R3, R9,
 R10, R11, R12,
 R13, R14, R15,
 R16, R17 36 kΩ, 0805 11
R8, R19, R20,
 R21, R22, R23,
 R24, R25, R26 72 kΩ, 0805 9
R27 100 kΩ, 0805 1
R1 1,5 MW, 0805 1
Kondenzátory
C2 560 pF, 1206 1
C1, C3, C4, C5 150 nF, 1206 4
CE1 100 µF/6 V, 5x11 1
CE2 47 µF/6 V, 5x11 1
CE3 47 µF/6 V, tantal 1
Polovodičové súčiastky
D1, D2, D3,
 D4, D5, D6 BAV70 SOT23 6
T1, T3 BC846 SOT23 2
T2 BC856 SOT23 1
U1 LM358D SO8 1
U2 LTC1098 SO8 1
U3 TL431 TO92 1
Konektory
K1 CANNON25, zásuvka 1
K2 CANNON25, vidlice 1
K3 EBS35, jack 3,5 mm 1
Kryt redukcie CANNON 25/25 COM 938 1

Literatúra

[1] Firemná literatúra a katalógy spo-
ločnosti Linear Technology Corpo-
ration.

Obr. 8.
Príklad pripojenia

diódového teplomera

Kdo dřív?
Pro různé soutěže, při kterých zále-

ží především na postřehu soutěžících,
lze použít obvod z obr. 1. Obvod sig-
nalizuje rozsvícením příslušné LED,
kdo stiskl tlačítko dříve.

Funkce obvodu je velmi jednodu-
chá. V klidovém stavu jsou oba tyris-
tory rozepnuty. Stiskem jednoho z tla-
čítek, např. S1, se přivede napětí na
řídicí elektrodu tyristoru. Tyristor Ty1
sepne a LED1 se rozsvítí. Současně
se zmenší napětí na tyristoru Ty1 asi
na 1 V. Stiskneme-li nyní tlačítko S2,
nic se nestane, neboť napětí na řídicí
elektrodě tyristoru Ty2 nedosáhne ve-
likosti, potřebné k sepnutí tyristoru.

LED, uvedeme obvod stiskem tlačítka
„reset“ v přívodu napájení.

Je-li potřeba zřetelná jasně viditel-
ná indikace, nic nebrání tomu, aby-
chom místo LED použili žárovky. Při
napájení napětím 12 V můžeme pou-
žít žárovky do koncových světel v au-
tomobilu. Žárovku zapojíme místo sé-
riové kombinace LED a rezistoru.

Pro malé proudy (LED) můžeme
použít tyristory v pouzdru TO92, např.
BRX44. Pro větší proudy (žárovky) po-
užijeme tyristory např. TIC126M nebo
TYN606. Tyristory pro větší proudy po-
třebují i větší proud pro „zapálení“ ty-
ristoru. Proto bude třeba při jejich po-
užití zmenšit odpor rezistorů R3 až R6
až na desetinu (470 a 330 Ω)

JB
podle Popular Electronics, December 1998

Obr. 1. Obvod indikující dříve
stisknuté tlačítko

Obvod pracuje obdobně, stiskneme-li
dříve S2. Do původního stavu, kdy jsou
oba tyristory nevodivé a nesvítí žádná
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Vyhlá�ka è.390/1992 Sb. o povolování
amatérských vysílacích rádiových stanic, ve
znìní novely è.74/1993 Sb. definuje �ama-
térskou vysílací rádiovou stanicí� (dále jen
�amatérská stanice�) jako telekomunikaèní
zaøízení urèené k technickému sebevzdìlá-
vání a studiu. Tvoøí ji jedno nebo více vysí-
lacích a pøijímacích zaøízení, vèetnì antén-
ních systémù, patøících tému� dr�iteli
povolení a pracujících v pásmech vyhraze-
ných pro radioamatérský provoz.

Zcela nepochybnì je tedy anténa sou-
èástí amatérské stanice a z technického hle-
diska nelze bez antény øádnì amatérskou
stanici provozovat. Tato právní norma ani jiná
v�ak nestanoví, kde a jak má mít amatér-
ská stanice umístìnou anténu (anténní sys-
tém). Nelze tedy vyvodit právní závìr, �e je
zde nárok na zøízení antény kdekoliv.

Postupnì se dostáváme od jasného kon-
statování o nutnosti antény do spleti práv-
ních vztahù, kde je orientace ji� obtí�nìj�í.
Ná� souèasný právní øád bych mohl pøirov-
nat ke støedovìkému mìstu. Pokud se na
nìj díváme z letadla, jeví se nám jasná geo-
metrie ulic vycházejících z námìstí smìrem
ke hradbám. Jako pì�í pozorovatelé v�ak
zjistíme, �e nìkteré ulice nikam nevedou a
jiné, které se tváøí jako slepé, v poslední
chvíli vyústí do jiné ulice. Nìkde si lze po-
moci cestou pøes dvorek a nìkde se dá pøe-
lézt plot. Ale pryè od paraboly k platnému
právu.

Dal�í významnou normou je zákon 110/
1964 Sb.,o telekomunikacích ve znìní zá-
kona 150/92 Sb. a 253/94 Sb. V ustanovení
§ 17 odst. 5 uvádí, �e pro stavbu venkov-
ních pøijímacích rozhlasových a televizních
antén a jejich svodù, pokud jsou dodr�eny
technické normy, popøípadì jiné obecné
technické pøedpisy, pokud toto zaøízení ne-
køi�uje pozemní komunikace nebo vedení,
není tøeba stavebního povolení, ale je tøeba
pøedchozího souhlasu vlastníka nemovitos-
ti nebo pøedchozího rozhodnutí soudu.
S tímto ustanovením mù�eme tedy opero-
vat pouze a jenom v pøípadì, �e se nám jed-
ná o pøijímací anténu.

Zákon neupravuje antény vysílací. Pod-
mínkou stavby antény je pøedchozí souhlas
majitele nemovitosti. Zcela dùraznì bych va-
roval pøed výkladem tohoto ustanovení v tom
smyslu, �e pokud zákon vy�aduje pøedcho-
zího souhlasu vlastníka nemovitosti pouze
u pøijímací antény, neplatí tento postup u an-
tény vysílací a tudí� vysílací anténu mohu
zøídit libovolnì. Zde bych doporuèoval do-
hodu radioamatéra a vlastníka nemovitosti.
Mo�ná, �e by svou roli sehrála i nìjaká pro-
tislu�ba (dozorce výtahu, výmìna �árovek
na chodbách apod). Amatéøi jsou zpravidla
osoby s elektrotechnickou èi jinou technic-
kou kvalifikací a je mo�né ji v rámci platných
norem nabídnout vlastníku nemovitosti.
Vzhledem k tomu, �e znaèná èást bytového
fondu ve mìstech a obcích je v majetku
tìchto mìst a obcí, je mo�né se, v pøípadì
nedohody se správcem nemovitosti (který
zastupuje vlastníka), obrátit na zastupitelstvo
mìsta èi obce se svým problémem a po�á-

dat o pomoc.
Co v�ak pokud

ve�kerá snaha vyzní
marnì a souhlasu
není dosa�eno? Ve
vý�e zmínìném
ustanovení § 17 zá-
kona je naznaèena
mo�ná cesta náhra-
dy souhlasu vlastní-
ka rozhodnutím sou-
du. Tady se v�ak ji�
dostáváme do pro
laika nepøehledných
u l i èek  p rávn ího
øádu. Setkal jsem se
s návrhem dopisu,
který �ádal vlastníka
nemovitosti o sou-
hlas se stavbou an-
tény a konèil kon-
s ta továním,  �e
v pøípadì nevydání
souhlasu do 15 dnù
se �adatel obrátí na
soud, nebo� z platné
právní úpravy má na
anténu a její instala-

ci nárok. Takový dopis v�ak zpravidla má
pouze jeden výsledek: zavøou se jím cesty
pro dal�í jednání a souhlas vlastník stejnì
nedá.

V minulosti nìkteré na�e soudy judiko-
valy, �e pokud je vydáno správním orgánem
povolení ke zøízení a provozu radioamatér-
ské stanice, je nutné vytvoøit i podmínky pro
jejich fungování a souhlas místo vlastníka
nemovitosti vydaly. Zde je tøeba udìlat malý
exkurs do hlubin práva. Ná� právní øád patøí
do tzv. kontinentálního právního systému,
kdy soudce je vázán toliko zákonem. Dal�í
známý právní systém je common law ang-
loamerické právní oblasti, kde soudce vy-
chází v�dy z precedentu (ji� rozhodnutého
pøípadu), z obyèeje a zèásti i z psaných pra-
videl (zákonù). V na�em právním øádu tedy
soudce není nikdy obecnì vázán døívìj�ím
rozhodnutím jiného soudu (pokud nejde o
instanèní subordinaci v konkrétní vìci). Nej-
vy��í soud ÈR sice vydává sjednocující sta-
noviska, která v�ak mají povahu metodic-
kého návodu a nemohou nezávislé soudy
zavazovat. Tedy odkazovat na judikaturu
z doby, kdy platila odli�ná právní úprava ze-
jména vlastnického práva, ale i jiná ústava,
je velmi riskantní.

Ji� jednou jsem kdysi pou�il srovnání
s øidièským oprávnìním, které také vydává
správní orgán po zji�tìní odborné zpùsobi-
losti a praktické zkou�ce. Po úspì�né øidiè-
ské zkou�ce si zakoupím vùz a mohu s ním
jezdit, nemohu v�ak na tomto základì po-
�adovat od vlastníka nemovitosti parkovací
místo. Podle souèasnì platného práva mo-
hou být povinnosti ukládány toliko na zákla-
dì zákona. Telekomunikaèní zákon hovoøí,
jak je uvedeno vý�e, o anténách pøijímacích.
Vlastnictví oprávnìní k vysílání tedy nemù-
�e být dùvodem k vydání náhradního sou-
hlasu soudem. To by bylo mo�né pouze
v pøípadì, �e by byla anténa pou�ívána jako
rozhlasová pøijímací nebo nejménì jako roz-
hlasová pøijímací postavena.

V této chvíli je vhodné podívat se na úpra-
vu nájmu bytu, nebo� zejména u nájemních
bytù se dostáváme do potí�í pøi instalaci an-
tény. Podle ustanovení § 688 Obèanského
zákoníku má nájemce bytu a osoby, které
s ním �ijí, vedle práva u�ívat byt i právo u�í-
vat spoleèné prostory a zaøízení domu. Jako
spoleèné prostory nelze oznaèit støechu
domu, pokud není takto upravena (su�ení
prádla, rekreaèní úèely). Za zaøízení domu
lze pova�ovat výtah, STA, rozvody apod. In-
stalace antény na bì�nou støechu, která není
spoleèným prostorem, tedy vy�aduje sou-
hlas vlastníka nemovitosti. V pøípadì, �e je
støecha upravena jako spoleèný prostor, je
mo�né ji u�ívat v souladu s úèelem, k nìmu�
u�ívání slou�í. Ani v tomto pøípadì tedy není
pro zøízení antény bez souhlasu vlastníka
nemovitosti opora.

