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NÁ� ROZHOVOR

Ná� rozhovor s plk. g�t. Ing. Ladisla-
vem Grabowskim, OK1FQ, velitelem
60. spojovací brigády AÈR o èinnosti
radioklubu OK5ACR a o práci na�ich
spojaøù.

V na�em èasopise (PE-AR11/98)
jsme informovali o èinnosti ar-
mádního radioklubu OK5ACR.
Co je od té doby ve va�em radio-
klubu nového?

Radioklub Armády Èeské republiky od
doby svého vzniku (1. 5. 1998) doznal urèi-
tých organizaèních zmìn. Dnes ji� není
spojován pouze se znaèkou OK5ACR.
Jeho èlenské øady roz�íøily dal�í dvì klubo-
vé stanice � Radioklub Vzdu�ných sil
AÈR � OK1KLE a od 20. dubna 1999
i nová èlenská klubová stanice pracující
v posádce Olomouc � OK2OLC. Máme
velkou radost, �e èinnost Radioklubu AÈR
se roz�íøí i na Moravu a �e vojáci - radioa-
matéøi posádky Olomouc se budou moci
vìnovat svému hobby bìhem své vo-
jenské slu�by. Vedoucím operátorem
OK2OLC je Ing. Vít Filípek, OK2FIQ.
OK1KLE právì teï  prochází obdobím ni�-
�í aktivity, vìøíme v�ak, �e se �chytí� a její
znaèku ji� brzy opìt usly�íme v éteru. Sou-
èasný vedoucí operátor � Ing. Vladimír Ku-
èera, OK1DYJ, sází na mláde� - nejen tu
vojenskou a my vìøíme, �e se jemu i v�em
èlenùm OK1KLE podaøí tuto stanici dostat
tam, kde v�dy byla - na amatérská pásma.

Na VKV stanovi�ti OK5ACR - Mile�ov-
ce jsme vylep�ili anténní systém v pásmu
2 metrù, místo DL6WU je tam nyní 4x
GW4CQT. Toto ètyøèe bylo vyzkou�eno le-
tos v I. subregionálním závodì a zdá se,
�e plní svoji úlohu. V závodì se podaøilo
navázat 326 spojení, nejdel�í QSO bylo se
stanicí I5PVA/6 - 751 km, prùmìr km/QSO
byl 174. V II. subregionálu, jen� byl pojat
jako �spoleèenská událost�, bylo dosa�eno
podobných výsledkù.

Provoz na krátkých vlnách je veden
��tafetovì�, v této dobì na KV pásmech
vysílá Petr, OK1FKV, z QTH Karlovy Vary.
Petr se rovnì� velmi svìdomitì ujal uspo-
øádání QSL agendy a pøehledu spojení se
zemìmi DXCC. Dosud má OK5ACR �na
svém kontì� spojení se 166 zemìmi
DXCC, zejména v pásmech 80, 40, 30, 20,
17, 15, 12 a 10 metrù. Vìt�ina tìchto spo-
jení byla uskuteènìna provozem CW. Je to
fajn a patøí za to dík zejména Olze,
OK1DVA, ale i ostatním KV operátorùm.

Mezi na�imi radioamatéry se
v poslední dobì hodnì hovoøí o
FM pøevádìèích OK0ACR v pás-
mech VKV, jejich� jste provozo-
vateli. Sdìlte nám prosím blí�e
nìkterá technická data o tomto
zaøízení i o dal�ích pøevádì-
èích, kde se anga�uje RK AÈR.

Pøevádìè OK0ACR je dvoupásmovým
pøevádìèem pracujícím v pásmu 2 m a
70 cm. Autorem pøevádìèe je Ing. Milo-
slav Hakr, OK1VUM, vedoucím operáto-
rem jsem já.

Základní údaje o pøevádìèi:
QTH Mile�ovka, okres Litomìøice

(JO60XN), nadmoøská vý�ka 836,5 m.

Kmitoèet:
-pro pásmo 2 m: 145,6875/145,0875 MHz,
-pro pásmo 70 cm: 439,225/431,625 MHz.

2metrová èást pøevádìèe byla uvedena
do provozu dne 16. 1. 1999. Pøevádìè spl-
òuje doporuèení IARU o úzkopásmové FM
a uleví se nám, kdy� podle tohoto doporu-
èení bude upraven i pøevádìè OK0C, od
kterého nás dìlí jen 12,5 kHz.

Výkon vysílaèe:
5 W v pásmu 2 m, 10 W v pásmu

70 cm. Pøevádìè vysílá a pøijímá spoleè-
nou dvoupásmovou anténou Diamond
X200.

Dne 4. bøezna 1999 byla dvoumetrová
èást pøevádìèe OK0ACR doplnìna o duál-
ní squelch, jeho� tónová èást je ovládána
tónem 250,3 Hz a na stranì �netónové�
byla sní�ena citlivost pøevádìèe. Chceme-
li tedy vyu�ít plné citlivosti pøevádìèe, je
nutno pou�ít zmínìného tónu.

Radioamatéøi jistì zaznamenali pøela-
dìní dvoumetrové strany pøevádìèe
z kmitoètu 145,675 MHz na kmitoèet
145,6875 MHz. Dùvod byl prostý. RK AÈR
nechtìl být zapojen do dlouholetého sporu
s provozovateli polského pøevádìèe SR6J,
jeho� vyzaøování do vnitrozemí ÈR je vel-
mi silné a tento pøevádìè lze pøijímat je�tì i
hluboko pod Prahou. Navíc nìkterým ama-
térùm ze Støedních Èech byl znemo�nìn
provoz pøes jihoèeský pøevádìè OK0G, a
to i pøes zachování doporuèeného �skoku�
200 km.

Kromì OK0ACR jsme provozovatelem
pøevádìèù OK0AC na kótì Drahlín,
OK0BR na kótì Praha v Brdech a OK0BPI
na kótì Provazce. Ve spolupráci
s OK1OFF je pøipravován k uvedení do
provozu 70 cm nód pro paket rádio �
OK0NCM, jeho� provozovatelem bude rov-
nì� RK AÈR a bude pracovat na kmitoètu
438,275 MHz s odskokem �7,6 MHz,
s rychlostí 9600 Bd.

Kolik aktivních èlenù má vá� ra-
dioklub, jak je získáváte a co
se s nimi stane, kdy� odejdou
�do civilu�? Jak spolupracujete
s dal�ímu radiokluby?

Èet. v zál. Michal Bezdìèný, OK1CDD,
z Ústí n. L. zùstal èlenem RK AÈR

Plk. Ing. Ladislav Grabowski, OK1FQ
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Dnes je v RK AÈR kromì tøí èlenských
radioklubù celkem 27 aktivních radioama-
térù. Do èinnosti RK AÈR se v�ak zapojují
dal�í amatéøi, pøíslu�níci vojenské správy
i amatéøi mimo armádu. Jsou to radioama-
téøi z partnerských radioklubù z Brandýsa
nad Labem � OK1KDW, Berouna �
OK1KDX, Písku � OK1KPI, Vodòan �
OK1OFP, Bechynì � OK1KUH, z Velvar �
OK1OFF a dal�í. Spolupráce je smìøována
do oblasti vzájemných konzultací zejména
technického charakteru, na organizaci spo-
leèné èinnosti � spoleèná úèast v závo-
dech, podíl na organizaci setkání apod.
Výbìr partnerských klubových stanic nebyl
náhodný, podíváte-li se na sídla jednotli-
vých klubù, tak kromì OK1OFP a OK1OFF
jsou shodná s místy dislokace jednotek
spojovacího vojska.

Vojáci základní slu�by, kteøí bìhem své
slu�by pracovali v RK AÈR a ode�li (nebo
odejdou) do zálohy, se vrátí do svých do-
movských klubù, nebo zùstanou v RK
AÈR (jako napø. Michal,  OK1CDD) a dále
se zapojují do èinnosti klubu.

Pokud má nìkdo z budoucích
vojákù a na�ich ètenáøù zájem o
èinnost ve va�em radioklubu,
na koho se mù�e obrátit?

Zájemci o èinnost v RK AÈR se mohou
pøihlásit na adrese: Radioklub AÈR, Vojen-
ský útvar 3255 Praha, P. O. Box 8, 161 01
Praha, tel.: (02) 20 21 35 13,

e-mail: ok5acr@army.cz a
                milesovka@army.cz.

Na webové stránce RK AÈR, na adrese
http://www.prolux.cz/ok5acr

je vytvoøen urèitý formuláø k usnadnìní
kontaktu. Budoucí vojáci základní slu�by si
v�ak musí uvìdomit, �e svoji slu�bu
v armádì musí vykonat v místì podle po-
tøeby armády. Je-li to mo�né a budou-li po-
voláni k útvarùm, kde klubové stanice RK
AÈR pùsobí, nic nebrání tomu, aby svùj
volný èas trávili u amatérské stanice. Na
rozdíl od minulého roku je nyní podmínkou
èlenství v RK AÈR koncese OK.

Va�e aktivity jsou urèitì finanè-
nì velmi nároèné. Podílí se na
jejich realizaci také Èeský radio-
klub nebo jiní sponzoøi?

Co se týèe finanèní nároènosti na�ich
aktivit, je faktem, �e jsme museli vynalo�it
nemalé úsilí smìøující k získání prostøed-
kù. Finance v klubu jsou dvojí: pøíspìvky
od sponzorù � kteøí Radioklubu AÈR za-
pùjèili nebo vìnovali zaøízení, a pøíspìvky
od èlenù klubu; i pøesto, �e èlenství v klubu
není podmínìno placením �ádných èlen-
ských pøíspìvkù, mnoho drobnìj�ích zaøí-
zení (antény, kabely a jiné) byly hrazeny
z kapes èlenù.

Samozøejmì nemohu opomenout pení-
ze nás v�ech � daòových poplatníkù, spo-
tøebovaná elektøina, vyu�ívání kapacity dí-

len pøi výstavbì antén apod., to taky není
zadarmo...

V souladu se Statutem RK AÈR je èin-
nost pova�ována za zájmovou èinnost u
útvaru a tudí� je hrazena z prostøedkù ar-
mády na tuto èinnost vyhrazených. Zatím
v�ak nebylo nutné tohoto ustanovení Sta-
tutu vyu�ít a cokoliv z prostøedkù AÈR hra-
dit.

Èeský radioklub jsme o materiální po-
moc ne�ádali, pokud vím, ÈRK hradil du-
plexer pøevádìèe OK0AC, jeho� jsme spo-
lu s OK1KDX provozovatelem.

Kdy� je nyní ÈR èlenem NATO,
uva�ujete o spolupráci s vojen-
skými radiokluby v zahranièí?

V armádách na�ich koalièních partnerù
pùsobí celá øada klubových stanic (viz se-
znam na stránkách qrz.com). Jsme rádi,
�e jsme se stali souèástí tohoto seznamu.
Navázání spolupráce je mým zájmem,
ostatnì v plánu èinnosti klubu na tento rok
s touto aktivitou poèítáme a urèité kroky
smìøující k navázání kontaktù jsem ji�
uskuteènil. Vìøím, �e budeme moci vyu�ít
dlouholetých zku�eností  nìkterého
z armádních klubù a také se podìlit o své
první zku�enosti a mo�ná i navázat urèitý
partnerský vztah.

Nyní pøejdìme od radioamatér-
ského vysílání k vysílání profe-
sionálnímu. Jaké je nynìj�í
technické vybavení na�ich ar-
mádních spojaøù? Které zasta-
ralé pøístroje je�tì pou�íváte a
naopak, kterou nejmodernìj�í
techniku?

Nevím, jestli jsem tím pravým èlovì-
kem, který by mìl na va�i otázku odpovì-
dìt. Útvar, kterému velím, je odpovìdným
za realizaci spojení na strategickém stupni
v tzv. stálé vojenské spojovací síti. Není
jistì tajemstvím, �e AÈR je pro hlasové
komunikace vybavena vysoce moderní
francouzskou digitální technologii Alcatel,
�e je provozovatelem vlastní digitální mik-
rovlnné sítì vybudované na bázi mikrovln-
ných stanic Tempo (výrobce TESLA
Hloubìtín), provozuje svoji datovou sí� pro
øadu armádních u�ivatelských subjektù
v jednotlivých informaèních systémech
AÈR.

Významným dodavatelem rádiových
komunikaèních prostøedkù do AÈR je spo-
leènost DICOM s. r. o., Uherské Hradi�tì �
jednu z tìchto stanic � RF 13  -  mohou
amatéøi vidìt na na�em QSL lístku. Øada
RF 13 je nyní roz�íøena o ruèní VKV stanici
RF1301, s jejími� vlastnostmi se mohli se-
známit náv�tìvnici výstavy Idet ´99 v Brnì.
Mezi dal�ími prostøedky mohu jmenovat
KV rádiovou stanici R150 (spolupráce Di-
com � Rohde & Schwarz ), radioreléovou
stanici do pole Racek od výrobce TESLA
Hloubìtín apod.

Rádiová technika star�ího data � analo-
gové rádiové stanice R102, R118, R140
(zejména sovìtské výroby) jsou postupnì
z výzbroje AÈR vyøazovány. Toté� platí o
radioreléové technice øady RDM6, RDM12.

Co soudíte o budoucnosti mor-
seovky a klasické telegrafie
v armádì?

Morseovka v AÈR? I kdy� jsem amaté-
rem, kterému CW provoz není cizí a pøi zá-
vodech si radìji sednu ke klíèi ne�
k mikrofonu, z profesního hlediska si uvì-
domuji, �e s nástupem digitálních systémù
ji� pro tento druh provozu nebude místo.
Zatím u útvarù AÈR � tedy i u toho, jemu�
velím, je mo�né morseovku sly�et � a pìk-
nì svi�ným tempem.

Co vzká�ete na�im radioamaté-
rùm na závìr na�eho rozhovo-
ru?

Co øíci závìrem? Mám dobrý pocit
z toho, �e radioamatérská veøejnost � ze-
jména v OK nás �pøi jala mezi sebe�.
Z mnohých ohlasù, se kterými jsem se
v naprosté vìt�inì setkal, soudím, �e cíl
RK AÈR - podpora radioamatérství v Ar-
mádì ÈR, zejména mezi vojáky základní
slu�by, ale i mezi ostatními pøíslu�níky
AÈR a popularizace AÈR na veøejnosti, je�
je nepøímým výsledkem èinnosti klubu, se
beze zbytku daøí naplòovat. Jménem svým
a vìøím, �e mohu hovoøit i za v�echny ra-
dioamatéry klubu, za tuto podporu dìkuji.
Samozøejmì byly i negativní ohlasy. Z tìch
konstruktivních a neobsahujících vulgární
výpady proti v�emu, co AÈR reprezentuje,
jsme se sna�ili vzít ponauèení.

Na tomto místì chci podìkovat zástup-
ci náèelníka Generálního �tábu AÈR �
genmjr. Ing. Josefu Dufkovi za jeho podpo-
ru vyjádøenou pøevzetím zá�tity nad èin-
ností RK AÈR a také samozøejmì sponzo-
rùm, bez jejich� podpory by èinnost klubu
nebyla mo�ná. Podìkování patøí i veliteli
Vzdu�ných sil AÈR a veliteli Pozemního
vojska AÈR, kteøí, jak vìøím, rovnì� na�í
práci fandí a umo�òují nám èinnost na je-
jich teritoriu � moc si toho vá�íme.

Dìkuji za rozhovor.

          Pøipravil Petr Havli�, OK1PFM.

U mikrofonu svob. Adam Burakowski,
OK2IPW, z Ostravy

Des. Vojtìch Motyèka, OK1MVJ,
z Nymburka

Svob. Karel Bro�, OK1MCN, z Dìèína

Svob. Petr Hu�ák, OK1XOZ,  z Prahy

ð
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7) Energetika - pøehled situace: Poli-
ticky motivované spory mezi Nìmeckem,
Francií a Anglií o zpracování a recyklaci
jaderného odpadu, zejména u�itého pali-
va, zatemòují dal�í perspektivy jaderné
energetiky. Hlavním zdrojem pohotové
energie jsou nyní plynové turbogenerá-
tory s velkou úèinností. Pozornost se
nyní obrací ke sluneèní energii jako
k hlavní rezervì. V minulém roce byl
v USA vyhlá�en program zøídit na 1 mili-
ónu støech solární èlánky a konektory,
v Nìmecku je plán na 100 000 støech.
Holandsko má projekt Nieuwland, co� je
nové mìsteèko poblí� Amsterodamu, se
solárními èlánky na v�ech støechách
sklonìných k jihu, s celkovým �pièkovým
výkonem asi 2 MW, s energií kolem
4000 MWh za rok.

Výroba solárních èlánkù roste roènì
o asi 50 % v USA, v Nìmecku i v Japon-
sku a jejich ceny klesají. Pøesto ale cena
energie takto získávané vychází asi
�estkrát vy��í ne� z bì�ných zdrojù.

Technologie výroby solárních èlánkù:
ze 60 % z monokrystalického køemíku,
úèinnost a� 20 %, z 30 % z polykrystalic-
kého køemíku, úèinnost asi 15 %, z 10 %
z tenkých napaøovaných vrstev, co� je
perspektivnì nejlevnìj�í, ale s úèinností
jen 10 %. Siemens vyrábí té� z ternár-
ních a kvaternárních polovodièù, napø.
CuSeInGe moduly s napìtím 20 V,
10 W. Rozvoj tìchto technologií podpo-
rují té� olejáøské koncerny SHELL a PE-
TROL OIL.

Výroba je v�ak energeticky dosti ná-
roèná, odhaduje se, �e èlánek za dobu
své �ivotnosti - asi 30 let - vyprodukuje
asi �estinásobek energie potøebné
k jeho výrobì.

8) Prùmyslová elektronika
Nová verze tyristorù, Integrated Gate

Commutated Thyristor - IGCT,  nahrazu-
je dosavadní typy GTO - Gate Turn-Off
thyristors, má men�í ztráty a zvládá vý-
kony do 10 MW. (Nezamìòovat s IGBT,
s bipolárními tranzistory s izolovaným
hradlem.)

Ve vývoji jsou tyristory a diody z ma-
teriálù SiC a GeN, které mají gap 3 V a
mají mít závìrné napìtí 25 kV pøi teplotì
250 oC.

Roste rozsah aplikací robotiky pro
drobné montá�ní práce, osazování de-
sek ap. V USA je v provozu asi 100 000
robotù, a to i ve slu�bách a ve zdravot-
nictví, v Japonsku pøipadá 28 robotù na
1000 dìlníkù, v Nìmecku  pouze 9.

9) Lékaøská elektronika
Pokraèuje zdokonalování nukleár-

ních tomografù - vysokoteplotní
supravodièe (chlazené tekutým dusí-
kem) aplikované v senzorových cív-
kách  podstatnì zlep�ují pomìr signá-
lu k �umu a kvalitu obrazu.

Takto bude mo�né pøi intenzitì mag-
netického pole 3 T mapovat i rozlo�ení

Novinky a perspektivy elektroniky �99
sodíku ve tkáních, co� by mìlo veliký di-
agnostický význam.

Infraèervená interferenèní tomografie
vyu�ívá polarizaèních vlastností kloubní-
ho mazu a kolagenu k pøesnému mìøení
tlou�tky jejich vrstev a k diagnostice sta-
vu kloubù.

Hojení kostních zlomenin a pooperaè-
ních stavù urychluje slo�ené magnetické
pole - 20 mT stejnosmìrné a støídavé
15,3 Hz.

10) Elektronika v dopravì
Rozsáhlé experimenty s �chytrými�

dálnicemi a automobily, s automatizací
øízení a navigace jsou zatím bez �ir�í re-
alizace.

Do dopravních prostøedkù zato proni-
ká fax, e-mail a Internet, nebo  i GPS, in-
dikující zemìpisné souøadnice vozidla.

Ve vývoji je i nový princip magnetické
levitace pro dráhy MAGLEV, který by
snad mohl souèasná øe�ení je�tì zdoko-
nalit.

11) �ivotní prostøedí
USA i Evropská komise pøipravují zá-

kony pro likvidaci vyøazených výrobkù
sbìrem, demontá�í a recyklací materiálù
i souèástí, a bude povinností výrobcù
pøijímat své výrobky zpìt k tìmto úèe-
lùm.

IBM má ji� 14 závodù pro recyklaci
svých výrobkù, které navazují na výrobní
podniky a spolupracují s chemickým prù-
myslem a s obecními správami. Zpraco-
vávají 14 miliónù tun materiálu roènì.

Závìry

Pokusíme-li se nyní hloubìji uva�ovat
nad tímto - v zásadì ú�asným - rozvo-
jem techniky, a srovnávat ho s pøehledy
z minulých let, pov�imneme si jistì jed-
nak spoleèných rysù, jednak i rozdílù.

Hlavním spoleèným rysem je skuteè-
nost, �e ka�doroèní pøínosy a inovace
pøispívají ke vzrùstu �ivotní úrovnì a
bohatství prùmyslovì vyspìlých státù a
národù a jen málo pomáhají chudým roz-
vojovým zemím. Takto roste stále eko-
nomická a sociální propast mezi svìtem
bohatým a chudým. Tuto skuteènost
v�ak nutno vidìt komplexnì makroeko-
nomicky, její marxistická interpretace je
toti� velmi povrchní. Hlavním zdrojem
blahobytu bohaté spoleènosti nejsou jen
levné suroviny a levná pracovní síla roz-
vojových zemích (i kdy� tyto faktory
k nìmu pøispívají), ale pøedev�ím tvùrèí
èinnost vìdecká a technická, ekonomic-
ký øád a pøevá�nì fungující právní sys-
tém, veøejností respektovaný. Je to tedy
urèitá technická, ekonomická, morální a
právní kultura, která tvoøí nutnou infra-
strukturu efektivního hospodáøství. Hlav-
ním provinìním bohatého svìta vùèi
svìtu chudému není tedy vykoøis�ování
(i kdy� v jisté míøe jistì existuje), ale ne-
dostateèné umo�nìní a podpora rozvoje
tìchto slo�ek kultury v chudých zemích.
Na této vinì se ov�em podílejí i jejich

vlastní vlády, které si neuvìdomují, �e
teprve po dosa�ení jisté kulturní úrovnì
je mo�né napø. zavádìní modernìj�ích
technologií.

     Druhým spoleèným rysem dosa-
vadních let rozvoje je skuteènost, �e pro
nastartování velkých zásadních inovací
a nadìjných svìtových projektù nikdy
nechybìl kapitál. Kapitálu je tedy v po-
sledních letech ve svìtì dost, zdá se, �e
i nadbytek, na co� ukazují velkorysé
pùjèky rùzným zemím a rozvoj kapitálo-
vých spekulací, tzv. derivátù, které ji�
svým rozsahem a nestabilitou ohro�ují
svìtovou finanèní rovnováhu. Zdá se
proto, �e svìtový hospodáøský systém
bude muset hledat nové cesty a kritéria
pro øízení kapitálového trhu. To ji� zaèí-
nají pøipravovat nìkteré svìtové banky.

Vedle spoleèných rysù nalezneme pøi
srovnávání posledních let také jisté roz-
díly, z nich� nutno zejména uvést:

- Ka�doroèní pøehledy v èasopise
IEEE Spectrum mìní ponìkud svùj cha-
rakter, ubývají konkrétní vìdecké a tech-
nologické informace. Proto je v závìru
pøehledu zaøazen seznam dal�ích pra-
menù, v nich� mù�e ètenáø nalézt po-
drobnìj�í informace. (To probe further).

- Ze stejného dùvodu bylo nutné vyøa-
dit z pøehledu nìkterá dílèí témata døíve
zaøazovaná, kde referent nenalezl zá-
va�nìj�í inovace, co� postihlo zejména
stati o �ivotním prostøedí a o lékaøské
elektronice. Právì tyto obory jsou v�ak
pova�ovány za velice perspektivní pro
pøí�tí století...

V tìchto pøehledech v�ak úplnì chybí
aplikace elektroniky v hudbì a výtvar-
ném umìní, v pedagogice, v psychologii
a psychiatrii a v dal�ích oborech, pro
které existují v USA specializované èa-
sopisy.

  Za zmínku zde stojí alespoò dopad
elektroniky ve filozofii. Zde se setkává-
me s kontroverzními názory zejména u
postmoderních smìrù konstruktivismu a
hyperrealismu. Nìkteøí filozofové vidí
v Internetu a ve virtuální realitì ontolo-
gický most mezi reálnou skuteèností a
my�lením (viz napø. kniha Kolb - Ester-
hauer - Ruckenbauer: Cybernethik, Ve-
rantwortung in der digitalen Welt. Kohl-
hammer, Stuttgart 1988).

Rozvoj elektroniky má tedy na lidskou
spoleènost vliv daleko �ir�í a hlub�í,
ne� vùbec staèíme dohlédnout. To nás
ov�em neosvobozuje od odpovìdnosti
za jeho následky, zejména v oblasti inte-
lektuální a morální kultury. Ve svìtì se
proto ji� objevují nejen morální kodexy
jednotlivých in�enýrských organizací, ale
i varovné hlasy a organizace pùsobící
proti bezohlednému komerènímu zneu-
�ívání masmédií, pøekládání výrob, proti
propagaci �kodlivých látek nebo extré-
mistických ideologií. Tyto aktivity bude
nutno o�ivit i u nás, èím døíve, tím lépe -
ne� bude pozdì.

Nezapomeòte, �e ji� za dva mìsíce bude uzávìrka

KONKURSU PE-AR 1999!
Ka�dý úèastník Konkursu PE-AR 1999 obdr�í jako prémii CD ROM

s PE-AR a KE-AR 1998. Podrobné podmínky viz PE-AR è. 3/1999, s. 3.

(Dokonèení)

 Doc. Ing. Jiøí Vackáø, CSc.
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SEZNAMUJEME VÁS

Čistič optiky
přehrávačů CD
Philips SBC3510

Celkový popis

Firma Philips uvedla na trh jednoduchý
přípravek, který má za účel vyčistit optiku
laserových snímačů CD. Výrobce připomí-
ná, že se v praxi vyskytují četné případy,
kdy se časem zapráší nebo jinak znečistí
čočka laserového snímače a že se násled-
kem toho zhoršuje funkce přístroje v tom
smyslu, že dochází k výpadkům signálu,
případně k přeskakování míst ve skladbách
anebo k jiným poruchám v reprodukci.

Proto tato firma vyvinula a prodává spe-
ciální kompaktní desku, jíž lze optiku lase-
rového snímače pohodlně vyčistit. Základem
je, jak již bylo řečeno, kompaktní deska. Ta
má na své aktivní straně především osm
zvukových stop pokynů, které vysvětlují, jak
se má při čištění postupovat. Tyto stopy ob-
sahují informace v osmi různých jazycích a
zabírají mezikruží, které je (u střední části
desky) široké asi 6 mm. Uprostřed celé plo-
chy aktivní strany desky jsou pak dva mi-
niaturní smetáčky, jejichž účelem je optiku
snímače vyčistit. Tyto smetáčky jsou na
snímku viditelné jako světlá a tmavá čárka.
Jeden smetáček má totiž bílou barvu a dru-
hý je černý. Proč jsou v jejich barvě tyto
rozdíly (a možná, že jsou rozdíly i v jejich
provedení), to bohužel není v přiloženém po-
pisu ani návodu k použití nikde vysvětleno.

Funkce této čisticí desky je následující.
Uživatel si nejprve na desce zvolí stopu pod-
le toho, v jakém jazyce si přeje být informo-
ván o dalším pracovním postupu (Track 1 až
8) a stiskne tlačítko PLAY. Zvolí-li například
1. stopu, bude informován v angličtině, zvolí-li
2. stopu, bude informován ve francouzštině,
při volbě 3. stopy bude informován v němči-
ně a při volbě dalších stop je k dispozici
ještě holandština, španělština, švédština,
japonština a posledním jazykem je patrně
čínština. Český jazyk, stejně jako jazyky
našich blízkých sousedů (slovenština, pol-

ština, maďarština), v tomto seznamu bohu-
žel chybí. Myslím si, že když již chce vý-
robce tento přípravek prodávat u nás, že by
bylo přinejmenším zdvořilé, kdyby varianta
čističe, dovážená na náš trh, měla informují-
cí text též v našem jazyce. Nebylo by to to-
tiž nic obtížného ani neřešitelného. Bohužel
tomu tak není.

Ve zmíněných textových informacích se
po krátké hudební vložce uživatel dozví, že
to byla právě firma Philips, která uvedla
kompaktní desky na trh a že tento přípravek
pomůže zajistit jejich trvale kvalitní repro-
dukci. Dále je ujištěn, že přípravek bezpeč-
ně odstraní z povrchu snímací čočky prach
a nikotinové nebo jiné usazeniny. Po zmíně-
ném propagačním textu ve zvoleném jazyku
a po další krátké hudební ukázce se uživa-
teli ozve akustický signál, po němž (pro
všechny jazyky jednotně) je třeba zvolit 14.
stopu (Track 14) a opět stisknout tlačítko
PLAY. Tím se optický snímač posune do
místa, kde sice již není žádná akustická in-
formace, avšak kde se nalézají zmíněné
smetáčky, které čočku snímače očistí. Pak
se rotace desky zastaví a desku lze z pří-
stroje vyjmout, protože je čištění ukončeno.

Funkce přístroje

Funkci tohoto přípravku jsem se pokusil
vyzkoušet, a to velice triviálním způsobem
tak, že jsem u svého zařízení záměrně pra-
chovými částicemi (získanými z prachového
sáčku vysavače) znečistil čočku. V mém
případě to bylo poměrně snadné, protože
mám hudební sestavu s přehrávačem CD,
k němuž je jednoduchý přístup shora. Ná-
nos prachu jsem stupňoval tak, až již byly
v reprodukci zřetelné výpadky i přeskoky.

Pak jsem se pokusil tímto přípravkem
podle přiloženého návodu snímač vyčistit.
S překvapením jsem zjistil, že se vyčištění
opravdu povedlo a že závady v reprodukci
zcela zmizely. Leckdo sice může namít-
nout, že ke stejnému výsledku lze dojít
i prostým očištěním snímacího systému na-
příklad vhodným štětečkem, to však platí
jen u těch přehrávacích mechanik, které
umožňují k snímacímu prvku snadný a jed-
noduchý přístup. Neplatí to však v žádném
případě u mechanik, kde je deska vkládána
do zásuvky a kde je přístup k čočce sníma-
če někdy velmi obtížný.

Jinou otázkou však zůstává, jak často je
v praxi třeba takové čištění realizovat a zda
je takové čištění vůbec nutné. V úvodu návo-

du ke zmíněnému přípravku je výrobcem do-
poručováno čistit čočku snímače vždy po
osmi provozních hodinách. Toto doporučení
se mi však v běžné praxi zdá jako značně
přehnané, protože znám mnoho případů,
kdy má přehrávač CD za sebou několik de-
sítek ba i stovek hodin, aniž by se u něho
projevila jakákoli závada. Kromě toho není
znečištění čočky snímače v žádném přípa-
dě závislé na počtu provozních hodin, avšak
výhradně na reálném čase bez ohledu na to,
zda je přehrávač v činnosti nebo zůstává
v klidu. Závislost na době provozu by snad
mohl výrobce vysvětlovat tím, že se pod ro-
tující deskou prachové částice více rozviřují,
avšak to by se mi zdálo již příliš krkolomné.

Protože však přehrávače CD jsou dnes
stále častěji též součástí rozhlasových přijí-
mačů určených pro provoz v automobilech,
nelze zcela vyloučit, že v takovém prostředí,
které je nesporně prašnější a je též prostře-
dím, ve kterém se na povrchu součástí usa-
zuje více nežádoucího povlaku (který je na-
příklad zřetelný na vnitřní straně čelního
skla), by mohla být poruchovost reproduk-
ce, jako důsledek znečištění čočky sníma-
če, větší. Totéž zřejmě může platit i pro růz-
né přenosné přehrávače CD nebo přístroje,
které jsou těmito přehrávači vybaveny a jsou
nesporně vystaveny většímu nebezpečí zne-
čištění jejich optických snímačů. Otázkou
ovšem zůstává, zda použitý princip čištění
bude i v takovýchto případech dostatečně
účinný.To však bohužel nemám v praxi vy-
zkoušeno, a proto se k tomu z vlastní zku-
šenosti nemohu vyjádřit. Mohu se jen logicky
domnívat, že, obzvláště v případech, kdy je
přístup k optice snímače obtížný, může po-
pisovaný čistič prokázat platné služby.

Závěr
Co mě však na tomto přípravku zaujalo,

je především jeho vtipná konstrukce i jedno-
duché řešení, navíc spojené s reklamou vý-
robce. Zájem o tento přípravek bude patrně
ovlivněn i jeho velmi příznivou cenou, neboť ho
firma Philips nabízí za 190 Kč. A tak, i když
se mnohým bude možná zdát použití tohoto
čističe laserové optiky jako poněkud nadby-
tečné, přesto si ho za tak relativně malý ob-
nos koupí. A navíc jsem se přesvědčil, že
zmíněný čistič skutečně optiku vyčistí a že
je tedy, alespoň u nepřístupně řešených
přehrávačů CD, jeho použití pravděpodobně
výhodné.

Adrien Hofhans
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Logické (èíslicové)
obvody

Jiøí Peèek, OK2QX
(Dokonèení)

Dekodéry

Dekodéry jsou kombinaèní obvody,
které pøevádìjí stav urèitého sekvenè-
ního obvodu do jiné èíselné soustavy.
Jsou sestaveny z logických souèino-
vých hradel, do nich� se pøivádí kombi-
nace výstupních signálù z èítaèe nebo
registru. Bì�nì u�ívaným je napø. de-
kodér 7442 z kódu BCD na dekadický.

Multiplexor

Multiplexor pracuje jako pøepínaè -
pøepíná nìkolik vstupù do jednoho vý-
stupu nebo obrácenì. Prakticky se jej
vyu�ívá napø. pøi vícenásobném pøe-
nosu dat po jedné lince. Jak pøijímací,
tak vysílací strana ov�em musí být syn-
chronnì øízena. Principiální zapojení je
na obr. 5. Na výstup multiplexoru se
pøepínají signály ze vstupù V1 a� Vn a
pøená�ený signál se objeví na výstupu
Y1 a� Yn podle kombinace øídicích sig-
nálù a, b... v urèitém kódu.

Obr. 5. Multiplexor a demultiplexor

Posuvný registr

Posuvný registr je opìt obvod slo-
�ený z bistabilních klopných obvodù.
Informaci ze vstupu lze postupnì po-
souvat vnìj�ími øídicími signály od jed-
noho klopného obvodu ke druhému,
tak�e se postupnì objevuje na jednot-
livých výstupech A, B, C podle toho,
kolik posouvacích impulsù pøi�lo. Na
obr. 6 je znázornìn pøípad, kdy je na
vstup pøiveden obdélníkový impuls.

vu naprogramovat. Poznáme je podle
toho, �e mají okénko ze speciálního
køemièitého skla, které je u naprogra-
movaných pamìtí zpravidla pøelepeno
fólií. K programování pamìtí PROM a
EPROM potøebujeme zvlá�tní pøístroj
� programátor. V posledních letech se
stále více pou�ívají pamìti, které lze
buï celé nebo po èástech elektricky
mazat a znovu naprogramovat. Nej-
èastìji jsou oznaèeny jako EEPROM,
PEROM, Flash ROM apod.

Mimo ji� vzpomenuté dìlení se se-
tkáte s názvy pamìtí SRAM (statické)
a DRAM (dynamické). Pamì�ovým prv-
kem u statických pamìtí je klopný ob-
vod, zatím co dynamické pamìti pou-
�ívají kondenzátory ve struktuøe MOS,
jejich� náboj musí být v urèitých èaso-
vých intervalech obnovován. U pamì-
tí DRAM je výhodou podstatnì vy��í
hustota integrace a nízká cena, nevý-
hodou slo�itìj�í zapojení o obnovova-
cí obvody.

Shrnutí

Logické obvody pracují s promìn-
nými, které mohou nabývat pouze dvì
hodnoty � logickou nulu (log. 0, úro-
veò L) a logickou jednièku (log. 1, úro-
veò H).

Logické obvody umo�òují získat, vy-
u�ít, zpracovat nebo pøenést informa-
ce.

Logické obvody se zásadnì dìlí na
kombinaèní a sekvenèní.

Kombinaèní obvody øe�í danou lo-
gickou funkci jednoznaènì, nemají pa-
mì� a pøede�lý stav nemá na výsledek
�ádný vliv. Sekvenèní obvody mají pa-
mì� a mimo vstupních a výstupních
promìnných pracují je�tì s vnitøními
promìnnými.

Asynchronní logické obvody reagují
okam�itì na zmìnu vstupního signá-
lu, ale mohou se na okam�ik dostat do
hazardního (nedefinovaného) stavu.

