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Optické snímače 
• Světelné závory s dosahem až 70m 
• Světelné závory do velmi prašného 

prostředí 
• Difúzní snímače s dosahem až 5m 
• Závory s odrazkou 
• Celoplošné světelné zábrany 
e Světlovodné kabely pro snímání ve 

vysokých teplotách 
e Vidlicové světelné závory 

AMPER 2008 1.4. - 4.4. 

ROLAND 

PROCESS ACOTOM . 
411116 

Induktivní snímače 
• Standardní dvou a 
třívodičové 

• S vysokým dosahem 
e Celokovové 
• Do vysokých teplot 
e Miniaturní 
• Průletové 
e Specielní 

• Indikace dvou plechů — 
účinná ochrana matrice při 
lisování 

• Indikace svarů plechů a 
trubek 

e Bezkontaktní magnetické 
bezpečnostní spínače 
V kategorii 4 samostatné 
nebo s bezp. modulem 

e Obouruční ovládání 
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íNÁŠ ROZHOVOR \ 
 OE 

s ing. Pavlem Šulckem, jednate-
lem firmy INFRASENSOR, o no-
vinkách v jejich sortimentu. 

Připomeňte prosím našim čte-
nářům zaměření vaší firmy. 

Firma IN FRASENSOR dodává již šest-
náctým rokem průmyslové snímače na čes-
ký a slovenský trh. Jedná se především 
o dánské infračervené světelné závory TELCO, 
použitelné I ve velmi prašném prostředí, 
a švýcarské průmyslové snímače CONTR I-
N EX. Dale Je to německý system ROLAND 
pro kontrolu přítomnosti dvou plechů a indi-
kaci svárů. Novä dodáváme bezpečnostní 
spínače BTI francouzské firmy COMITRONIC. 

O této firmě jsme ještě neslyšeli... 

Firma COMITRONIC, má sídlo nedale-
ko Paříže a vznikla již v roce 1981. Od roku 
1983 se začala věnovat bezpečnostním sys-
témům. Od roku 1993 dodává kompletní 
bezpečnostni spinače pod značkou BTI. 
Jedná se o magnetické kódované spínače 
ve všech bezpečnostních kategoriích' a to 
jak samostatné, tak s externím bezpečnost-
nim modulem. Samotný snímač sestává ze 
dvou části: z kódovaného magnetu, který ne-
potřebuje žádné napájeni, a vlastniho spína-
če s dvojitým reléovým výstupem. Tyto spi-
nače jsou určeny pro montáž na dveře, kryty 
a zábrany všude tam, kde po jejich otevřeni 
nebo odstraněni hrozi nebezpečí úrazu. Při 
otevřeni takových dveři obě relé rozpínají. 
Při následném zavřeni opět sepnou u bez-
pečnostních kategorii 1, 2 a 3, u bezpeč-
nostní kategorie 4 sepnou až po potvrzeni 
extemim signálem, například tlačítkem. 

Neni možné spínač přelstit oby-
čejným magnetem? 

To skutečně možné nenl. Magnety jsou 
dvojité a jsou kódovány pro každý typ spína-
če. Pokud by někde byly obavy, že hrozi při-
padné zneužiti náhradního dílu ze skladu, 
!nee se linka osadit spínači typu VIGIL, kde 
výrobce nabízí možnost každý objednat s ji-
ným kódem. Celkem existuje 124 variant 
kódů. Tento typ spínače se dodává samo-
statně, bez externího modulu, v bezpečnost-
ních kategoriích 3 a 4. 

Jaké další komponenty BTI do-
dáváte? 

Bezpečnostnt spínače BTI se vyrábějí 
v různých rozměrech a variantách, s kabe-
lem nebo konektorem, s dvěma konektory 
pro snadné propojení více spínačů atd. Ně-
které typy jsou s magnetickým přitahem 1, 2 
nebo 4 kg. To je vhodné například pro takové 
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Sp/nač BTI s magnetickým piltahem 4 kg 

Svétlovod pro snlmänl hladiny změnou 
lomu světla 

kryty, které vibruji a mohly by se samovolně 
otevřít. Spinač typu ANATOM 78S je dodá-
ván též v nevýbušném provedeni. Aby bylo 
možně osazení všech bezpečnostních kom-
ponent na stroji výrobky BTI, dodává firma 
i další moduly, např. central stop nebo obou-
ručni ovládáni. 

Co nového je u firmy CONTRI-
NEX? 

Firma CONTRINEX stále vylepšuje a roz-
šiřuje svůj stávající sortiment. Připomeňme 
si, co všechno do tohoto sortimentu patři. 
Jsou to především induktivní snírnače, dvou-
i třívodičové se základním I s velkým dosa-
hem. Dodávaji se od miniaturních o průměru 
3 mm s dosahem 1 mm až po provedeni 
M30 s dosahem 40 mm. Speciální je varian-
ta v provedenl celokovovém, kdy je nemag-
netickou nerezovou oceli zakryta i čelní, sni-
mac 1 strana - toto provedeni je určeno 
především pro těžké provozy. Dale jsou to 
induktivní snímače s analogovým výstupem, 
snimače kapacitní a snímače ultrazvukové. 
V oblasti optoelektroniky se jedná především 
o řadu difúznich snímačů standardnich nebo 
s potlačeným pozadím, o závory s odrazkou, 
o snímače se světlovodnymi kabely a o sní-
mače laserové. Zajímavou aplikaci je spe-
ciální světlovodný kabel pro indikaci hladiny 
čirých kapalin, který vytelvä změnu lomu 
světla při dotyku kapaliny. Novinkou je iden-
tifikační system RFID pro průmyslové aplikace. 

Můžete nám popsat princip sys-
tému RFID? 

Tento system je určen pro přenos důleži-
tých informaci v průmyslu všude tam, kde 
jsou přesunovány předměty nebo materiály, 
napřiklad na výrobních linkách. System se 
skládá ze tří základních komponent, kterými 
jsou: datové nosiče, čteci a zapisovací hlavy 
a vyhodnocovací moduly. 

Datově nosiče mohou obsahovat infor-
maci až 120 slov po 16 bitech. Tyto nosiče 
nemají žádné napájeni, aktivuji se až mag-
netickým polem při přiblíženi čtecí a zapiso-
vací hlavy. Počet zapisovacích cyklů na da-
tových nosičích je asi 100 000, počet čtecích 
cyklů není omezen. Čtecí a zapisovací hlavy 

Aplikace s bezpečnostním spínačem BTI 



Identifikačni systém RFID 

vypadají jako standardní induktívnt snímač, 
při přiblíženi k datovému nosiči ho aktivuji 
a mohou přečíst uloženou informaci, mohou 
též zapsat informaci novou, či přepsat pů-
vodní. Čteci dosah se podle typu nosiče 
a hlavy pohybuje od 8 mm do 50 mm, v pří-
padě čteni za pohybu je nutné využívat menši 
než katalogově maximální dosah. Průměrná 
rychlost čtení je 110 ms + 100 ms x počet 
slov, u zapisováni je to 110 ms + 180 ms x 
x počet slov. Čteci a zapisovaci hlavy jsou 
pomoci rozhraní RS-485 propojeny s vyhod-
nocovacím modulem, na který je možné při-
pojit až 4 hlavy. Modul dále komunikuje s hlav-
ním ficlicím systémem a umožňuje tak 
spolupráci ridiciho systému s datovými nosi-
či. Zadávat informace lze jednoduše přes 
PC prostřednictvím volně stažitelného Conl-
dent-Software. Operativní zadáni informaci 
přímo do datových nosičů je též možné po-
moci speciálního přenosného přístroje. 

V jakých provozech může být 
tento system aplikován? 

V podstatě téměř všude. Datové nosiče 
mají krytí IP68, čteci a zapisovací hlavy IP67. 
Nosiče I hlavy mohou být nasazeny v teplo-
tách od -40 do +125 °C, nosiče navíc mohou 
byt až 2 hodiny v teplotě 150 C. Mohou tak 
pracovat jak v mrazírenských, tak i ve velmi 
horkých provozech. Problémem není ani na-
sazeni venku. Jak jsem již Mal, firma CON-
TR INEX vyrábí robustní induktivní snimače 
z nemagnetické nerezové oceli Stejným 
způsobem jsou vyrobeny i některé typy čte-
cich a zapisovacích hlav a datových nosičů. 
Tak je možné nasadit systém R F ID i v ta-
kových provozech, kde by běžným snímačům 
hrozilo mechanické a chemické poškozeni. 

V nabídce máte také ochranu mat-
rice lisů před vstupem dvou ple-
chů; je v této oblasti něco nové-
ho? 

Jedná se o zařízeni německé firmy RO-
LAND. Koncem minulého roku proběhla inova-
ce u levnějšich přistrojů, a to jak u jednostranně-
ho dotykového snímáni, tak u oboustranného 
bezdotykového principu. Osvědčené sníma-
če zůstaly stejné, změnily se vyhodnocovací 
jednotky. Dřívější nastavování potenciomet-
rem je minulosti, nyní se vše nastavuje sys-
témem Jeach-in". Obě jednotky, A100 pro 
jednostranné a 1100 pro oboustranné snímá-
ni jsou určeny pro montáž na lištu DIN, pří-
padně mohou byt dodány v kryti IP54. Další 
novinkou firmy ROLAND je nový přistroj 
SND40, který je určen pro indikaci svárů 
u svařovaných trubek. Musime si uvědomit, 

Novä jednotka 
ROLAND 1100 

RFID - ruční zadáváni do paměti 

že při lisováni profilů ze svařovaných trubek 
je nutné tuto trubku přesně natočit, jinak 
může prasknout svár. Tento nový přístroj 
velmi přesně měří dvěma principy - elektro-
magneticky a vířivými proudy. 

A jaké novinky jsou u světelných 
závor TELCO? 

Našim nosným programem jsou samo-
zřejmě infračervené světelné závory TELCO, 
určené i do velmi prašného prostředi. Jed-
nou z častých aplikaci je indikace limitniho 
stavu v násypkách nebo hlášeni závalu pře-
sypů Novi jsou dodávány vysílače LT a při-
jímače LR schválené do prostředí s nebez-
pečim výbuchu v zónách 2 a 22. Tim je 
umožněno bezpečné snimäni i v násypkách 
s uhlím nebo uhelným prachem. Mimocho-
dem, toto je u nás již realizováno, snímáni je 
použito ve dvanácti uzavřených uhelných nä-
sypkách. Dosah mezi vysílačem a přijima-
čem jev tomto případě 1,1 m a celý systém 
pracuje bez problémů. Zajimayou novinkou 
je kompaktní systém SPACEPAK 2000. Roz-
měry snímačů jsou 50 x 50 x 16 mm. napáje-
ni je univerzální, výstupem je relé nebo tran-
zistor. Při závorovém použití je dosah 45 m, 
u závory s odrazkou až 12 m, u difúzního 
snímače 5 m a u snímače s potlačeným po-
zadim až 2 m. Na všech snímačích je mož-
nost nastaveni časověho zpožděni, a to jak 
při náběhu, tak při odpadu. 

Jak se s vámi mohou zákaznici 
spojit? 

Jako každým rokem i letos vystavujeme 
na veletrhu Amper v pražských Letňanech. 
Všechny novinky zde samozřejmě budou vy-
staveny na funkčních panelech. Kontakt na 
naši firmu je na II. straně obálky. Jinak sa-
mozřejmě veškeré informace je možné zís-
kat na stránkách www.infrasensor.cz, kde je 
možné též staženi aktuálnich katalogů. 

Děkuji vám za rozhovor. 
Připravil ing. Josef Kellner. 

Vysílače a Almače TELCO pro zóny 2 a 22 

NOVA 
KNIHY 

NIKOLA TESLA 

Seifer, M. J.: Nikola Tesla, vizi-
onář - genius - čaroděj. Nakla-
datelství Triton, 512 stran A5, 
obj. č. 121768, MC 399 Kč. 

Rozsáhlá kniha populárním a podrob-
ným způsobem zpracovává atraktivní téma 
- život a dilo osobnosti, jakou byl Tesla, vý-
znamný vynálezce, který společně s Ediso-
nem vytvořil základy moderni elektrotechni-
ky. Tesla se však často ocitl (neprávem) ve 
stinu publicity některých kolegů. Diky jeho 
vynálezům, patentům a zdokonalením mohl 
být skutečně pině využit potenciál elektrické 
energie a elektromagnetismu. 

Nikola Tesla (1856 - 1943) byl jedním 
z nejvýznamnějších vědců a vynálezců všech 
dob. Svůj intelekt uplatnil hned v několika 
samostatných oborech, navrhl základni vynálezy 
souvisejicí s osvětlením, rozvodem elektřiny, 
strojním zařízením, částicovými zbraněmi, 
aerodynamikou a umělou inteligenci. Právě 
on, i když nebyl primárním objevitelem stří-
davého proudu či vynálezcem úpiných základů 
přislušné technologie, byl jako prvni scho-
pen v 80. a 90. letech 19. století tuto techno-
logii efektivně použit. Tesla navrhl a sestrojil 
mj. první úspěšné elektromotory na střídavý 
proud a zvládl poprvé (pomoci transformáto-
rů s cívkami a vedeni o vysokém napětí) 
účinné přenášení velkých výkonů na velké 
vzdálenosti. Tim odsunul na vedlejší misto 
do té doby dominující technologii proudu 
stejnosměrného, která toho nebyla schopna. 
Později se věnoval hlavně bezdrátovému 
přenosu informace a pokusně i energie. 

Nikola Tesla se také ovšem pouštěl do 
řady bizarnich a nekonvenčních pokusů 
a spekulaci, které často nevedly k fungují-
cím přístrojům či reálným výsledkům. 

Kruhu si muž efe zakoupit nebo objednat na do-
bírku v prodejné technické literatury BEN. VéšInova 5, 
100 00 Praha 10. tel. 274 820 411, 274 816 162, fax 
274 822 775, NISI prodejná mista. sady Pétatficatnlkü 
33. Plzen: Vever113. Brno: českobratrská 17, Ostrava 

knihy@ben.cz. Internet: http://www.ben.cz. 
Zásielková služba v SR Anima. anima@anima.sk, 
www.anima.sk, Slovenskej jednoty 10 (za Národnou 
bankou SR), 040 01 Košice. tel/tax (055)6011262. 
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1  SVĚTOZOR ‘ 

OEdipová sada pro příjem 
placeného DVB-S vysílání 

v automobilu 

Americký provozovatel placeného 
rozhlasového vysíláni šířeného přes 
internet a s využitím satelitů, které je 
možné zachytit speciálním přijíma-
čem a které poskytuje možnost off-
jmu přes 130 kanálů různých žánrů ve 
vysoké kvalitě, zavádí novou službu 
SIRIUS Backseat TV" - TV vysílání, 
které lze se satelitním videopřijima-
čem a dvěma malými střešními anté-
nami přijímat v automobilu. Zatímco 
pasažéři na zadních sedadlech sleduji 
televizní program, ostatní si mohou 
zase vybrat z bohaté nabídky rozhla-
su. PřijImač vyráběný pro SIRIUS fir-
mou Delphi je založen na třech čipech 
od firmy STMicroelectronics (www. 
st.com): tuneru STA210, dekodéru 
STA240 a hierarchickém demodulá-
toru STA264. 

Výkonový budič pro LED 

MIC2299 od firmy MICREL 
(www.micrel.com) je výkonový budič 
bílých LED vyráběný v 12pinovém 
pouzdře s rozměry 3 x 3 mm. Je to 
spínaný zvyšovací DC/DC manic 
s výstupním napětím až 30 V a regu-
laci výstupnfho proudu (až 1 A do 
dvou LED, připadni 750 mA do tří 
LED v sérii), výkonem až 12W a účin-
nosti až 90 %. Manic s konstantním 
pracovním kmitočtem 2 MHz potřebu-
je k funkci miniaturní extern( cívka 
pouze 2,2 pH. Vstupni napětí 2,5 V až 
10 V umožňuje použít jako napájecí 

zdroj 1 nebo 2 články Li-ion nebo 3 až 
4 články NiCd nebo NiMH. Architek-
tura obvodu obsahuje řadu funkcí 
chránících obvod proti mimořádným 
stavům, jako jsou přepětí, podpěti, 
tepelné přetfteni a také možnost 
náběhu funkce s programovatelnou 
rychlostí. Jas LED lze řídit napětím 
nebo impulsně šfřkovou modulaci. 
Předpokládá se použiti v mobilních 
telefonech, PDA, digitálních fotoapa-
rátech a zábleskových zařízeních. 

Výkonový zesilovač třídy G 
prodlouží život napájecí baterie 

Výhodou lineárního výkonového 
zesilovače pracujiclho ve třídě G vůči 
třídě AB je větši účinnost dosažená 
tím, že napájecí napětí se v závislosti 
na výstupnfm výkonu stupňovitě 
mini. Další výhodou je absence elek-
tromagnetického vyzařování existuji-
cfho u spínaných koncových zesilo-
vačů. Integrace nábojové pumpy 
spolu se zesilovačem na jednom čipu, 
tak jako je tomu v případě monofon-
ního zesilovače MAX9730 od firmy 
Maxim (www.maxim-ic.com), umožni, 
v porovnáním s koncovými stupni AB 
nebo D, při kvalitním přednesu zmen-
šit rozměry a lépe využít napájecí ba-
terii u přístrojů, jako jsou MP3 přehrá-
vače, mobilní telefony, notebooky, 
herní konzole. Nábojové pumpa 
v MAX9730 je schopna napájet při na-
pětí zdroje 2,7 až 5,5 V zesilovač 
proudem až 500 mA. Výstupní výkon 
při napětí zdroje 3,3 V a zátěži 8 12 
může dosáhnout až 2,5 W MAX9730 
se vyrábí ve dvou typech pouzdra, 
UCSP s 20 kontaktními výstupky 
(2 x 2,5 mm) a 28vývodovém TQFN 
(4 x 4 mm). 

Převodník A/D 
s malým šumem 

Firma Linear Technology (www. 
linearcom) přichází s novým 12bito-
vým A/D převodníkem LTC2308, kte-
rý umožní převod 8 nesymetrických, 
připadni 4 symetrických unipolárnich 
i bipolárních analogových signálů na 
sériový digitální výstup. Na čipu je 
tedy i 8kanálový multiplexer, vzorko-
vací zesilovač, hodinový generator 
a obvody 4vodičového sériového roz-
hranf kompatibilního s SPI. Vše je 

umístěno v pouzdře QFN-24 o rozmě-
rech 4 x 4 mm a napájeno jediným 
napětím 5 V. Je možno ale přivést ješ-
tě další napětí 2,7 až 5,5 V, kterým se 
zajisti potřebná úroveň výstupních lo-
gických signálú. Digitalizace probíhá 
rychlosti až 500 000 vzorků/s, kdy 
je spotřeba převodníku 17 mW, 
a v režimu se sníženým příkonem 
1,15 mW při rychlosti převodu 1000 
vzorků/s. V režimu spánku spotřeba 
klesne až na 35 pW. Maximální chy-
ba převodníku je ±4 LSB, poměr sig-
nálu k šumu a zkreslení (SINAD) při 
kmitočtu 1 kHz je 73 dB. Obvod na-
lezne použiti pro rychlé měřicí a řídici 
aplikace a systémy sběru dat. Zvláš-
tě vhodný je pro zařízeni, na něž jsou 
kladeny omezující prostorové poža-
davky, a pro přenosné přístroje napá-
jené bateriemi. 

IVY 77V 
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Přesný programovatelný 
měřicí zesilovač 

National Semiconductor (www. 
national.com) přichází s novým velmi 
přesným programovatelným zesilova-
čem se zesílením nastavitelným v 16 
stupních od 1 VN do 16 V/V s přes-
ností 0,03 % pro průmyslový rozsah 
teploty -40 °C až +125 °C. Je určen 
především pro úpravu signálů ze sen-
zorú v průmyslových, přístrojových 
a zkušebních aplikacích včetně sys-
témů pro sběr dat. LMP8100A je vy-
roben kombinaci unipolárn1 a bipolar-
ní technologie, má vstupní napěťový 
ofset nejvýše 250 pV, vstupná šumo-
vé napětí 12 nV/VHz, rozkmit v/v sig-
nálů se až na 50 mV blíží k potenciálu 
napájecích sběrnic (RRIO) a z výstu-
pu lze odebírat proud až 20 mA. Rych-
lost přeběhu je 12 V/ps. Pro napájená 
je třeba napětí 2,7 až 5,5 V při odbě-
ru ze zdroje 5,3 mA. LMP8100A se vy-
rábí v pouzdře SOIC-14. 

JH 

Precision Gain Amplifier 

• Variable Gila WM to 1611/11 
• 0.03% Gala Accuracy POE 

• Programmable Frequency Bait * 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM  
R2 

Základy 
radiotechniky 
a vf techniky 

Rádiové přijimače 
a jejich konstrukce 

Úkolem radiopřijímače je ze spek-
tra elektromagnetických yin dopada-
jících na anténu vybrat požadovaný 
signal, zesílit ho a demodulovat. 
K tomuto účelu vynalezeno množství 
různých zapojení, lišících se složitos-
tí a účelem. 

Přimozesilujici přijimače 

První velkou skupinu tvori přímo-
zesilující přijímače. Vyznačují se tím, 
že vf signal má od antény až po de-
modulator stejný kmitočet. Na obr. 91 
je opět zapojenf krystalky. Ta sice žád-
ný zesilovač nemá, ale kdyby byl ze-
silovač zapojen mezi odbočku cívky 
a detektor s diodou, na principu by se 
nic nezměnilo. Cívka a kondenzátor 
s proměnnou kapacitou tvoří rezo-
nanční obvod, který je naladěn na při-
jímaný kmitočet. Na rezonančním 
kmitočtu se na cívce nakmitá nejvät-
ši napětí a přijímač je na tomto kmi-
točtu nejcitlivější. Představte si, že 
kromě žádaného signálu s kmitočtem 
f1 přichází z antény ještě signal 
s kmitočtem f2, který je stejně silný. 
Signal f1 má však na rezonančním ob-
vodu vétšf amplitudu, protože signal 
f2 je rezonančním obvodem potlačen, 
viz obr. 92. Mira, s jakou je sousední 
signal potlačen, se nazývá selektivi-
ta, a ta je u přijimače s jedním ladě-
ným obvodem přímo úměrná jakosti 
tohoto obvodu. Jakost jednoho rezo-
nančního obvodu, zatíženého navíc 

e-. 

Obr. 91. Krystalový přijimač 

rezonančol kbvka 
obvodu LC 

I 2 Motet 

Obr. 92. Selektivita jednoduchého 
přiffmače s jednfm laděným obvodem 

.1.5 V 

výstup of 

0 V 

MK494 

G 0 

G 0 

Obr. 93. Jednoduchý přímozesilujtcf přijimač AM s obvodem MK484 (ZN414). 
Cívka má 80 až 100 z lakovaným deem o průměru 0,2 mm, ladicf kondenzá-

tor maximální kapacitu 250 až 500 pF 

Obr. 94. Amatérsky vyrobený 
přijfmač z obr. 93 (foto z intemetu) 

impedancf antény a připojeného de-
tektoru (nebo zesilovače), není velká 
a tak i selektivita je špatná. Na obr. 
93 je zapojeni přímozesilujfcfho přiji-
mače s integrovaným obvodem 
ZN414 nebo MK484, který je možno 
ještě tu a tam sehnat. Obvod obsa-
huje několikastupňový vf zesilovač 
s velkým vstupním odporem a demo-
dulator. Na obr. 94 je fotografie ama-
térsky vyrobeného přijimače. Selekti-
vita tohoto přijimače je stejně špatná 
jako u krystalového přijimače, jen cit-
livost je podstatně lepší. Hodl se pro-
to jen pro příjem silných místních sta-
nic v pásmu středních a dlouhých vin. 

Zlepšit citlivost a selektivitu lze 
u jednoduchých přijímačů zavedením 
kladné zpětné vazby. Za vstupním la-
děným obvodem následuje vf zesilo-
vač. Část zesíleného signálu se z vý-
stupu vf zesilovače přivádí zpět na 
rezonančnI obvod. Tento signal je ve 
fázi a částečně nahrazuje ztráty v re-
zonančním obvodu a energii ztrace-
nou vlivem zátěže. Jakost obvodu se 
značně zvětši a současné vzroste se-
lektivita a citlivost přijimače. Mira 
zpětné vazby se u těchto přijimačů 

C2 
10n 

nastavuje ručně, protože ztráty v ob-
vodu se při přeladování men( a sou-
česně se měni i zesílení zesilovače 
vlivem kmitočtu, teploty a změn na-
pájecího napětí. Nastaví-li se však 
zpětná vazba přliíš silná, přijímač se 
rozkmitá, změní se ve vysilač a ruší 
jiné přijímače v okolí. Přijimač je nej-
citlivější a má největší selektivitu, na-
stavíme-li vazbu do bodu těsně před 
rozkmitáním. 

Na obr. 95 je zapojeni AM přijima-
če s kladnou zpětnou vazbou. Zpětná 
vazba se nastavuje potenciometrem 
Pl. Cívka L3, přes kterou je zpětná 
vazba zavedena, ma jen volnou vazbu 
na rezonanční obvod, aby v případě, 
Že je potenciometr na minimu, nebyl 
rezonanční obvod příliš zatížen. Po-
všimněte si, že Aimee nemá diodo-
vý detektor. Vf signal je detekován na 
p-n přechodu tranzistoru J-FET. Přijí-
mač s kladnou zpětnou vazbou a de-
tekci aktivním prvkem se nazývá au-
dion. V počátcích vysíláni rozhlasu to 
byl nejrozšířenější typ Jampového° 
přijimače. Vf signal se demoduloval na 
první mřížce elektronky vf zesilovače. 
Zpětná vazba se nastavovala Okla-
pěním vazební cívky, což bylo sice me-
chanicky náročné, avšak nepoměrně 
kvalitnější řešení než regulace poten-
ciometrem z obr. 95. V klasické „dvou-
lampovce" byla prvrif elektronka zapo-
jena jako audion, druhá jako nf 
zesilovač s výstupem na reproduktor. 
Myslíte, že by to se dvěma tranzistory 
fungovalo take tak dobře? 

VH 
(Pokračováni příště) 

Obr. 95. AM přijinač se zpětnou vazbou - audion 

9 V 

RS 
10 

C7 

výstup 

1p 

0 V 

a! 

Obr. 96. Demodulace 
vf signálu v audionu 
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Mikrokontroléry PIC (2) 
Registr 

obecně označuje jednotku pamšti 
určenou k dočasnému nebo dlouho-
dobějšímu uchování informace obvyk-
le o velikosti jeden byte (tj. 8 bitů). 
Mikrokontroléry používají velké množ-
sty( tzv. speciálních registrů, které 
slouží ke komunikaci s periferními 
obvody. Mezi ne řadíme datové re-
gistry, které slouží např. pro přenos 
a načteni dat ze vstupně-výstupnich 
portů, zápis a čtení dat z vnitřní pa-
měti EEPROM, přečtená dat z čítače 
apod., dale řidicí registry, které se 
používají např. k nastaveni zdrojů pře-
rušení, nastavení dělicích poměrů čf-
tačů nebo nastavení chováni portů 
a stavové registry, které nás infor-
mují např. o přetečenf čitače, přijetí 
znaku v sériovém přenosu apod. U mi-
krokontrolérů bývají speciální regist-
ry součástí paměti dat, přičemž ně-
které jsou určeny pouze pro čteni, do 
jiných je možné I zapisovat. Zbylé jed-
notky paměti dat, do kterých lze zapi-
sovat libovolná data, bývají označo-
vány jako univerzální registry. 

Sběrnice 
je soubor vodičů, které propojují 

jednotlivé funkční bloky mikropočíta-
če (počítače). Uvnitř mikrokontroléru 
sběrnice propojuje mikroprocesor 
s paměti programu, pamětí dat a pe-
riferními obvody. Sběrnice může být 
i vnější, realizující např. spojení mik-
ropočítače s vnější paměti. Šířka 
sběrnice, tj. počet vodičů, ze kterých 
se skládá, udává počet bitů, které lze 
současně po sběrnici přenášet. Obec-
ně rozlišujeme datovou sběrnici, kte-
rá slouží k předáváni dat, a její šířka 
je zpravidla celým násobkem osmi (tj. 
jednoho byte), adresovou sběrnici, 
která je nutná pro adresováni paměti, 
a řídicí sběrnici, po které jsou pře-
nášeny signály pro řízeni paměti a dal-
ších obvodů. 

či
ta
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d RAM 

CPU 
parněr 

programu 
(ROM) 

I/0 porty 
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Obr. 2. Zjednodušené blokové 

sériový 
port 

schema mikrokontroléru 

Instrukce 
je elementární operace vykonáva-

ná mikroprocesorem. Instrukce jsou 
uloženy v paměti proW'amu jako sek-
vence bitů, odkud jsou postupně 
načítány, dekódovány a následně mi-
kroprocesorem zpracovány. Mikropro-
cesor typicky disponuje instrukcemi 
provádějícími aritmetické operace 
(sčítáni, odčítáni apod.), logické ope-
race (AND, OR, NOT a další)' opera-
ce s daty (např. čteni a zápis do pa-
měti nebo ze vstupně-výstupnich 
portů) nebo instrukcemi řádícími tok 
programu (skoky, podmíněné skoky. 
volání nebo návrat z podprogramu 
apod.). 

Instrukční soubor 
je sada všech instrukcí, které je 

daný procesor schopen vykonat. 
V souvislosti s instrukčním souborem 
rozlišujeme procesory typu CISC 
(Complex Instruction Set Computer) 
a RISC (Reduced Instruction Set 
Computer). Procesory s architekturou 
CISC podporuji rozsáhlé množství 
složitých instrukci a jsou základem jak 
běžných počítačů, tak i některých jed-
nočipových mikropočítačů. Instrukce 
typicky kombinuji několik jednoduš-
ších operací (např. čtení z paměti, 
provedeni určité aritmetické operace 
a zápis zpět do paměti), mohou být 
značně komplexni a často jsou imple-
mentovány vlastním „mikroprogra-
mem". U procesorů s architekturou 
RISC je naopak instrukční soubor zú-
žen na vybrané jednoduché a často 
používané instrukce. Prováděné in-
strukce jsou vykonávány během jed-
noho strojového cyklu a všechny mají 
stejnou délku (počet bitů). 

Zäkladni struktura 
mikrokontroléru 

Na obr. 2 je zjednodušené blokové 
schema mikrokontroléru sestávající-
ho z procesoru, paměti programu 
a dat, vstupně-výstupnich portů a dal-
ších pomocných obvodů. 

CPU (Central Processing Unit) 
Jádrem a nejdůležitější části mik-

rokontroléru je mikroprocesor, obvykle 
označovaný anglickou zkratkou CPU. 
Mikroprocesor je zodpovědny za 
správné načítání, dekódováni a vyko-
návání jednotlivých instrukci ulože-
ných v programové paměti a obecné 
řádi činnost celého mikrokontroléru. 
Ve spojeni s aritmeticko-logickou jed-
notkou ALU (Arithmetic Logic Unit) 
vykonává mikroprocesor aritmetické 
a logické operace, dale řídí čteni 
a zápis dat do paměti a komunikaci 

mezi vstupně-výstupnfrni porty a dal-
šími pomocnými obvody. 

Pamět' programu a dat 
Pam« je dalšfm nepostradatelným 

prvkem mikrokontrolérů. Pam« je 
nezbytná jednak k uložení vlastního 
programu v podobě instrukcí, které 
řídl činnost mikrokontroléru, a dale 
k uložení dat, se kterými procesor pra-
cuje. Ačkoliv může být parnšf progra-
mu a dat sdílená a namapována do 
jediného adresního prostoru (jako je 
tomu např. u PC), toto řešení není pro 
mikrokontroléry typické. Po naprogra-
mování mikrokontroléru lze z paměti 
programu pouze čist, a proto bývá tato 
pamer často označována jednoduše 
jako ROM, ačkoliv může být fyzicky 
realizována např. jako EPROM nebo 
FLASH. Jako datová parnet se využi-
vá statická parnšt RAM, u niž infor-
mace zaniká s vypnutím napájecího 
napětí. Mikrokontroléry bývají navíc 
často vybaveny ještě menší datovou 
paměti typu EEPROM, která slouží 
k zálohováni důležitých dat. Kapacita 
programové paměti bývá přibližně 
1 až 256 kB, kapacita datové paměti 
bývá menši a pohybuje se mezi 
32 byty u nejjednodušších typů až po 
16 kB u složitých mikrokontrolérů. 

Vstupně-výstupni rozhrani 
Vstupně-výstupní rozhranf, často 

označovaná jako I/0 porty (Input/ 
/Output), zprostředkovávají komuni-
kaci mezi mikrokontrolérem a exter-
nimi zařízeními. Přenos dat probíhá 
skrze vývody integrovaného obvodu, 
které lze obvykle programově nasta-
vit jako vstupy nebo výstupy. Proce-
sor komunikuje se skupinou takových 
vývodů, kterou nazýváme (paralelní) 
port. V závislosti na šířce datové sběr-
nice mají paralelní porty většinou šíř-
ku násobků jednoho bytu (např. 8 
nebo 16 bitů). Na vstupně-výstupnf 
porty můžeme přímo připojit např. tla-
čítka, klávesnici, LED, relé, displej 
nebo další logické obvody. Protože je 
počet vývodů mikrokontroléru často 
omezen, některé I/0 vývody mohou 
sdílet funkci s dalšími periferními ob-
vody, např. A/D převodníkem, budi-
čem LCD displeje apod. 

Obvody čitačů a časovačti 
Mikrokontroléry obvykle obsahuji 

jeden nebo vice šítač'ů/časovačů, kte-
ré lze programově konfigurovat. Čf-
tače a časovače umožňují programu 
např. měřit časové intervaly, deteko-
vat počet impulsů za určitý čas apod. 

Sériové rozhraní 
Kromě paralelních vstupne-Wstup-

nich portů je mikrokontrolér často vy-
baven též jedním nebo i vice sériovými 
rozhraními, která usnadňuji komunika-
ci s dalšími mikrokontroléry, počítačem 
nebo jinými digitálními obvody (např. 
vnější pamětí se sériovým rozhraním, 
vnějším A/D převodníkem apod.). 

Vít Špringl 
(Pokračováni příště) 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Svépomocný 

čistič kontaktů 
Chtěl bych přispět svoji troškou 

do rubriky „Jednoduchá zapojeni pro 
volný čas", i když můj příspěvek není 
vůbec o elektronice. Sice se ji velmi 
úzce dotýká, ale především se týká 
chemie (částečně, tak 5 %) a trhu 
(zbytek...). 
0 co se jedná: jako mnoho bast-

lirú, mám i já problémy s oxidací 
všech možných typů kontaktů - ko-
nektory, relé, šroubovací svorky... 
Pokud nejsou zoxidované, jsou mini-
málně pokryté stopami všeho mož-
ného, co se vyskytlo za dobu jejich 
používáni v nejbližším okolí. 

Výsledkem jsou zvýšené a často 
obtížně definovatelné přechodové 
odpory v kontaktech. Může vzniknout 
i svod se všemi možnými následky, 
které hlavně u silnoproudu mohou 
být až fatální nejen pro dotyčný kon-
takt, ale i pro celé zařízeni. 

Proto je nutné tyto nežádoucí 
hmoty z kontaktů odstraňovat. Histo-
rický znárodněný průmysl pro tento 
účel vyráběl notoricky známé příprav-
ky ve spreji KONTOX č. 5 a č. 10. 
Stály kolem 50,- tehdejších Kčs a na 
rozdíl od mnoha dalších tehdy produ-
kovaných výrobků opravdu fungova-
ly. I já je používal, dokud se z poslední 
bombičky neozvalo misto očekáva-
ného „crk" vytlačené čisticí kapaliny 
jen zasyčeni plynové nápině. Ríkám 
st: nic se neděje, zajdeš do obchodu 
a koupíš! Jaké bylo ale mé překvape-
ni, když jsem navštívil oddělení pro 
nás bastlfre v oné prodejné - mimo-
chodem člena nejmenovaného „ex-
pertního" řetězce... 

Byl mi nabídnut sprej KONTAKT 60, 
pro mne dobře známý z nabídky 
GES, GM i jiných zásilkovek, v balení 

Obr. 1. Potřebné položky 
pro svépomocné čištění kontaktů: 
zleva isopropylalkohol, parafinový 

olej, mechanický rozprašovač, 
injekční stříkačka 

110 ml za 130,- Kč! Starého KONTOXu 
bylo 200 ml, a za cenu už zmiňova-
nou, no mně se protočily nejen pa-
nenky! Takhle si tedy nízkou inflaci 
a tržní prostředí neptedstavuji. Ob-
chod jsem opustil a doma si začal lá-
mat hlavu. 

Co je vlastně jakýkoliv čistič kon-
taktü? Napověděla parnět, v níž bylo 
uloženo složeni jinak jistě účinného, 
ale předraženého KONTAKTU 60: 
isopropylalkohol (=isopropanol= IPA), 
parafinový olej v mizivém procentu, 
hnací náplň („propane, butane..."). 
Tedy nic převratného a pro bastliře 
nesehnatelného. 

Kdo si mysli, že uvedené látky ve 
svém okolí nesežene, at' se poradí se 
svým učitelem chemie (případně che-
mikářem svého potomka...), kde na-
kupuje podobné látky v malém pro 
školní laboratoř. Někdy je dotyčný 
chemikář fanda do elektroniky, takže 
nejen poradí, ale i odleje, jindy pomů-
že protislužba - kdo z nás nepotkal 
spoustu nefungující elektroniky, kde 
stačilo opatrně přihnout kontakty, vy-
měnit nebo opravit zpřelámanou při-
vodnI šňůru - POZOR, NE IZOLACNI 
PASKOU!!! - nebo jen vyměnit ba-
terie, a světe div se! 

já dostal podobnou radu - navšti-
vil jsem podle ni OBYČEJNOU LEKAR-
NU A DROGERII. Sice jsem musel tý-
den počkat na dodáni hlavni položky, 
ale mám vše potřebné (obr. 1): 

- 900 ml isopropylalkoholu v kon-
centraci 99 %, baleno v hnědé skle-
něně láhvi, cena 94,- Kč (!!!), 

- 25 g medicinálního parafinového 
oleje, baleno v hnědé skleněné lah-
vičce - lékovce, cena 20,- Kč, 

- 2 ml injekční stříkačku na jedno po-
užiti, bez jehly, jako odměrku - získá-
no za dobré slovo od personálu jisté 
ordinace..., 

- mechanický rozprašovač laku na 
vlasy - já ho koupil za 24,- Kč, samo-
zřejmě cena se bude lišit podle ob-
chodu a velikosti. 

Celkově jsem tedy zaplatil zhruba 
tolik, jako za jedno 110 ml baleni do-
vozového spreje, a věnoval jsem tomu 
asi půl hodiny debaty s magistrami 
v lékárnách, než jsem narazil na tu 
správně naladěnou, která mi po vy-
jasněni účelu kombinace isopropanol 
+ medicinální parafinový olej řekla: 
„Není problém, jen ho nemám tolik 
na skladě, budete si muset přijit ve 
středu příští týden, až mi ho dove-
zou..." a mám toho za téměř 10 bale-
ni, jen hnací plyn ve spreji musím 
nahradit troškou manuální práce, až 
budu jedním prstem mačkat hlavici 
rozprašovače - a to se nadřu, když na 
jeden kontakt stačí kapka... 

Poměr isopropanolu a parafino-
vého oleje volím různý podle potřeby 
- pro čištění stačí čistý isopropanol, 
pro konzervaci přidávám do 2 % 
parafinového oleje, pro mazání např. 
Izostatů ne víc než 5 % - vštši kon-
centrace je zbytečná, olej pak tvoři 
kapky a lepí se na něj prach. 

Osobně si míchám pouze potřeb-
né množství přímo do rozprašova-
če, protože použiväm i čistý isopro-
panol k čištění a je škoda si smíchat 
celou zásobu... Každopádně směs 
před stříknutím preventivně zlehka 
protřepu. 

Ten rozprašovač navíc upravuji 
bud' převrtánim tryskového otvoru vr-
táčkem s průměrem 0,5 až 0,8 mm, 
nebo vyjmutím tryskové destičky 
- „rozprašovač" pak vystřikuje tenký 
pramínek misto kužele mlhoviny. 
Tenkým pramínkem se lépe dávkuje 
čisticí roztok na potřebné misto. 

Kdo si mysli, že téměř litr isopro-
panolu doma neuživí, může se do-
mluvit s několika přáteli nebo kolegy 
z branže a podělit se. 

Ale jen pro ilustraci - isopropano-
lem lze čistit veškerou domácí elek-
troniku - štětečkem nebo sepraným 
hadříkem nepouštějícím chlupy čistím 
veškeré konektorové spoje, TV obra-
zovky, displeje, optické snímače CD 
mechanik, kapátkem vyplachuji od 
prachu a starých maziv miniaturní lo-
žiska nebo kluzné dráhy, po naředění 
destilovanou vodou na nižší koncent-
raci (asi 75 %) je výsledná směs 
vhodná i pro čištěni všech typů CD 
a DVD a po vyzkoušeni i na vinylové 
gramodesky, kde není tak agresiv-
ním rozpouštědlem jako denaturova-
ný líh nebo dokonce metanol. 
V koncentraci do 5 % a ve spojeni 

s 2 až 5 % nepěnivého saponátu (ne-
ionogenni tenzid - k sehnání ve vý-
robnách koupelové kosmetiky a pro-
středků na myti nádobf, z nouze 
postačí i hotový saponát, je ale nutné 
vybrat druh s co nejmenším množ-
stvím barviv a parfémů) je pak použi-
telný i k čištěni starých šelakových 
gramodesek. Podobný roztok jsem 
s úspěchem vyzkoušel i při čištěni 
drobných mechanických součásti 
při opravách modelových lokomotiv, 
aby neztratily barvu, jen jsem použí-
val denaturovaný líh. 

Znalci tyre že takovýto roztok (2 
až 5 % isopropanolu, stejně nepěnivé-
ho saponátu, zbytek destilovaná voda) 
nastříkaný rozprašovačem na gramo-
desku kromě očištění desky odstraní 
i podstatnou část šumu při přehráváni. 
Tedy položit na gramofon, otřít anti-
statickou utěrkou, nastříkat zmíněný 
roztok, až vytvoří rovnoměrnou vrst-
vičku, tu neodstraňovat, ale okamžitě 
začít přehrávat! Podrobnosti lze najít 
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na webu např. ve fóru Elektrobastlir-
na na www.electroworld.info/forum 

Přeji všem, které omrzelo jen pla-
tit a platit přemrštěné částky, hodně 
úspěchů ve vlastních experimentech. 

Karel Janoušek 

Blikač s hradly CMOS 
Tato konstrukce je určena pro za-

čátečníky, kteří se chtějf seznámit 
s elektronikou a s logickými integro-
vanými obvody. 

Astabilní multivibrátor se dvěma 
hradly CMOS střídavě rozsvěcí čtyři 
různobarevné LED. Blikač můžeme 
použít jako hračku v rámci modelové 
autodráhy nebo železnice, popř. jako 
reklamní poutač. 

Kvůli ověřeni funkce byl vzorek 
blikače postaven na desce s plošný-
mi spoji a vyzkoušen. Fotografie des-
ky osazené součástkami je na obr. 2. 

Popis funkce 

Schéma blikače je na obr. 3. Za-
pojeni je obdobou multivibrátoru se 
dvěma střídavě vázanými tranzistory. 
Výstup hradla 101A je propojen deri-
vačním článkem se součástkami C2, 
R4 se spojenými vstupy hradla 101B 
a výstup hradla 101B je propojen de-
rivačním článkem Cl, R1 se spojený-
mi vstupy hradla 101A. Hradla slouží 
pouze jako invertory, a proto je lho-
stejné, použijeme-li čtveřici hradel 
NOR typu 4001 nebo čtveřici hradel 
NAND typu 4011. K výstupům hradel 
101A i 101B jsou připojeny čtyři LED 
D1 až D4 Měly by být použity LED 
s velkou účinnosti nebo supersvitivé, 
aby byl efekt blikání výrazný. Nevyu-
žitá hradla 101C a 101D musí mit 
ošetřeny vstupy spojením se zemi 
nebo s kladnou napájecí sběrnicí. 

Po zapnuti napájecího napětí se 
multivibrátor vždy dostane do stavu, 
kdy jedno z jeho hradel má na výstu-
pu vysokou úroveň H a druhé nízkou 
úroveň L. Řekněme, že úroveň H je 
na výstupu 3 101A. Přes vybitý C2 
jsou uvedeny do úrovně H i vstupy 5, 
6101B a výstup 4 101B jev úrovni L. 

IOLA 
4011 

RI IM 

Obr. 2. Blikač stradly CMOS 

V následujících okamžicích se C2 
nabíjí přes R4 a asi za 0,5 s začnou 
přecházet vstupy 5, 6 101B do úrov-
ně L. Následkem toho začne přechá-
zet výstup 4 101B do úrovně H a přes 
vybitý Cl začnou přecházet do úrov-
ně H i vstupy 1, 2 101A. Po dosažená 
určitého nape( na vstupech 1, 2101A 
začne přecházet výstup 3 101A do 
ürovně L. V tom okamžiku se akti-
vuje kladná zpětná vazba, snižová-
ní úrovně L na výstupu 3 101A se 
přes C2 přenáší na vstupy 5, 6 101B 
a dosavadní plynulý proces změny 
stavů obou hradel se změnf na sko-
kový. 

Proces změny stavů se ukončí, 
když se výstupy obou hradel dosta-
nou do saturace. Během skoku se C2 
vybije přes upinaci diody na vstupech 
5, 6 1019. Dosažený stav je udržo-
ván vybitým kondenzátorem Cl, kte-
rý udržuje vstupy 1, 2 101A v úrovni 
H, a rezistorem R4, který udržuje 
vstupy 5, 6 101B v úrovni L. 

Kondenzátor Cl se však nabiji 
přes R1, a asi po 0,5 s se změna sta-
vů hradel 101A a 1016 opakuje, ten-
tokrát však v opačném směru. Pak 
se zase nabiji C2 atd. a stavy hradel 
se periodicky neustále mění. 

Nevýhodou multivibrátoru v popi-
sované konfiguraci se střídavou vaz-
bou (kondenzátory Cl a C2 mezi hrad-
ly) je skutečnost, že např. rušivým 
impulsem se mohou obě hradla do-
stat do stabilního stavu, kdy jsou na 
jejich výstupech současně úrovně H 
a multivibrátor nekmitá. Abychom jej 
rozkmitali, musime vypnout a znovu 
zapnout napájení. Pro uvedenou ne-
spolehlivost jsou střídavě vázané 
multivibrátory nevhodné pro praktic-

R3 1k5 
02 LED G 

UL 03_ LED R 
si  

[ R4 IM 

1016 
4011 

Ur 

w 04 LED G 

 o JI .12V 

▪ C3 10u/35 

ZEM J2 
o 

Obr. 3. Bilked s hradly CMOS. Vstupy nevyužitých hradel (vyvody 8, 9 101C 
a 12, 13 101D) jsou spojeny se zemí (se svorkou J2) 

kä využíváni, v amatérském blikači 
však vyhoví. 