Závìrem mù�e být tedy neradostné kon-
statování, �e v celém na�em právním øádu
nenajdeme pou�itelné ustanovení, které by
nám pomohlo elegantnì vyøe�it letitý pro-
blém umístìní antén. Ve své praxi se setká-
vám s èinností rùzných obèanských sdru�ení
zahrádkáøù, ochráncù pøírody, památkáøù a
dal�ích. V mnoha pøípadech se jim i na míst-
ní úrovni podaøí prosadit své zájmy. U obec-
ních domù proto vidím jako jednu z cest jed-
nání radioklubù se zastupitelstvy mìst a
obcí, s dùrazem na zájmovou èinnost mlá-
de�e, reprezentaci mìsta èi místní památ-
ky, spolupráci pøi zaji��ování akcí obecního
èi mìstského významu apod. (k tomu je sa-
mozøejmì potøeba anténa). Tam, kde toto
není mo�né, nezbývá podle mého názoru
ne� jednat, a to nejen s vlastníky, ale i
s dal�ími fyzickými èi právnickými osobami,
které mohou v této vìci pomoci.

Potí�e s okolím pøi stavbì antén 2

K problematice umis�ování antén
slou�ících radioamatérskému vysílání

JUDr. Vladimír Novotný, OK1CDA

Krátce pøeru�íme seriál CB reportu o jednoduchých vysílaèích a vrátíme se k tématu,
které jsme otevøeli v CB reportu v PE-AR 12/98 (s. 32), a sice vyjádøením právníka a radi-
oamatéra v jedné osobì.

ò Anténa, která nedrá�dí sousedy. Ukáz-
ka z knihy E. Redpatha a G. P. Kendalla �500
otázek a odpovìdí ze v�ech oborù radia�,

vydané v Praze r. 1925



Praktická elektronika  A Radio - 3/99

PC HOBBY
INTERNET - CD-ROM - SOFTWARE - HARDWARE

Rubriku pøipravuje ing. Alek Myslík, INSPIRACE, alek@inspirace.cz, V Ol�inách 11, 100 00  Praha 10

DOMÁCÍ STØIH VIDEA
Zatím nejlevnìj�í øe�ení, jak si doma udìlat film z dovolené s ozvuèením, titulky a prolínaèkami

Na stránkách PC Hobby jsme se touto tematikou zabývali ji� nìkolikrát. Obvykle �lo o pøídavnou kartu
do poèítaèe, která umo�ní zdigitalizovat zdrojový signál a ulo�it ho na pevný disk poèítaèe � vlastní zpra-
cování záznamu a vytvoøení jeho po�adované koneèné podoby probíhá pak v poèítaèi, z kterého se na-
konec výsledný produkt nahraje pøes videorekordér na videokazetu. Toto øe�ení vy�aduje kromì zmínìné
karty kvalitní a rychlý poèítaè a hlavnì dostatek kapacity na pevném disku, který musí být navíc dostateènì
rychlý. Celkovì tak pøijde takové øe�ení na desítky tisíc korun. Tentokrát vám pøedstavíme øe�ení mno-
hem jednodu��í a levnìj�í.

Studio 400 od americké firmy Pin-
nacle obsahuje software pro editaci
a støih videozáznamu, speciální malý
pøístroj Studio Mixer, který se pøipoju-
je k poèítaèi pøes paralelní port a vklá-
dá do vytváøených filmù videoefekty
(prolínání, titulky ap.) a SmartCable,
který je pøipojen k poèítaèi pøes sério-
vý port a ovládá na jedné stranì kabe-
lem (pøes konektor LANC nebo podo-
bný) kameru (kamkordér) jako zdroj
signálu, na druhé stranì pak prostøed-
nictvím dálkového infraèerveného o-
vládání videorekordér, na kterém se
definitivní nahrávka vytvoøí. V�e to stojí
ménì ne� deset tisíc korun.

Celý postup výroby amatérského
filmu tvoøí tøi kroky.

V prvním kroku je prohlídnut zdro-
jový pásek (napø. kamerou natoèený
záznam) a je v komprimované formì
pøenesen na pevný disk poèítaèe. Pou-
�itá technologie SmartCapture vytváøí
velice malé soubory, tak�e se vystaèí
s bì�ným pevným diskem (na hodinu
záznamu je zapotøebí pouhých asi 150
MB). Nejde samozøejmì o kvalitní zá-
znam, ale o záznam pro potøeby edi-
tování a øazení jednotlivých scén do
koneèného aran�má.

Pou�itá technologie SmartSeek au-
tomaticky rozpozná zaèátky jednotli-
vých scén, natoèených na videokazetu
kamery, a vytvoøí z nich samostatné
soubory. U�etøí se tedy mnoho èasu,
vynalo�eného obvykle na manuální vy-

hledávání zaèátkù a koncù jednotlivých
zábìrù.

V druhém kroku se v poèítaèi tvoøí
koneèná podoba filmu. Jednotlivé zá-
bìry (scény) nebo jejich èásti se sesta-
ví do po�adovaného sledu, vytvoøí se
mezi nimi vhodné pøechody, v�e se do-
plní pøípadnými titulky a ozvuèí.

Koneènì ve tøetím kroku se vytvoøí
koneèná verze nahrávky. Hardwarové
zaøízení Studia 400 podle v poèítaèi
vytvoøeného scénáøe ovládá kameru
na vstupní stranì a videorekordér na
výstupu a v plné kvalitì na nìj kopíru-
je vybrané scény ve zvoleném poøadí,
pøièem� je doplòuje po�adovanými
pøechody, titulky a zvukem. Pokud byly
pou�ity scény z více nahraných kazet,
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je nutné je podle pokynù poèítaèe v da-
ný moment vkládat do kamery.

Obvykle není mo�né dìlat pøesné
støihy bez tzv. time-kódù, co� jsou èa-
sové znaèky na záznamovém médiu,
identifikující pøesnì jednotlivé obrázky.
Studio 400 umo�òuje pøesné editování
novým systémem SmartSeek, který
identifikuje jednotlivé obrázky na pásku
i ve standardnì pou�ívaných amatér-
ských videokamerách bez time-kódù.

Software Studio 400 pracuje pouze
v operaèním systému Windows 95/98.
Jeho ovládání je velmi intuitivní a pøí-
jemné. Pracovní plocha obsahuje nì-
kolik základních oblastí.

Album je ta èást, ze které se vybírají
jednotlivé komponenty tvoøeného fil-
mu. Ve ètyøech slo�kách jsou ulo�eny
video scény, grafika (titulky, obrázky),
pøechody a støihy a zvuky. Celé to vy-
padá opravdu jako album, ve kterém
se dá listovat.

Pøehrávaè je malá �televizní obra-
zovka� v pravé horní èásti pracovní plo-
chy. Lze si v nìm pøehrát libovolné zvo-
lené úseky scén, pøechody ap. Ukazu-
je i èasové znaèky, které lze vyu�ít pøi
vyhledávání a editování scén. Má stan-
dardní ovládací tlaèítka pro start, stop
a pøevíjení vpøed a vzad.

Filmové okno je bì�nì ve spodní
polovinì pracovní plochy. V nìm se øa-
dí jednotlivé scény a efekty  do výsled-
ného filmu. Mù�e být v jednom ze tøí
módù � Storyboard, Timeline a Text.
Storyboard ukazuje scény (reprezen-
tované jedním obrázkem) tak, jak bu-
dou seøazené za sebou ve výsledném
filmu, a znaèky zvolených pøechodù
mezi nimi. Timeline ukazuje v�echno
v èasové ose, s mo�ností pøesného
nastavení zaèátkù a koncù a umis�o-
vání dodateèné grafiky a zvukù. Ko-
neènì v módu Text je vidìt soupis jed-
notlivých scén ve zvoleném poøadí
s poèáteèním a koncovým èasem a ty-
pem pøechodového efektu.

Naprostá vìt�ina práce pøi editování filmu
spoèívá ve vybírání a intuitivním pøesouvání
(drag and drop) ikon, reprezentujících jednot-
livé komponenty filmu (scény, pøechody, gra-
fiku, titulky, zvuky), a jejich sestavování do po-
�adovaného sledu. V�e ostatní vykoná soft-
ware automaticky. Lze si vybrat z více ne� 100
prolínacích efektù, ze 200 titulkovacích stylù,
z mnoha pøedpøipravených zvukù.

Výsledný film (klip) lze nejen nahrát
na kazetu, ale i ve formátu AVI (v roz-
li�ení 160 x 120) pøímo na pevný disk
poèítaèe a krat�í klipy pak tøeba i po-
sílat po Internetu.

Studio DC10plus
Pokud chcete své filmy zpracová-

vat celé v poèítaèi a jste smíøeni s tím,
�e to bude ponìkud dra��í, chceme
vás je�tì upozornit na novou PCI kar-
tu firmy Pinnacle - miroVIDEO Studio
10plus. I kdy� to oznaèení nenaznaèu-
je, jde o systém navazující na známou
kartu DC30, o které jsme v AR ji� psali.
Umí zachytit a ulo�it a� 50 políèek za
vteøinu v rozli�ení 768 x 576 (PAL), da-
tový tok a� 6 MB/s, kompresi MPEG
3,5:1 a� 43:1 pøi plném rozli�ení, soft-
ware je prakticky toto�ný s popisova-
ným Studio 400.

Studio 400 i Studio DC10plus vám
rádi pøedvedou (i dodají) ve firmì WME
Data a. s., Na kovárnì 1, Praha 10 (tel.
71724316), kde jsme se se zaøízením
seznámili i my.Zapojení Studia 400 pro editaci videa

videorekordér

poèítaè

televizor
Studio Mixer

kamera

SmartCabel

Album ve slo�ce Zvuky a filmové okno
v módu textového výpisu posloupnosti

scén a pøechodù

Uspoøádání pracovní plochy pøi závìreè-
ném nahrávání hotového filmu na kazetu

Album Studia 400 na stránkách výbìru pøechodù
mezi jednotlivými scénami (dole)
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INTERNET
RUBRIKA PC HOBBY, PØIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI SPINET A MICROSOFT

K INTERNETU VÁS PØIPOJÍ

hw.cz
DTMF - fámy a skuteènost. Jak

funguje tónová volba, jaké jsou její zá-
kladní výhody a omezení. Krátký, pøe-
hledový èlánek, na který by mìl v bu-
doucnu navazovat podrobnìj�í.