Synchronní logické obvody mìní
svùj stav pøíchodem synchronizaèního
impulzu, èím� je vznik hazardního sta-
vu vylouèen.

V obvodech, kde se zpracovávají
èíslicové signály, se pou�ívají logické
obvody, mezi které øadíme napø. èíta-
èe, dekodéry, multiplexory, registry a
pamì�i.
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Ka�dý taktovací impuls jej posune
k dal�ímu výstupu registru. Registry se
dìlí na
� jednosmìrné, u nich� se informace
posouvá jedním smìrem,
� obousmìrné neboli vratné, u kterých
lze smìr mìnit vnìj�ím signálem a
� kruhové, ve kterých informace obí-
há stále v uzavøeném kruhu.

Univerzálním registrem je napø. in-
tegrovaný obvod 7495, který umo�òu-
je nastavení poèáteèní hodnoty i posuv.

Pamìti

Pamìti (zde máme na mysli polo-
vodièové pamìti) jsou vlastnì vhodnì
uspoøádané registry nebo klopné ob-
vody, pøípadnì jiné prvky, které mohou
zaujmout dva stavy. Mù�e být tedy re-
alizována napø. i jako magnetický pr-
vek apod.

Pøístup k informaci je mo�ný pro-
støednictvím tzv. adresy. Pamì�ový re-
gistr odpovídající pøíslu�né adrese se
nazývá pamì�ové místo a mù�e být i
vícebitový. Poèet pamì�ových míst
bývá zpravidla roven nìkteré mocninì
èísla 2. Uspoøádání pamìti z hlediska
poètu pamì�ových míst a délky slova
nazýváme organizace pamìti (napø.
256 ètyøbitových slov dává pamì�ový
objem 1024 bitù. Objemy pamìti vyja-
døujeme v násobcích 1024 bitù, v kilo-
bitech (kb). Osmici bitù nazýváme bajt
a ve zkratce ji pí�eme velkým písme-
nem B - tak�e napø. 4 kB je rovno 32 kb
tj. 32 x 1024 bitù.

Pamìti se podle schopnosti ètení a
zápisu dìlí na pamìti ROM (read only
memory), které lze pouze èíst a RAM
(random acces memory), do kterých
mù�eme informace libovolnì zapiso-
vat a kdykoliv pozdìji je opakovanì
pøeèíst. Po vypnutí napájecího zdroje
se v�ak její obsah ztrácí. Nìkteré typy
vyrobené technikou MOS mají velmi
malý odbìr, a proto je mo�né jejich na-
pájení zálohovat napø. kondenzátorem
s velkou kapacitou nebo miniaturním
akumulátorem, který se pøi zapnutí
zdroje dobíjí. U pamìti ROM je její ob-
sah ulo�en ji� pøi výrobì. Pamìti typu
PROM (programmable read only me-
mory) si mù�eme sami naprogramovat
a pamìti EPROM lze mnohonásobnì
vymazat ultrafialovým svìtlem a zno-

AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM

Obr. 6. Posuvný registr z obvodù J-K a
prùbìh signálù v registru
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Jednoduchá zapojení
pro volný čas

Dalších pět
bistabilních obvodů

ovládaných tlačítkem
Problém vypnuto/zapnuto s použi-

tím jednoho tlačítka mě zaujal k vytvo-
ření následujících zapojení.

Na obr. 1 je bistabilní klopný ob-
vod (BKO) vytvořen ze dvou analogo-
vých spínačů, obsažených v IO1 typu
CMOS 4066. Pokud jsou zbývající dva
spínače nevyužité, musí být všechny
jejich vývody (6, 8, 9, 10, 11, 12 IO1)
ošetřeny tím, že je spojíme se zemí.
Při opakovaném tisknutí tlačítka se
na výstupu Q/Q střídá nízká a vysoká
úroveň.

Obr. 1. BKO z analogových spínačů
CMOS 4066

Na dalším obr. 2 je BKO vytvořen
ze dvou invertorů IO1A a IO1B, obsa-
žených v IO1 typu CMOS 4049 nebo
4009. Další invertor IO1C slouží jako
budič dvojice LED (D1 a D2), které in-
dikují stav BKO. Pokud zbývající inver-
tory v IO1 nejsou využity, je vhodné je-
jich vstupy (9, 11 a 14 IO1) uzemnit.
Při tisknutí tlačítka S1 se střídavě roz-
svěcejí LED D1 a D2.

Obr. 2. BKO z invertorů CMOS 4049
nebo 4009

Obr. 3. BKO z hradel NAND obvodu
TTL 7400

Obr. 4. BKO s diskrétními tranzistory

V zapojení na obr. 3 je BKO slo-
žen ze dvou hradel NAND (IO1A a
IO1B) logického integrovaného obvo-
du TTL typu 7400. Stavy BKO se pře-
pínají tlačítkem S1 a jsou indikovány
svítivými diodami (LED) D1 a D4.
I v tomto zapojení je vhodné ošetřit
vstupy zbývajících nevyužitých hradel
tím, že vstupy připojíme přes rezistory
o odporu několika kΩ ke kladnému
napájecímu napětí.

Poslední dva BKO jsou zapojeny
s tranzistory. Tato zapojení BKO vyu-
žijeme v případech, kdy nechceme
nebo nemůžeme použít integrovaný
obvod.

Na obr. 4 je základní zapojení
BKO, jehož výstup Q/Q při opakova-
ném tisknutí tlačítka S1 mění střídavě
stav mezi nízkou a vysokou úrovní.

Zapojení na obr. 5 je svým způso-
bem výjimečné. Pracuje s napájecím
napětím pouhých 1,5 V a žárovky
(1,5 V/200 mA) indikují svým svitem
stav BKO. Elektrolytický kondenzátor
C1 by měl být bipolární, ale při tak
malém napájecím napětí i běžný
elektrolytický kondenzátor s hliníkový-
mi elektrodami snese přepólování.

Obr. 5. BKO s diskrétními tranzistory
a indikačními žárovkami

Zdeněk Hájek

Zvětšení hlasitosti
melodického generátoru

V zapojení podle obr. 6 poskytuje
melodický generátor s integrovaným
obvodem řady UM66T větší hlasitost
než v běžném doporučeném zapoje-
ní. Zajímavých výsledků bylo dosaže-
no s různými typy reproduktorů.

Zdeněk Hájek

Obr. 6.
Melodický
generátor

se
zvětšenou
hlasitostí

Jednoduchý kódový
spínač

Jedná sa o veľmi jednoduchý kó-
dový spínač, ktorý po stlačení správ-
nych tlačidiel zopne výstupné relé
alebo elektromagnetický zámok.

Schéma zapojenia je na obr. 7.
Zapojenie pracuje na princípe pora-
dového spínania tyristorov. Teda, ak
stlačíme tlačidlá TL2 až TL12, relé
nezopne. Až po stlačení tlačidla TL1
začne tyristorom TY1 prechádzať
prúd a rozsvieti sa LED D1. Na kató-
de tyristora TY1 je kladné napätie, a
toto napätie po stlačení tlačidla TL2
zopne tyristor TY2 a LED D2 sa roz-
svieti. Na katóde tyristora TY2 je tiež
kladné napätie, ktoré po stlačení TL3
zopne tyristor TY3 a LED D3 sa roz-
svieti. Kladné napätie, ktoré je na ka-
tóde tyristora TY3, po stlačení TL4 zo-
pne tyristor TY4, rozsvieti sa LED D4
a zopne relé RE1, resp. elektromag-
netický zámok.

Ak by sme počas zadávania kódu
stlačili tlačidlá TL5 až TL12, zapoje-
nie sa resetuje. Ale resetovať ho mô-
žeme aj odpojením zo zdroja napätia,
alebo prípadne skratom.

R1 až R4 sú predradné rezistory.
Napájacie napätie môže byť 9 až 12 V.
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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 (��������� http://www.starman.net,
��	
��� prague@starman.bohemia.net), v níž si lze
předplatit jakékoliv časopisy z USA a zakoupit cokoli

z velmi bohaté nabídky knih, vycházejících v USA, v An-
glii, Holandsku a ve Springer Verlag (BRD) (časopisy
i knihy nejen elektrotechnické, elektronické či počí-
tačové - několik set titulů) - pro stálé zákazníky sleva
až 14 %.

Časopis ���������	�
	������� vychází v USA a
je určen pro širokou obec uživatelů prostředí UNIX a WIN-
DOWS. Časopis informuje o současné problematice a
o nových směrech vývoje. V recenzovaném čísle časopisu
jsou např. články Compilers For 64-bit Alpha, The Real
Rules For Porting To 64 Bits, Java On IA-64 aj.

Časopis vychází třináctkrát za rok, má formát přibližně
A4, má v průměru 88 stran a je tištěn barevně na křído-
vém papíře. Předplatné pro Evropu (leteckou poštou) na
jeden rok je 119,00 US dolaru, cena jednotlivého čísla ča-
sopisu je 3,95 US dolaru.

������
���������

R1 až R4 1 kΩ/0,6 W
D1 až D4 LED
TY1  až  TY4 KT508/300
TL1  až  TL4 spínacie tlačidlá
TL5  až  TL12 rozpínacie tlačidlá

������
������

��������	
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�
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Impulsní regulátor (obr. 8) využívá

známý integrovaný obvod 555 (IO1),
zapojený jako multivibrátor s proměn-
nou střídou. Signál z 555 je zesílen
výkonovým tranzistorem T1 a na vý-
stupní svorky je vyveden přes komu-
tační přepínač S1 pro změnu směru
jízdy a přes spínač S2, kterým se vy-
píná proud do kolejiště.

Kmitočet multivibrátoru je zvolen
70 Hz. Proč? Protože při nižších kmi-
točtech se modely pohybují spíše tr-
havě a při vyšších kmitočtech mohou

Obr. 7. Jednoduchý kódový spínač

Obr. 8. Impulsní regulátor pro modelovou železnici

být nepříjemně rušeny logické obvody
řídicího systému kolejiště.

Tranzistor T1 je umístěn na vhod-
ném chladiči, od kterého je izolován.

Aby regulátor nebyl ohrožován
zkraty v kolejišti, je vhodné mezi tran-
zistor T1 a přepínač S1 zapojit elek-
tronickou pojistku. (Pozn. red.: Pro
zvětšení odolnosti regulátoru vůči
zkratu na výstupu by bylo vhodné
tranzistor T1 předimenzovat a použít
např. typy 2N3055, KD503 apod.)

Popsaný regulátor využívám již přes
rok a jsem s ním velmi spokojen.
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Možno sa aj vám stalo, že ste do-

stali do opravy rádiomagnetofón s tým,
že opravu nepreviedol opravár len pre-
to, že nemal tak dlhý krížový skrutko-
vač, aby mohol odskrutkovať vruty, ktoré
bývajú u niektorých typov 12 až 15 cm

hlboko. Bežné krížové skrutkovače bý-
vajú od 8 do 12 cm, z toho dôvodu
nemôžeme skrutky povoliť. Kúpiť dlh-
ší krížový skrutkovač na jedno použitie
možno mnohých odradí a preto volí vrá-
tenie rádiomagnetofónu. Aby sme ne-
museli vrátiť ani kupovať, chcem po-
radiť ,  ako rýchlo a hlavne lacno
môžeme takýto skrutkovač zhotoviť.

Na zhotovenie potrebujeme asi
20 cm 3 mm hrubého oceľového drôtu
(najvhodnejší je zvárací drôt). Koniec
môžeme trošku rozklepať, ako bežný
skrutkovač (1 na obr. 9). Potom zbrú-
sime hrany do uhla 45 ° (2). Na driek
skrutkovača môžeme navliecť bužírku
takej hrúbky, aký otvor má rádiomag-
netofón, alebo jednoducho navinieme
drôt okolo drieku (3). To robíme kvôli
tomu, aby sme sa trafili presne do
stredu vrutu. Pokiaľ by sme nemali vy-
medzený stred, tak sa nám pravdepo-
dobne nepodarí odskrutkovať vrut, lebo
sa dostaneme so skrutkovačom me–
dzi hlavu vrutu a bok otvora (4). Už stačí
iba urobiť rukoväť (5) a môžeme začať
pracovať.

&'�(��)�
*���+

Obr. 9.
Atypický
skrutko-

vač
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Sestava je určena pro příjem geo-
stacionárního satelitu Meteosat 7, kte-
rý poskytuje nejaktuálnější informace
o současné povětrnostní situaci. Stej-
né snímky můžete také vidět každý
večer ve zprávách o počasí na ČT1.
Na ČHMÚ používají k příjmu parabo-
lickou anténu o průměru 4 m, nám do-
stačuje 60 cm... Pracoviště pro příjem
meteosnímků lze tedy provozovat jako
mobilní, kdy se malá anténa se stati-
vem pohodlně vejde do auta při odjez-
du na Polní den.

Výhodou je modularita systému,
kdy si může každý uživatel vybrat varian-
tu, která se pro něj nejvíce hodí (viz
obr. 1). Základ všech sestav tvoří an-
téna s ozařovačem a konvertorem. Za
ním může následovat například přijí-
mač s interfejsem (a), který bude po-
psán v některém z příštích čísel PE.

Majitelé různých přehledových při-
jímačů či novějších „TRXů“ jej mohou
s výhodou využít, pokud umožňuje
příjem širokopásmové FM (šířka pás-
ma min. 20 kHz). Sám používám ra-
diostanici YAESU FT-50 v režimu
WBFM (b, c). Tento typ příjmu umož-
ňuje většina nových „TRXů“, takže se
někdy stačí podívat do manuálu.

Zpracování demodulovaného sig-
nálu může probíhat opět několika růz-
nými způsoby. Demodulovaný výstup
z profesionálního přijímače je možné
připojit na vstup interfejsu (b) (bude
opět publikován) nebo využít přímo
zvukové karty v PC (c).

Nový přístup zpracování signálu
představuje využití zvukové karty v po-
čítači. Cena karty je několik set korun
a vyjde levněji než jednoduchý inter-

fejs s mikroprocesorem. Na Internetu
je možné najít různé ovladače pro růz-
né účely. Radioamatéři ji využívají
například i pro provoz packet radio
9600 Bd, FAX apod.

Autor populárního programu JVFAX
publikoval nový software pro FAX a
SSTV, který je určen pro operační
systém Windows 95, 98, NT. Jeho
název je JVCOMM32 a zatím je k dis-
pozici funkční betaverze. Tento pro-
gram v sobě skrývá právě i ovladač
pro příjem dat WEFAX přes zvukovou
kartu. Výhodou je, že program může
pracovat „na pozadí“ a počítač tak
není blokován pouze touto činností.
Nevýhodou JVCOMM32 je, že volně
šiř itelná je pouze demoverze. Ta
přes každý přijatý obrázek vypisuje
veliký nápis DEMO. Po registraci,
která stojí 120 DM, tento nápis zmi-
zí.

Další nevýhodou může být nutnost
OS WIN95, ne všichni disponují do-
statečně výkonným počítačem. Řada
uživatelů zatím využívá MSDOS, pří-
padně Windows 3.1. Pro ně tedy za-
tím připadá v úvahu použití starého
dobrého programu JVFAX s ovlada-
čem pro zvukovou kartu.

V originálním ovladači pro zvuko-
vou kartu programu JVCOMM32 je ve-
stavěn 13pólový digitální filtr, což je na
kvalitě obrázku poznat, zvláště na ost-
rých obrysech. SW také automaticky roz-
lišuje úrovně bílé a černé, takže není
nutné laborovat z hlasitostí nf signálu.

Technické údaje konvertoru

Základem jednoduchosti byl návrh
nového konvertoru pro konverzi signá-
lu z 1,7 GHz na nižší kmitočty. Využil
jsem obvodu HPMX-5001, který v sobě
sdružuje oscilátor, předděličku i smě-
šovač. Doplňuje jej syntezátor tvořený
obvodem NE612 (krystalový oscilátor,
směšovač). Všechny laděné obvody
jsou navrženy tak, že nepotřebují žád-
né nastavování. Vstupní signál z anté-
ny je zesílen nejprve v tranzistoru
GaAsFET (malý šum), filtrován v mik-
ropáskovém filtru, dále zesílen v mo-
nolitickém zesilovači INA-03184 a
přes další filtr přiveden na směšovač.
Výstupní signál 50 až 200 MHz je
veden po kabelu k přijímači.

Konvertor je koncipován tak, aby
jej bylo možné použít pro stávající při-
jímače na 137,5 MHz. Stačí zaměnit
krystal a kondenzátory v oscilátoru a
ve výstupním zesilovači. Dále bude po-
pisována varianta pro přijímač 58,7 MHz.

Popis zapojení
Úkolem konvertoru je zesílit signál

z antény a převést jej na signál o 1. mf
kmitočtu. Bloková schémata dvou růz-
ných řešení jsou na obr. 2. První mož-
nost (obr. 2a) je použít krystalového
oscilátoru na nízkém kmitočtu (řádově
desítky MHz), jeho signál vynásobit na
požadovaný kmitočet a použít pro
směšování. Nevýhody tohoto zapojení
jsou zřejmé - násobiče se musí ladit a
pro jejich nastavení je potřeba vhodná
měřicí technika a zkušenosti. Špatné
nastavení jednoho stupně způsobí
špatnou činnost stupňů následujících
a konvertor je nefunkční. To je i zá-
kladní problém zapojení v PE 6/97.

Obr. 2b. ukazuje možnost využít
fázový závěs. Ten obsahuje při dob-
rém návrhu pouze jediný nastavovací
prvek pro doladění kmitočtu referenč-
ního oscilátoru. Nevýhodou tohoto za-
pojení byla dříve relativní složitost a
nedostupnost vhodných komponentů.

V dnešní době patří pásmo kolem
2 GHz mezi velmi využívané a slouží
k přenosu různých dat, hovorových
signálů, videosignálů apod. Proto se
objevila na trhu řada integrovaných
obvodů pro toto pásmo, které v sobě
sdružují řadu funkčních bloků a zjed-
nodušují pak návrh vf části profesio-
nálního zařízení. Jedním z nich je i
obvod HPMX-5001, který nabízí firma
GM electronic v ceně kolem 300 Kč a
jehož blokové schéma je na obr. 3.

Jednoduchý
konvertor pro

Meteosat
Ing. Radek Václavík, OK2XDX

K této konstrukci mne vedl zájem čtenářů o články týkající se
příjmu meteosatelitů z PE 3 až 6/1997. Dostal jsem mnoho dotazů
týkajících se stavby přijímače, konvertoru či koupě hotového zaří-
zení. Většinu zájemců odradila složitost přijímače, ale hlavně pak
konvertoru pro příjem ze stacionárních satelitů v pásmu 1,7 GHz.
Proto jsem se rozhodl navrhnout a realizovat celý komplet znovu,
podle svých dosavadních poznatků a zkušeností. Cíl byl jednoznač-
ný - konstrukce zařízení pro příjem meteosatelitů, které by bylo co
nejjednodušší a k jehož nastavení by stačil nejlépe voltmetr. Mělo
splňovat požadavek „za málo peněz hodně muziky“. Díky využití
moderních polovodičových součástek a použití SW pro simulaci
mikropáskových vedení se záměr zdařil a popis celého zařízení, kte-
ré je mnohem levnější a jednodušší než původně publikované, vám
předkládám v následujících článcích.

Obr. 1. Uspořádání zařízení
pro příjem meteosnímků

Obr. 2a,b. Možná řešení
konvertoru pro příjem

Meteosatu.
Vstupní kmitočty: 1691 MHz,

1694,5 MHz (Meteosat 6, 7).
Výstupní kmitočet:

58,7 MHz (50 až 200 MHz).
Šumové číslo: typ. 1,4 dB.
Zisk: >45 dB.
Napájení: 8 až 12 V.
Odběr proudu: 100 mA bez termostatu.
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Obsahuje oscilátor, násobičku dvě-
ma, zesilovače, pevnou předděličku,
vysílací a přijímací směšovač, řadu
podpůrných obvodů a je určen pro
pásmo 1,7 až 2,5 GHz.

Schéma zapojení konvertoru je na
obr. 4. Signál z antény je přiveden
přes L3, C1 a C31 na tranzistor T1
(ATF21186, HP) GaAs FET. Není tře-
ba se bát vysoké ceny tranzistoru,
protože jej GM electronic nabízí za
130 Kč. L3 a C31 zajišťují optimální
šumové přizpůsobení, L1 má elektrickou
délku λ/4 a chrání vstup před účinky
statické elektřiny. Záporné předpětí je
získáno v IC2 (ICL7660, Harris), což
je převodník napájení +5 V na -5 V.
Předpětí tranzistoru by bylo možné rea-
lizovat také emitorovými rezistory, avšak
ty by musely být blokovány bezindukč-
ními terčíkovými kondenzátory a celá
montáž by byla mechanicky náročná.

Šlo by využít i kondenzátory SMD,
avšak každá parazitní indukčnost v emi-
toru tranzistoru se může projevit nega-
tivně na zisku či případné nestabilitě
zesilovače. A mým záměrem bylo na-
vrhnout zapojení co nejlépe reprodu-
kovatelné. V zapojení se zdrojem zá-
porného předpětí jsou oba emitory T1
připojeny na zemní potenciál a mon-
táž je jednoduchá.

Volba vstupního tranzistoru závisí
na předpokládaných parametrech an-
tény. Sám používám k příjmu parabo-
lickou anténu o průměru 53 cm s oza-
řovačem popsaným v původním článku
(ten zabírá 10 % aktivní plochy anté-
ny) a uváděný tranzistor. Síla signálu
je však závislá na povětrnostních pod-
mínkách a kolísá. V obrázku se tak
začne objevovat ostrý šum.

Při použití kvalitnějšího (dražšího)
tranzistoru získáme nějaké desetiny
dB na šumovém čísle. To však již vy-
žaduje zkušenosti s vf technikou a

není to řešení vhodné pro každou situa-
ci. Pro spolehlivý příjem doporučuji
parabolu 80 cm. Anténa je totiž nej-
lepší zesilovač.

Výstupní obvod tranzistoru tvoří
pásmová propust F1 realizovaná po-
mocí čtvrtvlnných mikropáskových rezo-
nátorů, optimalizovaných programem
PUFF tak, že nepotřebují doladění.
Není pravdou, že k navrhování a si-
mulaci mikropáskových obvodů je po-
třeba výkonný počítač. Vše zvládla
bez problémů stará „386ka“. Nicméně
jsou k tomu potřeba alespoň základní
znalosti elektronických obvodů, S-pa-
rametrů a Smithova diagramu. Změře-
ná charakteristka filtru je na obr. 5,
ukázka z programu PUFF na obr. s6.

Zesílený signál je veden do mono-
litického vf zesilovače IC1 opět firmy
HP, který má deklarován zisk kolem
25 dB v pásmu do 2 GHz. Jeho výstup
je veden přes další pásmovou propust
F2 již do směšovače v IC3.

Napájení vf obvodů je odděleno
přes čtvrtvlnné tlumivky, které jsou rea-
lizovány přímo na desce s plošnými
spoji. Parametry pásmových propustí
i napájecích tlumivek závisí na použi-
tém materiálu desky. Na mikrovlnných
pásmech se používají kvalitní materiá-
ly s teflonovým dielektrikem, které má
minimální ztráty. Jejich cena však pře-
sahuje 40 DM/dm2 a velmi špatně se
v našich končinách shánějí. Já jsem
použil obyčejný materiál s epoxidovou
výplní, který má sice o poznání horší vf
vlastnosti, nicméně větší ztráta v pás-
mových filtrech je kompenzována zis-
kem následujícího zesilovače.

Jiná situace však nastává na vstu-
pu konvertoru, kde se každý útlum
projeví odpovídajícím zhoršením šu-
mového čísla. Ideální by bylo na vstup
zařadit mikropáskovou dolní či horní
propust. S použitým epoxidovým ma-
teriálem by však měla takový útlum,
že by se nevyplatilo použít tranzistory
GaAsFET. Proto byla vstupní cívka vi-
nuta ručně z drátu CuAg (tvoří ji půl
závitu) a snížení ceny konvertoru díky
materiálu desky nic nebrání.

Všechny komponenty realizované
přímo na desce jsou ve schématu
označené apostrofem '.

V tuto chvíli je velmi důležité zdů-
raznit, že pro výrobu desky musí být
použít přesně stejný materiál, s jehož
parametry probíhal návrh. Stejně tak
je nutné přesně dodržet všechny roz-
měry vodičů na plošném spoji a jejich
vzdálenosti. Velmi důležitou součástí
jsou i prokovené otvory, které zajišťují

Obr. 3. Blokové schéma obvodu
HPMX-5001

Obr. 4. Schéma
zapojení

konvertoru

Obr. 5. Změřená charakteristika filtru

Obr. 6. Vypočítaná kmitočtová
charakteristika filtru v programu PUFF
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stabilitu celého zapojení. Bez nich pra-
cuje konvertor jako spolehlivý oscilátor!

V žádném případě nezkoušejte pře-
kreslovat plošný spoj rukou na mate-
riál ze šuplíku, případně svěřit jeho vý-
robu některé z firem, které se zabývají
kopírováním předloh přímo z časopisu
a které nejsou schopny udělat desku
s potřebnou přesností, s prokovenými
otvory a na konkrétní materiál. Oživo-
vání takové desky je odsouzené k ne-
úspěchu - rozladěné filtry, kmitající
zesilovače...

Obvod HPMX-5001 je zapojen pod-
le doporučení výrobce a je využívána
pouze jeho přijímací část. Rezonanční
kmitočet oscilátoru, který kmitá na po-
lovičním kmitočtu (816,15 MHz), je ur-
čen L7, C15 až C18, D1, přičemž L7
je opět realizována na plošném spoji.
Varikap D1 je ovládán ladicím napě-
tím z jednoduché smyčky PLL (smyč-
ka fázového závěsu).

Tu tvoří obvod IC4 (NE612, Phi-
lips), který v sobě slučuje oscilátor a
směšovač. Referenční oscilátor kmitá
na kmitočtu 25,504687 MHz a jeho
signál je směšován s výstupem z před-
děličky IC3. C21 a C22 musí být kvalit-
ní, teplotně stabilní typy, např. NP0.
Výstup směšovače má malou amplitu-
du, a proto je zesílen v rozdílovém ze-
silovači IC6 (TL081). Jeho výstup je
posunut stejnosměrně o asi 4 V, aby
bylo získáno vhodné ladicí napětí pro
varikap. Výsledná stejnosměrná slož-
ka je filtrována v jednoduchém smyč-
kovém filtru a ladí přes D1 oscilátor
v IC3. Když se dělený kmitočet VCO

(napětím řízený oscilátor) shoduje s kmi-
točtem krystalového oscilátoru, je ladi-
cí napětí právě kolem 4 V.

Rozdílový zesilovač jsem přidal po
předchozích zkušenostech. Původní
ladicí napětí se pohybovalo od 3 do
4 V a nastavení PLL bylo pracné. Kmi-
točet VCO lze měnit buď zkracováním
cívky L7 (indukčnost má 6,5 nH) nebo
změnou C18. Plošný spoj je nachys-
tán na obě varianty a místo C18 dopo-
ručuji použít kondenzátorový trimr.

Pokud váš přijímač umožňuje vol-
bu kmitočtu s dostatečně malým kro-
kem, můžete vypustit C20.

Signál o výstupním kmitočtu 58,7 MHz
je zesilován v T2 a veden do přijíma-
če. Výstupní laděný obvod TL1, C9 je
již tvořen diskrétní cívkou, nicméně
jako TL1 lze použít i běžnou tlumivku
SMCC. Má to samozřejmě za následek
ztrátu zisku, avšak vzhledem k zisku
celého konvertoru je to zanedbatelné a
nemusíme vinout cívku ručně.

Pro zajištění teplotní stability kon-
vertoru je krystal ohříván termistorem
PTC. Ten vypadá jako bezvývodový kon-
denzátor o ∅  asi 10 mm. Stačí jej přitisk-
nout na pouzdro krystalu, připojit na
napájení 12 V a oscilátor je automatic-
ky vyhříván na 60 °C. Krystal je umís-
těn tak, aby částečně teplotně stabili-
zoval i ostatní součástky referenčního
oscilátoru.

Konvertor je konstruován kombino-
vanou technologií, protože některé
použité součástky se vyrábějí pouze
v provedení SMD. Naopak jiné jsou
v provedení SMD dražší a hůře se

shánějí. Rezistory a kondenzátory SMD
jsou velikosti 1206, manipulace s nimi
je poměrně snadná.

Pro změnu výstupního kmitočtu kon-
vertoru je nutné provést několik změn:
- Základem je použít vhodný krystal.
Jeho kmitočet lze vypočítat ze vztahu
fX = (1691 - fMF)/32. Krystal by měl být
na základní hamornickou, paralelní re-
zonance se zatěžovací kapacitou rov-
na sériovému řazení C21, C22 a pa-
ralelně 1/2 C20. Vhodná zatěžovací
kapacita je 30 pF. Pokud jsme majitelé
přeladitelného profesionálního „TRXu“,
můžeme s výhodou použít některý
běžně vyráběný krystal. Pro své pokusy
jsem používal krystal 24 MHz, s kte-
rým vychází mezifrekvenční kmitočet
155 MHz.

Pozor však na typ zakoupeného
krystalu. Jeden kus byl vyroben na zá-
kladní hamonickou, druhý ovšem jako
3. hamonický (označený 3RD). Ten
první lze použít beze změny, avšak
druhý je nutné rozkmitat na správné
harmonické. V tomto druhém případě
stačí k C22 připojit paralelně cívku
(přibližně 2 µH) přes oddělovací kon-
denzátor (Cx, Lx).
- Vhodné hodnoty pro VCO lze orien-
tačně vypočítat. L7 je přibližně 6,5 nH,
varikap BB405 má při 4,5 V kapacitu
8,5 pF. Výsledný kmitočet je roven:
f = 1/[6,28.√(L7.C)]    [Hz, H, F];
kde C = (sériové řazení C16 a C17) +
+ (sériové řazení C18 a D1)
- Poslední změnou je přeladění vý-
stupního obvodu C9 a TL1. Opět platí

Obr. 7. Deska s plošnými spoji - strana spojů
Obr. 8. Deska s plošnými spoji - strana součástek

Obr. 9. Rozmístění součástek - strana spojů

Obr. 10. Rozmístění součástek - strana spojů
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předchozí vztah, podle kterého lze ze
známého kmitočtu a indukčnosti spo-
čítat vhodný kondenzátor. Pro cívku
TL1 = 0,47 µH vychází:
f = 58,7 MHz ⇒  C9 = 15 pF
f = 137,5 MHz ⇒  C9 = 2,8 pF
f = 155 MHz ⇒  C9 = 2,2 pF

Krátce
k připravovaným článkům

Přijímač a interfejs, které budou
brzy publikovány, se také liší od pů-
vodního zapojení. Přijímač je řízen
krystalem a odpadl tak drahý synte-
zátor. S výhodou lze použít běžný
krystal 48 MHz za 20 Kč. S mezi-
frekvencí 10,7 MHz tak dostáváme
přijímaný kmitočet 58,7 MHz. Přijí-
mač využívá obvod MC13135, který
je novější obdobou zastaralého obvodu
MC3362. Interfejs je součástí desky
přijímače a je jednodušší než původní
řešení. Řízení displeje, demodulaci a
komunikaci s PC nyní obstarává malý
mikroprocesor.

Stavba a oživení

Desku s plošnými spoji nejprve
mechanicky upravíme, připravíme na
montáž do odpovídající krabičky. Osa-
zenou desku nesmíme mechanicky
namáhat, protože by mohly prasknout
součástky SMD. Do krabičky si také
nachystáme otvory pro montáž konek-
torů BNC (zásuvka do panelu) nebo
přírubových konektorů F (zásuvka do
panelu), které musí být ve středu výš-
ky krabičky.

Malou kapkou cínu propájíme pro-
kovené otvory u emitorů vstupního
tranzistoru a u zesilovače INA. Zlepší-
me tak propojení zemí a stabilitu za-
pojení.

Nejprve osadíme všechny napájecí
obvody (stabilizátor 7805, měnič na-
pětí ICL7660 a příslušné součástky).
Připojíme externí napájecí napětí a
voltmetrem zkontrolujeme jejich správ-
nou funkci. Nyní osadíme všechny
součástky kolem PLL NE612, včetně
integrovaného obvodu i krystalu. Vari-
kap D1 osadíme ze strany spojů a ne-
cháme mu co nejkratší vývody. Plošný
spoj je k tomu uzpůsoben. Stejně tak
osadíme IC3 a všechny přilehlé sou-
částky mimo výstupního zesilovače
s T2. Pájení IC3 vyžaduje trpělivost,
protože rozteč vývodů je malá. Nej-
vhodnější je použít pro pájení speciální
pastu a horkovzdušnou pistoli, nicmé-
ně se dá zapájet i běžnou mikropáječ-
kou. Originální deska s plošnými spoji
má nepájivou masku, takže je práce
velmi pohodlná a při použití přiměře-
ného množství cínu se vedlejší vývody
nespojí. Předpokladem je pečlivá prá-
ce. Pájíme raději pomaleji a obvod co
nejméně přehříváme. Zkrat či obráce-
ní obvodu ho zničí. Na obr. 11 jsou vý-
kresy použitých polovodičových sou-
částek.

Po důkladné vizuální kontrole při-
pojíme opět napájení. Zkontrolujeme
odběr proudu, který by měl být asi
100 mA. Trimr C20 nastavíme do po-
loviny rozsahu. Digitálním stejnosměr-
ným voltmetrem kontrolujeme ladicí
napětí před R6 (nachystaná ploška
Ulad). Trimr C18 nastavíme na mini-

mální kapacitu, plastovým ladítkem
pomalu ladíme směrem k maximální
kapacitě a sledujeme ladicí napětí. To
se v určité poloze zhoupne a poskočí
na větší úroveň, smyčka PLL se zavě-
sí. Nyní by mělo napětí sledovat jem-
né změny C18. Smyčka ladí v rosahu
3 až 8 V, pak se rozpadne.

Pokud je smyčka zavěšená, nasta-
víme ladicí napětí mezi 4 až 5 V, nej-
lépe přesně 4,5 V. Nejjednodušší kon-
trolu funkce smyčky PLL lze udělat
přiblížením prstu k L7. Při přiblížení
prstu k L7 se její indukčnost zvětšuje
a smyčka se snaží udržet kmitočet
zvýšením ladicího napětí (menší ka-
pacitou varikapu).

Několikrát zapneme a vypneme na-
pájení a sledujeme, jestli se smyčka
PLL vždy zavěsí na správném kmito-
čtu. Pokud ne, změníme mírně ladicí
napětí tak, aby se smyčka spolehlivě
zavěšovala.

Druhou možností, jak dosáhnout
zavěšení smyčky, je místo trimru C18
použít pevný kondenzátor (3,3 pF, ...)
a zkracovat cínem cívku L7.

Pokud se smyčka nezavěsila, je nut-
né zkontrolovat, kde kmitá VCO (na-
příklad  čítačem - stačí rozsah do 30 MHz
na vývodu 2 IC4). Podle změřeného
kmitočtu je potom nutné změnit L a C
ve VCO správným směrem. S výho-
dou lze využít i skeneru či „TRXu“,
který umožňuje příjem až do 850 MHz.
Smyčku PLL rozpojíme u R8 a na vari-
kap přes R8 připojíme externí napětí
4,5 V. Pak pomocí funkce SCAN zjistí-
me kmitočet oscilátoru.

Nepodaří-li se smyčku ani přesto
zavěsit a všechny součástky jsou za-
pájeny dobře, bez zkratů, musí přijít
znovu ke slovu osciloskop. Nejprve
zkontrolujeme, zda kmitá oscilátor IC4
kolem 25 MHz na vývodech 6 a 7, po-
tom, zda kmitá oscilátor IC3. To lze
snadno zjistit za předděličkou na vý-
vodu 2 IC4. Pokud je i zde vše v po-
řádku, nezbývá, než opět zkontrolovat
všechny spoje, napájecí napětí, zapá-
jení IC3, a hledat dále. Všechny po-
stavené kusy pracovaly spolehlivě na
první zapojení.

Nyní osadíme výstupní zesilovač s T2
a zesilovač s IC1 (vstupní vývod je se-
říznutý). U IC1 musí být všechny vývo-
dy co nejkratší. Po připojení napájení
zkontrolujeme napětí na R4, které by
mělo být asi 1 V.

V této chvíli zapájíme desku s ploš-
nými spoji do krabičky. Pájíme po ce-
lém obvodu krabičky, z obou stran.
Přišroubujeme nebo připájíme konek-
tory tak, aby jejich středový kolík přes-
ně dolehl na odpovídající plošku na
desce. Pokud je vše v pořádku, ko-
nektor zapájíme. V žádném případě
nepoužívejte na vstupu drátové pro-
pojky mezi konektorem a deskou!!!
Měly by za následek výrazné zhoršení
parametrů konvertoru.