Blikač je napájen ss nestabilizo-
vaným napitím 7 až 15 V ze sítově-
ho adaptéru Při napětí 9 V je napáje-
cí proud asi 10 mA, při napětí 14 V je 
asi 18 mA. 

Konstrukce a oživeni 

Blikač je zkonstruován z vývodo-
vých součástek, které jsou připájené 
na desce s jednostrannými plošnými 
spoji. Obrazec spojů je na obr. 4, roz-
místěni součástek na desce je na 
obr. 5. 

Součástky osazujeme na desku 
od nejnižších po nejvyšší. Obvod 101 
vložíme do objímky, aby jej bylo při-
padně možné využít i v jiných přístro-
jích. LED můžeme umístit i mimo 
desku v nějakém dekoračním nebo 
reklamním předmětu. S deskou je 
pak propojíme vodiči. 

Realizovaný vzorek blikače fungo-
val na první zapojení 
1 u tak jednoduchého zapojeni je 

co měřit. Bylo zjišťováno, jak funguje 
blikač s hradly stejného typu od růz-
ných výrobců a jak závisf perioda bli-
kání na napájecím napětí. 
S 10 4011 od firmy Motorola při 

napájecím napětí menším než 6 V 
multivibrátor nekmital a výstupy hra-
del 101A i 101B byly v úrovni H. Při 
plynulém zvyšován! napětí nad 6 V 
se multivibrátor nerozkmital, bylo 
nutné vypnout a zapnout napájení. 
Při napájecím napětí 6,1 V již multivi-
brátor kmital a měl periodu 90 ms, při 
napětí 9 V se perioda prodloužila na 
500 ms a při 14 V až na 800 ms. 

Lépe fungoval obvod 4011 od bý-
valé firmy Gold Star. Při zvětšováni 
napájecího napětí od nuly se multivi-
brátor již při napětí asi 3 V samovol-
ně rozkmital, při napěti 4 V byla peri-

Obr. 4. Obrazec plošných spojů 
blikače s hradly CMOS 

(měř.: 1 : 1, rozměry 52.7 x 30,5 mm) 
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Obr. 5. Rozmístěná součástek 
na desce blikače s hradly CMOS 
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oda kmitů 0,4 s, při 6 V byla 0,7 s, při 
9 V byla 0,9 s a při 14 V byla 1,0 s. 

Rozptyl vlastnosti multivibrátoru 
je způsoben tim, že v počáteční fázi 
překlápéni pracuji hradla v lineární 
oblasti a jejich funkce je tak závislá 
na jejich konkrétním provedeni, které 
se u různých výrobců liší. 

Seznam součástek 

R1, R4 
R2, R3, 
R5, R6 

Cl, C2 
C3 
D1, D3 

1 MÇ2/0,6 W/1 °A), metal. 

1,5 kí1/0,6 W/1%, metal. 
1 pF/J/63 V, fóliový 
10 pF/35 V, radiální 
LED červená, 5 mm, 
2 mA 

D2, D4 LED zelená, 5 mm, 
2 mA 

101 CMOS 4011 
objímka precizní DIL 14 1 kus 
deska s plošnými spoji č. KEO2N7 

Elektor, 7-8/1996 

Nabíječ 
akumulátoru 12 V 
z akumulátoru 12 V 
Při provozu radiostanice v přírodě 

někdy potřebujeme nabít olověný ge-
lový akumulátor 12 V z automobi-
lového akumulátoru 12 V Není mož-
né přímo připojit oba akumulátory 
k sobě, protože pro piné nabiti olově-
něho akumulátoru je potřebné napětí 
asi 14,5 V, které se na automobilo-
vim akumulátoru nenachází. 

Proto byl navržen popisovaný na-
bíječ, který obsahuje zvyšující měnič 
DC/DC a stabilizátor výstupniho na-
pet( s obvodem pro omezeni nabíje-
cího proudu. Měnič zvětšuje napětí 
z automobilového akumulátoru na 
potřebnou velikost asi 17 V a násle-
dující stabilizátor zajišfuje šetrné na-
bíjení gelového akumulátoru v režimu 
s konstantním proudem a posléze 
s konstantním napětím. 

Schema nabíječe je na obr. 6. 
Zvyšující měnič pracuje na impuls-
nim principu a jeho základem je řídicí 
obvod se spínačem LT1070CT (I01). 
K 101 jsou připojeny klasicky nezbyt-
né součástky L1, D1 a C2. Zvinění 
napiti z C2 je dale filtrováno článkem 
LC se součástkami L2 a C3. 

Výstupni napětí měniče na C3 je 
možné nastavit trimrem R3 v rozmezí 
14,4 až 18,6 V, při konečném seřizo-
vání nastavime na C3 napětí 17,0 V 
(při piném nabíjecím proudu). 

Za měničem je zařazen jednodu-
chý stabilizátor výstupniho nabíje-
cího napětí se součástkami R5, D2 
a T1. Zenerova dioda D2 (15 V/0,5 W) 
má na sobě stabilizované napětí asi 
15 V. které se přivádí na bázi emito-
rového sledovače s NPN výkonovým 
tranzistorem BD235 (T1). 
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Obr. 6. Nabíječ akumulátoru 12 V z akumulátoru 12 V 

Mezi emitor tranzistoru Ti a vý-
stupni svorku J3 je zapojen bošnik 
R7 obvodu omezujícího výstupni 
proud Další části obvodu pro ome-
zení proudu je tranzistor T2 a rezis-
tor R6, který chrání bázi T2. Když 
proud bočnikem dosáhne velikosti 
asi 0,75 A, tranzistor T2 se začne 
otevírat a nedovoluje další vzrůst 
proudu báze Ti. Následkem toho 
pak nemůže vzrůstat nad 0,75 A ani 
proud bočnikem R7 a při jakémkoliv 
napětí na výstupu je tedy výstupni (tj. 
nabíjecí) proud omezen na 0,75 A. 
Pokud chceme změnit velikost ome-
zeného proudu, příslušně upravíme 
odpor bočniku. 

Stabilizátor výstupnfho napětí je 
jednoduchý a nepracuje ideálně, vý-
stupni nape( mezi svorkami J3, J4 
je závislé na výstupnim proudu. Na-
prázdno je na výstupu napětí asi 
14,7 V, při výstupnim proudu 0,25 A 
je výstupni napětí asi 14,2 V a při 
větším výstupnim proudu je ještě 
menši. 

To však není nijak na závadu, při 
nabíjení akumulátoru se výstupni 
proud zmenší téměř na nulu, takže 
výstupni napětí stoupne až na 14,7 V 
a akumulátor se nabije na pinou ka-
pacitu 100 °A. 

Při výstupním proudu 0,75 A ode-
bfra nabíječ z automobilového aku-
mulátoru o napětí 12,0 V, připojeného 
ke svorkám J1, J2, proud asi 1,1 A. 

RI 
47k 

3.686MHz 

X I 

Součástky 101 i T1 musí být opat-
řeny přiměřenými chladiči, jejich tep-
Iota by neměla přesáhnout 70 °C. 

FUNKAMATEUR, 7/2007 

QRP transceiver 
Pixie 2 

Pro podporu amatérské konstruk-
térské činnosti byla v americkém 
časopise C)ST popsána stavebnice 
velmi jednoduchého QRP telegraf-
ního transceiveru pro pásmo 80 m 
(3,5 až 3,8 MHz). 

Schéma transceiveru je na obr. 7. 
Přistroj obsahuje čtyři základní bloky: 
krystalový oscilátor s tranzistorem 
Ti, výkonový vf zesilovač/směšovač 
s tranzistorem T2, anténní filtr s cív-
kou L3 a nf zesilovač s 101. 

Při vysíláni je zařazen v kaskádě 
oscilátor, výkonový vf zesilovač a an-
ténní filtr. Při příjmu je transceiver za-
pojen jako přimosměšujici přijimač 
využívající všechny čtyři bloky. Při-
tom tranzistor T2 vf zesilovače má 
pozměněn pracovní bod tak, aby pra-
coval jako směšovač. Z přijmu na vy-
síláni se přechází pouhým stisknutím 
telegrafniho klíče S2 (TGF KLIC). 

Vlastnosti transceiveru, jako např. 
výstupni vf výkon vysilaše nebo citli-
vost připmače nejsou v původním 
prameni uvedeny, zřejmě jsou neval-
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Obr. 7. QRP transceiver Pixie 2 
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né a odpovidaji jednoduchosti zapo-
jeni. Přesto lze s přístrojem uskuteč-
nit řadu hezkých spojeni. 

Nyní si podrobněji popišme jed-
notlivé bloky. 

Oscilátor s Ti je řízen krystalem 
X1 a pracuje v Colpittsovä zapojeni. 
Krystal X1 má kmitočet v pásmu 
3,5 MHz, dostupné a levné jsou počí-
tačové krystaly 3,500, 3,579, 3,582 
nebo 3,686 MHz. Kmitočet krystalu 
lze posunout (zvýšit) kondenzátorem 
C12 až o několik kHz. Při zmenšová-
ní kapacity C12 se kmitočet zvyšuje. 
Pokud se však C/2 zmenši příliš, os-
cilátor přestane kmitat. Sepnutím 
spínače S1 (RIT) se C12 zkratuje 
a posuv kmitočtu se zruší. Změnou 
kmitočtu oscilátoru se nastavuje výš-
ka tónu přijímaných telegrafních zna-
ček (výška tónu je určována rozdílem 
kmitočtů krystalového oscilátoru v při-
jímači a krystalového oscilátoru ve 
vysílači protistanice). 

Stupeň s tranzistorem T2 má dvojf 
funkci. Při stisknutém telegrafním klí-
či S2 má T2 klíčem uzemněn emitor 
a pracuje jako zesilovač signálu z os-
cilátoru. T2 je napájen přes tlumivky 
L1 a L2 a pracuje ve třídě C. 

Při příjmu, tj. při rozpojeném kon-
taktu klíče S2, je přes R5 a D1 přivá-
děno na emitor T2 kladné napájecí 
napětí, T2 je vypnutý a jeho přechod 
báze-emitor je využit jako dioda, kte-
rá směšuje přijímaný signal (přivá-
děný na kolektor T2) se signálem 
místního oscilátoru s T1. Produkt 
směšování, tj. akustický signal, se ze 
směšovací diody odebírá přes tlumiv-
ku L2 a přes oddělovací kondenzátor 
C8 se vede na vstup nf zesilovače. 

Nf zesilovač je tvořen integrova-
ným obvodem LM386 (101) v katalo-
govém zapojeni. Kondenzátorem C9 
je nastaveno napěťové zesíleni 200. 
101 je napájen přes filtrační rezistor 
R5 o relativně velkém odporu (1 k.(2), 
takže může poskytovat jen velmi 
malý výkon. Pro příjem na citlivá ste-
reofonní sluchátka (určená např. pro 
walkman apod.) o odporu okolo 32 f2 
je však výkon postačující. K výstupu 
101 (tj. mezi svorky J3 a J4) připojí-
me stereofonní zásuvku JACK pro 
sluchátka tak, aby obě sluchátka byla 
zapojena do série. 

Poslední části transceiveru je 
anténní filtr se součástkami C6, L3 
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a C7, který je připojen mezi kolek-
tor 12 a anténní konektor Kl. Filtr 
je typu dolní propust s horním mez-
ram kmitočtem okolo 4 MHz, který 
potlačuje vyšší kmitočty se směrni-
ci 18 dB/okt. Při vysíláni filtr potla-
čuje vyšší harmonické vysílaného 
signálu a při přijmu omezuje spekt-
rum přijímaných signálů. 

Transceiver je napájen napětím 
9 V z baterie nebo ze stabilizovaného 
sit'ového adaptéru. Napájecí proud 
není v původním prameni uveden, 

Součástky transceiveru jsou umís-
těny na malé desce s plošnými spoji, 
obrazec spojů však není v původním 
prameni uveden. Jistě nebude pro-
blém součástky připájet na desku 
s univerzálními plošnými spoji. 

Při použiti krystalu s vhodným 
kmitočtem a po přeladění anténního 
filtru může přístroj pracovat i v pás-
mu 40 m (7,0 až 7,1 MHz). 

(DST, listopad 2007 

Naslouchadlo 
pro nedoslýchavé 

Nepotřebujeme-li právě subminia-
turni naslouchadlo v tovární mecha-
nické ůpravě, můžeme si ho snadno 
zhotovit z levných a dostupných sou-
částek. 

Schéma jednoduchého naslou-
chadla je na obr. 8. Jedná se o zesi-
lovač se čtyřmi tranzistory Ti až T4, 
na jehož vstupu je zapojen elektreto-
vý mikrofon MI1 a na výstupu stereo-
fonní sluchátka SLUCH. o impedanci 
okolo 32 11, jaká se používají u walk-

100u./10 

Obr. 8. Naslouchadlo pro nedoslýchavé 
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Svářecí invertor • CD ROM 2007 • Vyhlášení 
Konkursu 2008 • Hlídač fázi HF3v1 • Telefon 
pro IP • MD152 - Budič motoru 15 V/15 A • Jed-
noduchý čitaš (pokračování) • LED display na 
koleso bicykla 

manů apod. Aby mohlo být naslou-
chadlo co nejmenší a přitom mělo 
dostatečnou „výdr2", je napájeno na-
pětím 3 V ze dvou mikrotužkových al-
kalických článků B1 a B2. 

Zesilovač je uspořádán jako kas-
káda čtyř stupňů, v nichž pracuji 
všechny tranzistory v zapojeni se 
společným emitorem. První tři tran-
zistory T1 až 13 jsou NPN, poslední 
tranzistor T4 mä kvůli dosaženi co 
největšího rozkmitu výstupnlho napě-
tí (a tedy i výstuprifho výkonu) polari-
tu PNP. Na kolektorech T1, T2 a T4 
(s připojenými sluchátky) by měla být 
přibližně polovina napájecího napětí' 
tj. 1,5 V. Kolektorová napětí jsou ur-
čována proudy bázi tranzistorů, které 
tečou rezistory R2, R4 a R7, Rezistor 
R2 je připojen přímo ke kolektoru Ti, 
takže pracovní bod Ti je stabilizován 
zápornou zpětnou vazbou, ostatní 
tranzistory pracovní bod stabilizován 
nemají. Vzhledem k rozptylu velikosti 
proudových zesilovacích činitelů tran-
zistorů je nutné při oživováni kolekto-
rová napětí Ti ' T2 a T4 změřit a pří-
padně Opravit odpory rezistorů R2, 
R4 a R7 tak, aby kolektorová napětí 
měla požadovanou velikost. V praxi 
vyhovuje, když na kolektorech Ti 
a 12 je napětí 0,5 až 2 V (tyto tranzis-
tory zpracovávají jen slabé signály, 
takže nehrozi limitace při posunutém 
pracovním bodu). Na kolektoru T4 
má být napětí 1,5 ±0,3 V. 

Zesilovač spolu s mikrofonem 
a držákem napájecích článků vesta-
víme do maid plastové skříňky, kte-
rou můžeme nosit např. v'náprsní 
kapse u košile. 

Radioelektronik Audio-HiFi-Video, 2/2002 
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Térnatem'čísla 1/2008, které vychází začátkem • 
Mora 2008, je historie radiolokátoru cjo konce 
II. světové války. Materiál obsahuje mnoho 
unikátních fotografii a věnuje se jak technické, 
tak I společenské strätice radiolokace 
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Dc< OBÁLKU  
Už sú preč doby, kedy rýchlym a jednoduchým komunikačným 

prepojenim dvoch zariadeni bola sériová linka RS-232. V praxi 
osobných počitačov je tento typ komunikácie zastaralý-a niekol'ko 
rokov sa masovo používajů zariadenia USB, hlavne kvöli jednodu-
chosti použivania zo strany užívatel'a, dostupnej rýchlosti rádovo 
väčšej ako u RS-232 a vel'kej univerzálnosti. Navyše, varianty ko-
nektorov USB sú menšie ako klasické CANON9 alebo CANON25, 
používané pre RS-232, takže sa dobre hodia do malých prenosných 
zariadeni. Aj preto na nových notebookoch už prakticky nenájde-
me porty RS-232 a podobná situácia zrejme nastane aj u stolových 
PC, takže USB nie je len hračka pre znudených konštruktérov a má 
opodstatnenie implementovat' ho aj clo amatérskych konštrukcií. 
V dobe písania článku ešte v PE nebol uverejnený článok popisu-
júci stavbu USB zariadenia s dostupnými mikrokontrolérmi, preto 
som sa rozhodol poukázat' na moju konštrukciu. 

Prvotným problémom, ktorý na prvý 
pohl'ad möže amatéra zaskočit', je 
komplikovanost' protokolu USB. Je 
vynútená práve univerzálnost'ou roz-
hrania Zatiar čo pri rozhraní RS-232 
sa prenäšajú iba jednotlivé bajty sério-
vou postupnost'ou bitov, v prfpade USB 
tento jednoduchý prenos tvorf iba 
najspodnejšiu vrstvu komunikačného 
protokolu a pomocou jednotlivých 
bajtov sa prenäšajú zložitejšie pake-
ty, a až tieto majú v danom kontexte 
určitý význam. Zvlášť zaujfmavá situácia 
nastáva pri pripojenf zariadenia k PC, 
kedy si PC pýta od zariadenia tzv. 
„deskriptory" (v nasledujúcom texte 
budem pre niektoré výrazy používat' 
pövodnú anglickú terminológiu, preto-
že jej slovenské ekvivalenty sú v od-
bornom texte nevhodné - ich používa-
nim by sa situácia iba skomplikovala), 
ktoré nesú informáciu, aké zariadenie 
je pripojené a akým spösobom bude 
s PC komunikovat'. Stručný popis ko-
munikácie USB v niekorkých triedach 
by obsiahol asi jeden robin( tohoto 
časopisu, preto ho zatiar obfdem. Kto 
chce, möže sa do špecifikäcie USB 
zahlbit' na [1]. 

inšpiráciou pre stavbu záznamníku 
bol príspevok v [2]. Je to zaujfmavý člä-
nok, ale mä z konštruktérskeho hradiska 
nevelký prinos, pretože autor si nechal 
zdrojové kódy len pre seba a zäujem-
com bol ochotný poskytnút' len binärnu 
podobu kódu do mikrokontroléru, alebo 
predávat naprogramované mikrokontro-
léry. Amatérova čest' veil - urob si sám 
a lepšie, tak som sa v lete 2005 pustil do 
stavby vlastého Wškomeru. Obsahoval 
PIC18F252, 12-bitový prevodnik ND, 
pamät', displej, menič 2,4 V/5 V a stabili-
zátor pre tlakový senzor. Zámer sa 
vydaní a na svete bol onedlho výškomer 
s rozlišením lepším než 1 m, pamät'ou 
na jeden de) nepretržitého záznamu. 
Jedinou, drobnou chybičkou krásy 
bolo to, že s PC komunikoval cez rozhra-
nie RS-232 - a to je z horeuvedených 
prfčin nevýhodné vo vyhliadkach do 
budúcnosti. Toto vedia výrobcovia 
polovodičov a samozrejme poriúka-

jú riešenie - na prvý pohrad ele-
gantné prevodniky USB/RS-232, 
naprfklad firma FTDI [3] so svojimi 
FT232 a FT245, alebo Texas In-
struments a ich TUSB3410 [4]. Tieto 
obvody sa na jednej strane pripoja na 
klasickú sériovú linku, na druhej stra-
ne na rozhranie USB počitača a ich 
drivery potom vytvoria na PC virtuál-
ny sériový port, takže z konštruktér-
skeho pohradu sa nič nemenf, len 
RS-232 signal prechädza cez „čiernu 
skrinku" s neznámymi vlastnosfami. 
Siahol som po FT232BM. Obvod vd'aka 
svojej „blbovzdornosti" fungoval dob-
re, len som sa stale nemohol zbavit' 
pocitu, že je v mojej konštrukcii „nie-
čo navyše" a ani som nevedel, ako 
presne taký prevodnik funguje. To je 
vermi frustrujúci pocit, tak som siahol 
po špecifikácii USB (a na internete je 
verke množstvo zaujimavého čitania 
o USB) a táto, spolu s dokumentä-
ciou od Microchipu [5], dala základ 
pre experimenty, ktorých výsledkom 
je konštrukcia, ktorú popfšem. Aj ked' 
vychádza z möjho pövodného výško-
meru z leta 2005 a ten vychádza 
z [2], prešla verkými koncepčnými 
zmenami a mä s pewodnou konštruk-
ciou spološný len napájacf konektor. 

Zber dát 

Prvou vážnejšou zmenou bol spõ-
sob merania napätia z tlakového sen-
zoru. V pávodnom prameni [2] bol na 
prepočet potrebnäho rozIíšenia pre-
vodníka ND použitý jednoduchý po-
stup; prepokladanému rozsahu výšok 
zodpovedá istý rozsah tlaku vzduchu, 
tento je proporcionálny výstupnému 
napätiu senzora a krok kvantovania 
prevodnfka ND bol podriadený maxi-
málnej tolerovanej chybe merania. 
Situácia chvalabohu nie je tak jedno-
duchá - toto by platilo, keby sme mali 
ideálny prevodnik ND, ideálny senzor 
a žiadny šum. V dokumentäcii firmy 
Freescale (výrobca tlakového senzo-
ra) som sa clonal, konkrétne v Appli-

cation Note 1646 [6], že na jedno-
smernom napätf, nesúcom informáciu 
o snimanom tlaku, je nasuperpono-
vaný šum s medzivrcholovou hodno-
tou až do 20 mV. Treba zvážit, že 
krok kvantovania 14-bitového prevod-
nf ka A/D pri referenčnom napätf asi 
5 V je zhruba 0,3 mV (!) a u 12-bito-
vého je to asi 1,2 mV. Takto zašume-
ný signál je problémom pri merani 
presnýnni prevodnikmi - meranie by sa 
podobalo snahe o meranie pohybujú-
cej sa dážd'ovky s presnost'ou na de-
satiny milimetra. Našt'astie ale exis-
tujú spósoby ako do istej miery zvýšit' 
presnost merania matematicko-šta-
tistickými metódami. V tomto pripade 
nebudeme uvažovat' ako výsledok 
jedného merania upravenú hodnotu 
danú jedným prevodom prevodnfka 
A/D, ale bude to výsledok štatistic-
kých postupov na istom súbore ND 
prevodov 

Najjednoduchšie implementova-
terným spösobom spracovania také-
hoto štatistického súboru je priemero-
vanie. Pokiar uvažujeme súbor merani, 
ktorý mä n členov ao až an, tak ich 
priememá hodnota a je daná wt'ahom: 

aav„ ai 
n i=0 

Tento spösob je v mikrokontrolé-
rovej technike často používaný, pre-
tože suma sa dá získat' postupným 
pripočitavanim aktuálneho merania 
do jednej premennej a následným vy-
delenim konštantou. Je výhodné, ak 
sa konštanta zvolí ako celistvá moc-
nina čísla 2, potom sa dá delenie rea-
lizovat' logickými rotáciami. 

Spektrum šumu z tlakového sen-
zoru nie je spektrom bieleho šumu 
s frekvenene nezávislou hustotou šu-
mového výkonu. Pozostäva z dvoch 
hlavných zložiek - z blikavého šumu 
(spösobeného poruchami kontaktov, 
povrchovou rekombináciou a spósobom 
spracovania polovodičového materá-
lu) a výstrelového šumu (je spösobe-
ný nerovnomerným tokom nosičov 
náboja v polovodiči). Výstrelový šum 
mä približne spektrum bieleho šumu, 
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ale blikavý šum má šumový výkon 
nepriamo úmerný frekvencii. Výsled-
ný šum prvku je daný súčtom týchto 
dvoch zložiek; pri frelwenciách siaha-
júcich zhruba po desiatky Hz je naj-
Wraznejšf práve prispevok výstrelového 
šumu, preto je šum tlakového senzo-
ra najvýraznejši práve na nfzkych 
frekvenciách. 

Pokiar zvolíme počet merani v šta-
tistickom súbore, z ktorého počitame 
aritmetický priemer, prfliš krátku, tak 
práve zastúpenie nfzkych frekvencif 
v meranom signále bude spõsobo-
vat', že priemer je sice správny v da-
nom „časovom okienku", ale výsledné 
hodnoty z jednotlivých úsekov mera-
nia buclú odlišné (pojmom nfzka frek-
vencia mám na mysli takú frekven-
ciu, ktorej perióda je dlhšia ako doba 
„časového okienka" v ktorom sa usku-
točiluje meranie). Priemerovanie dát 
na konečnom úseku nám poskytuje 
nový súbor výsledkov, Ictorých rozptyl 
okolo skutočnej strednej hodnoty je 
nižší, ako u všetkých nespriemerova-
ných dát, nedáva nám presnú stred-
nú hodnotu. Rozptyl týchto hodnõt je 
nepriamo úmerný množstvu namera-
ných hodnõt, teda pre väčšiu presnost' 
je vhodné toto množstvo zvyšovat, ale 
zas treba hradat isté kompromisné 
riešenie, aby meranie netrvalo prfliš 
dlho - teda aby obsluha nemusela 
čakat' dlho na nový výsledok merania. 

Pomerne jednoduchá na imple-
mentáciu je aj metóda plávajúceho 
priemeru, kedy je výsledkom priemer 
z posledných n merani, pričom po-
slední meranie je označené a, pred-
chádzajúce a, 1, an, atd až po 

OEt 

afloat at 

11 i=n -1 

To, že presnost merania viac ovplyv-
ňuje spõsob vyhodnocovania namera-

e 
IC4 'vixen 
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SKIN 

ných dát, než rozlIšenie prevodnika ND 
(v rozumných medziach), dokazuje ex-
periment, ktorý som urobil na viacerých 
prevodnfkoch A/D s röznym rozliše-
ním. Boli to typy MAX111 (14-bitový, 
ale prepinaterný na 13- a 12-bitový re-
žim), MAX1240 (12-bitový), TLV2548 
(12-bitový, taký istý typ ako použil 
autor v [2]) a ešte aj 10-bitové prevod-
nfky A/D obsiahnuté v mikrokontroléroch 
PIC18F252, PIC18F2550, ATMega16 
a MC68HC908AP32. Nebolo teda pre-
kvapenfm, že výsledky merani (kde za 
jeden výsledok bolo považované na-
meranie 1536 vzoriek napätia z tlako-
vého senzoru prefiltrovaného jedno-
duchým integračným článkom RC) 
boli približne rovnocenné a zámena 
12-bitového prevodnika za 14-bitový 
alebo 10-bitový neprináša zásadné 
rozdiely. Odhliadnuc od toho, platí, 
že čfm je prevod menej presný (čo do 
počtu platných bitov vo výsledku), 
tým je aj rýchlejšf, teda je jednoduch-
šie nazbierat' za istý časový úsek viac 
dát a tie potom spracovar. Preto som 
na meranie napätia z tlakového sen-
zoru zvolil 10-bitový prevodnfk A/D 
obsiahnutý priamo v PIC18F2550 
a nemusel som zapojenie kompliko-
vat' o externý prevodnfk ND. Meranie 
prebieha tak, že 800 spriemerova-
ných prevodov ND tvori jeden výsle-
dok o merani tlaku, z osmich týchto 
merani sa vypočita priemer absolút-
nych výšok prislúchajúcich jednotlivým 
tlakom a absolútna výška, prislúcha-
júca údaju na displeji je výsledkom ki-
zavého priemeru štyroch posledných 
merani výšky. Výsledkom je pomerne 
stabilný údaj na displeji — „preskakuje 
prvé desatinnä miesto absolůtnej 
výšky, nestabilita je maximálne 20 až 
30 cm. Pri jednotlivých meraniach aj 
s 14-bitovým prevodnikom bola ne-
stabilita zhruba v rádoch desiatok 
metrov. 
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USB rozhranie 

Druhá výrazná zmena sa týka pri-
pojenia k PC, teda prechodu z RS-232 
na USB. Z pohradu nezainteresova-
ného uilvatera je to len iný konektor, 
ale z hradiska konštruktärskeho je to 
omnoho vážnejší problém. Naštastie 
firma Microchip ponúka na svojom 
webe [5] ukážku implementácie USB 
komunikačného jadra pre rözne ko-
munikačné triedy. Najjednoduchšou je 
CDC (communication device class), 
kde sa zariadenie USB v systéme 
„tvárr ako štandardné komunikační 
rozhranie RS-232 a je možné cez ten-
to virtuálny sériový port s nim aj ko-
munikovat'. Na strane mikrokontrolära 
sú potom funkcie pre zápis a čitanie 
z tohoto portu ako pri štandardnej 
RS-232 komunikácii. Je to teda jed-
noduché na programovanie z hradiska 
konštruktära, ale nevhodné z uživa-
terského hradiska, pretože operačný 
systém priradf virtuálnemu sériové-
mu portu poradové čfslo podra pod-
mienok pri enumerácii. Teda na PC 
s jedným sériovým portom sa mu 
priradi číslo COM2, ale na inom PC, 
naprfklad so štyrmi sériovými porta-
mi (napr. prfpad mojej PC zostavy, 
hoci má len dva sériové porty fyzicky 
vyvedené z matičnej dosky), mu prira-
di číslo COM5. Je to jednoduchá bar-
lička pre tých, ktorl nemajú chut' sa 
dozvedief o USB viac a neponúka o nič 
viac, ako vyššie spomfnanä prevod-
niky RS-232/USB. Zložitejšim spöso-
bom, ako nakonfigurovat' svoje USB 
zariadenie, je tzv. „Custom Device', kde 
konštruktér musí presne vedief, ako 
prebieha komunikácia na strane za-
riadenia aj PC a musí si aj napfsat' 
vlastný PC software (teoreticky aj dri-
ver pre svoj operačný systém, ale 
tento ponúka Microchip tie₹ na svo-
jich stránkach). Tento spõsob však 
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poskytuje najväčšiu konštruktérsku 
slobodu, preto som si ho zvolil. 

Popis zapojenia 

Na obr.l. je vlastná schema záz-
namniku. Jadrom zapojenia je mikro-
kontrolér IC1 (PIC18F2550). V USB 
režime je taktovaný 4 MHz kryštálom 
v štandardnom zapojeni, z tohoto kmi-
točtu sa interným PLL vytvära kmito-
čet 96 MHz na taktovanie USB perifé-
rie a mikrokontrolér beži na výkone 
12 MIPS. V režime zbierania dát je 
oscilátor s kryštälom vypnutý a mik-
rokontrolér je taktovaný interným os-
cilátorom, prepnutým na frekvenciu 
4 MHz. To zaručuje nízku spotrebu a vý-
kon (1MIPS) bohato postačujúci na 
požadovaný účel. 

Na pin RAG (programovo prepnutý 
do analógového režimu, teda s funk-
ciou ANO) je privádzaný signal z tla-
kového senzoru IC5 typu MPXHZ6115A 
(filtrovaný dolnou priepusfou, tvorenou 
R6, CS). Senzor je napájaný z regulo-
vaterného low-drop stabilizátora IC4 
(MAX883). Je nastavený rezistormi 
R10 a R9 na Wstupné napätie asi 4,4 V, 
postačujúce pre napájanie 105, hoci 
jeho nominálne napájacie napätie je 
5 V. Toto napätie je tiež privedené na 
pin AN3, ktorý je nastavený ako refe-
renčné napätie prevodnika ND. Spo-
ločné napájacie napätie IC5 a referen-
čné napätie umožňuje znižif rušenie 
a nepresnosti spifisobené „utekaním" 
referenčného napätia, ktoré vznikajú 
napr. teplotnými vplyvrni alebo star-
nutím súčiastok. IC5 je (keli spotrebe) 
napájaný len po dobu potrebnú na 
merania tlaku. Toto ovládanie sa vy-
konáva pomocou pinu OFF reguláto-
ra IC4, zviazanäho s pinom RA2 ob-
vodu IC1. Logickou 1 na tomto pine 
regulator koná svoju úlohu a na vý-
stupe stabilizuje požadovaných 4,4 V 
a pri logickej 0 na OFF pine sa regu-
lator nastavf do nízkoprikonového re-
žimu a na výstupe mu napätie klesne 
na nulu, teda IC5 nie je napájaný a ne-
odoberá nijaký průd. 

Na pin RA4 je pripojený teplotný 
snímač 103 typu DS18S20. Tento ko-
munikuje s nadriadeným systémom 
cez jednovodičovú zbernicu, emulovanú 
IC1 a priamo poskytuje údaj o teplo-
te. Tento údaj, spolu s meranim tlaku 
a uživatersky zadanou hodnotou refe-
renčného tlaku (tlak vzduchu vztiahnutý 
na nulovú hladinu mora), je nevyhnutný 
pre presné meranie absolútnej výšky 
podra vzorca zo zdroja [2], alebo od-
vodeného integrovanfm zo zdroja [7] 

h = ln p (287.(273"5-4- I)) 

MSSP rozhranie IC1 je využité na 
vytvorenie IIC zbernice pre komuni-
káciu s 102, čo je štandardnä IIC sé-
riová EEPROM s kapacitou 32 kB typu 
24LC256. R14 a R18 robia nevyhnut-
ný „pull-up" a ich velkost' je zvolená tak, 
aby umožňovala komunikáciu na rých-
losti 400 kb/s. 

Bity RB2-RB5 IC1 sú použité ako 
horné štyri dátové vodiče pre komu-
nikáciu s aflanumerickým 8x 2 disple-
jom (dolné štyri vodiče sú uzemne-
né). Riadiace vodiče RS a ENABLE 
sú pripojené na šiesty a siedmy pin 
portu C IC1. K displeju je okrem na-
pájacieho napätia privedené aj napä-
tie Vee, ktorým sa nastavuje kontrast 
displeja, v mojom prfpade trimrom R21. 
Tento je „nadstavený" režistorom R19, 
ktorý znižuje rozsah regulácie napätia 
Vee, pretože displej by tak ako tak 
potreboval na rozumný kontrast nfzke 
napätia (pod 1 V) a trimer by bol blízko 
uzemneného konca odporovej dráhy. 
Rezistor R19 toto presúva na väčšiu 
čast dráhy a umožňuje tak lepšie na-
stavit' požadované napätie. Je mož-
né, že pre iné typy displejov bude tre-
ba jeho hodnotu zmenšit', ale moje 
skúsenosti (aj z mých aplikácif) s dis-
plejmi 8x 2, lx 16, 2x 16 a 2x 20 uka-
zujú, že sú vyrábané rovnakým spö-
sobom (ak dokonca nie sú všetky 
vyrábané v jednej čínskej tovární). 

Bity RB4 a RB5 sú zdieranè s dva-
mi z troch tlačidiel S1 (PLUS) a S2 
(MINUS), ich stay je čítaný 20x za se-
kundu vo chvili, ked' sa s displejom 
nekomunikuje. Vtedy sú tieto piny 
prepnuté do funkcie vstupov a sú aj 
zapnuté interné pull-up rezistory na 
celej bräne B. Aby inak ich stlačenie 
nevadilo, sú v sérii s rezistormi R17 a 
R20. 

Na piny RC4 a RC5 v USB režime 
(aktivovanom pritonnnosfou logickej 1 
na pine RC2, tá je tvorená napätfm 
Vbus privedeným cez odporový delič 
R12/R11, ktorý chráni pin RC2 pred 
poškodenfm) je pripojená interná USB 
periféria. Kondenzátor 05 filtruje vý-
stupné napätie interného napätbvého 
regulátora, jeho vhodná hodnota je aj 
navzdory striktným špecifikáciám Micro-
chipu v rozsahu 220 až 1000 nF, ja 
som použil 330 nF. 

Pin ROO sníma cez diódu stay tla-
čidla S3 (OK), rezistor R2 mu tvori 
„pull-up". Toto tlačidlo okrem toho aj 
„prizemňuje" cez diódu D1 SHDN pin 
DC/DC meniča s 106. Toho sa vyu2f-
va pri zapinanf výškomeru: pri vypnu-
tom výškomere je na SHDN logická 1 
(cez „pull-up" R1). Po stlačenf S3 te-
čie prúd cez R1, D1 a S3, pričom na 
DI sa vytvorf übytok okolo 0,6 V, čo 
je nfzka úroveň pre SHDN pin a me-
nič s IC6 začne pracovat'. Mikrokon-
trolér sa rozbehne a asi po jednej se-
kunde nastaví RC1 do logickej 1, Ti 
sa otvorf, prevezme funkciu S3 a udr-
žiava menič v činnosti. Pokiar treba 
výškomer vypnút, dá sa to programovo, 
privedenfm logickej O na RC1. Tran-
zistor sa uzavrie, menič prestane pra-
covat', na jeho výstupe nie je nijaké 
napätie a sám sa uvedie do „power-
down" režimu so spotrebou v rádoch 
pA. Menič s obvodom typu MAX1796 
je vermi vhodný na takýto účel, preto-
že obsahuje usmerňovač s riadeným 
FET namiesto obligátnej Schottkyho 
diódy. Iné meniče vo „vypnutom" sta-
ve sice neposkytujú požadované na-
pätie, ale stale uzavierajú vodivú ces-

tu cez indukčnost' a túto diódu, čfm 
sa na ich výstup dostáva napätie zdro-
ja zmenšené o úbytok na dióde. Syn-
chrónny usmerňovač týmto netrpf 
a skutočne vypfnaterný menič DC/DC 
sa dá realizovat' s jediným malým 
puzdrom integrovaného obvodu. 

Na piny RB6, RB7 a MCLR je pa-
mätané ako na možnost' rýchleho „in-
circuit" programovania a ladenia. 

Popis programového vybavenia 

Celý firmware je pfsaný vjazyku C. 
Programovanie v assembleri by sice 
mohlo byt' efektfvnejšie, ale bez jazyka 
C by som sa s touto konštrukciou mo-
hol zúčastnit' zrejme až d'alšieho roč-
nika Konkurzu PE. 

Po zapnutí záznamnfku sa podra 
napärovej úrovne na pine RC2 rozho-
duje, či sa prepne do režimu USB 
alebo režimu záznamník. Tieto dva 
režimy sú dané dvorní separätnymi 
častami firmware, z ktorých každá 
dokonca beži na inej konfiguräcii os-
cilátora. 

Ak je na RC2 logická 0, znamená 
to, že USB je odpojené a záznamník 
sa pripravf na záznam. Inicializujú sa 
premenné a kontroluje sa, či nie je 
stlačené tlačidlo PLUS. Ak áno, pre-
jde záznamník na nastavovanie refe-
renčnej výšky, resp. tlaku a periódy 
merania. Najprv sa nastavuje refe-
renčná výška: 

I :2 

MM. ••••• ••••• 

Po chvíli naskočí údaj prečitaný z in-
ternej EEPROM. Möžeme ho skorigo-
vat' tlačidlami PLUS a MINUS a po-
tvrdit' OK Záznamnik si potom zmeria 
tlak a teplotu a zo zadanej výšky vy-
počita a navrhne referenčný tlak: 

Na displeji sa po chvilke zobrazí vy-
počítaný údaj a je možné ho skorigo-
vat' alebo potvrdit' ako v predošlom 
pripade. Presný tlak pri nulovej hladi-
ne mora nie je vždy známy a preto 
som dal možnost' ako východzi údaj 
vziat absolútnu výšku (z turistických 
máp atcr.), a až z tej si záznamník vy-
počita referenčný tlak. Ak poznáme 
práve referenčný tlak (napr na intér-
nete, z meracfch pracovisk SHMU), 
jednoducho nastavovanie výšky „od-
klepneme" a nastavíme si referenčný 
tlak. Po tomto nastaveni sa záznam-
ník ešte spýta na periódu záznamu 
do pamäte: 

r". 

Tú si môžeme nastavit' v jednot-
kách 0,5 s. Po potvrdenf tohoto po-
sledného údaja sa tieto parametre 
uložia do EEPROM v mikrokontroléri, 
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takže pri nasledujúcom zapnutí je 
možné ich používat bez potreby opä-
tovného nastavovania. 

Potom sa zapne samotná funkcia 
záznamnika (do tohoto režimu sa do-
stane aj vtedy, ak je záznamník za-
pnutý a tlačidlo PLUS nie je stlačené), 
tzn. začne sa merat tlak, výška a tep-
Iota a spusti sa časovaä, na základe 
ktorého sa každých 50 ms vykoná 
prerušenie, skontroluje sa stav tlači-
diel, nastavia sa im zodpovedajúce 
príznaky a zvýšia sa počitadlá, ktoré 
určujú, ako často sa obnovuje displej 
(každé desiate prerušenie, tzn. kaž-
dých 500 ms) a ako často sa zapisuje 
do pamäte - ak je zápis povolený u21-
vaterom. Ako prvá položka sa zobrazí 
absolútna výška: 

••• 

.9 

Stlačením tlačidla PLUS alebo MI-
NUS sa presúvame v menu smerom 
hore alebo dolu balšia položka sme-
rom hore je údaj o tlaku: 

r•-•• 
; 

• 213 115.241 

Nasledjúci údaj smerom hore v menu 
je zapinenie pamäte. 

re: 

k•f ":•:. 

Ak stlačíme na niekorko sekünd tlači-
dlo OK, nápis sa zmenl na: 

1.IE•-• 

;V .v . 
• •. C •. • 

znamenajúcl, že do pamäte sa zapi-
suje. Začne sa zvyšovat zapinenie 
pamäte s pribúdajúcimi zápismi. Za-
stavenie zápisu do EEPROM dosiah-
neme dalším dlhým stlačením tlači-
dla OK. Nasledujúca položka v menu 
umožňuje nastavit' značku (marker) 
v pamäti. Na displeji je zobrazené: 

Pri stlačeni OK sa nastaví progra-
mový príznak a pri najbližšom zápise 
do EEPROM sa zapíše značka, ktorá 
bude evidentnä v záznamoch z mera-
nia. Značky sa dajú ukladat samo-
zrejme len kecf je aktívny zápis do 
EEPROM. Ak nie, tak sa v tejto po-
ložke zobrazí: 

• i ' k er OE" 

indikujúci, že nie je možné položit' 
značku. V menu nasleduje informácia 
o teplote: 

potom informácia o referenčnom tla-
ku: 

E•r: :M OE 
*.i 

Poslednou položkou v menu je mož-
nost' vypnutia záznamnfku. Na disple-
ji sa objavi: 

Po stlačení tlačidla OK sa začne 
zvyšovat' údaj za nápisom OFF. Keď 
údaj dosiahne hodnotu 6, výškomer 
sa pripravf na vypnutie a asi po se-
kunde sa sám vypne. 

Ak je záznamnfk pripojený na 
USB port počitača, a teda na RC2 
je logická 1, pri spúštani sa uvedie 
do USB režimu. Nebudem zbytočne 
do faky popisovat', ako firmware 
funguje; je to štrukturálne upravená 
„firmware kostra', ktorú Microchip 
ponúka na svojich stránkach s pri-
danými funkciami pre čitanie z pa-
mäte EEPROM. 

Po pripojeni PC oznámi, že našiel 
nový hardware: 

j,,) Found New Hardware x 

Digitalny vyletny zaznamnik- v1.3 

Nasleduje štandardná procedúra 
inštalácie driverov, OS si vypýta cestu 
k driverom, po odklikaní niekorkých 
dialógových okien je driver nainštalo-
vaný a môžeme ho nájst v „Správco-
vi zariadenr v skupine ,,Ostatné za-
riadenia" - obr. 2. 

Upozorňujem, že som si „požičar 
PID a VID číslo od Microchipu. Každý 
typ USB výrobku by mal mat' svoje 
PID a VID, za ktoré sa plati, teda ak 
by niekto chcel takýto záznamník vy-
rábat, tak by si musel kúpit' vlastnú 
dvojicu týchto čísiel, pretoie používa-
nie cudzieho PID a VID je samozrej-
me nelegálne. Ale nikto vám nemee 
zabránit' používat' čísla od Microchipu 
na „cvičné" účely, tak ako je to v pri-
pade vývojových dosiek od Microchi-
pu (ktoré ich používajú). 

1:12=IMIZZIMIM 
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Steer. 

Obr. 3. Screenshot ovtädacřeho 
programu 
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Obr. 2 

Užívatel'ský software 

Na demonštráciu vlastností záznam-
niku som vytvoril jednoduchý program 
na ziskavanie záznamov. 

Použivanie je jednoduché, tlačid-
lom „Otvorit- si otvorfme záznamnIk 
na komunikáciu, tlačidlom „Čítat " pre-
name záznamy, tlačidlom „Zatvorit-
uzavrieme komunikáciu so záznam-
nikom. Möžeme si takisto zvolit' aj 
meno súboru, do ktoraho sa budú 
data ukladat. Výsledkom programu je 
súbor, ktorý obsahuje tri stIpce dát. 
V prvom stipci sú značky (hodnota 
OxEE, teda 224 znamená značku, 
hodnota O znamená záznam bez 
značky), v druhom stipci sú údaje 
o výške a v tret'om údaje o teplote. 
Všetky hodnoty sú oddelené medze-
rou a dajú sa teda l'ahko importovat' 
do tabulkového procesoru, ako napr. 
MS Excel. 

Konštrukcia záznarrau 

Okrem displeja sú všetky súčiastky 
umiestnené na jednej doske s plošnými 
spojmi (obr. 4) s rozmermi 60 x 53 mm. 
Doska je osadená (až na výnimky) 
súčiastkami SMD, hlavne z hradiska 
rozmerov. Sú na nej dye prepojky, 
jedna je pri puzdre IC1 a spája jeho 
pin 9 s kryštálom a C2 a druhá pre-
pojka späja tlačidlo S3 so spoločným 
bodom (Jed DI a D2 (na doske je ozna-
čená iba dvomi bodmi LSP1 a LSP2, 
ktoré treba prepojit). Plošný spoj by 
sa dal ešte viac zminiaturizovat a vtes-
flat' do menšej krabičky ako som pou-
žil ja (viď obr. na obálke). Na napája-
nie by stačili aj dva články (za cenu 
vyššej spotreby). 

Ako USB konektor som použil štan-
dardný MiniB USB; kábel k nemu (na 
prepojenie s PC) sa dá bežne kúpit 
ako prfslušenstvo napr. k fotoaparátom. 

Na napájanie sú vhodné dva ale-
bo tri články 1,2 V (NiCd alebo NiMH) 
spojené do série. Dva články majú 
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nižšie napätie, a vzhladom k tomu, 
že DC/DC konvertor musí do 5 V vet-
vy „natlačir istý výkon, tak aj jeho 
príkon bude zhruba rovnaký, to impli-
kuje vyšší prúdový odber pri nižšom 
napäti, preto z hladiska výdrže sú 
vhodnejšie tri články v sérii - ale zas 
menej vhodné z rozmerových dóvo-
cloy. Dajú sa tie2 použit akumulátory 
z mobilných telefónov, tie mávajú 
zvlášť male rozmery. 