Záludnosti Lock bitù procesorù
ATMEL AVR  a dal�í �drobné mu�-
ky�. Tì�ký �ivot vývojáøe, aneb co v�e
nedal výrobce do katalogu. Na rozdíl
od firmy INTEL vydal ATMEL dokonce
seznam vlastních chyb.

Teorie datového IR pøenosu. Dal-
�í èlánek na toto téma (poslední èlánek
o IrDa vzbudil znaèný ohlas). Jak spo-
èítat dosah IR pøenosu, co lze a co
nelze èekat.

DIMM PC. Pøedstavte si PC, které
je velké 68 x 40 x 6 mm a obsahuje v�e
potøebné. A to levnìji, ne� srovnatelné
dosavadní prùmyslové poèítaèe.

Timekeeper Zeropower SRAM.
Popis zajímavého typu obvodu, který
vám snad pomù�e v nìkterých proble-
matických okam�icích. Správný vývo-
jáø by o nìm mìl vìdìt.

AT Klávesnice II. Pokraèování
pøedchozího èlánku. Tabulky SCAN
kódù, podrobný popis komunikaèního
protokolu a popis pøipojení klávesnice
k jednoèipu.

Reset AVR . Na co v�echno si musí
dát návrháø pozor, aneb co si na nás
výrobce vymyslí pøí�tì.

IrDa. Jak to funguje, popis mo�ností
i konstrukce, seznámení s vhodnými
IO, pøehled jejich cen a nastínìní kon-
strukce bezdrátového pojítka s dosa-
hem 200 m.

Výroba plo�ných spojù. Historický
vývoj výroby a vývoje desek plo�ných
spojù. Jedná se o pøeorganizovaný ji�
jednou zveøejnìný èlánek.

Pulsní volba II. Na první èlánek
o pulsní volbì pøi�lo mnoho veskrze
záporných ohlasù na téma nepøesného
vyjadøování. Èlánek jsem opravil a zde
si mù�ete prohlédnout schéma tele-
fonu a jeho popis pro uvedení proble-
matiky na pravou míru.

Pulsní volba. Nevíte jak funguje
pulsní volba? První ze série èlánkù
o telefonní technice.

Základy zapojování sítí Twisted
Pair. Praktické zku�enosti ze zapojo-
vání sítí pomocí vodièù TP.

Pøenos dat po linkách RS485
a RS422. Doplnìní a roz�íøení ji� pub-
likovaného èlánku Úvod do RS 422 &
RS 485 o poznatky z praxe.

Paralelní port  + pøenosový soft-
ware. Pùvodní èlánek je mírnì poo-
praven, ale hlavnì doplnìn o dva pro-
gramy, urèené pro pøenos dat.

Osciloskop v jednom ��vábu�.
První, zatím pouze informativní èást
série èlánkù o integrovaném obvodu
ZM 407  - digitálním osciloskopu v jed-
nom pouzdøe.

Klávesnice PC. Dost detailní popis
HW rozhraní, tabulka kódù atd.

Kompilování ze souborù .asm.
Jak zkompilovat soubor .ASM do for-
mátu .BIN - reakce na èasté dotazy
ètenáøù.

RS 485 & 422. Popis rozhraní a pøe-
nosových protokolù v tomto jedineè-
ném prùmyslovém sériovém asyn-
chronním rozhraní.

My� - popis pøipojení. Víte jak se
li�í komunikace dvou a tøítlaèítkové
my�i? Jak rychle tato roz�íøená perife-
rie komunikuje a jak je napájena?
Kromì èlánku je k dispozici ke sta�ení

i nìkolik velmi podrobných dokumen-
tací k této problematice.

Katalog integrovaných obvodù.
Giant Internet IC Masturbator - vynika-
jící on-line katalog aktivních integrova-
ných obvodù.

Stabilizátor L200. Popis obvodu,
parametry, katalogová zapojení, vý-
poèty atd.

DCF 77 - pøesný èas i ve va�í ap-
likaci. Perfektnì zpracovaný pøíspì-
vek o tomto standardu.

Výroba plo�ných spojù. Historický
vývoj i souèasnost technologie výroby
plo�ných spojù. Skuteènì kompletní
shrnutí celé problematiky.

XA - Èlánek o architektuøe XA51.
Nový jednoèipový mikroprocesor vy��í
tøídy s vynikajícími parametry od firmy
Philips.

Hardware book. Kopie anglické
dokumentace snad v�ech kabelù, ko-
nektorù atd.

Vstupní/výstupní karta pro roz-
hraní RS232. Ponìkud netradiènì øe-
�ená I/O karta. RS232 je rozhraní ne-
vhodné pro rychlé aplikace, ale pro
základní mìøení, navíc galvanicky od-
dìlené, plnì postaèí.

Vývojové prostøedí pro LAB 51.
Zdají se vám prodávananá integrovaná
prostøedí pro psaní va�ich programù
pøíli� drahá? My vám nabízíme jedno
zcela zdarma.

Program pro programování EEP-
ROM. Jednoduchá utilita pro napro-
gramování sériových EEPROM.

Cyklovaè stìraèù. Po dlouhé dobì
zase jedna konstrukce na HW serveru.
Naprogramujte si cyklovaè do jedno-
èipového mikroprocesoru.

Pomùcka pro sítì Twisted Pair.
Konstrukce zaøízení pro usnadnìní za-
pojování a testování vodièù TP (kon-
strukèní èást vý�e uvedeného èlánku).

Pro zájemce o praktickou elektroniku je i na
èeském Internetu  server s èlánky a návody,
jakási on-line obdoba na�eho èasopisu. V jeho
rubrikách Dokumentace, Konstrukce, Software,
Recenze, Aktuality, Nápadníèek, Knihovnièka
ka�dý týden nìco pøibude a je zde i obsáhlý
soubor odkazù za dal�í u�iteèná místa na In-
ternetu u nás i ve svìtì a pøehled èeských elek-
tronických firem. Najdete ho na adrese hw.cz
a pro pøedstavu uvádíme souèasný obsah jeho
rubrik Dokumentace a Konstrukce.
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msn.comna webu

LAB - 51. Kompletní vývojový sys-
tém pro aplikace s jednoèipy na bázi
procesorù x51.

Komunikace s diáøi a kalkulaèka-
mi CASIO. Jak si udìlat interface mezi
vá� poèítaè a kalkulaèku nebo diáø Ca-
sio. Kompletní popis problematiky, vol-
nì stáhnutelné verze programù pro
tuto komunikaci.

Pøipojení èidla do PC. Velmi vtip-
né a neotøelé pøipojení jednoduchého
èidla do PC.

Zkou�eèka ovládání satelitního
konvertoru. Velmi jednoduchá kon-
strukce.

Programátor Atmelù v novém.
Definitivní verze softwaru pro ovládání
z Turbovision, doplnìn popis a doku-
mentace k výrobì programátoru.

X25043/45. Programátor a popis
této sériové EEPROM pro rozhraní
SPI, obsahující i WATCHDOG.

Simulátor I2C na LPT. Program
pro simulování a obsluhu I2C zaøízení
pøímo na LPT.

Microsoft je nejen bezkonkurenènì nejvìt�ím
svìtovým výrobcem softwaru, ale postupnì s ur-
èitým pøedstihem a bez velké reklamy si buduje své
informaèní a obchodní imperium na Internetu. To
vzniká neustálým vývojem a promìnami pùvodní
sítì Microsoft Network (zkratka MSN) - pravdìpo-
dobnì ji v�ichni znáte pøinejmen�ím podle ikony,
kterou vám nabízí instalace operaèního systému
Windows.

Nìkolik pùvodnì více ménì samostatných míst, zabý-
vajících se v�emi dùle�itými �ivotními èinnostmi - nákupem,
zábavou, cestování, financemi, nemovitostmi, auty, láskou
- je v souèasné dobì zastøe�eno spoleènou adresou
msn.com (home.microsoft.com).

Hlavní stránku msn.com si mù�ete nakonfigurovat po-
dle vlastních zájmù (viz obrázek vpravo - Personalize) - na-
stavíte si zprávy z vámi preferovaného zdroje, informace
o poèasí ve va�em bydli�ti, kursy akcií a indexy burs, které
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vás zajímají, sportovní soutì�e, které chcete sledovat, atd.
atd. (vèetnì napø. horoskopu pro va�e znamení). To v�e
budete mít pøí�tì na hlavní stránce (server vás pøí�tì iden-
tifikuje podle tzv. cookies, které zanechal na va�em poèí-
taèi). Z hlavní stránky msn.com mù�ete pak snadno pøejít
na jednotlivé specializované servery - napø. zprávy ze svìta
- MSNBC News (www.msnbc.com), v�e o penìzích, ak-
ciích a kursech - MoneyCentral (moneycentral.msn.com),
v�e o autech a jejich nákupu - CarPoint (carpoint.msn.
com), cestování a mapy - Expedia (expedia.msn.com,
www.expediamaps. com), nakupování knih, dárkù, kvìtin,
aut ad. - Shopping (shopping.msn.com), online hry na In-

ternetu - Gaming Zone (zone.msn.com), obchod nemovi-
tostmi - Home Advisor (homeadvisor.msn.com), v�echno
o poèítaèích, HW, SW, technologie - Computing Central
(computingcentral. msn.com), o lásce - Love Month (love.
msn.com), o sportu, soutì�ích, výsledcích - MSNBC Sport
(www.msnbc. com), o událostech na webu - Web Events
(webevents. msn.com), speciální server pro �eny - Wo-
menCentral (women.msn.com) a nìkolik dal�ích. Celý sys-
tém je velice �ivý a promìnlivý a pøizpùsobuje se prùbì�nì
zájmu náv�tìvníkù - pøesvìdète se sami.
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PUBLISHER
Èeský MICROSOFT

Jednou z oblastí, která se díky
poèítaèùm pøesunula ze speciali-
zovaných pracovi�� na pracovní
stoly k PC je grafická úprava
a tisk, tzv. desktop publishing,
publikování �ze stolu�. V prvním
období to vy�adovalo dobrou
znalost práce s poèítaèem, tiskár-
nou, a hlavnì se specializovaným
softwarem. V poslední dobì se
výrobci softwaru sna�í zpøístup-
nit tuto práci i bì�ným u�ivatelùm
� aby si mohli snadno a rychle pøi-
pravit a vytisknout pozvánku, dip-
lom, závìreènou pracovní zprávu
ap. Jedním z programù tohoto
typu je i Microsoft Publisher, který
se za nìkolik let své existence vy-
vinul v dobøe pou�itelný nástroj,
zakomponovaný do kanceláøské
sady Microsoft Office � a ve své
nejnovìj�í verzi byl i lokalizován
do èe�tiny.