Trimrem P1 nastavíme záporné
předpětí Ug na asi -1 V. Ne více, proto-
že maximální Ugs (napětí báze-emitor)
je kolem -4 V. Pokud budeme opatrní,
lze vypustit ochranné rezistory RX, RY
na koncích trimru P1.

Zapájíme opatrně tranzistor T1 při
dodržování přísných zásad práce se
součástkami citlivými na elektrostatic-
kou elektřinu. Uzemníme sebe, páječ-
ku i kostru konvertoru na topení nebo
vodovod, tranzistor uchopíme za emi-
tor (nikdy ne za gate - označený seříz-
nutím!) a rychle zapájíme. U T1 musí
být všechny vývody co nejkratší. Vyro-
bíme si cívku L3 a zapájíme na své
místo, ze strany součástek. Cívku L3
tvoří 0,5 z vodičem o průměru 0,6 mm
CuAg, tedy půl písmene O o průměru
asi 10 mm. Připojíme napájení a na-
stavíme trimrem P1 proud tranzisto-
rem na asi 27 mA měřením napětí na
R1, což odpovídá napětí asi 1,4 V.
Opatrně, aby nebyl překročen maxi-
mální proud tranzistoru (asi 100 mA).

Na závěr zapájíme termostat podle
obr. 12. Krystal umístíme naležato,
přes něj převlečeme pásek bužírky a
podsuneme terčík termistoru PTC.
Pouzdro krystalu připájíme na zemnicí
fólii, čímž připojíme jeden kontakt ter-
mistoru. Kousek vodiče opatrně připá-
jíme shora na termistor a podvlečeme
pod bužírkou, a tím jej pevně upevní-
me. Musíme pájet rychle, protože vrst-
va stříbra se rychle rozpouští. Před
zakrytováním konvertoru obložíme
krystal a okolí molitanem nebo jinou
tepelně izolační hmotou.

Pro další oživení je vhodné vzít si
přijímač s konvertorem k anténě, pro-
tože další nastavení je nutné udělat
„podle ucha“. Nasměrujeme anténu
na Meteosat 7 (pro Brno azimut 201 °,
elevace 31,8 °) a k ozařovači připojí-
me konvertor. Ten je napájen po ka-
belu přes jednoduchou výhybku. Přijí-
mač naladíme na správný kmitočet a
po zapnutí napájení konvertoru by-
chom měli slyšet charakteristický kle-
pavý signál WEFAX. Malou změnou
P1 se snažíme dosáhnout minimální-
ho šumu v signálu (opatrně, ať nepře-
kročíme mezní hodnoty T1). Poté se
o stejný jev snažíme přihýbáním L3
k desce. Máme-li silný signál, anténu
mírně odsměrujeme a nastavujeme
ještě jednou.

Zde se projeví výhoda velké anté-
ny, kdy je „signálu dostatek“ a není
potřeba „lovit“ každou desetinu dB šu-
mového čísla. Pokud jste použili jiný

Obr.11. Pouzdra základních použitých součástek

Obr. 12. Montáž termistoru PTC
na krystal
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vstupní tranzistor, musíte upravit při-
způsobení tomuto tranzistoru podle
katalogu. Jak jsem již uvedl dříve, vy-
žaduje to znalosti a zkušenosti. Pokud
nemáte rádi experimenty, dodržte
všechny doporučené typy součástek.

Vzdálenost mezi konvertorem a
ozařovačem musí být co nejmenší.
Každý vložený útlum zvětšuje šumové
číslo. Nejlepší je konvertor připojit pří-
mo na výstupní konektor ozařovače.
S velkou anténou lze k propojení pou-
žít pár metrů kvalitního kabelu.

Deska s plošnými spoji konvertoru
je nachystána na napájení případné-
ho dalšího předzesilovače. Stačí pře-
škrábnout L1, zapájet C32 a připojit
napájení.

Problémem může být také teplotní
závislost výstupního kmitočtu. Stabili-
ta závisí na použitém krystalu a okol-
ních součástkách. Je nutné si uvědo-
mit, že změnu výstupního kmitočtu
o 5 kHz způsobí změna referenčního
oscilátoru 24 MHz o 78 Hz. Ideální je
mít přijímač s AFC nebo teplotně sta-
bilizovat celý konvertor. Případně sta-
čí krabici s konvertorem vyhřívat vý-
konným rezistorem.

Poděkování

Rád bych opět poděkoval několika
kolegům, kteří mi při stavbě pomohli.
Konkrétně ing. Milanu Samkovi z Mostu
a panu Zdeňkovi Krejčímu z Brna za
pomoc při výrobě prototypů desek s ploš-
nými spoji a při návrhu přijímače.

Díky patří také panu Opálkovi z firmy
CEA Boskovice, výroba desek s ploš-
nými spoji, který mi vyšel vstříc při
shánění parametrů použitých mate-
riálů desek, poskytl materiál na výrobu
prototypů filtrů a poté zajistil výro-
bu kvalitních desek. Bližší informace
vám rádi poskytnou na: www.CEAP.cz;
e-mail: PCB@CEAP.cz.

Inspirace do budoucna

V elektronice stárnou všechny věci
velmi rychle, takže dnes by se dal
konvertor postavit opět o něco jedno-
dušeji. Po zveřejnění tohoto návodu
na Internetu projevili návštěvníci mé
stránky zájem o možnost modernější
a jednodušší konstrukce, která by byla
použitelná pro různé radioamatérské
či profesionální použití. Proto bych
zde pro ně uvedl krátkou inspiraci pro
moderní řešení konvertoru.

V původním zapojení by se daly
nahradit IC1, IC3, IC4 a IC6 v ceně
celkem 500 Kč pouhými dvěma obvo-
dy Motorola v ceně asi 350 Kč. Tím
prvním je MC13142, který obsahuje
nízkošumový předzesilovač, dvojitě
vyvážený směšovač (s nastavitel-
nou linearitou) a VCO pracující až do
1800 MHz. Jeho blokové schéma je
na obr. 13. Ze základních parametrů
vybírám: rozsah RF, LO i IF - 0 až
1800 MHz, šumové číslo zesilovače:
1,8 dB, zisk zesilovače - 17 dB, zisk
směšovače - 9 dB.

Podrobnější informace lze nalézt
na Internetu [4], včetně výkresů desek
pro odzkoušení funkce obvodu. Sa-
mozřejmě se tento obvod dá využít
i na jiné aplikace, jako jsou různé přijí-
mače, konvertory na radioamatérská
pásma nebo různá datová pojítka.
Cena obvodu by se měla pohybovat

kolem 100 Kč (podle množství). Pro
vysílání existuje obdobný obvod, tak-
že lze velmi snadno sestavit komplet-
ní transceiver.

Směšovač IC4 a zesilovač IC6 mo-
hou být potom nahrazeny dalším velmi
zajímavým obvodem MC12179, který
představuje jednokanálový syntezátor
500 až 2800 MHz. Jeho vnitřní zapoje-
ní je na obr. 14. Obvod obsahuje krys-
talový oscilátor, předděličku (/256) do
2,8 GHz, fázový detektor a nábojovou
pumpu. Pracuje s napájecím napětím
5 V a odběr proudu je typicky 3,5 mA.
Obvod jsem měl možnost nedávno vy-
zkoušet a pracoval naprosto bez pro-
blémů. Nicméně jsem již měl odladě-
nou původní verzi konvertoru, kterou
jsem nechtěl měnit. MC12179 je ideál-
ním řešením pro různé konvertory, ať
již pro příjem Meteosatu, TV vysílání
MMDS v pásmu 2,2 GHz, protože tak
odpadá řídicí mikroprocesor ovládající
složitý přeladitelný syntezátor.

Většina obvodů této řady je vyrá-
běna ve velkém množství, za nízkou
cenu a cílem jejich návrhu je minimum
externích součástek. Příkladem může
být zapojení konvertoru pro pásmo
1,9 GHz na obr. 15. Opět neobsahuje
žádný nastavovací prvek a jen pár pa-
sivních součástek kolem. Snad tyto
základní informace probudí v někte-
rém čtenáři konstruktérského ducha a
výsledkem bude zajímavá a jednodu-
chá konstrukce.

Závěr

V tomto článku jsem popsal kon-
strukci jednoduchého konvertoru pro
příjem ze stacionárního satelitu Mete-
osat 7 v pásmu 1691 MHz. Jeho stav-
ba je poměrně jednoduchá a součást-
ky jsou běžně sehnatelné. Opakovaná
stavba konvertoru ukázala, že zaříze-
ní je velmi dobře reprodukovatelné.
Tomu napomáhá i deska s plošnými
spoji s nepájivou maskou. Předpokla-
dem úspěchu je použití kvalitních sou-
částek a pečlivá práce. Nezanedbatel-
ným prvkem je i dostatečná anténa.
Doufám, že jednoduchost zařízení při-
spěje k jeho rozšíření mezi zájemce
všech věkových skupin.

Originální desku s plošnými spoji
vám rád zašlu na požádání. Její cena
je 330 Kč a je pocínovaná, s nepáji-
vou maskou, která zamezuje nežá-
doucím zkratům při pájení.

Na konstruktivní připomínky se těším
na packet radiu OK2XDX@OK0PBB
nebo e-mail: ok2xdx@qsl.net. Případně
písemně na Radek Václavík, Kulturní
1757, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
(adresa bude platná přibližně do červ-
na 2000). Tento článek, fotografie,

Obr. 13. Blokové schéma obvodu
MC13142

Obr. 14. Zapojení
syntezátoru MC12179

Obr. 15.
Příklad

aplikace
konvertoru
v pásmu
1,9 GHz

〉〉〉〉〉
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WAV soubory wefax signálu a další
informace budou k dispozici také na
Internetu http://www.qsl.net/ok2xdx.

Článek má sloužit jako návod na
stavbu zařízení k vlastní potřebě.
Komerční využití je možné pouze
se svolením autora.

Použitá literatura

[1] Katalog součástek Hewlett Pac-
kard na Internetu http://www.hp.com.
[2] Katalog součástek Philips na Inter-
netu http://www.philips.com.
[3] Manuál k programu PUFF.
[4] Barkowiak, B: Rauscharmer Me-
teosat-Konverter mit GaAs-FET Vorund
Michstufe, UKW-Berichte 1/1985, s. 22.
[5] Vidmar, M: Sprejem APT-WEFAX
slikic s satelita Meteosat. CQ ZRS, le-
den 1995.
[6] Vidmar, M: Ein sehr rauscharmer
Antennenverstarker fűr das L-Band,
UKW-Berichte 3/1991.
[7] Katalog součástek Motorola na In-
ternetu http://www.mot.com.

Seznam součástek

V závorce jsou uvedené ceny z ka-
talogů firem GM electronic a SOS Elec-

tronic. Celková částka vychází na 792 Kč,
avšak může se samozřejmě lišit.
Rezistory: (asi 22 Kč - SMD 1206)
R1 47 Ω
R2 3,3 kΩ
R3 1 kΩ
R4 100 Ω
R5 22 Ω
R6 10 kΩ
R7 5,6 kΩ
R8, R10, R11 33 kΩ
R9, R12 68 kΩ
RX 1,5 kΩ', viz text
RY 4,7 kΩ', viz text
P1       trimr 10 kΩ, TP 095

Kondenzátory (asi 70 Kč)
(keramické typy SMD 1206)
C1 100 pF
C2, C3, C4, C10,
C11, C12, C19,
C25, C27, C32 1 nF
C5, C26,
C28, C29 47 nF
C6, C14 22 µF/6 V
C7 2,7 pF
C8 3,3 pF
C9 15 pF
C13 12 pF
C15, C16, C17 5,6 pF
C18             trimr 6 pF mini, viz text

〉〉〉〉〉 C20           trimr 10 pF mini, viz text
C21, C22 56 pF, NP0
C23 100 nF
C24 150 pF
C30 10 µF/6 V
C31 1,8 pF
CX viz text

Polovodičové součástky
D1 BB405B (11 Kč)
T1 ATF-21186 (135 Kč)
T2 BF199 (3 Kč)
IC1 INA-03184 (86 Kč)
IC2 ICL7660 (30 Kč)
IC3 HPMX5001 (315 Kč)
IC4 NE612 (SA612)(53 Kč)
IC5 7805 (12 Kč)
IC6 TL081SMD (19 Kč)
Ostatní součástky
L3 0,5 z vodičem CuAg 0,6 mm na
průměr 10 mm
LX viz. text
TL1 0,47 µH viz text (8 Kč)
TL2 47 µH (8 Kč)
X1 25,504687 MHz, viz text (20 až
100 Kč)
Krabička U-AH102, 92 x 67 x 22 mm
(24 Kč)
Termistor PTC pro vyhřívání krysta-
lu Siemens A60, objednací číslo
B59060-A60-A10 (cena v SRN 2 DM)

Obvod na obr. 1 umožní měř it
osvětlení pomocí běžného digitálního
voltmetru. Integrovaný obvod TSL230B
pracuje jako programovatelný převod-
ník osvětlení/kmitočet, jehož impulsní
výstup má kmitočet úměrný dopada-
jícímu světlu. Úkolem zbylé části ob-
vodu je převést tento kmitočet na
analogové napětí. Pomocí logických
vstupů S0, S1 lze citlivost převodu
zvětšit, dalšími vstupy S2 a S3 naopak
zmenšit pomocí děličů kmitočtu tak,
jak to uvádějí tabulky připojené k obr. 1.

Při nastavení logických vstupů
S0 = H a S1,2,3 = L odpovídá 1 V vý-
stupního napětí obvodu na obr. 1 ozá-
ření integrovaného obvodu TSL230B
1 mW/cm2.

Hradla IO2a, IO2b tvoří s rezistory
R1, R2, kondenzátorem C1 a krysta-
lem 4 MHz generátor, jehož výstupní
signál, ovládaný dalším hradlem IO2d,
přichází na vstup CLK 12bitového čí-
tače IO3. Kladnou hranou pomocí C2,
R3 derivovaného výstupního impulsu
z integrovaného senzoru IO1 je čítač
vynulován. Výstup Q9 je ve stavu L,
výstup IO2d ve stavu H, a tak je uvol-
něn průchod hodinových impulsů na
vstup IO3. Obvod čítá, dokud se na
výstupu Q9 neobjeví signál H, který
hodinové impulsy zablokuje do pří-
chodu dalšího impulsu z IO1, který čí-
tač opět vynuluje a uvolní průchod
hradlem IO2D. V každém takovém

Měření osvětlení
digitálním

multimetrem

cyklu přichází na výstupní dělič R4/R5
impuls trvající 32 ms.

Sled výstupních impulsů je filtro-
ván kondenzátorem C3 a lze jej již
měřit voltmetrem. Při nastavení vstu-
pů S0 = S3 = L a S1 = S2 = H lze při
podmínkách uvedených v tab. 1 na-
měřit rovněž tam uvedené hodnoty.

Pro absolutní měření nezbude
ovšem, než převodník kalibrovat po-
mocí vhodného luxmetru, o správnosti
jehož měření budeme přesvědčeni.

           JH
[1] Yongping Xia: DMM measures light
level. EDN 15. srpna 1996, s. 86.

Obr. 1. Pomocí programovatelného převodníku osvětlení/kmitočet
a převodníku kmitočet/napětí lze měřit osvětlení digitálním voltmetrem

Tab. 1. Výsledky měření s obvodem z obr. 1 podle [1]

Zdroj světla Vzdálenost [m] Výst. kmitočet [kHz] Výst. napětí [V]

Žárovka 25 W 1,52 1,29 0,166
Žárovka 75 W 1,52 5,08 0,656

Bezdotykové pájení
Netradiční způsob pájení, případně

vypájení již zapájených součástek,
který nepotřebuje žádné pájecí hro-
ty a pomůcky, umožňuje nový systém
SolderLight firmy PDR Microelectro-
nics. K tomuto účelu využívá infračer-
vené záření. Je vhodný k této práci
se součástkami všeho druhu. Praco-
vat s ním lze buď manuálně, nebo
může být ovládán programově, počí-
tačově řízeným systémem, rovněž od
PDR.
Elektronik č. 2/1998, s. 120.

22µ
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Základní technické parametry

Napájecí napětí: +8 až +15 V.
Proudový odběr: asi 120 mA/8 mA.
Zálohování dat:

pamětí EEPROM 128 byte.
Nastavitelná předdělička: 1 až 65536.
Nastavitelná cena za impuls (litr):

0,0 až 6553,5.
Přičítání impulsů (litrů):  0,0 až 6553,5

- bez kontroly přetečení.
Odčítání impulsů (litrů): 6553,5 až 0,0

- bez kontroly podtečení.
Zobrazení částky peněz:0,0 až 6553,5

- bez kontroly přetečení.
Velikost impulsu (mv)/proudové
zatížení: 5 až 24 V/0,4 až 2,3 mA.
Minimální délka impulsu: 50 ms.

Popis zapojení
Řídicím prvkem celého měřiče je

12bitový mikropočítač PIC16C54XL/P
(IO3) s obslužným programem S201.

Port B mikrokontroléru řídí katody pře-
pínaných zobrazovačů LD1 až LD5.
Port C mikrokontroléru přes proudový
zesilovač s negací UDN2585A (IO5)
řídí anody přepínaných zobrazovačů.
Paměť ST93C46AB1 (IO4) slouží
pro zálohování důležitých údajů měři-
če. Měřené impulsy přivádíme na
vývody s označením -IM (záporná
polarita) a +IM (kladná polarita), kte-
ré jsou dále vedeny přes optočlen
CNY17-IV (IO1) na vstupní port mikro-
kontroléru. Taktovací kmitočet není
kritický a může se pohybovat v rozme-
zí asi 3,5 až 4,5 MHz.

Kladné napájecí napětí přivádíme
na vývody s označením +12 V/1 a
+12 V/2. Mikrokontrolér zálohuje data
do EEPROM ve chvíli ztráty napětí
+12 V/2. Je tedy potřebné zajistit, aby
napájecí napětí +12 V/1 bylo přítomné
alespoň 100 ms po ztrátě napětí +12 V/2.

V případě výpadku obou napětí
současně se mohou data zapsat špat-

ně do EEPROM a tak se přepsáním
nahodilých údajů ztratit.

Osazení desky
 s plošnými spoji

Nejprve zapájíme drátové propojky
u obou desek s plošnými spoji. Použil
jsem pro propojky vždy jeden drátek
z rozpletené licny. Dále můžeme za-
pájet ostatní součástky v libovolném
pořadí. Nakonec spájíme obě desky
s plošnými spoji k sobě pomocí jedno-
řadé zahnuté zkratovací lišty s 18 vý-
vody, rozdělené na dvě lišty se sedmi
a jedenácti vývody. Lišty nejprve za-
pájíme k desce zobrazovače ze strany
plošných spojů, odstraníme plastickou
hmotu, která spojuje kolíčky, a sesadíme
s deskou s mikrokontrolérem. Opět
pájíme ze strany plošných spojů. Pro
lepší mechanickou pevnost celku je
vhodné do míst, ve kterých jsou obě
desky spojeny lištami, nanést po celé
délce tavné lepidlo.

Ke stabilizátoru 7805 (IO2) přidá-
me pro lepší odvod tepla kousek hliní-
kového plechu tl. 1 až 2 mm s plochou
alespoň 4 cm2.

Popis obsluhy měřiče (obr. 4)

Po připojení napájecích napětí se
rozbliká zobrazovač indikující nasta-
vení předděličky. Kontrolky na pravé
straně nesvítí. Levým a prostředním
tlačítkem nastavíme, kolik musí přijít
impulsů, aby se na zobrazovači přičet-
la jedna desetina litru. Pravým tlačít-
kem potvrdíme údaj a pokračujeme
v nastavování.

Programovatelný
průtokoměr

Stanislav Kubín
Programovatelný průtokoměr (měřič spotřeby) byl původně ur-

čen pro měření spotřeby paliva v automobilu. Doplněním měřiče
o nastavitelnou předděličku a sazbu za impuls (litr) se z něj stal uni-
verzální měřič impulsů (litrů) s možností přičítání impulsů, odečítá-
ní impulsů a přepočtu impulsů podle vložené sazby na částku pe-
něz za sumu impulsů (na cenu za spotřebované palivo).

Obr. 1.
Schéma
zapojení
měřiče
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Připojení napájení

Předdělička

Litry v nádrži
před odčítáním

Sazby za litr

Přičítání litrů

Odčítání litrů

Peníze za spotře-
bované litry

+ 1

+ 1

+ 1

nastav 0

nastav 0

- 1

- 1

- 1

Rozsvítí se pravá dolní kontrolka.
Blikající zobrazovač ukazuje množství
paliva v litrech v nádrži, ze kterého se
bude palivo postupně odčítat. Levým
a prostředním tlačítkem nastavíme,
kolik máme v tuto chvíli paliva v nádr-
ži. Pravým tlačítkem potvrdíme údaj a
pokračujeme v nastavování.

Svítí obě kontrolky na pravé straně
zobrazovače. Blikající zobrazovač uka-
zuje cenu za jeden litr. Levým a pro-
středním tlačítkem nastavíme cenu.
Pravým tlačítkem potvrdíme údaj.

Po pravé straně zobrazovače svítí
horní kontrolka. Ze zobrazovače mů-
žeme odčítat spotřebované palivo v lit-
rech a desetinách litrů. Údaj se přičítá.
Levým tlačítkem můžeme údaj vynulo-
vat. Pravým tlačítkem přeskočíme na
zobrazení dalšího údaje.

Po pravé straně zobrazovače svítí
spodní kontrolka. Ze zobrazovače mů-
žeme odčítat zbývající palivo v nádrži.
Údaj se odečítá. Levým tlačítkem mů-
žeme nastavit množství litrů v nádrži,
ze kterého se bude odčítat spotřebo-
vané palivo. Pravým tlačítkem přesko-
číme na zobrazení dalšího údaje.

Po pravé straně zobrazovače svítí
horní i spodní kontrolka. Ze zobrazo-
vače můžeme odečítat cenu za spo-
třebované palivo. (Údaj se aktivuje po
každém jednom celém spotřebovaném
litru.) Levým tlačítkem můžeme údaj
vynulovat. Pravým tlačítkem se vrátíme
na nastavení zobrazení ceny za jeden litr.

Instalace měřiče
v automobilu

Vstup napájecího napětí +12 V/1
připojujeme ke zdroji napájení +12 V
(„před klíček“). Vstup napětí +12 V/2
(„za klíček“). V případě odpojení na-
pájení +12 V/2 vypne mikrokontrolér
zobrazovač a přejde do pohotovosti,
která je indikována blikající horní kont-
rolkou. Tento stav lze použít pro imito-
vání zabezpečovacího zařízení.

Měřič spotřeby lze vestavět u vozů
Š105 - Š125 do popelníku v palubní
desce.

Seznam součástek

R1 10 kΩ
R2, R3, R4 22 kΩ
R5 100 kΩ
R6 1 kΩ
R7 až R14 100 Ω
R15, R16 330 Ω
C1, C6 4,7 µF/16 V, CE
C2, C3 33 pF, CK
C4 47 µF/16 V, CE
C5 47 nF, CK
D1 1N4001
D2 až D5 1N4148
D6, D7 LED 3 mm R
IO1 CNY17-IV
IO2 7805
IO3        PICS201 (PIC16C55XL/P)
IO4 ST93C46AB1
IO5 UDN2585A (FK)
LD1 až LD5 SA36-11HWA (FK)
TL1 až TL3 P-B 1720C
X1 4 194 304 Hz
K1 STIFTL 18W
Chladič viz text

Závěr

Popisovaný měřič je vhodný pro
měření spotřeby paliva u automobilu,
plynu, vody, tepla, elektrické energie
apod. Přednastavitelná dělička umož-
ňuje připojení čidla s počtem impulsů
1 až 65536 za měřenou jednotku. Zá-
lohování dat je vhodné především pro
dlouhodobé sledování některých spot-
řeb v náročnějších podmínkách s čas-
tými výpadky elektrického proudu.

Obr. 2. Desky s plošnými spoji měřiče

Obr. 3. Přední panel měřiče

Obr. 4. Obsluha měřiče

Mikrokontrolér PICS201 (cena:
499,- Kč) si můžete objednat písem-
ně na adrese: Kubín Stanislav, Přá-
dova 2094/1, 182 00 Praha 8, e-mail:
sct@iol.cz.

Promovatelný měřič spotřeby

režim

litr+

Kč

litr-

Programovatelný měřič spotřeby
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Souprava umožňuje přenos hovoru
nebo zvukových signálů z jedné do dru-
hé místnosti bez narušení jejich este-
tického vzhledu dodatečným umísťová-
ním vedení, vrtáním otvorů do stěn
nebo vysekáváním omítky.

Kmitočtově modulovaný signál se
mezi vysílačem a přijímačem přenáší
po jedné fázi vedení síťového rozvodu
230 V v souladu s podmínkami České-
ho telekomunikačního úřadu.

Základní technické údaje

Napájecí napětí: 12 V.
Odběr proudu:

vysílač: 35 až 60 mA,
přijímač:  20 až 100 mA

(podle hlasitosti).
Pracovní kmitočet: pevně nastavený

v rozsahu 105 až 125 kHz.
Modulace: kmitočtová úzkopás-

mová se zdvihem 5 kHz.

Šíře přenášeného pásma: asi 18 kHz.
Výstupní napětí vysílače
(na zátěži 50 Ω): 450 mV.
Citlivost přijímače pro omezení AM:

asi 200 µV.

Popis zapojení vysílače

Zdrojem nosného kmitočtu (obr. 1)
je IO1 (NE555) v méně obvyklém za-
pojení astabilního multivibrátoru, zaru-
čujícím podle [3] poměr impuls-meze-
ra 1:1. Multivibrátor lze kmitočtově
modulovat změnou napětí na vývodu 5.
Kmitočet určuje kapacita kondenzáto-
ru C5 spolu se souhrnným odporem
rezistorů R7, R8 a trimru P2. Oba re-
zistory vymezují potřebný rozsah nasta-
vení kmitočtu. Napětí je stabilizováno
IO2 (78L09) a filtrováno kondenzátory
C7 a C8. Napětí pro elektretový mikro-
fon MIC je rezistory R1 a R2 zmenšeno
asi na 2,1 V a vyhlazeno kondenzáto-
rem C1. Vzhledem k velmi rozdílným
vlastnostem dostupných mikrofonů lze
trimrem P1 nastavit potřebnou velikost
modulačního napětí a tím i kmitočtové-
ho zdvihu. Po zesílení tranzistorem T1
(BC517, Darlington) je přes kondenzá-
tor C3 modulační signál přiveden na
vstup řídicího napětí 5 IO1. Pracovní
bod T1 je stabilizován zápornou vaz-
bou přes R3 a velikostí R4 nastaven na
Ic = 2,4 mA. Kolektorový rezistor R5 je
napájen přes filtrační člen R6, C4. Malé
kapacity kondenzátorů C2 a C3 ome-
zují přenos nízkých kmitočtů nežádou-
cích hluků. Kondenzátor C6 omezuje
vysoké kmitočty a současně stabilizuje
provozní poměry IO1. Spínací tranzis-
tor IO1 (vývod 7) slouží jako oddělova-
cí a budicí stupeň selektivního zesilo-
vače T2.

Buzení báze T2 přes kondenzátor
C9 je realizováno z odporového děliče
R9, R10, zamezujícího zpětnému ovliv-
ňování multivibrátoru zesilovačem. Di-
oda D ruší kladný potenciál vznikající v
bázi T2. Pracovní bod zesilovače je na-
staven rezistorem R11 a maximální ko-
lektorový proud bez budicího signálu je
rezistorem R12 omezen na asi 100 mA.
Kondenzátor C10 zmenšuje úroveň
vyšších harmonických kmitočtů ještě
před zesílením, kondenzátor C11 elimi-
nuje zápornou zpětnou vazbu, vznika-
jící na R12 pro pracovní kmitočet. Ko-
lektorovou zátěží je laděný obvod,
složený z LL a CL. Výslednou kapacitu
CL tvoří dva kondenzátory dvojnásob-
né kapacity v sérii, z jejichž spojnice se
odebírá výstupní signál. Ten je přive-
den na vodič fáze sítě 220 V přes spe-
ciální kondenzátor C14, dimenzovaný
na střídavé napětí 250 V. Vysílač je se-
staven na desce s plošnými spoji pod-
le obr. 2.

Popis zapojení přijímače
s TBA120S

Z fáze síťového rozvodu je podle
obr.  3 vstupní signál přiváděn přes od-
dělovací kondenzátor (dimenzovaný na
střídavé napětí 250 V) na laděný obvod

Zařízení
pro odposlech

Emil Peňáz

Zařízení je určeno pro přivolání pečovatele zvukovou signalizací přístro-
jů nebo hlasem osoby upoutané na lůžko nemocí, případně poruchou pohy-
bového ústrojí. Je vhodné jak pro domácnosti, tak i stacionáře pečovatel-
ské služby. Lze je použít i pro hlídání malých dětí.

Obr. 1. Zapojení vysílače

Obr. 2. Deska s plošnými spoji a rozmístění součástek vysílače

+12 V
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L1, CL a z něj vazební cívkou L2 na vstu-
py IO TBA120S v běžném zapojení.
Kondenzátory C2, C3, C5 filtrují vyso-
ké kmitočty, C4 omezuje vyšší kmito-
čty zvukového spektra (šumy). Kon-
denzátor C9 vyhlazuje napětí řízení
zesílení, které je nastavitelné trimrem
P. Kondenzátory C7 a C8 zvětšují vaz-
bu výstupů zesilovačů s demoduláto-
rem, protože vnitřní vazební kondenzá-
tory v IO pro tak nízké pracovní kmitočty
nepostačují. Obvod L3, CL2 připojený
na vývody 7 a 9 IO realizuje fázový po-
sun potřebný pro demodulátor.

Nízkofrekvenční signál je spolu se
stejnosměrnou složkou přímou vazbou
přes rezistor R2 zaveden do předzesi-
lovače T1, jehož pracovní bod je rezis-
torem R3 nastaven na 2,5 mA. Konden-
zátor C10 zamezuje vlivu záporné
zpětné vazby emitorového rezistoru na
kmitočty hovorového spektra. Z kolek-
torového rezistoru R4 je přes konden-
zátor C11 buzen zesilovač výkonu T2
v zapojení se společným kolektorem.
Jeho klidový emitorový proud je rezis-
tory R5 a R6 nastaven na 20 mA. Pro
hlučné prostředí lze použít dvojici tran-
zistorů v Darlingtonově zapojení BD680
a změnou odporu R6 nastavit klidový

proud na 50 mA. Nepříznivý vliv prou-
dových špiček zesilovače výkonu na
napájecí napětí omezují filtrační kon-
denzátor C6 a oddělovací rezistor R1.
Desku s plošnými spoji a rozmístění
součástek přijímače znázorňuje obr. 4.

Přijímač s modulem BTVP

Nejjednodušším řešením přijímače
je úprava zvukového modulu starších
typů barevných televizních přijímačů,
které jsou běžně ve výprodeji za 20 až
30 Kč. Modul typu 6 PN 05374 se za-
pojením podle obr. 5 lze poměrně snad-
no upravit na přijímač FM 100 kHz.
Úprava spočívá ve zhotovení pomoc-
né lišty, náhradě původních laděných
obvodů obvody LL, CL, výměně filtrač-
ních kondenzátorů za typy s větší ka-
pacitou a přidání vazebních kondenzá-
torů mezi vývody 6, 7 a 9, 10 IO A223D.

Polohy všech součástek jsou ozna-
čeny na desce modulu, polohy a kapa-
city vyměňovaných kondenzátorů zná-
zorňuje obr. 7. Po vyjmutí původních lze
nové laděné obvody zapojit přímo na
desku podle obr. 8a. Při použití minia-
turních obvodů a vazební cívky na vstu-
pu lze desku s plošnými spoji upravit

přerušením spojů podle obr. 8b, body
plošných spojů propojit a laděné obvo-
dy zapojit podle obr. 8c. Protože deska
je z kuprexkartu, musí se pájet opatr-
ně, aby se neodlepily spoje od desky
přehřátím.

Pomocnou lištu pro připojení modu-
lu podle obr. 6a lze zhotovit metodou
oddělovacích mezer jehlovým pilníkem
a po osazení součástkami připojit
k modulu buďto pomocí kolíků do dutin
nebo připájením vodičů na pájecí body
podle obr. 6b. Nakonec lze lištu šrouby
a distančními sloupky upevnit na des-
ku modulu těsně nad dutinkovou konek-
torovou lištu.

Stavba a oživení

Zhotovení vysílače a přijímače není
pracné, protože rozmístění součástek
na deskách není prostorově stísněné a
je přehledné. Tvar plošných spojů na
desce umožňuje použít různé typy fóli-
ových kondenzátorů (TKM, TGL, CF-2).
Díky vzdálenostem mezi laděnými ob-
vody a přiměřené filtraci napájecích na-
pětí nevznikají v konstrukci nežádoucí
vzájemné vazby.

Problém (rozhodující o úspěchu)
spočívá v získání, úpravě a přeladění
laděných obvodů pro pracovní pásmo
95 až 135 kHz. Použil jsem miniaturní
cívky z mf filtrů 465 kHz v krytech 15 x
15 mm a dlouhovlnné miniaturní cívky
v krytech 12 x 12 mm s křížovým vinu-
tím z posledních sérií elektronkových
přijímačů, které byly nedávno v hojném
počtu ve výprodejích za 2 Kč za kus.

Pro zájemce, kteří získají cívky ro-
zebráním starších odložených přijíma-
čů, uvádím v tab. 1 přehled nejčastěji
se vyskytujících typů, identifikovatel-
ných podle jejich původních kapacit
včetně vhodných kapacit pro dva pra-
covní kmitočty. Rozladitelnost obvodůObr. 3. Zapojení přijímače s TBA120S

Obr. 4. Deska s plošnými spoji a rozmístění součástek přijímače s TBA120S
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jádrem cívek je asi ±5 kHz od střední
polohy. Pro malou jakost obvodu, pře-
laděného na kmitočet 100 kHz, nelze
použít mf filtry z tranzistorových přijíma-
čů, vinuté na feritových „špulkách“
s původní kapacitou 1000 pF a větší.
Vazební cívka je volně navinuta lako-
vaným drátem (CuL) o průměru 0,1 mm
těsně u cívky LL a má 20 až 30 závitů.
Obvody LL - CL je vhodné před osaze-
ním do desky předladit. Protože umís-
těním cívky do stínicího krytu se její
rezonanční kmitočet zvýší až o 10 kHz,
musí se obvody předladit v jejich kom-
pletní mechanické sestavě, v níž budou
zapájeny. Pokud se kondenzátory CL
rozměrově nevejdou do krytu cívek,
jsou pro ně samostatné pájecí plošky
vedle krytu.

Nejprve je účelné osadit součástky
vysílače. Obvod LL - CL se naladí na
minimální emitorový proud (15 až
20 mA) měřením napětí na R12 (1,2 až

1,6 V). Pro sladění přijímače lze použít
vysílač, jehož výstup se přes konden-
zátor asi 47 pF nejprve připojí přímo na
vstup IO  (vývod 14). Za zdroj nf modu-
lačního signálu poslouží tikající budík,
postavený těsně k mikrofonu. Vysílač
musí být od přijímače vzdálený tak, aby
nemohla vzniknout akustická vazba re-
produktoru s mikrofonem. Vznikající
vazbu lze omezit zmenšením hlasitosti
příjmu trimrem P. Přeladěním vysílače
je možno nalézt předladěný kmitočet fá-
zovacího obvodu a tento doladit na ma-
ximální hlasitost. Po připojení CV na
vstup přijímače se doladí vstupní ob-
vod na minimum šumu a nakonec na-
staví fázovací obvod na minimální
zkreslení zvuku. Vstupní obvod se musí
přesně doladit až při připojeném vysí-
lači a přijímači na síťové vedení v mís-
tě použití.

Protože zařízení je koncipováno pro
přenos jednou fází zásuvkovým rozvo-

dem pod jednou pojistkou, nemusí pod-
le [5] být použit oddělovací filtr. Pro pře-
nos signálu toutéž fází rozvodem pod
jinou pojistkou se musí mezi obě po-
jistky zapojit vysokonapěťový konden-
zátor dimenzovaný na 250 V střídavé-
ho napětí s kapacitou asi 2,5 až 6,8 nF.
Řízení hlasitosti příjmu lze vyvést na

potenciometr, kterým se nahradí trimr.
Vzhledem k účelu zařízení se počátek
jeho odporové dráhy musí uzemnit přes
rezistor s odporem asi 470 Ω, aby se
ani omylem nemohla nastavit nulová
hlasitost přijímaného signálu.