Nabijanie batérie som vyriešil ko-
nektorom jack s rozpínacím kontak-
tom, ten pri zasunuti samca odpojí 
obvody záznamníku a je možné ich 
cez konektor nabíjat. Ako nabfjač po-
uživam zapojenie podla obr. 6, vol-
bou R1 sa dá mend' nabfjacf prúd — 
je to vlastne jednoduchý zdroj kon-
štantného prúdu (mám ho nastavený 
na prúd 0,1C, teda pre 1000 mAh je 
to 100 mA), nabfjanie treba „strážit" 
na 14 hodin - je to sfce jednoduché, 
ale dobré riešenie. Pomalé nabfjanie 
prúdom 0,1C akumulátorom prospie-

Obr. 5. 
Vnútorné 

usporiadanie 
záznamnIku 

LSPhira 

va viac ako rýchlonabíjanie omnoho 
vyšším prúdom, ktorý ponúka množ-
stvo röznych nabljačiek (videl som 
dokonca kusy, kde nabijacf prúd pre 
články AAA až D bol jednotne limito-
vaný iba vnútorným odporom trans-
formátora asi na 350 mA!) a tie sa 
odvdačia za dobrú starostlivost dlhým 
životom. 

Tlmivku som použil štandardnú 
axiálnu 15 pH. Nie je to najlepšia vol-
ba (má jadro z neznämeho materiálu 
a velký sériový odpor, čo znižuje účin-
nost' meniča). Jej vhodnejšou volbou 
by sa dal dosiahnut' menší odber 
(vyššiu účinnost meniča). 

Displej je alfanumerický 8x 2 zna-
ky. Pri näkupe si treba dar pozor, 
pretože displeje s podsvietenim majú 
váčšiu konštrukčnú výšku a to mčiže 
robit problémy s konštrukciou - po-
dobne ako v mojom prfpade. Bol som 
preto nútený namontovat displej ne-
symetricky, aby nekolidoval s konek-
torom USB. 
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Obr. 4. Doska s plošnými spojmi 

Obr. 6. Schéma jednoduchého 
nabljača 

Mierny problém bol aj s hmatnfk-
mi na tlačidlä, pretože v mojej kon-
štrukcii sú samotné spínače priamo 
na doske a tä je „utopená ° asi 15 mm 
v krabičke. Situáciu som vyriešil na-
skrutkovanfm skrutiek do tela hmatrifka, 
takže hlavička skrutky sa dotýkala 
spfnača a prenášala naň potrebnú 
silu. Niekto iný snád' bude mat' pri nä-
kupe lepši výber. 

Ukázalo sa aj to, le konektory jack 
2,5 mm sú vyrábané zrejme nejakým 
„pofidérnym" spôsobom (samice do 
panelu), pretože z troch kusov (kúpe-
né v troch röznych predajniach) nebol 
dobrý ani jeden. Jeden mal malý vnú-
torný priemer, takže doň šiel samec 
zasunút iba s použitím neprimeranej 
sily, druhý bol vyrobený z velmi mäk-
kého plastu, pri spájkovani sa zdefor-
moval natol'ko, že nebol použitelný 
a tretí mal rozpínací kontakt vyrobe-
ný z mäkkého a nepružného kovu, 
takže vöbec nespínal. Keď som ho 
opatrne prehol druhým smerom, tak 
bol zas stále zopnutý a nedala sa 
nájst poloha, kde by pinil svoju úlo-
hu. Pozor pri ich nákupe, alebo to 
radšej urobte ako ja - použite jack 
3,5 mm. Tie sú evidentne vyrábané 
trochu kvalitnejšie. 

Záver 

Do doby pfsania tohoto prfspevku 
sa na stránkach PE neobjavila kon-
štrukcia, ktorá by používala USB 
mikrokontrolér. Svojou prácou som 
sa snažil trochu prelomit lady v tejto 
oblasti, ale nie za cenu zbytočného 
komplikovania v snahe o jednodu-
chost' - teda volbou „jednoducher ko-
munikačnej triedy. Nemienim zarábat 
na čitateloch PE a teda všetky zdro-
jové kódy (pre PIC aj PC) spolu 
s ovládačom pre Windows (testoval 
som ho zatial len na Windows XP), 
tak ako aj podklady na návrh plošné-
ho spoja sú prístupné volne na inter-
nete [8], preto ponúkam možnost' 
každému, aby sa mohol z tejto kon-
štrukcie niečo naučit; prfpadne tf, 
ktorf zvládnu ,,niečo viac", mi rnöžu 
navrhnút lepšie riešenie (samozrej-
me, mali čas prejavit sa už skör) 
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Blikač s bílou LED 
napájený jedním článkem 
Varovné blikajici světlo je účinným in-

dikačním prostředkem. K tomuto účelu 
jsou jako světelný zdroj velmi vhodně 
např. bile svitíci LED. Problém však na-
stává kvůli jejich úbytku, který přesahuje 
3 V. V případě přenosných zařízeních, 
kdy neni možné použít pro napájeni bate-
rii z vice článků, může pomoci zapojeni 
z [1]. kterému postačí přibližně 1 V, což je 
koncové napětí běžného, např. tulkového 
článku. 

Zapojeni využívá faktu, že v něm pou-
žitý 10, dvouvstupové hradlo s klopnou 
funkci NC7SV57 (Fairchild), pracuje ještě 
při wit( 0,9 V. Tento obvod lze konfigu-
rovat, aby vytvořil různé logické funkce 
(AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR). 
V tomto připadš pracuje ve funkci NOR. 
Po připojeni napájeni je napětí na kon-
denzátoru C1, a tedy i na vstupu A 101, 
nulové a 101 se chová jako invertor, 
který spolu s R2 a C2 vytváři astabilní 
multivibrätor s kmitočtem asi 20 kHz. 
Pravoúhlým výstupnim signálem multi-
vibrátoru je po dobu toN sepnut tranzis-
tor T2, kterým (a indukčnosti L1) proti-

ká lineárně narůstajici proud IL. V této 
fázi jsou LED D1 i přechod b-e tranzis-
toru Ti pólovány nepropustně. Poté co 
výstup 101 přejde na dobu toFF do sta-
vu L, rozepne T2 a přeruší se proud 
indukčnosti L1. Následkem toho se v civ-
ce indukuje napětí větši nef napěti ba-
terie a diodou D1 protéká proud klesající 
s úbytkem energie akumulované v cívce. 
Bez rezistoru R1 a tranzistoru Ti, by 
se tato činnost opakovala s kmitočtem 
daným oscilátorem a klioda D1 by svítila 
trvale („na oko"). Protože však v civce 
indukované napiti otevírá vedle diody 
i tranzistor Ti, nabiji se v této fázi také 
kondenzátor C1 proudem daným úbyt-
kem na D1 a R3. Napětí na C1 narůstá 
tak dlouho, až je překročena prahová 
hodnota vstupu A101. Pak přestane osci-
látor kmitat, výstup 101 přejde dočasně 
do stavu L a dioda D1 přestane svítit. 
Tato situace potrvá, dokud vybíjením C1 
přes R1 nepoklesne napiti pod prahovou 
hodnotu vstupu A, neobnoví se kmitáni 
a opět se nerozsviti dioda D1. 

Indukčnost cívky L1 není podle [1] kri-
tická, doporučená hodnota je mezi 100 až 
300 pH. Při C1 = 3,3 pF, R1 = 1 Mn 
a R3 = 100 Id2 bliká dioda s kmitočtem 
asi 0.4 Hz bez výrazného vlivu napájecí-
ho napětí v rozsahu 1,6 až 0,8 V, přičemž 

Obr. 1. Blikač s bijou LED na 1,5 V 

ani jas diody se výrazně nemění. Obvod 
pracuje až do napětí asi 0,65 V, kdy už je 
pokles jasu značný. Protože samotný obvod 
NC7SV57 je zaručeně funkční v rozsahu 
napájecího napiti 0.9 až 3,6 V, lze jako 
napájecí zdroj obvodu na obr. 1 použit jeden 
či dva alkalické články nebo akumulátory 
NiCd, ale i lithiový článek 3 V. Jak již bylo 
zminěno, po vynecháni Cl, R1, R2 a T1 
svití dioda trvale, funkci však lze ovládat 
logickým signálem na vstupu A101 

JH 

[1] Smith, A. H.: Simplified white-LED fla-
sher operates from one cell. EDN 26. 
května 2008, s. 98, 100. 

Jednoduchý budič 
pro bilé LED 

Chceme-li použit k rozsvícení bile 
LED, která má úbytek v propustném 
směru okolo 3,6 V, jako napájecí zdroj 
jediný primární článek o napiti 1,5 V 
nebo akumulátor o napětí 1,2 V, neo-
bejdeme se bez zvyšovacího měniče, 
cot s dosud obvyklými součástkami 
znamená zapojení několika součás-
tek zabírající nikoli malý prostor. Při 
použiti speciálního integrovaného ob-
vodu PR4401 (případně PR4402) od 
firmy PREMA (www.prema.com) po-
stačí, jak ukazuje zapojená na obr. 1, je-
diná cívka, jejíž indukčnost (10 až 
22 pH) určuje velikost vystupnlho 
proudu. Při L = 10 pH prochází dio-
dou proud asi 22 mA. při 22 pH je to 
11 mA. Obvod na obr. 1 pracuje 
podle [1] v rozsahu napájecího na-
pětí 0,9 až 1,5 V bez výrazného vlivu 
na jas diody. Měniče PR4401 a PR4402 

s maximálním výstupnim proudem 
20 mA a 40 mA (pro paralelní provoz 
LED) se vyrábějí v pouzdře SOT 23-3. 

Optimální indukčnosti cívek mě-
ničů jsou 10 až 22 pH pro PR4401 
a 4,7 až 10 pH v případě PR4402. 
Vhodným typem indukčnosti pro Li 
je např. LQH32CN od firmy MURA-
TA. Použiti cívek s větší indukčností 
je možně a zapojeni pak pracuje při 
ještě nižším vstupním napětí a s men-
ším proudem diodou LED. Protože 
proud diodami má impulsni průběh, 
jehož maximální hodnota je několika-
násobkem střední hodnoty, může se 
zmenšovat životnost nebo světelná 
účinnost, případně měnit odstin vy-
zařovaného světla. 

Účinnost měničů se pohybuje okolo 
80 %. Ačkoli jsou PR4401/PR4402 
optimalizovány pro bílé LED, je ob-
vykle možné použití i pro diody čer-
vené, zelené či žluté. Funkci je však 
nutné vyzkoušet a výstuprif proud 
bude menší než u diody bílé. Jedno-
duchost obvodu na obr. 1 ukazuje, że 

tyto obvody se hodí pro aplikace, kde 
výrazně záleží na rozměrech, např. 
pro miniaturní svitilny, podsvicenf 
displejů a indikaci s LED v malých 
přenosných přístrojích. 

JH 

[1] Kainka, B.: LED-Treiber PR4401. 
Elektor 11/2006, s. 53. 
[2] LED DRIVER PR4401/PR4402. 
Katalogový list firmy PREMA Semi-
conductor GmbH. 
[3] LED-Spannungswandler mit PR4401. 
www elexs.de/led4. htm 

Obr. 1. K rozsvíceni bílé LED postačf 
velmi jednoduchý obvod 

Všetky podklady tejto konštrukcie 
sú určené pre nekomerční použitie, 
aj s ohradom na PID a VID čísla, kto-
ré som spomínal vyššie. 

Pozn. redakce: Programové vyba-
vená lze také najít na www.aradio.cz 

Rozpis súčiastok 

R1 
R2, R17, R19, R20 
R4 
R6 
R9 
R10 
R11 
R12 

33 kn, 1206 
10 kn, 1206 
4,7 kn, 1206 
820 Q, 1206 
56 kn, 1206 
150 kn, 1206 
47 kn, 1206 
4,7 kn, 1206 

R14, R18 
R16 
R21 
R3, R5, R7, R8, 
R13, R22 
Cl 
C2, C3 
C4, C6, C8, 
C9, C10 
C5 
Li 
Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
D1, D2 
Ti 

2,2 kn, 1206 
22 kn, 1206 
10 kn, trimer 

O n, (SMD mostik) 
33 pF 
22 pF, 1206 

100 nF, 1206 
330 nF, 1206 
15 pH 
PIC18F2550 
24LC256 
DS18S20 
MAX883 
MPXHZ6115A 
MAXI 796 
1N4148 MiniMelf 
BSS123 

LCD 8x 2 
Kryštál 4 MHz 
Mini B USB konektor 
Plastovä krabička 
Mikrospínač, 3 ks 
NiCd alebo NiMH akumulátor AAA, 3 ks 

Literatúra 
[1] www.usb.org 
[2] Váciavfk, R.: Digitálny výškomer. 
PE 6/2001. 
[3] vvww.ftdicom 
[4] www.ti.com 
[5] www.microchip.com/usb 
[6] www.freescale.com 
[7] Matematicko-fyzikälne taburky pre 
stredné školy. SPN 1983. 
[8] vvwvvjednocipy.kvalitne.cz 
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Termostat pro VYBRALI JSME NA) 

vypalovací pec  OBÁLKU  

Jiří Kysučan 

Termostat je určen pro řízení technologického cyklu elektrické 
vypalovací pece. Cílem jeho činnosti je udržování teploty po na-
stavený čas. Umožňuje zpožděné zapnutí technologického cyklu, 
aby bylo moino využít nižší ceny nočního proudu. Během provo-
zu je kontrolováno, jak proběhly jednotlivé fáze cyklu. 

Technické 

Teplotní snímač: 
Rozsah měření: 
Rozsah nastaveni 

Rozsah nastaveni 

Rozsah nastaveni 
Rozsah nastaveni 

Rozsah nastavená 

Napájeni: 
Spínaný proud: 

8 A pro odporovou zátěž. 

Přistroj je vestavěn v krabici veli-
kosti třífázového jističe s možnosti 
upevnění na lištu DIN. Na přední stra-
ně krabice je třímístný displej LED, 
na kterém jsou zobrazovány provozní 
stavy a nastavovací údaje. Dale je zde 
ovládací tlačítko. Na horní straně kra-
bice jsou vyvedeny svorkovnice trans-
formátoru a relé. Svorkovnice sníma-
če teploty a tlačítka rychlého startu 
jsou umístěny na spodní straně. 

Popis zapojeni 

Snažil jsem se zapojení co nejvíce 
zjednodušit. Mikropočítač ATTINY2313 
použitý jako základ konstrukce k tornu 
poskytuje potřebné předpoklady. Má 
vnitřní hIldárif napájeni, což ušetří 
vnější monitorovací obvod a nulovací 
obvody. Vnitřní analogový kompará-
tor lze propojit s referenčním zdrojem 
na čipu procesoru, a tak ušetřit dělič 

parametry 

SRI I O  

S 

SRI RI-32 

KTY84-130. 
-25 až +300 °C. 

teploty: 
-20 až +295 °C. 

korekce teploty: 
-30 až +30 *C. 

hystereze: 30 °C. 
času cyklu: 
1 až 999 minut. 

času pauzy: 
O až 999 minut. 
230 V, 1,9 VA. 

napětí pro integrační převodník A/D. 
Další diskrétní součástky ubyly pou-
žitím obvodu ULN2003A jako spínače 
převodníku ND, katod displeje a vý-
stupnfho relé. 

Napájecí zdroj tvoří bezpečnostní 
transformátor se dvěma sekundární-
mi vinutími, usměrňovač, filtr a stabi-
lizátor 5 V. Protože střed transformátoru 
je vyveden na svorku TPA-2, je možné 
po odpojeni čidla teploty a spínače 
S2 ověřit elektrickou pevnost mezi 
svorkou TPA-2 a svorkami SN-x a SR-x. 

Integrační převodník ND je tvořen 
kondenzátorem C7, rezistory R3, R4, 
R5, spínačem č. 6 v103 a kompará-
torem v102. Při měření teploty je vy-
bit c7 přes R5 a vývod 13102. V další 
fázi převodu spínač č. 6 v 103 nabíjí 
C7 přes R3, R4 a snímač teploty. Ři-
dici program měří čas nabiti C7 na 
rozdíl +5 V — Vbg. Z naměřeného 
času je vypočtena teplota snímače. 

Displej je zapojen multiplexně. 
Zvláštností proti většině podobných 
zapojeni je použitá čfslicovek se spo-

/ / / OE OE/ ,/ OE / / 

e 0. 

eg  
8 O 

lečnou katodou. Je to dáno obvodem 
ULN2003A, který je tvořen spínači 
s tranzistory npn. Anody číslicovek jsou 
napájeny přes omezovací rezistory 
R6 až R13 ze sériového registru 104. 

Konektory K2, K3 umožňují připo-
jení ISP programátoru k zapájenému 
mikropočítači. 

Použité součástky 

Nejprve bylo rozhodnuto o sníma-
či Požadovaný rozsah teplot 
termostatu byl do 200 °C, a proto ne-
bylo možné použit termistor, kterým 

• • • • • so. • \ 
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Obr. 2. 
Deska 

s plošnými 
spoji 

termostatu 

Obr. 3. Deska 
s plošnými 

spoji displeje 

obvykle teploty měřim. Čidlo KTY84-130 bylo nejlevnější a nej-
dostupnější v daném mistě a čase. Program pro měření teploty 
procesorem AVR bylo nutné upravit, protože čidlo KTY84-130 
má opačnou závislost odporu na teplotě než NTC termistor. 
Vnitřní referenční napětí ATTINY2313 je 1,1 V, a na měřená 
proto používám prostor od +5 V po toto napětí. To vyžaduje 
spínat měřeně odpory proti 0 V. Misto diskrétních tranzistorů 
jsem použil ULN2003A, a protože tady byly volné spínače, 
byly využity pro spínáni relé a displeje. Tim také byla dána 
volba čislicovek se společnou katodou. Použité relé je vyba-
veno přepínacím kontaktem. Protože jsem využíval pouze 
spínací část, použil jsem na vyštupu přístroje dvoupólovou 
svorkovnici, abych předešel omylu při zapojováni. Rovněž 
svorkovnice označená na desce jako TPB využívá dvě krajní 
svorky. Všechny součástky jsou označeny podle katalogu GM. 

Stavba termostatu 

Přistroj je umístěn na dvou deskách. Desky jsou propoje-
ny 7 vodiči spojenými konektorem Kl. Horní deska obsahuje 
obvody displeje a spodní deska ostatní součásti. Obě desky 
jsou spojeny distančnimi sloupky. Deskou displeje a přední 
stěnou krabice prochází tyčinka z plastu ke hmatniku spínače 
Sl. Spínač a tyčinka jsou spojeny smršťovací bužirkou. Před 
osazováním spojové desky opracujeme a zkusíme sestavit do 
krabice, abychom osazené desky nemuseli mechanicky na-
máhat. Na spodní desce je dvěma šrouby připevněn plechový 
pásek ohnutý do tvaru L, sloužící jako chladič stabilizátoru 
a stínění mezi síťovou east( a obvody citlivými na rušeni. Při-
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pravené desky osad jme nejprve sou-
částkami SMD a potom ostatními od 
nejnižších k nejvyšším. Na 103 ohneme 
vývod 13 tak, aby neprocházel pájecí 
ploškou. 102 osadíme až po odzkou-
šení zdroje. Jestliže je zdroj v pořád-
ku, můžeme 102 dopinit do přístroje. 
Po připojeni napájecího napětí by 
měl přístroj pracovat podle návodu 
k obsluze. Cidlo KTY84-130 must být 
připojeno stíněným kabelem a chrá-
něno stínicim krytem před elektro-
magnetickým rušením. Stínění nesmí 
být spojeno s vodivými částmi zařízeni, 
spojeno bude pouze se svorkou TPA-2. 
Při zkoušeni funkce změříme teplotní 
odchylku v požadovaném pracovním 
bode a nastavíme ji jako korekci tep-
loměru. Přístroj montujeme co nejdá-
le od silových spínacích prvků. Do 
napájecího přívodu vložíme vhodné 
jištění, v případě problémů t odrušo-
vací člen. Měřici vedeni' i když je stí-
něné, by nemělo být v těsném soubé-
hu se silovými vodiči. 

Ovládáni termostatu 

Tlačítkem na předni straně je ovládá-
no nastaveni přístroje. Je rozeznáván 
krátký a dlouhý stisk tlačítka. Krátký 
stisk trvá 0,3 až 0,8 s, dlouhý déle 
než 1 s. 

Editor hodnot umožňuje dlouhým 
stiskem měnit údaj na displeji. Po 
uvolněni tlačitka a následném dlou-
hém stisku se změni směr editace. 
Krátkým stiskem tlačítka uložíme na-
staveny údaj a ukončíme editaci. 

Externím tlačítkem S2 je možné 
spustit nastavený pracovní cyklus bez 
prodlevy před ohřevem. 

Po zapnutí napájení je jako prvrif 
zobrazen způsob ukončení předcho-
zího pracovního cyklu. Jsou rozezná-
vány tři stavy: 
ECO - celý proces řádně proběhl. 
EC1 - proces byl přerušen během če-
kání na spuštěni technologického cyklu. 
EC2 - proces byl přerušen během tech-
nologického cyklu 

Důvodem přerušeni cyklu může být 
např. vypnutí napájeni nebo stisk ovlá-
dacího tlačitka. 

Jestliže po zapnutí napájení pře-
jde přístroj do nastavení hystereze, 
ztratila se data v paměti EEPROM 
a přf stroj je nutné nastavit znovu, 
včetně technologických hodnot tak, 
jak je to popsáno dále. 

Přístroj je ovládán dvěma systé-
my menu. První menu umožňuje na-

staveni základních parametrů regula-
ce, ve druhém menu nastavujeme 
parametry technologické. 

Dlouhým stiskem se ze zobrazeni 
ECx dostaneme do menu nastaveni 
hystereze, korekce teploměru a zob-
razeni a nulování poruch. 
„HYS" - nastavení hystereze regulá-
toru. Roza mezi nastavenou a zapi-
nacf teplotou regulátoru. 
„tCr" - korekce změřené teploty, vy-
rovnává chybu teploměru. 
„ErL - čitač poruch malého odporu 
smyčky. 
„ErH - čitač poruch velkého odporu 
smyčky. 
„ErC" - nulováni čítačii poruch. 
V nastavovacím menu se krátce 

zobrazí symbol parametru a potom 
hodnota. Hodnoty čitačů poruch ne-
lze editovat, pouze nulovat krátkým 
stiskem v menu „ETC'. Po ukončení na-
stavovací sekvence se program vrátí 
na zobrazení ECx. Pokud bude nasta-
veni ukončeno přerušením napájeni' 
budou zachovány původní hodnoty. 

Krátkým stiskem tlačítka je možné 
ze zobrazení ECx přejít do nastaveni 
teploty, času pracovního cyklu a pau-
zy před nim. 
„ntP" - nastavená teplota. 
„CAP" - čas programu. 
„PAC - pauza před cyklem. 

Při zobrazeni nastavené teploty 
a času programu se zobrazí krátce 
menu a potom hodnota. Během na-
bídky nastavená pauzy menu zůstane 
na displeji. Pro nastavení je nutné 
spustit editor krátkým stiskem tlačit-
ka. Pokud bylo nastaveni pauzy pře-
skočeno dlouhým stiskem, je ohřev 
spuštěn okamžité. Během fáze ohřevu 
na požadovanou teplotu je zobrazo-
vána změřená teplota. Pravá desetin-
ná tečka svícením signalizuje sepnuti 
výstupu regulátoru. Jestliže regulátor 
vypne při dosažení nastavené teplo-
ty, je spuštěn odečet nastaveného 
času ohřevu. Nyni je třicet sekund 
zobrazován čas zbývající do konce 
cyklu s blikající pravou desetinnou 
tečkou a třicet sekund teplota se sig-
nalizací zapnutí výstupu na pravé de-
setinné tečce. Po korektním ukončeni 
cyklu přejde přistroj do zobrazeni „Ear. 

Dlouhým stiskem tlačítka lze kdy-
koliv přerušit čekání na spuštěni cyk-
lu nebo probíhající cyklus. Přístroj po 
přerušení zobrazí stay ukončeni cyk-
lu stejně jako po zapnuti 

Během provozu mohou nastat růzl 
ne poruchové stavy. Pokud během 
časováni zpožděni před začátkem 
cyklu vypadne proud nebo je cyklus 

ukončen stiskem tlačItka, na displeji 
je zobrazeno „EC1". Pokud není ko-
rektně ukončena technologická fáze 
cyklu, zobrazí displej „EC2". üdaje 
o způsobu ukončení pracovního cyklu 
se uchovávají i při výpadku napájeni. 

Při měřeni teploty může vzniknout 
chyba. Zkrat měřici smyčky je signa-
lizován hlášením „E 0", velký odpor 
smyčky zobrazením „E 1" a „E 2". Vy-
skytne-li se porucha, je posunut öftač 
poruchy příslušného typu. Maximální 
počet zaznamenaných poruch je 255. 
Porucha „E 0" zvýší čitač značený 
jako „ErL ", poruchy „E 1" a „E ZOE čl-
tač „ErH", Hodnoty těchto čItašů jsou 
přístupné v menu nastaveni a zde je 
možné je i nulovat. Nenulová hodno-
ta čítaču poruch je signalizována svi-
tem levé desetinné tečky. 

Přistroj vznikl jako náhrada složité 
sestavy, která byla poruchová a ne-
měla všechny popsané vlastnosti. 
Něco podobného bylo již publiková-
no' ale nenašel jsem zařízeni s tako-
vým teplotním rozsahem. Předpoklá-
dám, že přístroj může najít i jiné než 
popsané použití. Postavil jsem tři ter-
mostaty a všechny pracovaly na prv-
ní zapnuti Nechci však vzbudit do-
jem, že je konstrukce vhodná pro úpiné 
začátečníky. Vzhledem k napětí 230 V 
bych ji doporučil spíše zkušenějším 
„bastIlřüm". 

Seznam literatury 

[1] Kotřsa, Z.: Senzory KTY pro mere-
ni teploty. PE 1/2000. 
[2] Kysučan, J.: Šestikanálový teplo-
měr. PE 1/2005. 

Seznam součástek 

R1 
R2 až R13 
R14, 15 
Cl 
C2 
C3, C4, C8 
C5, C6 
C7 
D1, D2 
101 
102 
103 
104 
DS1 až DS3 HDSP5503 
TEl KTY84-130 
X1 krystal 7,159 MHz 
TR1 transformátor 1,9 VA, 2x9 V 
RE1 relé M15E12 CN 
S1 P — B1720D 
SN1, SR1, TPB ARK500/2EX 
TPA ARK500/3EX 
KlA, K2, K3 S1G20 
KlB BL810G 
Krabice KPDIN4C 
Dist. sloupky KD16M3x40 

1 ki-2, 1206 
180 0, 1206 
0 S2, 1206 
1000 pF/25 V 
100 pF/10 V 
100 nF 
18 pF 
1 pF, CF1 
1N4007 
7805, TO220 

ATTINY2313PU naprogr. 
ULN2003A 
4094 

Zájemci o stavbu si mohou objed-
nat naprogramovaný mikropočítač na 
adrese: Jiří Kysučan, 756 05 StaPič 
212; nebo na JKysucan@seznam.cz. 
Cena procesoru je 300 Kč + poštov-
né. 
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Impulzný VYBRALI JSME NA% 

regulovaterný zdroj ÍOE  OBÁLKU  
Bc. Michal Danek 

Predhovor: V článku je popisaná konštrukcia vysokoúčinného 
regulovaterného spínaného zdroja so symetrickým výstupným 
napätim. Zapojenie sa vyznačuje jednoduchost'ou a malou váhou. 
Uplatnenie nájde pri oživovaní a napájani elektronických zapojeni. 

Technické údaje 

Vstupné napätie: 
Výstupné napätie: 
yýstupný prúd: 
Učinnost: 
Mäkký štart 
Tepelná poistka 

AC 2x 27 V. 
DC ±5,1 až ±24 V. 
±1A (max. 1,5 A). 

do 90 %. 

Popis zapojenia 

Prednost'ou zapojenia popisaného 
v článku je vysoká účinnost'. Cičinnost' 

D1 
AC.  

IC1 

takýchto zdrojov sa pohybuje v roz-
medzi od 60 do 90 %. Obdobně 
lineárne stabilizátory podobných pa-
rametrov by ani zdaleka nemohli do-
siahnut' účinnost' lepšiu ako 50 %. 
Priemerne sa ich účinnost' pohybuje 
okolo 30 %. S tým sú spojené aj stra-
ty, ktoré lineárny stabilizátor musí 
premenit' na teplo. Toto teplo musíme 
odviest' do chladiča, ktorý nám flea-
duco zväčšuje rozmery a hmotnost' 
celého zariadenia. Srdcom zapojenia 
zdroja je dvojica integrovaných obvo-

K1 
- 27 V KBLO6 

N 

AC. Kl 

D3 
AC. 

W1 

- 27 V KBLO6 

N 

AC. K1 

Ci 2200pF 

50V 
.44   

L4962EA 

6 3 42 

L1 LED1 

R1 I C3 • C2 

4.7k I.2.2nF14,7pF 

±C4 

C11  IC2 

120p 

1 L4962EA 

6 3 

33nF 
R2 
15k 

7 

2 

150 pH 

E 02 
BYVV98  

R3 

6,2k 

L2 

P1 
22k :1,2 

IR99 

2.2k 

LED2 
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+58224V 
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C6 ±C9 

50V R5 4,7k (F228 IC 
I 2.2nF11.70F 

--R336nF 
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• 
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04 
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Obr. 1. Schema zapojenia zdroja 
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Obr. 2. Vnútomá štruktúra obvodu L4962EA 

01 '11'11 

1 1.1 1/11 %CV: 

doy L4962EA od firmy SGS Thomson 
Microelectronics v prevedeni puzdra 
heptawatt. 

Schema zapojenia je na obr. 1. In-
tegrovaný obvod umožňuje: limitova-
nie prúdu, mäkký štart, má integro-
vanú tepelnú poistku a umožňuje od 
0 do 100 °A duty cycle pre lineárny pra-
covný režim. Obvod vdaka vysokej in-
tegrácii potrebuje pre svoju činnost' 
vermi malé množstvo externých súčia-
stok. Jeho bloková štruktúra je zná-
zornená na obr. 2. Jeho spinacia frek-
vencia je až 150 kHz a umožni použit' 
menšie kapacity vonkajšfch filtračných 
kondenzátorov. Tento integrovaný ob-
vod umožňuje stabilizovat' napätie 
v rozmedzf 5,1 až 40 V pri výstupnom 
prude max. 1,5 A. Regulačnä slučka 
pozostáva z oscilátora „pily" (SAW-
TOOTH OSCILLATOR), zosilňovača 
odchýlky (ERROR AMR), komparáto-
ra (PWM COMP.) a výstupného budi-
ča (OUTPUT STAGE). Skutočné na-
pätie na výstupe je porovnávané 
s referenčným 5,1 V. Výsledkom je re-
gulačná odchýlka, ktorá s pflovým sig-
nálom riadi šfrkový impulzný modu-
látor PWM. Tento modulátor budí 
koncový výkonový člen integrované-
ho obvodu. Zisk a kmitočtovú stabili-
tu zabezpečuje vonkajšf člen RC pri-
pojený k pinu 3. Priamym uzavretim 
tejto slučky dáva menič výstupné na-
pätie 5,1 V. Väčšie napätie dosiahne-
me prostrednfctvom deliča napätia. 
Nadprúdy pri zapnuti meniča sú limi-
tované počiatočným mäkkým štartom 
obvodu (viď. obr. 3). Kondenzátor pri-
pojený na pin 6 je prepojený so zosil-
ňovačom odchýlky (ERROR AMP.). 
Je nabfjaný zo zdroja konštantného 
prúdu. Nadmerný prúd je zistený ako 
úbytok napätia na vnútornom odpo-
re, ktorý je pripojený ku komparátoru 
(COMP.). Ak sa prekročf povolený vý-
stupný prúd, klopný obvod (FLIP 
FLOP) zablokuje koncový stupeň 
(OUTPUT STAGE). Druhý kompará-
tor (INH. RESET COMP.) zase reset-
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Obr. 3. Mekky Start 

ne klopný obvod v okamihu, ked' sa 
napätie na kondenzátore pripojeného 
k pinu 6 zmenšf pod hranicu 0,4 V. 
Koncový stupeň je opätovne odbloko-
vaný. Tepelná poistka obvodu zabra-
ňuje jeho prehriatiu a prekročeniu tep-
loty obvodu nad 150 °C. Pre zvýšenie 
stability tepelná poistka pracuje s hys-
teréziou. 

Schema zapojenia zdroja je na 
obr. 1. Princip je nasledovný: pre vy-
tvorenie symetrického napätia potre-
bujeme dva galvanicky oddelené zdro-
je striedavého napätia 27 V. Kladná 
a záporná vetva zdroja je identická, 
preto budem ďalej popisovat' len klad-
nú vetvu. Striedavé napätie je násled-
ne usmernené mostfkovým usmerňo-
vačom al a filtrované kondenzátorom 
C1. Usmernené napätie napája inte-
grovaný obvod IC1. Frekvenciu vnú-
torného oscilátora určuje paralelně 
spojenie rezistora R1 a kondenzátora 
C3. Kondenzátor C2 je potrebný pre 
mäkky nábeh zdroja. Kmitočtovú sta-
bilitu nám zabezpečuje sériové spo-
jenie rezistora R2 a kondenzátota C4. 
Na kondenzátore C5 máme stabilizo-
vané vystupnä napätie, ktoré je záro-
veň signalizované LED1. Zmenu vý-
stupného napätia umožňuje napärový 
delič. Tvorf ho rezistor R3 a potencio-
meter P1. Dičida D2 a tlmivka Li slú-
žia pre funkciu znižujüceho meniča. 
Kondenzátor C11 premosfuje oscilá-
tory obvodov, obidva tak pracujú na 
zhodnej frekvencii. Záporná vetva 
zdroja je prepojená so zemou kladnej 
vetvy. Tandemový potenciometer Pl 
umožňuje súčasnú zmenu kladného 
aj záporného napätia. Potenciometer 
musí byt' kvalitný a priebeh odporu na 
dráhach musí byt' totožný, aby sme 
zamedzili napärovej nesymetrii. účin-
nost' zdroja je znázornená na grafe, 
viď. obr. 4. 

Konštrukcia a oživenie 

Osaďte dosku s plošnými spojmi 
všetkými súčiastkami. Osaďte najprv 
najnižšie súčiastky a pokračujte 
v smere k najvyššfm. Niekolkokrát sa 
presvedčte, či sa na plošnom spoji ne-
vyskytujú žiadne skraty. Obvody IC1 
a IC2 opatrite chladičom. Jednotlivé 
obvody musia byt' oddelené. Doporu-
čujem oživovat' každú vetvu zvlášt'. 

Zapojenie pripojte na striedavé napä-
tie 27 V. Presvedčte sa, či napätie na 
kondenzátore nepresahuje 50 V. Pri-
pojeným voltmetrom na výstupné 
svorky DC a súčasným pootočenim 
potenciometra Pl sledujte zmenu vý-

Obr. 6. Doska s plošnými spojmi zdroja 
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menf v rozsahu 5,1 až 24 V, zapoje-
nie pracuje správne. Ten istý postup 
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Desulfatace 
a regenerace 
autobaterií 

Se zájmem jsem si v PE č. 2/2007 
přečetl článek Karla Mžička o rege-
neraci olověných akumulátorů dobf-
jenim nesymetrickým proudem. Tato 
metoda je vice než 50 let stará. Byla 
patentována v USA a byla již mnoho-
krát zmiňována v odborné literatuře 
a časopisech i u nás, např. [1] a [2]. 
Proto se ji nechci podrobně zabývat. 
Rád bych se však podělil se svými 
zkušenostmi s touto metodou, a pro-
tože jsem zastáncem co nejjednoduš-
ších konstrukci, se stavbou jednodu-
ché a levné nabíječky pro tento 
způsob dobíjeni. 

Svým známým jsem vyrobil již ně-
kolik nabíječek velmi jednoduché kon-
strukce, které spolehlivě slouží již mno-
ho let. Myslfm, že uvádět schema je 
zcela zbytečné. Základem je sírový 
transformátor s převodem 380/24 V, 
který se užívá pro napájeni osvětleni 
v nebezpečných prostorách. Tyto trans-
formátory různých výkonů od 50 VA 
výše se velmi často objevuji v různých 
výprodejích a jsou nabízeny za přija-
telnou cenu i v inzerátech. Sám jsem 
použil typ se štítkovým výkonem 
50 VA, který diky své robustní kon-

strukci zcela postačuje, protože tyto 
transformátory jsou konstruovány na 
trvalý provoz se jmenovitým zatížením 
v ne zcela ideálních podmínkách. 

Připojením sírového napětí 230 V 
na primární vinutí takovéhoto trans-
formátoru získáme na sekundárním 
vinuti efektivní napětí naprázdno ko-
lem 14 V. Vzhledem k menšímu syce-
ní jádra je toto napěti relativně měk-
ké, což je pro nabíječku Velmi výhodná 
vlastnost, zvláště při silně vybitém 
akumulátoru. Nabíjecí proud je usměr-
něn jednou diodou řady P600 nebo 
starší KY708 s malým chladičem. Po-
jistka v primárním vinutí je u těchto 
bezpečnostních transformátorů sou-
bast( jejich konstrukce, stejně jako 
svorka pro připojení ochranného vodi-
če k jádru. Zpětné vybíjeni nabíjené-
ho akumulátoru jsem misto klasického 
rezistoru vyřešil žárovkou 12 V/5 W. Pri 
mechanické konstrukci nabíječe jsem 
se inspiroval literaturou [2]. Celý nabi-
ječ je umístěn do plechovky o objemu 
3 litry, které jsou užívány jako nádoby 
na různá rozpouštědla. Při použití vý-
konnějšlho transforrnátoru bude třeba 
použít plechovku o objemu 5 litrů. Sa-
mozřejmostf je propojeni krytu přístroje 
a jádra transformátoru s ochranným 
vodičem třívodičového sírového přívo-
du. Vzhledem k žárovce je třeba za-
bezpečit dobré chlazeni vnitřku na-
bíječky řadou větracích otvorů. 
Ampérmetr jsem v nabíječce nepou-
žil, protože podle mých zkušeností se 

nabijeci proud s výše uvedeným trans-
formátorem vidy pohyboval mezi 2 až 
3 A, v závislosti na stupni vybití aku-
mulátoru. Vzhledem k průběhu nabí-
jecího proudu je však třeba považovat 
údaj ampérmetru vždy jen za orientač-
ní. Skutečný stupeň nabiti akumuláto-
ru lze určit pouze měřením hustoty 
elektrolytu. 

Zkušenost s dlouhodobou účinnosti 
autorem uváděného přípravku Amper 
plus zatím nemám, ale já I moji zná-
mi jsme k piné spokojenosti užívali 
přípravek „Měčta super ruské prove-
nience, který se ještě v roce 1998 dal 
zakoupit v *CR. Tento připravek se měl 
podle návodu přidat do akumulátoru 
po asi 2 letech provozu a měl zajistit 
prodloužení jeho životnosti minimal-
ně o 2 roky při řádné údržbě. Akumu-
látor z roku 1996, regenerovaný s vy-
užitím „Měäty super v roce 1998, mi 
ve vozidle slouží doposud, pouze jed-
nou za 2 roky jej dobiji nesymetric-
kým proudem. Vzhledem ke staff aku-
mulátoru se spíše projevuji problémy 
s těsněním kolem vývodů, ale starto-
vací schopnost i v zimní sezóně 2005/ 
/2006 zůstala zachována. 

Literatura 

[1] Arendáš. M.; Ručka, M.: Amatér-
ská elektronika v domácnosti a při 
rekreaci I. SNTL 1984. 

[2] Arendáš, M., Ručka, M.: Nabíječe 
a nabíjeni. SNTL 1987. 

Miroslav Novák 

rezistorov R3 a R7 meižeme pripad-
nú odchýlku upravit'. 

Celé zapojenie je nadimenzované 
pre výstupné napätie 5,1 až 24 V 

a prúd 1 A (doporučené výrobcom). 
Obvod umožňuje aj reguláciu výstup-
ného napätia v rozsahu 5,1 až 40 V, 
v tomto pripade je potrebné zmenit 

odpor potenciometra Pl. Zároveň je 
potrebné vymenit' kondenzátory C5 
a C10 za typ pre napätie 50 V. Pre vý-
stupný prúd 1,5 Aje potrebné zväššif 
priemer vodiča cievky. Maximálny 
stratový výkon obvodov IC1 a IC2 je 
v tomto prfpade 15 W. Integrovaný 
obvod LA4962EA predávajú za cenu 
okolo 100 Sk a nie je problém ho za-
kůpit' vo väššine predajni elektroniky. 
Zapojenie je pomerne jednoduché 
a malo by fungovat' na prvé zapoje-
nie. 

Zoznam súčiastok 

R1, R5 
R2, R6 
R3, R7 
R6 
R9, R10 
131 

Cl, C6 
C2, C7 
C3, C8 
C4, C9 
C5, C10 
C11 
IC1, IC2 
D1, D3 
D2, D4 
LED1, LED2 
Li, 12 

4,7 ki-2 
15 kl2 
6,2 kS2 
2,2 kl2 
2,2 kg2 
22 l<12, tandemový 
potenciometer 
2200 pF/50 V 
4,7 pF/50 V 
2,2 nF, zvitkový 
33 nF 
470 pF/35 V, 105 °C 
120 pF 
L4962EA 
KBLO6 
BYW98 
LED 3 mm, zelená 
150 pH 
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Audio tuning 
Matej Janečka 

Na nasledujúcich stränkach sa chcem podelit' s čitaterni 
s podobným zäujmom o moje skúsenosti s úpravou a vylepšením 
(tuningom) audio pristrojov. Dövod je jednoduchý - v.súčasnosti 
som nič podobné v našich periodikách nenašiel, a preto predpo-
kladám, že článok s touto témou möže byt' zaujimavý pre tých tech-
nicky zručnejšich, ktorí majú skůsenosti a chut' neustále zlepšo-
vat' konečný zvuk. 

Nečakajte konkrétne a detailné popisy, 
uvediem len niektoré tipy, ktoré mám ove-
rené v praxi a poskytli mi markantný po-
suv vpred za prijaterné náklady. 

Upravovat' komponenty som (mimo 
konštrukcii a opráv) začal vdaka inšpirá-
ciám zo zahraničných časopisov popri 
práci redaktora dnes už neexistujúceho 
VVatt+i spolu s kolegami obdobného záuj-
mu, ako aj pri sledovaní prislušných 
internetových stránok v drvivej väešine 
nepochädzajúcich z našich končin. Z dal-
šlch dövodov spomeniem špekulativnu 
marketingovú politiku výrobcov, kde dra-
hší model musi hrat o poznanie lepšie. 

Ak ste niekedy mati možnost' nahliad-
nut' do útrob pristrojov „základnej" a stred-
nej kategórie, pozornému oku v niektorých 
prípadoch neunikli neosadené pozicie na 
doske s plošnými spojmi z dovodu jeho 
univerzálnosti pre „lacnejšr, ako aj drah-
ši model. Vernni známe kategórie ako „,SE" 
(special edition) v komerčných triedach 
bolo viac-menej „fahanim" peňazi z vrecka 
nevedomého zákaznika. Inovuje sa pár 
časti, hlavne take, o ktorých sa priemer-
ný hi-fi fanúšik niekde dočital alebo dopo-
čul, na tomto základe sa vyrobi ohromu-
júca, a tým pädom exaktne cielená 
reklama, vystihujúca neznalého ale po 
novotách baliaceho zákaznika. V koneč-
nom dösledku nie je sa čomu divit', vý-
sledná suma vzrastie aj o dvojnásobok 
pövodnej. 

Sám som „tunovar rözne zariadenia, 
ako sú CD prehrávače, zosilňovače, pred-
zosilňovače, AV recievery, reprosústavy 
a podobne, röznych značiek a röznych ce-
nových hladin. Ako výsledok sa vždy zlep-
šilo priestorové podanie hudobnej scény do 
hIbky, ako aj pravo-ravá informácia. Zvuk 
sa upokojil, ziskal na suverenite a prekres-
lenosti. pribudli jemné detaily počutel'ně 
z pristrojov vyššich cenových hladin. HI-
boké frekvencie ziskali na konkrétnosti, 
siahali do omnoho hlbšich oktáv. 

Mechanický tuning 

Základom je pevné a nerezonujúce šasi 
pristroja. Preto je na mieste použite röz-
nych anti-rezonančných materiálov ako sů 
bitůmen1), dostatočne tvrdá guma, epoxi-
dovä živica, silikonový tmel a podobne. 
Taktie2 použite MDF dosiek pomöže zlep-
šit' celkovů tuhost'. ldeálna je kombinácia 
kompozitov, ako napr. MDF + bitúmen, pri-
merane hrubý ocerový plech + bitúmen 
a podobne. Pozor však na odvod tepla pri 
zosilňovačoch. 

V tomto kroku je döležitä zabránit' re-
zonanciám verkých plöch ako sú tenké ple-
chové šasi pristrojov, hlavne dná a vrchné 
kryty, ako aj bočné paralelně steny. 

Rozhodne sa nič nepokazi röznymi 
výstuhami vo vnůtri pristroja, taktiež je 
možné a v celku potrebné spominaným 
spösobom upravit' napr. mechaniku CD/ 
DVD prehrävača, chladiče zosilovača, pre 
odvážnych aj hotovi reproboxy. 

Samozrejme fantázii sa medze nekla-
dů a nič nebráni ůprave samotného von-
kajšieho dizajnu pristroja podra vašich 
možnosti a gusta. 

baleko viac ako mechanické úpravy 
majů na konečné zlepšenie zvuku vplyv 
úpravy vnútornej elektroniky. 

Varovanie! Pokiar nemáte seriózne 
skůsenosti s elektronikou, počnůc teore-
tickými vedomostami a praktickými zruč-
nosfami, neodporúčam vyslovene aké-
korvek metódy „pokus - omyr. To isté plati 
o prístrojovom vybaveni. 

Vedenie signálových, 
spätnoväzobných, napájacich 

a uzemňovacich cest 

Alfa a omega všetkého. Akikorvek vy-
nikajúce vlastnosti zapojeni sa möžu „zde-
gradovar, pokier nie sú aspoň čiastočne 
dodržané elementárne principy používa-
né nielen v audio technike. Samotné „holé" 
a funkčné zapojenie ešte nezaručuje špič-
kové parametre známe z „datasheetov" 
výrobcov. 

Döležitý je komplexný pohrad na mies-
to aplikácie, ako napriklad vedenie vstup-
ného a výstupného signálu, jeho impe-
dančné pomery, spösoby uzemnenia, 
smery a cesty napájacích napäti, a samo-
zrejme umiestnenie vo vnútri pristroja. 
Z pohl'adu mojej servisnej a tuningovej 
praxe je na tom drvivá väčšina bežnejšie 
dostupných pristrojov bledne. Pokier sa 
spinia tieto podmienky, odmenou za to je 
prečistenie a ukrudnenie výstupného 
akustického signálu. 

Vnůtorná elektronika 

Základom každého elektronického za-
riadenia je mimo signálovej časti jeho na-
pájaci zdroj, čomu sa vel'akrät nevenuje 
dostatočná pozornost', dovolim si tvrdit', 
le mä podstatný vplyv na výsledný zvuk. 