Základním pøístupem k práci v pro-
gramu Microsoft Publisher  je pou�ívání
a upravování pøedpøipravených �ablon.
Chcete-li zaèít tvoøit nový dokument,
nabídne vám program Katalog, který
má ve ètyøech slo�kách (Publikace po-
dle prùvodcù, Publikace podle návrhù,
Prázdné publikace a Stávající pub-
likace) nepøeberné mno�ství vzorù
a �ablon. Prùvodci vás vedou krok za
krokem pøi tvorbì zvolené tiskoviny �
ve výbìru jsou bulletiny, bro�ury, ozná-
mení, nápisy, pohlednice, pozvánky,
pøání, vizitky, hlavièkové papíry, obál-
ky, formuláøe, kalendáøe, reklamy, dip-
lomy, �títky, menu, programy i papírové
skládanky. Z nabídky si mù�ete vybrat
i barevné ladìní dokumentu � je zde
mnoho pøipravených pojmenovaných
kombinací a v dialogovém oknì uvidíte
i náhled vytvoøeného dokumentu ve
zvolených barvách.

Microsoft Publisher pracuje na prin-
cipu rámcù. Na v�e, co chceme do
stránky vlo�it (text, obrázek, tabulku,
titulek), musíme nejdøíve vytvoøit rá-
meèek. Rámeèky lze tvoøit snadno my-
�í, je ale mo�né i jejich pøesné umístìní
a rozmìry nastavit v dialogovém oknì.
Pro ka�dý textový rámec se dají nasta-
vit okraje (levý, pravý, horní, dolní), po-
èet sloupcù textu a mezery mezi nimi

a zpùsob obtékání vlo�ených objektù.
Pro sazbu ve stejných sloupcích tedy
volíme jeden velký rámec a nastavíme
poèet sloupcù. Pro nestejnì �iroké
sloupce nebo pokraèování na vzdále-
nìj�ím místì je zde nástroj, kterým
snadno propojíme libovolné rámce me-
zi sebou tak, �e text do nich plynule
pøetéká.

Pøi práci s textem umo�òuje Pub-
lisher volbu písma (font, velikost, styl,
podtrhávání, barvu), rùzné prokládání
a roztahování písma, øádkování v poè-
tu øádek odstupòovaném po jedné ètvr-
tinì, pøidávání mezer pøed a za odstav-
cem (pro zmìnu v bodech), vytváøení
odsazení a seznamù (i èíslovaných),
práci s tabulátory, iniciály (zalomení
velkého poèáteèního písmena do od-
stavce), zarovnávání textu vertikálnì
i horizontálnì, pøízpùsobení textu roz-
mìru rámce. Lze pracovat i se styly, tak
jak jsou pou�ívané v textovém editoru
Microsoft Word. Je zde i �ikovný ��tì-
tec� z Wordu, kterým lze okopírovat
celé nastavení textu a pøenést ho na
jiný text. Stejnì jako ve Wordu zde fun-
guje kontrola pravopisu, vzhledem k to-
mu, �e jde o èeskou verzi, tak samo-
zøejmì v èe�tinì i sloven�tinì. K dis-
pozici jsou i Automatické opravy (jako
ve Wordu).

Pro tvorbu titulkù vyu�ívá Publish-
er utilitu WordArt (opìt známou z Wor-
du). Umí dìlat s textem témìø v�e, naè
pomyslíte � psát podle køivek, postup-Pracovní okno katalogu pro výbìr základní �ablony navrhované tiskoviny
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nì zvìt�ovat nebo zmen�ovat, stíno-
vat, duté písmo, mìnit náklon atd.

Obrázky lze do stránek vkládat z ve-
stavìné galerie klipartù, z jakéhokoliv
vlastního souboru nebo je pøímo do
stránky naskenovat (twain). Jsou k dis-
pozici jednoduché grafické nástroje pro
kresbu èar, obdélníkù, kruhù/elips
a dal�ích asi 40 pøednastavených tva-
rù. Vkládat lze i objekty ze v�ech pro-
gramù, které to umo�òují. V Galerii
návrhù je opìt pøipraveno mno�ství
hotových objektù, které lze vkládat do
tvoøených stránek � grafická uspoøá-
dání nadpisù, kalendáøe, loga, kupóny,
rùzné ozdobné dìlicí èáry a rámeèky,
odpovìdní formuláøe ap. Do této gale-
rie lze doplòovat i libovolné vlastní jed-
nou vytvoøené prvky a nadále je pou�í-
vat jako hotové bloky, co� výraznì zry-
chluje a zjednodu�uje práci. Program
umo�òuje samozøejmì i pøesouvání
a pøekrývání rámcù a objektù pøes se-
be s nastavením viditelnosti.

Vzhledem ke kanceláøské orienta-
ci má Publisher dost funkcí a praktic-
kých nástrojù pro práci s tabulkami
a pro tabulky se umis�ují samostatné
rámce. V nabídce je pro tabulky øada
pøipravených barevných a grafických
schémat, volitelných jediným �uknutím.
Publisher je vybaven i nástroji pro hro-
madnou korespondenci (Mail Merge).
Doká�e pracovat jak s vlastními sezna-
my a databázemi, tak se v�emi ostat-
ními bì�nými formáty databází a se-

znamù. Lze tak potiskovat obálky, �tít-
ky, tisknout sériové dopisy ap.

Hotovou práci lze nechat progra-
mem zkontrolovat. Podle pøání vyhledá
pøípadné prázdné rámeèky, pøekryté
objekty, text v oblasti pøeteèení, objekty
mimo oblast tisku, nepomìrné obráz-
ky, mezery mezi vìtami a dal�í nesrov-
nalosti. Zároveò vám nabídne zpùsob
jejich odstranìní.

K tisku vyu�ívá Microsoft Publisher
standardní mechanismus operaèního
systému Microsoft Windows. Program
umo�òuje i tisk do postscriptového
souboru pro pøípadné pøedání publi-
kace profesionálnímu DTP studiu k na-
svícení a vytvoøení filmù pro tisk ve vìt-
�ím nákladu.

Speciální vlastností programu Mi-
crosoft Publisher je, �e doká�e pøemì-

nit hotovou publikaci na www server
pro Internet. Nejdøíve zkontroluje vá�
návrh a upozorní vás na místa, která
by mohla pøi pøevodu dìlat problémy
(jazyk HTML pro web nemá tak rozsáh-
lé mo�nosti, jako program pro DTP).
Potom automaticky pøevede publikaci
na webové stránky a zobrazí je v pra-
covním oknì.

Podobným postupem lze webové
stránky i pøímo tvoøit � vyberete si �a-

blonu dokumentu, hned ji pøevedete na
www server a teprve potom dìláte ve-
�keré potøebné úpravy. Pøevod fungu-
je i zpìtnì, tak�e takto vytvoøené we-
bové stránky lze pøevést na bulletin
nebo bro�uru.

Nápovìda, rejstøík i prùvodci jed-
notlivými èinnostmi jsou zobrazovány
jako souèást pracovního okna, tedy ni-
koliv v samostatném oknì. Vypadá to
docela dobøe a vytváøí to urèitou kom-
paktnost celé aplikace.

Microsoft Publisher je dobrý cenovì
dostupný program pro domácí a kan-
celáøské úpravy nejrùznìj�ích tiskovin.
Jeho výhodou je propojenost s ostat-
ními programy Microsoft Office � jak
pokud jde o zpùsob jeho ovládání, tak
i pøi vzájemné spolupráci s jednotlivý-
mi programy.

V Galerii návrhù je k dispozici mnoho hotových blokù,
které lze snadno jediným �uknutím pøenést do
vytváøené stránky

Vytvoøené tabulce lze dát snadno profesionální vzhled
výbìrem z navr�ených stylù

V zabudované Galerii klipartù lze vybírat z nìkolika tisíc
obrázkù v mnoha tématických kategoriích

Pro tvorbu atraktivních titulkù pou�ívá Publisher utilitu WordArt,
známou z textového editoru Microsoft Word
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KUPÓN
na slevu pøi objednávce do 28. 2. 1999

Modrý blesk MPEG3
250 Kè (místo 275 Kè)

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

tel. 0634/331514

Jméno

Adresa

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

SOFTWARE PRO MP3

Komprimované hudební sou-
bory ve formátu MPEG3 (MP3)
jsou fenoménem doby. Od samé-
ho zaèátku byly vyu�ívány nad-
�enci pro muziku, proto�e to byla
první mo�nost, jak pøená�et (ne-
bo posílat po Internetu) kvalitní
hudbu v souborech o pøijatelné
velikosti. Mnoho programátorù
nad�enì tvoøí programy pro tvor-
bu tìchto souborù a práci s nimi.
Snad na �ádné jiné téma neexis-
tuje v souèasné dobì tolik volnì
�íøených programù, jako pro hu-
dební soubory  MP3.

Komprimace MPEG3 zachovává
vysokou kvalitu poslechu pøi velkém
kompresním pomìru tím, �e vychází
z citlivosti lidského sluchu a odstraòu-
je z nahrávek ta data, která sluch stej-
nì obvykle ani nezaregistruje. Objem
dat pùvodní nahrávky lze tak zmen�it
v prùmìru na 10% pøi poslechem prak-
ticky nepostøehnutelném sní�ení kvali-
ty. To platí u kvalitní hudby � pokud ale
pracujete s mluveným slovem nebo se
smíøíte s kvalitou reprodukce prùmìr-
ného �kaze�áku�, dosáhnete komprese
i výraznì vy��í.

Programy, pou�ívané pro tvorbu
souborù MP3 a práci s nimi, lze rozdìlit
do nìkolika základních kategorií. Pøed-
nì je zapotøebí získat plnou digitální
nahrávku po�adované skladby. K tomu
slou�í tzv. grabovaèe � programy, kte-
ré naètou z hudebního CD nahrávku
pøímo v digitální podobì a naètená
data ulo�í do souboru. Pokud je zdro-
jem nahrávky nìco jiného, ne� hudeb-
ní cédéèko, je zapotøebí nahrávku zdi-
gitalizovat (umí to ka�dá zvuková kar-
ta a pøíslu�ný software). Výsledkem je
v obou pøípadech soubor typu WAV �
ka�dá minuta záznamu zabere pøibli�-
nì 10 MB (lze to vypoèítat ze vzorko-
vacího kmitoètu a poètu bitù na vyjá-
døení ka�dého vzorku).

Pak jsou zde kompresory � progra-
my, které z pøedlo�eného souboru
WAV vytvoøí komprimací MPEG3 zmí-
nìný soubor MP3.