Závěr

Zhotovení popsaného zařízení vyža-
duje určité zkušenosti se zacházením
s laděnými obvody LC a možnost ně-
kde je pomocí měřicích přístrojů před-
ladit. Zařízení je schopno splnit daný
účel s tím, že vzhledem k malé jakosti
laděných obvodů na nízkém pracovním
kmitočtu nebo při provozu některých
málo odrušených elektrospotřebičů se
ve zvuku může projevit rušivé šumové
pozadí.

Zařízení najde jistě uplatnění všude,
kde je instalace komunikačního vede-
ní esteticky nevhodná, obtížná, náklad-
ná nebo nemožná.

Seznam součástek

Vysílač:
R1, R11 6,8 kΩ
R2 12 kΩ

Obr. 5. Zapojení modulu 6 PN 05374

Obr. 6. Lišta připojení modulu

Obr. 7. Úprava na desce modulu

Obr. 8. Možnosti připojení laděných
obvodů na desce modulu

a)
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R3 2,2 MΩ
R4 560 kΩ
R5 1,2 kΩ
R6 1,0 kΩ
R7, R8, R9 1,5 kΩ
R10 3,3 kΩ
R12 82 Ω
P1 47 kΩ,  trimr
P2 1,5 kΩ, trimr
C1 47 µF/16 V
C2, C7 100 nF, ker.
C3 220 nF, TKM, CF3
C4 100 µF/16 V
C5 1,2 nF, TGL, TKM
C6 4,7 nF, TKM
C8 220 µF/16 V
C9, C11 330 nF, TKM, CF3
C12 1 µF, fóliový
C13 470 µF/16 V
C14 2,2 nF/250 V~,

CF7, CFAC
IO1 NE555
IO2 78LO9
T1 BC517 (Darlington)
T2 BD140/16 (nebo KF517

s chladičem)
D 1N4007
MIC MCE 100

Přijímač:
R1 270 Ω
R2 1 kΩ
R3 1,8 kΩ
R4 1,2 kΩ
R5 5,1 kΩ
R6 33 kΩ

C1 390 pF/250 V~
C2, C3 220 nF, ker.
C4 22 nF, ker.
C5 330 nF, CF2, MKT
C6 1000 µF/16 V
C7, C8 680 pF, ker.
C9 4,7 µF/50 V
C10 47 µF/16 V
C11 2,2 µF/50 V
IO A220D, TBA120
T1 BC559C
T2 BD140/16

Modul BTVP:
C4, C5,
 C11, C16 220 nF, ker.
Cx, Cx 560 pF, ker.
C15 1000 µF/16 V
Ca 220 µF/16 V
Cb 390 pF/250 V~
P 4,7 kΩ, trimr
2x dist. sloupek, šroub, matka
Lišta kuprextitu 20 x 80 mm

Seznam použité literatury

[1] Drexler, J.: Přenos NF signálů po sí-
ťovém vedení. ST 12/76, s. 227.

[2] Štork, M.; Vo Guang Lam: Zařízení
pro přenos analogového signálu in-
frazářením. ST 5/89, s. 13.

[3] 555 - univerzální IO. AR B5/94,
s. 171.

[4] Žebrák, M.: Signálová část přijíma-
čů BTV. AR B4/87, s. 148.

[5] Kubín, S.; Munzar, M.: Síťový spí-
nací systém SS-01. PE 5 až 8/98.

Druh

Střední
rezonanční

kmitočet
obvodu
[kHz]

Kapacita
původního

kondenzátoru

[pF]

Indukčnost
cívky

[mH]

Kapacita CL
pro

100 kHz

[nF]

Kapacita CL
pro

120 kHz

[nF]
mf filtr 464 220 0,55 4,7 3,3
mf filtr 468 270 0,49 6,8 4,7
mf filtr 465 390 0,29 10,0 8,2

DV 150 až 380 50 až 360 2,2 1,2 0,82

Tab. 1. Přehled použitelných obvodů LC

Obr. 9. Fotografie (shora) vysílače, přijímače s TBA120S
a přijímače s modulem 6 PN 05374
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>

Princip optimalizace spoèívá ve vy-
u�ití nerovnomìrného kroku mezi jed-
notlivými hodnotami v normalizované
øadì E24. Rùzný dìlicí pomìr dávají
napø. hodnoty 1,0:1,1 a 1,1:1,2. Porov-
náním  pomìrù v�ech sousedních hod-
not z øady dostaneme velmi blízké, ale
vìt�inou rùzné dìlicí pomìry. Obdob-
nì je tomu i pøi jiné vzdálenosti mezi
hodnotami z øady.

Program lze pou�ít pro výpoèet na-
pìtí na výstupu dìlièe pøi zadaném
vstupním napìtí podle obr. 1a a pro vý-
poèet výstupního napìtí operaèního
zesilovaèe s dìlièem ve zpìtné vazbì
pøi zadaném referenèním (vstupním)
napìtí podle obr. 1b. Pro výpoèet pou-
hého dìlicího pomìru staèí zadat jed-
notkové vstupní napìtí.

Program v první èásti projde pro da-
nou vzdálenost mezi hodnotami z øady
v�ech 24 kombinací a pro ka�dý dìlicí
pomìr poèítá jeho odchylku od zada-
ného údaje. Pokud jsou v�echny od-
chylky kladné, popø. záporné, je pøí-
slu�nì zmìnìna vzdálenost mezi prvky

øady a iteraèní výpoèet pokraèuje. Ite-
race konèí po nalezení takové vzdále-
nosti mezi prvky øady, kdy se objevují
kladné i záporné odchylky. Pokud jed-

DIM R(24)
R(0) = 10: R(1) = 11: R(2) = 12: R(3) = 13: R(4) = 15: R(5) = 16
R(6) = 18: R(7) = 20: R(8) = 22: R(9) = 24: R(10) = 27: R(11) = 30
R(12) = 33: R(13) = 36: R(14) = 39: R(15) = 43: R(16) = 47: R(17) = 51
R(18) = 56: R(19) = 62: R(20) = 68: R(21) = 75: R(22) = 82: R(23) = 91
GOTO main

Zadani:
inic = 1: vzdalenost = 1: vzda1 = 1: vzda2 = 1
CLS : PRINT "optimalizace odporoveho delice v rade E24 "
PRINT : PRINT "TABULKA VYSLEDKU:"
PRINT "    R1        R2        Uvyst      chyba [%]"
PRINT : PRINT : PRINT : PRINT "Zadej rezim: 0- ukonceni programu"
PRINT "             1- odporovy delic"
INPUT "             2- zpetnovazebni delic    ", rezim
IF rezim = 0 THEN END
IF rezim > 2 GOTO Zadani
IF rezim = 1 THEN INPUT "zadej vstupni napeti          ", Uin
IF rezim = 2 THEN INPUT "zadej referencni napeti       ", Uin
INPUT "zadej vystupni napeti         ", Uout
IF Uout > Uin EQV rezim = 1 GOTO Zadani: REM kontrola platnosti dat
RETURN

Vypocet:
v = vzdalenost: k = 1: REM k je nasobici koeficient
nasob: IF v < 24 GOTO vydel
v = v - 24: k = k * 10: GOTO nasob: REM posun o rad nahoru
vydel: IF v > -1 GOTO x1
v = v + 24: k = k / 10: GOTO vydel: REM posun o rad dolu
x1: j = v
FOR i = 0 TO 23:  REM R(i) je spodni odpor delice, k*R(j) horni
IF rezim = 1 THEN nap = Uin * R(i) / (R(i) + k * R(j))
IF rezim = 2 THEN nap = Uin * (R(i) + k * R(j)) / R(i)
chyba = nap / Uout * 100 - 100: REM v procentech
PRINT : PRINT USING "#######.####"; R(i); k * R(j); nap; chyba;
IF chyba > chybamax THEN chybamax = chyba
IF chyba < chybamin THEN chybamin = chyba
j = j + 1
IF j < 24 GOTO pokracuj
j = 0: k = k * 10
pokracuj: NEXT i
RETURN

main:
GOSUB Zadani
WHILE inic: REM iteracni vypocet deliciho pomeru
chybamax = -100: chybamin = 100: GOSUB Vypocet
IF chybamax < 0 THEN vzdalenost = vzdalenost + (rezim * 2 - 3)
IF chybamin > 0 THEN vzdalenost = vzdalenost - (rezim * 2 - 3)
IF vzda2 = vzdalenost OR (chybamax >= 0 AND chybamin <= 0) THEN inic = 0
vzda2 = vzda1: vzda1 = vzdalenost: REM test na zacykleni
WEND
WHILE 1: REM rucni prohlizeni
INPUT "   zpet/dolu/nahoru 0,1,2  ", klav
IF klav = 0 GOTO main
IF klav = 2 THEN vzdalenost = vzdalenost - 1
IF klav = 1 THEN vzdalenost = vzdalenost + 1
GOSUB Vypocet
WEND

Optimalizace odporového
dìlièe poèítaèem

Ing. Vladimír Andìl

Pøi návrhu odporového dìlièe, napø. v mìøicích aplikacích, je èasto nut-
né pøesnì dodr�et pouze dìlicí pomìr a celkový odpor dìlièe ji� není kritic-
ký. Èlánek popisuje optimalizaci výbìru rezistorù z øady E24 tak, aby se
dìlicí pomìr co nejvíce blí�il zadanému. Pro vìt�inu zadaných dìlicích
pomìrù je chyba výbìru men�í ne� 0,5 %, pouze v ojedinìlých pøípadech
pøesahuje 1,5 %. Pokud je nutné pro dosa�ení vìt�í pøesnosti pou�ít trimr,
je mo�né pøi optimálním výbìru rezistorù omezit jeho regulaèní rozsah a
tím zlep�it pøesnost nastavení.

né vzdálenosti odpovídají jen kladné
odchylky a dal�í pouze záporné, do�lo
by k zacyklení programu. Proto je ite-
race ukonèena i v pøípadì, �e posled-
ní vzdálenost je stejná, jako vzdálenost
pøed dvìma iteraèními cykly.

Ve druhé èásti programu, po ukon-
èení iterace, je mo�no si prohlédnout
v�ech 24 kombinací mo�ných pro da-
nou vzdálenost a ruènì listovat i v kom-
binacích pro sousední vzdálenosti
mezi hodnotami z øady.

Jako pøíklad je mo�no vypoèítat
pøesný stabilizátor napìtí 24 V s na-
pì�ovou referencí TL431AI podle
obr. 1c. Výpoèet je o to komplikovanìj-
�í, �e dìliè je zatí�ený, s èím� program
nepoèítá. Typické referenèní napìtí ob-
vodu je podle katalogu 2,495 V ±1 %
a vstupní proud 1,8 µA s teplotní zmì-
nou ±0,4 µA. Pokud má teplotní zmì-
na vstupního proudu zpùsobit zmìnu

Tab. 1. Výpis programu pro optimalizaci dìlièe v jazyce QBasic (ke sta�ení na
www.spinet.cz/aradio/delic.zip)

Obr. 1. Odporový dìliè (a), dìliè ve
zpìtné vazbì OZ (b) a stabilizátoru (c)

a)

b)

c)
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> výstupního napìtí max. ±0,5 %, musí
být výstupní odpor dìlièe men�í ne�
31,25 kW. Pøi výstupním odporu dìlièe
30 kW je tøeba vlivem vstupního prou-
du poèítat s referenèním napìtím

Uref = 2,495 + 30 x 0,0018 = 2,549 V.
Programem byly vybrány rezistory

R1 = 13 kW a R2 = 110 kW s minimální
odchylkou +0,489 %. Proto�e vnitøní
odpor dìlièe je podstatnì men�í, zmì-
ní se tím korigované referenèní napìtí
na 2,51 V a odchylka od po�adované
hodnoty výstupního napìtí na 1 %. Dal-
�í mo�ností je pøipustit vìt�í teplotní
závislost a vybrat rezistory 43 kW a
360 kW s odchylkou -0,4606 %. Vý-
stupní odpor dìlièe je 38,4 kW a odpo-
vídající korigované referenèní napìtí
2,56414 V. Po spu�tìní programu s tì-
mito údaji vyjde odchylka +0,131 %.
K této základní odchylce je nutné pøi-
èíst toleranci referenèního napìtí ±1 %
a toleranci rezistorù dìlièe ±1 %. Cel-
ková tolerance výstupního napìtí je

-1,869 a� +2,131 %. Skuteèná toleran-
ce napìtí v�ak bude vìt�í, proto�e
v pøíkladu byla pro zjednodu�ení uva-
�ována typická hodnota vstupního
proudu integrovaného obvodu. Pokud
má dìliè vyhovovat v rozsahu od mini-
málního do maximálního vstupního
proudu obvodu TL431AI, musí být jeho
celkový odpor men�í.

Program byl napsán v jazyku QBa-
sic, který je souèástí operaèního sys-
tému MS-DOS, a proto je pøístupný
ka�dému u�ivateli poèítaèe AT nebo
XT. S minimálními úpravami by mìl
pracovat i na 8bitových poèítaèích. Zde
v�ak mù�e vadit délka iteraèního vý-
poètu vzhledem k rychlosti poèítaèe.

Program je mo�né upravit i pro vý-
poèet dìlièe zatí�eného zadaným
proudem nebo odporem. Je té� mo�-
né po pøíslu�né úpravì optimalizovat
dìliè, jeho� souèástí je trimr o zadané
hodnotì a vypisovat odchylky od za-
daného pomìru v obou krajních polo-
hách trimru. Pokud by se mìl optimali-

zovat v iteraèním cyklu té� odpor trim-
ru, vycházel by výpoèet èasovì neú-
mìrnì dlouhý a program by bylo vhod-
né pøepsat do nìkterého kompilaèního
jazyka, napø. C++ nebo Pascal. Pod-
statného zrychlení bìhu programu
v jazyku Basic, zejména na 8bitových
poèítaèích, je mo�né dosáhnout vyne-
cháním tisku v iteraèních cyklech a zo-
pakováním posledního iteraèního cyklu
s tiskem výsledkù.

Pou�itá literatuta: katalog SGS - Thom-
son na CD.

Pozn. redakce: Interpret programù
v jazyce Basic byl souèástí operaèní-
ho systému MS-DOS do verze 6.22.
V operaèních systémech Windows 95
a Windows 98 ji� není. Abyste mohli
spou�tìt (pøípadnì i psát) programy
v jazyce Basic (QBasic), staèí si ze
systému MS-DOS zkopírovat soubory
Qbasic.exe a Qbasic.hlp a umístit je
do vhodného adresáøe. Interpret lze
spou�tìt i z Windows.

Jednoduchý
vybíjeè

S ohledem na pamì�ový efekt jsem
narazil na potøebu vybíjet 12 V akumu-
látor NiCd u mého TRX. Pøi manuál-
ním vybíjení jsem na akumulátor èas-
to zapomnìl a ten potom hlubokým
vybíjením trpìl. Proto jsem navrhl a
zkonstruoval velmi jednoduchý vybíjeè,
u nìho� lze snadno mìnit vybíjecí
proud a velikost napìtí, pøi kterém se
vybíjeè samoèinnì odpojí.

Po stisknutí tlaèítka Tl1 se dostává
napìtí pøes diodu D1 (která chrání ob-
vod proti pøepólování) na dìliè napìtí
R1 a R2. Napìtí z dìlièe se dostává
pøes R3 na øídicí vstup IO1. Pokud je
tady napìtí vìt�í ne� vnitøní referenè-
ní napìtí IO1 (asi 2,5 V), zaène obvo-
dem IO1 protékat proud a relé sepne.

Relé dále udr�uje obvod zapnutý tak
dlouho, dokud neklesne napìtí na vstu-
pu IO1 pod úroveò vnitøního referenè-
ního napìtí. Potom obvodem IO1 pøe-
stane procházet proud a relé odpadne;
tím je obvod odpojen. Jako vybíjecí a
indikaèní èlen pou�ívám �árovku �1.
Volbou �árovky urèujeme vybíjecí
proud. Souèástky D2, C1, R3 plní funk-
ce ochranné. Spodní hranici napìtí, pøi

které obvod vypne, lze mìnit v �irokých
mezích (asi od 6 V) odporovým trim-
rem R2, pøípadnì zmìnou celého dì-
lièe R1 a R2.

Vybíjeè nastavujem nejlépe napì-
tím, pøi kterém chceme, aby obvod vy-
pnul. Toto napìtí pøivedeme na vstup-
ní svorky, R2 vytoèíme na maximální
odpor, tlaèítkem obvod zapneme a
trimrem pomalu otáèíme tak dlouho,
dokud relé nevypne. Tím je nastavo-
vání ukonèeno.

K souèástkám nutno poznamenat,
�e IO1 má povolený maximální proud
100 mA, podle toho je nutné volit cív-
ku relé. Nutné je také s dostateènou
rezervou volit kontakty relé podle vy-
bíjecího proudu a také tlaèítko by mìlo
odolávat silným proudovým nárazùm
pøi zapínání. Trimr R2 je lep�í cerme-
tový a dioda D1 by mìla být dostateè-
nì proudovì dimenzována s ohledem
na proudový impuls pøi zapnutí.

Zdenìk Koráb

Obr. 1. Jednoduchý vybíjeè akumulá-
torù NiCd

Mìøení varikapù
multimetrem

Nìkdy se vyskytne potøeba zmìøit
kapacitu varikapu. Pokud vlastníme
multimetr, který umí mìøit kapacitu,
mù�eme pou�ít pøípravek podle obr. 1.
Multimetr v�ak musí mít samostatné
svorky pro mìøení kapacity, nebo�
s nejvìt�í pravdìpodobností doká�e
mìøit kapacitu tøísvorkovou metodou.
Mohu doporuèit multimetry METEX.
K nevhodným zase naopak patøí: Volt-
craft 505 nebo ESCORT 97.

K mìøení potøebujeme je�tì jeden
voltmetr a stejnosmìrný napájecí zdroj.
Vazební kondenzátory dimenzujeme
na 30 V.
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Zapojení je mo�né realizovat na kon-
taktním poli, proto nepøikládám návrh
desky s plo�nými spoji. Pøed mìøením
pøipojíme napájecí zdroj, pár minut vy-
èkáme a vynulujeme údaj na displeji.
Pak ji� pøipojíme varikap a mìøíme.

Proto�e multimetr mìøí pøi kmitoètu
1 kHz, nepoèítejte se zázraènou pøes-
ností. Pøesto v�ak daný pøípravek vám
lecos poví o mìøeném varikapu.

Martin Hlavièka

Obr. 1
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Popisovaný spínač s moderním
tranzistorem FET slouží k trvalému
monitorování napětí akumulátoru a
včasnému odepnutí motorku (který
představuje největší zátěž), aby bylo
možné i s vyčerpaným akumulátorem
letadlo řídit a bezpečně s ním přistát.
Spínač je samozřejmě vhodný i pro
jiná použití jako ochrana proti přílišné-
mu vybití akumulátoru.

Oblíbené letecké modely s elektric-
kým motorkem nelze ovládat, jakmile
napětí instalovaného akumulátoru po-
klesne pod minimální provozní napětí,
potřebné pro napájení obvodů dálko-
vého ovládání. Náhlý pokles napětí je
nepříjemnou vlastností právě výkon-
ných akumulátorů, používaných v mo-
delářství. Pak ovšem není možné defi-
novaně přistát s leteckým modelem,
neboť zpravidla již ani nelze dálkově
oddělit motor od akumulátoru, který se
při odepnutí pohonu může přece jen
zčásti regenerovat a udržet alespoň
mimimální napětí.

Hlídání napětí akumulátoru s ob-
vyklou optickou indikací při poklesu
napětí je u leteckého modelu nevhod-
né vzhledem k poměrně velké vzdále-
nosti modelu od uživatele.

Zůstává tedy jen včasné odepnutí
pohonu od akumulátoru, aby byly za-
chovány přinejmenším ovládací funk-

ce modelu. A právě toto řešení umož-
ňuje popisovaný spínač.

U často používaných akumulátorů
s napětím 8,4 V odepne pohonný mo-
torek od akumulátoru, jestliže se jeho
napětí zmenší pod 6,4 V. Navíc je ve-
stavěna zábrana znemožňující start,
je-li napětí akumulátoru menší než 7,4 V
(při tomto napětí je již akumulátor na-
tolik vybit, že jeho zbývající kapacita
je nedostatečná k pohonu a let se ne-
doporučuje).

Spínač motorku je proveden tech-
nikou povrchové montáže SMD, kom-
binovanou s klasickými součástkami
s drátovými vývody (FET, stabilizátor,
ochranná dioda, elektrolytický kon-
denzátor), takže má malé rozměry a
nepatrnou váhu.

Popis zapojení

Na obr. 1 je poměrně jednoduché
zapojení spínače pro letecký motorek
s výkonovým tranzistorem MOSFET.
Použití tranzistoru má oproti relé ně-
kolik výhod: menší váha, téměř bez-
proudové buzení a polovodič nepodléhá
mechanickému opotřebení. Použitý
tranzistor má v sepnutém stavu odpor
pouze 7 mΩ a při dostatečném chla-
zení dovoluje maximální proud až
80 A.

Napětí akumulátoru je vedeno na
monolitický stabilizátor IO1 s malým
úbytkem napětí. Toto stabilizované
napětí je na svorce +5 V k dispozici
pro přijímač povelů. Kondenzátory C1,
C3, C4, C8 a C9 potlačují nežádoucí
napěťové špičky.

Dvojitý operační zesilovač (integro-
vaný obvod IO2) je zapojen jako na-
pěťový komparátor. Horní polovina
zjišťuje pokles napětí akumulátoru
pod 6,4 V. Na invertující vstup (vývod
2) je přivedeno z děliče R3, R4 refe-
renční napětí 2,5 V, získávané ze sta-
bilizovaného napětí 5 V (stabilizátor
IO1).

Napětí akumulátoru je děleno děli-
čem R6, R7 a přivedeno na neinvertu-
jící vstup komparátoru (vývod 3). Je-li
napětí akumulátoru větší než 6,4 V, je
také napětí na vstupu 3 větší než na
vstupu 2, takže je na výstupu kompa-
rátoru (vývod 1) kladné napětí. Zmen-
ší-li se napětí akumulátoru pod 6,4 V,
komparátor sepne a na jeho výstupu
je napětí blízké nule.

Zpětnovazební rezistor R8 způso-
buje hysterezi, která slouží k realizaci
zábrany startu. Teprve, je-li napětí
akumulátoru větší než 7,4 V, objeví se
na výstupu (vývod 1) kladné napětí,
které umožní nový start motorku.

Druhý operační zesilovač je budi-
čem výkonového tranzistoru T. Po při-
pojení napájecího napětí je na jeho
výstupu (vývod 7) napětí blízké nule a
T je uzavřen.

Současně je vzhledem ke zpětné
vazbě odporem R8 malé napětí i na
vstupu dolního komparátoru (vývod
5). Na invertujícím vstupu (vývod 6) je
napětí 2,5 V z děliče R3, R4, napáje-
ného stabilizovaným napětím z výstu-
pu stabilizátoru IO1.

Při stisku tlačítka tl se objeví na ne-
invertujícím vstupu (vývod 5) napětí
větší než na vstupu invertujícím (vý-
vod 6), na výstupu komparátoru (vý-
vod 7) je pak kladné napětí a tranzis-
tor T sepne.

Na výstupu dolního komparátoru
zůstává vlivem zpětné vazby odporem
R8 trvale kladné napětí a tranzistor
MOSFET je otevřen.

Dioda D2 spojuje neinvertující
vstup dolního komparátoru (vývod 5)
s výstupem horního komparátoru. Tím
je zajištěno, že tranzistor T a tím i mo-
torek M lze zapnut jedině tehdy, je-li
na výstupu (vývod 1) kladné napětí,
tedy pokud je napětí akumulátoru vět-
ší než 6,4 V.

Konstrukce

Pro dosažení co nejmenších roz-
měrů desky s plošnými spoji (rozměry
51 x 27 mm) je použito součástek pro
povrchovou montáž SMD (surface
mounted device). Pouze stabilizátor
napětí, výkonový tranzistor MOSFET
(oba v pouzdru TO 220), ochranná dio-
da paralelně k motorku a elektrolytický
kondenzátor C1 mají klasické drátové
vývody.

Spínač motorku
pro letecké modeláře
U modelů letadel je nutné počítat s každým gramem váhy, a pro-

to nebývá použito oddělených akumulátorů zvlášť pro řídicí obvody
a  zvlášť pro pohonný motor, jak by tomu mělo správně být.

Při náhlém vybití akumulátoru nelze pak model ovládat a letadlo
se při neřízeném přistání může poškodit.

Obr. 1. Zapojení spínače
motorku
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Deska s plošnými spoji je na obr. 2,
rozmístění součástek ze strany spojů
a součástek SMD je na obr. 3 a roz-
místění drátových součástek je na
obr. 4.

Desku osazujeme podle seznamu
součástek: nejdříve se zapájí SMD
páječkou s jemným hrotem a pájkou
o průměru 1 mm tak, že se zprvu při-
chytí jeden vývod součástky a teprve
po kontrole přesného umístění se za-
pájí druhý vývod (případně další vývo-
dy).

Nakonec se osadí IO1 spolu s T, a
to tak, že se jejich vývody ohnou smě-
rem dolů ve vzdálenosti 3 mm od
pouzdra a zasunou do otvorů. Následu-
je připevnění pouzder šroubky M3 x 6
s matkami na desku (nezapomenout
na ploché podložky). Potom se teprve
zapájejí jejich vývody. Následují dvě
propojky, dioda a elektrolytický kon-
denzátor.

Po osazení součástek se připojí
přívodní kablíky: k akumulátoru (plus
vždy červený, minus vždy černý),
k motorku (obojí o průřezu nejméně
1,5 mm2), k přijímači a k tlačítku (stačí
průřez 0,22 mm2).

Zkouška funkce

Dříve, než bude spínač vestavěn
do modelu, je vhodné vyzkoušet funkč-
nost. Místo akumulátoru se připojí
regulovatelný zdroj napětí a místo
motorku malý spotřebič (žárovka, sví-
tivá dioda s předřadným odporem
nebo stejnosměrný motorek s ma-
lým výkonem).

Napětí regulovatelného zdroje se
nastaví na 8 až 9 V. Na přívodech
k přijímači lze naměřit 5 V a při stisku
tlačítka je spotřebič zapnut.

Nyní se napájecí napětí pomalu
zmenšuje a pokud zapojení správně
pracuje, musí se při napětí 6,4 V (±0,2 V)
spotřebič vypnout.

Zábrana startu dovoluje opětné za-
pnutí teprve při napětí větším než je
7,4 V (± 0,2 V). I to lze vyzkoušet zvý-
šením napětí na 7,5 V, při kterém lze
spotřebič opět zapnout tlačítkem Tl.

Po provedené zkoušce je vhodné
převléci přes desku smršťovací bužír-
ku (asi 70 mm dlouhou), která chrání
proti otřesům a vlivům okolí. Bužírka
se ohřeje teplovzdušnou pistolí a po
smrštění pevně obepíná desku se
součástkami.

Instalace

Po zapojení spínače do modelu le-
tadla a vložení plně nabitého akumu-
látoru se zapne motor tlačítkem Tl a
model může startovat.

Je-li akumulátor značně vybit, tedy
jeho napětí pokleslo pod 6,4 V, ode-
pne spínač motor od akumulátoru a
letadlo může pomocí dálkového ovlá-
dání bezpečně přistát klouzavým le-
tem.

Je ovšem dobré být připraven na
přibližnou dobu odepnutí motorku,
neboť výpadek pohonu se nedá vyrov-
nat ve všech polohách modelu.

Dobu dodávání energie je sice
možné spočítat ze změny kapacity a
znalosti vybíjecí křivky akumulátoru,

jistější je však zkouška na zemi při pl-
ném zatížení.

Takto zjištěná doba provozu má
být v praxi kratší o 10 až 20 % a dopo-
ručuje se nechat model včas přistát
k nabíjení nebo výměně akumulátorů.
Přinejmenším však je vhodné od toho-
to okamžiku zaujmout takovou polohu,
ze které lze při vypnutí motoru ještě
bezpečně přistát.

Seznam součástek

R1 47 kΩ, SMD
R2, R3, R4 220 kΩ, SMD
R5 68 kΩ, SMD 1%
R6 120 kΩ, SMD 1%
R7 470 kΩ, SMD
R8 100 kΩ, SMD
C1 100 µF, 16 V
C3, C5, C7, C8, C9 100 nF, SMD
C4, C6 10 µF/16 V, SMD
IO1 L4940V5
IO2 LM358 SMD
T IRL2203N
D1 BYV95
D2 LL4148 SMD
tl RL2203N

Tlačítko (spínací), 2 šroubky M3
s matičkami a podložkami, přívodní
lanka a smršťovací bužírka o průměru
25 mm.

Stavebnice spínače motorku stojí
17,90 DM.

Obr. 2. Deska s plošnými spoji
spínače motorku

Obr. 3. Rozmístění součástek
ze strany spojů a součástek SMD

Obr. 4. Rozmístění drátových
součástek

Literatura:

Mit Sicherheit - Flugmodell-Motor-
schalter. ELV journal 6/97 (Dez./Jan.),
s. 24 - 26.

        JOM
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RNDr. Bohumil Sýkora

Stavíme reproduktorové
soustavy (XXII)

O impedanci reproduktorů (rozu-
měj dynamických), její kmitočtové zá-
vislosti a dalších vlastnostech jsme se
zmiňovali již několikrát. Nyní se na
tuto problematiku podíváme trochu
zblízka. Omlouvám se, že se oproti
slibu z minula zatím ještě nedostane-
me ke zkreslení, avšak právě k tomuto
tématu budeme potřebovat něco z toho,
o čem bude tentokrát řeč.

Ze strany elektrické se reproduktor
jeví jako dvojice svorek, tedy dvojpól
nebo jednobran (pokud ovšem nejde
o reproduktor s dvěma kmitačkami,
ale to prozatím ponecháme stranou).
Ze strany akustické se jeví jako mem-
brána vyzařující zvuk, což lze do jisté
míry chápat také jako dvojpól - uzem-
nění je okolní atmosféra s jistým rov-
novážným barometrickým tlakem, živý
pól pak je poslechový nebo měřicí
bod, vykazující jistou okamžitou od-
chylku od rovnovážného tlaku, což je,
jak známo, akustický tlak.

Reproduktor můžeme popisovat
také z čistě mechanického hlediska.
Uzemnění, případně zemní potenciál
odpovídá poloze membrány v klidu,
živým pólem je pohybující se mem-
brána. Pohyb membrány můžeme nej-
snáze popsat závislostí její polohy na
čase, v elektroakustice však může být
výhodnější popis pomocí závislosti
rychlosti na čase. Mechanické rych-
losti odpovídá akusticky tzv. objemová
rychlost, což je v podstatě objem vzdu-
chu, který „proteče“, případně je pře-
místěn za jednotku času danou plo-
chou, kterou je při studiu reproduktorů
plocha membrány.

Reproduktor je mechanický sys-
tém, který se skládá z dílů majících
vlastní hmotnost, vykazujících pruž-
nost popsanou tuhostí nebo její pře-
vrácenou hodnotou - poddajností, a
přeměňujících pohybovou energii na
teplo, tedy tlumicích. Jestliže pohyby
v takovýchto soustavách mají harmo-
nický charakter, tj. časový průběh jed-
notlivých veličin lze popsat funkcí
sinus o jistém kmitočtu a fázovém po-

sunu, pak existuje dalekosáhlá ana-
logie mezi chováním těchto soustav
a chováním elektrických obvodů, slo-
žených z odporů, indukčností a kapa-
cit. My se seznámíme jen s několika
základními souvislostmi, zájemcům
o podrobnější výklad doporučuji např.
knihu prof. J. Merhauta - Teorie elekt-
roakustických přístrojů.

Nejprve je nutné uvědomit si, co se
čím a jak uvádí do pohybu. Na počát-
ku je síla. Ta v dynamickém reproduk-
toru vzniká působením magnetického
pole na proud, protékající drátem kmi-
tací cívky, anebo, chcete-li, vzájem-
ným působením víceméně konstantního
magnetického pole buzeného magne-
tickým obvodem a magnetického pole
buzeného proudem, který protéká
kmitací cívkou. Pokud by magnetické
pole bylo podél celé délky drátu kon-
stantní a na drát kolmé, pak by veli-
kost této síly byla dána součinem I.B.l,
kde I je proud tekoucí drátem, B je
velikost indukce megnetického pole
a l je délka drátu. Žádný z uvedených
předpokladů neplatí přesně, proto vý-
robci u reproduktorů udávají faktor B.l,
který je zjištěn zpětně na základě mě-
ření tak, aby platilo, že síla působící
na kmitačku je úměrná součinu tohoto
faktoru a protékajícího proudu (ve
skutečnosti jde o integrál dosti složitě
definované vektorové veličiny).

Síla působící na kmitačku ji uvádí
do pohybu, přičemž v první řadě musí
překonat setrvačnost celého kmitací-
ho systému. To je fyzikálně vyjádřeno
Newtonovým zákonem, který praví, že
zrychlení je přímo úměrné síle a ne-
přímo úměrné hmotnosti. Pokud jde
o harmonický pohyb, je dále maximál-
ní nebo efektivní hodnota rychlosti při
daném zrychlení přímo úměrná maxi-
mální nebo efektivní hodnotě zrychle-
ní a nepřímo úměrná frekvenci (ob-
vykle se používá vyjádření s pomocí
úhlové frekvence ω = 2πf). Označíme-
li maximální hodnotu rychlosti v a ma-
ximální hodnotu síly F, pak dostáváme
vyjádření:

F = v.m.ω.
V případě poddajnosti je síle úměr-

ná výchylka, která je při dané rychlosti
nepřímo úměrná kmitočtu a přímo
úměrná poddajnosti. Označíme-li pod-
dajnost c, pak platí:

F = v/(c.ω).
U tlumicích prvků, které tlumí vli-

vem viskozity (nikoliv tedy např. me-
chanickým třením), je rychlost přímo
úměrná síle a na kmitočtu nezávislá.
Konstantu úměrnosti označíme r a do-
staneme:

F = v.r.
Pokud jste obeznámeni se základ-

ními elektronickými zákonitostmi, pak
vám jistě neušlo, že tři uvedené vztahy
jsou formálně velmi podobné Ohmovu
zákonu v podobě, udávající vztahy
mezi proudem a napětím u indukčnos-
tí, kapacit a odporů. Jestliže totiž za
sílu dosadíme napětí a za rychlost
proud, pak hmotnosti odpovídá in-
dukčnost, poddajnosti kapacita a tlu-
micí konstantě odpor. Na tom je zalo-
žena metodika tzv. elektromechanické
analogie, která pracuje s pojmem me-
chanické impedance. Na jejím zákla-
dě je možné studovat chování složitěj-
ších mechanických systémů tak, že
systém složený z hmot, pružin a tlumi-
čů popíšeme schématem složeným
z ekvivalentních indukčností, poddaj-
ností a odporů.

Nejjednodušší varianta ekvivalent-
ního mechanického schématu repro-
duktoru je na obr. 1, kde schematická
značka indukčnosti zastupuje celko-
vou hmotnost kmitacího systému, ka-
pacita udává celkovou poddajnost zá-
věsu membrány a odpor odpovídá
mechanickému tlumení, které je způ-
sobené hlavně ztrátami v závěsu
membrány a prouděním vzduchu ko-
lem kmitačky. Napětí na obvodu od-
povídá síle působící na kmitačku a
proud tekoucí obvodem rychlosti po-
hybu kmitacího systému, avšak pozor,
nejde o napětí nebo proud na svor-
kách reproduktoru, k těm se ještě do-
staneme.

Ve schématu je uvedena také tzv.
vyzařovací impedance membrány Zr,
která odpovídá reakci vzduchu na po-
hyb membrány. Její velikost je však ve
srovnání s ostatními prvky celkem za-
nedbatelná, a pokud se zajímáme jen
o impedanci, můžeme ji v prvním při-
blížení vynechat (což si nemůžeme
dovolit, zajímáme-li se o vyzařování
reproduktoru, protože tam je vyzařo-
vací impedance membrány jednou
z nejdůležitějších veličin). A abychom
si řekli alespoň něco o zkreslení v repro-
duktorech, jednou z příčin jeho vzniku
je závislost mechanické impedance
systému reproduktoru na okamžité vý-
chylce, kterou způsobují především
vlastnosti závěsu (mechanické ome-
zení výchylky).