Po prvé ide o vlastně zvInenie, ktoré 
prepůšt'a zdroj po usmerneni striedaveho 
napätia zo siete. Z primárneho pohradu je 
na mieste použite filtračného kondenzá-

tora s väššou kapacitou, poskladaného 
z viacerých kondenzátorov paralelne, sa-
mozrejme vhodne dimenzovaných. Jed-
nak sa tým zvýši filtračný účinok (relativ-
ne menšie zvInenie usmerneného napätia), 
ako aj klesne vlastné ESR kondenzáto-
rov, a takto riešená filtrácia dokáže lepšie 
potlačit' náhle odberove špičky, dôlelité 
napr. pri výkonových zosilňovačoch. Sa-
mozrejme nie je to len o „batériäch" filtrač-
ných kondenzátorov ako sa mnohi do-
mnievajů a konajú, döležité je miesto 
a spösob aplikácie. 

Vlastný usmerňovač - čím rýchlejšie 
reakčně easy usmerňovačov - tým lepšie. 
Vermi doležité pri výkonových zosilňova-
čoch. Cpát' vhodné dimenzovanie! 

Overa efektivnejšie je však použitie 
elektronických usmerňovačov alebo sta-
bilizátorov v napájani komponentov. Je 
jasné, že stabilizovat' kompletně napája-
cie napätie koncového zosilňovača s vý-
stupným výkonom 2x 200 W/8 Q je zna-
čne komplikované a náročně, aj keď nie 
vylúčené. 

Elegantně riešenie je použitie elektro-
nického filtra len pre napájanie vstupných 
a rozkmitových obvodov a lokálneho blo-
kovacieho kondenzátora s nizkym ESR pri 
každom výstupnom tranzistore. 

Tip: bežne dodávané stabilizátory majů 
obmedzené vstupné napätie, a preto je ich 
použitie bez špeciálnych technik obme-
dzené. Jednoduchý filter, slangovo zvaný 
„kapacitný násobič", je jednoduché a vcel-
ku účinné riešenie pre potlačenie zvIne-
nia. 

Uvedené návrhy samozrejme möieme 
použit' aj pri mých zariadeniach, napr. 
CD/DVD prehrávačoch, predzosilňova-
čoch, mikrofónnych predzosilňovačoch, 
aktivnych výhybiek a pod. 

Mierne odbočenie: v súč''asnej dobe 
spinaných zdrojov sa stalo módou a fak-
ticky nutnostou poulivat' predradený vý-
konový sietbvý filter pred jednotlivé kom-
ponenty. Takýto filter z časti eliminuje 
vyššie spominané, teda zabraňuje prieni-
ku rušivých frekvencif z elektrorozvodnej 
siete. Na danú aplikáciu mám však čia-
stočné mé vysvetlenie. 
V pristrojoch nižšej a strednej kate-

gárie, ako uf býva pravidlom, sú použiti 
„bežne stabilizátory napätia, napr. 
LM78xx, 79xx a o niečo lepšie LM317/337 
a pod. Sledované potlačenie zvInenia 
„PSR" je v poriadku (asi 70 dB a viac) 
podra typu, až pokier nezačneme detailne 
sledovat' ich vlastnosti nad touto frekven-
ciou. Deklarované potlačenie zvInenia sa 
spravidla od 1 kHz meni a od tejto frek-
vencie klesá spoločne s výstupnou impe-
danciou, a aby toho nebole dost" zvyšuje 
sa aj šum stabilizátora. 
V týchto pripadoch z časti pomože 

kondenzátor s nizkym ESR, pripojený na 
výstup stabilizátora, alebo predradenie fil-
tra LC pred stabilizátor. ldeálne riešenie 
je použitie širokopásmového, nizkošu-

1) 2ivice (slov. bitúmen)- pflrodn1 nebo des-
tilacl získaná smés uhlovodíků složité fyzi-
keno chemické struktury. Zde mä autor na 
mysli tlum/cl materiály na bázi asfaltu (bitů-
menu), které účinné pfemérluil mechanickou 
energii na teplo. Bétné se pougvajl k flume-
ní vibraci v automobilech, Pozn. red. 
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mového stabilizátora, ktorý však nie je 
bežne dostupný. Ako jednoduchý variant 
möže poslúžit TL431 a zaradenie vyššie 
spominaného filtra pred stabilizátor. Vý-
sledok vždy stál za to, vermi dobré výsled-
ky som dosiahol pri implantácii spomina-
něho do tunera Marantz, ako aj röznych 
CD prehrávačov. 

Tip: použitie stabilizätorov s malým 
zvInenim a šumom v CD prehrávači 
v napájanl digitálnej časti pomöle mimo 
mého aj jitteru, teda presnosti ta ktovacie-
ho hodinového signálu. Akokorvek, je to 
len jedna oast' ovplyvňujúca „jitter". 

Signálové časti. Vo väčšine pripadov 
stači dodržat pomer vstupnej a výstupnej 
impedancie 1/100 Rozumný je výstupný 
odpor asi 100 SI a vstupný odpor asi 10 kn. 
Zmenši sa tým vlastný šum obvodov, a čo 
je dölelitejšie, klesne schopnost' induko-
vat' rušivé signály na vstupe a z privodných 
káblov. Nuž, mimo iného, pomery impe-
dancii vstupu a výstupu nahrávajú čia-
stočne do karát výrobcom käblov, aj ked 
to nie je jediný faktor zmeny zvuku po vý-
mene käbla. 

öalej je vhodné zmerat frekvenčnů 
charakteristiku zariadenia (podra typu za-
riadenia) a upravit' filtre zaradené 
v signálovej ceste. V tomto kroku však 
radim opatrnost'. Tu sa nezaobideme bez 
znalosti okolo kompenzačnej techniky, 
frekvenčných filtrov a prislušného pristro-
jového vybavenia. 

Je dobré a priam nutné nahradit' všet-
ky keramické kondenzátory v signálovej 
ceste fóliovými typmi s MKT alebo MKP 
dielektrikom. Nie však každý kondenzá-
tor MKT je vhodný do signálovej cesty. Pri 
elektrolytických kondenzátoroch je volba 
jasná - vhodné sé typy s malým ESR, pri-
máme určenými pre spínané zdroje. To 
isté je bezpodmienečne nutné urobit' 
v akomkorvek pristroji bez výnimky Po-
kid potrebujeme väzobné kapacity v rádu 
mikrofaradov, je vzhradom na rozmery 
vhodná paralelně kombinácia elektrolytic-
ký kondenzátor s malým ESR a fóliový 
kondenzátor. ldeálne je však vyhnůt sa 
kondenzátorovým väzbám, pokial' to ide. 
Výstupný offset, korekcie a kompenzácie 
ich však vyžadujů. 

Vera krát som sa stretol s javom okolo 
krudového prúdu koncových tranzistorov, 
ktorý bol velmi nizky. Výnimkou sú špeci-
álne tranzistory pre nf aplikácie, ktoré ne-
vyžadujů relativne verký krudový prúd na 
dosiahnutie lineárnej oblasti. Zväčšenie 
krudového prúdu výstupných tranzistorov 
je len jedna o'ast riešenia, döležitý je aj 
prúd budičov. Často boli budiace tranzis-
tory v prevedeni TO92 a pod., teda ne-
schopné dodat' dostatočný prúd ako aj 
„vyliarir teplo clo okolia. Nezostalo nič ink 
ako výmena za vhodnejšie typy Pozor na 
puzdra a zapojenie vývodov. So znalosta-
mi o topológli zosilliovačov je dobré aj 
upravit' prislušné rezistory. Pozor, vermi 
opatrnel 
O výstupoch som už spomenul určité 

informácie, v zosilňovačoch je dobré na-
hradit výstupné „drEitiky" za reprodukto-
rové káble s väčšim prierezom (2,5 mm2). 
Nič nebráni ani výmene vstupných „plo-
chých" lisovaných vodičov za kvalitnejšie 
tienenä vodiče, určené pre pripojenie mi-
krofónov a nástrojov, použivané v hudeb-
nrackej brandži (Proel, Gotham, alebo nie-
čo daleko drahšie...) 

Výmena kvalitnejšich svoriek, konek-
torov, pridanie feritovych jadierok a podob-
nej bižutérie je asi to prvé, čo všetkých 
napadne. 

Tip pre skúsených: Použite operačných 
zosileiovačov od renomovaných výrobcov 
Burr-Brown, Analog Devices a pod. kata-
pultuje vaše pristroje do inej ligy. Či uf na 
mieste filtrov, vstupných alebo výstupných 
zosilriovačov. „Extrémisti" mö2u ist až do 
oddelenia filtrov od výstupu (najlepšie rie-
šenie) použitim „buffera" na báze OZ, ale 
aj elektróniek, výborné výsledky som do-
siahol použitim diskrétneho zapojenia po-
dobného topologii výkonového komple-
mentárneho zosilovača imůnneho 
k pripojenej zátaži. 

Tipy na použitie súčiastok: Zámerne 
uvádzam tie bežnejšie dostupné, „exoti-
ky" sa nevylučujú. 

Elektrolytické kondenzátory: Pri požia-
davke vel'kej filtračnej kapacity je dobré 
ich poskladat z viacerých kusov. „Top line" 

Obr. 1. 
Tuner Marantz 

s úpravou napájacej 
časti. Na fotografii sú 

vide( modré desky s pri-
davnymi fi/tremi a stabilizátormi 

sé Evox Rifa, Elna, Panasonic, BHC Ae-
rovox. Ako by-pass a väzobné použit' typy 
s malým ESR. určené pre spínané zdro-
je, alebo kondenzátory určené na väöšie 
napájacie napätie 63 až 100 V „Rolls-
-Royce" sův tomto pripade kondenzátory 
finem Rubicon ZL, ZA. ZLH série, Black 
Gate, alebo niečo podobné od finem Elna, 
Nichikon a Panasonic. 

Foliové kondenzátory: Ako „by-
-pass" sú vhodné polyesterové WIMA 
MKS4/MKS2 a pod. Pre signálově cesty 
odporúčam jednoznačne polypropylénové 
typy, napr. WIMA MKP10, FKP2 a FKP1. 

Operačně zosilňovače: Sé vhodné špe-
ciálne typy určené pre aplikácie v audio 
oblasti od finem Burr-Brown (Texas Instru-
ments). Analog Devices, Linear Technolo-
gy a podobne. 

Tranzistory: Tu neexistuje jednoznač-
né odporučenie na konkrétne typy, döleži-
tá je znalost principu, miesto a spõsob 
poulitia. 

Zhrnutie 

Za všetkých okolnosti sa treba pozriet 
na tuning ako na činnost' skör ekonomic-
ky výhodnú a zábavné, ako na vyšplhanie 
sa do zvukového „Olympu". Za ten musi-
me jednoducho zaplatit' v mých čiastkach. 
Demagogovia sice möžu pochybovat' 
o vyššie napisanom z röznych dövodov, 
s istotou však mözem povedat, že pristro-
je v cenách 25 000 až 55 000 Sk je možné 
„dobehnůr aj takýmto sposobom, samo-
znejme záleží od miery „sofistikovaného" 
prevedenia tuningu, znalosti a skúsenosti 
ale v neposlednej miere aj v kvalite põvod-
ného pristroja. 

Zámerne vynechävam všetky subjek-
tivne interpretácie zvukového hodnotenia 
typu „tvrdé basy, zastretý zvuk, teplo zne-
júce" atd. Takisto nebolo mojim zámerom 
„rozpitvávanie" prislušnej teórie, pretože 
problematika je vermi široká. Bez hlbšie-
ho štůdia a overovania poznatkov v praxi 
by som si však nedovolil predložit pred-
chädzajúce riadky, ako je to častým ja-
vom pri vorných diskusiách v kruhoch. 
Taktiež som nebral do úvahy akustické 
podmienky posluchu, psychoakustické 
fragmenty a vaše poslucháčske prefe-
rencie. 

Aj ked sa z dnešného pohradu jedná 
skör o okrajové oblast' elektroniky, je smut-
né, že dostatok prislušnej špecializovanej 
literatúry v našich končinách je takpove-
diac na bode mrazu, hoci v zahraniči som 
nemal problém zaobstarat prakticky čo-
korvek. 

Cierom článku bolo ponúknut pár ver-
mi zjednodušených principov, ktoré möžu 
byt' užitečné pre tých, ktori, ako som už 
spominal, majú snahu a chut' ist' vlastno-
ručne „dalej" Moino sú niektoré spomi-
nané informácie a principy dostatočne 
známe a jasné z predchádzajúcich čísel 
alebo z mých zdrojov, k tým pokročilejšlm 
a „hlbšim" vedie podra mojich viacročných 
skúsenosti náročná cesta. 

Pokiar by bol záujem ze strany Oita-
terov, nevylučujem pokračovanie danej 
témy. Pripadné otázky mõžete adresovat' 
na saseryis@saservis.sk alebo tel. 00421 
902854859. 

23 



Obvod ochrany reproduktorov 
Použitá ochrana je vhodná pre zo-

silňovače so symetrickým napájaním, 
ktoré nemajú na výstupe zapojeny 
odderovaci kondenzátor. Obvod chrá-
ni reproduktory pred jednosmernou 
zložkou signálu. Pri správnej funkč-
nosti zosilňovača je vždy na výstupe 
nulové jednosmerné napätie. Súčiast-
ky R1, Cl, C2 oddelia striedavú zlož-
ku a prepustia len jednosmernú. Tá 
sa v prevádzke musí rovnat' nule. Ak 

RI 

REP1 look 16. Cl 
T loop 

-L C2 
I100p 

R8 
o—r=  

REP2 100k I+ C3 

I1°°P C6 
I 100p 

01 

2x BC547B 

tomu tak nie je, znamená to, že v zo-
silňovači je porucha. Tranzistor Q1 
sleduje kladné jednosmerné napätie 
a 04 záporné jednosmerné napätie. 
Obidva tranzistory potom spfnajú tran-
zistor 03, čim sa vypne relé. Ochra-
na obsahuje aj oneskorené zapnutie 
reproduktorov, čo eliminuje lupnutie 
reproduktorov pri zapnutí prístroja. 
Tvoria ho súčiastky R5, D1, C4, R10, 
02, R6, R11. Hodnotami týchto súčias-
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Obr. 1. Zapojenie obvodu pre ochranu reproduktorov 

Obr. 2 a 3. Doska s plošnými spojmi a osadenie súčiastok na doske ochrany 

tok můžme menit' čas oneskorenia. 
Napät'ový delič R6, R11 určuje, pri 
akom napätf na C4 sa zopne relé. 

Na oživenie potrebujeme obyčajný 
napájacf zdroj s jednosmerným napä-
tím. Napájacie napätie ochrany může 
byt' od 20 do 45 V. Podl'a velkosti na-
pájacieho napätia je nutné vypočítat' 
odpor rezistora R3, ktory určuje, pri 
akom napätf sa zapne relé. Ochranu 
ožíváme nasledovne: Pripojfme zdroj 
jednosmerného napätia. Asi po 2 se-
kundách by sa malo zopnút relé. Ak 
je na niektorom zo snímacích vstupov, 
ktoré kontrolujú stav napätia na vý-
stupe koncového zosilňovača strieda-
vé napätie, relé by malo byt' stále za-
pnuté. Ak však pripojfme na snímacie 
vstupy jednosmerné kladné alebo zá-
porné napätie, relé sa must vypnút. 
Ak to všetko takto správne funguje, 
ochrana je v poriadku. 

Zoznam súčiastok 

R1, R2, 
R8, R10 100 kn 
R3 0 až 820 f2 
R4, R9 10 kš2 
R5 22 ku 
R6 6,8 kl2 
R7 4,7 I<S2 
R11 470 52 
Cl až C6 100 i.iF/50 V 
D1, D2 1N4148 
01, Q2, 
Q4 až 08 BC547 
03 BC557 
relé 12 V, 2x sp. kontakt 
svorkovnice do DPS 

JaT 

Prozvänäčka elektrických okruhů 
Přípravek jsem si vyrobil, protože 

často potřebuji prozvánät elektrické 
vodiče a okruhy, a nechtěl jsem neu-
stale používat OMM. Dal jsem si po-
žadavek akustické signalizace společ-
ně s optickou a malé rozměry, tak 
akorát do náprsní kapsy u montérek. 
Po úvaze, co a jak kde vzít a vyrobit, 
padla volba na rozbitou hračku - au-
tíčko, které v době funkčnosti drása-
lo nervy různými zvuky. Přípravek 
jsem umístil do krabičky od náušnic. 
Do víčka jsem umístil dvě LED„ Po-
dobne, nervy drásající výrobky v již 
nepoužívaných hračkách má doma ur-
čitě každý, a tak nechť mu je tento člá-
nek inspirací. 

R1 

zdirky 

Obr. 1. Zapojeni zkoušečky 

Před demontáži (rozebráním) hrač-
ky je vhodné si zjistit, jaké napětí se 
používalo na napájená elektroniky. 
V mém případě měla elektronika na-
pájení 3 V, z důvodu snadné výměny 
baterie jsem zvolil napájecí napětí 9 V, 
tedy „destičkovou" baterii. 

Při propojení zdířek prozváněným 
vodičem (vodiči) je protökajici proud 
uzavřeným obvodem omezen rezisto-
rem R1 na přibližně 9 mA, napětí na 
sériově spojených LED je 4,6 V. Za-
pojení zkoušečky je na obr. 1. Odpor 
rezistoru je orientační a možná bude 

potřeba ho změnit podle odběru pou-
žitě elektroniky z hračky. V případě, 
že bude použita pouze optická signa-
lizace svítivými diodami, odpor rezis-
toru spočítáme z úbytku napětí na re-
zistoru podle napětí LED a jejich 
proudu. Proud LED volíme vždy 
o něco menši, než je maximální. Vý-
počet odporu je jednoduchý: Napäti 
LED 2,2 + 2,2 = 4,4 V, úbytek na re-
zistoru 9 — 4,4 = 4,6 V. Proud LED 
zvolíme 2 mA, odběr elektroniky je 
7 mA. Odpor rezistoru spočítáme 
4,6/(0,002 + 0,007) = 511 SI, zvolíme 
z řady 510 f2 nebo 470 n. 

Vlastimil Vágner 
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Certifikační kurzy 
zabezpečovací techniky 

Srdečně Vás zveme no školení otevírající dveře do světa zabezpečovací techniky pro objekty i pro automobily. Na našich 

kurzech Vás seznámíme se systémy Jablotron. Poradíme Vám s jejich výběrem a programovánim. Přidáme i pár rod, jak získat zákazníky. 

Úspěšni absolventi kurzů obdrží certifikát, na jehož základě mohou prodloužit záruční lhůtu svým zákazníkům, novic s kvalitními výrobky 

z České republiky budou moci nabidnout i profesionální zázemi. Staňte se členem velké rodiny spolupracovníků Jablotron a vyzkoušejte si 

na vlastni kůži, že české poctivé řemeslo mä stale váhu. 

Autoalarmy a příslušenství 
jednodenní kurz pro začátečníky i pokročilé 

Představíme Vám výrobky autosortimentu 
firmy Jablotron a především pak zcela nový 
GSM-GPS system. Popíšeme Vám jednotlivé 
alarmy, vysvětlíme jejich funkce a seznámíme 
Vás s postupem montáží a programováním. 
Dozvíte se o způsobu zjišťování polohy vozidla, 
možnosti jeho dálkového zablokování a případně 
tíž střeženi dohledovým pultem. Uvidíte, že GSM 
outoalarm lze také použit k telefonování o nebo 
k odposlechu z vozidla 

Poradíme Vám, jak ¡ednat se zájemci ojak ziskěivot 
nové zakázky. Nabídneme Vám možnost využít non-
stop technické poradenství o podporu při propagaci 
Vašich služeb. 

Kurz ¡e určen především pracovníkům auto-
servisů, technikům o autoelektrikařům. 

Elektronické zabezpečení budov 
dvoudenní kurz pro začátečníky 

Tento kurz ¡e „kuchařkou", jak začit s montáži 
zabezpečovací techniky. Zrekapitulujeme plotnou 
legislativu o doporučíme Vám, ¡ok spravně postu' 
pavot při zakázce. Vysvětlíme principy snimočů, 
ústředen a ostatních prvků. Na vzorcich předvedeme 
instalaci, nastavování i testováni. 

Termíny kurzů únor - červen 2008 

Datum Místo 

19.-20. 2. Praha 

20.2. Praha 

21.2. Praha 

29, 2. Liberec 

4. • 6. 3. Košice 

17. 3. Brno 

18. - 19. 3. Brno 

19. 3. Brno 

20. 3. Brno 

22. 23. 4. Praha 

23. 4. Praha 

24 4. Praha 

19. 5. Praha 

20. - 21. 5. Praha 

21. 5. Praha 

22. 5. Praha 

10.- 13. 6. Žilina 

Název kurzu 

El. zabezpečení budov 

Moderni metody zabezpečení 

Novinky v sortimentu Jablotronu 

Novinky v sortimentu Jablotronu 

Autoalarmy a příslušenství 

El, zabezpečení budov 

Moderní metody zabezpečení 

Novinky v sortimentu Jablotronu 

El. zabezpečení budov 

Moderní metody zabezpečení 

Novinky v sortimentu Jablotronu 

Autoalarmy o přislušenstvi 

El. zabezpečeni budov 

Moderní metody zabezpečeni 

Novinky v sortimentu Jablotronu 

Brno: 
!MK, tel • 547241 849 
české Budějovice: 
['tech. tel.: 608 578 636 
Hradec Královi: 
Elsyco Trode,tel. 495 522 041 
Chomutov 
Okénko, tel. 474 621 004 
Jablonec nad Hisao: 
ielmo. tel. 483 359 138 

Karlovy Vary: 
J. Urbanová, tel.. 355 328 979 
Karviná: 
krak Alarm, tel.: 596 345 098 
Kolín: 
Cl Servis, tel 321 723 358 
Litoměřice: 
brows o., tel.: 116 737 300 
Mladá Boleslav: 
tut Electron, tel.: 326 733 485 

Seznámíme Vós s klasickými drátovými systèmy, 
ale také s nejmodernějším bezdrátovým systémem 
OASiS. Vysvětlíme, jok komunikuji prvky v domě 
a mimo něj (mobilni, LAN či telefonní síti). Ukážeme 
Vám, že nová generace bezdrátových detektorů 
nejen registruje pohyb, ale současně fotografuje 
o snimky posílá majiteli či hlídací agentuře. Systém 
dokáže střežit, ale take řídit topení, či ovládat 
garážovó vrata nebo jiné spotřebiče. Uvidíte snadné 
nostavováni vlastnosti počítačem i možnost dálkové-
ho servisu Imobilním telefonem ei Internetem). 

Dozvíte se, jaké zázemí poskytujeme montérům, 
jok je prodlužována záruka, nabídneme yam 24hod. 
poradenství, bezplatný servis. 

Kurz je určen elektrotechnikům, IT technikům, 
projektantům a dalšim zájemcům, kteří si chtě¡i 
rozšířit svou kvalifikaci. 

Moderní metody zabezpečení objektů 
jednodenni kurz pro středné pokročilé 

V tomto kurzu se dozvite, jok elegantně chránit 
budovy systémem OASiS. Je to vlastně ,LEGO", 
ze kterého si „složíte" požadovoné řešeni na míru. 
Ukážeme Vám, že nova generace detektorů nejen 
registruje pohyb, ale současně fotografuje a 
snimky posílá majiteli ă hlídací agentuře. Sys-
tém dokáže střežit, ale také řidii topeni, či 
ovlódot garážová vrata nebo jiné spotřebiče. 

Uvidíte snadné nastavo-
váni vlastnosti počítačem 
i možnost dálkového servi-
su (mobilním telefonem či 
internetem). 
Vyzkoušíte si, jak se prvky 
nastavují a testuji. 
Předvedeme Vám poho-
dlnou konfiguraci a 
dálkový servis systémů 
z mobilu nebo z Internetu. 
Vysvětlime Vám, ¡ok 
připojovat instalace 
do celostátního pultu 
centrální ochrany OK01. 
Poradime Vám, jak 
nabízet vaše dovednosti 
a dame Vám „Morketin-
govou kuchařku jak získá-
vat zokázky". Nabídne-
me Vám bezplatný servis, 
24 hodinové poradenství 
o podporu při propagaci 
Vašich služeb. 

Kurz je určen pro montéry, IT techniky, 
projektanty o zájemce znalé v EZS. 

Novinky v sortimentu Jablotronu 
jednodenní kurz pro pokročilé 

Přehledně vás seznámime s novinkami v oblasti 
domovní techniky. Osaháte si nové výrobky, ale 
uvidíte i nové funkce dřive zavedených produktů. 

Určitě Vás zaujme možnost prohlížet si na dálku 
fotografie z detektorů pohybu, které obsahují 
kameru. Uvidíte novou řadu hybridních ústředen 
JA-82K o premiéru SW 0-link pro správu systému 
OASiS. Nové jsou též klávesnice JA-63E a F pro 
systém Profi. Zajímavý ¡e též nový GSM komunikátor 
GD-04, který vyniká jednoduchosti aplikace, 
příznivou cenou a modulárním řešením. 
V kurzu je vyhrazen prostor dotazům a diskusi. 
Kurz je určen výhradně absolventům 

předchozích školení (starší osvědčeni Jablotronu 
Vám bude prodlouženo). 

Písemný test na závěr kurzu 

Každý z nabizených kurzů je zakončen písemným 
testem. Při úspěšném absolvování testu získáte certifikát. 

Jak se cio kurzů přihlásit? 

Elektronicky se můžete přihlásit na 
stránce www.jablotron.cz. 
Další informace ke všem 
nobizeným kurzům ziskäte 
no firemnich internetovych 
strankách, na telefonu 
483 559 991, pani Michaela 
avojskči fax. 483 559 993. 

nebo skoleni@joblotron.cz 

Most: Teplice: 
RSA Soksun, tel.: 476 709 786 RSA Soksun, tel.: 417 577 924 
Olomouc: Osli nad Labem: 
Jon Kmpil, o.s.  tel.: 585 412 742 Okénka, tel.: 475 501 610 
Pea Fan, tel.: 777 345 845 Valaiské Meziiiii: 
Ostrava: AT-Kove, tel.: 571 627814 
HIV-Hodino, tel.: 596 110 015 
Pardubice: Praha: 
Elswo Trade, tel.:466 535 423 Ard Electron., tel.: 266 312 043 
Plzeň: ['tech, tel.: 267 021 212 
1 Urbonod, tel.: 317 539 164 Okěnka, tel.: 713 174 461 

r J 

tel.:483559 911, fax: 483 559 993 
prodej@jablotron.a 

svenv.fablotron.a 

Dovozce na Slovensko: 
ablotron Slovakia s. r. o. , Žilina 

Tel.: .421-41-5640264 

webové 

JABLOTRON 

Jablotron s. r. o. , Pod Skalkou 33 141 
466 01 Jablonec nad Nisou 



>>viegoveoßuovi 
HYB-IC PWM nfzkovýkonové 
TlnySwltch-Il v pouzdře DIP8: 

THY 255PH 3-6W 89,- Kt 
1NY 284PN ser 48,- Kt 
TNY 288PH 9,5-15W 59,- Kt 
TNY 267PH 12-I9W 68,- Kt 
THY 288PH 15-23W 79,- Kt 

1> 
?MONO  

IlegiOn°111 

PM 28/8 028x4,9mm, 8f2, 0,1W, 0,7-10kHz, plast. membrana 29,80 Kt 
SPP 40/8 re40x6,6mm, 82, 0,5W, 0,7-4,75kHz, papfr. membrana 25,90 Kt 
PM 40/82 e40x6mm, 322, 0,2W, 0,25-20kHz, plast. membrana 25,90 Kt 
PM 50/8 050x7,6mm, 82, 1W, 0,5-10kHz, plast membrana 25,80 Kt 
SPM 50/45 050x7,5mm, 452, 0,5W, 0,35-13kHz, plast. membrana 25,80 KČ 
SAM 57/8 4357x8,4mm, 82, 0,5W, 0,35-20kHz, plast membrana 22,80 Kt 
SPP 68/8 066x12,5mm, 82, 0,5W, 0,38-4,8kHz, papfr. membrana 22,80 Kt 
SPP 77/8 077x16mm, 82, 0,3W, 0,3-3kHz, papír. membrána 22,80 Kt 

RONDA GS 100M 
Sonda pro osciloskopy do 100MHz, 
1:1/10:1, 1/10Mf2, 600V, Cin=15pF 

689,- Kt 

P11.858-250-1  
Sonda pro osciloskopy do 250MHz, 
100:1, 100M2, 1200V, Cin=6,5pF 

1 570,- KČ 

akubloitů na miru 
1> lee NO a NO aitumulátod 

1» .1 7iVei 
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, 
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8248-MP TS 787,- Kt 
8.848-MO TS 1574,- KC 
688-MP TS 537,- Kt 
N61/6-IULS 1074,- Kt 
12AK7 TS 284,- Kt 
ECC8088 186 448,- Kt 
5881-MP TS 692,- Kt 
5881-MO TS 1384,- KC 
81138-HIP TS 1149,- Kt 
61.8C-MO TS 2287,- Kt 
131.88C STR-MP TS 7 Kt 
MAC STR-M0 TS 1575,- Kt 
KISS-MP TS 1328,- Kt 
KT138-M0 TS 2856,- Kč 
8131.7 TS 358,- Kt 
8:3N7GTB 384,- Kt 
88088 US 874,- Kt 

8610 10110/8,06 
NTC termistor 10R0/3,0A, 
D=10mm, RMIO 

DREMEL 

DREHEL 400JF 
Vrtačka 230V / 140W, 

el. regulace otáček 
5 000 - 33 000 otimin., 

pružná 
kufr, prfslučenstvf 80 ks 

8613 5110/5,06 
NTC termistor 5R0/5,0A, 
D=13mm, RM7,5 

11,50 Kt e. 13,50 Kt eb' 

8613 20130/3,06 
NTC termistor 20R0/3,0A, 
D=13mm, RM7,5 

13,50 Kt ti> 

3 899,- Kt 

SC15 10110/5,06 
NTC termistor 1ORO/5,OA, 
D=15mm, RM7,5 - 
14,50 Kt 41"- 

Wee Informací naleznete na našem e-shopu  Imiegescz, Všechny ceny uvedeny vdetn0 DPH. 

NAVŠTIVTE 
NAS 2.1 12.1 tie; MODERNÍ 
E-SHOP 11 3 . 

1 1j wiá RYCHLY 
MEHLEDNÝ 

elektronické součástky » akumulátory » měřicí přístroje » radiokomunikace 

ELECTRONICS 

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA A VELKOOBCHOD 

GES-ELECTRONICS, a.s. 
Studentská 55a, 323 00 Plzeň 
237 73 73 111. 2. 37 73 73 999 
u ges@ges.cz 
GR www.ges.cz 

PRODEJNY 

PRAHA 2, Vinohradská 81 2 222 72 48 03 ges.praha@ges.cz 
BRNO, Křenová 29 Sit 543 25 73 73 we ges.brno@ges.cz 

OSTRAVA, 28. ffina 273 2 596 63 73 73 12 ges.ostrava@ges.cz 
PLZEŇ, Studentská 55a 2 37 73 73 311 ci ges.plzen@ges.cz 

HRADEC KRÁLOVĚ, Habrrnanova 14 2 495532368 Li ges.hradec@ges.cz 

II 



LABORATORNÍ NÁBYTEK VARIOLAB+ 

UCELENÝ SYSTÉM NÁBYTKU 
PRO ELEKTROLABORATOŘE A DÍLNY 

• Modularita 
• Moderní ergonomický design 
• Volitelné äntistatickě provedení 
• Vysoce pevná konstrukce 
• Vysoce stabilní konstrukce 
• Možná mobilní konstrukce 
• Inteligentní způsob nastavení pracovní výšky 

desky stolu, polic a nástavby 
• Inteligentní vedeni potřebných kabelů a hadic 

nohou stolu 
• Široký výběr zabudovatelných přístrojů 
• Široký výběr příslušenství a doplňků 
• Výroba komponentů i na zakázku 
• Budoucí rozšiřitelnost 
• Odolně a kvalitní materiály 
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Další informace a fotografie 
naleznete na 

www.diametral.cz 

VYŽÁDEJTE SI KATALOG, KTERÝ VÁM RÁDI ZDARMA ZAŠLEME 

(( DIAMETRAL spol. s ro., Hrdoriovická 178, 193 00 Praha - Horní Počernice 
fel./fax 2 8192 5939-40, e-mail: info@diametral.cz, www.diametraLcz DIAMETRAL 



MĚŘICI PA1STROJE A MĚŘICÍ NUKLEÁRNÍ TECHNIKA — PRODEJ, SERVIS, PORADENSTVÍ 

EMPOS® spol. s r.o. 
Rostislavova 13, 140 00 Praha 4 

Tel.: 241 742 084, fax: 241 742 088, e-mail: info@empos.cz, http://www.empos.cz 
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CQ 5020 
Dvoukanálový osciloskop 20 
MHz, obrazovka 80x100mm, 

citlivost 1mV/cm, separace TV 
sync., 2 sondy 1:1/1:10 

Kč 10 550,--

CQ 5010B 
Osciloskop 1x10 MHz, 

50mV/d, obr. 48x6Omm, TV 
sync. X-Y, max. 400V 

Kč 4 550,--

DQ 2025 
Dvoukanálový digitální 

osciloskop 25 MHz, 100 MS/s, 
LCD, RS 232, citlivost 
2mV/cm, TV sync., 

Kč 19 950,--

OSCILOSKOPY TEKTRONIX 

TOS řada 1000, 2000 
40, 60, 100, 200 MHz, 1 
GS/s a 2GS/s vzorkováni, 
2 nebo 4 kanály, dvojitá 
časová základna, 
automatické nastavení v 
závislosti na detekovaném 
signálu, 11 automatických 
měření' FFT analýza, 
černobílý nebo barevný 
LCD, napájení 220 V / 50 
Hz, příslušenství: výstup 
pro PC USB, GPIB opt., 
výstup USB na tiskárnu 

TPS 2000 
100, 200 MHz, vzorkováni 
1GS/s (TPS 2012, 2014), 
2GS/s (TPS 2024), 
nezávislé plovoucí 
izolované kanály pro 
bezpečná měření, 
barevný LCD displej s 
velkým rozlišením, 11 
automatických měřeni, 
FFT, integrovaný snímač 
paměťových karet 
CompactFlash, bateriové 
napájení až 8 hod, RS 232 

OSCILOSKOP ELAN Digital 

r-

1.11çj-

• • • . • • 
I-

USBscope 50 - jednokanálový digitální osciloskop do 75 MHz, 
vzorkováni 50 Ms/s, 1Gs/s pro opakující se děje, citlivost 30 mV/d, 
délka záznamu 3000 vzorků, napájeni přes USB, velikost flash disku. 
Možnost propojení až 4 modulů se vzájemnou synchronizací pro 
funkci 4-kanálového osciloskopu. Dodávka bez sondy. Dodáváme též 
jako sadu 2-kanálového osciloskopu včetně sond, a propojovacích 
konektorů. SW oro Windows 98/2000/XP CENA Kč 6 150.--

Dále dodáváme osciloskopy značek RIGOL, Hameg, EZ Digital, GoodWill 

Kompletní nabídku si lze vyžádat poštou nebo na e-mailu: info(a emnos.cz 

Viechny *my jsou uvedeny bez DPI I 
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CesnM ?a_Clv 
@OE@QOE Hradec 

PEO -4 RON1044400 

Obj  # C 2 •_ . 
RMX114 Dálkový oviodoč 
avloradóease 

üm3 zU3EgE ef2% 
eAgmfm, 
m2122.2g242n 

178.50 Kč 

357,00 Kt 

337.00 Kč 

357.00 Kc 

357,00 Kč 

535,50 Kč 

952,00 Kč 

553.40 Kt 

357,00 Kč 

345.10 Kč 

Obj c PEC2-480M045000 
UR12 Univerzól"nadk-Crý ovlodoč uthbPlc;Chý, 
predproTarýmoi2 phít) .OEi202,3b Kč 

178,50 Kč 

178,50 Kč 

• 702:30 Kč 

214.20 Kč 

Ob j. 802 480M046900 
iRC07.54. Dálkový ovlodoč 
TV Philips 

č. PE02-480M047000 
Rcr2000r Dálkový ovlodoč 
SAT FERGUSON,THOMSOŇ 

Obj 02 -480M045100 
RC.2OEŠ-8.2%--01 Dálkový ovlodoč 
SAT U- 13-erCviîjÄ, r'""OE 

Obj. č. 2-480M047100 
RCT1105.41 Dálkový i`ivičidoč 
1V+DVD Thomson 

Obj. E. PIC 2.4č1i3M047200 
RCT3115E1G Dálicrvýrvirdoč 
518.0VD+N Thomson 

PE02-480M044600 

OOE0 • • OE.. •• 
ecin 

80Mild 4 900 

214,20 KZ 

ätné@ätně.cz 

PEO2 -480M0.13400 

A02..lenM0A3Sue 

Ff02 480M043700 

PCO2 4Fitlr.e01;18«1 

Pf02-48omoa4eop 

ce -I UOMOI 5100 

Tiskoví chyby vyhrazeny. 

PE02-480M021500 

..OE.-- • 02,. tät; 
A. • te,"-V 

4%;%•• %lb 

• 0 ,e,teeee. 
PE02-480M047200 

PF02-480M001100 

PP)? 480MUO3c00 

glr."P"rea 
oyládat na 

P102-480M033700 

ni12 -.130M0..! 4000 

4  .0•1.4M/MUIOE.40L1 

480M1117403 

'OEts 

P102-480M018500 

R102 .J50=4 WO 

PE02-480M025800 

Obi. č. PE02-480MC01100 
UFt2 univerzálti dálkový ovlodoč 
Predprogramovane pro 1V,DVFŠ-1 

Obj. Z. PE02-4Č10M003600 
COM3020 Dálkový ovlodoč 
1V Condor.Ono,Philips.Quelle 

• č. PE02-480M0124C0 
RCT21005 Dálkový ovlodoč - sičapmý 
TVNCR Thomson '214.20 KC 

178,50 Kč 

270,00 Kc 

Obi. č. PEO2 -480M016900 
COM3934 Dálkový ovlodoč 
Orava. OVP, Tesla 

• č. 02-480M017403 
COM3935 Délkovýosiodoč 
Orava,OVP.Tesla,Mascom PT11, RC5214, 5251, 54457f 
5448,54590. 54591, 5474.5500 270,03 KZ 

270 

• č. PED2 -480M018500 
COM3924 Dálkový ovlodoč 
RC2819, RC2851, RC5840, RC5219 

Obj. L P600-480M000300RCT3033 Dálkový ovlodoč - originál 

TV Thomson 

• č. PEO2 -480M021100 
EUFt511300 Dálkový ovlodoč 
TV Panasonic 

• č. PEC 2 -480M0215C0 
Rr-8205 Dálkový &dada 
1V Philips 

Obi. Z. PEC 2 -480M023500 
RCT100 Dálkový ovlodoč - originál 
TV Thomson 

Obj č. KC 2 ..480m0258C0 
UR89 univerzálni dálkový 'ovlodoč 
PfedprogramovařieWc78 Phs 

Obj.č...OEPE02480M026500 
EUR5liiiiiDálicVorAódóč 
TV Panasonic 

TVOR Thomson 

Obj. PE02-480M045200 
RCT311TAM1 Dálkový ovlodoč 
TVOEDVD/VER Thomson 

Obj. č. PEO2 -48061081900 
C0ii Dáač 
Orava 4Tee4M-i37430,447 

• Oee.> • 
ti.t..9t 0 4  g 

9,90 •‘'''t»t.. 

14 De'OE -0.0 
co 

'15A 

270.1,27 Kč 

321,30 Cč 

178,50 Kč 

178,50 Kč 

309,40 Kč 

214,20 Kč 

178,50 Kč 

78,50 Kč 

42,80 K1 

78,50 KE 

78 50 KZ 

214.20 Kč 

240,00 Kč 

, * PF02-480M02o500 ....00„, 

PE02-480M026600 

RE02 480M020300 

r,CO2 -400M040900 

et: 
• !„,4 

a' OE AD 

Pf02-480M046200 

- 

• 

PTO? 480M081 

•ci:' 1OE t:kN j• • 
0 C. 

0 Kb 0 
OE Z,4 00  
yliGt+ 00 <,4 

° .4 
4 

PE02-480M021100 

4 80M041100 



- MREL1A 

nám. Svobody 424, 698 81 Bzenec (od 1. biome Vnorovy, Liclárovice 151, PS* 696 61) 
tel.: •420 518 628 596, 518 324 086, mobil: 776 588 886 
fax: +42,0 518 324 088, e-mail: flajzar@flajzar.cz, wwvalajzar.cz 
telefonIcliä•  objednávky: Po,- Pá 7,30 - 16,00 hod. 

GSM KOMUNI • TOR SIP300M 

NAB NEJOBLIBENŠJSI 
KOMUNIKATOR 
ROKU 2007 

- SIP300M 

- kompaktní modul se třemi vstupy 
oddělenými opločleny 
- tfi výstupy. Jeden reléový přímo 
na desce (30W1A). Další dva 
lze připojit externě (250W8A) 
- osazeno čerpásmových GSM 
modulem 
- posté sms a volá al na devět 
tel. člsel 
- dálkově ovlädánf, odposlech, 
časováni, měřeni teploty 
- audio vstup I výstup 
- hodiny reálného času 
- mnoho možnosti nastaveni 
- pro aktivaci I deaktivaci možnost 
primeho spojeni s libovolnou kód. 
klávesnici, pfijimačem dálkového 
ovládáni, spinačem, tlačítkem 
- napájeni 12V 
- uspávací režim, htídánl kreditu 
- rozměry jen 72 x 56 x 20mm 

koncová cena : 4690,-

BAREVNÉ KAMERY FK8 FK10 

Všechny kamery jsou vybaveny standardnIm videarýstupem 
1V / 75a připojitelné přímo k TV nebo videorekordéru. 

• • ). 
• 

•46.• 

•••--• _JOE re) 

FK8A FK10 

CMOS 380 TV řádků. čip 1f3 5,78 x 4,19. počet bodů 628 x 582, 
objektiv 6mm / F2, napájení 6 ai 9V, FK8A se zvukem a navíc 
6 x Infra LED pro přisvíceni za nízké viditelnosti. 

- FK8A (s infra LED) cena: 650,-
- FK10 (bez infra) cena: 599,-

R 2 OV • DESKA MREL1A 

Deska se dvěma výkonovými 
relé s vyvedeným přepínacím 
kontaktem 250V 8A (10A). 
Určena pro přímě propojeni s 
GSM komunikátorem SIP300. 
Plochý propojovaci kabel součásti 
baleni, Signalizace stavu retie LED 
diodou. Pomoci NO desky a SIP300 
můžete dálkové z vašeho mobilního 
telefonu ovládat topeni, čerpadla, 
osvětleni, zavlažováni 
inetz4 cm 

cena: 490,-

SN MA OTISKU PRSTU FP30A 
mime( soNsnermce-PillsruPoWsysresr 

Praktická konstrukce přístupového systömu vytičivajiciho jednu 
z nejmodemějšrch metod identifikace pomoct otisku prstu 

Do paměti je motriči uložil al 50 otisků. Po přiloženi 
prstu na snimač je obraz zdigitalizován a v pfipaciš 

nalezeni shody (vzorek Je ill v paměti uložen). 
je sepnuto relit) dle nastaveni. Rela může {Arm 

ovládal elektromagneticky dvernf zámek 
(sepne na 3 nebo 6 vteřin) nebo libovolný 

spotřebič (zap. / vyp.). 
Napájenl 12V 120mA, 
konstruktné řešeno na dvou 
samostatných deskách, které 

lze, z důvodu bezpečnosti, 
umístit oddělené a 

propojit 4 čflovým 
kabelem al na 
vzdálenost 1 metr. 

Dodáváno ve formě jednoduchič stavebnice: 
snímač a rldic deska sestavena. V rozloženém stavu pouze deska 
výstupu (procesor, relé. 3xrezistor, 2xLED, krystal...) Složeno 
za pár minut Návod a ukázky použili na www.flajzar.cz. 

- FP30A (stavebnice) cena: 2290,- - VRSD3 

KVAU77V CCD KAMERY CK7 a CK8BW 

SUPER 
CENA 

Rozlišenl 420TV řádků, (ph( )768(H)x582(V), CCD senzor 114 
Sharp, světelnost 1 Lux, SIN poměr vice nee 48dB, elektronická 
závěrka1/50-11100,000 sek, napájení DC 12V I 140mA, rozměry 
120mm x 45mm x 55mm, tep. -10*C al .50•C, Kamera je dodá-
vána s objektivem se světelnosti F1,2. Vyberte si typ, který vám 
bude nejlépe vyhovovat (snímáni vchodu, sledování auta na 
parkovišti, hlidánl děti ._). 

- CK7-02 (kamera + objektiv 2.8mm OE) cena: 1690,-
(kvalitní širokoúhlý objektiv 96' pro snímáni objektů z blízka) 

- CK7-04 (kamera + objektiv 4mm) cena: 1590,-
(kvalitni skleněný objektiv se standardním úhlem) 

- CK7-12 (kamera + objektiv 12mm) cena: 1590,-
(kvalitril skleněný objektiv pro snlmänt vzdálenějších objektů) 

- CK7-48 (kamera + objektiv 3,5 - 8mm) cena: 2290,-
(kvalitní skleněný nastavitelný objektiv - trenslokátor) 

Male Iv ternobilé verzi pod označením CK8BW (otlivost 0.03Lux!). 
Obi kamery lze dodat i bez objektivu. 

VF KAPESNI OVLADAdE.:KLIeENKY 

vysokofrekvenční vysílače ve formě přívěsku na klíče 
(klíčenky) pracujicf na bázi plovoucího kódu. 
Kličenky jsou vhodně pro nasazen) tam, kde se vyžaduje 
vysoký stupeň zabezpečení. Dodáváno včetně baterie. 
Typ KV5TX mä zasouvacf dvířka pro ochranu tlačitek. 

ILIITm:'1":"2:4181=2A"lIME=3431=1-11 

»OEM 

2 

s 

52 x 32 Inns 

53 x 41 mm T5 n1 

130 m 

2d3i20103 

12V 2TA 

12V 23A 

• dosah testován ve volném prostoru, bez překážek 

obj. kód: KV2TX 
obj. kód: KV4TX 
obj. kód: KV57X 

cena klíčenky: 290,-
cena klíčenky: 399,-
cena klíčenky: 420,-

MINIATURNI ZABEZPECOVACI 
VIDEOREKORDÉR SE Z4ZNAMEM NA SD 

Velmi mate zařízeni se dvěma (!) 
videovstupy a záznamem na SD 
kartu. Portz* obraz s vloženým 
datem a časem, umočnule záznam 
na základě pohybu. 
Rozlišenl 329 x 240 px. fotky 640 x 
480 pa. Možnost vyhledáváni záz-
namu dle data a času. 
Napájeni 12V DC, rozměry 115 x 
80 x 31mm. 

IvevA, movumm 
ZA caellmo =mu 

cena: 3900,-

Připravované změny v naši firmé 

2 Et 
.1FLA4ZAR 

Vzhledem k neustálé expanzi naší firmy 
a nemožnosti rozšířeni se na stávající 
adrese bude od 1. března zahájen provoz 
v naší nové provozovně ve Vnorovech u 
Veselí nad Moravou. Zde bude soustředěn 
veškerý odbyt, zásilková služba a výroba. 
Díky tomuto kroku bude možné rychleji 
zavádět novinky, zrychlit expedici zásilek 
a nadále rozšiřovat výrobu. 
Dojde ke změně loga firmy a v jarnich 
měsících bude spuštěn náš nový, mnohem 
dokonalejší e-shop. 