Nejvíce je pøehrávaèù (playerù) �
jak název napovídá, slou�í k pøehrá-
vání zkomprimovaných souborù MP3
a pøípadným doprovodným efektùm.

Dal�í kategorií jsou programy pro
práci se seznamy skladeb, tzv. listy.
Umo�òují pohodlné sestavování po-
sloupností ze souborù (umístìných na
rùzných místech va�eho pevného dis-
ku nebo jiného pamì�ového média) a
jejich automatické pøehrávání. Do této
kategorie lze zaøadit i utility pro tvorbu
nebo editování doprovodného infor-
maèního textu ke skladbì (tzv. tagù),
který se obvykle zobrazí v okénku pøe-
hrávaèe.

Daleko nejpopulárnìj�ím pøehrá-
vaèem je WinAmp. Je naprogramován
tak, �e umo�òuje mìnit prvky jeho gra-
fického rozhraní a pøizpùsobit tak jeho
vzhled na obrazovce poèítaèe vlastní-
mu vkusu u�ivatele. Existují ji� stovky
takovýchto variací a jsou známé pod
názvem skiny (skin je kù�e�). Dal�í
dopòky k pøehrávaèi WinAmp umo�-
òují zobrazování (osciloskopické) prù-
bìhu pøehrávaného signálu, doplnìní
poslechu nejrùznìj�ími vizuálními
efekty na obrazovce atd.

Na Internetu je k volnému sta�ení
velké mno�ství tìchto programù a utilit
a samozøejmì i velké mno�ství zkom-
primovaných skladeb. Prùmìrná sklad-
ba o délce 3 a� 4 minuty mívá tak 3 MB
a její sta�ení (kdy� to jde �) trvá tedy
asi 15 minut. Staèí, kdy� na kterémko-
liv vyhledávaèi (Altavista, Yahoo ap.)
zadáte MP3 a dostanete nepøeberné
mno�ství adres.

Velký a kvalitní výbìr ze v�ech uve-
dených kategorií programù je na ji�
druhé verzi CD-ROM Modrý blesk  -
MPEG3 od firmy Media Trade. Je na
nìm s velkou rezervou v�e, co mù�ete
potøebovat nejen pro první pokusy.
Najdete zde 50 pøehrávaèù (85 MB,

napø. AMPLifier 1.0, Buggy, CDH Me-
dia Wizard 2.43, CryptoAMP 1.01, Jet-
Audio 4.02, Microsoft Media Player
5.2b, Ram Player 2.0b, Unreal Player
MAX 1.25, Win Play3, WinAmp 2.09,
Yamp 3.2 �.), 11 grabovaèù (12 MB,
napø.  Audio Grabber 1.31, CD Copy
4.531, CD Worx NT 2.21, CD-DA Ex-
tractor 3.0, CD-Grab Audio Pro 1.0,
Digital Audio Copy 2.2, Mp3 Box 1.22,
WinDAC32 1.47...), 15 kompresorù (20
MB, napø. AMPlifier Mp3 Encoder 1.4,
Blade Encoder 0.60, Make-It Mp3 0.8,
Mp3 Box 1.22, Mp3 Maker 1.7b, Mpeg
Encoder 0.07a, Sound Limit 1.5, Xing
Tech Encoder 2.1c...), nìkolik stovek
skinù, vizualizaèní doplòky, 15 pro-
gramù pro práci se seznamy skladeb
(play-listy) (30 MB, napø. Mp3 Lister
1.0, Mp3 Manager 1.0b, Mp3 Playlist
Maker 3.42, Mp3 Playmate 1.1, Mp3
Station 0.91b, PartyDJ 1.4, WinAmp
PlayList Manager 1.61, WinPlay Shell
1.4...), 120 MB ji� zkomprimovaných
hudebních skladeb rùzných �ánrù
v souborech MP3.

Populární pøehrávaè WinAmp v jednom z mnoha set grafických provedení

Na CD-ROM Modrý blesk - MPEG3
je kvalitní výbìr programù pro práci

s komprimovanými zvukovými soubory
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�pidla
Data Processing

S tímto kupónem získáte u firmy

Nad stránìmi 4545, 760 05 Zlín 5

PC ELEKTRO

na CD-ROM  slevu 5%

= SHAREWARE

Pùvabný program EasySim pro simulaci funkce digitálních obvodù

Databáze CyberCircuit obsahuje v registrované verzi pøes
1100 rùzných elektronických obvodù s popisem funkce

a rozpiskou souèástek. Ve volnì �íøené ukázce je jich 100.

��ivé� schéma astabilního multivibrátoru
s obvodem NE555. Doplníte hodnoty

souèástek a zobrazí se prùbìh
výstupního signálu.

FaiSyn  je pìkný
program pro návrh

Èeby�evových
a Butherworthových

filtrù -
podle zadaných

po�adavkù navrhne
filtr a zobrazí jeho

kmitoètovou
charakteristiku

Na dvou CD-ROM PC Elektro je celkem 286 programù,
jejich� spoleèným jmenovatelem je elektronika. Vìt�ina
programù je star�ího data a jsou pøevá�nì pro operaèní
systém MS-DOS (ono to asi bylo snaz�í navrhnout jedno-
duchý program pro DOS ne� pro Windows). Je zde vìt�í
mno�ství rùzných systémù pro návrh schémat a plo�ných
spojù (vèetnì populárního Formica), programy pro analýzu
elektronických obvodù, výukové programy pro elektroniku
- vìt�inou jde o demoverze s omezenými funkcemi, by� èas-
to vystaèujícími pro amatérské pou�ití. Na ukázku jsme vy-
brali EasySim (viz obrázek) - je to jednoduchý a hezký pro-
gram, ve kterém si navrhnete logické schéma s hradly, klop-
nými obvody, displeji, �árovkami a spínaèi, a ono pøímo
�funguje� - podle vstupních signálù se mìní výstupní signá-
ly, ukazují displeje ap. Z mnoha programù pro výpoèet fil-
trù jsme zvolili ukázku z programu FaiSyn. Na cédéèkách
je i mnoho katalogových listù a údajù a rùzné sbírky zají-
mavých zapojení - napø. CyberCircuits (viz obrázek). Vìnu-
jete-li dostatek èasu výbìru a zkou�ení, najdete v PC Elek-
tro ka�dý nìco, co vás zaujme.
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Ne, prosím, nemávejte rukou; pro
mnohé, kteøí �se dali na rádiovou víru�,
jak napsal pan Karel Èapek v povídce
�Mu� a krystal�, není v této zále�itosti
dosud jasno, jak naznaèuje název èlán-
ku �Svatý Popov� v jednom tuzemském
radioamatérském periodiku. Na�tìstí je
vìt�inì lidstva lhostejné, kterému z tìch
dvou nále�í priorita. Není nepravdìpo-
dobné, jestli�e by se byl Marconi narodil
v byrokratickém carském Rusku, zmínì-
ný èlánek by se nejspí� jmenoval �Svatý
Marconi�.

Zádrhel je hlavnì v tom, �e kdy� se
na�i rodièové rozhodnou si na�i malièkost
objednat, neporadí se s námi pøedem,
kdy, kde a v jakém pohlaví se máme na-
rodit, pøièem� není zanedbatelné ani his-
torické období dìjin.

Na�tìstí se radioamatéøi ve volném
èase uchylují do svých �hamoven�, kde
se rýpají v elektronických obvodech a ani
je nenapadne rozdìlit svìt na tábor �Po-
povcù� a �Marconiovcù�. Je pozoruhod-
né, �e kterýkoliv vynálezce nìèeho, co
souvisí s rádiovou aparaturou, bádal nej-
prve mezi ètyømi stìnami jeho laboratoøe
(v souèasné dobì nìkdy i v pøedsíni by-
tovky) a ani ho nenapadlo vystìhovat se
s vynálezem do pøírody a tam ho dùklad-
nìji vyzkou�et.

Tøeba pan profesor Hertz. Mezi para-
bolami dochází k vlnìní, nejspí�e elek-
tromagnetickému, a dost. Zbylo jen jmé-
no a název jednotky kmitoètu.

Pova�uji za historicky nevyvratitelnou
skuteènost, �e panu Popovovi do�lo, �e
onoho vlnìní by bylo mo�né nìjak prak-
ticky vyu�ít. Morseùv telegraf byl ji� na
svìtì, elektromagnetické relé a elektric-
ký zvonek takté� a v té dobì nejnovìji
Branlyho koherer rovnì�. Zbývalo �jen�
najít fígl, jak to v�echno pospojovat, aby
to v�echno dohromady utvoøilo jeden
funkèní celek, lechtivý na ono Hertzovo
elektromagnetické vlnìní. Vynález visel
ve vzduchu jako zralé jablko na vìtvi a

Popov mìl tu smùlu nebo �tìstí, �e se
utrhlo a spadlo na hlavu právì jemu.

Pan Marconi, mladý mu�, velice am-
biciózní, plný zájmu a mladistvého elá-
nu, právem zpozornìl a usoudil, �e by
byla �koda jablíèko nechat le�et pod stro-
mem v trávì (v carské byrokracii), aby
tam shnilo. Z laboratoøe v otcovì vile
v Pontecchiu s aparaturou, sestavenou
podle vzoru Popova (jiné mo�nosti pøi teh-
dej�í souèástkové základnì ani nebyly),
se vystìhoval do terénu v okolí vily, co�
bylo dal�í nazrálé jablíèko, onen geniální
nápad, který vedl k objevu uzemnìné an-
tény, co� znásobilo pøekvapivì dosah
mezi aparaturami. Byla to Marconiho
intiuce nebo genialita? Tì�ko zodpovìd-
nì odpovìdìt, nebo� ony dvì schonosti
mají k sobì navzájem tak blízko. Jedno
si v�ak dovolím tvrdit: Marconi byl geni-
ální experimentátor.