(Příště: elektrická impedance
a (již doopravdy) zkreslení)

Obr. 1. Ekvivalentní mechanické schéma reproduktoru (veličiny
s indexem m jsou ekvivalenty mechanických veličin,

Zr je ekvivalent vyzařovací impedance)
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Obr. 1. Schéma zapojení napájecího zdroje radiostanice

Inteligentní akupak
a napájecí zdroj

pro ruční radiostanice
Petr Pfeifer, OK1SPC

O nabíjení, nabíječkách a různých obvodech pro podobné účely bylo na
stránkách mnoha časopisů napsáno v poslední době opravdu mnoho. Po-
pisovaný návod ale umožňuje jednoduchou a především finančně nenároč-
nou stavbu zdroje pro ruční radiostanice spolu s inteligentní nabíječkou
s vybíjením a indikátorem zbývajícího náboje článků, vestavěnou přímo do
akupaku stanice. Zařízení je tak stále k dispozici a nezabere na stole roz-
hodně víc místa, než je nezbytně nutné. Navíc můžeme průběh nabíjení i
vybíjení sledovat připojením na běžný sériový port např. na obyčejném PC a
kontrolovat tak opravdový stav akupaku. Předesílám, že popisované zaříze-
ní je plně autonomní a ke své správné činnosti žádný PC nepotřebuje.

Zdroj

Výstupní napětí: 12 V.
Výstupní proud: min. 1 A.
Pojistka: 1,5A, proudová i výkonová,

jednoduchá přepěťová
 pojistka na výstupu.

Rozměry: asi 6 x 7 x 11 cm.
Možnost plného provozu stanice při

současném nabíjení.

Integrovaná inteligentní
nabíječka s indikátorem náboje

Osazení: 6x akumulátor NiCd nebo
NiMH, velikost AA,
600 až 1200 mAh.

Výstupní napětí: typ. 7,2 V.
Nabíjecí proud: asi 200 až 300 mA.
Rozměry: asi 5,5 x 5,5 x 3,0 cm.

Popis zapojení napájecího
zdroje

Schéma zapojení napájecího zdro-
je je na obr. 1. Je to velice jednoduché
klasické zapojení. Výstupní napětí 12 V
jsem nakonec zvolil díky lepším vlast-
nostem zdroje a jeho menším rozmě-
rům. Změna výstupního výkonu vysíla-
če se, oproti použití klasického zdroje
13,5 V, projevila pouze při provozu na
nejvyšší stupeň, a to naprosto nepatr-
ně. Jednoduchou úpravou lze samo-
zřejmě napětí 13,5 V docílit, nabízí se i
použití známých stabilizátorů řady LM,
ale zvláště při provozu na nejvyšší vý-

Stanice je se zdrojem spojena stí-
něným vodičem, zakončeným napáje-
cím konektorem příslušného průměru.
U většiny radiostanic je na stínění ka-
belu, resp. vnějším vodiči napájecího
konektoru vyžadován kladný pól napá-
jecího napětí.

Popis zapojení akupaku
Schéma zapojení upraveného aku-

paku je na obr. 3. Srdcem inteligentní-
ho akupaku je obvod PEL173CP. Díky
jeho schopnostem se výsledné zapo-
jení maximálně zjednodušilo. Obvod
umožňuje přímo budit sedm indikač-
ních LED, je použito 5 zelených obdél-
níkových LED, 1 červená a 1 žlutá LED
∅  3 mm s plochým vrškem pouzdra.
Zelené LED indikují stav akumulátorů,
měly by mít čip umístěn co nejníže,
neboť se budou lehce zbrušovat. Žlu-
tá LED svítí při testování a vybíjení
článků, červená bliká při nabíjení. Aby
byl údaj o zbývajícím náboji pokud
možno věrohodný, stabilní a neměnil
se ani při velkých změnách teplot pře-
devším v zimě, byl použit obvod IO11
verze CP, řízený miniaturním krysta-
lem. Pouzdro DIL bylo zvoleno
s ohledem na nízkou cenu a dostup-
nost. Jeho velikost není na závadu,
díky jednoduchému zapojení a napros-
tému minimu vnějších součástek je
v akupaku relativně hodně místa. Pra-
covní bod obvodu IO11 je dále stabili-
zován Low - DropOut stabilizátorem
IO10. Akupak je díky datovému výstu-
pu IO11 možné přímo spojit běžnou
sériovou linkou RS232 s PC a sledo-
vat tak průběh nabíjení a vybíjení člán-
ků. Zapojení propojovacího kabelu je
na obr. 5. Další obrázek ukazuje pří-
klad zpracovaných naměřených dat.

Vybíjecí proud je zajištěn obvodově
a je poměrně nízký. Pro řízení nabíjení
bylo nakonec použito optické spojení.
Typy D10 a T100 byly zvoleny s ohle-
dem na jejich dobré parametry a níz-
kou cenu. Původní řešení bylo sice
takové, že tranzistor pro spínání nabí-
jecího proudu byl umístěn v akupaku a
byl opatřen jednoduchým chladičem
z upraveného mosazného pásku. Tran-
zistor se ale při nabíjení poměrně dosti
ohříval vlivem velké výkonové ztráty a
malé účinné plochy chladiče. Nabíjení
NiMH akumulátorů proudem okolo
300 mA již pak nebylo vůbec možné.
Proto jsem vše vyřešil tak, že je přímo
na výstup obvodu v těle akupaku při-
pojena infračervená LED D10, která
přes fototranzistor T100 budí nabíjecí
tranzistor T101 v těle radiostanice.
Tranzistor je přes izolační podložku pří-
mo připojen na kovovou zadní stranu
radiostanice (chladič) a celá radiosta-
nice se tak při nabíjení i většími proudy
prakticky vůbec neohřívá. Je to tedy jis-
tá kosmetická vada celého řešení, ale
úpravu by měl jistě zvládnout každý
zdatnější radioamatér. Pokud by se ten-
to akupak vyráběl, vyplatilo by se pou-
žít hliníkové odlitky jeho jedné strany,
kterou bychom pak použili jako chladič.
Takové provedení jsem ale zatím nikde

kon radiostanice, při větších proudo-
vých odběrech, se zvolené řešení jeví
jako nejlepší a následně i finančně na-
prosto nejméně náročné. Zdroj dále
obsahuje, kromě nezbytné kontrolky
provozu, jednoduchou ochranu proti
přepětí na výstupu. Většina ručních ra-
diostanic obsahuje Low-DropOut stabi-
lizátory, které se často spolehlivě zničí
nebo přinejmenším poškodí napětím už
okolo 18 V. Větší napětí a napěťové
špičky nesnášejí dobře často ani kon-
cové zesilovače vysílačů. Ochrana fun-
guje na jednoduchém principu omezo-
vání napěťových špiček absorbováním
jejich energie tranzistorem T1. Protože
se tyto špičky vyskytují velice zřídka, není
ani opatřen chladičem. Reaguje dosta-
tečně již okolo 13 V, při 15 V prochází
tranzistorem T1 proud již okolo 1 A.

Poměrně dost důležitý je filtr s cív-
kou L1 na výstupu zdroje, který musí
dostatečně potlačit nežádoucí rezonan-
ce, resp. omezit vf proudy, které se pod-
le velikosti vysílacího výkonu šíří z ra-
diostanice do zdroje a spolehlivě
rozkmitají stabilizátor. Na jeho výstupu
se pak mohou objevit špičky běžně i
přes 15 V. Použité toroidní jádro má prů-
měr 1 cm, obě větve jsou navinuty po 5
závitech drátem ∅  0,6 mm. Přesnost
provedení však není kritická, naprosto
vyhovující již navinuté toroidy lze běž-
ně zakoupit nebo je lze nalézt v mnoha
starších zařízeních z produkce bývalé
TESLA. Vyhoví i vf tlumivky vinuté sil-
nějším drátem.
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Obr. 2. Deska
s plošnými spoji

zdroje a její osazení

neviděl, vždy jsou k dispozici akupaky
pouze v umělé hmotě.

Klidový proud celého zařízení, ode-
bíraný v klidovém stavu obvodu IO11,
je okolo 0,5 mA a je způsoben přede-
vším obvodem IO10, vlastní odběr IO11
včetně proudů děliči R10/R11 a R12/
R13 nepřesáhne nikdy 0,1 mA. Tento
klidový proud však není nijak obrovský,
projeví se např. jako samovybití článků
750 mAh přibližně za dva měsíce ne-
používání akupaku.

Obvod se aktivuje stiskem mikrospí-
nače S10 (START). Odpor rezistoru
R15 není kritický, byl zvolen s ohledem
na větší množství použitých rezistorů
se stejným odporem. Byl př idán
z důvodu odstranění případných pla-
ných aktivací obvodu např. při vysílá-
ní, neboť propojovací drát obvodu s mi-
krospínačem je poměrně dlouhý.

Odpory rezistorů R10 až R14 jsou
vypočítány takřka optimálně pro toto za-

pojení a použití, doporučuji je dodržet
s dnes již běžnou přesností 1 %. Kon-
denzátor C14 by měl být kvalitnější fó-
liový miniaturní typ (J či K, např. od fir-
my Wima). Blokovací kondenzátor C10
a kondenzátory C12 a C13 obvodu os-
cilátoru jsou v SMD provedení (vše běž-
ná velikost 1206), C11 je SMD tantalo-
vý 2,2 µF, ale vyhoví i miniaturní
kapkové provedení až do 10 µF. Použi-
tí C12 a C13 není naprosto nezbytné,
zamezíme tím ale problémům
s obvodem oscilátoru a zajistíme správ-
nou funkci obvodu i ve větším teplot-
ním rozsahu.

Popis obvodu PEL173CP,
obsluha, zkušenosti

 Uvádím pouze základní, pro uživa-
tele zajímavé informace. Detailnější
popis obvodu přesahuje rozsah tohoto
článku.

Jedná se o poměrně inteligentní na-
bíjecí procesor, vyvíjený před lety firmou
PFEIFER Elektronik. Podobné obvody,
např. bq2050, případně SAA1500, kte-
ré v sobě zpravidla nekombinují logiku
nabíjení a obsahují jen indikátor
s časovačem, A/D převodníkem a logi-
ky komunikace, můžeme dnes již běž-
ně nalézt např. u výměnných akumulá-
torových modulů v mnoha přenosných
počítačích. Vlastní nabíjení je pak vel-
mi často realizováno obvody MAXIM
nebo LINEAR Technology přímo na
hlavní desce počítače. Použitý obvod
ale umožňuje indikaci stavu akumulá-
torů a zároveň automatické řízení je-
jich vybíjení a nabíjení. Obvod si po
korektním nabití zapamatuje celkový
stav akumulátorů a podle nabíjecí křiv-
ky automaticky určí druh článků (NiCd
nebo NiMH) tak, aby při testování sta-
vu akumulátorů a jejich příštím nabíje-
ní co nejlépe ukazoval skutečný stav.

umístěno v akupaku umístěno v radiostanici

Obr. 3. Schéma zapojení upraveného akupaku
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Obr. 4. Desky s plošnými spoji
indikátoru a jejich osazení (vlevo)

Obr. 5. Komunikační kabel, příklady
propojení s PC

Napětí na vstupu obvodu je během jeho
činnosti možné monitorovat po připoje-
ní přes sériovou linku např. na běžném
PC a zobrazit tak nabíjecí a vybíjecí
charakteristiky článků, a tím i jejich stav.
Vysílá se jednoduše horních 8 bitů vnitř-
ního desetibitového A/D převodu kaž-
dých 426 ms, přenosovou rychlostí
2400 Bd, bez parity. Vždy však dodrží
primitivní protokol, ze kterého lze ná-
sledně určit režim obvodu či stav aku-
mulátorů.

Obvod se do činnosti uvádí spoje-
ním vstupu START s vývodem GND a
v klidovém stavu odebírá řádově jed-
notky µA. Při aktivaci tlačítkem START
se nejprve otestuje stav akumulátorů,
a poté možnost nabíjení. Zjištěný vnitř-
ní odpor článků spolu s jejích napětím
a zapamatovanými údaji při posledním
nabíjení článků je základem výpočtu,
jehož výsledek můžeme pozorovat jako
délku pásku zelených LED. Díky pou-
žité metodě, resp. zapojení se sice vše
rapidně zjednoduší, ale přináší to i ně-
které malé změny. Indikátor vlastně
ukazuje zbývající náboj akumulátorů
vůči jejich skutečné kapacitě přesně
pouze ve stavu, kdy není z akupaku
odebírán žádný, nebo pouze minimál-
ní proud. Pak stav displeje vyjadřuje
zbývající náboj asi takto:

Odhadovaný náboj
akumulátorů vůči

stavu po posledním
nabití

Ukazatel náboje
(černé políčko
značí svítící

příslušnou LED)
>90 % !!!!!

75 až 90 % !!!!"

50 až 75 % !!!""

25 až 50 % !!"""

10 až 25 % !""""

<10 % """""

Protože je stav indikátoru vázán na
stav při posledním nabití, je podchycen
i pokles kapacity článků (stárnutí) při
větším počtu nabíjecích cyklů. Použití
indikátoru je možné např. i při vysílání.
Indikátor pak vlastně jednoduše vyja-
dřuje zbývající čas, po který můžeme
ještě akupak používat, což se ukazuje
docela výhodné oproti pouhému a stro-
hému údaji o náboji či kapacitě. Vztah
zbývajícího času a délky pásku LED je
nutné vysledovat, záleží především na
kapacitě použitých akumulátorů a od-
běru radiostanice. U použitých článků
NiCd 750 mAh a ruční radiostanice
CT170 to zhruba odpovídalo vztahu co

svítící zelená LED, to minimálně jedna
hodina běžného provozu. Pokud tedy
při poslechu svítí celý pásek, tak je zřej-
mé, že jsou akumulátorky plně nabité
a určitě můžeme celý den poslouchat.
Pokud při vysílání prostředním výko-
nem (zde okolo 2,5 W) poklesne jejich
počet na tři, můžeme takto vysílat ma-
ximálně následující tři hodiny (běžné
relace). Pokud se po stisku tlačítka ob-
jeví již pouze prázdný pásek, budou
nejdéle během hodiny již problémy, vy-
sílání se přeruší díky vypadávající PLL.

Pokud je při aktivaci obvodu zapo-
jeno vnější napájení, máme principiál-
ně dvě možnosti. Krátkým stiskem tla-
čítka se zahájí přímo automatické
nabíjení. Pokud podržíme tlačítko stisk-
nuté do doby, než se rozsvítí žlutá LED
a na displeji se objeví vzor !"!"! ze
svítících zelených LED, zahájí se auto-
maticky proces vybíjení. Vybíjecí proud
je určen obvodově a pohybuje se oko-
lo 80 mA, což není právě mnoho a vy-
bíjet tímto způsobem čerstvě nabité
články nemá samozřejmě moc velký
význam. Vybíjení je ukončeno při na-
pětí asi 0,9 V na článek. Vybíjení lze
kdykoliv předčasně ukončit opětovným
stiskem tlačítka START po dobu asi
1 sekundy.

Po vybíjení se automaticky zahájí
nabíjení. Tento stav je indikován blika-
jící červenou LED a svitem zelené LED
na pozici, která vyjadřuje průběh nabí-
jení. Ukazatel se po korektním nabití
kalibruje automaticky nejen tak, aby
dobře ukazoval zbývající náboj, ale
také, aby i při dalším nabíjení ukazoval
aktuální stav akupaku co nejlépe. Např.
první zelená LED se rozsvítí v případě,
kdy je možné články úspěšně nabít.
Pokud se nerozsvítí alespoň jedna ze-
lená LED během první minuty nabíje-
ní, ukazuje to na špatný stav článků.
Články lze pak zřídkakdy úspěšně „oži-
vit“, většinou je již některý dále nepou-
žitelný a vlastní proces nabíjení se pak
brzy ukončí. Poslední, pátá zelená LED
svítí přibližně během poslední hodiny
nabíjení a ukazuje tak fakt, že články
budou během této doby úspěšně nabi-
té a akupak připraven k opětovnému
použití. Obvod si pak musí uchovat po-
měrně dost údajů. Ukončení procesu
nabíjení se řídí speciálním algoritmem,
který lze zjednodušeně popsat jako
kombinaci klasických metod -du/dt a
d2t/dt2, s časovým a napěťovým ome-
zením. Obvod tak spolehlivě vypne na-
bíjení i v případech, kdy se napětí zvětší
na nepřiměřenou hodnotu, nebo se již

delší dobu nezměnilo. Zabrání tím pří-
padné destrukci článků. Jedná se o po-
měrně citlivou a spolehlivou metodu
s diagnostickými vlastnostmi. Algorit-
mus detekuje skutečný stav a nabíjecí
schopnosti článků. Pokud se ale v ba-
terii objeví článek, který ztratil kapacitu
vlivem stáří nebo paměťového efektu,
nabíjení se ukončí během několika de-
sítek minut a při následném testu sta-
vu se rozsvítí pouze tři či méně LED.
Do této doby pochopitelně skončí i na-
bíjení již nabitých článků. Z počtu svítí-
cích LED po skončeném nabíjení se dá
usuzovat i na počet špatných článků
odhadem takto: tři LED ukazují na pou-
ze jeden špatný článek, pokud nesvítí
žádná nebo pouze jedna, jsou špatné
obvykle již minimálně dva články.

Pokud při nabíjení vysuneme konek-
tor napájení nebo jinak přerušíme na-
bíjecí proud, akupak to oznámí po-
stupným probliknutím všech LED a
obvod se uvede do klidového stavu.
Aby si obvod uložil informace o nabíje-
ní a použil je tak ke kalibraci indikátoru
a detekci použitých článků, musí být na-
bíjení korektně ukončené a nesmí bě-
hem něho dojít k přerušení nabíjecího
proudu. Po skončení nabíjení a před
uložením informací svítí žlutá LED a
problikává pásek zelených LED.

Obvod obsahuje speciálně ošetře-
nou logiku, která umožní nabíjení i za
nestabilních podmínek při napětí okolo
3 V mezi vývody 5 a 14. Neměla by pro-
to nikdy nastat jistě nepříjemná situa-
ce, kdy jsou články vybité natolik, že by
neumožnily funkci obvodu a tím jejich
opětovné nabití. Za celou dobu užívání
se mi nikdy nestalo, že bych byl nucen
akupak rozebrat a články nabít na ex-
terní nabíječce.

V případě opravdu hlubokého vybití
stačí akupak vysunout, přes kontaktní
plošky jej krátce „oživit“ např. plochou
baterií, zasunout zpět a po stisku tla-
čítka lze již nabíjet.

Mechanické provedení

Ke konstrukci napájecího zdroje
není prakticky co dodat. Díky použité
konstrukční krabičce KPZ-5 máme tak-
řka vše připraveno. Po sestavení a od-
zkoušení napájecího zdroje pouze
opatříme stabilizátor IO1 větším chla-
dičem, nejlépe z kousku vhodného
mosazného plechu rozměrů asi 3 x
20 cm a tloušťky 0,5 mm, který připev-
níme s trochou silikonové vazelíny pří-
mo na chladič IO1. Plech předtím pro
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tento účel patřičně upravíme a vhod-
ně vytvarujeme tak, aby se do krabič-
ky pohodlně vešel, přičemž jeho část
bude zahnuta i po stranách krabičky u
větracích otvorů.

Hlavní úprava se týká akupaku.
V zadní části bude umístěna hlavní des-
ka s plošnými spoji, na přední části des-
ka s LED (displej). Obě desky jsou pro-
pojeny slabým plochým fóliovým
vodičem. Skvěle ale vyhoví i několik
tenkých vodičů o průřezu 0,14 mm2.
Vodiče slepíme do dvou úzkých svaz-
ků černou PVC izolační páskou a ve-
deme po stranách mezi díly akupaku a
konci článků. Přesné údaje rozmístění
nejsou prakticky potřebné, jednotlivé
úpravy je stejně nutné provést s ohle-
dem na použité LED. Do předního dílu
vyvrtáme a vypilujeme otvory pro LED
a mikrospínač (tři kulaté samostatné vr-
tákem příslušného průměru a jeden pro
pětici obdélníkových LED) podle náčr-
tu na obr. 7 tak, aby deska displeje byla
co nejblíže horní stěně dílu akupaku a
zároveň nepřekážela vkládanému člán-
ku. Osazenou desku displeje spolu
s mikrospínačem a „infra“ LED D10 po
usazení opatrně vlepíme epoxidovým
lepidlem do předního dílu akupaku. Pro

D10 můžeme vyvrtat díru v horní části
akupaku tak, aby byla při zasunutí aku-
paku do ruční radiostanice přesně pro-
ti T100, pokud možno k němu co nej-
blíže. Zelené obdélníkové LED by měly
mít čip co nejníže, neboť je po zatuh-
nutí lepidla budeme lehce zbrušovat,
aby svou délkou nevyčnívaly z povrchu
akupaku. Po zatuhnutí lepidla a všech
úpravách také propojíme desku displeje
s hlavní deskou, umístěnou na spodku
druhého dílu akupaku (ta je pouze ulo-
žena ve vytvořeném prostoru, fixována
přívodními vodiči a vloženou izolační
přepážkou). Rezistor R15 je zapojen
přímo mezi konec desky displeje a vý-
vod mikrospínače. Pokud využijeme ko-
munikační schopnosti IO11, je nutné
ještě vytvořit vhodné otvory pro konek-
tor K10 v druhém dílu akupaku tak, aby
bylo možné hlavní desku jednoduše za-
sunout do vymezeného prostoru a du-
tinky konektoru byly zvenčí dobře do-
stupné. Celá úprava se možná jeví příliš
složitá, ale v akupaku je ve skutečnosti
poměrně dost místa a praktická reali-
zace určitě nebude pro nikoho takový
problém.

Větším problémem se pro mnohé
může jevit úprava vlastní ruční radi-

ostanice. Je však nutné zapojit pou-
ze čtyři součástky podle schématu.
Nejtěžší bude asi vyhledat příslušná
kontaktní místa v radiostanici. Tran-
zistor T101 umístíme nejlépe k zadní
straně radiostanice (chladiči). Např.
u ruční radiostanice ALAN CT170, se
kterou bylo vše realizováno, se na
spodku nalézá spojovací fosforbron-
zový plech s kontaktem záporného
pólu, který má otvor pro T100 na pří-
hodném místě. Rovněž T101 je mož-
né opatřit jednoduchou izolací a za-
sunout př ímo do mezery mezi
výstupkem hliníkového odlitku zadní
strany radiostanice a vnitřního ple-
chového šasi. Anoda diody D100,
stejně jako emitor tranzistoru T101
jsou připojeny přímo na konektor na-
pájecího napětí. Tyto čtyři součástky
jsou propojeny vzdušnou montáží.
Předesílám, že u ručních radiostanic
podobné konstrukce (tuto radiostani-
ci vyráběly minimálně tři firmy ve ve-
lice podobném provedení) není úpra-
va opravdu žádným problémem, stačí
pouze odšroubovat čtyři šroubky a
odklopit oba díly. Žádný jiný zásah
typu demontáže desek apod. není
absolutně nutný.

Obr. 6. Příklady zpracovaných naměřených dat, získaných pomocí sériové linky RS232C z obvodu IO11. Graf vlevo
ukazuje průběh napětí akupaku při nabíjení akumulátorů NiMH MINAMOTO AA 1100 mAh, graf vpravo průběh napětí při

nabíjení akumulátorů NiCd VARTA AA 750 mAh. Na počátcích jsou patrné testovací cykly

Další graf vlevo dole ukazuje průběh nabíjení akumulátorů NiCd VARTA AA 750 mAh po  dvou letech používání,
graf vpravo detail vybíjení
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Oživení a nastavení

Před zapnutím zdroje nahradíme
rezistor R1 odporovým trimrem 47 až
100 kΩ, který nastavíme na minimum.
Správně sestavený zdroj by měl fungo-
vat na první zapojení. Můžeme případ-
ně zkontrolovat napětí na výstupu. Poté
mezi kolektor T1 a výstup IO1 zapojí-
me ampérmetr a trimrem nastavíme
proud asi 0,5 mA (pod jeden miliam-
pér). Odpor R1 by měl být okolo 27 kΩ.
Funkci omezovače můžeme zkontrolo-
vat např. vnějším zdrojem při vyjmutém
IO1. Nastavení je velmi jednoduché,
musíme ale dbát bezpečnostních pra-
videl při manipulaci s nesestaveným
(nezakrytovaným) zařízením, na pri-
márním vinutí transformátoru je síťové
napětí 230 V.

Správně sestavený upravený aku-
pak by měl rovněž fungovat na první
zapojení. Po sestavení (zapnutí) by se
měly krátce rozsvítit všechny LED. Poté
asi na 5 sekund zůstane svítit několik
zelených LED. Nemusí nutně svítit
všechny. Při prvním použití obvodu jsou
z výroby nastaveny běžné charakteris-
tiky akumulátorů AA NiCd 600 mAh. Ty
samozřejmě nemusí odpovídat právě
stavu těch konkrétně použitých. Stis-
kem tlačítka by se měl opět celý pro-
ces opakovat. Před zapouzdřením aku-
paku doporučuji alespoň hlavní desku
s plošnými spoji s IO11 ošetřit nějakým
vhodným nevodivým lakem, aby se tak
předešlo špatné funkci při vysoké vlh-
kosti vzduchu, kondenzaci par při pře-
chodu ze zimy do tepla, oxidaci atd.
(proudy řádu desítek µA v děliči jsou
poměrně malé).

Pokud je vše správně zapojeno,
můžeme akupak opatrně uzavřít a za-
sunout ho do upravené radiostanice,
kde jsme nejprve rezistor R100 nahra-
dili odporovým trimrem asi 5 až 10 kΩ.
Zasuneme napájecí konektor z již se-
staveného zdroje do radiostanice, stisk-
neme tlačítko S10 a odporovým trim-
rem nastavíme nabíjecí proud na 200
až 300 mA (při středně nabitých člán-
cích, měřeno např. na diodě D100).
Velikost nabíjecího proudu není kritic-
ká, obvod IO11 si ho částečně řídí sám.
Navíc je nabíjecí proud každých asi

10 sekund přerušován pro detailnější
testy. Neměl by být ale pod 150 mA a
přes 0,5 A. Nabíjecí proud byl zvolen i
s ohledem na požadavek, aby byl mož-
ný současný provoz nabíječky a vysí-
lače alespoň na prostřední výkon. Dru-
hým faktorem bylo, že tento typ obvodu
(potažmo i zapojení) není rozhodně ur-
čen pro rychlonabíjení velkými proudy
(zrychlené nebo ultrarychlé nabíjení),
neobsahuje teplotní bezpečnostní ob-
vody, vypínací logika nabíjení nemusí
reagovat dostatečně rychle a články se
mohou zbytečně nadměrně přebíjet.
Rovněž se může zbytečně nadměrně
oteplovat T101 vlivem velké výkonové
ztráty. Při uvedeném nabíjecím proudu
lze většinu dostupných akumulátorů AA
pohodlně nabít za 3 až 7 hodin, a to i
při současném provozu stanice.

Po náhradě odporového trimru re-
zistorem s odporem blízkým nastave-
nému odporu trimru uzavřeme i radio-
stanici a vše by tak mělo být hotovo a
celá sestava plně k dispozici.

Seznam součástek

R1 asi 27 kΩ, viz text
R2 10 kΩ
R3 1 kΩ
R10, R14 150 kΩ
R11, R12, R15 100 kΩ
R13 120 kΩ
R100 asi 2 kΩ, viz text
C1 3300 µF/25 V,

elektrolytický
C2 100 µF/16 V, elektrolyt.
C3, C4 100 nF, keramický
C10 100 nF, SMD keram.
C11 2,2 µF, SMD nebo jiný

malý tantalový konden-
zátor v kapkovém pro-
vedení do 10 µF, viz text

C12, C13 22 pF (15 až 27 pF),
SMD keramický

C14 100 nF/63 V,
fóliový, viz text

D1 B80C1500R
D2 12 V/0,5 W, Zenerova

dioda
D3 zelená LED, ∅ 5 mm
D10 L-NL-7C1
D11 až D15 zelené obdélníkové

LED, viz text (5 ks)

D16, D17 LED ∅ 3 mm s plochým
pouzdrem, po kusu čer-
vené a žluté barvy

D100 1N4007
T1 BD677
T100 L-NP-3C1
T101 BD139, viz níže
IO1 L7812CV
IO10 LE50ABZ
IO11 PEL173CP
X10 4 MHz krystal, miniatur-

ní, pouzdro HC49/U-S
Po1 pojistka 100 až 160 mA

s pojistkovým pouzd-
rem (kontakty)

Tr1 transformátor
230 V/15 V, 16 VA
s upevněním do desky
s plošnými spoji

L1 viz text
S10 T-TS6 7,3MM,

mikrospínač
K10, DATA – Dutinková lišta (tři dutin-
ky) s lámacími konektorovými kolíky,
případně dutinky z precizní objímky,
dále asi 1 m kabelu, nejlépe stíněné-
ho, spolu se zásuvkou CANNON 9 nebo
25 podle možností připojení, s pájecími
žlábky a krytkou.
Kabel zdroje a konektor – napájecí ko-
nektor podle typu radiostanice, nejčas-
těji typ SCP-2009A, tedy zásuvka
1,2 mm na kabel.
Dále asi 1,5 m běžného stíněného vo-
diče pro nf účely.
Síťový kabel – flexošňůra asi 1,8 m.
Krabička na zdroj – plastová konstrukč-
ní krabička černé barvy, typ KPZ-5.

Transformátor lze zakoupit v několi-
ka provedeních, při návrhu desky
s plošnými spoji zdroje na to bylo pa-
matováno. Diodu D100 lze nahradit
„šuplíkovými zásobami“ např. KY132/
80, tranzistor T101 řadou KD135,137
nebo 139 z produkce TESLA, nebo jiné
obdobné. IO10, D10 a T100 lze pod
uvedeným označením zakoupit v GM
(rozložení vývodů je na obr. 8). Obvod
IO10 lze nahradit např. obvodem
LP2950CZ, MIC2950-06BZ, výjimečně
i typem TC55RP5002EZB. Tyto obvo-
dy jsou sice hůře dostupné, většina ale
odebírá menší klidový proud. Označe-
ní mikrospínače je podle katalogu
ECOM. Uvedené LED je třeba vybrat
podle naznačených parametrů, měly by
dostatečně svítit při budicím proudu
10 mA. Dnes je k dostání velice mno-
ho typů od různých výrobců a zjistit a
poté někdy sehnat přesně stejný typ je
mnohdy nemožné (v čemž mně dá jis-
tě za pravdu každý, komu se dostalo
zajímavých LED skvělých parametrů,
jejichž dostupnost se po několika letech
stala problematickou a nakonec musel
volit sice podobný, ale přece jiný typ).
Případným zájemcům o amatérskou
stavbu tohoto zařízení mohu poskytnout
v tomto zapojení otestované obvody
PEL173CP za nákupní cenu 122 Kč za
kus (ale samozřejmě již bez případných
zasílacích nákladů).

Obr. 7  Náčrt rozmístění
LED (ve schématu jsou
nakresleny ve stejném
pořadí) a mikrospínače

(úplně vpravo) na akupaku

Obr. 8 Zapojení vývodů
D10, T100 a IO10 (pohled

zespoda)
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Závěr

Popisovaný akupak 7,2 V lze bez
problémů upravit na většině dostupných
ručních radiostanicích. Za cenu do
500 Kč tak získáme komfortní nabíječ-
ku se zdrojem a možnost kdykoliv sluš-
ně odhadnout stav akupaku, zbývající
provozní čas nebo nutnost brzkého no-
vého automatického nabíjení. Při kon-
strukci jsem se snažil o maximální jed-
noduchost zapojení a konstrukční
nenáročnost. Proto byla snaha i pokud
možno nepoužít mnoho prvků SMD,
které jsou sice moderní a perspektivní,
ale práce s nimi vyžaduje již jisté zna-
losti a dovednosti. Rovněž velká složi-
tost a vysoké finanční nároky by jistě
k volbě stavby tohoto zařízení nepřispě-
ly. Taktéž popis konstrukce jsem volil
s ohledem na dodržení nejdůležitějších
požadavků, konkrétní např. mechanic-
ká realizace záleží na použitých kon-
strukčních prvcích. Nastavení je opět
velmi jednoduché. Vše výše uvedené
bylo prakticky realizováno ve dvou vy-
hotoveních. Oba upravené původní
akupaky u ruční radiostanice CT170 se
zdroji jsou využívány již přes dva roky
k maximální spokojenosti a bez jakých-
koliv problémů. Dokonce se pomocí
jednoho z nich podařilo oživit starší
články NiCd a prodloužit tak jejich uží-
vání o více jak rok, přičemž články se
po skoro dvouletém nabíjení v klasické
jednoduché nabíječce bez automatiky
jevily již jako špatné, příliš zatížené pa-

měťovým efektem. Navíc se ušetřilo za
akupak s napájecím konektorem, kte-
rý mi byl tehdy nabízen v několika pro-
dejnách za poměrně vysokou cenu 200
až 300 Kč.

Rád bych ještě upozornil na obecný
problém nabíjení sériově zapojených
článků (resp. obecně baterií akumulá-
torů). Doporučuji použít kvalitní, nejlé-
pe NiCd akumulátory se shodnými pa-
rametry, tzn. i kapacitou. Všechny
články je nejlepší před uzavřením aku-
paku nabít každý zvlášť např. automa-
tickou nabíječkou. Další možností je
použití článků, vybitých na stejný stu-
peň, a nabíjení svěřit již sestavené na-
bíječce. Vybitý či nekvalitní článek mezi
ostatními nabitými může způsobit pro-
blémy, až své zničení. Předejdeme tak
zbytečnému otevírání akupaku a vý-
měně článků. Naopak kvalitní články
s menšími rozdíly se po několika cyk-
lech vybití a nabití srovnají. Použití ji-
ných akumulátorů než NiCd se často
nedoporučuje, např. články NiMH mají
poměrně velký a proměnlivý vnitřní od-
por. Ty jsou ale naopak vhodné při dlou-
hodobém poslechu a pouze občasném
vysílání malými výkony, především díky
svým větším kapacitám, běžně nad
1000 mAh. Oba uvedené typy je mož-
né v upraveném akupaku bez problé-
mů použít.

Prezentovaná naměřená data a ko-
mentovaný program, pomocí kterého
jsem prezentovaná data získal, budou
k dispozici zdarma ke stažení na inter-
netu na webovské stránce
http://www.mujweb.cz/www/pfeifer
Případné dotazy nebo připomínky uví-
tám nejlépe na e-mailové adrese
XPFEIFER@post.cz

Uvedená konstrukce je původním ře-
šením. Článek má být návodem k indi-
viduálnímu zhotovení přístroje. Všech-
na práva vyhrazena. Komerční využití
bez písemného souhlasu autora není
povoleno.

Literatura
[1] Katalog ECOM.
[2] Katalog GM Electronic.
[3] Katalog SGS-Thomson.
[4] Informace o obvodu PEL173CP.

Obr. 9. Radiostanice s upraveným akupakem a zdrojem

NOVÉ
KNIHY

VISIO 5.0 - uživatelská příručka,
vydalo nakladatelství BEN - tech-
nická literatura, 276 stran, obj.
číslo 111143, 399 Kč.

Jak jste si jistě všimli, na CD našeho
časopisu, které vyšlo počátkem tohoto roku,
byl mimo jiné i program Visio, resp. verze
Visio 5.0 Technical. To, že se jedná vskutku
o „báječný“ kreslicí vektorový program, snad
ani nemusíme zdůrazňovat. Protože pro-
gram u nás doposud nebyl lokalizován, při-
chází na pomoc tato nová česká příručka pro
verze Standard, Technical a Professional.

Je rozdělena do několika částí podle jed-
notlivých typů úloh, které uživatel při práci
v prostředí Visio řeší. Úlohy jsou sdruženy do
následujících tematicky zaměřených skupin:

Úvod do prostředí Visio - kapitoly 2 až 3:
Základní informace o vytváření výkresu. Zde
získáte veškeré potřebné znalosti k tomu,
abyste mohli začít v prostředí Visio pracovat.

Kreslení výkresů - kapitoly 4 až 9: Podrob-
né informace o práci s obrazci, čarami a
textem, o možnostech jejich formátování,
dále postupy, jak vložit do výkresů data či
objekty vytvořené v jiných aplikacích.

Tisk a prezentace výkresů - kapitoly 10 až
13: Nejen problematika tisku a publikování
v elektronické podobě (HTML dokumenty).

Profesionální užití - kapitoly 14 až 19:
Využití předlohy dokumentu, stylů a hladin,
tedy nástrojů, které zajišťují jednotný vzhled
výkresů, organizace obrazců do skupin, aby
bylo možno provádět příkazy s více obrazci
současně.

Práce s daty - kapitoly 20 až 23: Visio
obrazce lze využít k uchovávání dat.

Tvorba a úpravy obrazců - kapitoly 24 až
27: Postup při vytváření nového obrazce,
zadávání vlastností chování (SmartShapes),
vkládání hypertextových odkazů do výkresu.