Sídlo firmy a fakturačrif adresa zůstávají stejné (Bzenec, náměstí Svobody), ale 
veškeré zásilky posílejte od 1. března již na novou adresu: FLAJZAR,s.r.o., Vnorovy, 
Lidéřovice 151, PSČ: 696 61. V případě osobního vyzvednutí objednaného zboží 
se na vás budeme těšit taktéž na nové adrese. Maloobchodní prodejna ve Bzenci 
bude zrušena. Zaměření naší firmy bude na zakäz. vývoj, výrobu a zásilkový prodej. 

Objednaně zboilvěm adi zašleme poštou na dobIrku. 99% položek trvale na skladě. 
Na Slovensko flámo 1 x "dně. Nízké poštovné -jen 98 -Kč. Uvedeně cen vb. DPH 

MILT=2;12!M 

KP4RX 

KP5RX 

Pfijimače osazené 
procesory Microchip s 

dekódovacím algoritmem 
Keeloq. Spolupracuji s výše 

uvedenými klIčenkarni. Klíčenky lze 
libovolné kombinovat, jeden přijímač 

se um) naučit al 15 klíčenek. Pfijimače jsou 
dodávány ve formé jednoduchých stavebnic - žádné 
nastavování a Went - diky testovaným pfijimacim mo-
dulům je dosažena vysoká spolehlivost v širokém 
rozsahu teplot. Napájeni 12V, na výstupech reté 
s přepínacími kontakty 250V / 10A (z bezpečnostnich 
důvodů doporučujeme pracovat Jen s napětím 50V). 
Na plijimačfch je možně nastavit spínací režim 
(drženf relé po dobu drženi tlačítka; jedním stlačením 
zapnout, druhým vypnout; u KP2RX I impuls 0,8sek). 

obj. kód: KP2RX 
obj. kód: KP4RX 
obj. kód: KP5RX 

cena stavebnice: 450,-
cena.stavebnice: 550,-
cena stavebnice: 590,-

Bližší popisy a návody na www.flajzar.cz. 
Možnost zakázkových úprav. 

pohodlně, 24 hodin denně 
on-line obchod 

www.fla"zar.cz 
VI 



BATERIE AKUMULMORY NABÍJEČE 
SÍŤOVÉ ZDROJE*SVÍTILNY*TESTERY 
REPASE AKUMULÁTORŮ A VÝROBA AKUMULÁTOROVÝCH SESTAV 

ZIE VAŠEHO POŽADAVKU PRO VOEŠECHNY APLIKACE 
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FULGUR 
jgor-

BAT TMAN www.batteriessz 
FULGUR BATTMAN, spol. s r.o., Svitavská 39, 614 00 Brno, tel.: 545 197 108, infotifulgurbattman.cz 
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KRYSTALY 

KRYSTALOVÉ OSCILÁTORY 

MONOUTICKÉ KRYSTALOVÉ FILTRY 

• KERAMICKÉ REZONATORY PRO SPOTŘEBNÍ APLIKACE 

NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÉ KRYSTALOVÉ OSCILÁTORY IMXO's 

KERAMICKÉ REZONATORY PRO PRŮMYSLOVÉ APUKACE 

III a  

cOEC' oe 

.44 
Aile 

,,.._..9>3...«,. 

NO 

o rs) "-e--
Součástky jsou dostupné v pouzdrech pro klasickou i povrchovou montáž 

Podrobnější údaje zašleme na vyžádání, nebo je naleznete na www.jauch.de .---ěir 

TEPLOTNĚ KOMPENZOVANÉ KRYSTALOVÉ OSCILÁTORY TCXO's/ IICTCXO's 

dIDA1es- 
PHOBVAršrei. s Tr 

Horn( 199 
744 01 Frenštát p. R. 
tel.: 556 836 961 
fax: 556 836 011 

e-mail: phobos@phobos.cz 
www.phobos.cz 

ČSN EN ISO 9001:2001 

VII 
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Novä adresa internetových stránek : Ivww.bucek.name 
e-mail: bueckGbucek.name plošne spoje: dps9bucek.name objednavky : objednavkygbucek.name 

KUPREXTIT 

Jednostranný A4 100,- 
ril fr 

j a rc) Tel/Fax : 645 216 433 
„ Vranovskit 14, 614 00 BRNO 

071BE 30 29, 
,8913 9120 Ir. 
arrrec 300 45, 

TIP 152 4 
TIP 47 X 
TIP 2953 23. 

• 7196 11. 
- WOO 
7109 U.- 11.- 

41 1130 ...LAX 
ell' 7130 
IC/ 7106 32 - t.o 

713 130,41.4C 
44546 TOE 192, 
la 2901 5.• 

116 85.. 
*MC 057 55, 
4.40 198 75 • 

Pr 23015 ul. 
PT 23 84 150.. 
PT 2114 260. 

Jednostranný AS 50,- 
000485.4 0 8. 1 0. 1 2. 1 5rnm 

.." 

Výleonoml 
potermtemetry , 

c-- ..-14•IP 
' 

4.44 5041 le 
5w 10015 125 
esre le In- 
4W 255 115 

Kr 113 ie- 
117 190 16, 
Ky 18, 18 

KY 195 18 
KY 116 5, 
Kr WO 5, 
Kr 190 1 
Kr t7 1 . 2 5.. 
- KY 274 6 
6z 701. 6 6 
- KY 704 18 

Tranzistory 
• 
- - 54. 
2421054 11,• 
19210 7A 13 
- 293055 36 
343440 30, 
- 293553 31 
- 793773 10.• 
• 29018 26. 

Fez 45 . 
800 53 C 14. 
BOX 53 F 34 
600 54 c ta 
BOX. 55 F 14 
• BOX 850 193.• 
• BF 198 5, 
89 199 6.- 
• OF 345 C 3 50 
BF 356 A 10 
BF 256 0 17 

N IRFITIC 400 ee. 
RFP 0544 60 
IRFP 055N 80, 
P 150 60, 
P 240 60.- 

- OUP 250 80 
Kt P 380 IS 
FP 450 70. 
FP 060 71 

1RFP 3710 70, 
• IRFP 0250 U. 
• FPE 50 70,. 

TIP 3055 23.- 
• TIP 31C 12.- 
TIP 32C 12 
TIP 330 50- 
017 35 0 50, 
• TIP 33 C so. 
- 11P 30 C 50, 
TA 11 12, 
• TR 15 13, 

- - • --- 
il 
Dk)' tinet°rý . 

_ 

7910 11- 
/912 12,-CL711111 
• 7915 12, 
WM 12, 
715.05 8.- 
761.06 5.104.7065 
11101 8,101. 
79412 6.• 
791.15 8.• 
7024 15 
1.200C 40 
ts 32 cz 22.0311? 

0.4 1107 19- 
50.- 

CL 7811 80 -14 
Kt 7660 22, 
CL 7042 70 • 

'48. 
8018 195 - 

1CL 8031 45,1411014 
1CM 7555 +5,11.1 
• KAI 7356 20,144 
-.01 2113 120, 

10, 

UI 2502 7 
L19 2933 7.• 

1934 1, 
LAI 3876 1 190,44.11 
VA 3686 T 150,1444/250CK 
"1 3886 TI 150,. 

LM MOD 0.-104 
151 43 

3115 45, 
3116 4.1 68. 

1.4 5580 80 
1.413700 9 31. 

• 4440 5,15 44 
4450825C WO 
41AX 732 21 

631 150 
493 

0410032320P0 " 

510DAS 20 -nu 
MC 1454 13 
MC 1480 0 35 
LC 3486 11 15 
150 3587 N 15 
MC 455404 3 

PT 23W 280- 
REF 01 CP 130.. 
8 042 P ea. 
848 8556A 623. 
80 252S AN 29. 

asu n16 2141 P 216.. 

"A 214" "3.. 8904 2143 P 07.. 
Wu 2164 360. 
034 2935.16 2+0.- 
1475 2165.20 150. 

Oboustranný A4 120,- 

Oboustranný A5 60,- 
tbuitba; 12; 1.501m 

es weachezi emOEses. je motne 

 usttenout lltavol • jirrý r erm it ny  

LEPTACÍ ROZTOK 
(mow WON/ 

0,5L 50,-Ke 1,0L 90,44 

Aw 40 125. 
4W 1Ciz 125 

OE31:19 ‘ 

1-Zit 

10W 0C41 650. 
20W 19 630.. 
20W 242 650, 
20114.7 115a• 

- - 
laceotetkoW 
poteneornery 

= la  

10 rtsb. 2W 
359111 WA )33.430301540 
359» Ib 305, 
3500S ST 305.. 

Kr 710 712 16, 
• KY 715 31, 
Kr 717 31 
‚(0 718 31 
err 719 31, 
SYS 26130 18 
6r3 » 40 51. 
KM 31150 19.240017 
154W 314103 32 • 
«0 72 33.- 

KYZ 14 53,- 
,,,,z .„ 35, 

KYZ 79 50,- 

Ka 80 443 9.• 
443R 180 10.- 
MDR 760 143 -21,4120694 
61801540 le -2satece 

21 • 
419R2343 XI.- 
P OM 1.4 11- 

293610 21, 
793064 Z. 
• 393905 4 
• 244403 1. 
244427 38.• 
- 291401 6- 
7145151 1. 

17,. 
WA 8724 10, 
254 135 le.. 
WA 940 30, 
WA 985 24.. 
214 970 14.- 
1941015 3.-8FR 
,,,,,,,„, 12. 

29.1036 15.• 
2041156 35, 

96. 
W.- 

25413+5 15.133 
2141828 58 • 
2541643 110.- 

liF 257 1 17 
IF 325 8 • 
. sA 421 3 5. 
BP 451 II, 
Br MO 12 
OF 471 2 12. 
BF 479 16 • 
TY »I 11. 
WO 65 112. 
SFR 004 18 - 
BFR 1+4 10 - 
OFR 0204 12. 
BFR 934 te• 

DWI 12 - 
VT CO 
81'W 184 201- 61. 
1391 90 80, 
Bs 107 15.033277 
BS 103 20, 

ITO 13, 
WS 124 25. 
BSX 29 16 

TRIOS 50 105.• 
111FR 024 30. 
092 44 11. 
IFIF2 MIN 21, 
IRL 22014 45..81135490 
01 2910 03, 
MITI 2414 38 • 
R1.11 0244 25,- 
RU 340 22, 
140238 8 2.-87151400 
02307 0 4,- 
00507 0 7,874104400 
02510 te.117.41240013 
90635 8 4.874140490 
90330 40 5.- 
14009 11 23.- 
K0135 40 7,874408005 

15 -13145144:05 
90236 7 1b,. 
KD 770. IT 12.• 
90333 0 to.. 
KO MO 33 - 

246500 63.1250482 
29.414 10.- 
67134-000 12.- 
811304190 10 • 

14 - 
87137400 15,14 
07139403 15. 
E171341-800 15, 
87136.000 30.-115 

21.-131 
amoseme 24 

33 - 
20. 
30, 

818184005 36.• 
137410400V 55.. 

260 • 
200 - 

onneacm3 32 • 
ER 000 4.- 
aa Ice 13.- 
Mt 105 13 - 

15•15 
zu 317 K 75.-1046210 
114 317 L 4 . 
LAI 317 7 
L14 331 T 1105:- 

338 K 130, 
LM 15DT 15 • 
LM 2577ADJ 175,1.8203 

2131 0 5.4 28, 
2931 em 10,16500 

-1. 290070 20 - 
MA 7805 25,144162 
45 7312 25.- 
MA 7815 25-L! 
.4 7014 25.. 
71 431 7 • 
TL 431 118 7,. 
11 494 CN 12. 
IL 497 ACM 0. 
' •' - 4,1' 

Pernlitl 

2155 05 - 
203.- 

MA5220 9 271 -LT0100004 

e1 rete" 'mud: 
1 4862 19 -- 
I. 8203 234 

11o. 
1 8384 00.6100503 

140. 
LA 3600 42 

78 
LA 7830 73 

347 15, 
LF 356 52 
1.51 35 CZ 155. 
LTA 35 00 50. 
L. 254 9 
Lea 501 AP 29 
LM to 0-4488 
LAI 318 79 
151 311 'S-1488336 

LT 1031 04 171 
LT 1031 0.71 26e 

230-08004700C 
M.- 

rA 3°>5307* 21.4104C 
MA 6820 3+, 
MAA 431 120, 
um 502 15, 

15 • 
1454 504 15 • 
1414 525 15, 
1.44 550 15.- 
MU MI 15, 
TAM 723 14- 
4444 723 CN 13, 
445.4 723 be 15.. 
145.4 72S 11- 
WA 741 20, 
VAA rat 15.• 

COO 23.• 
1.148 249 BI- 

55.- 

35063 14 
2020 25 

300 
%MAC 08EP 80.970 

03C 30 
1.4114C 565 104 
1404C 545C 165 -TA 
4104C SOO 95. 
4104C 565C 150 
Nee 1243 120 
M118 8741 C 355 
WIN 115 31. -TA 
4124 145 31,-104820649 
11211 165 37 
TAM 185 
1.12J .5 M20 105 31. 31. 

31. 
NE 555 0 5, 
re 553 7, 
NE 611 71, 
ME 3.332 P M.. 
NE 5534 4111 13. 

0.5. 2166 P 242.10* 
/31K 401-070 260. 
070 7348 265. 

5/041 105. 
STR) 6703 320 
A 7256P 182 
72804 146 

A 72824P W. 
A 7261AP 121 
A 72915 91.• 
A 7313 20 
7091AP 220. 

150 
A 8207% 07-138460(084. 
TA 12191 935 
A 62271 66. 
A 8235K 133-TDA 
A 84491 122, 
TPA 10138 76. 
TDA 1029 138. 
TOO 1074 101. 
TOO 1003 30,104 

1057 0 125... 
104 1658A 150, 
9041562 0 195 • 
TIM 1475 A 120-71, 
TDA 2033 38 - 
TO4 2015R 71 - 
IDA WOO 35,• 
70A 20» 30- 
/134 2040 40 •RlarCri 
IDA 2050 50 • 
TDA 2823 M 10 • 
TDA 3833 B ea-
TIM 3664 00 - 

75 - 
TC4569164 220. 
TDA 4002 50 .4 

4703 MO: 
1044135 130, 
OA 4630 /2.• 
TDA ?COO 93..1/ 
704 7056 105,-U 

7750 156; 

TL OBI 1.-
TI. 002 8.• 
71 06.1 CN IC - 

071 7,-
TL 072 6 ., 
TL 074 CN 10. 
TL Of 1 7.. 
11 002 e. 

15. 
TLC 271 12. 
TLC 272 12. 

TN726" SO, 

TNY264•P so, 
2178 

I) moo ets.• 
10 • 

0 2402 II 170 • 
0 2400 8 170. 
064 8 110 - 
»4 BS 340 - 

1.14 74104 15 -5590S 10k 335. 
»cos 20. »5 • 

5C4 5.10 - 

Mette6114294 
keedenWtory 

1464301/ 45.- 
15194504 43- 
21444509 56 - 

6298.5914 X. 
311 110 II- 
SB 140 11.• 
SB 240 10.. 
SE1 250 '0,. 
se s,„ 10, 

S8 550 15 • 
58 510 13 .7101859 

"7.---"T" 

298 716 24 • 
2.18 892 22, 
21111490 225.- 
130 045 5,- 
2001066 12.• 
2101307 30, 
2301815 6.. 

O.- 
2901959 81.- 

13SX SO 20-103444 
135Y 34 21, 
Bu 206 A 65. 
35 201 0 70.• 
B4725044 40.. 
13U 7506 AF 40. 
DU 2508 1) 40 
BL1 13060 40.. 
BU 26104 50 - 

33,-931 
KO 334 8 41, 
012 367 35, 
103 367 8 48 • 
D 502 85, 

KD 5°3 75." 
K0601 26. 
KO 602 26 - 

107 13 
KR 2.33 13, 
KR 19103 12.. 
KT 1104X 32.-270010.100 
117 110150 65 • 
Kr Ite A 150 • 
'78208 170 • 
KT 201120D 13, 
KT 319300 10. 

27128 31. -LU 
21C 65• WO U. 
270010PLCC 70.-W 

OS. 
270020-100 130, 
270050903 160,-W 
270250920 420,-W 
170256 70 110. 
270236100 70. 

335 2 25 
11 1319 5 

158 5 
1.15 385 2 13 
IA 316 6-MAC 

353 84 9. 6100 
1036 541. 

44 1475 1 504.4040 
AI 257E74 ae. 

MAB 557 53. 
wit 300 30.. 
1441 301 45.- 
MA8 524 3100444SW 

08A 95 • 
14 A 16.-OPA 

MAC 284 95.- 
111 122 • 

mac 155 105 - 

NE 5535 9 12 
tom 40501 IS, 
3u42 4544 0 gt 

I. 21 
OP 07 12 

2277 15 • 
PT 1253 A 01- 
PT 2295 re- 
P7 21175 115. 

MA 1170 4 110, 
TIM 1179 9 75,- 
704 15144 3541.104 
109. ism 13 120, 
1134 15180 109,• 
TDA 1311 80. 
TDA 13104 105.• 
nea 1521 00,1E4 
TDA 15244 101. 

704 72314 194, 
704 7295 mt. 

7930 626.- 
TEN 8143 196- 
713.4 8145 64.- 
704 8350 0 151. 
UM 8703 A35,• 

2018 A 130.5L142603 
TEA 2231 Me . 

UAA »MP 126. 

ix 3.2 N 15 -35001 
UC 3853 N 13 - 
UC3855 9 15.-
LIC 3455 4 +5 - 
50 3000 N 195. 
LAN 3033A / - 

15 - 
X PI 2206 'SO 

dmoßer 56 - 
31.150V 56.. 

Varlkapy 2301970 158 -81J 
2502058 17.-852121D 

252045 SO. 
130 • 

KD 605 18.- 
KO MS 28 - 

KT ne+203 le • 
Kr 2014403 20,27051200C 

270256150 71. 
95 Termostaty 

,..... . . ._ Vysocesetnee Ma moduly LED STAR 2.8W 2-ROWER LED 
33134504 65- 
431450V 65 • 
944.4501 se. 
19615504 100 -K8 
124.5011 110,1413 
t69.1050V 125.98 
7011.410V 148 
344.6450v 170.• 
SCA1.45011 250, 
6414050V 220. 
300.505 363 • 
29.94504 351. 

- 
Ekrittronky 

_ 

4.MI 5,, 

.4 ' 
EL 34 355 - 

B8 405 30.- 
BB 401 30. 
BB 529 30 • 

100 13 3.- 
113 10, 
205 9 3 - 

• 79- 
lanerenry diody 

. 
1913358 it - 
11453228 10 - 
1953468 
19534713 10, 10. 
1953495 10- 
1145.31213 7 . 
1953558 10 • 
1953595 7,2504754 
'mama to • 
1453618 10 • 

210707B W. 
2502240 10,- 
2307314 17, 
1542632 16.-BU 
2103153 123- 
2103198 4 -BO 
2103281 85 - 
2503007 ICI. 
2SC36524 79 - 
2SC3865 re- 
2503036A 150.• 
2SC3953 21 • 
2903908 295 -SU 
280023 170 • 
310555 50, 
29404406 ».• 

me. 
25t..47051 134 .135 
1509700 115.13497217 

84 273W60 - 
BU 252009 00.. 
1W 2536 A 40 - 

2325 AF 41) 
BLI 2525 13 70-003447 

2575 00 70 • 
951527AX 32 
eu252700 32 . 
BU 4» 35. 
eu as o 90 . 
BU 407 32 
Bu 426 57, 

504 A 40 
13u 50344 40 
13u 501 0 40 
eu soe or 40 
IN 006 28 

80609 130 
105 

K0037 32 • 
9E1415 26.- 
6o 616 11- 
90117 M .- 

39, 
0043413 31- 
1401 /5 45, 
ION 56 45.. 
KF 199 

99 254 13. 99 IGO 15,- 
5.• 

159 255 
ILF 422 5, 5.• 

060 ...KT 
K.F56.1 4 la. 
6450s 9 II, 
KF 517 11. 
KF 521 10 • 
KF 322 20 • 

e 296E0 I8 • 
KT 2020 W.. 
97 2075303 45,27 
1+1 501 0,3704301 
KT 503 18 -26065.150 
KT 50. 11,-19F6.08 
KT 503 11 - 
KT 5C4 le. 
KT some 12 ̂SRAM 
97 503203 1e- 
K7 505401 11- 
KT 701 13 • 
XT 702 33- 

703 38 - 
KT 707 31 • 
01799 39.• 
97 706 56• 
ICI 111 35 • 
97 713 40.-24 

270512. 70 me 
270512.190 10. 

0512-120 00 
2se 
85. 

JC 103, 
2090508 PC W. 
41293 30. 

8116 5: 
93 C 48 
93 C 58 8.- 
SD C66 i 1,- 
23c as 20. 
24 C 01 a 

24 0 02 8.• 
24 0 04 a. 
14 068 10, 
24 0 14 10. 
c 72 15 - 

15751 7014 May 140 700, we Me 55C 
VW 704 mee re 70'C um We 58'0 

IO 13145 N tte ro o 4 Iw,41m 60C 
Wm 0004 cere me 107C xer 60 rem 
1041 1504 «mew 100-Csre Be 1300 
13741 11051 am bro 160*0 xsYlro 130C 

it......... 414 
‘ 1 

(4 ;OE: OE:II?. ez„ 
..› ,4, ' 

er.04-- -1 ‘...." ta 
--.- 

48400 el 40. R.161. V 50.. 
. s 1 piszo„4„Wi- ainOry rae 

1347 140 3•1319 7444 4905 6000 
Pn994. 1309. 
aye.. 7.N,OEn 30, 

. 
LED W32282 - STAR LP 280 • 

847904 52 1st P.53 8. ,e )- eke 700 
Bar. «Want bad TAMS 45 /.... . 
Vyrd sPar 120 01 Bar Mama NHL MOCK 4.1 

LED N32282 - STAR LF 280.- OE 

5•40651. elm 1•9075 044 120 e 140... 
Beer• Md.& Ma Nap. 4V 
err 120 49 0. 

zee,» se 0 »zone* one jedreGowe LEO mowy, hem le potaniay pn 
114254111 0145005151tentnu 104440U 401 come hakezenowen 10164044m 

will libnne41 phrn4ny ebeencke energ4 na 836040u itonvin ma dembni 
neproclultid 2me tiv Were • Mold prn 010100 rldbou V11100.342 ja takä 

011074 51013a 290004 at) e2 100 COO man 

.r 
W . Konektory a redukce pro autoradla 

093dy 

i,.«2 
544146 ; '346 
144151 2, 
1/446» 1.. 
145237 1 • 
943402 2. 
955468 250 
195818 1. 
114815 4. 
193822 4. 
300P0+ 50 60. 
BA 154 2 . 
BA 139 3, 
EMS 35 WO 0 - 
347 17 540 11, 
MT 43 4.• 
BAT 63 4 . 
tie 40 4 -6219.1042415 
SAT 49 18..aZA00.5V11 
BAT 81 '.501900.175 

1113tU 24-51 2.-2900051 
62X35 2.7.31 4.2105532 
»140 3 - 

141 3 - 
81 2 - 
K2 260 4.. 
4z 703 715 31- 
KZ 01 /24 1- 
K2 751 755 31.• 

• - - 

Trenalty 

1 ME 15.5..---.11. 
1 ME MA 18, 
1.6 474 at . 
1 50 03004 21 • 
1 SKE 220A 22 . 
1 SKE 82CA 22 • 
52404-848 15. 
BZW34-83V 15 -0C 

15, 
7,. 
7,1K 

W.- 
251- 

280 571 37, 
2Sb 174 30.• 
210682 28. 
2S0 960 7.-.0( 
2W1248 12 • 
2101555 44. 
2s0+037 59 • 
3101851 RM. 
2SX 103 le. 
2191056 231- 
2501393 Ise. 
2901451 99 - 
2501485 pe.. 
7801562 290.- 
25.92540 70, 
2SK2604 100 • 
2542750 75, 

107 18• 
BC 108 10. • 
BC 140 13. 

151.16 20• 

841941 ‚10.0102.1 
(11.1 541 P 110 
BUM' e  ‚15.-05 
WM 515 96 
BUK 5334508 39 
131 333-190 00 
851.31091. 75 
10P 314 220, 
BUT ii A 20 
8111 11 AP 20. 
nut 138 25 
BO /2 AF 30 
BUT se A 30. 
aLm 4.3 A 42. 
BLN 47 A 75 
BUV 48 93, 
851946 9. 95 
WM 12 A 75, 
WM 13 55. 
BLIW1344 11,5• 
Bux 47 40 • 
EILIX 474 52 
BUX 49 A 

5 12, 
KF 553 21. 

See 27. 
ez S00 20.• 
Kr 021 12,- 
KF 672 20, 
e 6» 0 31.• 
KF 007 W. 
Kr 110 to-A7 
WY 18 31, 
KA' mi 21,. 
Kr>. 34 21, 
WY 54 31. 
KV 21 M. 
9.17 34 
9.91 32 31 . 12 .197 
0.57 113 M. 
KSY 71 12 • 

651 72 '2* 
K5711 12 .P 
K1J 401 2 14. 
.4.1 003 a to- 

97 714 55,75084 
KT 72seoa 8.- 
KT 7131C0 30- 
KT 726900 60. 
97 ?maw 81 • 
KT 73940 125, 
at name 245, 
KT 739700 t4 • 
MVO 00- 

KT 729021 105, 
Kr 1341750 45.4.310M 
Kt 73oe00 45 -.4.16.16901 
KT 773 39 ..4.32.1.1 
KT 773 312.• 
KI 774 762 311,4011261641 

XL -.44+951-8P1 
KT 753 38, 
KT 714 31. 

ia Kam° 2SOE- 0102 OA 12,4123131M 
0 0201 MA 2e.. 
T/C IMO 18,- 
nc 

16.• 
24 1010 et , 

- ''''"' 
Promo:ay 

20201200E -  80 - 
8902051.24P 34 • 
8905051.24P 41. 
800511071 ea- 
Q1052.2411 K. 

CO, 
102 - 
163 • 

419934.16,41 210.• 
280, 
350, 

4.1515PI 113.-
44.0151•116 50- 

AR''''n ""PU KOE " 34, 
12C50194.041 34 • 
12050144P 81.- 

510 2113% 3.204 >A 2 804 UM  
Pnyer 23 094 
VON 100. 30 - 

810 5500 3.20V I3rr. 32100 7508 
Pr.. 23 M. 
VA. 1i SR. 30, 

tun »120 3.20V 1005. 3000 1005 
Ammar 30.9. 
Vyl'. 1930. 15.- 

11111111:0 

- _ - - - 
• NapiCový menič 2301/41169 _ 

7 SW 

k duceISO 2R5-45 Redukce ISO ZRS•130 
Re 150.- 150,- 

180 08154 - Kener60 40.4•4 so mere - Pe... CO 1/44037004.39' 

Redukce 510 ZR5538 Redukce ISO ZR8-45-311 
I SO,- 130.- 

so mare - a...2CW ram.» 130 Mow. - 9080 yd. 

Redukce 180 285-70 ISO,- Oeueirel totognile manolheYcn mead 
/SO Wave - Pen. 93104e I k040.101 tze prone:ma re match 

Konen 21t8•41 Interrietevych 010401 
130,-

Au* N. 90.9.8.43 

Konekt. ZR547 130,- II. 
4.4•21914 Sow 0031 

KOnekLZR846 130,- 4 'OE\ 

Memel« P mueort CORD 

Kooezt. 2118-1 NOE 130 ; • . 
Aveteeem PrmeeeCORDP 

- - • - - - - 
Napijecl adaptéry pro notebooky -W -

BAV 18 A.-827436g 
WS 30 WO 6 - 

7 - 
5314361313 7.50 

DC 177 9 • 
178 0 • 

152 • 
BUX 48 C 275, 
KU 10 14 ...114 

KU 807 8 te- 
KU 111 12 10 • 

05 15, 

100 41 16.- 
TC 110 0 25.. 
TIC 118 IA 21, 

129176.9P 41. 
16C-140.20. 70 - 
140341413. 10- 430, 

., - 

CAR - 12V 700.- 
0709 13. 
BY 133 3. 
8Y 335 1 . 
Br 100 2 • 
81 390 4 • 
BY 590•100 6.• 
BY 520-20 15- 
8 1 530100 5- 
81550.1000 
Br 564 6. 
BY 4003 6, 

111%.05-43.15 r• 
8.21906-68 7.• 
13205044 95 • 
Pen 304 10 • 
Pen 314 10. 
170091004 10 • 
06,111506 10.• 
P.300 13CA 10.- . . - 

Op:perky 

50 171 1 •• 
1110 211 21,812 
130 3074 4 - 
80 327 1.102 
130 328 3,- 
BC 337 5 
BC 336 .• 3.• 
80 5110 5.• 
BC 516 3.• 
8C 117 1- 
80 646 11 140 

BUZ 11 20 
15 90 • 

BUZ 20 39. 
31 42 • 

81.12 12 55.• 
BUZ 504 /0 • 
BUZ T1 10.- 
8U2 0 A 20 • 
BUZ 734 45 • 
BUZ 714 60.. 
Buz 10 A 48, 

0014 10 15 -TO 
Kwr 419 75 • 
/WV 12 34 • 
1 63 111 496-IC 
T 03 911 SW • 

1.13 2003 
»01 45 - 70 • 
4032 13 

41.1 4035 83 • 
MJ 110+0 se • 
M1 11030 270 - 

170M 30, 
TIC 204 o 18.- 
TIC 205 44 18 - 

216M 24, 
TIC )2111 4 33 - 

I1C .- 2» M 30 
7C 243 4 311 . 
71C 258 9 60, 

TIC 233 6°' 
TM Mt a 71- 
1122.20.02 220.. 

10C55RCAI 85 - 
10061-04.9 tie- 
11054910M 135. 
10071-0.91 83. 
utrezt.zoe Ile. 

mataeaso 100 - 
108414.0 194 • 
1098146 BP 160. 

"CM.'"  M  160E125434P 05, 
11055.2-VP 330 • 

100W 

520.- 

200W 

650.-

. Napirovi 
.. 

180. t202,. 

reg • iii 4 1 

• to%-  

mania 11V/230Y 
. . 

- 
.. 

V.. T1V DCVietuo 10503 15 181.03 IA 171934 

I WI 14 19V1 74. 2002 5.5 21102 44 
2202 34 23042 204 24013 14 DC 

e r e. 

I. SMP 70W 1350. • 
%,.. Vetle 100 • 250 V AC 59100.4 

« .1. ,14.04 5444, 041 SA 74.734. 841 14. 
, 11 1514.. 105.2 la t17.2 ea 1143 54 

1344 44. 1471 34 :37,22A 1043 14 
BY 4420 22 .4 
81105400 13 .4 
1.101911000 43 • 
BY7,00-1ceo 1m .4 
Be ID 01 240 • 

. 
N 33 7, 
0 38 8 • 

4 0130 12, 
14139 29,60 

134 104 ». 

80 SNO 2. 
RC 558 1 I 60 
BC 540 2 -4(.1.2 

635 7 4 • 
ec 639 3. 

8172 014 CO. 
BUZ log 4a.. 

215 100 • 
Out 307 431. 
ea .01 no• 

MJ 11033 173 -1 
NU 13003 80 
1.41 10004 eo.z 
KU 15075 m.- 
61.1 15023 te • 

9221112 705 • 
er74 1012 K. 

0103 KA 32• 
2 0107 1,A 30.• 
2 048 22 • 
''" •'9 ".• • 

''"' 
Armlepee swop 
. 

A 344 0 - 30 • 
A 2300 309 

/00W USA: 
300W 1000, 

1/1114 184/1 64, 19541 8.4 EMI 7A 
... 114/1 ea 21.1 6A 23vri 6.4 24391 14 OC 

- - - - • 
1!.. eV Nepijecl ep nine zdroje 

BYV 32 • 210 We • 
BW 701.150 23 • 
1101 65 C 8 • 

8P41 21 230 - 
VW 34 18 -6CW711 
VW 40 20 -KY 

190 MO 2 • 
21, 

79 10 - 

suz ow no • 
ST 20 0 101 360, 
01 20 COE 201 MO • 

WE 7600 31 - 
WI 13003 23 • 
14,11 13004 /5 • 

Itabillzitory 
A 277 o at. 
A 2900 31 • 
AD 12426 121. I 

71p 1140...1 Lem 

1781118•13C4 moire 1.1 00 

Typ Peereclerel 0.4 

W8114401241 /pg. *40* .0 
BYV 143.05 29-8904i 
BAY 29.2C0 12.067 
6,991 51.250 20.. 
VW 52 7 • 
37W 78 10. 
BYW 9SC 10.01 
075912 82 -99 
02314129 42 • 
012.22.12 191 - 
$561800100 131. 
GA 30/ 20, 
OK 51 14 • 
440917 105 -PC 
8V185.1 130. 
KA 134 2 • 
«A HO 7 3 • 
KA 221 4 
K4261 4 K4S 22 2.• 2 - 

5.• 
9.4.9 11 1. 
SAY 15 I. 
5.41 20 21 5. 
KAY 23 23 3..19/1 
I'S 105 7 1.. 
KB 105 2 
KV 130 e 3. 1 - 

18 • 
17- 2 8 -130 

041 17- 3 8 • 
CNY 17-4 Il• 
Mt $ 10- 

3 ,0 . 
101 M. 

KM 81 14 • 
SIB 111 It. 
MCC 3023 12 • 
MCC 30. 15.. 
1.400 3062 15.- 

815 8 - 
PC 010 IL. 
PC 817 0 .80 
PC 627 12 . 
PC 821 25.- 
PC 614 20 • 130 
PC 647 20, 
196415 15, 
1911 50130 zo- 1304 
S911 50613 30 1304 

506-36 10-130591130 
S7450537 30.. 
SFII 5064 33. 
SFII 506-40 30- 

BCH» 40 7. 
235 1 1.140254 

BD 1180 12.• 
DO 2430 12, 
BD 2410 40 12 .. 
B02550 45 . 
BO 244C ay. 
B0453 5 M.P. 
60 440 3 10, 
130 040 22.5910109 
BO 8311 22 • 
80 051 2 23 • 
80 075 10- 
80 678 10. 

671 10, 
BO 680 2 8 .. 
BO 663 35 - 

711 3 11- 
so pm 2 25.189 
8010 2 16- 

140 45 - 
650 45. 

50.109 
BOW 650 9) • 111F 
NM 93C 
BOW 144C 35. 15. 189 

8.378201460 110, 
10 • 

919 620 13,. 
87 130 17, 
97 550 20. 
89 030 13, 
119 040 23. 

830 18 • 
RF 840 e 

48 •020000 
RF 1310 71 54 • 
RF 1506 00.- 

li mos 29 • 
.5 3710 74 • 
8P4805 43.13 
Ai 6110 45 • 
RIF 3301 
at9 7200 20. 

7341 20 
0F WU 00 • KIF 7341 22 
RIF 92 X 50 

19 
9130 20 
9540 15 

RF 9130 
0440 93 217 

ULM 13000 )0 • 
MA 18004 15 • 
( 3055 31 • 

JE 340 15,1101 
CO 4 - 

WA 56 4 -1812 
93 8.- 

01 22224 0.-7115 
ao nee 5.- 

130 • 
170036 60 • 
9 2955 Al 45.16105 
8 2055 11 45 - 
9 MOO 10- 
6550 10.76L09 

STP 3 10380 05- 
see NE100 55,76113 

8 14 00 00.- 
STP 6 4010 95 - 
STP 2 Met" 75- 
ST0 09150 130,10809 

119 111 14. 
P 117 12. 

TIP 121 11 - 
II 123 10 • 
0 020 11 

nu lz• 
1803 12, 
TVA 12, 

13,AM 
7810 12 • 

12 • 
7910 12 . 

13 -61 
7520 
7624 ¡j: 
7034 ISO 6. 

0-0A 
73104 4 - 
71104 O.- 13 

6. 
7100 8 • 

0.. 
MI5 1 -NA 
10124 10. 
76103 le • 91413120 

16 • 
74310 18.114 
73312 Mt. 
78815 Is 
71024 15 - 
7875.5 30,87 

AZ 31.2008 1400 • 
41.111 03 010.4 as 
8162017 4411.. 
0610 41 - 

8 200 0 10. --. 
IA 541/ .3 
BA 6108 70 

8219 II 

C$200 180; 
CA 3093 13. 

3140 21 
I) 140 0 15 

141 0 15. 
D 347 0 25 
08 160950 310 
08 1120 340. 

13118 126 
MA 13119 126 . 

225 
MA 13151 341 

131534 307. 
HA 13158 220. 
eg 171/At 90. 
41 174 W. 

120 m, 

TIN 
1 

-  -e OE, 
....- . ._ none:dot 013B II 

Konektor pro pbpolen: 
eutodlegnmeky y automobile 

(Paatter• bilalo•patyl 
OE, 
e9.- 

.. . 

'1' - '-' - ." 
Konektory WA REVERINt 

RSIM meue•• 3rnm 
.., • .. pro PG 174 10,- 

...7( , 11514 murk& Om 
fi wore NB /0.-

RUM «ea 5.88 
174 

$52 e„,, my 131. 91 

8711130114134V311 Ad44OEM eo ...3 

try 2A 3.w l"'mo 

ereterm.mistern Amotir 00 .0 

150 1 5.1. 24. 0"M9 

8111304.3414-MI 46.:311 00 55. 
24V IA 24W 

5711144.301672 7.4 .... RIO 

18V 1 144 XW 

' 

manatee 

81410014411 zi„,..,..., ,,,, 
iu. 074 00w 

87110174015 bee, . ,.., 558. 

150 3.334 50W 

81810174024 20,16.0.0* 519 

24V 2.14 50W 

81113234013 ,ere, . heee use 

IWO 140.1W 

, ir . 
.1.7.9;.1. : 

OE. deaaa 

 tr... 
KY 131 3 • 
KY 1321 1. 

MI 511038 52, 
1914 511130 12 • 1300 

PDX ITC 14 • rit9BC 
247 14 . 

30 22 
511K .0 33 

• 
P 127 19. 
TI 137 22 • 

70112 2o. 
7901 17.117000 

Kt 12 E N. 
co 

peg° 50. 
ei .........* R94.4 .93. 5r. 

440645e en. 

i.• 
46- ••••• •• 

Doorodele ze staridcb pokladů z df1e11111 doby.-.-(reli,stykače atd.) eaaor4 rota TU 80 38401: Stykate 

sonic' Ndnotka 211 
3801/ IA 101 000.011 

No- 

41 f, 
, 

i iii 

Spineel }ed.notke mIlkove TIM:: 

14230V 04 It mime tame 
to ,. . 3, . 

- 9- 108.411:0 

- OE•) 

Orlädel Plavice T8 

T44 30 &OH. 0. 

118 SO otot1p01, 10 
71C 54 eOEe.e.OEsseOE re. 

110 30 14111.44 
TaE 30 Pg40119 nii ex. 

12.02209 'au 
., • 

TU80 AKC eux. e 
OE  

TU60 13KC leo. OEŠ 11110 
8 1.(25P 

TU60 MOP 1350. 115.N. ii ,Z2:11: 

1204 50Hz 
Kat no . 
8100 320 - 

210 . 
440 • 

::: 

Teleskoplcke mčd101 tyč (ww«. naredLbucek.name) _. .. 

- Zak, Mu 704.." 
3m 1270: Viro 1.4380  

4. 241 Mee 11/467. ,400 
Sm OE. \OE II •.7_,-.«.. ,_ 0084 2290 . 

ZAIA 0••• INnent, 
ern 04" 2 172 1760, el_ %._ .„... 

.>ffli. OE.317. 

ii.r.' ‘OE,:--.1 1.0. re 
.m....al OE vIteca 

IL, .1, - , eateýee 
eppAcp. 

TOO 10 eeat2pai OCT 
701 30 MOM STOP 71 111.8.4.5/514 
7114130 11.166 NH III. 
144350 04411.00. 100. ItHrtontSt 
7.04 ni 2204244 90 

pp. 
e  4.1 VTOL 

es merle 

440E WO. 
,040 • 
1650 

Zde uyedeny *aliment nerd komphtni. Celou nabidku nallanele n0 
Interneovech atrinkhch oembocek.narne Viethy ‚widen' cony 

0č.114' DPH 

VIII 



pre Audi, BMW, Chrysler, 
Ford, Kia, Mazda, Mitsubishi, 
Mercedes, Nissan, Opel, 
Saab, škoda, Subaru, Toyota, 
Volvo, VW... 

pre Alpine, Blaupunkt, 
Clarion, JVC, Kenwood, 
Panasonic, Pioneer, Sony, 
Ford, BMW, Nissan, Honda, 
Mazda, Volvo, ... 

pre Alpine, Blaupunkt, Clarion, dr 
JVC, Kenwood, Panasonic, 
Pioneer, Sony, ... 

g323 
Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. 

www.avel ma k.sk 
2-timas trnkinteileiverghtikdes 

Teheros 4-422-39-7trill= 44231-37-2=== 

PH servis, s.r.o. 
servisní centrum 

e značky PHILIPS 

Opravy (opravy přijímáme osobně nebo poštou) 
- záruční a pozáruční opravy elektroniky a domá-
cích spotřebičů značky Philips, Braun, OTF 
Prodej (zasíláme i na dobírku) 
- prodej elektroniky a dom. spotřebičů zn. Philips 
- prodej náhrad. dílů a příslušenství k výrobkům 
značky Philips a Braun 
- splätkový prodej výrobků zn. Philips 
Poskytované služby 
- zajistíme odvoz do servisu naší dopravou 
(soukromníkům i obchodním firmám v Praze) 
- po dobu opravy TV přijímače zn. Philips 
zapůjčíme náhradní TV přijímač. 

Slevy • 
- pokud přinesete libovolný výrobek značky 
Philips, u kterého se oprava nevyplatí, poskyt-
neme při zakoupení nového výrobku slevu 

PH servis, V Mezihoti 2, 180 00 Praha 8 
tel. 2 66 31 05 74, fax 2 84 82 32 37 

e-mail: phservis@telecom.cz 

Otevírací doba: Po - Pá 8.00 - 18.00 hod. 

Gleichmanr-7 
Electronics 

( Váš distributor NEC Electronics 

NEC 
ľ. 
New0s 

!OE• 

';(4 7OE 

,OEopri 
e 

Jasný obraz 
displeje TFT čitelné na slunci 

- mat 

illaturaleight9FT Technology 
Super-Reflective tech. (SR-NLT, firmy NEC 
Kombinace transmisivrd a reflektivni technofogie 
TFT čitelný na slunci i bez podsvícenr. 

• 3.5" NL2432HC22-40 

• 15" NL2432HC22-41 

• 10.4" NL6448BC33-50 

OVGA 

OVGA with Touch 

VGA 

N LT 

iSuper-Transmissive tech. IST-NLrOE) army NEC Technologie TFT se zvýšenou účinnostf podsviceni s 
minimalizaci odrazu dopadajrclho svitla 
Vysoký kontrast a jas za všech světelných podmínek 

I> 

• 5.5" NL3224BC35-22 
• 6.5" NL6448BC20-20 

• 6.5" NL10276BC13-01C 

• 8.4" NL6448BC26-09C 

• 8.4" NL8060BC21-03 

• 10.4" NL6448BC33-63C 

• 10.4" NL6448BC33-64C 

• 10.4" NL10276BC20-04C 

• 12.r NL80608C31-32 
• 12.1" NL10276BC24-13C 

• 15.0" NL10276BC30-18C 

()VGA 

VGA 

XGA 

VGA 

SVGA 

VGA ILVDSI 

VGA (TTL1 

XGA 

SVGA 

XGA 

XGA 

Kontaktujte nisi 

Gleichmann & Co. Electronics-CZ s.r.o. 

Kona/tit Praha 
Tel +420 296 680-260 
prahaOmsc-ge.com 

Ç. •••••• 

.eir OE 

Kancetiltstansko 
Tel. +420 516 411 494 
blanskoOmsc-ge.com • WWW.MSClit.COM 

Ix 



<ID ELEKTRONIKA ZDENĚK KRČMÁŘ 

STAVEBNICE A MODULY EZK (výběr z 200 druhů) 
KJD5702 - NF výkonový zesilovač 500W nebo 2 x 300W, symetrické napájeni 
KJD4780 - NF výkonový zesilovač 2 x 75W nebo 1 x 150W, symetrické napájen' 
FMD2400 -NF výkonový zesilovač MOSFET 240W, symetrické napájeni 
GPZ5533 - NF generátor 18Hz-18kHz (2 rozsahy), sinus, obdélník (trojůheInfk) 

GPZ5533 

1 
• . 

 liftOEK KJD5702 

SADY SOUČÁSTEK (výbér z 19 sad) 
SADA01-R0207 - 73 hodnot po 14 ks rezistorů R0207, 1%, 0,6W 
SADA02-ELRA - 12 hodnot ELRA kondenzátorů (213 ks) 
SADA03-TK - 36 hodnot po 10 ks keramických kondenzátorů 
SADA08-KPS01 - sada pro výrobu plošných spojů klasickou metodou 
SADA12-R1206 - 73 hodnot po 35 ks SMD rezistorů R1206 
SADA13-C1206 - 35 hodnot po 10 kusech SME) kondenzátorů C1206 

Bill eiTill ei iliati t-:L  „,--,....z.w, ... 
--fu4 i.Y(.44{i  

OE SADAOI KJI34780 

Nově dodáváme naše zbož í î na Slovensko 
Více informací o zasílání zboží na Slovensko najdete na www.ezk.cz 

Úpinou nabídku zboží, aktuální ceny s množstevními slevami, w ezk cz/e sho novinky, mimořádné slevy a doprodeje naleznete v e-obchodu. 

ROŽNOV p. R., Tylovice 1880, tel.: 571 651 321, fax: 571 620 576, mobil: 605 463 743 
OLOMOUC, Hälkova 2, tel.: 585 511 211, mobil: 605 463 655, fax: 585 511 257 

http://www.ezk.cz, ezk ezk.cz, objednavky@ezk.cz 

Nová nabídka: 
Při objednávkách 
nad 1000,- Kc bez DPH 
z katalogu Farnell 
v únoru a březnu 

X 



Prodej elektronických součastek a mčřicích přístrojů 
MEDER electronic CZ s.r.o. 