Ale ani tehdej�í úspì�ný technický ex-
periment mnoho neznamenal s výjimkou
Nobelova dynamitu. Jako dnes, i tehdy
bylo zapotøebí vzbudit zájem vlivných èi-
nitelù, dnes bychom øekli �správnì se na-
kontaktovat�. To bylo rozhodující. Marco-
ni si na pøedvádìní svých pokusù pozval
zástupce italského ministerstva po�t,
pana Sinea, který se vyjádøil velmi pochy-
bovaènì o tom, co vidìl. Naproti tomu na
britském ministerstvu po�t, ministerstvu
námoønictví a ministerstvu armády správ-
nì odhadli, �e je jim pøedvádìn zárodek
nìèeho, co bude hrát v budoucí civilizaci
významnou, ne-li klíèovou roli. Nevím, jak
dopadl pozdìji Ital pan Sineo, ale italská
ministerstva zpozornìla a zaèala �støíhat
u�ima� jako Marconiho osel, který byl jeho
skromným dopravním prostøedkem. Psal
se rok 1897, kdy� se z �ovinistické Itálie
zaèalo ozývat �Viva Italia, viva Marconi!�

Bylo ponìkud pozdì plakat nad rozli-
tým mlékem, Marconi zaèal podnikat
v Anglii, kde zalo�il akciovou spoleènost
Marconi. Stavbou vysílací stanice v Pol-
dhu si stihl znepøátelit kabelové spoleè-

nosti, pracující pomocí podmoøského ka-
belu. �Diskrétní pøepravu va�ich zpráv
svìøte jen kabelùm!� �Kabely nevytrubují
va�e zprávy do éteru, jako aparáty pana
Marconiho!� Nastalo období nekoneèných
soudních rozepøí. �alobci byli pøevá�nì
ti, kteøí ponìkud ,zaspali� a jejich vynále-
zy neopustily uzavøenou laboratoø, vèet-
nì pana Branlyho, pùvodce kohereru, a�
dosud stì�ejní souèásti pøijímaèe.

Kdy� je nouze nejvy��í... Jako na za-
volanou pøi�el vynález vakuových elek-
tronek, zhruba v dobì, kdy spoleènost
Marconi stála pøed zánikem a obrátky na-
bírala nìmecká spoleènost Telefunken.
Jako perspektivní se jevily vlastnosti dlou-
hých vln, a tak je generovaly vf alternáto-
ry, pohánìné parním strojem.

(Dokonèení pøí�tì)

Popov nebo Marconi?

První Marconiho pokusný pøístroj

Ru�tí radioamatéøi mívají na svých QSL lístcích èasto námìty s A. S. Popovem, ital�tí radioamatéøi s G. Marconim

 Mgr. Vladislav Taubenhansl
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Zpráva o skonu jordánského krále Hus-
seina naplnila smutkem celý svìt. Byl to
nejen velký a významný státník, zdatný øi-
diè závodních automobilù, výborný pilot,
ale i amatér vysílaè a dobrý èlovìk. Narodil
se 4. listopadu 1935 v Ammanu, studoval
na vysokých �kolách v Egyptì a v Anglii a
kdy� byl jordánský král v roce 1957 zavra�-
dìn, nastoupil na trùn. I on musel èelit
úkladùm a nástrahám. Hned v následují-
cím roce, 1958, do�lo k pokusùm o jeho
násilné odstranìní. Pøi jedné takové udá-
losti byl ranìn do nohy a kdy� letìl do �vý-
carska, pokou�ely se syrské stíhaèky jeho
letadlo sestøelit.

Mezi amatéry se traduje, �e král Husse-
in získal koncesi s volací znaèkou JY1
v bøeznu 1970. Zdrojem této informace je
èlánek, který v lednu 1971 uveøejnila v CQ
Amateur Radio novináøka Sylvia Margolis,
man�elka G3NMR. (Èlánek je v pøekladu
Petra Vody, OK1IPV, k mání na paket rá-
diu.) Jiøí Hold, OK1DR, se setkal s jordán-
ským králem osobnì v roce 1967. Bylo to
na svìtové výstavì v Montrealu v Kanadì.
Jiøí Hold tam byl se �tábem Èeskosloven-
ské televize a v pøestávce oficiálního pro-
gramu mìl mo�nost s panovníkem krátce
pohovoøit. Mluvili o stanici VE3XPO, která
na výstavì pracovala, král Hussein se zmí-
nil o svém zaøízení, o pøístrojích, které si
hodlá opatøit a ptal se na amatérské vysílá-
ní v Èeskoslovensku. Byl u� tehdy amaté-
rem, ale nikoliv je�tì amatérem vysílaèem.
Tomu nasvìdèují i data spojení stanice
JY1 se stanicemi èeskoslovenskými, která
se datují od dubna 1970.

18. dubna 1970 se konalo první spojení
OK1ADM, Dr. Václava V�eteèky, s JY1 na
14 MHz a 20. dubna 1970 komunikoval
s králem Husseinem Mgr. Jaroslav Presl,
OK1NH, resp. OK4NH/MM. Navázat ta-
kové spojení nebylo snadné, proto�e o nì
v�dycky velmi usilovala spousta stanic na
jeho kmitoètu. Nìkteré dávaly jen svou vo-

lací znaèku, jak je zvykem v expedièním
provozu, nìkteré volaly: �Va�e Velièen-
stvo, zde je...�. Amatéøi se pøi spojeních
oslovují køestními jmény, OK1NH zavolal:
�Hallo, Hussein!� a odpovìï jordánského
krále pøi�la okam�itì. (Panovníkovo jméno
bylo dlouhé, skládalo se z nìkolika slov,
ale on byl znám jen podle svého, po na-
�em �køestního� jména, co� je u císaøù a
králù obvyklé.) OK1NH dostal z Ammanu
QSL lístek a pøi�lo mu i pøání k Vánocùm
1971, které má ulo�eno ve své stanièní
kronice. Slou�il jako radiodùstojník na èes-
koslovenských zámoøských lodích, proce-
stoval celý svìt køí�em-krá�em a kdy� od
9. do 19. ledna 1981 kotvili v jordánském
pøístavu Aquaba, vypravil se do králova
letního sídla. Vidìl anténní farmu, ale pa-
novníka nezastihl, nebyl pøítomen.

23. dubna navázal spojení na 14 MHz
OK1WGW, Jaroslav Pacovský a 25. dubna
na 21 MHz Milan Cyprian, OK1CM. Dal�í-
mi stanicemi, které s jordánským králem
komunikovaly, byly OK1JIX a OK2BVE,
ale podrobnosti jsme se do redakèní uzá-
vìrky nedovìdìli. Dr V�eteèka, OK1ADM,
se na amatérských pásmech setkával
s králem Husseinem èastìji: 17. kvìtna a
26. kvìtna 1970 na 21 MHz, 25. øíjna na
28 MHz, 9. èervence 1971 na 3,7 MHz, 23.
prosince 1971 a 4. února 1972 na 14 MHz.
Za ka�dé spojení dostal OK1ADM králem
vlastnoruènì podepsaný QSL-lístek a jed-
nou mu král Hussein poslal svou fotografii.
Také ho zval na náv�tìvu do Ammanu, ale
OK1ADM tohoto pozvání nevyu�il. Cesto-
vání do nesocialistických státù u� bylo v té
dobì sice mo�né, ale nebylo to nic jedno-
duchého. Královo pozvání v�ak pøijali nì-
kteøí Amerièané, mezi nimi i Mary Anne
Crider, WA3HUP, o které je øeè v èlánku
�So who is looking after the store?� v CQ
Amateur Radio. Byla to aktivní DX-manka,
se kterou se OK1ADM dobøe znal z pásem
a která pak králi Husseinovi dìlala QSL-

mana�erku. 9. èervence 1971v pásmu
80 m navázal s JY1 spojení OK1MP, Ing.
Milo� Prostecký, nyní pøedseda Èeského
radioklubu.

V osmdesátých létech se stanice JY1
vyskytovala na pásmech jen sporadicky a
v devadesátých létech u� vùbec ne. Král
Hussein byl pøíli� anga�ován státnickými
povinnostmi (v záøí 1997 se s ním setkal
president Havel) a mìl problémy se zdra-
vím. V roce 1992 se objevily první pøíznaky
rakoviny.

Jeho smrt 7. února 1999 vyvolala smu-
tek a úèast radioamatérù i v síti paket rá-
dia. IK0WRB chtìl zaøídit, aby v den po-
høbu v�echny stanice vysílaly na urèených
frekvencích znaèku JY1. F6IPS poslal pro-
jev soustrasti královské rodinì do Jordán-
ska. �Ztratili jsme velkého pøítele amatér-
ského rádia. U� nikdy neusly�íme jeho
hlas, ale nav�dy zùstane v na�ich mys-
lích....� pravil OD5SB.

�Bylo by dobré napsat èlánek o JY1�
mínil Arno�t Voøí�ek, OK1ZA, a dal se do

Pøi pøíle�itosti 50. narozenin krále Husseina pou�ívali jordán�tí radioamatéøi prefix JY50 a
na svých lístcích mìli tento králùv obrázek (foto TNX OK1MP)

Rukopis krále Husseina na QSL lístku pro
OK1ADM

Mladý král Hussein ve vojenské uniformì
(foto TNX OK1ADM)

 JY1- Silent Key

ð
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Svìtové setkání Skautù v Chile
V období od 28. prosince 1998 do 6. ledna 1999 se usku-

teènilo 19. svìtové setkání skautských organizací. Konalo se
tentokrát v Chile. Se�lo se tam dohromady 25 000 skautù a je-
jich vùdcù z celého svìta. Jejich tábor byl situován v oblasti
Picarquin, 60 km ji�nì od hlavního mìsta Santiaga na úpatí
horského masivu And, které v této oblasti dosahují vý�ky a�
5500 m. Aktivity na spoleèné téma �Budujeme mír spoleènì�
zahrnovaly exkurze, semináøe, horské výstupy, sport a výmìnu
skautských zku�eností. Programy pro skauty - radioamatéry
nabízely stavbu rùzných elektronických stavebnic, hon na li�ku
v pásmu 80 m, ukázky televizní techniky a na poèítaèích pak
výuku Morseovy abecedy, samostatnou posluchaèskou stanici,
pøedávání zpráv paket rádiem.

Z tábora vysílala skautská radioamatérská stanice pod spe-
ciální znaèkou XR3J. Tato stanice byla hlasem setkání. Praco-
vala v�emi druhy provozu vèetnì SSTV na v�ech KV a VKV
pásmech. Navazovala spojení se skautskými stanicemi z celé-
ho svìta, ale takté� odpovídala v�em radioamatérùm, kteøí ji
zavolali. Stanice byla obsluhována mezinárodním týmem
skautských radioamatérù z deseti rùzných zemí ètyø kontinen-
tù. QSL pro tuto stanici vybavuje Yves, HB9AOF, na své adre-
se: Yves Margot, 7 Route A. Ferrand, CH-1233, Lully, Switzer-
land. Mezinárodní setkání skautských organizací má velkou
úlohu pøi výmìnì idejí a vzájemném porozumìní mezi mladými
lidmi v�ech národností. Svìtová organizace skautského hnutí
poøádá svìtová setkání skautù ka�dé ètyøi roky, kde se setká-
vají mladí lidé mnoha kultur.