Knihu si můžete zakoupit nebo objednat na
dobírku v prodejně technické literatury BEN,
Věšínova 5, 100 00 Praha 10, tel. (02) 782 04
11, 781 61 62, fax 782 27 75. Další prodejní
místa: Jindřišská 29, Praha 1, Slovanská 19,
Plzeň; sady Pětatřicátníků 33, Plzeň; Cejl 51,
Brno. Adresa na Internetu: http://www.ben.cz,
e-mail: knihy@ben.cz. Zásielková sl. na
Slovensku: Anima, anima@dodo.sk,
Tyršovo nábrežie 1 (hotel Hutník), 040 01
Košice, tel./fax (095) 6003225. Bono,
bono@bono.sk, Južná trieda 48, 040 01
Košice, (095) 760430, fax 760428.
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Na obr. 1 je bì�né zapojení zdroje,
který napájí symetrickým napìtím dva
koncové stupnì. Je-li zesilovaè buzen
monofonním signálem, pak bìhem
kladné pùlvlny signálu odebírají oba
koncové stupnì proud pouze z kladné
vìtve zdroje a záporná vìtev je nezatí-
�ená. Pøi záporné pùlvlnì je tomu nao-
pak. Maximální výkon zesilovaèe je dán
vlastnostmi zdroje, hlavnì kapacitou
jeho filtraèních kondenzátorù (u �piè-
kových zesilovaèù mají kapacitu desí-
tek mF). Nápad, jak lépe vyu�ít napá-
jecí zdroj, spoèívá v tom, �e pøed
koncové stupnì vøadíme obvod, který
u jednoho libovolného stupnì otoèí fázi
signálu o 180°. Nyní se situace zmìní:
jeden kanál bude odebírat proud
z kladné vìtve zdroje a druhý ze zápor-
né vìtve. Tím se zmen�í velikost �piè-

kových proudù a vzroste výkon zesilo-
vaèe v oblasti nízkých kmitoètù.

Schéma obvodu pro otáèení fáze je
na obr. 2. OZ je typu TL082, jeden ka-
nál má zesílení +1 a druhý -1. Modul
napájíme buï pøes srá�ecí rezistory a
Zenerovy diody z koncových stupòù �
souèástky je nutné zvolit podle konkrét-
ního pøípadu � nebo pøímo napìtím
±9 a� ±15 V (napø. z korekèních obvo-
dù). Potom na desce vynecháme ZD1,
ZD2 a R4, R5 nahradíme propojkou.
Modul vøadíme mezi obvod korekcí a
koncových stupòù. Pokud bychom jej
chtìli vøadit pøed korekce, je tøeba pou-
�ít nízko�umový OZ TL072. Na obr. 3
je návrh desky s plo�nými spoji. Aby
bylo mo�no pou�ít rùzné souèástky,
jsou pro kondenzátory C1 a C2 k dis-
pozici rozteèe vývodù 2,5 a 5 mm, ob-

Zvìt�ení výkonu
nf zesilovaèe

Ing. Karel Holna

Problematika stavby nf zesilovaèe je vdìèné téma a v�dy zde bude co
vylep�ovat. Námìtem tohoto èlánku je jednoduchý nápad, jak témìø zadar-
mo zvìt�it výkon zesilovaèe zejména v oblasti nízkých kmitoètù a zároveò
zmen�it jeho zkreslení a omezit velikost �pièkových proudù z napájecího
zdroje. Toto vylep�ení se týká pouze symetricky napájených nf zesilovaèù.

dobnì pro R4 a R5 jsou rozteèe 10, 15
a 22,5 mm.

Aby po této úpravì nebyly reproduk-
torové soustavy v protifázi, je nutné oto-
èit fázi na výstupu pøíslu�ného konco-
vého stupnì. Pokud jsou výstupní
konektory pøipojeny vodièi, staèí je pro-
hodit. U konektorù, které jsou do desky
s plo�nými spoji zapájeny, je situace
slo�itìj�í. Nelze doporuèit ani pøehoze-
ní vodièù v konektoru jedné reprosou-
stavy, nebo� bychom si mohli èasem
zpùsobit komplikace (napø. pøi pøipoje-
ní reprosoustav na jiný zesilovaè bez
této úpravy). Asi nejvhodnìj�í varian-
tou je krátký pøídavný mezikabel
s otoèenou fází a øádnì oznaèený.

Pøi mìøení výkonu osciloskopem je
nutno dát pozor a kanály je tøeba mìøit
v protifázi, jinak bychom zpùsobili zkrat
na výstupu zesilovaèe pøes zem osci-
loskopu.

Úprava byla vyzkou�ena v zesilovaèi
se dvìma obvody A2030 s tìmito vý-
sledky:

Pùvodní zapojení: Pmax (50 Hz) 2 x 5,52 W.

Po úpravì: Pmax (50 Hz) 2 x 9,12 W.

Díky uvedené úpravì se zvìt�í vý-
kon jednoho kanálu asi o 40 %, co� ale
platí pouze v ideálním pøípadì pøi pou-
�ití monofonního signálu. Pøi bì�ném
stereofonním signálu se pomìr fází
mìní, a proto bude zvìt�ení výkonu
men�í.

Seznam pou�itých souèástek

R1, R2, R3 100 kW, miniaturní
R4, R5 viz text; je tøeba spoèítat

i výkonovou ztrátu!!
C1, C2 470 nF
C3, C4 10 µF/25 V
ZD1, ZD2 viz text (9 a� 15 V), napø.

BZX83V012 (12 V; 0,5 W)
nebo BZX85V12 (12 V;
1,3 W)

IO1 TL082 (TL072 - viz text)

Obr. 1.
Blokové schéma výkono-

vého nf zesilovaèe se
symetrickým  napájecím

zdrojem (nahoøe)

Obr. 2.
Zapojení invertoru

signálu pro zvìt�ení
výkonu nf zesilovaèe

(vlevo)

Obr. 3.
Deska s plo�nými spoji
invertoru a rozmístìní
souèástek na desce

(vpravo)
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 Na obr. 7 je zapojenie 1-V-1 s tran-
zistormi typu FET a integrovaným nf
stupòom, ktoré je polovodièovým ekvi-

Spätnoväzobný prijímaè - preèo nie?
Miroslav Horník, OM3CKU     (Dokonèenie)

valentom pred a aj po vojne ve¾mi po-
pulárneho Penta, SW3AC. S týmto pri-
jímaèom je u� mo�ná celkom slu�ná

práca na krátkovlnných pásmach za
predpokladu, �e pou�ijeme jemný pre-
vod ladenia, alebo pou�ijeme tzv. roz-
prestierací kondenzátor. Ten má kapa-
citu okolo 20 pF a je pripojený paralelne
k ladiacemu kondenzátoru audiónu.
Vstupný obvod rozprestierací konden-
zátor nevy�aduje, preto�e má väè�iu
priepustnú �írku pásma.

U� iba ako uká�ku, prípadne pre in-
�piráciu uvádzam vyu�itie spätnovä-
zobného audiónu v jednoduchom su-
perhete na obr. 8. Zapojenie vzniklo
e�te v dobe germániových tranzistorov
s cie¾om u�etri� tieto, medzi amatérmi
v tej dobe pomerne vzácne súèiastky.
Takéto rie�enie sa pou�ívalo èasto po-
èas vojny v jednoduchých (elektrónko-
vých) prijímaèoch. �lo hlavne o prijíma-
èe urèené do po¾ných podmienok, kde
sa týmto rie�ením podarilo zmen�i� roz-
mery a hmotnos� pri zachovaní potreb-
nej citlivosti, selektivity a mo�nosti prí-
jmu CW.

V na�ej literatúre sa objavil popis
pod názvom �Jednoduchý superhet
M.O.A.V. v Krátkych vlnách krátko po
vojne a tie� jeho renesancia v 60. ro-
koch v Amatérskom radiu, kde bol osa-
dený ECH81 a ECC83.

Na záver �elám v�etkým, ktorí sa
pustia do stavby týchto jednoduchých
prijímaèov, ve¾a úspechov a príjemnej
zábavy. Budete milo prekvapení, èo
v�etko je mo�né s takýmito prijímaèmi
poèu� a aké je pásmo èisté v porovna-
ní s jednoduchými superhetmi, alebo aj
niektorými priamozmie�avajúcimi prijí-
maèmi.

Miro, OM3CKU

V roce 1925 se Èeskoslovenský radi-
oklub, zaèlenìný v Èeskoslovenském
radiosvazu, rozhodl pro vlastní èasopis.
Stala se jím ÈESKOSLOVENSKÁ RA-
DIOREVUE, kterou vydávalo naklada-
telství Beaufort v Jungmannovì tøídì.
Bìhem roku do�lo ke konfliktu a roztr�-
ce mezi radioklubem a nakladatelstvím
Beaufort, radioklub vypovìdìl spoluprá-
ci a v následujícím roce zaèal vydávat

Dostali jsme do redakce dopis...

Posílám vám na ukázku titulní stranu
prvého èísla z prvého roèníku, který vlast-
ním, èasopisu ÈS. RADIOREVUE. Podle
shodnosti jmen tehdej�í redakèní rady jde
tedy asi o pøedchùdce èasopisu ÈS. RADI-
OSVÌT, jeho� první stranu jste uveøejnili
v PE-AR 1/99 na str. 32. O souvislosti
obou èasopisù svìdèí i èísla roèníkù v zá-
vislosti na roku vydání.

vlastním nákladem èasopis ÈESKO-
SLOVENSKÝ RADIOSVÌT.

Èlenové redakce a redakèní rady
pøe�li z Radiorevue do Radiosvìta.
Èeskoslovenská radiorevue si v�ak bì-
hem roku 1925 získala okruh pøíznivcù
a vycházela dál s novými lidmi. Redakci
vedl Ing. Sieber, kterému se podaøilo
získat nové spolupracovníky. Byli autoøi,
kteøí psali do obou èasopisù. Ty si svým
zpùsobem konkurovaly, nicménì v�ak
existovaly v dal�ích létech vedle sebe a
oba prosperovaly.

l V Mnichovì je dennì od 9 do 17 ho-
din (Museuminsel 1) otevøeno Nìmecké
muzeum, kde najdete i staré doma vyro-
bené rozhlasové pøijímaèe, a pøes poled-
ne odtud vysílá klubová stanice DL0DM
s pøíle�itostným DOKem DMM.

Obr. 8.

Obr. 7. L4

Historie se s drobnými modifikacemi opakuje...

Bohumil Novotný, Pardubice

...a po�ádali o vyjádøení lektora:

OK1YG
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Rubriku připravuje ing. Alek Myslík, , alek@inspirace.cz, V Olšinách 11, 100 00  Praha 10

INTERNET - CD-ROM - SOFTWARE - HARDWARE

Co všechno umí program při pláno-
vání zohlednit si nejlépe ukážeme na
příkladu. Řekněme, že chcete cesto-
vat z Prahy do Nice (francouzská rivi-
éra). Z menu zvolíte Plan a route (na-
plánovat cestu). Zde postupně zadáte
v dialogových oknech start (Praha)
a cíl (Nice) cesty a místa, ve kterých
se chcete zastavit (Norimberk, Mni-
chov, Vaduz, Milán). Tyto body můžete
zadat buď slovně, vepsáním názvu
místa, nebo graficky vyznačením na
mapě. Ke každému místu, kterým
chcete projíždět, pak můžete nastavit
délku případné zastávky, dobu příjez-
du a dobu odjezdu, případné zdržení

AutoRoute Express Europe nabízí snad nejrozsáhlejší a nejpřesnější soubor silničních map, který byl
kdy vydán ať již tiskem nebo na CD-ROM. Je složen z map různých měřítek od regionálních přehledových
až po vysloveně lokální. Podrobnost odpovídá přibližně mapě s měřítkem 1:300 000. V kterémkoliv místě
mapy můžete zjistit přesné zeměpisné souřadnice a po připojení přijímače GPS (Global Positioning Sys-
tem) se vyznačí na mapě místo, na kterém se nacházíte. Nicméně nejde hlavně o mapy – jde o navrhování
tras. Na základě vašich požadavků vám program navrhne a spočítá jakoukoliv trasu, její itinerář, časový
harmonogram, spotřebu pohonných hmot, finanční náklady. Kromě toho vám ještě nabídne množství
zajímavých informacích o místech, kterými budete projíždět.

přes noc (nebo jen některý z těchto
údajů). Následně pak můžete kdykoliv
pořadí těchto zastávek změnit nebo
požádat program o jejich seřazení tak,
aby cesta trvala co nejkratší dobu.

Pro celou cestu nebo pro jednotlivé
její úseky lze zadat, zda dáváte před-
nost jízdě po dálnici, po „okreskách“,
po silnicích se zajímavým výhledem,
a chcete-li aby cesta byla co nejkratší
nebo co nejrychlejší. V nabídce cestov-
ních zvyklostí si dále můžete nastavit
vaše obvyklé rychlosti, kterými jezdí-
váte po jednotlivých typech silnic, časy
v kolik ráno vyjíždíte a do kolika do ve-
čera chcete řídit (a s jakou tolerancí),

jakou má vaše auto spotřebu ve městě
a na dálnici a případně kolik vás stojí
litr benzínu nebo kilometr jízdy. Nako-
nec stisknete tlačítko Calculate (po-
čítat).

Během několika vteřin program vy-
počítá a sestaví itinerář cesty. V našem
případě má celkem 99 řádek, celková
délka navržené trasy je 1277,8 km, do-
ba jízdy 10 hodin 41 minut, doba ces-
ty 2 dny 2 hodiny a 26 minut (vzhledem
k požadovaným zastávkám a ranním
a večerním ohraničením) a cena za
benzin 2319 Kč. Itinerář se zobrazí
v dílčím okně tak, že každé změně (od-
bočení, zastavení) odpovídá jeden řá-
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dek, který začíná údajem času, počtem
do té doby ujetých kilometrů, následu-
je popis, co máte udělat a jak daleko
a kterým směrem pojedete k dalšímu
bodu (viz obrázek vpravo). Na každou
řádku itineráře můžete ťuknout a v dol-
ní části okna se zobrazí příslušná část
mapy s vyznačením vaší trasy.

Pro kterékoliv místo mapy nebo tra-
sy si můžete zobrazit seznam pozoru-
hodných míst v okolí a stručný popis
každého z nich, mnohdy doplněný i ob-
rázkem. Nastavením filtru dosáhnete
zobrazování jen toho typu pozoruhod-
ností, které vás zajímají. Pokud jste si
to přáli, program vás včas upozorní i na
potřebu natankovat pohonné hmoty
a zařadí potřebnou zastávku do iti-
neráře cesty.

Během přípravy cesty i v jejím prů-
běhu lze operativně přidávat další body
nebo změny trasy, nové zastávky, ne-
bo měnit parametry těch dříve zada-
ných. Celý itinerář se změnám rychle
přizpůsobí. Mnohé z těchto operací lze
provádět i graficky na obrazovce - pro-
stě uchopíte (očíslovanou) značku, od-
povídající plánované zastávce, a po-
sunete ji do jiného místa.

Stejně jako můžete do programu
své cesty zařazovat libovolná místa,
lze z jejího průběhu určitá místa nebo
oblasti i vyloučit (můžete k tomu mít
různé důvody). Naplánovaná cesta se
jim vyhne.

Všechny parametry naplánované
cesty lze uložit do vámi pojmenované-
ho souboru na pevný disk. Kdykoliv se
pak k trase můžete vrátit, upravovat ji,
nebo ji sdílet s někým jiným.

Nezávisle na plánování trasy (i když
žádnou neplánujete) můžete pracovat
s mapou. Můžete na ni umístit libovol-
né množství značek (jako špendlíků do
nástěnné mapy). K dispozici je k tomu-
to účelu celkem 224 různých ikonek
(praporky, čtverečky, kroužky, domeč-
ky, šipky atd.). Každá značka bude mít
své jméno (až 43 znaků) a můžete k ní
přidat poznámku (až 510 znaků) nebo
odkaz na soubor na pevném disku ne-
bo na webovou adresu. Poznámka se

pak zobrazí při dvojkliknutí na značku
nebo po výběru z menu pravého tlačít-
ka myši. Značky si můžete roztřídit do
různých tématických kategorií a zobra-
zovat potom na mapě jen zvolené kate-
gorie značek.

Soubor všech vámi umístěných
značek (označených míst na mapě) lze
i exportovat a importovat. Můžete tak
poslat soubor vyznačených míst např.
elektronickou poštou. Z toho vyplývá
možnost importovat soubory dat a zo-
brazit je jako místa na mapě (i s názvy

V levé části pracovního okna programu AutoRoute Express 2000 jsou zadané body
cesty, v pravé pak nahoře itinerář cesty a dole pohled na mapu

Dialogové okno pro zadávání cestovních zvyklostí -
zde zrovna rychlostí, kterými jste zvyklí jezdit

K mnoha pozoruhodnostem na vaší trase vám program AutoRoute Express
nabídne i zajímavé informace včetně obrázků (zde město Milán)

Do mapy můžete umístit jakýkoliv počet
značek a opatřit je názvy, popř. i poznám-

kami a odkazy na web či soubor
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Až nyní - konečně potkává výrazná
změna i myš. Na letošním veletrhu
COMDEX představil Microsoft Intelli-
Mouse Explorer, pokud jde o techno-
logii i konstrukci zatím nejradikálnější
změnu v dosavadní existenci počítačo-
vé myši. Nová myš nemá žádné me-
chanické prvky - nová technologie Mi-
crosoft IntelliEye nahrazuje klasickou
pogumovanou kouli a podložku optic-
kým sledováním libovolného povrchu
pod myší. Optický senzor snímá po-
vrch s frekvencí 1500 obrázků za vteři-
nu a digitální signálový procesor (DSP)
převádí změny mezi jednotlivými sej-

V roce 1968 počítačový pionýr Douglas Engelbart předvedl první
počítačovou myš. Kuriózní dřevěný prototyp velikosti dvojnásobku
hokejového puku, se měl brzo stát základní periférií počítače,
vytvářející prostor pro grafické uživatelské rozhraní a zcela měnící
způsob zacházení s počítačem. Ačkoliv hardware i software prošel
za tu dobu bezpočtem kvalitativních skoků, dnešní myš se příliš
neliší od té vyrobené před třiceti lety.

mutými obrázky na pohyby kurzoru po
obrazovce.

Tato technologie, nazývaná image
correlation processing (zpracování ko-
relace obrázků) produkuje velmi přes-
ný a plynulý pohyb kurzoru. Myš pracu-
je na libovolném podkladu - na papíru,
na stěně, na džínových kalhotech. Ne-
potřebuje žádnou speciální podložku.
A protože nemá žádné pohyblivé čás-
ti, není ani co čistit. I po letech použí-
vání bude nová myš stejně tak citlivá
a přesná, jako v den nákupu.

Výrazné změny uvnitř myši odráží
i její vzhled. IntelliMouse Explorer o-

pouští uniformní bílou nebo béžovou
barvu a je v elegantním technicky stří-
břitém krytu s červeně svítící spodní
stranou.

Nový IntelliMouse Explorer má sa-
mozřejmě populární kolečko ke skro-
lování nebo zvětšování a dvě další tla-
čítka s nastavitelnou funkcí po levé
straně. Všechny ovládací prvky usnad-
ňují navigaci v Internetu a zrychlují ru-
tinní postupy. Ergonomický tvar myši
ponechává ruku i předloktí v přirozené
poloze.

Microsoft IntelliMouse Explorer by
měl být na trhu v září t.r. za 75 USD.

a poznámkami, popř. odkazy na web
či soubor na počítači). Takto lze impor-
tovat textový soubor (s daty oddělený-
mi tabulátory, čárkami, středníky ap.),
tabulku Wordu nebo Excelu nebo data-
bázi Accessu.

Kromě značek nabízí program ještě
další nástroje k úpravám map. Vybraná
místa a úseky silnic můžete žlutě zvý-
raznit a k dispozici máte i standardní
sadu kreslicích nástrojů (čáry, křivky,
obdélníky, mnohoúhelníky, textové
bloky ap.). U textů vpisovaných do ma-
py lze nastavit všechny běžné para-
metry (font, velikost, styl, barvu).

Pro práci s mapou disponuje Auto-
Route Express ještě několika dalšími
standardními nástroji - nástrojem pro
měření vzdáleností, okénkem, které
trvale zobrazuje přesné zeměpisné
souřadnice polohy kurzoru na mapě
a plovoucím okénkem s přehledovou
mapou k celkové orientaci.

Jak bylo zmíněno v úvodu, program
umí spolupracovat s přijímačem GPS
(ten přijímá signály ze systému satelitů
Global Positioning System a vypočítá-
vá z nich přesnou polohu místa, kde se
nachází). Pokud připojíte přijímač k po-
čítači a poté spustíte AutoRoute Ex-
press, program ho automaticky zare-
gistruje a začne s ním spolupracovat.
Je-li vaším počítačem notebook na
klíně spolujezdce v autě, zobrazuje se
v mapě na obrazovce počítače průběž-
ně vaše aktuální poloha. Přesnost úda-
jů z běžných přijímačů GPS bývá 30 až
50 metrů kdekoliv na světě.

AutoRoute Express nabízí ještě jed-
nu pomůcku, kterou byste u programu
tohoto typu snad ani nečekali. Pod náz-
vem PhraseBook zde najdete seznam
nejběžnějších frází, které můžete na
cestě potřebovat, a to v jedenácti růz-
ných řečech – francouzsky, německy,
italsky, španělsky, portugalsky, finsky,
řecky, rusky, švédsky, česky (!) a ho-
landsky, včetně dobře namluvené vý-
slovnosti (!). V kategoriích Základní
fráze, Ubytování, Nákup, Stravování,
Rekreace, Cestování, Kalendář, Barvy
a Problémy je tu několik stovek užiteč-
ných slůvek, pojmů, frází a otázek, kte-
ré mohou pomoci vyřešit nejrůznější
situace, v kterých se člověk na cestách
může ocitnout.

Je samozřejmé, že vše potřebné lze
z programu AutoRoute Express vytisk-
nout nebo přenášet do jiných programů
(obvykle přes schránku). Takže i když
se nechcete vydat na cestu s note-
bookem, můžete si všechno v klidu při-
pravit doma, vytisknout a vzít s sebou
–  plán cesty, mapy i popisy všech po-
zoruhodností.

Jako každý produkt Microsoftu spo-
lupracuje i AutoRoute Express s Inter-
netem. Na hlavním nástrojovém pruhu
pracovního okna je tlačítko Web Links,
které otevře Microsoft Internet Explo-
rer a připojí vás přes Internet na we-
bové stránky, související právě s mís-
tem, na kterém se na mapě nebo na
vaší trase nacházíte.

PhraseBook
v AutoRoute

Express
vám řekne,

jak finsky
poděkovat,

rezervovat si
španělsky

pokoj v hotelu
nebo se řecky
zeptat, kde je

nejbližší benzi-
nová stanice...
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Během posledního roku jsme
přinesli několik článků o domá-
cím zpracováním videa na osob-
ním počítači. Tyto informace mají
obzvláště pokud jde o levnější ře-
šení s produkty Studio 400 nebo
kartou DC10plus velký ohlas a je
k nim mnoho dotazů. Proto jsme
vybrali ty nejčastěji pokládané
otázky a o odpovědi na ně jsme
požádali pracovníka firmy WME
Data Milana Zárubu, který má
s oběma zařízeními osobní zku-
šenosti.

Jaký počítač potřebuji pro editaci
videa?
Pro Studio 400 postačuje základní

konfigurace na které bude fungovat
operační systém Windows 95/98 –
např. procesor Pentium 100 MHz, pa-
měť 32 MB RAM, zvuková karta, me-
chanika CD-ROM, grafická karta pod-
porující DirectDraw, paralelní port
ECP/EPP. Pro kartu DC10plus posta-
čuje nějaká v současné době dodá-
vaná konfigurace s operačním sys-
témem Windows 95/98 – např. proce-
sor Pentium II, minimální paměť 32 MB
RAM (doporučujeme 64 MB), zvuková
karta, mechanika CD-ROM, grafická
karta s podporou DirectDraw, dva pev-
né disky (jeden pro operační systém
a druhý pro ukládání videa).

Je nutné mít více disků?
Pro Studio 400 stačí, je-li dostatek

místa na stávajícím pevném disku. Po-
užíváte-li DC10plus, potřebujete k u-
kládání videa v maximálním rozlišení
a s nejlepší kompresi, které karta
umožňuje, jeden další pevný disk pro
digitalizaci.

Kolik místa na disku budu pro práci
potřebovat?
Asi 30 MB na software a maximál-

ně 150 MB na jednu hodinu videa (pro
Studio 400). Pro DC10plus budete na
systémovém disku potřebovat asi 30
MB na základní software, dodávaný
s kartou, kapacitu druhého disku zvolí-
te podle toho, co má být výsledkem
vaší práce: pokud to budou krátké sek-
vence v malém rozlišení (např. pro
publikování na Internetu) bude to zlo-
mek toho, co budete potřebovat při
tvorbě např. dvacetiminutových doku-
mentů. Při digitalizaci s využitím maxi-
málních možností karty budete potře-
bovat až okolo 500 MB na 1 minutu
záznamu.

Musím s kartou přikupovat další
software?
Základní software pro editaci videa

je u všech produktů součástí dodávky

(umí i výrobu titulků, prolínacích a stíra-
cích efektů, práci se zvukem apod.)

Dělám si i krátké animace a výsled-
kem je soubor ve formátu AVI. Mo-
hu jej použít?
Používáte-li Studio 400 tak nikoliv,

u DC10plus ano, ale musí být ve stej-
ném rozlišení, jako vaše digitalizované
video.

Mohu přidat i jednotlivé bitmapové
obrázky (např. ze skeneru)?
Ano, je to možné.
Mohu si uložit i jednotlivý snímek
a pak si ho vytisknout?
Ano, i to je možné.
Mohu vytvořit soubor AVI, který si
pak někdo přehraje nebo použije
pro další účely na svém PC?
Ano, ale u Studio 400 pouze v rozli-

šení 160x120 při 12,5 půlsnímcích za
vteřinu. Karta DC10plus umožňuje roz-
lišení až 768x576 při 50 půlsnímcích
za vteřinu v různých kompresích (Mi-
crosoft Video, Intel Indeo atd.).

Mohu rovnou tvořit soubory MPEG?
Ne. To umožňuje až zařízení Stu-

dio MP10.
Mohu tvořit různé prolínací a stírací
efekty?
Ano, ve Studio 400 ale s omeze-

ním. První klip zastavíte na posledním
snímku a druhý k němu připojíte „živě“
– v pohybu.

Budou titulky v dodávaném softwa-
ru česky?
Ano, k jejich tvorbě se používají

fonty TrueType a záleží tak na Vás, ja-
ký font si vyberete.

Mohu si přidat mluvený komentář?
Ano. Rovněž můžete přidat jakou-

koliv hudbu z hudebního CD, dopro-

vodné zvuky a hluky ve formátu WAV
a lze samozřejmě využít i zvuk z pů-
vodního zdroje videosignálu.

Mohu vytvářet náročnější efekty –
např. souběžné klipy, obraz v obra-
ze, rolovací titulky, zpomalovat
a zrychlovat apod.?
Se zařízením Studio 400 nikoliv.

S kartou DC10plus ano, pokud pou-
žijete ke zpracování software Adobe
Premiere. Tam můžete navíc na jedno-
tlivé klipy používat různé filtry, masko-
vání atd. Sekvenci snímků lze i vyex-
portovat, upravit např. v programu Ado-
be Photoshop a opět vložit zpět.

Jaké zařízení  tedy můžete pro do-
mácí zpracování videa doporučit?
Pokud nechcete investovat do dal-

šího vybavení PC, pokud chcete co
nejjednodušší software na ovládání
a při tom získat dobře vypadající doku-
menty např. z dovolené, oslav apod.
pak doporučuji Studio 400. Pokud má-
te (nebo budete mít) odpovídající PC
a editaci videa se chcete věnovat více
(je to váš koníček nebo profese) pak
zvolte kartu DC10plus nebo dražší
DC30plus. Poskytne Vám široké mož-
nosti, jak dosáhnout toho, že Vaše
pořady budou mít téměř profesionální
vzhled.

Je možné vidět někde Studio 400
a DC10plus v provozu?
Většinu zařízení pro domácí i polo-

profesionální zpracování videa bude-
me předvádět na počítačovém veletrhu
Invex začátkem října v Brně (hala C-I,
stánek 132 a na stánku distribuční
firmy EXAC). Vážným zájemcům rádi
předvedeme zařízení po předchozí te-
lefonické domluvě i v naší firmě (WME
Data, Na Kovárně 1, Praha 10, telefon
71724316).

V doprovodném softwaru pro zařízení Studio 400 uděláte hezký film ze své dovolené



Praktická elektronika  A Radio - 7/99

miroVIDEO Studio 400 miroVIDEO DC10plus miroVIDEO DC30plus
Propojení s PC externí zařízení využívající pa-

ralelní a sériový port PC
interní karta pro PCI s bus mas-
teringem

interní karta pro PCI s bus mas-
teringem

Operační systém Windows 95/98 Windows 95/98 Windows 95/98, Windows NT

Software Pinnacle Systems STUDIO 400
(včetně TitleDeko - titulkovací
software, Sonic Desktop Smart-
Sound a další…)

Adobe Premiere 5.1,
Adobe Photoshop LE,
Adobe Acrobat Reader,
Pinnacle Systems TitleDeko,
Pixelan Software Video
SpiceRack, miroINSTANT Video

Pinnacle Systems STUDIO
(včetně TitleDeko - titulkovací
software, Sonic Desktop Smart-
Sound a další…)

Parametry
souborů AVI
v PC

160 x 120
při 12,5 půlsnímcích/s
(vhodné pouze pro náhled)

maximálně 768 x 576
při 25 snímcích
(50 půlsnímcích)/s

maximálně 768 x 576
při 25 snímcích
(50 půlsnímcích)/s

Doporučený
minimální
systém

Pentium, 32 MB RAM,
zvuková karta,
paralelní port ECP/EPP,
grafická karta  s DirectDraw,
CD-ROM mechanika

Pentium MMX, 64 MB RAM,
jiný pevný disk pro OS a softwa-
re a jiný pro data, zvuková karta,
grafická karta s DirectDraw,
CD-ROM mechanika

Pentium II, 64 MB RAM,
jiný pevný disk pro OS
a software a jiný pro data,
grafická karta s DirectDraw,
CD-ROM mechanika

Prostor na disku
pro software

Prostor na disku
pro video

30 MB 30 MB až 250 MB

až 150 MB na 1 hodinu až 480 MB na 1 minutu až 550 MB na 1 minutu

Řízení kamery
a videorekordéru

LANC, Control-L, Panasonic
5-Pin nebo Control-M jack,
VCR s infračerveným ovládáním
nebo  Sony VCR
s Control-S jack

ne ne

Možnost vkládat soubory AVI
z jiných aplikací (3D animace,
uložené video z jiného zdroje
apod.)

Možnost vkládat soubory AVI
z jiných aplikací (3D animace,
uložené video z jiného zdroje
apod.)

neVkládání AVI

Nezávislé zvukové stopy (zvuk
ze zdroje signálu, hluky nebo
dabbing, hudba)

Nezávislé zvukové stopy (zvuk
ze zdroje signálu, hluky nebo
dabbing, hudba)

Nezávislé zvukové stopy - až 99
(zvuk ze zdroje signálu, hluky
nebo dabbing, hudba)

Zvuk

Efekty Prolínání, stírání,
se softwarem Adobe
Premiere:
filtry na celý klip nebo jednotlivý
obrázek, souběžné klipy, obraz
v obraze, rolovací titulky, zpo-
malování a zrychlování obrazu
i zvuku

Prolínání, stírání,
filtry na celý klip nebo jednotlivý
obrázek,
souběžné klipy, obraz v obraze,
rolovací titulky, zpomalování
a zrychlování obrazu i zvuku

Z prvního klipu „mrtvý“ poslední
snímek a druhý klip v pohybu

Shrnutí jednoduché zařízení, které
nemá velké nároky na PC, soft-
ware jednoduchý na obsluhu ale
omezený svými možnostmi, po-
hodlné ovládání editace a tvorby
(včetně kamery a VCR)

náročnější na vybavení PC,
kvalitnější efekty než
u Studio 400,
s Adobe Premiere
rozšířené možnosti

náročné na vybavení PC,
s dodávaným software široké
možnosti profesionálních efektů,
triků, filtrů a titulkování,
profesionální efekty i pro zvuk

Cena (bez DPH) 9 993,– Kč 9 959,- Kč 34 702,- Kč

SROVNÁVACÍ TABULKA ZÁKLADNÍCH PRODUKTŮ PRO DOMÁCÍ VIDEO
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Karta TView99 je zajímavou novinkou na trhu a umožňuje
rozšíření multimediálních možností PC. Je určena především
pro sledování televizních pořadů na počítači PC. Kromě sig-
nálů televizního vysílání a kabelové televize může zobrazo-
vat i videosignál z kamery nebo přehrávače. Lze ji také použít
pro videofonní spojení přes Internet. Zobrazovaný signál lze
uložit do videosekvencí ve formátu AVI nebo jako jednotlivé
snímky. S dodaným programovým vybavením lze sledovat
i teletextové informace. S kartou se dodává i dálkový ovla-
dač. Jím lze ovládat obdobné funkce jako u běžného televi-
zoru.

Karta se prodává ve dvou provedeních, označených
CPH063 a CPH053. V provedení CPH053 obsahuje navíc
ještě stereofonní FM tuner.

Televizní karta je napohled velice jednoduchá. Kromě
tuneru a konektorů je na desce jen nevelké množství pa-
sivních součástek a několik integrovaných obvodů. „Srdcem“
karty je obvod Brooktree 878, který digitalizuje videosignál
a komunikuje se sběrnicí počítače. Karta přitom zpracovává
pouze videosignál – abychom slyšeli a mohli ukládat i zvuk,
je třeba ji propojit dodaným kabelem se zvukovou kartou.

Vzhledem k ceně této karty jsem neočekával žádné zázra-
ky. Byl jsem však příjemně překvapen. Instalace karty byla
snadná, a jistě nebude činit problémy ani méně zběhlým
uživatelům PC. Po instalaci karty a následném spuštění
počítače si operační systém sám vyžádá nové ovladače. Ty
jsou, stejně jako ovládací program, na CD-ROM dodaném
s kartou. Pouze je třeba zadat správný adresář. Po několika
restartech Windows můžete již kartu používat. Nejdříve je
vhodné spustit konfigurační program, ve kterém zadáte jen
dvě položky – stát, ve kterém žijete, a typ vaší grafické karty.
První údaj je pro automatické nastavení televizní normy,
druhý pro správné předávání dat mezi televizní a grafickou
kartou. Televizní a grafická karta nejsou spojeny žádným
kabelem – všechna obrazová data procházejí přes sběrnici.

Ovládací program umí sám vyhledat televizní stanice.
V mém případě, možná proto, že používám signál ze společ-
né televizní antény, bylo nutno všechny stanice ještě ručně
doladit.

Při správném naladění je obraz ostrý a čistý. Na moni-
toru jej lze sledovat v rozlišení 768 x 576, 384 x 288 nebo
192 x 144 bodů. V těchto rozlišeních jej také lze uložit. Bo-
hužel nejde nastavit větší obraz než zmíněných 768 x 576
bodů. Je to trochu škoda, protože u velkého monitoru není
využita celá plocha obrazovky.

Pro zobrazení lze zvolit jeden ze dvou módů. V módu
„overlay“ je i při největším rozlišení obraz plynulý a v dobrém
barevném podání. Protože se v tomto módu data předávají

po sběrnici bez účasti procesoru, nemá jeho typ a rychlost
příliš velký vliv. Obraz byl plynulý a bez rušení i v počítači
s procesorem třídy 486 (AMD 5x86) na kmitočtu 133 MHz,
třebaže výrobce doporučuje minimálně Pentium na témže
kmitočtu.

Jak již bylo zmíněno, karta umožňuje ukládat na disk jed-
notlivé obrázky ve formátu BMP nebo videosekvence ve for-
mátu AVI. Obrázky ve formátu BMP lze bez problémů uklá-
dat i v rozlišení 768 x 576 bodů. Snímek na obr. 2 (karta
CPH063) byl pořízen ve formátu video8 běžnou videokame-
rou, připojenou kabelem ke kartě CPH053. Je zřejmé, že
kartu tak lze použít (bez velkých nároků) i k pořízení běžných
fotografií.

Videosekvence lze v největším rozlišení pořídit pouze
teoreticky. Karta totiž nemá žádnou hardwarovou kompresi
dat a data ukládá v nekomprimované formě. Počítač, pře-
devším však pevný disk, není schopen se s tak velkým tokem
dat vypořádat a obraz je při přehrávání velmi trhaný. Rovněž
nahraný soubor je veliký – přibližně 10 vteřin záznamu za-
bralo asi 170 MB. Při rozlišení 384 x 288 je situace o dost
příznivější a obraz byl již téměř plynulý. Je třeba si uvědomit,
že pro práci s videosignálem jsou určeny karty asi o řád draž-
ší. Možnosti karty jsou však zcela dostačující, chcete-li zdi-
gitalizovat krátkou videosekvenci v malém rozlišení, např.
pro zveřejnění na Internetu. Na doprovodném CD-ROM je
i program pro příjem teletextu. Lze ho využít jen při příjmu
satelitních programů, protože český teletext je trochu odliš-
ný a program s ním nefunguje.