Bečovskä 1080, 104 00 Praha 10 

Tel.: 234 718 817 
Fax: 234 718 833 
E-mail: salesczech@meder.com 

VYSOKONAPĚŤOVÁ - 
JAZÝČKOVÁ RELÉ 

řady HM 

MONTÁŽ NA OPS 

MEDER 
electronic 

1/1 »AI" 

MOŽNOST 
ŠELNIFIO VeVODU KONTAKTU 

VYSOKONAPgtOVN KABELEM 
LIBOVOLNÉ DÉLKY 

SPÍNANÍ NAPĚTÍ A2 DO 10kVDC 
PRŮRAZNÉ NAPĚTÍ A2 DO 15kVDC 

1 A2 2 SPÍNACÍ NEBO 1 ROZPÍNACÍ KONTAKT 
Kompletní sortiment na internetu 

www.meder.com 
▪ JAZÝCKOVA RELÉ 
▪ JAZÝČKOVÉ KONTAKTY 
• JAZÝČKOVÉ MAGNETICKE SENZORY 

Autorizovaný distributor pro Slovensko: EasyCom, s.r.o. 
tel. +421-48-4154901-3. fax -4154900. info@easycom.sk 

COMPONENTSso..,.. 
PfC1V70 

.a.711= reavixcAu> RECTRON 

SOUČÁSTKY ZA KORUNU! 

BUV46A 

BU L382 

STPS1545CT 

tranzistor NPN 1000V-5A-70W, T0220 

rychlý tranzistor NPN, 800V-5A-70W 

Schottky.dioda 45V-0,57V-15A (2x 7,5A) 

od 1 ks 

od 100 ks 

od 1000 ks 

5,00 Kč/ks 

2,80 Kč/ks 

1,00 Kč/ks 

L78L08CD STM 
SMD etabilizitor napš8 +8V/100mA, SO8 

ks 1— 24 25-99 100 - 

3,30 2,10 1,00 

L79L09ACZ STM 
stabilizAtor napiti -9V/100mA, 7092 

3,30 2,10 1,00 

P6KE1OCA STM 4,80 3,00 1,00 
transit 10V-600WIltro, obousměrný, axiiini vývody 

ZimnIsleva • nabídka plat! do 21.3.2008. Cenyjsou uvedeny bez DPH 

Micheal 123,140 00 Praha 4 tel.: 241483138 fax 241441161 eraeomp.cz 

E-lex 
Tellfar: 543255252. 543255251 

Alenote 12. Brno 602 00 e-mail :r1rxerlexbrno.r: 1Iiii1146'36460x: 

Výběrová nabídka komisních m. p.  

Osciloskooy: Rik TAS 485 2x200MHz -17 WOK?, lek 2230 dig. 2x100MIlz 
-19 200Kč, Tek 453 2x6OMIlz -7 900Kč. Tek TDS3024B 4x200M117, 2.5GS/s. - 
79 000, HP 54601 4x 100MI Iv, 20NIS/s, -18 sonia, Philips PN13350 2x6ON1Fiz dig. 
100NIS/s -16 900Kč. Philips PN13234 2x 10M117 -5 000Kč, C1-99 2x100N1Hz 
3 125Kř, BM566A 2x1201sIllz -4 900Kč, OPD 220 dig. ponialobččný osc. - 
2 900Kč. Protek 6506 2860Mllz - 5 800Kč. Get/writ/W/3'z -Agilent 8648A 
1001:11z až 1011z -45 000Kč. HP 835013/11PS3595A sweep.g I ONII lz ač 26.5011z 
-109 000Kč, HP801213 puls. g. 1117 ai 50M117 -5 400Kč, 11ľ8616A sin. 1.80117 
al 4.5011z -12 000Kč. 11P8690Bs8693B sweep 4011z ač 8GlIz -12 000Kč, 
BM524 přesný 10Hz ai 100kHz -1 9081<č, /W592 pros. synt. 0,IHz ai 20N1H7 
-4 500Kč, BM536 prog. syn'. 1011z až 12N111.2 -3 500Kč,13M546 prog. syni.AWFM 
10H2a3110MHz -65001e, 13K124 školnl g. nový, 10Hz ai I MHz -750Kč.13N1516 
televi7n1 gen. -3 900Kč, 11M492 10117 ai 10M117 -190UKč,13M534 10117 al IMI lz 
-2 250Kč, FG503 funkčni gen. 0,01 Hz až 3N1Hz -4 900Kč, TR0333 puls. g. do 
300MI I7 .1 2.50Kč. NF analyzertorv: IIP8903W01/10/53 7.kresloner, ana-
lyzator 20Hz-100k1-17 -28 750K.č. Hameg 11M8027 Are-loner 20Fiz až 20kHz 
-3 200Kč. bknreičy. milivolonetrv: Advantest R6552 5,5 mIstný multimetr 
-8 500Kč. Solanron/Schlumberger 7065 6,5digit. multimetr -7 500Kč, BM518 
multimetr/VF milivoltmetr I.2GHz -3 500Kč, HP3403C TRMS voltmetr. DC do 
2M1Iz -5 7601e, 1310553 vektorový a. 0.1 až 1G11z -II 990Kč. RLCGo WTI& 
jmneance: BM538 NE měřič imp. 0 al 110N1H7 -8 500Kč, I3M591 aut. RLCG 
mčřič -5 500Kč, BN1593 lab.aut RLCGQL1 mete -7 500Kč, BN1509 RLC most 
-I 400Kč, Grundig RLC100 RLCDO měřič -3 900Kč. Sprbeilailylezd/M: 

HP8595FJ04/41/101/105 9k1 [važ 6,5(111z -135 700Kč, Advantest U3641 bate-
riový. 9kIlz až 3611z -119 000Kč, Advantest 133131 9k1 lz až 3GHz -68 000Kč, 
Tektronix 492/1/7/3 10kIlz ai 210117, obsahuje preselektor, digitalnl paměť. GP-1B 
- 129 000Kč. Citat‘e: Agilent /11P 53181A ICH 0-225N111z -12 000Kč, Agitent 
/11P53131A 2C110-225M117 -15 500Kč, EIP 54813 RF 1011z-26.5011z -48 700Kč. 
Zdi-oie DC/AC.: HP66 I IC přesný GPIB/RS232 0-8V/5A -7 0001-a,11P6035A 

přesný 0/413 0-500V/5A -37 800Kč, IIP6633A GPII3 přesný 0-20V/30A/200W 
-19 500Kč, I IP 6621A GP1B 0-7V/10A, 0-20V/4A -101300Kč. I IP 6638A GPIB 0-
60V/I0A mow . -16 00030, I IP 66332A GP113 0-20V/5A -12 450Kč, HP 6645A 
GPIB 0-120V/1,5A -17 900Kč, IIP 6624A GP1B 4x4OW 0-50V/5A -17 90010, 
Chroma 64(14 GPII3 AC 0-300V.I5H7-1kHz -21 600Kč, Amrel ton přesný GPM 
0-18V/4A -5 250Kč, BN1572 IN1S2 2x0-30V/IA -2 500Kč. 13M275 0-400V-
1 000Kč. R&S NGPX35/10 0-35V /10A -15 300K'č. EMS Power A390 13,5V/4A, 
-500Kč. Rerknirřietrnie: hletrawat M5010 pro revizi siti - 6 000Kč, I1T3053 
VN AC tester 100V-5kV/ 10mA - 25 000Kč, Chrome 19032 VN AC/DC tester 
576kV -34 200Kč PK-100 kleštový multimetr AC/DC -1 200Kč, NPO 01A mčřiČ 
přechndových odporů - 4 000Kč, Nleger BN121 mčřič izol. odporů 5KV -13 50010. 
Ovum,: Anritsu MW910C/M11938C 1.3 mm optický reflectorneter -25 000Kč. 

A mnoho dalšich přistroju na dotaz. 
Provadime opravy a kalibrace elektronických 

mářicich přístrojů. 

-... - 
AEC ELEKTROTECHNIKA spol. s.r.o. 

• .4 .• I.. I•dle 

_ 31W4OE.1±-1/1T 
Na Rovinách 6/390, 142 00 Praha 4 
tel.: 241 710 018,-48; fax: 241 710 003 
E-mail: info@aec-eltech.cz 

Satelitní přijímač HDTV UFS 910)) 

Tento satelitni přijimač z produkce společnosti 
KATHREIN Vám již nyni umožni sledovat 
televizi ve vysokém rozlišeni. 

//III 111\\\\\\\ 

._MI11511 3199 •OE' — 

Zakladni technická data: 

OE Pfijem programů ve standardu DVB-S i DVB-S2(HDTV) 
> Dekódovánl videa MPEG-2 a MPEG-4-/H264 
> 16-ti mlstný alfanumerický displej 
> Cl interface pro 2 CA moduly 
> HDMI výstup optický audio výstup (AC3) 

> Formát video: PAL (576x720), 
720p(720x1280).1080i(1080x1920) 
> FBAS a RGB výstup přes konektor SCART 
> Tři USB rozhrannl 
> České menu 
> Součásti dodávky je i SCART a HDMI kabel 
> Operačni systém LINUX (na vyžádáni možno zaslat 
zdrojový kód na CD) 

(iC vice informaci najdete na www.aec-eltech.cz 

XI 



LED ekvivalent haloge-
nových žárovek s re-
flektorem v pouzdře 
MR16. 18 vysoce 
svitivých červe-
ných LED. 

F-EWZ12E-32A 759-355 

Jednofázový digitální elek-
troměr s displejem, max. 
32 A/230 V AC, montáž na DIN 
lištu, sedmimístný displej, roz-
hraní SO, 1 dělicí jednotka, 2 
svorky N, impedance 100 0, 
délka impulzu 50 msec, barva 
bflä, 

I-ES12-200-8..230V UC 070-009 

Spínač impulsni, 2 zapinacl 
kontakty 16 N250 V AC, upev-
něni na lištu, nulová spotřeba 
v klidu, velmi tiché spinání, 
barva modro-bilä. 

I-ER12-100-8-230V-W 634-650  

Relé spínací, 1 zapínací kontakt 
bezpotenciälový 16 N250 V, žá-
rovky 2000 W, nulová spotřeba 
v klidu, barva modro-bílá. 

I-NLZ61NP-8-230V UC 634-654 

Spínač se zpožděným vypnutím, k instalaci 
do krabičky, 1 zapínací kontakt 10 N250 V, 

zpožděné vypnutí až 12 
min., spotřeba v klidu 

0,5 W, barva modrá. 

' I-EUD12NP-8-230V UC 070-029 

rof 
OA» OE 

Spínač impulsni univerzální 
s řízením jasu, Power Mosfet 
500 W, upevněni na lištu, spo-
třeba v klidu 0,1 W, barva mod-
ra-bílá. 

1100, 
I-TLZ12NP-230Vir 634-652  

Spinat osvětleni schodišfový, 
časový, multifunkčni, jeden za-
pínací kontakt 16 N250 V, žá-
rovky 3600 W, varování před 
vypnutím, trvalé světlo dlou-
hým stiskem, spotřeba v klidu 
0,5 W, barva modro-bilä. 

vot 

9 9 
650,- 500-

L-MR16-18R L-MR16-171-683 L-MR16-71711111-684 

pt LED ekvivalent haloge-
nových žárovek s re-
flektorem v pouzdře 
MR16. 18 vysoce 
svítivých žlutých 
LED. 

156,-
.Ceny ¡sou ve 

ELECTRONICFRe 

9OEP.j:S 

05 6 - 

I-EUD61NP-230V 070-044 

Spinač impulsni s řízením jasu, Power Mos-
fet 500 W, k montáži do krabičky, spotřeba v 

klidu 0,7 W, barva 
modrá. 

1100,-
I-EUD12M-8..230V UC — 070-043  

Spínač impulsni univerzální 
multifunkčni s řizenim jasu, 
Power Mosfet 500 W, upevněni 
na lištu, spotřeba v klidu 0,1 W, 
barva modro-bílá. 

-ä  
I-MFZ12-8-230V UC634-656 

1400,-

Relé časové, mutifunkční, 1 
přepínací kontakt 10 A/250 V, 
analogově nastavitelné s 18 
funkcemi, žárovky 2000 W, kli-
dová spotřeba 0,4 W, barva 
modro-bílá. 

1250,-
L-MR16-18W 511-685 

LED ekvivalent haloge-
nových žárovek s re-
flektorem v pouzdře 
MR16. 18 vysoce . .. 

( svítivých bilých - - 
LED. 

224,-

www.gme.cz 
Praha velkoobchod: Křižíkova 77, 186 00 Praha B. tel.: 226 535 111. e-mail: gm.g.gme.cz 
Praha maloobchod: Křižíkova 77, 186 00 Praha 8, tel.: 226 535 171, e-mail: milkova.sluze@c_Ime.CZ 
Brno velkoobchod: Kolištä 9, 602 00 Brno, tel.: 545 213 131, e-mail: brno@gme.cz 
Brno maloobchod: Kolišté 9, 602 00 Brno. tel.: 545 240 278. e-mail: brno.maloolzhod@gme.cz  
Plzeň: Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, tel.: 377 222 658, e-mail: plzenegmesg 
Ostrava: 28. října 254. 709 00 Ostrava. tel.: 596 626 509. e-mail: oatreva@gme,c_z 
Bratislava: Budovatelská 27, 821 08 Bratislava, tel.: +421 255 960 002, e-mail: bratislava@gme.cz  
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Prodej elektronických součástek a inčřicích přístrojů MEDER electronic CZ s.r.o. 
Bečovská 1080, 104 00 Praha 10 

Tel.: 234 718 817 

Fax: 234 718 833 
E-mail: salesczech@meder.com 

VYSOKONAPĚŤOVÁ 
JAZÝČKOVARELŠOE 

'řady HM 

MONT». NA DPS 

MEDER 
electronic 

lacb ed.e. a).• 

MOZNOST 
čELNIHO VÝVODU KONTAKTU 

VYSOKONAPV0Vet KABEI.EM 
LIBOVOLNÉ DÉLKY 

SPÍNANĚ NAPĚTÍ AŽ DO 10kVDC 
PRŮRAZNÉ NAPĚTÍ A2 DO 15kVDC 

1 A2 2 SPÍNACÍ NEBO 1 ROZPÍNACÍ KONTAKT 
KompletnE sortiment na internetu: 

www.meder.com 
▪ JAZÝCKOVA RELÉ 
• JAZÝČKOVÉ KONTAKTY 
• JAZÝČKOVÉ MAGNETICKÉ SENZORY 

Autorizovaný distributor pro Slovensko: EasyCom, s.r.o. 

tel. +421-48-4154901 -3, fax -4154900, info@easycom.sk 

WWI COMPONENTS.p.i.. r 0. 
.e7_/722/7 LVY MRECTRON 

SOUČÁSTKY ZA KORUNU! 

BUV46A tranzistor NPN 1000V-5A-70W, TO220 

BUL382 rychlý tranzistor NPN, 800V-5A-70W 

STPS1545CT Schottky.dioda 45V-0,57V-15A (2x 7,5A) 

od 1 ks 

od 100 ks 

od 1000 ks 

5,00 Kölks 

2,80 Kč/ks 

1,00 Kč/ks 

ks 1-- 24 25- 99 100 - 

L78L08CD STM 3,30 2,10 1,00 
Sin stabilizátor napiti eV/100mA, 508 

L79L09ACZ STM 
stabilizátor napiti -9V/100mA, 7092 

3,30 2,10 1,00 

P6KE1OCA STM 4,80 3,00 1,00 
transu 10V-600W/1 ma, obottamárni, axlálnt vý'vody 

limn! sieve nabldke Weil do 21.3.2008. Cenyjsou uvedeny bez DPH 

Ei TeLyar: 543255252,543255251 
Klrnotri 12, 11rno 602 00 e-mail :elerraelexbrnarr, 1113.11:e1exleno.ez 

Výběrová nabídka komisních m. p. 

Ovriffiskony: Tel: IAS 485 2 x200N1Hz -17 000 W. lek 2230 dig. 2x I 006111i 
-19 200Kč, Tek 453 2x6OMIlz -7 900Kč, Tek TDS3024B 4x200M11z, 2.5GS1s, - 
79 000. HP 54601 4s I 00N4114 20MS/s, -18 sook:č. Philips PM3350 2x60MHz dig. 
100MS/s -16 9ooKe. Philips PM3234 2x1ONIIIi -5 000Kč. C1-99 2x100M117 - 
3 125Kč, BM566A 2x120MHz 900Kč, OPD 220 dig. pomalohčžný ose. - 
2 901.1Kč, Protek 6506 2x6OMIli - 5 800Kř. Generátor,': -Agilent 864M 
100kItz až I Gllz -45 000Kč. IIP 835013.11P83595A sweep.g 10MIlz až 26.5GlIz 
-109 000Kč., HP801213 puls. g. 111i až 50N1117 -5 400Kč. HP8616/1 sin. 1.8G117. 
al 4,5Gliz -12 00010, 11P8690Bs8693B sweep «Biz a/ 8Gliz -12 000Kč, 
BM524 přesný 10}-17 a> 100k117 -1 900Kč, BN1592 prog. syn' 0,1Hz až 20MHz 
-4 500Kč, BM536 prog. synt. 10112 až 12MItz -3 500Kč, BM546 prog. synt.ANUM 
101-17. a> II0MHz -6 500Kč, 13KI24 školni g. nový. 10Hz až 1MHz -750Kč, BM516 
televizn1 gen. -3 900Kt, 13M492 101Iz až 10M I lz -1900Fšč, im534 1011i až IMII7 
-2 2501a, Ki503 funkent gen. 0,0IHz až 3MHz -4 900Kč, TR0333 puls. g. do 
30061117 -I 250Kč. NF analnritary: 111'590313/01110153 zkreslornčr, ana-
lyzátor 2011z-100kliz -28 750Fšč, Hameg 110.18027 areslomár 20Hz až 20kHz 
-3 200Kč. típlimerry. nOvnitmerry: Advantest R6552 5,5 mistný multimetr 
-8 500Kč. Solartron/Schlumberger 7065 6,5digit. multimetr -7 500Kč. BM518 
multimetr/VF milivoltmetr 1,2Gfiz -3 500Kč., HP3403C TRN1S voltmetr, DC do 
2MHz -5 760Kč, BNI553 vektorovš, a. 0,1 až I GI iz -11 990Kč. RLCG a ruffles! 
inindance: BM538 NE metič imp. O až 110MHz -8 500Ke, BM591 aut. RLCG 
mete -5 500/0, BM593 lab.aut RLCGOU měřič -7 500Kč, BM509 RLC most 
-1 400Kč, Grundig RLC100 RLCOG metič -3 900Kč. Sjedinilni analtvitarr 

11P8595E/04141/101/105 9k1 Iz až 6,5fillz -135 700Ke, Advantest U364I bate-
riový. 9kIlz až 3(111z -119 000Kč, Advantest R313I 9kHz až 3614z -68 000Kč, 
Tektronix 492/1/2/3 10kIlz až 21G117, obsahuje preselektor, digitálni parr«, GP-I13 
- 129 000Kč. el/rde: Agilen1 /11P 5318IA ICH 0-225MHz-12 000Kč, Agilent 
/11P53131A 2C11 0-225MI 5 500Kč, EIP 548f3 RF 10Hz-26,5GlIz -48 'TOOK& 
7drnie DC24C: HP661IC přesný GP1B/RS232 0-8V/5A -7 000Kř. HP6035A 

přesný GPM 0-500V/5A -37 800Kč, HP6633A GP113 přesný 0-20V/30A/200W 
-19 500Kč, III' 6621A GPIB 0-7V/10A. 0-20V/4A -10 kooKe, 11P 6638A GPIB 0-
60V/10A 200W , -16 000Kč. III' 66332A GPII3 0-20V/5A -12 450Kč. HP 6645A 
GP1B 0-120V/I,5A -17 900Kč, I IP 6624A GP1B 4x4OW 0.50V/SA -17 90010, 
Chroma 6404 GP113 AC 0-300V.151-1,-1 kHz -21 600Kč, Arnrel 1002 přesný GPII-3 
0-18V/4A -5 250Kč. BM572 1MS2 280-30V/ IA -2 Nola. BM275 
I 000Kč, RiSS NGPX35/10 0-35V /10A -15 300Kř, EMS Power A390 13.5NR4A. 
-50010. Retizn1 MOE-Arndt,: Metr.iwat N15010 pro revizi siti 61.100Ke, 11T3053 
VN AC tester 100V-5kV/ 10mA - 25 000Ke. Chroma 19032 VN AC/DC tester 
5/6kV -34 200Kč PK400 kleštový multimetr AC/DC -I 200Kř, NPO 01A mete 
přechodových odporů - 4 000Kč, Meger 80.121 měřič izo). odporů 5KV -13 500Kč. 
ostarniz Anritsu MW910C/N111938C 1.3 mm optický reflectometer -25 000Kč. 

A mnoho dalších přistrojú na dotaz. 
Provádíme opravy a kalibrace elektronických 

měřicích přístrojů. 

TV -1.: 1 
AEC ELEKTROTECHNIKA ipol. s.r.o. 

Na Rovinách 6/390, 142 00 Praha 4 
tel.: 241 710 018,-48; fax: 241 710 003 
E-mall: InfoCaec-eltech.cz 

Satelitní přijímač HDTV UFS 910» 

Tento satelitní prijimač z produkce společnosti 
KATHREIN Vám již nyní umožni sledovat 
televizi ve vysokém rozlišeni. 

AIN e  

Mr • • 

j e • '1___ 

Zakladni technická data: 

o 

> Příjem programů ve standardu DVB-S I DVB-S2(HDTV) 
> Dekódováni videa MPEG-2 a MPEG-4-/H264 
> 16-ti mistný alfanumerický displej 
> Cl interface pro 2 CA moduly 
> HDMI výstup , optický audio výstup (AC3) 
> Format video: PAL (576x720), 
720p(720x1280),1080i(1080x1920) 

> FBAS a RGB výstup přes konektor SCART 
> Tři USB rozhranni 
> české menu 
> Součástí dodávky je i SCART a HDMI kabel 
> Operačni systém LINUX (na vyžádáni možno zaslat 
zdrojový kód na CD) 

Michalski 121, 140 00 Praha 4 tel.: 241483130 fax: 241131181 enueamp.cz 

XI 

vice informaci najdete na www.aec-eitech.cz 



Výrobky splňuji normu Ni/ROHS dtk 
211 

UhytbiblIgpreir9v:ili.? 
321)1,11jbly 

PMB1297PYE3-AY 625-093 1 1 PM131275PNBi-AY 

Ventilátor SUNON 
s výfukem stranou, 
tzv. blower, 97 x 94 
x 33 mm, 12 V/0,3 
A, dvojité kulič-
kové ložisko, 2700 
ot/min. 320,-

Nízkoprofilový ventilátor 
SUNON s výfukem stra-
nou, tn. blower, 75 x 
75 x 30 mm, 12V/0,3 A. 
dvojité kuličkové ložisko, 
výkon 13,6 CFM, 3400 rpm, 
hlučnost 43,5 dBA. 

KDE0503PFV1 625-100 KDE2406PTB1 

SUNON s mag-
netickým bezdoty-
kovým ložiskem 
VAPO, rozměry 
30x30x10 mm, 5 V. 

168, 

Ventilátor KD2406PTB1.(2) 
A.GN, kuličkové ložisko, 
24 V, 0,11 A, 5100 ot/min, 
2,6 W, 34,3 dBA, vysoký 
výkon, vysoká životnost. 

625-090 

220 
625-078 

fWv-zw-

115 1" OE i 

, KDE1204PFV1 625-082 

Ventilátor SUNON 
12 V DC, 40 x 10 mm, 
7000 ot. bezkontakt-
ní magnetické loži-
sko VAPO, prilIok 
8CFM, hlučnost jen 
32dB(A), přik. 1.1 W. 71 
KDE2406PTV•rw  625-119 

Ložisko VAPO, 24 V, r2POE"'"--•-nirpi 
0,079 A, 1,9 W, 4500 
ot., 60x25 mm, tichý 
chod, 33,5 dBA. 

Ten), jsou vč. DIOEH 

ELECTRONICrA: 

MA2082-HVLje supertichý 
a supervýkonný s nízkým 
příkonem Hlučnost jen 
24,3 dB, rozměry 80 x 80 
x 25 mm. 

GM1235PF • 625-117 

1 Ventilátor 12 VDC, velmi 
itichý, 22 dBA, 6,5 CFM, 
7500 ot/min, magnetické 
Maglev VAPO ložisko 
s extrémní výdrži i při 
vysokých teplotách. 

625-110 
;OE 

Nk.44.k, 

MA2092-HVL 

Ventilátor MA2092-
HVL Super tichý 
a super výkonný, 
hlučnost 27,8 dB, 
92 x 92 x 25 m,Ma-
gLEV bezdoty-ková 
ložiska. 

PMB1212PLB2A 

Ventilátor SUNON 
s výfukem stranou, 
tzv. blower, 120 
x 120 x 32 mm, 
12 V/0.82 A, dvojité 
kuličkové ložisko. 

625-115 

430, 
GM1202PFV2-8 625-116 

Ventilátor 25 x 25 
x 10 mm, 12 VDC, 
vysoká účinnost mo-
toru, 10 000 ot/min, 
magnetické MagLev 
VAPO ložisko. 175 

er KDE1206PTV1  625-108 

Ložisko VAPO, 12 V, rAlli"-'"41. I60x25 mm, 4500 ot., 
hlučnost 33,5 dBA, 
příkon 1.7 W, tichý 
chod. 

99, 
AN' 

www.gme.cz 
Ci Praha velkoobchod: Křižákova 77. 186 00 Praha 8, tel.: 226 535 111, e-mail: am@gme.cz 

Praha maloobchod: Křižíkova 77, 186 00 Praha 8, tel.: 226 535 171. e-mail: zasilkova.sluzba@gme.cz 

Brno velkoobchod: Kolišté 9. 602 00 Brno. tel.: 545 213 131. e-mailanno@qme.ez 
Brno maloobchod: Kolištä 9, 602 00 Brno, tel.: 545 240 278, mail: brno.maloobchod@gmetz 
Plzeň: Dominikánská 8, 301 00 Plzen, tel.: 377 222 658. e-mail: plzen@gme.cz 
Ostrava: 28. řijna 254, 709 00 Ostrava, tel.: 596 626 509, e-mail: ostrava@gme,cz 
Bratislava: Budovatelská 27, 821 08 Bratislava. tel.: +421 255 960 002, e-mail: bratislava@Qme.CZ 
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a ffašdie- AMPER 2008 
OE.16. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky 

tl  1. - 4. 4. 2008 

Be rn ckkyiinoduIj 
',been pro viroTio rozvod-elektrIcké energie 

EiefdroinstaliWtähnika 
art e:š. (Mk 
Agbiryleýkis o elektron ka 
„Mida zkiišebnfiechnika >. 
Adimatizainnidici a regulašnf technika — _,. 

eltisiggričt .technilca nimmar. 

EltrotepeIăfébhnika 
Sys émmikTaf-Cudo,g.,,,":"..h.....=.,-- 
ormačiiisystdmy  

roi Mlifalirdreilitčkylřo—ělektroniku a elektrotechniku 

ECOMAL 
Aktivní a pasivni součástky produkce 

firmy VISHAY. 

VISF2AY. 

technická podpora 

rozšířená nabídka výrobců viz. www.ecomal.com 

KEC, ELMOS, UPEC, IR 

komplexni řešeni od poptávky až po csodávi.V 

ve Vámi požadovaných terminech 

lgin  ri 1 pee 
#4 e 
AcOesa ECOMAL s.r.o., t lynskä 1095. %Mice 331 01 

Tel. tax 00420 377 982 314, 00420 377 983 605 
E-mail info@cz.ecomal.com 

web: wswecomainom 

- 

1.7.u0k:Lša. _ 

4 

mat !-amper terinvest.com,•-rml 

Ad r  
TERINVEST 

ELT1P elektrosoučástky 
velkoobchod, maloobchod, zásilková služba 

466 611 121, 466 657 688, fax: 466 657 323, GSM: 604 209 122 

E-man: eltiüteltlp.ez, WW1V.ELTIP.CZ 

Bulharskfi 961,530 03 Pardubice 

Značkové stabilizatory Motorola -= ON Semiconductor: 
NIC78115-24CT( 0 ++125 °C)á 195 (bal. 50ks) 
N1C7805-24 trix-40. +125 °(:) á 4,95 (bal. 50ks) 

Relé Schrack 10314012 (12V/16A) á 26,50 (bal. 20ks), á 23.- (hal. 1001,$) 
Relé Schrack Ič1424012 (12 172x8A) á -15,- (bal. 20k.$). 42,- (bal. 10014 

Certifikát ISO 9001:2001 

Distribuce sortimentu: Enika. Kovoluatr,, Simon, 'Vago, Weidnifiller 

Sibn ehnlee El JOT 001 —320. seznam s popisem nit: wnweltip.rz 

Ceny be, DP11, pro dodrienicen nutno dodriet Jednuile 
etIrt.in. wadi le čhlo nier.ilu: / 11115 
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Ja 

měilení digitálniho a analogového signálu v STA a TKR I 

121.2Ltt:':-; 
ILOE,2( 9 c'e 
lee w , 

er» 
Mine MI 0,1 Televés 

HI Od 1.2. do 31.3. 2008 za akeni cenu 69 990.- bez DPH !H 
Vice Informaci najdete na www.antech.cz 

_  

i 

reified úrovni digltalnlho kanalu 

( 

, KM 

tOE. -1 

data logger 

netenl COF13/4 (0y13-7) nsetertil3P514 (DVB-5) 

FSM-450 

martini poměru VIA 

iffliiiin=vorgiwirlimawia.:144 

teietext 

andbachill 
Rovnice 998/6 
691 41 Břeclav 
Czech Republic 

FSM-450 Je nový, výkonný a univerzálni měřici pfijimač 
pro měřeni, analýzu a sběr dat v STA a TKR rozvodech. 
Umožňuje kompletni měřeni analogového a digitálniho 
(QPSK, QAM, OFDM) signálu. 

Neri“;. ;Tiogii;iOE 

:r7 7s=j7j7 - 

pfenos dat do Pá. 

zobrazanl čestl spektra 

hIPEO dekoder 

frekvenčni rozsah 47 ai 2150 MHz 
mane( rozsah v TV pásmu 15 až 130 dBuV 
měřici rozsah v SAT pásmu 20 až 120 dBuV 
měřeni analogové úrovni, poměru C/N, VIA 
měřeni výkonu digitálniho kanálu DCP 
měřeni BER, MER, CM pro QPSK, QAM a OFDM 
MPEG dekodér, Identifikace tabulky NIT 

barevný TFT display, teletext 
automatická makrofněfeni 
kapacita paměti na 100 programů 
spektrálni analyzátor 
napájeni LNB 12/17124 V, 22 kHz, 500 mA 
DiSEqC, SCART konektor, RS232 
napájeni ze sité nebo z vestavěné baterie 
autonomie na baterie 2 hod. 
Data Logger včetně software pro PC 
kompaktnI a lehký design, pevná brašna 
hmotnost 5,5 kg vš. baterie 

Autorizoyen4 ebstedPirelouvenü 
AlTRONIK e,3. C6.3•643 11. arm 510m 3.8 211 173 36343.34.3,0, 
RESAT. Me. erotxre SI. Oenvue-166ce. Win. se 311 756, re4.0431. 
TECHSAT, Heynyeakeho 12392e Hradec .616341. 11.144c 495 5111150.14chmeedual 05 
014,41. En41•1663 1146. Arear, 31 3% 6S3 434. ormeelt.rx 
PROFISAT. Poeseeeekä Pero 4, 1,6 NA. 27) 911 se. p•4444.01.401.14. 
1.1014111A U peel 1, Cab. 64.21,434.4...6 267 411 056, hetedddromeract 
ELEKIRO HUM«. Wenr634•4 &RNA 88E612 445 155. otecceeielunewr•ci 
SAT0331. /A Stadactou voarmar 5. P4*. 10.14 214 313 305 • 

e-mail: info@antech.cz www.antech.cz 
tel/fax: 519 374 090, tel: 519 323 451, 519 373 735 

M1i1.CL r31 j ed. blirr  

n i  I r  ro Teffai:(0e5I15433 
tomb 14,61400 Bei0 

Výroba zakázkových 
plošných spcijůi= 

*plošné spoje dle Časopisů ARIPE,KE,Radio PLUS (KTE) 
* plošné spoje zakázkové -Jednostranné, 

Oboustranné prokovenélneprokovené 

háky, cinované, vdané, s negou maslcou, s potisked 
*zholoveni filmových předloh 
* digitalizace plošných spojů 
*digitalizace dat pro strojní vdání 
*výroba plošných spojů z hotových OPS, ke kierým nejsou 
výrobní podklady 

Bližší informace o vyrobé naleznete na mclavis.czkucek  
11111 1111 Razpuštni Pies 200 snimmln; ao schěmat. za talherrt"aevešlre-

' dosud nepublikovaných 
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uDio Zásilkové služba a velkoobchod: Kosmova 11, 702 00 Ostrava-Přívoz, tel.: 596 136 917,18 (r4-16°°).fax: 596 136 919 
e-mail: hadex@hadex.cz ,http:Uwww.hadex.cz. PŘI dodávce nad 3000,- bez DPH neplatíte poštovné. 

MI••••• - Ilmmm• •••••••••••• Prodejny: Francouzské 55,708 00 Ostrava-Poruba,tel/fax: 596 962 669; Poštovnl 23,701 OO Ostrava.tel/fax: 596 113 389. 
MIMII IZMI.• •• 

Dobirky I na Slovensko- bliěšI Informace na webu. 

SVORKY A SVORKOVNICE DO AUTA 
Kód Polistková pouzdra • C/ 

-‘ 4-> 
Ydr OE: \. 1, f?(•11 • 

1660,661 L662,663 L-11r6°64 1669 
••• 

129386,- 3irs 
129,486; 3ks 
85.4 55.- 31cs 
85.455- 3ks 

490.4330.- 3ks 
89,459,- 31(s 

b2eiji› .6. OEt, e 

L660 Svorka + na autobaterii 26A+4GA42.x8GA 
L661 Svorka - na autobateril 26A+4GA+2x8GA 
1662 Svorka + na autobateni se šroubkem 
1663 Svorka - na autobateril se Šroubkem 
1664 Svorka + s voltmetrem 2GA++1GA+2x8GA 
L669 Svorkovnice 4GA44x8GA 

• - OE 

1666 1667 --Nik:; L668 
1666 Svorkovnice 4GA+2x4GA 
1667 Svorkovnice 4GA44x8GA 
1668 Svorkovn1ce s V-metrem 4G.42x4GA 

INSTALAČNÍ KABELY K ZESILOVA ŮM 

) 

129.-/ 86.- 3ks 
145,4 98.- 3ks 

360.4 240.- 31(s 

sada kabelů 10AWG(5mm2)-kod N320 
Obsah sady: 

napij. kabel 5mrn' červený-5,5m 
napij kabel 5mm2 černý-12m 
repro 21inka 16AWG-ImmOE -9m 
ovládat' kabel 0,3rnm modrý-5rn 
senilní kabel RCA/RCA-Sm 
pojistkový dräkepojistka 30A 

• , očka,vidličky,kabel.spqky 
stahovat,' pásky 

11118"..1451 baleno y blistru s eurozávesem 
499,4 340,- od 3ks 

sada kabelů 8AWG(8mm')-kód N321 
Obsah sady: 

napij kabel 8nxr9 červený-6m 
napij kabel 8rnmOE černý-0.9m 
repro 2Iinka 15AWG-lmn?-6rn 
ovládat' kabel 0,3rnm modrý-6m 
signální kabel RCA/RCA-6m 
pojistkový driák+popstka 50A 
očka,vidličky.kabetspojky 
stahovat' pásky 
baleno v plastovérn kuffiku 

-- - 660,4440,- od 3ks  

sada kabelů 4AWG(20mm2)-kód N322 

Obsah sady: 
napij kabel 20rnrnYčervený-6m 
napij kabel 20nrif černý-0,9m 
repro 21ilka 14AWG-2rrrn' -10m 
ovládací kabel 0,3mm modrý-6m 
signálnl kabel RCA/RCA-6m 
pojistkový drlik+popstka 80A 
očka,vidličky.kabel spojky 
stahovat' pásky 
baleno v kartonu 
1250,4850,- od 3ks 

AUTOPOJISTKY + POUZDRA 

Autopojistky 19x12mm do 30A 3,-/ 1,- od 100ks 
1(350 JA 1(852 7.54 1(854 15A K856 25A 
1(851 5A K853 10A K855 20A K857 30A 
Autopojistky mini 11x9mm do 30A 3,41 od 100ks  
K885 3A K887 7.5A 1(889 15A K891 25A 
K886 5A 1(888 10A K890 20A 1(892 33A 
Autopojistky velké 30x22mm do 80A 4,-/ 2,- od 10ks  
Z-8-93 90A K894 50A 1(895 80A 
Autopojistky ploché zlacené do 150A 22,-/ 14,- od 5ks  
Kaao 3M 11881 80A 1(882 100A 1(883 150A 
Autopojisky trubičkové F 10x38mm 9,-/ 6,- od 10ks 
1(844 20A K845 30A 1(846 504 11841 804 
Kód Pojistkově pouzdra MC/VC od.. 

K737 pro plochou autopopstku MAXI do 150A 115,-/ 77,- 5ks 
K738 pro trub. autopolistku AGU 10x38mm 20-80A 75,449,- 5ks 
K740 vratná pojistka 32V/80A průchozt 195.-/ 135,- 3ks 

• • 

OE eifa 
li-

K745 K743 
1(745 dek pro 2 ploché pojistky 19x12mm 
K743 držák pro 2 pojistky AGU10x38mm 
K744 držák pro 3 pojistky AGU10x38mm 

K744 
185.4 125,- 3ks 
179.-/ 120,- 3ks 
249.4165.- 31m 

K725 K726,27 K706,707,708 
K706 Vratná pojistka 32V/70A 270.-/ 179; 3ks 
K707 Vratná pojistka 32V/100A 270,-/ 179,- 3ks 
K708 Vratná pojistka 32V/140A 270.-/ 179,- 31m 
1(725 průchozí pro notovou autopopstku 17,49,- 10ks 
K726 průchozí pro pojistku 5x2Omm 5,-/3,30-10ks/2.70-100ks 
K727 průchozí pro pojistku 6.3s32mm 6,-/3.90-10ks/ 3.10-50ks 

KONDENZÁTORY PRO ZESILOVAČE 

NAP JECI A REPRO KABELY 
Kód Ploché dvoulintry MC1m/ VC od 100m 

N141-1471111" 1111L...._ 
01131 2x0,35crerni červerio-černi.volné po 100m 
01124 2x0.5mný červeno-česnivoinč po 100m 
01125 ?x0.7Srrimi čerreno-černiNotnit po 100m 
01126 2x1,5inn9 Cerveno-černivoin8 po 100m 
11127 Zi2nure červeno-černi.voině po 100m 
01128 2x3rnne' čenieno-černivolnš po 100m 
01135 2x5rrern, čenieno-tenevoInč po 100m 
N129 2x0,15mi čeneno-čemil. cívka 100m 
01130 2s0..15rrine čeneno-terni volni Co 200m 
01141 220:G 2x0.35mrrit průhledný. volné 100m 
01142 20AWG 2x0.5rnmOE- průhledný. yšinč 100m 
01143 18AWG 2x0.75inne- průhledný volně 100m 
01144 16AWG 2x1.5mne- průhledný, Notně 100m 
04145 15AWG2s1.7mne-průldedný. volně 100m 
04148 14AWG   průhledný, volné 100m 
11146 12NAG 213.5rnne- průhledný. volné 100m 
14147 10AWG 2s5rrimi -průhledný, volné 10Orn 
Kód Kabely 6-16mm, z bezkyslikatš midi 1m /10m  

7,43.60 
9.45.-
10,46,-

17.-/ 11.-
20,-/ 13,-
32.4 21.-
36.4 24; 
4,41.50 
4,41,30 
7.43.60 
9.-/5.-

10.-/ 
17,-/ 11.-

17,-/ 11.50 
20.413.-
32.42E-
38.425.-

N298 o 6,5rrern SAWS (8ovn7)červerrý (N299-černý) 32.421.-
14303 05.5rnm104:AG (5nuetenerlý (01301-černý) 25.416,50 
1i302 o 7m 6AWG (13m/rytmem/ (N303-černý) 56.438.-
'033 0 1011181 4ikát (20mreičerrený (N304-černý) 22:161.-

vvrovněvaci kondenzátor 1F/24V -kód 1950 
r4 

4427.,)j-OED • . 1450,4 990,- 2ks 

wrovněvacl kondenzátor 1F/16V (2F/16V) 

1F/24V t 20% 
rozměry 76x220mm 
digitální V-metr 

1951 1F/16V ±2014 s V-metern a polistkarnI 1580,-/ 1050; 283 
1952 2F/16V t20% s V-metrem a popstkami 1990.-/ 1350,- 213 

AUTOZESILOVAČE 
2x5OW RMS XA400 - kód T700 

2x5OWMLS (1x150W/4(l) 
rozsah 201*-40kHzTHD<O,5% 
se-80dB. p/es1.<70dB 
cchrany prepéTtepelna zkrativi 
vstup 0,1-2Vvýstup LINE, gain. 
bass boost 0/46dB - 45Hz, 
dolní propust do 30-180Hz 
horní pevné od 170Hz, 

ditkzapnuti tom 240x20045nun 990,4690,- od 2ks 

e 
4x65W RMS DF5890-4100 - kód T704 

4s65WMil (2x200W14S11 
rozsah 20Hz-201d-lz.THD43.5% 
stš<80dB. pies1 <60dB 
cdraiy clepěllepeke. zkralovš 

1 vstup HL1.0 0,15-10Mgain. 
Oni rozsah / H1 pass 1 LO pass 
dolní propust do 170Hz 
horní propust od 60Etz. 

délk zapnuti ron" 330x235x5Ornm 2290,4 1550,- od 2ks 

MĚNICE 12/230, 24/230V,12/15-24V 
S00180110 parametry menšu: 

Použité. spottebiče 2.ffirly (TV, videa.nabfjecky, 
Výstuprd napité 230V-±10% modilikovani nebo čisti sinusovka 
Výstuprit zisuvka. 2p6I.SCHUKO nebo 3p61.CZEH (6876-univerzitní) 
Ochrany proti přetížení. přehřáti -T>65 C. zkratu na výstupu, 

preptilovint, poidpétft.t.„<10V (20V), přeje( 
Indikace optIcki LED diodou- siiiivni činnost převodníku 

akustická- U<10,5V (21V)-neplati pro 6876 
Upozorněni: V žádném plfpádé nesmí dojit ke kontaktu jakékoli 
*tnout" svorky 230V s 4. nebo -pólem napitenf. 

Kód 12(24)V. / 230V-11111/7Ph MC/ VC 3ks 

G876 G889 
6876 10-15V, P. 70W-MINI, 67x67x38mm/0.3kg 490,4 330,-
6889 10-151/, P. 100W 80x70x42mm 650,-0420; 

G864,8▪ 67 fr) G868,869 
6864 20-30V, P. 150W, 160x110x58mrn/0,8kg 
6867 10-15V. P.150W. 160x110x58mm/0.8kg 
6868 10-15V, P. 150W.160x80x45mm/0,5kg 
6869 20-30V, P. 15091,160x80x45mne),5kg 

G882,883 G884,885,887 
6882 10-15V, P. 300W, 170x110x58mm/C1,9kg 
6883 211-30V, P.300W, 170x110x58mini0.9kg 
688.4 10-15V, P= 500W. 250x165x7Omm/ 2kg 
6885 20-30V, P. 500W, 250x165x7Omm/21cg 
6887 10-15V. P= 1500V1 250x165x7Omm/3.5ka 

G886,88 
6886 10-15V, P.1000W,235x130x82mm /3kg 
G888 20-30V. P. 1000W 235x130x82mm /31(0 

Kód 12V./ 230V a ley tistt sintzsovka MC/ VC 3ks 

- 

680,-/ 455,-
680,-/ 455,-
680.-/ 450,-
680.-1455.-

960,-/ 640.-
995,-0670,-

1550,-/ 1050,-
1590,41100,-
3990.:02790; 

2690,-01850; 
2890.41990,-

G905 G906 
6905 10-15V, P. 300W(600W), 165x150x5Omm 2390,-/ 1650,-
6906 10-15V, P-+ 600W(1200W), 280x210x7Omm 4200,-/ 2890,-
Kód Měniče 24/ 12V pro kamiony MC/ VC 2ks 

6875 20-28V/13,6V. 15A, 192x180x59mm 1290;1890,-
K6d Měniče 12/15-24V pro notebooky MC/VC 3ks 

OEOE'EOE(.<- 
.1f, 7 

V9eupnl rinpati: 
15-18-18-19 
20-22-249 
votleIrke 

e 

6878 3,54 6.1 koncovka. 130tea5mm 450,-/ 249,-
(Aut Compaq, Dell, Gateway,HP IBM, Sharp, Toshiba, atd 

MC=maloobchodni cena včetně DPH, VC=velkoobchodni cena bez DPH 
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IX*NIEL 
Ó . 
„; smluvně distributor Tyco/Electronics/ AMP 

dodávky konektorů z komplitnlho programu Tyco/Electronic- s / AMP 

konektory pro: ••• smršt'ovacf hadice - I s lepidlem 
«81' průmysl - CPC, HTS... 4.' ploché vícelilové kabely AWG 28 
4.1' automobily - vč. těsněných «al' speciálni výrobu 
in, elektroniku - včetně SMD ... «som SPECIÁLNÍ KONTAKTY vč. NÁŘADÍ na zpracovani 

relé: z Wrobnf prodykce ty SCHRACK az produkce ty SIEMENS Trutnov 
jako součásti koncernu TYCO / electronics 

zejrnena pro elektroniku - do DPS např • SCHRACK RT 424012, 024 .. ile 42,. 

Těžké konektory pro průmysl: fy HTS /elektrotechnik (ekvIv KARTING, AMPHENOL l 

ell a/ IP 88 120bar proud 10 Aaf 100 Ai 25 V 821000 V 

VELKOOBCHOD II MALOOBCHOD 111 ZÁSILKOVÁ SLUŽBA 

-- .... . •'"7— "1.-  
.. , 4111111, 

,••• i — $1 

• it-
. • -. . . 

, , OE g . OE KONEL. spot, s r.o. tel. + fax: 5 41227678 www.konel.cz 
Banskobystrická 132, 621 00 BRNO 5 41227680 e-mail: konel@konel.cz 

www.asix.cz 
PRESTO - USB programátor 
Nový ISP programátor pro PIC, Atmel, 
sériové EEPROM a Flash, CPLD Xilinx a 
další součástky -cena Douze 1 980 Kč! 

Vývojové prostředky pro Microchip PIC 
Emulátory, programátory, vývojové desky 

Kursy programování PIC 
Naučte se programovat mikrokontrolěry za 
1 den! Kursy pro začínající i pokročilé 

Překladače C a Pascal pro PIC 

USB snadno a rychle - FTDI 
Převodníky USB-serial a USB-parallel, 
kabely USB-RS232, moduly a kity 

Programovatelná logika - XILINX 

Vývoj a výroba elektroniky na zakázku 

MIX 
ASIX s.r.o. 
Staropramenná 4 
150 00 Praha 5 

Tel.:257 312 378 E-mail: asix@asix.cz 
Fax:257 329 116 Cony uvedeny bei DP11 

OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA A ZÁVORY 
in . INFIgAZAVOFtY 12m 

REFLEX. ZÁVORY gm 

hig— DIFUZNI ČIDLA 1,2m' 

up INDUKČNÍ ČIDLA Cernm 

PROGRAMOVATELNÁ.PDLA A ZÁVORY 

Použiti: kontrola osob, předmětu, 
rozměru, ochrana objektu 

REHABIUTAčNI A MASÄMEPAISTROJE 

(ELFA 'S IRi3 ) e-mail: srb©elfa.cz 

Aetice 22 http:// www. elfa. cz 
388 01 BLATNÁ tel. fax 383 423 652 

KONEKTORY - BRNO, s.r.o. 