OK2JS

práce. Sbíral na paket rádiu informace o
JY1 a o na�ich amatérech, kteøí mìli s tou-
to stanicí spojení. Jeho údaje se staly pod-
kladem k napsání této vzpomínky. Výèet
stanic, které s JY1 pracovaly, není úplný.
Zahrnuje jen stanice, které byly dosa�itel-
né na paketu a které byly ochotny na vý-
zvu OK1ZA reagovat. Spojení s králem
Husseinem mìl - je�tì jako student- i Ing.

Herbert Ullmann, OK1DWG. Dramatické
zá�itky z tohoto spojení zpracovali a Mladé
Frontì DNES pøedali Herbert, OK1QW, a
OK1FXM, Jan Ma�ek. Redaktor Jiøí Pirník
èlánek je�tì upravil po svém a zaøadil na
první stranu. Z nìkterých malièkostí se dá
soudit, �e amatérské vysílání je pro Jiøího
Pirníka ponìkud odta�ité, ale èlánek je
zpracován velmi dobøe a vzbudil u ètenáøù

pozitivní odezvu. Král Hussein udìlal mno-
ho pro roz�íøení a propagaci amatérského
vysílání. Svìdectvím je i èlánek Sylvie
Margolisové. Sna�me se i my o �íøení na-
�eho hobby a tím pøispìjme k uctìní pa-
mátky významného státníka a pøítele radi-
oamatérù, jordánského krále Husseina,
JY1.

 Ing. J. Dane�, OK1YG

Jak získat potvrzení
pro zahranièní vydavatele diplomù?
Jednou ze slu�eb, kterou zaji��uje Èeský radioklub, je ovì-

øení seznamu QSL lístkù pro vydavatele zahranièních diplomù.
Ten se pak (v pøípadech, �e to podmínky získání diplomu pøi-
pou�tìjí - nelze napø. u DXCC) zasílá vydavateli místo QSL
lístkù. Abyste takový �potvrzený seznam QSL�, jak se obvykle
v podmínkách uvádí (v zahranièí se bì�nì pou�ívá zkratka
GCR, kterou zavedl K6BX - Clif Evans, zakladatel CHC klubu
ve své �Knize diplomù� jako zkratku z �General Certification
Rules�), získali, je tøeba zaslat na adresu: ÈRK, diplomový
mana�er, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 - Hole�ovice,
v�echny potøebné QSL lístky a jejich seznam øazený buï abe-
cednì, nebo jiným zpùsobem, který je pro daný diplom vhod-
nìj�í. Stejnì ov�em musí být seøazeny i QSL lístky, aby byla
jejich kontrola snadná. Navíc za�lete za ka�dých zapoèatých
200 QSL 20 Kè slo�enkou na konto QSL slu�by, pøípadnì tuto
sumu, abyste u�etøili po�tovné, pøilo�íte k zásilce. QSL lístky i
jejich potvrzený seznam budou vráceny na va�i adresu.

l Francouz�tí radioamatéøi zøejmì pøijdou o výsek 70 cm
pásma 430-434 MHz, nebo� jak bylo prokázáno, dochází ke
kolizím se zabezpeèovacím systémem SYLETRACK, který se
pou�ívá na francouzských leti�tích.
l Ve �výcarsku byla 30. 8. 1998 zalo�ena rovnì� DX nada-
ce, jejím� cílem je podpora DX expedic. Prvým prezidentem byl
zvolen Siggi Bill, HB9DLE.
l Nový radioamatérský Callbook, který se nyní vydává jen na
CD-ROM, obsahuje mimo více ne� 1,5 miliónu adres také
mapy v�ech amerických státù a kanadských provincií, tak�e si
mù�ete bezprostøednì po vyhledání adresy radioamatéra loka-
lizovat jeho QTH i na mapì.

OK2QX

ð

23. ledna 1999 uzavøeli na Staromìstské radnici v Praze
man�elství Jana �tìpánková a Zdenìk �tìrbáèek,

OK2ZW. Redakce PE-AR se pøipojuje ke gratulantùm.
(foto TNX OK1CW)
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Kalendáø závodù na
bøezen a duben

13.3. OM Activity CW/SSB 05.00-07.00
13.-14.3. DIG QSO Party SSB viz podm.
14.3. UBA 80 m Spring CW 07.00-11.00
14.3. DARC Corona 10 m DIGI 11.00-17.00
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
3.4. SSB liga SSB 04.00-06.00
3.-4.4. Elettra Marconi YL-OM MIX 13.00-13.00
3.-4.4. SP DX Contest CW/SSB 15.00-15.00
3.-4.4. EA WW RTTY RTTY 16.00-16.00
4.4. Provozní aktiv KV CW 04.00-06.00
5.4. Aktivita 160 m SSB 19.00-21.00
7.-9.4. YL to YL DX Contest CW 14.00-02.00
10.4. OM Activity CW 04.00-04.59
10.4. OM Activity SSB 05.00-06.00
10.-11.4. DIG QSO Party CW viz podm.
10.-11.4. Trofeo S. M. el Rey MIX 18.00-18.00
11.4. UBA 80 m SSB 06.00-10.00
12.4. Aktivita 160 m CW 19.00-21.00
17.4.   ES Open Championship CW/SSB 05.00-09.00

17.4. OK CW závod CW 05.00-07.00
17.-18.4. Holyland Contest CW/SSB 18.00-18.00
17.-18.4. YU-DX Contest MIX 12.00-12.00
17.4. EU Sprint Spring SSB 15.00-19.00
23.-25.4. YL to YL DX Contest SSB 14.00-02.00
24.4. Hanácký pohár MIX 05.00-06.29
24.-25.4. SP DX RTTY Contest RTTY 12.00-24.00
24.-25.4. Helvetia XXVI MIX 13.00-13.00

Termíny uvádíme bez záruky, øada
z nich dosud nebyla potvrzena a nutno
vycházet z praxe. Podmínky jednotlivých
závodù uvedených v kalendáøi naleznete
v tìchto èíslech PE-AR: SSB liga, Pro-
vozní aktiv, OM Activity 2/97, Aktivita
160 6/97, UBA, OK-CW závod a YL to
YL DX (adresa: Nancy Hall, P. O. Box
775, N. Olmsted, OH 44070-775, USA)
3/98, DIG QSO Pty a Int. SSTV DARC 2/
98, Japan Contest 3/97, ES Open 4/98,
CQ-WPX a BARTG (adresa: John Bar-
ber, P. O. Box 611, Cardiff CF26 4UN,
England) 2/97, Russian DX 2/96, EA
WW RTTY, Holyland a Hanácký pohár
(pozor - v sobotu!) 3/96, DIG party 2/98.

Elettra Marconi International Contest
Je mo�no se zúèastnit buï SSB, nebo
smí�enì (CW+SSB+RTTY), spojení
s OM 1 bod, s YL 2 body, s YL - èlenkou
IYLRC (dávají �RC�) 3 body. Násobièe
DXCC zemì na ka�dém pásmu.
King of Spain contest.  V�dy
druhý dubnový víkend, navazu-
jí se spojení se stanicemi EA/
EC/ED buï CW nebo SSB (sa-
mostatné hodnocení). Ka�dé
spojení 1 bod, násobièe �pa-
nìlské provincie (dávají �paò.
stanice v kódu (jedno èi dvì
písmena). Na�e stanice pøedá-
vají RS(T) a poøadové èíslo od 001. Log
na: URE contest manager, P.O.Box 220,
28080 Madrid, Spain. Zúèastnit se mo-
hou i posluchaèi!
SP-DX contest se koná ka�-
doroènì první víkend v dub-
nu. Úèelem je navázat maxi-
mum spojení mezi polskými
amatéry a amatéry z ostatních
zemí svìta. Závodí se CW i
SSB provozem v pásmech 1,8
a� 28 MHz (mimo WARC), vý-
zva do závodu od polských stanic je �CQ
TEST�, ostatní stanice dávají �CQ SP�.
Vymìòuje se RS nebo RST a poøadové
èíslo spojení, polské stanice místo èísla
spojení pøedávají dvoupísmenné ozna-
èení vojvodství. Spojení s polskou stani-
cí na ka�dém pásmu se hodnotí tøemi

Kalendáø závodù na duben

3.-4.4.POZEGA 98 VHF Contest  144 MHz   15.00-15.00
3.4. Contest Lario (Italy) 432 MHz 14.00-22.00
4.4. Contest Lario 1,3 GHz a vý�e 06.00-13.00
4.4. Velikonoèní závod 1) 144 MHz a vý�e 07.00-13.00
4.4. Velikonoèní závod dìtí 1) 13.00-14.00

144 MHz a vý�e
6.4. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00
10.4. Contest Lazio (Italy) 50 MHz 07.00-17.00
11.4. CW Contest Lazio 144 MHz 07.00-17.00
13.4. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00
17.4. S5 Maraton 144 a 432 MHz 13.00-20.00
17.4. SSB - Contest Lazio 144 MHz 13.00-21.00
18.4. SSB - Contest Lazio 144 MHz 06.00-10.00
18.4. AGGH Activity 432 MHz a� 76 GHz 07.00-10.00
18.4. OE Activity 432 MHz a� 10 GHz 07.00-12.00
18.4. Provozní aktiv 144 MHz a� 10 GHz 08.00-11.00
27.4. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00

1) podmínky viz AMA 1/95, deníky na
OK1VEA. V�eobecné podmínky pro zá-
vody na VKV viz PE-AR 8-9/96.

VHF �POZEGA 98� Contest
vyhla�uje Radio Klub �Vallis
Aurea�, 9A1BTU; P. O. Box 83;
HR-34000 POZEGA; Croatia.
Navazují se spojení mezi sta-
nicemi v�ech zemí I. oblasti
IARU, jen v pásmu 144 MHz,
v�emi druhy provozu FONE a
CW. Kód sestává z RS(T), po-
øadového èísla spojení od 001 a WW lo-
kátoru. Kategorie: A - Single op.; B - Mul-
ti op.; C - èlenové Vallis Aurea klubu. Za
jeden km pøeklenuté vzdálenosti se poèí-
tá jeden bod. Dále se poèítají tak zvané
BONUS body za spojení se stanicemi
Vallis Aurea Radioklubu. V podmínkách
není ov�em øeèeno, jak se tyto stanice
bìhem spojení v závodì poznají. Výpo-
èet bodù BONUS je dosti komplikovaný,
tak�e kdo má zájem, a� mi po�le ofranko-
vanou obálku se svou adresou a já mu
po�lu kopii originálu pozvánky do závodu
v angliètinì. Deníky lze odeslat na adre-
su poøadatele do 20. dubna 1998.