Karta CPH053 má navíc ještě stereofonní rozhlasový FM
tuner. Programem se dají ovládat jeho všechny běžné funk-
ce. Do paměti lze uložit předvolby pro 20 stanic a k tlačítkům
předvolby lze přiřadit jméno stanice, které se zobrazí při
pohybu kurzoru myši nad tlačítkem. Zajímavé je, že FM tu-
ner je vestavěn do stejného bloku jako tuner televizní.

Příjemným doplňkem obou karet je dálkové ovládání,
které se příliš neliší od ovladače běžného televizoru. Pro
komunikaci s dálkovým ovladačem slouží malý senzor, pro-
pojený s televizní kartou kablíkem.

Použít počítač občas jako druhý televizor může být velmi
výhodné, protože nezabírá žádné místo navíc. Proto mi na
popsaných kartách nejvíce vadilo, že chcete-li televizní obraz
roztáhnout přes celou obrazovku, je nutné nastavit rozlišení
monitoru na 800 x 600 bodů (obraz nelze zvětšit). Programo-
vé vybavení se dodává pouze pro operační systém Win-
dows95/98. I přes uvedené drobné nedostatky nabízejí
popisované karty vzhledem ke své ceně (asi 2500 a 2000
Kč bez DPH) dobré služby. Televizní kartu k otestování za-
půjčila firma ZERO, viz inzerce na 3. straně obálky.

BeJObr. 1. Televizní karta CPH053 a dálkový ovladač

Obr. 2. Televizní karta CPH063. Snímek byl pořízen běžnou
videokamerou připojenou ke kartě CPH053
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RUBRIKA PC HOBBY, PŘIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMOU SPINET

V dnešní rubrice vás nejdříve
seznámíme s cenově výhodným
tarifem pro přístup k Internetu
přes Spinet, pak s dobrým nápa-
dem - úschovnou digitálních sou-
borů na webu, a nakonec s evrop-
skou soutěží o nejlepší multime-
diální projekt.

SpiNet Night & Mail
Služba SpiNet Night & Mail umož-

ňuje neomezené připojení k webu ve
všední dny v době od 19.00 do 7.00 ho-
din a po celých 24 hodin v sobotu a ne-
děli. Elektronická pošta je přitom do-
stupná trvale 24 hodin denně.

Služba má dva způsoby účtování -
cenově zvýhodněné celoroční před-
platné za 1980 Kč a měsíční fakturaci
po 190 Kč.

Doplňkové služby v ceně:
SpiNet HomePage - 1 MB prostoru

pro vlastní webovou prezentaci na ad-
rese web.spinet.cz/vas_web. Každý
další 1MB stojí 290 Kč měsíčně.

SpiNet Mobil - připojení počítače
k Internetu prostřednictvím mobilního
telefonu sítě GSM (Paegas i Eurotel).
Výhodou je jednotná sazba z které-
hokoliv místa republiky (okolo 3 Kč/
min.)

SpiNet SMS - příchod zprávy do
schránky elektronické pošty se ohlásí
na displeji vašeho mobilního telefonu.

SpiNet Operator - příchod zprávy do
schránky elektronické pošty se ohlásí
na textovém nebo numerickém Opera-
toru (pageru).

SpiNet Alias - vytvoření zástupce
k adrese elektronické pošty, např. do
stejné (vaší) schránky dojde zpráva,
poslaná na adresu jnovak@login.cz
i Jaroslav.Novak@login.cz.

Spolu se službou je dodáván Spi-
Net Internet Starter Kit , který obsahu-
je software Microsoft Internet Explorer
4.01 a 3.02 (verze pro operační sys-
témy Windows 3.x, Windows 95/98/
NT), podrobnou technickou dokumen-
taci a řadu dalších drobných doplňků.
Software na CD-ROM i příručka jsou
v české i anglické verzi.

Všem uživatelům uvedených slu-
žeb je k dispozici technická podpora
v pracovních dnech od 8 do 22 hodin,
o víkendech a svátcích od 9 do 16 ho-
din. SpiNet nabízí také instalaci zvo-
leného typu připojení a zaškolení v ob-
sluze Internetu.

Mezi nejčastěji používané způsoby
předávání souborů či dokumentů patří
jejich zasílání elektronickou poštou ve
formě příloh (attachments), a to zejmé-
na pro jednoduchost a podporu téměř
všemi poštovními programy. Vzhledem
k přepravním protokolům elektronické
pošty však nelze přímo posílat binární
data a proto se přenášené informace
nejprve překódují do některého z pře-
pravních kódů (UUCODE, BASE64,
BINHEX...). To zvýší jejich objem zhru-
ba o třetinu. Pokud se pro odesílání
pošty používá komutovaná telefonní
linka, znamená to též o třetinu vyšší
náklady na odeslání dat.

Digitální úschovna slouží jako mís-
to pro dočasné uschování souborů
a jejich následné vyzvednutí. Obsa-
hem souborů mohou být  dokumenty,
obrázky, archivy programů či jakáko-
liv jiná objemná data. Při ukládání sou-
borů je na zadanou adresu zasláno
upozornění s návodem na vyzvednutí
souborů. Úschovnu tak lze používat
jako místo k předávání souborů a dat
mezi dvěma partnery.

Úschovna používá pro přenos dat
na server i z něj protokol HTTP, který
umí přenášet binární data bez problé-
mů. Odpadá tak nutnost přepravního
kódování a odesílatel i příjemce přená-
šejí pouze takový objem dat, jaký je ve
skutečnosti posílán (zvýšený o mini-
mální režii WWW serveru). K použití
Úschovny je zapotřebí pouze webový
prohlížeč. Při zasílání větších objemů

Chcete-li uschovat
soubory, přejdete

z úvodní obrazovky
(viz obrázek s nad-

pisem Úschovna)
přes odkaz Příjem

k tomuto
 „podacímu lístku“

Podrobnosti
o všech

službách
Spinetu najdete

na webových
stránkách

www.spinet.cz
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dat je proto použití Úschovny digitál-
ních souborů výhodnější a pohodlnější
než elektronická pošta či specializova-
né FTP servery.

Provoz Úschovny na webové adre-
se www.uschovna.cz se řídí následují-
cími podmínkami:

používání Úschovny je pro obě
strany bezplatné,

data jsou uložena v Úschovně na
dobu nejvýše 14 dnů,

provozovatel služby nenese zod-
povědnost za škody způsobené ztrá-
tou či vyzrazením informací v průběhu
přenosu dat do/z Úschovny či po dobu
jejich uskladnění,

provozovatel služby se zavazu-
je, že nepoužije zadané elektronické
adresy uživatelů Úschovny jinak než
pro zaslání upozornění na uložení zá-
silky. Adresy nebudou použity k ode-
sílání nevyžádaných dopisů, ani nebu-
dou poskytnuty třetí straně.

maximální objem dat uložených
v jedné relaci nesmí přesáhnout 10MB,

je zakázáno ukládat v Úschovně
nelegální software, seznamy kreditních
karet a ostatní data, jejichž povaha je
v rozporu s platnými zákony České re-
publiky či dalších zúčastněných států;
provozovatel služby (firma InWay,
a. s.) si vyhrazuje právo takové soubo-
ry smazat a/nebo použít jako důkazní
materiál v případném soudním sporu,

V tomto formuláři
(vlevo) pohodlně
zadáte soubory
ze svého
počítače, které
chcete uschovat

Před odesláním máte možnost ještě jednou vše zkontrolovat

EuroPrix MultiMediaArt je iniciativou rakouského ministerstva ekonomiky a Evropské
komise ve spolupráci s finským předsednictvím této komise v letošním roce. Je to celoevrop-
ská soutěž, zaměřující se na evropské producenty multimediálních produktů a služeb (off-line
i on-line, na všech platformách). Mohou se jí zúčastnit produkty uvedené na trh nebo publiko-
vané v Evropě v letech 1998 a 1999, vyznačující se vysokou kvalitou, špičkovým uživatelským
rozhraním, výjimečnou realizací záměru a estetickou úrovní a zřetelným vymezením cílové
skupiny uživatelů.

Soutěž je vyhlášena celkem v sedmi
kategoriích, které již samy vypovídají o je-
jím zaměření a úrovni:

Knowledge and Discovery (vědění
a objevování) - produkty určené k rozšíření
vědomostí o světě, výukové programy, vě-
decké a encyklopedické produkty, simulá-
tory, prezentace informací a podpůrných
výukových systémů škol a univerzit.

Bringing European Culture to the Di-
gital World (přiblížení evropské kultury digi-
tálnímu světu) - produkty prezentující kul-
turní bohatství a pestrost Evropy od prvků
každodenního života, folklóru až po umění,
hudbu, historii atd.

Supporting SMEs in the Marketplace
(podpora malých a středních podnikatelů)
- firemní webové prezentace a informační
systémy, prezentace výrobků, interní komu-
nikace a školení a všechny formy řešení e-
byznysu.

Improving Democracy with Multime-
dia (podpora demokracie multimédii) - pro-

dukty podporující demokratické procesy
a zvyšující možnosti účasti na nich poskyto-
váním nových informací občanům, včetně
elektronických řešení zdokonalujících služ-
by veřejných institucí a služeb dokumentují-
cích a vysvětlujících politické systémy a je-
jich fungování.

Serving Multilingual Europe (služba
mnohojazyčné Evropě) - produkty podporu-
jící vícejazyčné služby (interaktivní obcho-
dy, webová místa, e-mail), napomáhající
globální komunikaci, školící pracovníky fi-
rem v kulturních rozdílnostech jednotlivých
zemí, umožňující plynulé přepínání mezi
různými jazyky ap. (nikoliv produkty pro výu-
ku jazyků).

First Steps in Multimedia (první kroky
v multimédiích) - produkty zaměřené na uži-
vatele, kteří zatím nemají žádný nebo jen
minimální kontakt s počítači a multimédii,

ale mají zajem učinit v tomto směru první
krůčky. Produkty určené dětem ale i senio-
rům k sblížení se s novými technologiemi,
vzdělávací a simulační hry, on-line i off-line
inteligentní a poučná zábava.

Students Award - speciální kategorie
pro nováčky na trhu multimédií, pro produk-
ty se speciálním zaměřením, pro multi-
mediální produkty vytvořené studenty a vy-
brané jejich školou nebo univerzitou.

V roce 1998 se soutěže zúčastnilo 557
multimediálních produktů z 26 zemí. Letos
bude vyhlášena nominace pěti nejlepších
produktů v každé kategorii 13. 10. na kniž-
ním veletrhu ve Frankfurtu a výsledky sou-
těže na galavečeru 21.11. ve Finsku. Pod-
robnější informace najdete na webových
stránkách www.europrix.org.

Náš časopis se stal letos v červnu me-
diálním partnerem této akce.

Na webových stránkách www.europrix.org najdete veškeré
informace o soutěži EuroPrix i jejích loňských vítězích
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KUPÓN
na slevu při objednávce do 31. 7. 1999

Modrý blesk - systémové nástroje
250 Kč (místo 275 Kč)

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

tel. 0634/331514

Jméno

Adresa

RUBRIKA PC HOBBY, PŘIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S FIRMAMI MEDIA TRADE a EPA

Další oblastí volně šířených
programů, se kterou vás chceme
seznámit, jsou programy a utility
napomáhající tomu, aby váš počí-
tač a operační systém fungovaly
co nejlépe, nejrychleji, nejspoleh-
livěji. Nadepsali jsme je Systé-
mové nástroje a předpokládají
většinou, že víte nebo chcete vě-
dět o svém počítači trochu více,
než jenom kde se zapíná, kam se
strká disketa a jak se spouští
a obsluhuje textový editor.

Do této oblasti patří předně diagno-
stické, testovací a nastavovací progra-
my. Diagnostické programy si důklad-
ně bez vaší asistence „prohlédnou“
celý počítač a přehledně vám poskyt-
nou co nejvíce informací o jeho kom-
ponentech – procesoru, BIOSu, pev-
ném disku, grafické kartě, modemu,
paměti atd. atd. Testovací programy
pak otestují všechny běžně sledované
výkonové parametry počítače. Použí-
vají se k tomu obvykle jednotné meto-
dické postupy a výsledky testů, tzv.
benchmarky, jsou proto potom porov-
natelné s testy ostatních počítačů.
A pokud s výsledky testů nejste spoko-
jeni, existují vždy určité možnosti, jak
celý počítač „doladit“. Nastavování růz-
ných parametrů není obvykle příliš
snadno dostupné, protože při nezna-
losti věci můžete nevhodnými zásahy
parametry počítače nejen zhoršit, ale
můžete ho i vyřadit z provozu. Proto
existuje mnoho jedno i víceúčelových
programů pro snadné a poměrně bez-
pečné dolaďování počítače. Nastavo-
vat můžete i různé funkce a parametry
klávesnice a myši.

A pak je tu údržba. Nejde samozřej-
mě o oprašování a omývání skříňky –
jde o to, aby na pevném disku bylo dost
místa, aby se systém nezanesl zbyteč-
nými a již dávno nepotřebnými soubo-
ry, aby při odstraňování některých pro-
gramů z nich nezbyly v počítači žádné
„zbytky“, aby byla efektivně využívána
operační paměť počítače ap.

Další skupina programů může u-
snadnit a urychlit vaší práci s programy
a soubory. Je to vděčný námět pro pro-
gramátory a pokud vám nevyhovuje
základní vybavení Windows, je z čeho
vybírat. Lze sem zařadit i tzv. pakovací
programy, které dovedou zkomprimo-
vat zvolené soubory nebo programy
a ušetřit tak místo na pevném disku
nebo disketě.

Počítač je mnohdy víc než nástroj,
je to „kamarád“, s kterým trávíte hod-
ně času, a je tedy důležité i to, jak „vy-
padá“. Tedy ani tak ne počítač samot-
ný, jako to, co vidíte na obrazovce.
Vlastní obrázky na pozadí, barvy oké-
nek, rámečků a písma, které vám vyho-
vují, zvuky, které se vám líbí, hezké iko-
ny pro různé funkce a programy – to
vše si lze vytvořit nebo nastavit, a to
poměrně pohodlně s některým z mno-
ha takto zaměřených programů.

Jistě nepodceňujete nebezpečí po-
čítačových virů, zvláště, pokud si vy-
měňujete soubory s přáteli nebo je sta-
hujete z Internetu. Kvalitní a spolehlivý
antivirový program by měl být nainsta-
lován zcela určitě na každém počítači.

Dobrý a vyzkoušený výběr systé-
mových nástrojů představuje CD-ROM
Modrý blesk - systémové nástroje od
české firmy MEDIA Trade. Programy
a utility jsou na něm roztříděny do 10
kategorií:

Ladicí nástroje (46 programů, 140
MB, např.:  Dr. Hardware, EZ Clean,
FreeMem Pro, Install Watch, Norton
Utilities 3.07, Nuts&Bolts, Tweak UI 98,
Win98 Lite, WinRescue, WinConfig,
Y2000 Audit ...).

Antivirové programy (10 programů,
56 MB, např.: AVAST 3.0, Norton An-
tivirus, F-secure 95, PC Cillin ...).

Optimalizace a správa disků (30
programů, 57 MB, např.:Boot Menu,

Cache Manager,  Data Advisor, Disk
Watcher, Clean Sweap Deluxe, Space
Saver, System Cleaner, Uninstall De-
lux, WasteWhacker,  WinFree ...).

Testování výkonu a monitoring sys-
tému (21 programů, 122 MB, např.:
3DWinMark, CPU Mark 99, Audio Win-
Bench,  Modem Doctor, NET Bench,
WinBench, WinTune ...).

Pracovní plocha a loga (16 pro-
gramů, 39 MB, např.: Cool Desktop,

Create Theme, LogoMaster, Micro-
angelo, Windows Blinds ...).

Myš a klávesnice (14 programů, 30
MB, např.: Cool Mouse 98, EZ Macros,
Short Keys ...).

Pakovací programy (8 programů,
13 MB, např.: WinZIP, WinRAR, Win-
ARJ, Turbo SFX ...).

Souborové manažery (7 programů,
19 MB, např.: Windows Commander,
Salamander, Turbo Browser 98 ...).

Plánovače a alarmy (6 programů,
16 MB, např.: Alarm, Automate, Sleep,
WinBatch 99 ...).

Ostatní (19 programů, 50 MB, např.:
ACD See, Acrobat Reader, DirectX
6.0, Media Player,  WinAMP ...).

Program
Dr. Hardware
for Windows

vám poskytne snad
všechny možné

informace
o vašem počítači,

přehledně
uspořádané

a srozumitelné
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jsem nìjaký pamìtník, ale o �áro-
vièce 6 V/20 mA, jakou doporuèuje
v CB reportu p. R. Balek, jsem nikdy
nesly�el (viz PE-AR 1/1999, str. 43)!
Prosím o informaci, kde jsou tyto �áro-
vièky ke koupi.

V tomté� èlánku jsou chyby ve
schématu (obr. 1, str. 42) chybnì
oznaèená polarita napájecího napìtí
VCC a i elektrolytu 50 mF za pøedpokla-
du, �e vodivost tranzistorù (npn a pnp)
je správná.

Rozpor je i mezi tab. 1 (str. 42) a
textem (str. 43); v tabulce má tranzis-
tor 2SC460 fT = 8 MHz, kde�to v textu
má 300 MHz. To je dost podstatný
rozdíl. Je známo, �e pro zesilovaè by
fT tranzistoru mìla být asi 5x vy��í,
ne� je zpracovávaný kmitoèet, kde�to
u oscilátorù - zvlá�tì v zapojení se
spoleènou bází - mohou nastat oscila-
ce i na kmitoètu vy��ím, ne� je jeho fT!

J. �ubert, Praha 5

Vyjádøení autora:
Nesrovnalosti mezi rùznými tabul-

kami - i od stejného výrobce - jsou bo-
hu�el témìø bì�nou praxí. Je pravda,
�e tovární schémata a tabulky - i kdy�
pocházejí z Japonska - nemusí být
zrovna v poøádku.

Z ohlasù na seriál CB reportu
�Nìkolik jednoduchých vysílaèù pro pásmo CB�

�árovky 6 V/20 mA jsou od firmy
TAUNUS a koupil jsem je na setkání
radioamatérù v Holicích, 10 kusù po
dvou Kè.

R. Balek

Milá redakce,

tak jsem se v PE-AR 1/99 v CB
reportu dozvìdìl, �e máme dal�í
CB pásma! Tak nìjak kolem 34 MHz,
45 MHz, 60 MHz, 170 MHz a 450 MHz.
No to je dobøe, blahopøeji autorovi CB
reportu k úspì�nému lobby na ÈTÚ a
k uvolnìní dal�ích pásem pro CB.
Hned zaèneme jednat s výrobci o vý-
robì nových CB stanic napø. pro pás-
mo okolo 60 MHz!

Dále jsem se dozvìdìl, �e star�í
krystaly nemaji schopnost kmitat.
Mám krystaly 1 MHz z 2. svìtové vál-
ky a ty stále mají ochotu kmitat!

Ke schématu - opravdu lze vysílaè
v pásmu 27 MHz naladit pomocí S-
metru VKV pøijímaèe? V�dy� VKV za-
èínají a� od 30 MHz a VKV pøijímaèe
mívají rozsah 87 a� 108 MHz, nìkteré
zámoøské lze roz�íøit od 76 MHz do
108 MHz! Nebudou se náhodou spí�e
ladit tímto postupem na maximum pa-
razity ji� tak �patného oscilátoru bez
harmonických filtrù? Do pásma 76 a�
108 MHz spadá tøetí harmonická, tedy
81 MHz!

l Pásmo 28 MHz je nyní pøeplnìno
pirátskými stanicemi, které se nezøíd-
ka sna�í navázat spojení s konceso-
vanými amatéry a dokonce vy�adují
QSL direct. Vìt�inou se jedná o u�iva-
tele CB pásma, jejich� zaøízení umo�-
òuje naladit se i do amatérského
pásma. Dnes to ji� není výsada jen
italských, �panìlských ap. stanic, ale
na trhu se s takovými radiostanicemi
setkáte i u nás a v oblastech s vìt�í
koncentrací obyvatel (Praha ap.) i na
pásmu...
l Na ru�ièe platí poøádné pokuty.
Americký Federální úøad pro komuni-
kace (FCC) u�tìdøil operátorovi stani-
ce KA2YBP tuènou finanèní pokutu -
7500 $ za úmyslné ru�ení amatérské
sítì v pásmu 40 m pøenosem signálu
rozhlasového AM vysílaèe. Kdy� si
takto �vyèistil kmitoèet�, zaèal spokoje-
nì volat výzvu pod svou znaèkou.
Nové pøedpisy ÈTÚ mají té� obsaho-
vat finanèní sankce za pøestupky i pro
amatéry. Bylo by to potøebné.

Zvy�ovat napájecí napìtí opravdu
není nutné; pokud by takový vysílaè
s AM modulací náhodou nìkdo posta-
vil, ÈTÚ ho asi odhalí ji� pøi napájecím
napìtí doporuèeném a PE-AR bude
zase na oèích �kontrolním orgánùm�.

Zdraví V. Voráèek, ELIX

 Vyjádøení autora:
Jistì fundovaný autor kritiky, ètenáø

a dopisovatel pøehlédl ve svém nad-
�ení a skryté invektivì, �e èlánek není
stavebním návodem, jak bylo v úvodu
zdùraznìno, ale �e popisuje doporu-
èovaná zapojení výrobci polovodièù
�edesátých let, která døíve u nás ne-
byla publikována. Èlánek tedy vyplòu-
je informaèní mezeru. Dne�ní stále se
zdokonalující technologii a filozofii pøí-
strojù CB nelze s tehdej�ím stavem
srovnávat.

Ano, padesát let staré krystaly,
zvlá�tì pak ty ulo�ené ve vakuu, mají-
cí postøíbøené plo�ky, spolehlivì pra-
cují, jako je známý fakt, �e se vyskytu-
jí star�í typy, které nelze po del�ím
klidu rozkmitat.

Nejsem �autorem� dal�ích pásem
(CB nemám), kde je dovolen a umo�-
nìn provoz bez administrativních prù-
tahù. Jen jsem si dovolil struènì cito-
vat Generální povolení è. 05/1994,
kde se kromì pásma 27 MHz umo�-
òuje provoz i na jiných pásmech.

P. S.: Pøítel mì upozornil, �e ve
schématu na obr. 1 (PE-AR 1/99, str.
42) je obrácena polarita napájecího
napìtí oscilátoru.

R. Balek

l Elektromagnetická kompatibilita
(EMC) je pojmem nyní velmi diskuto-
vaným a je stra�ákem pro v�echny vý-
robce elektronických zaøízení, která
mohou buï produkovat ne�ádoucí
elektromagnetické spektrum do svého
okolí, nebo jejich funkce mù�e být ci-
zím elektromagnetickým polem ovliv-
nìna. V závìru loòského roku vy�la
v nìmeckém odborném nakladatelství
WEKA v Augsburgu (298 DM) publi-
kace o 1200 stranách s dal�ími údaji
na CD-ROM, který je souèástí publika-
ce. Shrnuje jednak ve�keré dosud pøi-
jaté normy týkající se EMC pro Evrop-
skou unii, jednak metody a popis
pøístrojù pou�ívaných k mìøení. Na
publikaci se podílelo pøes 30 autorù
pod vedením Dipl. Ing. Karl-Otto Mül-
lera, který ji� více jak 20 let pracuje
v oboru mìøicí techniky pro EMC u fir-
my Rohde&Schwarz. Nechybí ani pøe-
hled a adresy firem, které jsou v nì-
mecky mluvících zemích schopny
zajistit slu�by v tomto oboru. Tato pøí-
ruèka je v souèasné dobì kompendi-
em poznatkù z oblasti EMC.
 l V Nìmecku se stále více projevuje
úbytek zájmu o elektrotechnický obor;

napø. od roku 1990 poklesl poèet
pøihlá�ených do prvního semestru vy-
soko�kolského studia z 25 000 na pou-
hých 10 000! Vedoucí pracovníci vý-
znamných firem, kde elektrotechnika
má své nezastupitelné uplatnìní, ji�
poèítají s nedostatkem in�enýrù. Tento
stav je mj. zpùsoben i velmi �patným
finanèním ohodnocením technikù ve
srovnání s absolventy vysokých �kol
humanitních oborù.
l V Johannesburgu v nakladatelství
Mafube vy�la pìtidílná publikace nazva-
ná �Od tam-tamu k Internetu� - vùbec
prníá publikace zabývající se souhrn-
nì telekomunikaèní technikou vydaná
na africkém kontinentì. Cena je 60 $
vèetnì po�tovného kamkoliv na svìtì,
objednat si ji mù�ete prostøednictvím
E-mailu na adrese:
mazwait@mafube.co.za
l Aktuální MUF/LUF køivky si mù�ete
po zadání zemìpisných souøadnic
vlastních a �ádané stanice zobrazit èi
vytisknout na internetu na stránce
//solar.uleth.ca/solar/www/realitime.html
Hodnoty, ze kterých se køivky vypoèítá-
vají, jsou aktualizovány ka�dou hodinu.

QX

Pozn. red.: Za �60 MHz� se omlou-
váme, vzniklo chybou tisku namísto
v GP è. 05/1994 uvádìného pásma
80 MHz.

Vá�ená redakce,
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Analyzátor je pøístroj ke stanovení
jednotlivých slo�ek mìøené velièiny.
Analyzátor ÈSV by tedy mìl umo�nit sta-
novení v�ech slo�ek, ovlivòujících mìøe-
ný ÈSV - èinitel stojatých vln.

Víme, �e èinitelem stojatých vln se
zpravidla vyjadøuje míra pøizpùsobení
impedance antény k impedanci napáje-
èe. Z provozních hledisek jsou hodnoty
ÈSV, odeèítané z bì�ných reflektometrù
na výstupu vysílaèe, dostateènou infor-
mací o pøenosu vf energie z vysílaèe do
systému napájeè - anténa. Vylouèíme-li
pak vliv napájeèe mìøením ÈSV nebo
jeho pøepoètením pøímo na svorky anté-
ny, vyjadøuje ÈSV jednodu�e i napájecí,
tzn. impedanèní vlastnosti samotné an-
tény [1, 2].

Pouhý ÈSV v�ak neposkytuje dosta-
teènou informaci o obou slo�kách impe-
dance - o reálném odporu a jalovém od-
poru (kapacitní nebo indukèní reaktanci).
Proto je optimalizace pøizpùsobení anté-
ny, tzv. �ladìní� antény pouze pomocí re-
flektometru zdlouhavá, pracná, èasto ne-
úspì�ná, a do znaèné míry závislá na
zku�enostech i teoretických znalostech
z obvodové a anténní problematiky.

V profesionální praxi se zásadnì mìøí
obì slo�ky (XC, XL) impedance (Z) a
z výsledkù mìøení se snadno urèí opti-
mální rozmìrové úpravy záøièe antény
nebo optimální parametry kompenzaè-
ních obvodù. Pro tato mìøení se pou�í-

valo a dodnes je�tì pou�ívá rùzných,
dnes ji� klasických, ale stále velmi pøes-
ných pøístrojù, jakými jsou rùzné typy
speciálních vf impedanèních nebo admi-
tanèních mùstkù (firem General Radio,
Wayne Keer, Marconi i TESLA apod.),
nebo tzv. Z-g diagrafù, èi impedanèních
woblerù (Rohde&Schwarz, TESLA). Mo-
vitìj�í profesionální pracovi�tì v�ak ji�
pøecházejí na nejmodernìj�í víceúèelové
kabelové a anténní analyzátory [4, 5],
které pracují s vynikající pøesností v neu-
vìøitelnì �irokém kmitoètovém rozsahu
2 a� 3000 MHz. Jejich rozmìry jsou pøi-
tom kabelkové s hmotností do 1 kg, tak-
�e usnadòují i ve�kerá �terénní� mìøení,
napø. na svorkách ji� instalovaných an-
tén nebo kdekoli podél kabelových tras.
Za jejich extrémní vlastnosti je v�ak nut-
no zaplatit i extrémní ceny, a to statisíce.
Ale je to kvalita [3, 4, 5].

Pro amatérská mìøení impedancí je
mo�né pou�ít tzv. aktivních reflektomet-
rù [6]. Principiálnì jsou to vlastnì bì�né,
dobøe ocejchované reflektometry, nejlé-
pe s vlastním generátorem kmitoètù, do-
plnìné nìkolika jednoduchými pøídavný-
mi obvody R-L-C. Pomocí aktivního
reflektometru pak lze zmìøit a rùznými
nepøímými metodami dopoèítat dal�í vf
parametry mìøených obvodù, kabelù
nebo antén. Mìøicí postup je v�ak zdlou-
havý a vy�aduje jisté znalosti obvodové
a anténní problematiky. Pùvodní model

analyzátoru ÈSV firmy MFJ - typ 259
z roku 1994, nìkolikrát testovaný i na
stránkách amatérských èasopisù [7, 8,
9], je v podstatì vý�e zmínìným aktiv-
ním reflektometrem. Jeho vf senzory
v�ak nejsou smìrové vazební obvody,
ale �irokopásmový vf impedanèní mùs-
tek. Na jeho dvou ruèkových mìøidlech
lze snadno sledovat plynulost zmìn ÈSV
a impedance v závislosti na kmitoètu pøi
hledání rezonancí antén, LC obvodù, ka-
belových úsekù apod. Vyhovuje tedy pro
bì�ná amatérská mìøení. Nelze jím v�ak
pøímo mìøit obì slo�ky impedance. Na
displeji pøístroje se odeèítá pouze nasta-
vený kmitoèet, popø. kmitoèet vnìj�ího
zdroje, proto�e MFJ 259 pracuje i jako
èítaè signálù, pøivádìných na zvlá�tní
konektor BNC. Mìøený objekt se pøipoju-
je k panelovému konektoru PL (!).

Podobným typem pøístroje pro �na-
stavování� antén je i model VHF ANA-
LYST RF1 nebo RF5 firmy AUTEK RE-
SEARCH. Jeho display poskytuje pouze
èíslicové údaje o kmitoètu, ÈSV a abso-
lutní hodnotì impedance. Nemá ruèková
mìøidla, tak�e neumo�òuje sledovat ná-
zornì plynulost zmìn v závislosti na kmi-
toètu. Na druhé stranì jeho mikroproce-
sor sám vyhledá a nastaví kmitoèet
s minimálním ÈSV. Mìøení i výpoèet dal-
�ích parametrù je slo�itìj�í a pøedpoklá-
dá jisté znalosti v oboru mìøení antén.
RF1 pracuje v rozsahu 1,2 a� 32 MHz,

MFJ 259B -
nový model

analyzátoru ÈSV
Jindra Macoun, OK1VR

Jindra, OK1VR, pøi praktickém mìøení analyzátorem MFJ 259B
(foto redakce PE-AR)

Pohled na pøední panel analyzátoru ÈSV americké firmy MFJ
typu 259Bð

ð
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RF5 v rozsazích 35 a� 70 MHz a 138 a�
500 MHz.

Vý�e uvedené mo�nosti nyní výraznì
mìní nový model - HF/VHF Analyzer
SWR-MFJ 259B. Vzhledovì stejný de-
sign v�ak kromì pùvodních obvodù je�tì
skrývá 8bitový mikropoèítaè, jeho� soft-
ware umí vyhodnotit a na displeji èíslico-
vì zobrazit kromì kmitoètu i ve�keré vf
parametry odvozené z výsledkù mìøení
na vf impedanèním mùstku v pásmu 1,8
a� 170 MHz.

MFJ 259B tedy poskytuje pøímo tyto
údaje:

l kmitoèet v MHz;
l reálný odpor v W, resp. reálnou slo�ku
(R) impedance (Z) v W;
l  jalový odpor v W, resp. reaktanèní
slo�ky (XC, XL) impedance (Z) v W;
l absolutní hodnotu impedance v W;
l fázi impedance ve stupních (°), tj. úhel
vektoru impedance ve stupních (°);
l kapacitu v pF a její reaktanci v W;
l indukènost v mH a její reaktanci v W;
l ÈSV, ale i èinitel odrazu nebo útlum
odrazu v dB - vzta�ené na 50 W, ale i
úèinnost pøenosu vf energie do zátì�e
(antény) v %;
l útlum kabelu v dB;
l èinitel zkrácení;
l délku kabelu, resp. vzdálenost k poru-
�e kabelu, tj. ke zkratu nebo pøeru�ení.

Ve�keré údaje jsou zobrazovány
s pøesností, jaké se donedávna dosaho-
valo jen na profesionálních pracovi�tích
s rozmìrnými pøístroji zmínìných firem.

Dvì ruèková mìøidla i nadále umo�-
òují a usnadòují analogovì sledovat ply-
nulost zmìn v oblasti minimálních, resp.
maximálních výchylek pøi hledání rezo-
nancí, kdy nás ostatní vf parametry zpra-
vidla nezajímají. Kdo se podobným mì-
øením zabýval, ví, �e ruèkovým mìøidlem
se extrémní hodnoty nastaví rychle, jed-
noznaènì a opticky názornì, zatímco
identifikace rychle �bì�ících� èíslic je ob-

tí�nìj�í. Na displeji se pak ji� jen pøesnì
odeète rezonanèní kmitoèet pøi minimál-
ní výchylce ÈSV.

Hlavní údaje,
uvedené v manuálu pøístroje

Kmitoètové pásmo 1,8 a� 170 MHz
v �esti èásteènì se pøekrývajících rozsa-
zích:

1,8-4 MHz 27-70 MHz
4-10 MHz 70-114 MHz
10-27 MHz           114-170 MHz

 Rozsah absolutních hodnot mìøe-
ných impedancí:

Z > 7 a� < 650 W.

 V tomto rozsahu lze na displeji pøes-
nì odeèíst té� velikost obou slo�ek ab-
solutní hodnoty impedance (Z). Je-li mì-
øená impedance mimo tento rozsah,
objeví se na displeji údaj - (Z > 650)
SWR > 25.

Proto�e reaktanèní slo�ky jsou kmito-
ètovì závislé, mìl by uvedenému rozsa-
hu absolutních hodnot zobrazovaných
impedancí odpovídat s dostateènou
pøesností pøibli�nì tento rozsah jejich
slo�ek, vypoètený dle známých vzorcù:

R (W) 7 a� 650 v pásmu 1,8 a� 170 MHz;
C (pF) 12 500 a� 135 na kmitoètu 1,8 MHz;
C (pF) 135 a� 1,5 na kmitoètu 170 MHz;
L (mH) 0,6 a� 60 na kmitoètu 1,8 MHz;
L (mH) 0,006 a� 0,6 na kmitoètu 170 MHz.

V dal�í èásti èlánku uvedeme praktic-
ké poznatky pøi pou�ití pøístroje spolu
s popisem mìøicích postupù pøi praktic-
kém nastavování (pøizpùsobování) nì-
kterých antén pro pásma KV i VKV.
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881 439,

E-mail: pdoud@email.cz
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Aèkoliv se oèekávalo, �e Organizace pro osvobození Pales-
tiny vyhlásí samostatnost v první polovinì leto�ního roku, ne-
stalo se tak. Nejvy��í pøedstavitel Palestinského národa Jásir
Arafat a pøedstavitelé Izraele se stále nemohou dohodnout na
definitivních podmínkách smlouvy, která by zaruèovala samo-
statnost Palestinského státu. Zatím tedy stále platí omezená
samospráva pro tuto èást území. Území je navíc rozdìleno na
dvì èásti oddìlené Izraelem. Èást na pobøe�í Støedozemního
moøe v pásmu mìsta Gazy se nazývá Gaza Strip. Druhá, vìt�í
èást, zvaná West Bank, je ohranièená Izraelem, Jordánskem a
Mrtvým moøem.

Pøesto�e Palestina je�tì oficiálnì neexistuje, Mezinárodní
telekomunikaèní unie ve své informaèní zprávì è. 685 ze dne
1. 2. 1999 pøidìlila Palestinì prefix E4. Na základì toho diplo-

mový výbor ARRL pro DXCC na svém zasedání 3. 2. 1999 roz-
hodl o zaøazení tohoto prefixu do diplomu DXCC od 1. 10.
1999. Platit budou v�echna spojení s tímto územím navázaná
od 1. 2. 1999.