Musilova 1, 614 00 BRNO 
tel. + fax: 541 212 577 
www: konektor.cz 

e-mail: brno@konektor.cz 

•Elektronickä výroba 

•Kabelovä konfekce 

•Materiäl pro telekom, 

WwW.pewtronic.cz 

Osazování DPS: 
- technologie SMT a THT 
- zkušební vzorky expresně 
- malé a střední série 

,Výroba kabeláže: 
- automat. střih a krimpováni 
- svazkováni a testování_ 
- průmysl i telekomunikace 
Velkoobchod: - 
- kabely sdělovací a koaxiální 
- konektory datové a VF 
PEWTRONIC s.r.o.,Pod Portyčskymi 

skalami 465, 397 01 Písek 
IT 382 217 088 382 271 361 

info@pewtronic.cz 

LED DISPLEJE 

TEXTOVÝ PANEL 

re`C 
- _ 

Vybavení výrobnich linek 

informační systémy • reklama 

Ovládání knihovnou příkazů 

nebo programem pod Windows 

Vysoká svítivost • Nízká spotřeba 

Připojeni RS 232, RS 485, LAN 
Wi-Fi, GSM , OVL. PULT... 

www.rtg-tengIercz 
RTC • lij. Rudolf Yellen, tedeirsIrdi 3S7, Meld 274 01 

Tel: 315 624 139 , 603 / 261 914 

www.prototypdpsocz 

fiei 

Fotocitlivé OPS, 
leptačky OPS, 
osvitové jednotky, 
pájecí gely, 
trubičkové pájky, 
pájecí hroty, 
antistatické sáčky 
čističe, pomůcky 
a desítky dalších 
výrobků 

r ABE.TEC, s.r.o., Průmyslová 387, 530 03 Pardubice 
ettel:466 670 035, fax: 466 670 036, abetec@abetec.cz 
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Dokonalost & kompetence 

Chladiče'a ventilátdrové 
chladiče pro procesořyod 

claktionik N1 
součástkove distributor 7; 

montupomocregrovt"  
upevěovacf spony. dbousiraneě >plotter:AK 
Ode fělre—nebo tepelně vodivěho lepidla 

• dodatečně zpracovitnl a modifikace dle 
zadirilitigtnika 

Univerzální chladiče a chladiče s ventilatory 
PGA, BGA grafické procesory s pro prouděni 
výhodnou omnidirektionalni geometrii žeber 

Chladiče a chladiče s ventilatory 
vysokohodnotné průmyslově zpracováni, kompakt-
ní konstrukce, dvojité uloženi ložisek yenta. motorů 

SMD chladiče 
efektivní odvod tepla. nízká konstrukční forma, nepa-
trná váha, moinost přirneho upevněni na součástku 

čESKA REPUBLIKA 
39901 kiiievsko, osm. E Beneše 10 
Tel.: 00420- 3822621070 i Fax: 0042O-382'52 10 25 
mobil' 00420 -662/456 335 

disrribucetefischerelehtronikoz 

SLOVENSKA REPUBLIKA 
'Dentin. 91311 Treneiertskě 
Starkorce 367 
Tel.: 00421- 326'49 72 17 i Fax. 00421-326/49 72 18 
mobW 00421-905/914 617 
e-maä fischereiektronikenextra.sk 

hup://www.fischerelektronik.cz 

Konektory, napájecí zdroje, 
ventilátory, součástky 

Naše provize pouze 5% 

I-net: www.L-Lcz, 
E-mail: info@L-i.cz 

tel.: 499 829 640, fax: 499 829 649 
mobil: 605 567 231,776 567 261 

.......e.,„„„„1„,0„,„„„el -2...cn....,}i .__ 
re

"1(..iiyil  
prOlëktröniki)Aille ilj". 

ev-2-2. ,4nč,lymi v¡le..„;r1_,,eL jig i (71 
itiaziti.N..,ill a ad „ .OE'i,,I zillawk:liütitmai'd OE, 
- editor schematických značek a schémat -,,::-OENH - editor patic a plošných spojů - :;14}11,,.. 
- automaticky návrh spojového obrazce -. 
- tisk - PostScript - (Extended) Gerber - , g 

- NC vrtačky - frézky - osazovací automaty - ' 
IOU PCL - HPGL - IDXF - BMP - WMF-,_ • i 
mil9111.111111 ' III :Ltüiiefell 
Ing. Zgelek lelystmetek 111 .j log Tomas Od.. • 

lei 808 438 780 Ill 1 e-rnall 144120004esd2000.c: 

['VII 11 I I I rCr°1b. Ye °OEiti0 o 

¡WAY' i jgdiggßQgÜ2- 

OSAZOVANÍ  DESEK 

SMID 
- strojní osazeni součástek SMD 
- prototypy i sériová výroba 
- osazení klasických součástek 
- zajištěni materiálu pro výrobu 
- kompletace elektroniky 
- návrh a výroba DPS 
- oživení , testy , servisní práce 

KVARK sERvis S.F1.13 
.10.0,4ovoi 710 280 01 Kohn • NrneX Vet 

e-mail : obchod@kvark.Into 
www.kvark-elektronika.cz 
tel : 602 419 492 
: 321 763 476 

Robotika - stavebnice, bidla 
motory, převodovky, PicAxe 
www.snailinstruments.comipe 

BecHivetA m==on 
• 48 unlvervilnych pindrIverov, nie să potmbni 

adaptery pre oteody, *drub OIL 
• prIpojenle k PC- USB pod 

• ziruka -3 roky 
• podpora ISP 

PO4M0 

> 36200 
obvodov I 

ere, 

• 
cena: 
67 900.-Kt 

BeeProg+ 
• extreme rýchty programátor • korektor pre ISP 

• dualne pre** k PC: 
USEI pod: 

• printer port 
• »Nuke • 3 roky 

ENDORSE atctity 
varnaugurr 
PROGIWILITOR 

OEco 

20 900, 

Podporuje • 

Je 36400 obvodov 

SmariProg2 
um,ERLURVPROSIAMATIR sambantel ISP 
• výkomý a rjetrly unlverzilny 
programitor 
• konektor pre ISP 
• pripoptetnost k PC• 
USB port 
• zindta -3 roky 

• 590 Kt 

fece 

Podporuje 
3. 19000 
oteroddr. 

T51pag2 
• výkonný e riChty programitor IACS51 a (i) 
. - 

Atinei AVR • konektor pre Lgp 
• petal:most k Po: 
US8 pod re remit 
dodatočatho 
upgrade 
ne SmartPmg2 

cen3 6490,- KC 

OE Podporuje 
>7200 
vat 

.;l1(141.-Jt 

.4.19.4! Ir`,l if9filf? intIfj 

' 

Api4 
terry 6490,- Kč 

- 
„A Odc • • OE 

• vvýkonný a rýčhly programštor N.-••• 
parnall • konektor pre ISP 

dodatotneho 
USB port • možnost 
• prIpolltefnost k PC: lioe i 

upgrade 
na SmartProg2 

cen3: 6490,- Ke 

Podporuj. 
>8900 

*gotta, 

de/ cony 5'1 ingtent tez DPH 

Dodava ELNEC s.r.o. 
Jana Bodo 5 

SK - 080 01 Prešov 
tel 051/77 343 28 

fax: 051/77 327 97, einec@einec.sk, welneosk 

CiGLER SOFTWARE, a.s. (seats a zasteenie pre CFO 
Rostlslavovo nám' 12, 612 00 Brno, tel. 5 4952 2511, 
lax: 5 4952 2512. eShop. he://shop elnec.oz 
FANDA elektronik a.r.o .Terlickä 475/22,73535 Homl Suchä 
tel 603 531 605, tax 59 642 58 19, elnec@fanda cz 
HW . U Pity 103/3. 143 00 Praha 4.1n1o@hwcz 
tel 241 402 940, lax 222 513 833, mire+ hw ca, 
Ryston electronics s.r.o., Modřanskä 621/72, PO Box 13. 
143 00 Praha 4, tel 225 272 111. fax: 225 272 211 

S.O.S. electronic 83.0., Zadielska 12, 040 01 Košice 
le1.055/623 40 60-06, lax 055/623 40 07 
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OBJEDNÁVKA PRO ČESKOU REPUBLIKU NA ROK 2008 1'1' 
Zajistěte si předplatné u naši firmy AMARO a získáte tituly až o 9 Kč/ks levneji!!! 

Spolu s předplatným navíc získáváte výraznou slevu na nákup CD ROM a DVD 

Titul 

Praktická elektronika A Radio 

Předplatné 12 čísel 

552,-- Kč 

Předplatné 6 čísel 

276,-- Kč 

Objednávku od č.: Množstvi 

Konstrukční elektronika A Radio 198,-- Kč 

Amatérské radio 468,-- Kč 234,-- Kč 

Tituly prosím zasilat na adresu: 
Příjmení Jméno 

Adresa  

Organizace dopini název firmy, IČO, Did, Tel./fax/e-mail  

Legeku zašlete na adresu: Amaro spol.; r. o., Zborovese9iing0.2r;lraha 5, tellfax: 257 317 313; e-mail: laraidinio cz , r 

o Váženi čtenáři, zdražili jsme časopisy z důvodu zvýšeni sazby DPH a tiskových náklaca er, 

Matlaall.fflinagrarÝINE1111.; Illat-tiillailiSIBIEMŠTA 
r azifinlitOE-r-eš:a ., 

NI9 
rgil kt 'Y'- 9-- - • - ÝZ Z.,4 r T2 D4t-72-

, 
1 

1 ir-v \---k • ni_v_:::‘, .4:. „nowt: 2002 w e7 -OE'.200re7. r 
XI) :. C Ite  •". ''-'1,,ti •P"'‘ ißLeAte.„2,1. 'S., IY_.),,g,---- aVie_ r:-.,z_,-;2,-.3"r-_OE ',p,_ 7,4_- „c.---1 ,"1 

(r) 
t•r-e-0--"OE V -‘e rrt _ ,e, 

k 
)). 

Titul Cena Mnoistvi 
Cena pro naše 
předplatitele Množstvi 

NI 
S  ROM AR 1996 • 98 220,-- Kč 220,-- Kč 
Me 
NI CD ROM PE a KE rošnik 1996,1997,1998 po 290,-- Kč po 170,-- Kč 

1 

CD ROM ročník 1999, 2000, 2001, 2002 po 350,-- Kč po 220,-- Kč sell 
CD ROM ročník 2003, 2004 po 350,-- Kč po 220,-- Kč 

ibilii d CD ROM ročník 2005 350,- Kč 220,-- Kč 

, e i CD ROM ročnik 2006 350,- IQ 220,-- Kš 

(. 1111 
Ali 

CD ROM ročník 2007 (vyjde 0312008) 350,-- Kb. 220,-- Kč 
. 

. DVD AR ročníky 1952 - 1995 1650,-- Kč 1150,-- Kč 

Tituly 

Příjmení   

Adresa  

Organizace 

Objednávku 

prosím zasílat 

dopiní 

zašlete na adresu 

AinfelfwiJ' 

na 

název 

gm. 

adresu: 

firmy, IČO, 

Amaro spol. sr 

5d.--ii., 

Did, Tel./fax/e-mail   

o., Zborovská 

LW-iggeatit,iin1r44.11 ..t. 
27, 150 00 Praha 

Jméno   

5, tel/fax: 257 317 313; mail: pe@aradiotz 

• •-• e e- r 

OO' 
sil -ItYRONIK A nAnim tnOENURUKSI 
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OBJEDNÁVKA eASOPIS01/; CD A DVD 
PRE SLOVENSKO REPUBLIKU OE " 

NA ROK 2008 
Objednajte si predplatné u Magnet Press Slovakia a ziskate mimoriadne 

Spolu s predplatným ziskate ináviac výraznú zl'avu na nákup CD a DVD 

CASOPISY 
A Radio Praktická elektronika 

Predplatné 
• 12 čísiel 

852,- Sk 

Predplatné 
6 čísiel 

436,- Sk 
324,- Sk 
358,- Sk 

Objednávka 
od čísla 

Mnoistvo 

A Radio Konstrukční elektronika 
Amatérské Radio 696,- Sk 

1-
LtZ; Časopisy zasielajte na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma   

Adresa  

Firma (IČO, Id pre DPH, tel./fax, e-mail)   
Objednávku zašijte na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava 

tel./fax: 02 6720 1931 - 33, e-mail: predplatne@press.sk 

e re, • 

- W- 4'41 

e > .2 .. ,.. 
• ••• 20.09 D V 0 

CD+DVD Cena _. 
Množstvo Cena Pre 

predplatitera 
Množstvo 

Sada 3 CD 1987 - 95 1150,- Sk 960,- Sk 
CD Amatérské Radio 1996 - 98 290,- Sk 290,- Sk 
CD ročník 1996 350,- Sk 240,- Sk 
CD ročník 1997 - 350,- Sk 240,- Sk 
CD ročník 1998 350,- Sk 240,- Sk 
CD ročník 1999 420,- Sk 290,- Sk 
CD ročník 2000 420,- Sk 290,- Sk 
CD ročník 2001 . 420,- Sk • 290,- Sk 
CD ročník 2002 420,- Sk 290,- Sk 
CD ročník 2003 420,- Sk 290,- Sk 
CD ročník 2004 •, 420,- Sk ` • 290,- Sk 
CD ročník 2005 420,- Sk • 290,- Sk .‘ 
CD ročník 2006 - 420,- Sk ., 290,- Sk 
CD ročník 2007 bude upresnená bude upreinená 
DVD 44 ročníkov 1952 - 95 1980,- Sk - 1380,- Sk 

CD, resp. DVD zašijte na adresu: 
Priezvisko a meno / Firma   

Adresa  

Firma (Id°, le pre DPH, tel./fax, és:mail)  

. Objednávku zašijte na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava 

tel./fax: 02 6720 1951 - 53, e-mail: knihy@press.sk 

XX 



MIT NEU 
Atrapy kamer lze použit i jako kryty pro originální kamery 

& Atra pa kamery Domel 
I s blikajici LED 
od 296Kč 

_ ... 

22222 

Atrapa kamery Dummy4 
včetně privodu a objektivu 
296K4 

Bezpečnostni tabulka 
.Objekt stle2err, žlutá 
AS: 39Kč M: 48Kč 

e ,• r.; 

-'111it Atrapa kamery Dome XL 
venkovni s blikajici LED 
1760Kě 

Ik Atrapa kamery Dummy1 
venkovni i s blikajicl LED 
od 6.90K6 

rip) 
Atrapa sirény SD3001 
vhodná I jako kryl 
343Ke 

Alarmy Vibro a Okno+ 
Detekce otlesu, olevřeni 
od S3K4 

B-Alarrn 
Detekce pohybu + kód 
340K6 

Bězdrátový alarm 
Au s telef.komunikátorem 

od 1485K6 

ČIP plus s.r.o, Milinskä 130, Ptibram 
te1:318-623-843 cip@clp.cz více na WVVIN.CIP.CZ 

Systém pro návrh desek 
plošných spojů 

Distributor: TE.1. lug. Ale; Ilanudek 
tel.: 603 540 067; Jux: 371 725 588 

http://www.formica.cz 

Plošné spoje rychle, levně, kvalitně 
Zhotovíme jedno i dvojstranné pl. spoje dle časopisů 
AR, KTE i dle vlastních předloh. Běžné dodací lhůty 
t' den až 10 dnů. Po domluvě i express do 24 hodin. 

Borská 33, 301 00 Plzeň 
tel/fax: 377326701 mobil: 603264981 

www.elektrosound.cz e-maikobchod@elektrosound.ez 

TECHNIK PARTNER 
BilIBIZRZIMffleše -13> - 

www.technikpartnencz 

Katalog na CD ZDARMA! 

Kontaktní hroty /71. 
;. • OE 

Svorkovnice 

ve-„^ 

Testovací 

adaptéry 

N'OE 
V OE Jednoúčelová 

zařízeni 
1•4 

Mixäinf 

systémy 

tel.: +420 283 851 781 
e-mail: info@technikpartnercz 

ELVO Plzeň 
precizní Wadi Proxxon 
software pro elektroniku 

te1:378605510 
www.elvo-plzen.cz 

Převodníky ETHERNET — RS232/422/485 

Různá provedení, snadné použiti, nízká cena (reevodnik, 
webový server, FTP server, J, zakázkový software 

Teploměry 

S výstupy F6232/485, LEB. Ethernet 
papouch • (IP teploměr) Měřent peímo ve 'C 

Převodníky USB — RS232/485/422 

"Chybí Vám sériový port'," 
Běžné I průmyslově provedeni, galvanické 
oddělení, pfenos všech signálů, virtuální driver 

Měřicí moduly DRAK 

AD pf evade 0-10 V. 4-20 mA, výstup Ethernet. 
USB, RS232/485 Nové rychlé provedení 

Převodníky a opakovače linek 
RS232 i RS485/422 
Gahianicke oddělení. pi‘epětovš ochrana, 
různá provedeni, vysoko spolehlivost 

Optické odděleni a prodloužení RS232 

I/O moduly pra RS232/485/422, 
USB, Ethernet 

PAPOUCH s.r.o. Elektronické aplikace dle Vašich požadavků - www.papouch.com 
Strainickš le, Praha 10, tel. 267 314 267-9, 602 379 954 

- LEDky, segmentové displeje, maticově LED 
- LED smd, clustery 
- LED podsvštky pro reklamu, osvokienf a dekoraci 
- LED neony pro reklamu, osvětleni a dekoraci 
- Spfnande průmysloví zdroje pro LED 12, 24V 
- LCD, alfanumerickds, gralickrš, STN, CSTN, TFT 
- Plošné spoje 
- Zakázková výroba 

www.snaggl.com 
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GM Electronic představuje 
MW-CORCEL 0-04 

Firma GM Electronic zavedla 
do svého sortimentu zajímavou 
novinku. Univerzální nabíječku 
akumulátorů MW-CORCEL 
0-04 z produkce české firmy 
SMART Electronic. 

Jedná se o kombinaci na-
bíječky a regeneračního pro-
středku pro olověné akumulá-
tory 12 V v rozmezí kapacity 
4,5 až 135 Ah. 

Skříň přístroje má netra-
diční, ale velmi praktický tvaru 
disku. Po obvodu disku je 
drážka pro uložení připojova-
cích kabelů. Na spodní ploše 
je skříň opatřena magnety, díky 
nimž je možno nabíječku při-
pevnit dle potřeby k železnému 
či ocelovému podkladu, napří-
klad ke karoserii automobilu. 
Na vrchní ploše je madlo, ovlá-
dací tlačítka a kontrolky. Skříň 
nabíječky splňuje podmínky pro 
krytí IP65. Umožňuje tedy pou-
žívání přístroje nejen ve vnitř-
ním, ale i venkovním vlhkém 
prostředí. Tvar skříně s vtipným 
uložením kabelů umožňuje 
velmi snadnou přenositelnost 
a úsporné uskladnění. 

Nabíječka je určena pro 
všechny druhy olověných aku-
mulátorů s tekutým i gelovým 
elektrolytem v rozmezí výše 
zmíněných kapacit. Vestavěný 
elektronický detektor zabraňuje 
jiskření během připojování DC 
klipů k nabíjenému akumulá-
toru. Klipy jsou klasické akurnu-
látorové, připojené na barevně 
rozlišených kabelech. 
V jedné z fází nabíjecího 

procesu probíhá pomocí im-
pulsního nabíjení desulfatace 
desek akumulátoru. Elektrické 
pulsy rozbíjejí krystaly sulfátu. 
Tím se prodlužuje životnost na-
bíjeného akumulátoru. 

Pro nabíjení lze zvolit 2 zá-
kladní varianty: mód 1 posky-
tuje 4 A nabíjecího proudu při 
napětí 14,7 V, mód .2 poskytuje 
2 A při napětí 14,7 V. Je možno 
volit mezi módem pro automo-
bily, motocykly a módem pro 
provoz aku v mrazu. Po zvolení 
módu probíhá vlastní nabíjení 
automaticky v šesti provozních 
krocích. 
1. krok — desulfatace — elek-

trické impulsy regenerují 
desky akumulátoru 

2. krok — pozvolný start — na-
bíjecí proud je omezen pro 
zjištění stavu a vlastností 
nabíjeného akumulátoru 

3. krok — hlavní fáze nabíjení 
— poskytuje největší část 
z dodávané energie, do-
dává maximální výstupní 
proud k urychlení nabíjení 

4. krok — absorpce — ko-
nečné napětí je udržováno 
na konečné hodnotě nabí-
jení a proud se snižuje po-
stupně dolů až do piného 
nabití akumulátoru 

5. krok — analýza — zařízení 
testuje konečnou situaci 
dobíjeného akumulátoru 

6. krok — udržování — udržuje 
nabitý akumulátor ve stavu 
piného nabitá 

Výrobce opatřil nabíječku sro-
zumitelným českým návodem. 
Dle jeho znění se počítá s tím, 
že nabíječku může obsluho-
vat i rodiči poučené dítě starší 
osmi let. 

Nabíječka má ochranu proti 
přepólování, tepelnou ochranu, 
ochranu proti zkratu, ochranu 
proti jiným než 12 V akumulá-
torům, indikuje vadný akumu-
látor. 

Druhy aku vhodných pro 
nabíjení: Wet, MF, AGM, GEL. 
Ověřeno po nákupu. 

Nabíječku jsem zakou-
pil pro potřeby naší expediční 
Avie, se kterou jezdíme vysílat 
po kopcích. V Avii máme pou-
žity 3 akumulátory 12 V. Star-
tovací 150 Ah a přepínatelné 
trakční 170 Ah s tekutým elek-
trolytem a 100 Ah Long s gelo-
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vým elektrolytem. Gelový aku 
je ze sortimentu GM Electronic. 
Zapojení akumulátorů ve voze 
je sice upraveno tak, že se při 
jízdě nabíjejí i trakönf aku z vo-
zového alternátoru, ale při po-
vinném svícení je nutno traköní 
akumulátory dobíjet externě 
před akcí, vozový alternátor 
pině nedostačuje. Akumulátory 
ve voze jsou provozovány v ne-
příliš příznivém režimu. Ča-
sový odstup mezi provozem 
vozu bývá asi měsíc. Doposud 
jsme na nabíjení používali kla-
sickou transformátorovou na-
bíječku bez automatiky. První 
dojem z provozu automatické 
nabíječky je velmi příznivý. Na-
bíječka si poradila i s pině vybi-

14.7V 

Dier Peery,le girt File Almaden Aiadýea Udellevial 

Průběh nabíjeni CORCEL 0-04 

funkci nijak neprojevila, vodiče 
jsou mezi rozvaděčem a aku-
mulátory o průřezu 4 mm2. 
I při tomto použití nabíječka 
spolehlivě nabila pině vybity 
akumulátor 170 Ah a po do-
bití se přepnula do udržovacího 
módu. Akumulátóry při nabíjení 
výrazně neplynovaly, jako se to 
dělo při nabíjení jednoduchou 
starou nabíječkou. Teplota okol-
ního prostředí při zkouškách se 
pohybovala kolem 0 až —5 °C. 

Nabíječka tedy zůstává 
v Avii trvale připojená k jed-
nomu z akumulátorů v udržo-
vacím režimu. Akumulátory 
přepínáme na rozvaděči Avie 
po několika dnech, aby se pro-
střídaly. 

6 krokově nabíjeni 

SNOW mód Goporueno pro AGM baterm norm nablien1 nizirých Ittplotärtt. 

• 

tymi aku větší kapacity, než je 
135 Ah. S výhodou jsme využili 
ve voze zabudovaný odpojovač 
akumulátorů. Nabíječku jsme 
magnety přichytili ke karose-
rii a nabili akumulátory připoje-
ním přímo na svorky aku. Zde 
nutno říct, že by se hodily delší 
přívody k DC klipům. Stávající 
délka kabelů je na hraně použi-
telnosti. Toto je však jediná vý-
tka vůči přístroji, která je dána 
spíše konstrukcí uložení aku 
v našem voze, kdy akumulá-
tory jsou zasunuty pod podla-
hou obytné nástavby. 

Při dalších pokusech jsme 
využili umístění nabíječky uvnitř 
vozu a její připojení na roz-
vaděč trakce v kabině. Délka 
vodičů elektroinstalace se na 

Napětí 

Proud Čas 

Nabíječku jsme dále vyzkou-
šeli při nabíjení startovací auto-
baterie 44 Ah, umístěné v osob-
ním voze. Protože se jedná 
o vůz s elektronickým řízením 
vstřiku paliva, pro jistotu jsme 
akumulátor odpojili od kostry 
vozu. Při další zkoušce, po 
umělém částečném vybití aku, 
kdy jsme akumulátor ponechali 
připojen ke kostře vozu, byl vy-
pnut klíček zapalování a vy-
pnuta všechna světla. I v tomto 
případě proběhlo nabití a ná-
sledné přepnutí do udržovacího 
režimu v pohodě. Ale zde se 
jistě může lišit podle druhu vozu. 
My jsme zkoušeli na dědečkovi 
Formanovi poslední výrobní se-
rie, který má hodně prvků z vý-
bavy shodných s Felicif. 

Při použití v osobním voze 
jsme ocenili možnost připev-
nit pomocí magnetů nabíječku 
na karoserii vozu. Magnety drží 
spolehlivě, ale přitom přídržná 
síla není tak velká, aby se na-
bíječka při demontáži odtrho-
vala obtížně od podkladu. Ne-
hrozí tedy případné poškrábání 
laku automobilu. 

Pro poslední krok laické 
zkoušky byla použita vnučka 
autora článku, žákyně 3. třídy, 
věk 9 let. 

Dostala po příjezdu na vá-
noční prázdniny nabíječku do 
ruky a úkol nabít startovací 
akumulátor u Avie. Namísto 
ústního poučení měla k dis-
pozici návod od nabíječky. Je-
diné ústní poučení bylo upřes-
nění, který ze tří akumulátorů 
✓ Avii je startovací. Dlužno říct, 
že tato nikterak technicky vzdě-
laná dívka po přečtení návodu 
spolehlivě nabíječku zvládla. 
Dědovi dozírajícímu úzkostlivě 
na správnou polaritu bylo sdě-
leno, že přece není malá holka 
a ví, že červená patří na plus 
a plus je ten tlustější kolík aku-
mulátoru a navíc je to na aku-
mulátoru označeno symbo-
lem +. Pak s jistotou připojila 
nabíječku a přepnula přístroj 
do modu CAR. Potom jen od-
bíhala z domu do Avie sledovat 
kontrolky nabíječky a pyšnila se 
rodině, jak vše zvládla. 

Svojí konstrukcí nabíječka 
představuje úsporný moderní 
zdroj pro nabíjení akumulátorů 
Pb. 

Nabíječku lze zakoupit 
✓ prodejnách GM Electronic za 
1500 Kč. 
V případě, že byste potře-

bovali podrobnější informace 
o představovaném výrobku, 
neváhejte kontaktovat pracov-
níky firmy GM Electronic na 
tel. číslech 226 535 111 nebo 
226 535 171 či použijte email 
gm@gme.cz. 
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Moderní systémy 
plošného ozvučení 

I. Ozvušovaci sestava pro přepážky a okénka 

Ing. Kamil Toman 

Tento seriál si klade za cil seznámit čtenáře (elektroprojektanty, 
elektromontážní firmy) se současnými možnostmi v oblasti plošného 
ozyučováni. Pojmem „plošné" nemáme na mysli klasické ozyučování 
různých koncertů a vystoupení, ale ozyučování budov, místností a 
exteriérů, tudíž se jedná především o instalační systémové ozvučení. 
V tomto dílu se podíváme na jednodušší případ, a to na ozvučení 
přepážek „obsluha -zákazník". 

Mezi ozyučované přepážky v praxi 
řadíme přepážky bank, pošt, čerpacích 
stanic, rychlých občerstvení, správních 
úřadů atd. Jde o to, aby se obsluha se 
zákazníkem vzájemné dobře slyšela a 

OE 

reprosoustava u zákazníka 
DEXON ARS 190 

zesilovač 
SA 25 A 

pfepäikovy mikrofon obsluhy 
DEXON PA 550 

Obr. 2. Simplexnl ozvučeni přepážky 

zároveň aby hovor byl dostatečně 
soukromý. Jde tedy o kompromis, kdy 
musíme zvolit dostatečnou hlasitost, 
čímž si ale na sebe šijeme bič v podobě 
zpětné vazby, která je největším 
oříškem tohoto ozvučeni. Samotný 
systém ozvučeni přepážek 
koncipujeme jako simplexní (pouze 
jeden směr hovoru, obvykle od 
prodávajícího k zákazníkovi) nebo 
duplexní (oba směry hovoru nezávisle 
na sobé). 
Simplexni režim provádíme 

jednoduchou a odzkoušenou 
kombinací přepážkového mikrofonu 
DEXON PA 550 (obsahuje vypínač a 
mikrofon na variabilním stojánku), mini 
zesilovače DEXON SA 25 a malé 
reprosoustavy umístěné na přepážce 
(obvykle DEXON SP 302 s instalační 
konzolou, anebo DEXON ARS 190, 
která je miniaturni, anebo ARS 290). 

mikrofon a reproduktor 
u zákazníka 

111 

Tento systém, jak naznačuje Obr. 1., 
je proveden v tzv. nízkoimpedančním 
režimu, tedy ne v režimu 100 V 
rozvodu, a proto použitá reprosoustava 
nesmí mit instalován převodní 100 V 
transformátor. Elektrické zapojení (na 
zesilovači) nastavíme dostatečně 
srozumitelně a hlasitě, samotná 
přepážka (odděleni prostor) nám 
napomáhá potlačovat vznik zpětně 
vazby. S tou budeme, v závislosti na 
kvalitě samotné přepážky (sklo, dřevo, 
kov, zeď), chvíli bojovat, a to nejlépe 
vhodným nastavením hlasitosti a 
umístěním mikrofonu a reprosoustavy. 

Duplexní režim bychom mohli vyřešit 
dvojicí výše uvedeného simplexního, 
ale v praxi takovýto postup není 
vhodný, problémy se zpětnou vazbou 
by byly obrovské. Elegantněji 
použijeme interkom DEXON WA 
20ORC. Zvládá oba dva směry 
komunikace, má v sobě zabudovanou 
dvojici zesilovačů a na každé straně 
přepážky kombinaci mikrofon - 
reproduktor, to vše mimo jeho 
komfortni obsluhy. Navíc Jeho 
elektronika zahrnuje tzv. vidlici, jež 
minimalizuje zpětnou vazbu. Samotná 
instalace je velice jednoduchá, 
rozhodneme o umistěni jednotlivých 
prvků, provedeme kabeláž (je 
součásti) a i zprovoznění znamená 
pouze nastavení vhodné srozumitelně 
hlasitosti. Duplexní systém s 
interkomem DEXON WA 20ORC je 
znázorněn na Obr. 2. 

Pro zpracování návrhu ozvučení 
doporučujeme kontaktovat firmu 
Dexon Czech s.r.o. na jejich stránkách 
www.dexon.cz. Tento český výrobce 
posoudí ozyučovaný prostor a 
kompletně navrhne dané ozvučení. 

základna a pfepá2kovy 
mikrofon u obsluhy 

ocX0p4 ß . 
• 

Obr. 2. Duplexni ozvučeni přepážky 
pomocí systému DEXON WA 20ORC 

www.ozyucovaci-technika.eu www.dexon.eu 
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Pfedzesilovač 
SUPER stereo 

Ing. Momir Milovanoviä 

(Dokončen!) 

Montáž DIP2, DIP8, S1 a S2 je 
třeba udělat pečlive, aby se kontakty 
nepřehřívaly. Po montáži přepneme 
přepínače DIP na zvolený zdroj sig-
nálu a barvu tónu. Protože pro stereo-
fonní provedeni jsou třeba 2 desky, 
musí se do krabičky namontovat jed-
na nad druhou pomocí distančniho 
sloupku. 

Na obr. 10 je deska s plošnými 
spoji lineárního zesilovače. I tato sek-
ce využívá propojky pro napájení vy-
robené stejným způsobem jako u gra-
mofonového předzesilovače. Kvůli 
společnému zdroji napájeni se musí 
propojky mezi sebou spojit kratšími 
kousky kabelu. 1 zde jsou použity ob-
jímky DIL pro všechny integrované 
obvody. Na vstupy a výstupy, jakož 
i vývody pro potenciometr P2 se mon-
tují pájecí koliky 1 mm. Misto poten-
ciometru PI -L a Pl -R je třeba zapájet 
cermetové trimry a později nastavit 
potřebnou úroveň signálu pro poten-
ciometry P2. Relé Rel slouží pro pře-
pínáni stereo/mono, ale je zde nevyu-
žito. Pro ty, kteří si občas přejí použit 
předzesilovač v monofonnf verzi, po-
stačí přes jednoduchý přepínač S1 spojit 
anodu D2 na zem. Relé se napájejí 
přes R48 a napětí se filtruje na C50. 
Propojky napájející zesilovač je třeba 
spojit na připadne propojky gramofo-
nového předzesilovače. Vstupní a vý-
stupni konce potenciometru P2 spojit 
stíněným audiokabelem s elektronic-
kým potenciometrem. Po montáži sou-
částek je třeba desku očistit, nalako-
vat a potom umístit do skříňky vedle 
desky gramofonového předzesilovače. 
Za lineární zesilovačem následuje 
přepážka z hliníkového plechu a po-
tom deska zdroje. 

Když je montáž do krabičky hoto-
vá, je třeba pomoci P1 a P2 na desce 
zdroje nastavit napájeni přesně na 
±18,5 V (měřeno na propojkách pro 
napájení). Dale zkontrolovat ss nape-
tf na výstupu 1C3 (vývod 6), které ne-
smí být větší než -14 V. Jestliže je 
nape( menši, je třeba zmenšovat od-
por rezistoru R15. Pro jistotu je třeba 
zkontrolovat ss napětí na vývodu 6 
IC2, které nesmí být vätšf než 5 mV 
(nebo lépe O mV). 

Na obr. 11 je deska s plošnými 
spoji elektronického potenciometru. 
Vstupní konektor K1, jakož i body pro 
vstup a výstup signálu jsou vyrobené 

z lámacf lišty. Jako konektor napájeni 
jsou použity pájecí koliky o průměru 
1 mm. Deska obsahuje přepínač S2, 
kterým se volí potřebné vstupy signá-
lu, a je součástí kontrolní jednotky. 
Napájecí napětí +13 V se přivádí 
z hlavního zdroje přes srážeci rezis-
tor R34, potřebný pro napájení LED 
D17 až D21. Jak již bylo řečeno, dio-
da D12 pro indikaci zapnuti je umís-
těna na desce potenciometru a spoju-
je se se zdrojem přes vývody vpravo 
od diody. LED 017 až D21 indikuji 
stav přepnutého vstupu na desce. 
Elektrolytické kondenzátory jsou typu 
„tantar. Tlačítka S1 a S2 jsou typu 
T250/2, případně T250/5 a jsou upev-
něna na předním panelu a s deskou 
spojena tenkým kabelem. 

Celý předzesilovač SUPER stereo 
může zpracovávat pet různých vstup-
ních signálů. Mä i jeden výstuprif ste-
reofonní signál určený pro nahráváni 
na magnetofon. Diky svým výborným 
technickým charakteristikám je to žá-
doucí dopiněk kvalitního koncového 
stupně pro každého milovníka věrni 
reprodukce zvuku. 

Literatura 

[1] Elektor 11/1986. 
[2] Application circuit (Princeton Tech-
nology Corp.), 1998. 

Seznam součástek 

Vstupní přepínač 

R1, R1', R5, 
R5", R7, RT 2,2 k.Q. 
R2, R2', R6, 
R6',R8, R8' 47 kQ 
R3, R3', 
R4, R4' 
R9, R9' 
R10, R10" 
Cl až C6 
D1 až D6 
ReA až ReF réle 12 V, FBR 221 - Finder 
CINCH (ZPS 110) červená zásuvka, 
8 ks, 
CINCH (ZPS 110) černá zásuvka, 8 ks 
CINCH (VK 118 G) červená zástrčka, 
8 ks 
CINCH (VK 118 G) černá zástrčka, 8 ks 
RTM1 pájecí kolík 12 ks 
K1 lišta 2x 5, PRBL1OD + protikus 
LPV10 

10 ka 
4,7 1(12 
470 ki2 
100 nF, kerko 
1N4148 

Napájecí zdroj a kontrolní jednotka 

R1 až R4 1,8 12 
R5, R21 až R24 1 Mr2 
R6 2,7 kQ 
R7, R34 1,5 ki2 
R8 220 12 
R9 120 Q 
R10, R11, 
R32, R33 47 kl2 
R12, R13 10 Q 
R14 680 K2 
R15 47 S2 
R16 až R20, 
R25 až R29 10 k.Q 
R30, R31 1 ki2 
Pl, P2 1 kQ (15otáčkový trimr typ T18) 
Cl až C4, 
C20 až C24 22 nF/63 V, MKT 
C5, C6 10 nF/100 V, MKT 
C7, C8 47 nF/100 V, MKT 
C9, C10 4700 pF/40 V, axiál elko 
C11, C12 100 nF/63 V, MKT 
C13, C14, 
C15, C16 
C17 
C18 
C19 
C25 
C26 
C27 
C28, C29 
C30 až C34 
D1 až 010 
Dll 
012 
013 až 016 
017 až D21 
Ti 
T2 
Fl, F2 
PTF15 
V7477 
Cl 
IC2 
IC3 
IC4 
IC5 
IC6 
IC7 
IC8 
IC9 
IC10 

4700 pF/25 V, axiäl. elko 
1000 pF/40 V, axial. elko 
10 pF/16 V, axial. elko 
100 pF/16 V, axial. elko 
470 nF/63 V, MKT 
1 pF/63 V, MKT 
4,7 pF/25 V, axiäl. elko 
220 nF, MKT 
470 pF, kerko 
1N4001 
2,7 V/0,4 W 
LED, rudá, 3 mm 
1N4148 
LED, zelená, 3 mm 
BC557B 
BC547B 
pojistka 0,8 A T, 
držák pojistky, 2 ks 
chladič (6,8 K/W), 3 ks 
CD4001 
CD4069 
ULN2004 
CD4093 
CD4098 
CD4063 
CD4093 
LM317T 
LM337T 
pA7812 

K1, K2 lišta 2x 5 pin (typ PRBL 10 D) 
+ protikus LPV 10 
K3 svorkovnice do PCB (typ PA366/3) 
S1 dvoupólový přepínač (typ MTS 168) 
S2 kulatý přepínač do PCB, 2x 6 po-
loh (typ DS 2 PC) 
S3 dvoupólový přepínač, typ MTS168 
DIL14P objímka, 4 ks 
DIL16P objímka, 3 ks 
Transformátor (toroidni). 2x 18 V/1,2 A 
RTM1 pájecí kolik, 5 ks 

Gramofonový předzesilovač 

R1 
R2 
R3, R4 
R5 
R6 
R7, R8 

20,0 12 
50,1 n 
loo n 
49,9 ki"1 
150 SI 
1,5 1(11 
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R9 až R11 392 
R12 348 n 
R13 3,48 kl2 
R14 3,16 kn 
R15 22.1 kn 
R16, R18 1,21 kš1 
R17 16,5 f2 
R19 121 kn 
R20, R27 475 kn 
R21 20 kS2 
R22 15 kg2 
R23 4,75 kn 
R24 3,92 kn 
R25, R26 1 Mil 
R28 27,4 kn 
R29 182 52 
R30, R33, 
R34, R36 10 n 
R31, R32 22 n 
R35 6,8 kn 
Cl 
02, C3 
04 
05, C6, 012, C14 
07, 013 
08 
09, C11 
C10 
015 
016, 017 
018 100 
019, C21, 022, 
C25, C26, 

220 pF, MKT 
100 pF, MKT 
47 pF, MKT 
10 pF, MKT 
4,7 pF, MKT 
10 nF, MKT 
33 nF, MKT 
1 nF, MKT 
2,2 pF, MKT 
470 nF, MKT 

pF/3 V, tantal., elko 

033, 034 
Ti až T3 
T4 
Cl, 102 
103 
D1 
DIL 8P objímka, 3 ks 
S1 DIP-2 přepínač, typ D 6002, 2 ks 
S2 DIP-8 přepínač, typ D6008, 2 ks 
RTM-1 päjeci kolik, 11 ks 

C31, 032 220 nF, MKT 
020, 029, 030 100 pF/25 V, 

radiální, elko 
C23, 024, 027, 028 1000 pF/25 V, 

radiální, elko 
22 nF, MKT 
MATO2 (LM394) 
2N2219 
OP27 
LF411 
LED, rudá, 3 mm 

Lineárni zesilovač 

R37 
R38, R39, R41 
R40 
R42 
R43 
R44, R45 až R47 
R48 
035 
036 
037 
038, 039, 
042, 043 
040, 041, 
044, C45 
046 až 049 

1,0 Mn 
10,0 kn 
1,0 kn 
20,0 kn 
100,0 kn 
10 12 
150 n 

100 nF, kerko 
10 pF, MKT 
4,7 pF, MKT 

220 nF, MKT 

1000 pF/25 V, radiální 
22 nF, kerko 

050 47 pF/25 V, radiální, elko 
P1 2x 10 kn/log, cermet 
P2 2x 10 k0./log, cermet 
D2 1N4148 
IC4, 105 OP27 
DIL8 P objímka, 2 ks 
RTM-1 pájecí kolfk, 27 ks 
S1 lpólo4 přepínač (typ MTS 165) 
Re-1 relé 12 V, typ FBR 221 -Finder 

Stereo potenciometr 

R1, R2 
R3, R5, R6 
R4 
R7 
R8 
R34 
Cl až 04, 
07, C8 10 pF/25 V, tantal., elko 
C5, 06 100 nF, SMD, 1210 
012 LED, rudá, 3 mm 
017 až 021 LED, zelená, 3 mm 
Cl PT2256 
DIL16P objímka 
Lišta lámaci, KL-1x10 SGAS 
Pájecí kolik, typ RTM-1, 2 ks 
S2 kulatý, typ DS2 PC, 2x 6 poloh 
S1 tlačitko, typ T-TS6 9,5 mm, T250A/2 
S2 tlačítko typ T-TS6 9,5 mm, 1250N5 

3,9 kn, SMD, 1206 
10 kn, SMD, 1206 
100 kn, SMD, 1206 
270 0, metal, 1 °A, 0,6 W 
1 kn, metal., 1 %, 06W 

1,5 kü, metal., 1 °if), 0,6 W 

Krabička typ U-KK 09-35251 
245 x 239 x 79 mm 
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Rozvod internetu doma 
po rozvodné síti 

Ing. Jaroslav Vlach 

V článku je popsána zajímavá alternativa domácího rozvodu internetu 
do vice počítačů počítačovou sítí vytvořenou adaptéry Yakumo Power 
E-Net pro rozvod po běžné rozvodné síti 230 V. Řešení má nespornou 
výhodu: nevyžaduje sekáni do zdí a budování mnohdy složité kabeláže. 

Domácí počítačová sít' 

Nároky na domácí počítačovou sit' 
jsou většinou menši, nežli tornu je 
např. v podnicích a institucích. Připo-
jených počítačů bývá doma obvykle 
jen několik mélo (obvykle dva nebo 
tři, výjimečné vice), požadavek na pře-
nosovou rychlost také nebývá přemrš-
těný. Hlavním parametrem přI řešeni 
domácí sítě bývá však rychlost řeše-
ní a také nízká cena za pořízeni. Při-
jemné rovněž je řešeni, při němž je 
byt nebo dům pokud možno ušetřen 
„kalamit", kdy se bourá, vrtá a seká 
do zdi. 

Zajimavou a poměrně cenově pří-
stupnou alternativu nabízí možnost 
využití běžné rozvodné sitě, jejímž pro-
střednictvím se dostanete prakticky do 
kteréhokoliv mista v domě nebo bytě 
(samozřejmě tam, kde je i sirová zá-
suvka). Příkladem je aplikace adapté-
rů řady Power E-Net firmy Yakumo 
s využitím technologie HomePlug 1 0_ 
Lze zvolit adaptér s rozhraním Ether-
net (konektor RJ-45) nebo s rozhraním 
USB. Adaptér mä podobu krabičky 
(zhruba velikosti běžného napáječe), 
který se zasune přímo do běžné zá-
suvky (nikoli do rozbočkové zásuvky 
s odrušovacím filtrem) a propojovacf 
kabel se připojí k počítači. Po případ-
né instalaci ovladače je sit' prakticky 
okamžitě připravena k použití. Vlastní 
obvodové řešeni vychází z obvodů 
řady INT5200 firmy Intellon (USA). 

Na obr. 1 je fotografie adaptéru 
Yakumo Power E-Net USB. Z obrázku 

Obr. 1. Síťový adapter Yakumo 
Power E-Net 

DSL-584T 

je patrná i velikost adaptéru ve srov-
náni se sítovou zástrčkou a konekto-
rem USB. Adapter Yakumo Power 
E-Net Ethernet je trošku větši. 

Přenosová rychlost takto postave-
né sítě je v ideálním případě 14 Mb/s, 
dosah je udáván až 1000 metrů, při-
čemž samozřejmě záleží na podmín-
kách a provedení site. Ochrana pře-
nášených dat je zajištěna šifrováním 
56bitovým kódováním DES. Je důle-
žitě poznamenat, že nejlepších výsled-
ků je možno dosáhnout při propojeni 
po jedné (společné) fázi. To je pod-
minka, kterou např. v bytech lze spl-
nit snadno. Ve větších domech, kde 
bývá rozvod rozdělen do tři fázi, mo-
hou nastat problémy s přenosovou 
rychlosti, takže se vyplatí zásuvky 
s „počítačovou síti" připojit na shod-
nou fázi. 

Rozvod internetu 

Sit' Yakumo Power E-Net lze s vý-
hodou využit rovněž k rozvodu inter-
netového připojeni do vice počítačů 
(sdílená připojeni), zejména při širo-
kopásmovém připojeni (ADSL). Zá-
kladem pro připojení je vhodný mo-
dem, příkladem je D-Link DSL-584T, 
který obsahuje smärovač (router) 
a umožňuje internetové připojení až 
pro 253 uživatelů. Pro zřízeni malé 
sítě disponuje DSL-584T přepínačem 
se čtyřmi porty 10/100 Mb/s. Instala-
ce probíhá poměrně snadno a rychle 
z připojeného počítače (přes rozhra-
ní Ethernet) přes webový prohlížeč 
zadáním IP adresy (tim je dosaženo 
nezávislosti modemu na konkrétním 
operačním systému). 