OK1MG

body, násobièi jsou jednotlivá vojvodství
(celkem 49) bez ohledu na pásma a druh
provozu. Kategorie: a) jeden operátor -
v�echna pásma MIX, CW, SSB; b) jeden
operátor - jedno pásmo MIX, CW, SSB;
c) více operátorù v�echna pásma MIX;
d) posluchaèi. Ti musí pøi zapsat znaèky
obou korespondujících stanic a kód pøe-
dávaný SP stanicí. Ka�dou SP stanici si
hodnotí pouze jednou na ka�dém pás-
mu, a to tøemi body, jinak je výpoèet
shodný jako u amatérù-vysílaèù. Deník
mù�e být zaslán i ve formì ASCII file na
disketì. Za spojení bìhem závodu je
mo�né získat kromì diplomu za umístì-
ní i dal�í diplomy vydávané PZK, pokud
bude pøilo�ena �ádost. Deníky musí být
odeslány poøadateli nejpozdìji do 30. 4.
na adresu: Polski Zwiazek Krotkofalow-
cow, SP DX Contest Committee, P. O.
BOX 320, 00-950 Warszawa, Poland.
Helvetia contest se koná  v�dy poslední
víkend v dubnu, spojení se na-
vazují pouze se �výcarskými
stanicemi. Závodí se v katego-
riích: a) jeden operátor, b) více
operátorù, jeden vysílaè, c) po-
sluchaèi. Stanice v kategorii a)
musí mít bìhem doby závodu
alespoò �estihodinovou pauzu,
která mù�e být rozdìlena ma-
ximálnì do dvou èástí. Pracovat je mo�-
né CW i SSB, a to v pásmech 160 m
(1810-1850 kHz) a� 10 m mimo WARC.
S ka�dou stanicí je mo�né na ka�dém
pásmu navázat jedno spojení bez ohledu
na druh provozu. Vymìòuje se kód slo-
�ený z RST a poø. èísla spojení od 001 a
�výcarské stanice navíc pøedávají dvou-
písmennou zkratku kantonu, co� jsou
násobièe na ka�dém pásmu. Ka�dé
spojení se hodnotí tøemi body, v katego-
rii c) je hodnocení stejné. Deníky se pí�í
zvlá�� pro ka�dé pásmo a je v nich tøeba
vyznaèit ka�dý nový násobiè; nejpozdìji
do 31. 5. se zasílají na adresu: Nick
Zinsstag, HB9DDZ, Rimattstraße 7, CH-
5084 Rheinsulz, Suisse. Vítìzové kate-
gorií v ka�dé zemi obdr�í diplom. Stani-
ce, která bìhem závodu splní podmínky
diplomu H XXVI, mù�e o tento diplom
za�ádat souèasnì s deníkem ze závodu,
ev. mù�e spojení navázaná bìhem doby
závodu doplnit potøebnými QSL lístky.
Zkratky kantonù: AG, AI, AR, BE, BL,
BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW,
OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD,
VS, ZG, ZH.

VIII. setkání radioamatérù a elektronikù �tìtí 1999

Termín: sobota 27. bøezna 1999 v Kulturním støedisku na Mírovém námìstí ve
�tìtí, okres Litomìøice.

Program: 7 h. prezentace prodejcù; 8 h. prezentace úèastníkù; 9 h. zahájení;
9.30 h. pøedná�ky: Zdroje informací pro pøedpovìdi podmínek �íøení KV i VKV
(OK1HH), Taktika a technika pøi závodech na KV (OK1DIG); 10 h. ukázky provozu
SSTV a PR; 12.30 h. vyhlá�ení výsledkù mobilního závodu; 13.00 h. tombola.

Mobilní závod �O pohár starosty mìsta �tìtí�

je poøádán pøi pøíle�itosti tohoto setkání 27. bøezna 1999 od 6.00 do 9.00 h.
SEÈ. Pravidla: a) platí pouze mobilní spojení navázaná bìhem cesty ze svého
bydli�tì do místa setkání; b) platí spojení v pásmu 2 m provozem SSB a FM, platí
i spojení pøes pøevádìèe; c) pøíjezd do �tìtí nahlásit øídici stanici OK1KST na
kmitoètu 145,575 MHz; d) odevzdat vyplnìný soutì�ní deník do 10.00 h.; e) bodo-
vání: 1 b. spojení pøes pøevádìè, 2 b. direkt FM, 3 b. direkt SSB.

OK2QX
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Prùmìrná èísla sluneèních skvrn R za listopad
1998 a� leden 1999 byla 73,6, 81,6 a 62,4. Vyhla-
zené hodnoty R12 za loòský kvìten a� èervenec vy-
cházejí na 59,4, 62,5, a 62,4. Prùmìrný sluneèní
tok za leden byl 140,6, tedy ménì, ne� prosinco-
vých 150,3 - a únor na rekordmana zpoèátku urèi-
tì nevypadal. Maximum cyklu sice nadále èekáme
na jaøe roku 2000, ale pøíslu�né pøedpovìdi R12 ji�
nejsou jednotnì umis�ovány na 160 - ale nìkteré
zdroje jdou ponìkud ní�e, by� o málo - zatím jen
k 157. Denní hodnoty sluneèního toku 184 s.f.u.
z 28. prosince a èíslo skvrn R = 186 z 30. prosince
zùstávají nejvy��ími od poèátku cyklu a z minulého
odpovídají rokùm 1988 a 1993. S odstupem pìti
týdnù pak následovala minima: 5. února R = 14 a
6. února SF = 99.

Uvedená èísla jsou zhruba hranicemi, ve kte-
rých se i v nejbli��í dobì udr�í úroveò sluneèní ak-
tivity a vzhledem k tomu, jak klidnì vypadalo Slun-
ce je�tì poèátkem února, bude patrnì blí�e realitì
nasadit na bøezen R12 = 121 (aè jsme je�tì nedáv-
no doufali ve více). Pro pásma DX to znamená, �e
se patnáctka bude dobøe otevírat v mìøítku celé
zemìkoule nejen pøes den, ale a� do veèera. Glo-
bální otevøení dvacítky budou pak pokraèovat i
dlouho do noci. Pásmem, které sice bude zajíma-
vìj�í, ne� vloni, ale ani letos je�tì nepokryje celý
svìt, bude desítka. Nejen�e bude (a� na ji�ní smì-
ry) pásmem pouze denním, ale ani tak nepokryje
celou zemìkouli. Celkovì pøevládající ionizace
nad rekombinací èasto pøinese výhodu men�ího
útlumu pro vìt�í èást rozsahu krátkých vln, a tak
bude bøeznový vývoj více ne� jindy pøát milovní-
kùm QRP. Vystoupí-li sluneèní aktivita lehce nad
prùmìr, bude se moci �iroce otevírat pásmo
24 MHz. V okolí rovnodennosti bude nejvíce závi-
set na tom, zda sluneèní aktivita podstatnìji vzros-
te - pak budeme svìdky podmínek buï pouze mír-
nì, anebo vysoce nadprùmìrných.

K uplynulému vývoji: øíjen byl klidný, v listopa-
du Slunce o�ilo, poté pokraèovala zvìt�ená aktivi-
ta s tendencí rùstu i v prosinci, který zaèal hned
první den kladnou fází poruchy. Dal�ích poruchy
na sebe nechaly èekat, nebo� erupèní aktivita zù-
stávala malá. Klid pøeru�il výron èástic pøi jedné
z mála slab�ích erupcí 8. 12., následovaný 11. 12.
první vìt�í magnetickou bouøí. Doznívající poru-
cha stlaèila poté úroveò podmínek �íøení krátkých

vln následující dny do výrazného podprùmìru.
Vy��í sluneèní radiace k tomu je�tì zvìt�ila denní
útlum na kmitoètech pod 15 MHz (14.-15.12. do
18 MHz).

Po støednì mohutných erupcích 17., 18. a 20.
12. zùstalo magnetické pole Zemì relativnì klid-
né. Ba i po dal�ím výronu sluneèní plazmy do me-
ziplanetárního prostoru 18. 12. následovalo jen
malé zvìt�ení aktivity 20. 12. Dlouhá noc znemo�-
nila prùchod signálù severní polární oblastí a léto
na ji�ní polokouli omezilo �íøení vy��ích kmitoètù
tamními ji�ními �íøkami a výsledkem byly velmi ty-
pické zimní podmínky. Klid skonèil a� 25. 12. a
krat�í porucha probìhla 26. 12., pøi které byla
kladná fáze vývoje pøíèinou sice krátkého, ale vý-
razného zlep�ení.

Následovaly je�tì rychlé zmìny - uklidnìní,
vzestup sluneèní radiace, série støednì mohut-
ných sluneèních erupcí 28. 12., úniky a krátce i au-
rorální zkreslení signálù od severu a ménì vý-
znamná porucha 29. 12., vyvolaná transientní
hmotou ve sluneèním vìtru. Podmínky �íøení zù-
staly nadprùmìrné a rok konèil velmi pìknými ote-
vøeními na Silvestra do Oceánie - ranním i odpo-
ledním.

Z majákù IBP jsme pravidelnì sledovali zejmé-
na 4U1UN, VK6RBP, JA2IGY, 4S7B, ZS6DN,
5Z4B, 4X6TU, OH2B, CS3B, LU4AA a YV5B,
k nim� se 3. ledna pøidal po dlouhé pøestávce
OA4B. Na signálech z ji�ních smìrù (4S7B,
ZS6DN a 5Z4B) jsme mohli velmi dobøe sledovat
denní útlum v pásmech 14 a 18 MHz a v men�í
míøe, pøípadnì obèas i 21 MHz. O dìjích v aurorál-
ním oválu, vèetnì sporadické vrstvy E aurorálního
typu, èasto vypovídal signál OH2B. Zpoèátku na
v�ech pìti a pozdìji nejvý�e na tøech kmitoètech
byly sly�et i VL8IPS a LN2A.

Závìrem je opìt pøehled denních mìøení -
nyní za loòský prosinec. Prùmìrný sluneèní tok
150,3 s.f.u. byl vypoèten z denních hodnot 163,
152, 153, 148, 142, 142, 153, 162, 154, 134, 143,
147, 144, 144, 142, 141, 146, 155, 138, 135, 135,
129, 140, 139, 144, 145, 167, 184, 183, 179 a
175. Klidnìj�í stav geomagnetického pole dokazu-
jí indexy Ak z Wingstu 10, 5, 8, 12, 14, 10, 10, 4, 8,
8, 31, 10, 4, 6, 9, 13, 1, 2, 10, 12, 4, 5, 8, 4, 12, 16,
1, 13, 31, 6 a 4, jako� i jejich prùmìr 9,4.

OK1HH

Pøedpovìï podmínek �íøení KV na bøezen
U Silent key
Dne 5. února 1999 ve vìku 74 let
zemøel
Emil Hlom, OK1AEH.
Èest jeho památce.