Jakmile se oficiálnì toto usnesení dostalo na veøejnost,
okam�itì se objevily první stanice z této oblasti. Jako první za-
hájil provoz Ali, JY4NE, pod znaèkou E44A. Vysílal z hotelu
Palestina v Gaze. Bohu�el jeho operátorské schopnosti nesta-
èily na obrovský zájem stanic z celého svìta. V tomté� hotelu
se v�ak pøipravovala na vysílání skupina finských operátorù
v èele s Marttim, OH2BH. Zahájili svoji èinnost 16. 2. po dva-
nácté hodinì. Jeliko� ru�ili v�echny telefony v hotelu, museli
pracovat bez koncových stupòù. Pod znaèkou E44DX navázali
za 7 dní provozu 33 775 spojení. Teprve tato expedice dokona-
le zvládala znaèný pile-up mnoha tisíc zájemcù o novou zemi.
Po nich se ozvaly da�í expedièní stanice, které byly stále zava-
leny volajícími stanicemi. V�echny tyto expedice vysílaly z pás-
ma Gazy.

Pak se v�ak neoèekávanì ozval David, 4X/OK1DTP. David
dostal prefix E41, jeliko� jako pracovník Èeského velvyslanec-
tví v Tel Avivu bydlí ve mìstì Jeninu, které se nachází na pa-
lestinském území West Bank. Jeho povolení je platné od 24. 2.
1999. Bylo mu vydáno na celý rok a dá se znovu za poplatek
prodlou�it. David je pod znaèkou E41/OK1DTP velice aktivní.
Pracuje hlavnì v dobì svého volna o víkendech a umo�nil start
èeské expedice z Palestiny v leto�ních závodech CQ WW
WPX Contest. Pou�ívá zaøízení ICOM 706mkII, vertikál R7 a
dipóly na 80 a 160 m. Vzhledem k tomu, �e je perfektním ope-
rátorem, navazuje se s ním spojení velice lehce. Støídá v�ech-
na pásma i druhy provozu a je ho mo�no sly�et hlavnì na
WARC pásmech. Také jeho otec Jiøí, OK1TD, který ho nav�tí-
vil, se ozval pod jeho znaèkou. OK1TD mu také vyøizuje QSL
agendu.

OK2JS

ð

Palestina - nová zemì DXCC

V souèasné dobì se cena tohoto pøístro-
je pohybuje kolem 12 000 Kè.
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Kalendáø závodù
na èervenec a srpen

12.7. Aktivita 160 CW 19.00-21.00
17.7. HK Independence Day MIX 00.00-24.00
17.-18.7. SEANET Contest CW 00.00-24.00
17.-18.7. AGCW QRP Summer CW 15.00-15.00
24.7. Diplom Sverige Cont.SSB 07.00-10.00
24.-25.7. RSGB IOTA Contest SSB 12.00-12.00
24.-25.7. Russian WW Cont. RTTY 00.00-24.00
25.7. Diplom Sverige Cont. CW 07.00-10.00
1.8. YO DX contest MIX 00.00-20.00
1.8. Provozní aktiv KV CW 04.00-06.00
1.8. SARL Contest SSB 13.00-16.00
2.8. Aktivita 160 CW 19.00-23.00
7.8. SSB liga SSB 04.00-06.00
7.8.   Europ. SW Champ. SSB/CW 10.00-22.00
9.8. Aktivita 160 CW 19.00-23.00
14.-15.8. Europ. Cont. (WAEDC)CW 00.00-24.00
14.8. OM Activity CW/SSB 04.00-06.00
14.-15.8. Keymen�s Club (KCJ) CW 12.00-12.00
15.8. SARL Contest CW 13.00-16.00
21.-22.8. SEANET Contest SSB 00.00-24.00
28.8. Závod k výroèí SNP CW 03.00-05.00
28.-29.8. TOEC Grid Contest CW 12.00-12.00

Termíny uvádíme bez záruky. Pod-
mínky jednotlivých závodù uvedených
v kalendáøi naleznete v tìchto èíslech
PE-AR: SSB liga a Provozní aktiv 1/98,
OM Activity 2/97, Aktivita 160 6/97, SEA-
NET minulé èíslo PE-AR, stejnì i RSGB
IOTA. TOEC Grid a Závod k výroèí SNP
PE-AR 7/98, HK Contest a Russian
RTTY PE-AR 6/97, European Champi-
onship PE-AR 6/96, SARL a KCJ PE-AR
8/96, YO-DX (pozor - posun èasu závo-
du!) PE-AR 7/96.

Pozor! European Championship má
zmìnu v bodování (CW i SSB spojeni po
jednom bodu), zmìna pásma nebo
módu mù�e být nejvý�e 10x bìhem jed-
né hodiny (10.00-10.59, 11.00-11.59
atd.).

European DX Contest (WAEDC)

Letos ji� 45.
roèník - poøádá
DARC ka�doroè-
nì tøikrát: CW
v�dy celý druhý
víkend v srpnu,
SSB v�dy celý druhý týden v záøí a ko-
neènì RTTY v�dy celý druhý víkend
v listopadu. Zaèátek je v�dy v sobotu
v 00.00 a konec v nedìli ve 24.00 UTC.
Závodí se v kategoriích: A) jeden ope-
rátor, v�echna pásma; B) více operáto-
rù, jeden vysílaè; C) více operátorù, více
vysílaèù v okruhu 500 m, na ka�dém
pásmu se pøipou�tí jeden signál; D) po-
sluchaèi. Pásma 3,5 a� 28 MHz mimo
WARC, vymìòuje se kód sestávající
z RS(T) a poøadového èísla spojení poèí-
naje 001. Ka�dé spojení se hodnotí jed-
ním bodem. Ka�dé pøijaté QTC (viz dále)
té� jedním bodem. Násobièi jsou DXCC
zemì podle posledního platného sezna-
mu, v pásmu 3,5 MHz se ka�dý násobiè
poèítá 4x, v pásmu 7 MHz 3x a v pás-
mech 14, 21 a 28 MHz 2x. Navazují se
spojení jen s mimoevropskými stanicemi
(viz výjimku u RTTY). K souètu bodù za
spojení se pøiètou body za QTC a tento
souèet se vynásobí poètem získaných
násobièù ze v�ech pásem. Kromì bì�-
ných spojení jako v jiných závodech se
navazují spojení je�tì k pøedávání QTC.

Ka�dé QTC zaèíná èasem UTC, násle-
duje znaèka stanice a èíslo spojení. QTC
pøedávají výhradnì mimoevropské stani-
ce stanicím v Evropì a od jedné stanice
je mo�né získat nejvý�e 10 QTC bez
ohledu na pásma. Ka�dé pøedávání QTC
se zaèíná pøedáním kódu: napø. QTC 8/6
znamená, �e stanice, se kterou máme
spojení, pøedává svou osmou skupinu
QTC, ve které je 6 rùzných QTC. Násle-
duje pøedávání vlastních QTC, napø.
1345/ DL6RK/342 znamená, �e ve 13.45
UTC byla na�e protistanice ve spojení
se stanicí DL6RK a ta pøedávala èíslo
spojení 342. Pøijaté QTC se potvrzuje:
QTC 8/6 OK. V deníku musí být vyzna-
èeno, na kterém pásmu bylo QTC pøija-
to.

Stanice s jedním operátorem musí
mít z celkové doby závodu, která je 48
hodin, nejménì 12 hodin pøestávku a
tato pøestávka mù�e být rozdìlena do tøí
èástí s libovolnou délkou. V deníku musí
být jednotlivé èásti vyznaèeny. Pøechod
z jednoho pásma na druhé je mo�ný a�
po 15 minutách provozu, odskok na jiné
pásmo je povolen jen k získání nového
násobièe. Pou�ití clusteru je povoleno ve
v�ech kategoriích.

Zvlá�tní podmínky pro posluchaèe:
 Posluchaèi zaznamenávají spoje-

ní v�ech stanic, tzn. evropských i DX,
které pracují v závodì. Ka�dou stanici je
mo�né zaznamenat pro získání bodu jen
jednou na ka�dém pásmu, násobièi jsou
WAE i DXCC zemì. Za jedno odposlou-
chané spojení (znaèky obou korespon-
dujících stanic a kód pøedávaný jednou
stanicí) je jeden bod, ale je mo�né získat
a� dva násobièe a dva body, pokud za-
chytíte odesílaný kód od obou stanic.
Také posluchaèi mohou zapsat od ka�dé
stanice nejvý�e 10 pøedávaných QTC.

Zvlá�tní podmínky pro RTTY èást:
 Pøi RTTY provozu je mo�né pracovat i
s evropskými stanicemi, navíc jsou jako
násobièe i WAE zemì. Ka�dá stanice
mù�e vysílat i pøijímat QTC, ale pøijaté
platí jen od mimoevropské stanice.

Deníky se zasílají na zvlá�tních for-
muláøích, urèených pro tento závod v�dy
do 15. dne následujícího mìsíce na ad-
resu: WAEDC Komitee, P. O. Box 1126,
D-74370 Sersheim, BRD (vzor formuláøe
za SASE u OK2QX). Pøi více jak 100
spojeních na jednom pásmu je nutný
kontrolní pøehled znaèek. Pøipou�tí se i
deník na disketì 3,5" nebo 5,25" pod
MS-DOS a ve formátu ASCII, doplnìný
sumáøem a podepsaným èestným pro-
hlá�ením. Pro E-mail je adresa

waedc@compuserve.com
Diplomy obdr�í vítìzné stanice ka�-

dé kategorie v ka�dé zemi za pøedpokla-
du, �e navázaly alespoò 100 spojení,
nebo získaly alespoò 10 000 bodù, a
stanice, které získají alespoò 100 000
bodù. Soutì�ní komise kontroluje i dodr-
�ování povolených kmitoètù bìhem zá-
vodu v pásmech 3,5 a 14 MHz, nesmí se
vysílat v segmetech CW 3560-3800,
14 060-14 350, SSB 3650-3700, 14 100-
14 125 a 14 300-14 350 kHz.

3.8. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00
7.-8.8. Summer Contest (F6BCH) 14.00-14.00

144 MHz a vý�e
8.8. ALPE ADRIA VHF Contest 1) 07.00-17.00

144 MHz
7.8. BBT, UKW-Field Day (DL) 07.00-09.30

1,3 GHz
7.8. BBT, UKW-Field Day 09.30-12.00

2,3-5,7 GHz
8.8. BBT, UKW Fieldday 432 MHz 07.00-09.30
8.8. QRP závod 2) 144 MHz 08.00-14.00
8.8. BBT, UKW Field Day 144 MHz 09.30-12.00
10.8. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00
14.8. S5 Maraton 144 a 432 MHz 13.00-20.00
15.8. Trophy F8TD 1,3 GHz a vý�e 04.00-11.00
15.8. AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 07.00-10.00
15.8. OE Activity 432 MHz-10 GHz 07.00-12.00
15.8. Provozní aktiv 08.00-11.00

144 MHz-10 GHz
22.8. Field Day Sicilia (I) 144 MHz 07.00-17.00
24.8. Nordic Activity 50 MHz 17.00-21.00
29.8. Field Day Sicilia 50 MHz 07.00-17.00

V�eobecné podmínky pro závody na
VKV viz PE-AR 8-9/96.
1) Podmínky viz AR A5/95 a AMA 3/96.
2) Podmínky viz PE-AR 7/99 a AMA 3/95,
deníky na OK1MG.

QRP závod na VKV

1) Èeský radioklub po-
øádá QRP závod na VKV,
který se koná v�dy v ne-
dìli o prvním víkendu
v srpnu od 08.00 UTC do
14.00 hodin UTC v pás-
mu 144 MHz. V roce
1999 je to 8. srpna.

2) Kategorie: 1-Single
op. - výkon vysílaèe do
10 W, libovolné QTH; 2-Multi op. - výkon
vysílaèe do 10 W, libovolné QTH.
V obou kategoriích musí být zaøízení na-
pájené pouze z chemických zdrojù prou-
du bez pou�ití elektrovodné sítì a agre-
gátù.

3) Zpùsob provozu: CW, SSB a FM.
4) Kód: RS(T), poøadové èíslo spoje-

ní od 001 a WW lokátor.
5) S ka�dou stanicí lze do závodu za-

poèítat jedno platné spojení, pøi kterém
byl obìma stanicemi pøedán a potvrzen
kompletní soutì�ní kód.

6) Bodování: Za jeden kilometr pøe-
klenuté vzdálenosti se poèítá 1 bod.

7) Soutì�ní deník se v�emi nále�i-
tostmi podle bodu 13) V�eobecných
podmínek pro závody na VKV je tøeba
odeslat do deseti dnù po závodì na ad-
resu vyhodnocovatele OK1MG:

Antonín Køí�, Polská 2205,
272 01 Kladno 2.
8) Pokud není stanoveno jinak, platí

V�eobecné podmínky pro závody na
VKV, platné od 1. 1. 1994.

Poznámka: Vzhledem k tomu, �e
v nedìli 8. srpna 1999 probíhá v pásmu
144 MHz souèasnì nìkolik závodù
(Francouzský Contest, Alpe Adria Con-
test a BBT), dá se pøedpokládat, �e sta-
nice soutì�ící v QRP závodì budou mít
dostatek protistanic.

Kalendáø závodù
na srpen

OK1MG

l Je�tì do konce èervence mù�ete
pracovat se skotskými stanicemi, které
pou�ívají pøíle�itostné prefixy v rámci
oslav ustavení samostatného skotského
parlamentu. Stanice GMxAAA pou�ívají
prefix 2SxAAA, MMx prefix 2Ax, 2Mx
(stanice zaèáteèníkù) prefix 2Tx.

QX
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Pøedpovìï podmínek �íøení KV
na èervenec

Prùmìrná èísla sluneèních skvrn R za leden a� kvìten 1999 byla 62,4,
66,1, 69,1, 63,9 a 106,3. Vyhlazené hodnoty R12 za loòský leden a� listopad
vycházejí na 43,9, 49,0, 53,6, 56,6, 59,4, 62,5, 65,4, 67,7, 69,4, 70,4 a 70,9.
Vzestup se díky poslednímu vysokému R koneènì mírnì zrychlil, ale na vyhla-
zené køivce zatím nepøíli�, nebo� do výsledného R12 se R za poslední (stejnì
jako za první) mìsíc poèítá pouze polovinou (tak�e oba dva dohromady ovliv-
ní jeho vý�i jednou dvanáctinou). Doufejme, �e se nasazené tempo udr�í a
parametry ionosféry pak budou v prùmìrných dnech èervence odpovídat R12
=125, z nì� vycházejí pøipojené diagramy. Na nich vidíme úèinek letních
zmìn, kdy se ionosférická oblast F v denní dobì rozdìlí na dvì èásti, tj. na
dvì vzdálené oblasti se dvìma maximy ionizace v oblastech F1 a F2. Výsled-
kem jsou proti chladnìj�ím mìsícùm ni��í a plo��í køivky nejvy��ích pou�itel-
ných kmitoètù (které jsou strmìj�í jen na trasách, vedoucích ji�ní polokoulí
Zemì, kde panuje zima). S výjimkou ji�ních smìrù bude proto malý rozdíl
v charakteru podmínek mezi dnem a nocí a na nejkrat�ích pásmech bude nej-
vìt�í zmìny pùsobit výskyt sporadické vrstvy E - nejen pro �íøení signálù
v rámci Evropy (tzv. shortskipem), ale té� jako jednoho ze stavebních kamenù
pøi vzniku ionosférických vlnovodù [kde pùjde nejèastìji o jeho zakonèení po-
blí�e místa vysílaèe a (pøípadnì nebo) pøijímaèe].

V pøehledu se vrátíme do leto�ního dubna, kdy ji� sice na Slunci i
v ionosféøe byly patrné zøetelné náznaky blí�ícího se vzestupu sluneèní aktivi-
ty, by� je�tì nepøíli� pøesvìdèivì. Bøezen konèil rozkolísaným vývojem vlivem
geomagnetické poruchy okolo 29. 3. V dal�ím neklidném vývoji se zhor�ily
podmínky �íøení krátkých vln pouze krátce a a� 1. 4. Celková úroveò sluneèní
aktivity zaèala stoupat. Nástup erupèní aktivity jsme zaregistrovali od 3. 3.
hned ve dvou skupinách skvrn - jedné na severovýchodì a druhé na jihozápa-
dì sluneèního disku. Magnetické pole Zemì bylo vìt�inou neustálené, a proto
podmínky �íøení dosti kolísaly, proti posledním dnùm bøezna ale byly díky vìt-
�í sluneèní radiaci pøece jen o dost lep�í. Oèekávaný vzestup sluneèní aktivity
probìhl s plo��ím vrcholem 7.-8. dubna. Jediná vìt�í erupce z 8. dubna ne-
mìla valný vliv na dìje na Zemi, obdobnì jako výron koronální plasmy o ètyøi
dny pozdìji. Podmínky �íøení krátkých vln zùstaly nadprùmìrné a amplituda
jejich kolísání se postupnì zmen�ila. Jejich chod byl ale velmi nepravidelný a
maxima nejvy��ích pou�itelných kmitoètù se vyskytovala støídavì témìø ná-
hodnì v dopoledních i odpoledních hodinách.

Del�í pokles sluneèní aktivity po 11. 4. se na podmínkách �íøení nejprve
nijak negativnì neprojevil, na èem� mìl zásluhu pøevá�nì panující klid mag-
netického pole Zemì. To ale zaèalo být od 16. dubna aktivní a mohutnìji za-
pùsobily poruchy: 20. 4. a je�tì více 17. 4. Mezitím panoval promìnlivý vývoj
s intervaly velmi dobrými (napø. 18.-19. 4.) a s hor�ími (od 20. dubna). Pokles
sluneèního toku - S.F.U. se zastavil na 98 jednotkách 23. dubna a zaèal mírnì
rùst. Pøesto�e bylo geomagnetické pole vcelku klidné, podmínky �íøení se ne-
lep�ily - zvlá�tì ne v pásmech 21 a� 28 MHz. Pøíèinou byly nízké hodnoty kri-
tických kmitoètù oblasti vrstvy F2 i maximální pou�itelné kmitoèty MUF.
V na�ich zemìpisných �íøkách dosahoval f0 F2 nejvý�e 7 a� 8 MHz v nevý-
razných maximech kolem 10.00 a mezi 16.00 az 19.00 UTC. Pro spojení
s nejvzdálenìj�ími stanicemi byla proto vhodná pásma 10 a 14 MHz a v noci
7 MHz. V pásmech 18 a 21 MHz se slu�nì otevíral dopoledne smìr na Japon-
sko, v podveèer do Ji�ní Ameriky, Karibiku a na východní pobøe�í USA. Signá-
ly z Austrálie a Nového Zélandu pøicházely dlouhou cestou, tedy pøes Ji�ní
Ameriku, z azimutù 240 a� 290 °.

V závìru mìsíce koneènì nastal oèekávaný vzestup sluneèního rádiové-
ho toku a jeho hodnoty a zásluhu na tom mìly dvì vìt�í skupiny skvrn, které
se objevily na sluneèním disku 24. 4. a 29. 4. Výraznì o�ila i desítka, kde jsme
vedle majákù IBP mohli pravidelnì a dobøe sly�et majáky ZS6PW, ZS6DN,

ZS1J, ZS1LA a Z21ANB. Zajímavý byl LU4XS na 28 195,5 kHz, vysílající jen
jednou za tøi minuty, z ji�ního cípu Argentiny - lokátor FD65PA(!). Stav iono-
sféry odpovídal podle USAF koncem bøezna a poèátkem dubna èíslu skvrn
pod 70, od 12. dubna ji� pøed 80 a v polovinì dubna okolo 90. Následoval pro-
pad pod 70 a v posledních dnech mìsíce a� k 60. Reakce na vy��í sluneèní
aktivitu si dala na èas a dal�í vzestup zaèal a� od 5. kvìtna. Pøíjemná èísla
nad 100 se v hodnocení zaèala soustavnì vyskytovat od 10. kvìtna.

Spolehlivost majákù IBP vzrostla a za pozornost stál zejména signál majá-
ku VE8AT, který se objevil po del�í pøestávce, vynucené stìhováním do Seve-
rozápadního teritoria. Jeho charakter výteènì mapuje situaci v pásu polárních
záøí. Mimo nìj jsme mohli pravidelnì (a� na øídké výpadky dvou a� tøí z nich)
dennì sledovat zejména 4U1UN, KH6WO, W6WX, ZL6B, VK6RBP, JA2IGY,
4S7B, ZS6DN, 5Z4B, 4X6TU, OH2B, CS3B, LU4AA, OA4B a YV5B. Dobøe
byly sly�et i oba profesionální majáky VL8IPS (TCVR Rockwell Collins HF-
8022 s 2 kW do antény AEA 628D = bikónický monopól) z Darwinu a LN2A ze
Sveio (ICOM IC-725, IC-4KL PA, s 1 kW na v�ech kmitoètech do 5pásmového
vertikálního monopólu), vysílající na kmitoètech 5471 kHz, 7871 kHz,
10 408 kHz, 14 396 kHz a 20 946 kHz.

Závìrem pøehled denních mìøení za duben. Prùmìrný sluneèní tok 117,3
S.F.U. byl spoèten z denních hodnot 103, 100, 103, 116, 133, 137, 141, 139,
136, 136, 131, 130, 130, 120, 122, 123, 116, 113, 110, 105, 103, 100, 98,
101, 103, 105, 109, 110, 122 a 124. Øada názornì ukazuje zmìnu charakteru
vývoje, kdy proti pøedchozím mìsícùm vymizely del�í a hlub�í poklesy. Stav
geomagnetického pole ukazují indexy Ak z Wingstu 12, 12, 12, 16, 12, 10, 14,
8, 6, 19, 12, 9, 4, 8, 4, 19, 37, 8, 14, 23, 14, 6, 6, 5, 6, 9, 16, 20, 27 a 20, jako�
i jejich prùmìr 12,9.

Øada radioamatérù si letos v prùbìhu
bøezna/dubna stì�ovala na velmi �patné
podmínky pro DX provoz (mne nevyjíma-
je), i kdy� vývoj a napø. dosa�ené výsled-
ky lednové expedice na ostrov Camp-
bell, která pøekonala v�echny mo�né
rekordy v poètu navázaných spojení, blí-
�ící se vrchol podmínek tohoto sluneèní-
ho cyklu jednoznaènì potvrzují.

Inu, tentokráte se sluníèko spokojí jen
s prùmìrnými èísly, ukazujícími jeho ak-
tivitu, a o mnoho lep�í to ji� do skuteèné-
ho maxima nebude. Kdy� vezmeme
v úvahu, �e za intenzitou sluneèní aktivi-
ty v�dy ponìkud pokulhává intenzita ge-
omagnetických jevù (jinak øeèeno jejich
maximum je v�dy za maximem sluneèní
èinnosti opo�dìno), mohou nás ji� pøí-
jemnì pøekvapit jen obèasná enormní

zlep�ení podmínek pøed nástupem mag-
netických bouøí. Následující minimum se
dá pøedpokládat v konci roku 2006 a�
polovinì 2007 (køivka intenzity sluneèní
èinnosti není symetrická, ale má strmý
vzrùst a pomalý pokles), tak�e se musí-
me sna�it vytì�it nyní a v následujících
dvou-tøech letech, co se dá - doufejme
�e se dostaví alespoò krátkodobé se-
kundární maximum srovnáním køivky po-
klesu na solidních - pøibli�nì souèas-
ných hodnotách sluneèního toku...

Abyste si udìlali alespoò pøibli�nou
pøedstavu o vývoji v následujících mìsí-
cích, tak jen struèná tabulka, jak by mì-
ly vypadat hodnoty sluneèního toku do
konce pøí�tího roku:
mìs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999 182 185 188 191 193 196 198 199 201 202  203  204
2000 205 205 205 205 204 203 202 201 200 199  197  195

A vývoj v roce 2001 je odvislý právì
od ev. výskytu sekundárního maxima -
vìt�inou by se sluneèní tok mìl pohybo-
vat v hodnotách neklesajících pod 190.
Berte té� do úvahy, �e zatímco v dobì
kolem minima sluneèní èinnosti má tento
tok dlouhodobì nemìnné hodnoty, pøi
maximu sluneèní èinnosti je rozptyl hod-
not od prùmìru znaèný, tak�e charakter
podmínek se mù�e skuteènì den ze dne
zmìnit k nepoznání.

Literatura
[1] Interaktivní stránky k �íøení vln na in-
ternetu:
http://www.isp.gov.au/asfc/current/predsvs.html
http://www.concentric.net/~jerhall/
[2] �panìlské CQ 3/99, rubrika Propaga-
ción od EA8EX.
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 FUNK 4/1999, Baden-Baden. PSK31 - revo-
luèní obrat v RTTY. MFJ-8100, hodnotný �nostal-
gický� pøijímaè pro v�echny druhy provozu. Mikro-
procesor TLA 1275-100 MC hlídal výkonový
koncový stupeò na 23 cm. Pøímé spojení pøes po-
èítaè. Dvojitý operaèní zesilovaè MC1458. Rychle
(za 3 hodiny) postavená pokusná ,yagina� pro
23 cm. Jednoduchý minitransceiver �Optimista� a
jeho nástupce (KV). Nf filtr pro lep�í selektivitu.
Mìøení jakosti cívek a oscilaèních obvodù staniè-
ním transceiverem. Stínìná rámová anténa pro
1,8 MHz. S bicyklem na KV a VKV (12. pokraèová-
ní). Amatérská zapojení ze starých dob (QRP se
dvìma EL84). Anténní diagramy po domácku na
poèítaèi s programem Andia-3.exe. Amatérství a
internet: Výrobci a obchodníci. Krátkovlnné trans-
ceivery (pøehled). Krátkovlnné pøijímaèe (pøehled).
VKV/UKV do ruky (pøehled). Mobilní i pevné stani-
ce VKV/UKV (pøehled). BBC se vzdala dvou mili-
ónù posluchaèù (zastavení nìmeckého vysílání).
U�iteèná vylep�ení na Kenwood TS-505.

 FUNK 5/1999, Baden-Baden. Dálnopisný
analyzátor W4IPC. �ikovný skener ICOM IC-R2
s vyhledávacím systémem CTCS (495 kHz a�
1100 MHz). ICOM IC-T81E (ruèní transceiver pro
6 m, 2 m, 70 cm a 23 cm). Nový program RX-Clus-
ter pro Windows 95/98/NT. Úprava KV transceive-
rù Yaesu FT-990 a FT-1000. Selektivní aktivní
anténa pro KV. Pøenos dat na 125 kHz po elektro-
rozvodné síti. QRP s DSB: Úvod a pøídavný modul
DSB (ne pro jednopásmový, nýbr� pro dvoupás-
mový provoz). Èyøicetiwattový výkonový útlumový
èlen od 0 do 150 MHz. Návod na stavbu stanice
pro 160 m. Dobrá pájeèka u�etøí peníze. Dodr�ujte
odstup - ale jaký? (Ochrana osob pøed elektro-
magnetickým polem.) Amatérství a internet: Ama-
térství na univerzitách. �Orel� nalétává: Program
Eagle 3.55 pro výrobu plo�ných spojù. Digitální
zpracování signálu se stavebnicí Startekit ADSP-
21xx EZ-KIT Lite firmy Analog Devices. Amatérská

zapojení ze za�lých dob: Jednopásmová modula-
ce v telegrafním vysílaèi. Ble�í trh v Mannheimu.
Expedice VK6LC na Rowley Shoals. Doslech
z Bonnu - nebezpeèí pro amatérské vysílání (dato-
vé sítì). Amatérské setkání v Groningen.

CQ HAM RADIO 4/1999, Tokio. Pøíjem SSTV
z orbitální stanice MIR. Elektronický kompas GPS
Pioneer americké firmy Magellan. Programy Win-
Orbit na výpoèet drah umìlých dru�ic. Program na
optické znázornìní zvukového signálu FFTDSP.
Signály 9G5DX z Ghany. Král Husein JY1 - silent
key. 96 004 spojení expedice Canberra, ZL9CI.
Expedice na Cocos Keeling, VK9CL. Amatérská
televize na 47 GHz. Udìlal jsem si transceiver ze
stavebnice K2. ICOM IC-706 MKIIG. Yaesu FT-
100 (oba od 160 m do 70 cm). Komerèní antény
pro mobilní provoz. Programy elektronických map
GPS. Biè na 7 MHz, dlouhý 1.5 m, ladìný variome-
trem. ,Biè� na 144/430 MHz. Anglie a Evropa na
136 kHz. Elektromagnetické pole v okolí antény.
Voda a magnetické pole. Pøijímaè AR5000 s ana-
lyzátorem spektra 5500. Pokusy s anténou GP
s ohnutými radiály. Prùzkum výkonových zesilova-
èù osazených elektronkami. Povídání o výkonu.
Z rozhlasových pásem. Úvod do telegrafních spo-
jení. DXCC status Burundi 9U. Úvahy o telegrafii
v DX provozu. Zámoøská spojení na 144 MHz.
QRP na VKV. Zku�enosti s toroidními jádry v line-
árních zesilovaèích.

RADIOAMATER CQ YU 12/1998, Beograd.
Radioamatéøi a vlast (kniha o 75 letech radioama-
térství v Jugoslávii). Anténa Beverage. Jaké byly
vùbec první antény. ,Yagina� tajemství zbavená -
co je to anténa? Elektromagnetické jevy v gravi-
taèním poli. Souèasný vysílaè 3,5 MHz CW. Antén-
ní pøizpùsobovací èlen. SSTV - stará idea v novém
rouchu. Král Husein, JY1, silent key. Amatérská
radiogoniometrie. Portrét: Rodoljub Rankoviè,
YZ1AA.

ANTIQUE RADIO 4/1999, Maser. Sport u fir-
my Ducati (Bologna) v roce 1942. Pøijímaè-vysílaè
CDN No 58 (kanadský) z druhé svìtové války. Er-
cole Pagani, nestor italských sbìratelù drobných
elektrických pøístrojù (galvanické èlánky, kapesní

O èem pí�í jiné
radioamatérské èasopisy?

Silent key U
7. kvìtna 1999 jsme se rozlouèili
s Aloisem Fiedlerem, OK1ADI,
z Jáchymova.

svítilny apod.). Mignon, první tranzistorový super-
heterodyn firmy �M&M� Marucci (schéma, foto,
rozlo�ení souèástek). Obrazová èást: Pøístroje od
r. 1917 do r. 1970. Pøijímaè Telefunken W40
s ètyøno�ièkovými sklenìnými elektronkami (celko-
vé foto, detaily, schéma). Poèátky italské telegrafní
slu�by. Pøenosná rádia. Autoradio Autovox RA
106 (s elektronkami øady 12AC6, 12AD6 atd).
Z vojenských zásob.

 FUNKAMATEUR 5/1999, Berlin. Tajemství
�ifrování: Digitální promìny. 5X1T a jiná africká
dobrodru�ství. Stavebnice KV pøijímaèe Ten-Tec
1254. Rozbalování - report PSK31. Jednání o
mezních hodnotách ru�ivých polí. Dùvìra v bez-
peènost leteckého provozu. Pøesný kmitoètový
normál øízený mikroprocesorem (pokraèování).
Kmitoètový èítaè do 1,3 GHz. Poznámky k navrtá-
vání a provrtávání desek s plo�nými spoji. NFG -
generátor nf funkcí s XR 2206. Mìøiè tlaku s pøepí-
naèem prahových hodnot. Plynulé øízení nahoru/
dolù s potenciometrem. Logická zkou�eèka bez
baterie. Zamìøovaè tepla - detektor záøení
s hvizdem. Mìøení teplot se serielním øezným mí-
stem (pøi technických a biologických postupech).
Pokusy s dipmetrem. Znaèení keramických kon-
denzátorù. Tranzistorové koncové stupnì KV
QRP. Transvertor 28/144 MHz s kruhovým smì�o-
vaèem a vysokou vstupní selektivitou. V�evlnová
vertikální anténa na cesty. Jednoduchý vícepás-
mový quad. Hradicí obvody z koaxiálního kabelu
pro vícepásmové antény. Katalogové listy: L
4938E, L 4938N.

 RADIOHÖREN & SCANNEN 5/1999, Baden
-Baden. Letecké radary na skeneru. Ji�ní Atlantik
v éteru: Tristan da Cunha. Symbol sedmdesátých
let: Dobré stereo. Europaradio zaèalo vysílat. Pro-
gram ASAPS 4.0 nabízí nejlep�í �ance na pøíjem
(�íøení apod.). Polský rozhlas omezuje nìmecké
vysílání. Log, kmitoètové pøehledy.

l V Kanadì je od prvého ledna o jednu
provincii více, ze stávající NWT se vydì-
lila oblast Nunuvut, má pøidìlen prefix
VY0, zbytek NWT VE8.
l Ethiopie a Tunis jsou od 10. 8. 1998
èlenskými státy IARU. Názvy oficiálních
radioamatérských organizací jsou Ethio-
pia Amateur Radio Society (EARS) a As-
sociation Tunisienne des Radioamateurs
(ASTRA). Ke konci roku 1998 bylo tedy
celkem 86 èlenských zemí 1. oblasti
IARU.
l Na�tìstí se nepodaøil manévr �Re-
publiky Srbské� - co� je jedna èást Bos-
ny, která podala �ádost o pøijetí za
èlenskou zemi IARU a o uznání samo-
statného statutu DXCC. Bylo jim odpo-
vìzeno, �e podle protokolu z Daytonu je
Republika Srbská teritorium Bosny, niko-
liv samostatné území a za samostatnou
zemi DXCC mù�e být uznán pouze èlen
OSN, èlen ITU nebo musí mít pøíslu�né
teritorium samostatný blok prefixù. Srbo-
vé v Bosnì sice zaèali iniciativnì pou�í-
vat X5, ITU v�ak o pøidìlení samostatné-
ho bloku prefixù nikdy nejednala.
 l Dal�í problém je t.è. s Kazachstá-
nem, který �ádá o pøijetí do IARU; jejich
�ádost o pøijetí v�ak mìla nìkteré nedo-
statky a byla zatím vrácena k doplnìní.
Problém zde bude s dorozumìním, pro-

to�e z pøedstavitelù kaza�ského radio-
klubu nikdo nezná anglicky...
l Budete-li v Japonsku, pak byste jako
radioamatéøi nemìli vynechat náv�tìvu
Lisle Street v Tokiu, kde jsou sosutøedì-
ni snad v�ichni pøekupníci s nepotøebnou
elektronikou z Japonska. 20-30 let staré
transceivery tam poøídíte v cenách od-
povídajících na�im stokorunám. �e
bychom je pozvali do Holic?
l Rekordy se ji� sledují nejen na VKV
pásmech, ale i na �dlouhých� vlnách. Za-
tím nejdel�í registrované spojení v pás-
mu 136 kHz je mezi stanicemi GW4ALG
a OH1TN. Pøekonaná vzdálenost je
1916 km. Spojení se uskuteènilo telegra-
ficky, na stranì GW4ALG sice s pou�i-
tím 400 W, ale pouze s necelých 14 m
dlouhou vertikální anténou. Nejaktivnìj-
�ími radioamatéry na tomto pásmu (kte-
ré máme povoleno i u nás, ale doposud
beze zpráv, �e by se nìkdo pokou�el o
spojení) jsou EI0CF, HB9ASB, ON7YD,
PA0SE, IK0ODO a øada G a GW stanic.

Drobnosti z ITU
l Od 12. øíjna do 6. listopadu 1998 pro-
bìhla v Minneapolis poslední plenipotentní
konference ITU 20. století. Zahájil ji od-
cházející pøedseda - M. Bossa z Argenti-
ny, kterého na jeho místì vystøídal B.
Rouxeville z Francie a do køesla místo-
pøedsedy zasedla poprvé v historii této or-
ganizace �ena - Lyndall Shope-Mafole

z Ji�ní Afriky. Jedna z rezolucí (1117) mluví
také o ochranì názvu ITU, vlajky a em-
blému ITU pøed zneu�íváním pøi rùzných
akcích, na kterých se ITU nepodílí, co�
sni�uje image této významné organizace.
Jednou z nejdùle�itìj�ích zmìn je pøesu-
nutí istanbulské konference WRC99 a� na
rok 2000 podle návrhu Velké Británie. Ve
stejném roce v Montrealu zasedne Svì-
tová telekomunikaèní konference o stan-
dardizaci.
l ITU mj. sponzoruje také studenty
z rozvojových zemí pøi postgraduálním
studiu kabelové a bezdrátové techniky na
univerzitì v Coventry. V polovinì roku
1998 jich bylo 7 - z toho 6 z Afriky a jeden
z Mongolska, kteøí získali titul �Master of
Science�.
l Ve dnech 10.-17. øíjna 1999 se v �ene-
vì opìt koná svìtová výstava TELECOM
99 a Interactive 99.
l ITU nyní vydala v sérii M doporuèení
týkající se amatérské a amatérské sate-
litní slu�by (obj. è. 92-61-06981-9), cena
18 CHF.
              (Podle ITU-News)                     QX
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