• Ethernet 

Domácí sit' vytvoříme pomoci si-
fových adaptérů Yakumo Power E-Net 
a jedním z nich (typu Ethernet) připo-
jíme k takto vytvořené síti i modem. 
Výhodou je skutečnost, že nemusíme 
nic konfigurovat. V připojených počí-
tačích pouze nastavíme „Získat adre-
su IP ze serveru DHCP automaticky" 
a „Získat adresu serveru DNS auto-
maticky". Na příslušnou obrazovku se 
dostaneme postupem Start —) Nasta-
veni Sifová a telefonická připojeni 
stiskem pravého tlačítka na ikoně Při-
pojení k mistní síti a potom přejdeme 
na Vlastnosti. Zde potom na záložce 
Protokol sítě Internet (TCP/IP) zaškrt-
neme první alternativu. Náčrtek celé 
vytvořeně sitä je na obr 2. 
V současné době se lze na trhu se-

tkat s dalšími typy adaptérů kompati-
bilními s technologii HomePlug 1.0, 
např. NETGEAR XE102IS (tzv. Wall-
Plugged Ethernet Bridge) v ceně asi 
1 000,- Kč s DPH. Tyto adaptéry jsou 
osazeny rozhraním Ethernet (konektor 
RJ-45). Zmíněná technologie dovolu-
je adaptéry různých výrobcův síti kom-
binovat. 

Závěr 

Popisované řešení vytvořeni domá-
cí počítačové sitě včetně rozvodu in-
ternetu uživatele překvapí svoji snad-
nou realizovatelnosti a rozumnou 
cenou bez nutnosti vytvářeni složitěj-
ších topologii a instalace dalších prv-
ků. Cenové řešení pro připojeni dvou 
počítačů včetně připojeni k internetu 
se pohybuje pod 5 000,- Kč (modem 
DSL-584T, 3 adaptéry, alespoň jeden 
musi být typu Ethernet), což je cena 
přinejmenším zajímavá, zvážíme-li, že 
není třeba kupovat kabely, konektory, 
sekat a vrtat do zdi Výsledkem je 
dostupné řešeni s dostatečným výko-
nem pro běžné aplikace. 

Odkazy 

[1] http://www.yakumo.com 
[2] http://wwwintellon.com 
[3] http://www. microcom cz 
[4] http://www.netgearcom 

Obr. 2. Náčrt domácí site 
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Jednoduchý čitač 
Petr Jeníček 

Tento malý jednoduchý měřič frekvence je určen pro pásmo 
100 kHz až 30 MHz. Naměřený kmitočet se zobrazuje na jediném 
sedmisegmentovém LED displeji postupně za sebou čjslici po čís-
lici. Je vhodný i jako digitální stupnice k přijímači, protože málo 
ruší a umí odečíst mf kmitočet. Při celém návrhu bylo od začátku 
dbáno na nízké vyzařováni, aby rušení bylo co nejmenší. 

Technické údaje 

Doporučený kmitočtový rozsah: 
100 kHz až 30 MHz. 

Maxim§Ini rozsah měřeného 
kmitočtu: 30 kHz až 65,535 MHz. 
Rozlišenl: 1 kHz. 
Přesnost měřeni: 2x 10-5 ±1 číslice, 

při napájecím napěti 5 V, 
teplotě 20 až 25 °C a přístroj 

je zapnut déle než 15 min. 
Seznam mf kmitočtů, 
které lze odečítat: 128 kHz, 453 kHz, 

455 kHz, 460 kHz, 
465 kHz, 468 kHz, 

470 kHz, 10,7 MHz. 
(Úpravou programu lze kmitočty změnit ) 
Vstupní citlivost v pásmu: 
100 kHz až 10 MHz: 8 mV, 
10 až 30 MHz: < 15 mV, 
na 65 MHz: asi 300 mV. 
Maximálni vstupni napětí: 1,5 V. 
Vstupní impedance: 

přepínatelná 50. 75, 250 a 
Napájeni: 4 32 5,5 V, 

vhodné jsou 4 akumulátory 
NiMH nebo sírový zdroj 5 V. 
Napětí nemusí být stabilizo-

vané, musí však být vyhlaze-
né. zviněni menší než 0,1 V. 

Práh signalizace poklesu 
nepěti baterie: 4,4 V. 
Spotřeba proudu: max. 40 mA, 

průměrně 25 mA. 

Stručný návod k použití 
Po zapnutí přístroje spínačem S4 se 

na displeji nejdříve objeví ca potom veli-
kost odečítaného mf kmitočtu. Pokud se 
mezifrekvence neodečítá, ukáže se 0.000. 
Po změně mf kmitočtu propojkami nebo 
zapnuti či vypnuti S3 se zobrazuje nový 
mf kmitočet. 

Měřené napětí připojíme na vstup. Je-
-li čitač připojen ke zdroji vf napětí krát-
kým vedením, nebo pokud je připojen pa-
ralelně k jiné zátěži, spojené dlouhým 
vedením se zdrojem vf napěti, přepneme 
S2 do středni polohy, kdy je vstupni im-
pedance 250 Q. Je-li čitač připojen neza-
tíženým dlouhým vedením (tj. delšim než 
1/8 vinové délky na měřeném kmitočtu), 
přepneme S2 na impedanci 50 nebo 75 
podle charakteristické impedance kabelu 

Změřený kmitočet v MHz se postupně 
zobrazuje na displeji. Po zobrazení všech 
číslic displej na 1 sekundu zhasne a pak 
se měřeni opakuje. 

Měřeni kmitočtu vf napětí 
Spínač S3 vypneme. Pokud nepouží-

váme aktivní sondu, vypneme i S1 (napá-

jeni sondy). Ve zvláštni kapitole budou 
popsány různé sondy, vhodné k tomuto 
čitači. 

Digitální stupnice k radiopřijímači 
Do přijimače na výstup oscilátoru ve-

stavíme miniaturní sondu - emitorový sle-
dovač, a její výstup tenkým koaxiálním 
kabelem 75 ohmů zavedeme do čitače. 
Zapneme spínač S1 (napájeni sondy) 
a také S3, kterým zvolíme odečítáni mf 
kmitočtu. Zapneme čitač spinačem S4 
a ten ukáže zvolený mf kmitočet. 

MezifrekvenčnI kmitočet můžeme změ-
nit nasazovacími propojkami P1 až P3. 
Nacházejí se vlevo od mikroradiče. Po 
změně propojek čitač zapneme a on uká-
že nový mf kmitočet. Je-li mf kmitočet 
správný, přišroubujeme kryt, aby nepro-
nikalo rušeni z čitače do přijimače. Spí-
nač vstupni impedance S2 může být na 
SV a DV v poloze 250 nebo 75 Q, na KV 
doporučuji přepnout na 75 0, aby byl ka-
bel správně zakončen. 

Pokud na vstupu není žádný signal, 
nebo je kmitočet oscilátoru menši než 
nastavená mezifrekvence, čítač ukazuje 
„Li" jako underflow, podtečení (záporný 
kmitočet je nesmysl). 

Popis zapojeni 

Schéma čitače je na obr. 1. Vstupní 
signal je nejdříve zesílen kaskódovým 
zesilovačem s tranzistory 01 a Q2 na asi 
0,5 V a potom vytvarován Schmittovým 
klopným obvodem IC3A SN74HC14 na ob-
délníkový průběh. 

Kmitočet se děli čtyřmi v rychlé dělič-
ce IC2 SN74AC74. Dale se přivádí do mi-
krořadiče IC1 PIC16F627A. V mikrořadiči 
jde přes interní předdšličku 1:8 na vstup 
16bitového čítače TMR1. Doba čítáni 
32 ms se měří programově. Hodinová 
frekvence mikrořadiče je určena krysta-
lem 052 MHz a lze ji jemně doladit trim-
rem C32. 

Je-li sepnut spínač S3, od změřeného 
kmitočtu se odečte mezifrekvenční kmi-
točet. Výsledek se převede do dekadic-
kého kódu a postupně za sebou zobrazí 
na displeji. Displej je připojen přes rezis-
tory 820 Q omezující proud výstupů mik-
roradiče. Kondenzátory 10 nF připojené 
paralelně k displeji zmenšuji rušeni. 
K výstupům budicim displej jsou přes 

diody připojeny propojky a spínače pro 
volbu odečteni mf kmitočtu. Je-li na jed-
nom z výstupů log. 1 a příslušný spínač 
je sepnut, proud prochází přes diodu 
a spínač na vstup mikroradiče RB4, který 
vyhodnotí sepnuti. Mikrořadič přivádí 

log. 1 postupně za sebou na jednotlivé vý-
stupy a čte RB4. Tak lze jedním vstupem 
přečíst stavy vice spojek a spinačů. 

Propojkami P1 až P3 může uživatel 
zvolit jeden z 8 mf kmitočtů, uložených 
jako konstanty v programu. Obvod s tran-
zistory 03, 04 a Schmittovým obvodem 
IC3C slouží k detekci poklesu napětí ba-
terie pod 4,4 V. 

Čitač je vestavěn do stinici plechové 
krabičky. Uniku rušení z čitače ven po 
napájecím vedení a vnikáni rušení zven-
ku dovnitř bráni filtr tvořený kondenzáto-
ry C26, C27, C33 a tlumivkami L1, L2. 
Ochranu před přepólovánlm a přepitím 
zajišťuje Zenerova dioda D8 5,6 V a tav-
nä pojistka Fl. 

Podrobný popis zapojení 

Vstupni obvody 
Rezistory R1 a R2 se spínačem S2 

slouží ke zmenšeni vstupni impedance na 
50 nebo 75 12, aby byl přivodni kabel za-
končen jmenovitou impedanci. Vstupní 
impedance zesilovače závisí na paramet-
rech tranzistoru 01, pokud mä h21,= 50, 
je jeho vstupni impedance asi 250 Q pro 
'< 

Přes Přes rezistory R4, R3 a spínač S1 je 
možno na vstup přivést stejnosměrný 
proud pro napájení aktivní sondy na za-
čátku kabelu. Kondenzátor C3 bráni pro-
nikáni rušeni z napájeni na vstup. 

Diody D9 a D10 chrání vstup před při-
liš velkým napětím. Je-li mezivrcholová 
hodnota vstupního napětí větši než asi 6 V, 
diody se otevírají a omezuji ho. Vstup či-
tače se nesmí připojovat bez atenuátoru 
přímo na výstup vysilače, hrozí spáleni 
ochranných diod a zničeni přístroje. 

Zesilovač vstupniho napětí je zapojen 
kaskódově. Prvni tranzistor 01 pracuje 
v zapojeni se společným emitorem jako 
zesilovač proudu, druhý 02v zapojeni se 
společnou bázi jako zesilovač napětí. 

Proudové zesíleni prvního stupně je 
blízké h21, tranzistoru 01. Vzhledem 
k tornu, že tranzistor Q1 je zatížen velmi 
malou vstupní impedanci tranzistoru 02 
(okolo 5 1-1), je napěťové zesíleni prvního 
stupně o trochu menší než 1. Díky male-
mu napěťovému zesíleni se málo projeví 
škodlivý vliv Millerovy kapacity C. V za-
pojeni SE se ůčinek kapacity Cbo násobi 
činitelem Au + 1, kde Au je napěťové ze-
síleni stupně. 
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sy vynechává nebo nepracuje vùbec. Dé-
lička tak zajišťuje správnou střídu signálu 
a díky tornu, że její mezní kmitočet je ně-
kolikrát vyšší než maximální měřeny kmi-
točet 65 MHz, nevadí ji příliš malá ani 
velká střída signálu. Pokud na vstup při-
vedeme napětí větši než asi 30 mV, pře-
buzenim se posouvá pracovní bod zesilo-
vače, takle střední kolektorově napěti Q2 
neleží uprostřed mezi překlápěcími úrov-
němi tvarovače IC3A. Střída obdélníkové-
ho signálu pak není 1:1, ale větši. Také 
při měřeni nesinusového signálu se může 
střída hodně lišit. 

Kdybychom vynechali 102 a 4x zkrátili 
délku měřeni v programu nebo misto ni 
dali pomalou déličku, např. MH7474, pří-
stroj by dobře měřil kmitočet malého na-
pěti okolo 15 mV, ale při silnějším signálu 
by měřil špatně. Ukazoval by menší kmi-
točet, než je skutečný (vynechal by ně-
které impulsy). 

Pokud napáji me šitač jiným napětím' 
než při jakém byl seřízen, je také pracov-
ni bod posunut a střída signálu je odlišná 
od 1 Bez rychlé děličky by se vybiti bate-
rie projevilo nejen zhoršením citlivosti, ale 
i špatným měřením vysokých kmitočtů. 
S tvarovačem a rychlou děličkou je nab' 
schopen správně měřit signály rúzného 
časového prüběhu v širokém rozsahu trek-
venci a vstupních napětí. Tvarovač a dš-
lička je vždy upraví na souměrný ostro-
hranný obdelnik o čtvrtinové frekvenci. 

Plošné poje z tvarovače do děličky 
a z děličky do mikrořadiče jsou krátké. aby 
nevyzařovaly rušivé pole. Odpor R70 slou-
ží jednak jako ochrana mikrořadiče proti 
zkratu pro připad, že by byl chybou v pro-
gramu vývod R B6 přepnut na výstup, za 
druhé slouži jako propojka na plošném 
spoji, která překračuje několik jiných spo-
jú. Kdyby výjimečně (nepravděpodobně) 
nastaly problémy s rušením signálem 
jdoucím z děličky, je možné připojit malý 
kondenzátor C28 a zmenšit tak trochu str-
most hran signálu a tim i vyzařováni. 

Zapojeni mikrořadIče 
Měřený signal se z děličky 102 přivádí 

na vstup 16bitového čitače/časovače 1 
v mikrořadiči. Uvnitř mikrořadiče je před 
samotným čitačem zařazena ještě před-
dělička 1:8, aby doba měřeni vycházela 
delší a byto možno změnou programově 
konstanty jemněji seřizovat naměřený 
údaj. Nei se vstupní kmitočet dostane do 

Obr. 2. Deska s plošnými spoji měřiče kmitočtu 

vlastního čitače, je vydělena celkem 
4x8=32, proto doba čítáni trvá 32 ms, aby-
chom získali rozlišeni 1 kHz. 

Samotný čitaš pracuje v asynchronnim 
režimu, čítáni se spoušti a zastavuje na-
stavením a nulováním bitu 0 v fidicim 
registru šitače Ti CON. 

Hodinová frekvence mikrořadiče je ur-
čena krystalem 05 2 MHz a je možno ji 
jemně doladit trimrem 032. Při programo-
váni řadiče je zvolen typ dscilátoru XT. (tj. 
krystal o nízké frekvenci), který mä ne-
velké zesíleni ve smyčce a podobá se 
analogovému oscilátoru. V tomto zapoje-
ni je na krystalu střídavé téměř sinusové 
napětí o velikosti jen několik desetin vol-
tu, takže málo vyzařuje rušeni a ruší hlav-
ně na zäkladnim kmitočtu 2 MHz. Vyza-
řováni vyššich harmonických je nepatrné. 
Odchylka kmitočtu od nastavené hodno-
ty, způsobená kolísáním teploty, napáje-
ciho napětí a stárnutím (zkoušeno po 
3 měsících) pravděpodobně nepřesahuje 
3x 10-6, takže přesnost oscilátoru je pro 
5mistný čitač vyhovující. 

Uvedené přesnosti jsem dosáhl 
u všech 3 vzorků, které jsem postavil, ale 
záleží také na kvalitě krystalu. Některý měl 
odchylku jen 1 ppm, jiný 3 ppm. Krystaly 
od různých výrobců se liší a každý výrob-
ce vyrábí krystaly s odlišnou vnitřní kon-
strukci a v různé kvalitě. Dva stejně vy-
padajici krystaly vytaženi z amatérova 
šuplíku mohou mit dost odlišné vlastnos-
ti. Po seřízeni čitače vám doporučuji vy-
zkoušet časovou stálost měřeného údaje 
a stabilitu při změnách teploty a napětí. 

Po odečteni mf a konverzi se naměře-
ný údaj vede z výstupů RAO až RA3 a RBO 
až RB3 přes omezovací rezistory do LED 
displeje se společnou katodou. Konden-
zátory C11 až 018 tvoři spolu s rezistory 
integračni články a zmenšuji strmost 
změn napětí na elektrodách displeje. Tím 
se zmenšuje výskyt vf složky napětí na 
displeji a zabraňuje se rušeni. Displej 
nemůže být stíněn plechem, aby byl vi-
dět, a proto na něm nesmí být vysokofre-
kvenční napětí, které by vyzařovalo ruši-
vé vf elektrické pole. Spoje od mikrořadiče 
k rezistorům, na kterých je napětí se str-
mými hranami, jsou co nejkratši, aby ne-
vyzařovaly rušeni. 

Přepínače a propojky sloužící k volbě 
odečtu mf kmitočtu jsou přes diody připo-
jeny na stejné vývody jako displej. Mikro-
řadič jejich stav vyhodnocuje tak, že zhas-

ne celý displej a jen na jeden vývod přive-
de log. 1. Je-li spínač sepnut, proud pro-
chází přes diodu a spínač na vstup RB4 
a tam se objeví log 1. Je-li vypnut, odpor 
R22 stahuje vstup RB4 do log. 0. Mikro-
fade přečte stav vstupu RB4 a dotyčný 
výstup zase „shodí" do log. O. Čteni jed-
noho spínače trvá jen několik mikrose-
kund. Potom nastavi do 1 další výstup 
a čte další spojku. Pomoci jednoho vstu-
pu se takto postupně přečte stav pěti ne-
závislých propojek a spinačů. öteni sta-
vu spínačů proběhne tak rychle, že uživatel 
nepostřehne několik mikrosekund krátký 
záblesk displeje, který při tom vzniká. Kon-
denzátor 019 omezuje vyzařováni i přijí-
máni rušeni. 

Mezi výstup R B3, napájející desetinnou 
tečku a kostru, je zapojen obvod pro de-
tekci poklesu napájecího napiti. Když je 
R B3 v log. 1, je na něm napiti blízké na-
pájecímu. Napětí z déliče tvořeného D11, 
D12, R26, R27, R28 se porovnává s ůbyt-
kern napětí na LED - tečce displeje. Po-
kud je toto napiti větši asi o 0,7 V. otevře 
se tranzistor 03 a přes rezistor R24 pusti 
proud do báze 04, který se také otevře, 
a tím se na jeho kolektoru objeví kladné 
napiti přibližně odpovidajíci log. 1. Když 
jsou oba tranzistory zavřené, odpor R25 
stahuje tento vodič do log. 0. Signál se 
vede na vstup Schmittova obvodu 1030, 
který tvaruje pomalu proměnné napiti 
o různé velikosti na digitální signal se 
správnými úrovněmi a strmými hranami. 
V okolí prahového napětí totiž mohou být 
tranzistory otevřené jen napůl a napšti na 
kolektoru 04 může být někde mezi úrov-
němi log. 0 a 1, Z výstupu Schmittova 
invertoru IC3C se signal vede krátkým 
spojem na vstup mikrořadiče RA4. Kon-
denzátor 020 zpomaluje změny napětí na 
kolektoru 04, aby strmé hrany nerušily, 
a take bráni působeni rušivých impulsů, 
které by se sem mohly indukovat z ostat-
ních vodičů a náhodně překläpšt digitální 
obvod. 

Mikrořadič nepouživä externí reset 
MCLR, ale interní, takže konfigurační bit 
(fuse) MCLR je vypnut. Doporučuji při pro-
gramováni zapnout konfiguračni bit BO-
DEN. tj, brown out detector. To je obvod 
v řadiši, který při poklesu napájecího na-
Ott pod 4 V zresetuje f*ade, takže nehro-
zí, že by při příliš malém napiti fungoval 
nesprávně. Při napájeni z akumulátoru či-
tač přestane pracovat v okamžiku, kdy 
hrozí hluboké vybiti akumulátorů. Uživa-
tel je tak nucen přistroj vypnout a dát ba-
terii včas nabit. Pokud budete šitač napá-
jet z primárních (nenabljecich) článků, 
můžete BODEN nechat vypnuty a baterii 
„vysosat" až na 3 V. Při napájecím napětí 
menším než 4 V výrazně méně sviti dis-
plej, šítač má menši citlivost a horši přes-
nost. 

Dale doporučuji zapnout fuse WDT 
(watch-dog timer), který zresetuje řadiš, 
pokud zabloudi program a přestane pravi-
delně nulovat šitač WDT. Nevím sice 
o žádné chybě, která by způsobovala 
zblouděni programu, ale program se pou-
žívá jen pár mésiců. Na rozdíl od Billových 
mužú se nepovažuji za neomylného pro-
gramátora a předem se snažím minimali-
zovat dopad případných chyb v programu. 

(Pokračováni příště) 
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O účinnosti antény (1) 
Jindra Macoun, OK1VR 

K článkům o vícepásmových anténách došlo několik dotazů ohledně 
odporových a dielektrických ztrát anténních vodičů a izolantů a jejich vli-
vu na účinnost antén. Této problematice jsou proto věnovány následující 
informace. K dalším vicepásmovým anténám se později znovu vrátíme. 

Podle učebnicového výkladu [1] by-
chom měli rozlišovat mezi účinnosti 
antény a vyzařovací účinnosti anté-
ny. V obou případech jde o poměr anté-
nou vyzářeného vf výkonu P. k vf výko-
nu P,, vysilačem anténě dodanému. 
Vyjadřujeme ji činitelem účinnosti 
který se blíží jedné, pokud je dodaný 
výkon anténou většinou vyzářen. Účin-
nost se obvykle vyjadřuje v %. Ztratí-li 
se v anténě např. 10 % výkonu, bude 
účinnost 90 %, čili n = 0,9. Této účinnos-
ti odpovldá ztráta (L) vyzářeného výko-
nu v dB: 

Ldg = 10 log (PIP) 
= 10 log (90/100) = -0,46 dB, 

o kterou se zmenši zisk uvažované an-
tény. 

Při 50 % účinnosti, kdy celou polovi-
nu přiváděného vf výkonu pohltí ztrátové 
odpory, bude ztráta 3 dB. Na přijímací 
straně se to prakticky projevi poklesem 
síly signálu („jen") o 1/2 stupně S. 

Jak se liší účinnost antény a vyza-
řovací účinnost antény, jde-li v obou 
případech o poměr vyzářeného a doda-
ného výkonu? 

Vyzařovací účinnost antény ovliv-
ňuji pouze ztráty ve vlastni anténě. Pů-
sobí je proud ztrátovými odpory U drá-
tových KV antén je to předevšim vf 
odpor anténního vodiče a ztrátový 
odpor dielektrika izolátorů. 

(Celkovou) účinnost antény pak 
ovlivňuji kromě zmíněných ztrát ve 
vlastni anténě ještě ztráty nepřizpůso-
benim (ÖSV), ztráty v přizpůsobovacích 
obvodech a dále odporové i dielektrické 
ztráty v zemi a v okolních vodivých i ne-
vodivých objektech. 

Vf proud proudicl do antény se tedy 
zčásti změní v teplo při průchodu ztráto-

vými (neužitečnými) odpory a zčásti se 
vyzáří na vyzařovaclm (užitečném) od-
poru antény. 

Vyzařovací odpor (nebo také odpor 
zářeni) antény je dán typem, rozměry, 
konstrukci a umístěním antény - přede-
vším její výškou nad zemi. Je vztažen 
k amplitudě proudu v misté napájeni. 
Pokud je anténa v rezonanci (kdy jsou 
reaktančni složky impedance, kapacita 
nebo indukčnost nulově), přibližuje se 
vyzařovací odpor reálné - odporové 
složce vstupní impedance - rezistanci 
v Q, měřené na svorkách antény. 

Přestože vyzařovací účinnost běž-
ných (nezkrácených) KV antén, použí-
vaných v amatérské praxi, je zpravidla 
velmi dobrá a celkovou účinnost antén 
ovlivňuji spíše ostatni vlivy, jsou příčiny 
ztrát ve vlastni anténě, způsobené ma-
teriálem vodičú, zveličovány. Proto se 
o nich zminime podrobněji (přestože si 
to spíše nezasluhuji). 

Ztráty ve vodičích 

Stejnosměrný nebo střídavý proud 
o velmi nízkém kmitočtu protéká celým 
kruhovým průřezem vodiče. Je ovlivňo-
ván jeho činným odporem R(1): 

R= 0,022. //d2. K2 (1), 

kde /je délka vodiče v m, d je jeho prů-
měr v mm, a K je materiálová konstan-
ta, vztažená k vodivosti mědi (Cu), jejiž 
K = 1. Je odvozena z měrného odporu 
(p) vodiče o délce 1 m a průřezu 1 mm2. 
Konstanta K, resp. měrný odpor může 
u některých materiálů nabývat různých 

Tab. 1. 

materiál vodiče konstanta K měrný odpor p 
[S1/(m/mm2)) 

stříbro 
měd 
hliník 
slitiny hliníku („duraly") 
chrom 
bronz 
zinek 
mosaz 
nikl 
železo 
cín 
ocel 
olovo 
nerezová ocel 

0,97 
1,0 
1,25 
1,3 - 2 
1,3 
1,1 - 1,8 
1,9 
1,9 - 2,3 
2,0 - 2,4 
2,4 
2,7 
2,8 - 3,6 
3,5 
7,2 

0,016 
0,0174 
0,026 
0,028 - 0,068 
0,028 
0,02 - 0,06 
0,061 
0,061 - 0,9 
0,068 - 0,098 
0,098 
0,12 
0,13 - 0,22 
0,21 
0,88 

hodnot v závislosti na jejich složeni, 
popř. čistotě (viz tab. 1). 
U mosazných slitin závisí měrný od-

por na poměru midi a zinku. U bronzo-
vých slitin na poměru mědi a cinu (popř. 
okysličených fosforem). Tyto slitiny jsou 
v porovnáni s čistou mědí pevnějěl, 
tvrdší a klimaticky odolnějši. Dříve se 
používaly hlavně na venkovní telefonní 
vedeni, a pro malou průtažnost i klima-
tickou odolnost jsou vhodným materiá-
lem i na drátově antény. 

Problematické jsou üdaje o vlast-
nostech železa, resp. oceli. Zatimco čis-
té železo má poměrné dobrou vodivost, 
jsou vodivosti některých chromových 
(nerezových) oceli velmi nizké. Jsou to 
take materiály magnetické (feromagne-
tické), které svoji zvýšenou permeabili-
tou (p) ovlivňují skinefekt a tim i vf od-
por. Jako anténní vodiče se proto 
použivaji jen povrchově upravené, Po-
nejvíce zinkovánim. Relativní permeabi-
lita ji ostatních, nemagnetických kovů je 
prakticky rovna jedné (viz tab. 1). 

Podle vzorce (1) má měděný (Cu) 
vodič o průměru d = 2 mm a délce / = 
= 40 m stejnosměrný odpor R= 0,22 Q. 

Vysokofrekvenční proudy se však 
vlivem skinefektu šiři vodičem v relativ-
ně tenké povrchově vrstvě, jejiž tloušt-
ka s rostoucím kmitočtem klesá, takže 
vnitřní část průřezu vodiče se na přeno-
su vf energie podill stále méně. 

Pro vysokofrekvenční odpor R„, (0) 
přímého vodiče s kruhovým průřezem 
proto platí: 

R,A= 0,083 . Ild. Nit K (2). 

Dosazuje se kmitočet f (MHz), délka 
vodiče /(m), průměr vodiče d (mm) a již 
zminěnä materiálová konstanta K. 

Vzorec platí pro definovanou délku, 
podél které je průběh proudu rovnoměr-
ný, tzn. že platí jak pro vodiče přizpůso-
bených symetrických napájecích vedeni 
(tzv. „lebřišky"), tak pro vodiče aperio-
dických širokopásmových antén s po-
stupnou vinou, jakými jsou například 
zakončeni antény rhombické, nebo 
dlouhodrátové (Beverage). Vzorec (2) 

d (mm) 0,5 1,0 2,0 materiál vodiče 

6,54 3,25 1,62 Cu (K = 1) 
R,„,„(Q) 11,68 5,84 2,92 fosforbronz (K = 1,8) 

21 10,5 5,18 Fe (K= 3,2) p= 1 

91,8 95,7 97,8 Cu (K = 1) 

Tle (%) 86,2 92,6 96,1 fosforbronz (K = 1,8) 

77,6 87,4 93,4 Fe (K = 3,2) p = 1 

-0,37 -0,19 -0,1 Cu (K= 1) 
-0,65 - 0,33 -0,17 fosforbronz (K = 1,8) 

L (dB) -1,1 -0,58 -0,29 Fe (K = 3,2) p = 1 

-2.95 -1,67 -0,9 Fe (K = 3,2)p = 10 

-5,91 -3,87 -2,16 Fe (K= 3,2)p= 100 

Tab. 2. Graficky je kmitočtová závislost ztrátového vf odporu 
a účinnosti dipólu A/2 z Cu vodiče o průměru d znázorněna 
na obr. 1. I když Ry, s kmitočtem roste, je z obr. 1 zřejmé, že 
vf ztráty jsou na vyšších kmitočtech menti. Důvod je ten, že 
délka A/2 dipólů se s kmitočtem kráti rychleji než vzestup vf 
odporu (Číselné údaje j, jsou zaokrouhleny na desetiny.) 
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již také respektuje kmitočtovou závislost 
skinefektu. 

Vysokofrekvenční odpor Ryltéhož 
Cu vodiče (d = 2 mm, I = 40 m) na kmi-
točtu f = 3,65 MHz tak činí 3,17 Q. Je 
tedy podstatně větši než odpor stejno-
směrný. 

Vf odpory vodičů rezonančních 
R„,,,„ (0) klesají vlivem sinusového 
rozloženi vf proudů přibližně na polo-
vinu hodnoty odporu Re. Pro ztráto-
vý vf rezonanční odpor půlvInné an-
tény platí: 

= 6,22 / (d'/f). K (3). 

Ztrátový vysokofrekvenční odpor 
R,„ (rezonanční) půlvInné antény pro 
kmitočet f = 3,65 MHz, zhotovené z Cu 
vodiče e 2 mm stejné délky (I = 40 m), 
bude činit 1,63 Q. 

Podle [5] platí vzorec (3) s dostatečnou 
přesnosti pro vodiče, jejichž d > 1 mm 
a f > 1,8 MHz. 

Za předpokladu, že vyzařovaci, tzn. 
„užitečný" odpor R,„ čini ve volném pro-
storu 73 0, vypočte me vyzařovací účin-
nost antény rh v procentech: 

rh= R,„I(R,„,+ R,,,e,) .100 % (4) 

a odpovidajici ztrátu Ldg ve vodiči anti-
ny 

Ldg = 10. log (Th/100) (5). 

Vzájemně porovnáni ztrátových re-
zonančních odporů vyzařovací 
účinnosti 17, a vf ztrát /..„,ve vodiči této 
púlvInné (rezonančni) antény zhotovené 
ze tři různých průměrů d (0 = 2; 1 
a 0,5 mm) nabizi tab. 2. 

Porovnávají se antény, zhotoveně 
jednak z Cu vodiče (K = 1), dale z často 
užívaného fosforbronzového vodiče 
(K = 1,8) a pak i ze železného (ocelo-
vého) vodiče (K = 3,2), jehož měrný od-
por (p = 0,174 1) je desetkrát větši než 
měrný odpor vodiče měděného. 

Výpočet ukazuje zdánlivě překvapi-
vou, ale relativně dobrou účinnost anté-
ny zhotovené z ocelového drátu. V ko-
nečném důsledku to např při užiti 
vodiče o průměru 2 mm znamená ztrátu 
jen několika desetin dB zisku antény, 
což se při provozu prakticky vůbec ne-
projeví. Tento „vzorečkový" výpočet 
však nebere v úvahu permeabilitu 
ocelového materiálu, která ztráty Fe vo-
dičů zvyšuje (viz tab. 2). 

Počítačové výsledky 

Téměř stejný závěr, k jakému jsme 
došli „vzorečkovým" výpočtem, nabízí 
dnes běžněji užívaný výpočet anténními 
simulačními programy, kam jsou para-
metry některých materiálů již implemen-
továny. Je to např. měrný odpor zinku, 
ze kterého se sice anténní vodiče ne-
zhotovuji, ale používá se na povrchovou 
(protikorozivni) ochranu Fe vodičů, kdy 
zároveň zmenšuje jejich vf odpor. 

Mimoto je možné do programů za-
dat vlastní parametry, a to včetně pro-
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Obr. 1. Vf ztrátový odpor (RK,„) a účinnost (17) dipólu Ä/2 v závislosti na kmitočtu. 
Parametrem je prüměr (d) měděného vodiče. (Jde o ztráty, resp. účinnost vlastního 

zářiče, která nezahrnuje případné další ztráty v napájecích obvodech.) 

blematické permeability g, jejíž vliv na 
ztráty jednoduchý „vzorečkový" postup 
nezahrnuje. 

Podle demoverze programu EZNEC 
5.0, ale i podle programu 4NEC2 činí 
zisk „našeho" pülvInného dipólu z Cu vo-
diče ve volném prostoru 2,04 dBi. Zvolí-
me-li „ideálni", bezezträtový vodič, vy-
počte program správně teoretických 
2,14 dBi, čili o +0,1 dB vice než s Cu vo-
dičem. 

Zisk dipólu z často uživaného fosfor-
bronzového vodiče téhož průměru je 
jen o 0,216 dB menší. Pfedvolime-li 
v EZNECu pro špatný ocelový vodič 
o C?) 2 mm (K = 3,2, tj. p = 0,174 Dim) 
= 10 a g = 100, zvýši se ztráty „pouze" 

na -0,9 dB, resp. na -2,16 dB, což odpo-
vídá účinnosti 81 %, resp. 60 %. 

Vypočtené ztráty jsou vlastně „ved-
lejšim produktem" při komplexním vý-
počtu napájecích a směrových vlastnos-
ti antény. 
S Cu vodičem uvedených rozměrů 

mä „näš" dipól impedanci Z.= 72,99 - 
- j 2,35 Q. Je tedy prakticky v rezonanci, 
protože reaktančni složka impedance je 
téměř nulová. Anténa fyzické délky 
I = 40 m tak rezonuje na kmitočtu f = 
= 3,65 MHz (1 = 82,192 m, Ä/2 = 41,1 m), 
takže je zkrácena na 97,3 % (činitel 
zkráceni k = 0,973). Kapacita závěs-
ných izolátorů na koncích antény může 
rezonanční délku ještě mirně ovlivnit. 
Z uvedených výsledků je nicméně 

zřejmé, že u běžných drátových antén 

na KV pásma, jejichž vyzařovací od-
pory se pohybují řádově v desítkách 
ohmů, má materiál vodičů z praktic-
kých hledisek zanedbatelný vliv na 
jejich účinnost. 

Tim spiše to platí o velkých smyčko-
vých anténách (D > 0,33 A) s vyzařova-
cím odporem kolem 200 až 300 O. Nic-
méně povrchově neupravené ocelově 
vodiče by používány být neměly. 

Naopak u malých smyčkových antén 
(D < 0,1 )), jejichž vyzařovací odpor činí 
řádově jednotky až desetiny ohmů, 
ovlivňuje material a povrchová úprava 
vodičů účinnost antény velmi výrazně. 
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CO/OVO se zasouvá do Stärbiny 

VGA monitor televizor HDTV projektor 

[II  

adapter DVINGAELDVI 
/  

slrový napáječ 

t d 

Internet 

S-video Y-Pb-Pr 
konektor antény TV nebo 

port USB 20 

USB hub 

ADSL modem 

útroby Miniboxu 

 r- Ç7 digitalni kamera 
L [) extern; disk 

port USB 2.0 

MINIM II (MPM-UR) 

linkový vstup 
(S/PDIF výstup) 

audio výstup 

mikrofon 

Osobni počítač se kromě svých základních funkcí používá jako přístroj pro přehrávání hudby, videa 
a prohlížení fotografii už dlouho. V posledních letech se ale s klesajícími cenami stále častěji stěhuje 
přímo do obývacího pokoje jako zařízení pro tyto funkce zcela vyhrazené. Zde se však projevují některé 
jeho vlastnosti pro tento účel nevhodné — poměrně technické ovládáni, velikost, nepříliš estetický vzhled 
a hlavně hluk, který způsobuje. 

Proto se stale častěji objevují taková 
řešeni počitačových skříni a celých sys-
témů, která uvedeně problémy řeší — 
tyto multimediální počítače jsou menšt, 
hezčí, tišší a dají se alespoň částečně 
ovládat běžným dálkovým ovladačem. 
Hlučnost počítače obvykle souvisí s je-
ho výkonem a jemu odpovídajfcfm chla-
zením (ventilátory). Zejména pro zpra-
cováni videa je zapotřebí poměrně 
značný výkon a požadavky jsou proto 
poněkud protichůdné. 

Zatím zřejmě nejvýkonnějšfm „ma-
lým" počítačem jev tomto článku popi-
sovaný Minibox II, který se na našem 

trhu objevil koncem minulého roku. Po-
kud jde o vzhled a rozměry, téměř ko-
píruje již několik let prodávaný Mac mini 
firmyApple. Je opravdu malý— mä roz-
měry 165 x 165 x 50 mm. Na tuto veli-
kost může mít ale překvapivě výkon 
mirně nadprůměrného stolního počí-
tače. Prodává se v mnoha různých va-
riantách s procesory Intel Celeron a Intel 
Core Duo (tj, dvoujádro4mi), operační 
pamětí DDR2 667 MHz 512 MB nebo 
1 GB (umožňuje až 2 GB) a notebooko-
vými pevnými disky al 120 GB. 

Počítače Minibox u nás dodává fir-
ma Xerox, v podstatě jde ale o výrobky 

firmy AOPen řady MP945-VXR — po-
drobná tabulka parametrů je na str. 35. 
Působí poměrně solidním dojmem, 
skříňka je matně černá hliníková, zřej-
mě výlisek, horní strana je plastová. Po-
čítače map zabudovanou i optickou čte-
cí/zapisovací mechaniku CD/DVD se 
štěrbinou pro vkládáni disků. Na základ-
ní desce počítače s čipovou sadou Intel 
945GM+ICH7M-DHje integrována gra-
fická karta Intel GMA950 a gigabitová 
sít'ová karta LAN. Minibox mä na zá-
kladnI desce k dispozici jeden slot sběr-
nice PCI, prodávané verze ho mají ob-
sazený buď televizním hybridním tune-
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Pohled zepředu na počítač Minibox II (multimédia) Pohled na zadní panel počítače Minibox II (multimédia) 

rem LR307P (s dálkovým ovladačem) 
nebo s kartou WN2302A pro bezdrá-
tovou počítačovou sit' LAN (VViFi). Vy-
brat si Ize z kategorií Office/Multimedia/ 
Business z mnoha kombinacf proceso-

paměti, pevných disků, doplňkových 
karet a operačních systémů. Pokud jde 
o operační system, lze mit Windows 
Vista, Wndows XP nebo bezplatný 
FreeDOS. Na počítač lze ale samozřej-
mé nainstalovat jakýkoliv jiný operační 
system včetně všech verzí oblíbeného 
Linuxu. 

Na zadní straně počítače jsou (pou-
ze) dva porty USB (modely kategorie 
Office a Business map ještě další dva 
USB konektory na přední straně), ko-
nektor pro IEEE1394 (fire wire), konek-
tor RJ45 pro LAN, audio konektory 
umožňující I koaxiální digitální audio 
výstup S/PDIF a pětikanálový výstup, 
konektor pro S-video (s integrovanými 
výstupy pro kompozitní signál a pro sig-
nál Y-Pb-Pr) a DVI konektor pro připo-
jení displeje. Přiložená „rozdvojka" 
z DVI na DVI/VGA umožňuje nejen při-
pojeni samotného monitoru s konekto-
rem VGA, ale i připojení dvou monitorú 

Takhle vypadá Minibox li vevnitt po odklopení horního vlka s optickou štérbinovou mechanikou CD/DVD a pevným diskem 

Dálkové ovládání 
kompatibilní 

s Windows XP 
MCE (zachován 
pilb2ný poměr 

velikosti počitače 
a DO) 

*OE 1). 
-GO )3 'boa 

0)163 '4)(OE 
současně (nebo např. monitoru a pro-
jektoru). V případě vybavení počítače 
kartou TV nebo WiFi je zde ještě konek-
tor pro anténu. Klávesnice a myš se při-
pojují přes USB. Multimediální prove-
deni má IR čidlo pro dálkové ovládáni, 
kompatibilní s Wndovvs XP Media Cen-
ter Edition, nic víc se o něm ale nikde 
nedozvíte. Počítač má externíf napájecí 
zdroj (jako notebooky) o výkonu 65 W 
(19 V/3,5 A). 
V příslušenství je kromě zmíněné 

rozdvojky pro monitory ještě redukce 
z portu S-video na všechny podporova-
né video výstupy (kompozitní, znovu 
S-video a Y-Pb-Pr), malá stolní anténka 
pro DVB-T, dálkový ovladaš, a čtyři CD 
— s ovladači pro základní desku, progra-
mem a ovladači pro příjem TV, softwa-
rovým přehrávačem PowerDVD a soft-
warem pro tvorbu DVD/CD. 

Ceny Miniboxu se pohybují od asi 
17 000 Kč (vč. DPH) pro system s pro-

cesorem Intel Celeron M440, 512 MB 
RAM, diskem SATA40 GB a operačním 
systémem FreeDOS až po asi 28 000 
Kč pro system s procesorem Intel Core 
Duo T5500 (1,66 GHz), 1 GB RAM, dis-
kem SATA 120 GB, TV kartou a operač-
ním systémem Windows Vista Home 
Premium (ceny se liš' podle prodejců). 
Platí se tedy za miniaturnf provedeni, 
počítač s podobnými parametry ve stol-
ním provedení by se dal v dnešních ce-
nách pořídit za polovinu a i notebook 
stejných parametrů by byl asi levnější. 

Nicméně výrobek je to hezký, už 
u nás získal i zlatou medaili v kategorii 
produktů pro domácnost od časopisu 
Computerworld, funguje tak jak má, ni-
kterak nadměrné se nezahřívá a jeho 
hlučnost je pro obývací pokoj únosná. 

Určitým nedostatkem je naprosto 
minimální dokumentace (ani na Inter-
netu a na webu výrobce AOpen se nedá 
najít nic příliš podrobného). Podívejte 
se tam ostatně sami — www.xerox cz, 
mini pc. aopen . com. 
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Název produktu 

Model 

Vzhled 

Hlavni 
parametry 

Spechilni 
vlastnosti 

CPU 

FormFactor 

Chipset 

Memory 
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Line- h (Surround- Out 

LIR): 

Audio 

LAN (RJ45) 

Připojeni 
disků 

USB 2.0 

IEEE 13-94 

Držáky 

mini PC Duo 

MP345-VXR 

(WA» 
-* Intel Core 2 DOE; / Core Duo 
CPU 

.4 

Proprietary 

keel 945GM 4 IC HTES H 

SO-DILTA DORli . 

T!..o." Real v 

/ YrPb-Pr/ 
S-Lbleo 

OENĎ Audio. 5 1 CH 

Gegata LAN / IEEE 1394 1 
SATA Il 

PCI Slot x 1 

Super Lljti / Combo (Option) 

Ptne• SICE IP Wed P-irei.se 
Centro' 

- - 
IVTunts (Option) 

Wireless 802.11 big (Option) 

49^.1.98(H>0.49(D) 

18500.50(14).185(0) 

1-30L 

1 45kg /3 2 pound (U 

;.S.h. theta( k 

Intel 94568.44CHNagki 

Tino-phase voltage Juba:glen ' Two-phase voltage stabihration fOETabehase voltage stabilitationi r.°11.h"e voltage 
I -a- - 
DORI' SO-Otte-tet . I ODRII SO.D154. I ooikii- cp.iiiNt.i , 1 tesn so.om.4 : I 

ibireir -. - 533/867 -400/533 

OE2 0 4,iG --r2G 

OE5.33.e87 
4.- - - 
20 

: Sale M IS- et Soket hl et M - -i-Socket m - 

'Support 'Intel Core 2 Duo ¡Support Intel Core ¡Duo ¡Support Intel Core 2 Duo .1.- 

c  

10.rorn), ilvkirom), 
.ancl OES-LIPPen C 

.and 
!Core Duo. Cone Solo (Yonah) !Clue °T1°' Core Solo (Y°°3h) knit eleron ha CPU 

:Celeron M CPU -4!Celeron M CPU OE .i..  

rrtIniPC Duo 

NP345•VX 

mini PC Duo 
t-
MP945-X 

41-

rndriiPC Duo 

-OEMPT345-M2 
(Combo) 

917./1 

-1-,Inal Coni 2 Duo / Cors Duo Intel Core 2 Duo/Core Duo Intel Celeron ha 4.. 
CPU 'CPU 

OE Propnetary ,Propneary 

*keel 945GM • IC liTee7011 -intol 945Gha • IČH7m 
r- -t-
SO.Davt!IDDRII 1 I ,SO4:111,1-IODRII li. I 

- _ 

'Il.liV lel..le 1 

DM/ D-Sub/ Y-Pb-Pr / *h31/1 1 COE -5u9 I 1.-Pb.Pr/ -OM 1 0-Sub i Y-Pb-Pr / 
S-V/so OE S.LaJeo s-vaeo 

r- 1-
-OERD OEii-Alia. 5 1 CH HD Aud/o, .5 I CH HD /aide. 51 CH 

1-Gigaba L0111 IEEE 1394 / !Gigabit LAN / IEEE 1394 / 'Gestate LAN / IEEE 
SATAN SATA II 1394 / SATA II 

mmi PCI Slot . I -OEMTni PCI Slot . 1 rnini PCI Slot i I 
.. _ 

--+-
Super Nth/ Combo (Option) 'Super Mirti / Combo (Option) -1-C*.orribo • • 

+-

e +eel eemmg 49(0)  

vceekss scp2 II big (Opte)MAreless $02 11 big (Ophon) _Indreless 802 It b/g 

none 

TV Tuner řOpuon) .4.TV Tuner (Option) 

'8-490A/).1.98(H;b8.49(13) 49(101,b19(KH>C 40(0) 

.i.7Vn°11ezn5Gohe.,;Luner5:0:(:(118.)5(0) 

none 

'155(e/).50(rfarte-5(0) -111835(W).8L 50(H).1850:0 

_ _ ›st. 

4.1. 45kg ) 2 pound (II W ) 

Saver/Flack 

Intel 944fflocei:44 OH 

CPU 

Propntlary 

*bra ii-tOE-7C-L.-i-E-MTha 

%CYO:MA DORM I 
- 

none 

11 45kg 1 3.2 pound (ulW.) i .4'.A. g 1 3.2 pound 

Silver/Plack Sta-ck 

-4- 
'Intel 9450M.ICH7M -Lintel 04 1CmL hit .ICI47 

(titirom). 
Core Duo, Cone Solo (Yon») 
and 
Coloren M CPU 

5334157 '533.07 

• 945Ght OnDis 
. . 

Intel GM.A 950 

1 

. 1 (via Cilrlso-DVIA.VA Y 
cable) 

none . 

. I (Composee • S-Vdeo 
•Y-Pb-Pr 
Cable) 

*4Dpen Thermal hbdule 

*Internal minrPCI' I 

-.HD Audio. 5 ICH-

I 
_ 

'Line-Out (Front-Out L/R) 1 
r--- 

Mic-In (OentralfSubwoofer 

'out ) *OE I 

*S/POIF_OUT 

ATA Connector 

S-ATA Connector 

ODD bay 

2.r HOD bay 

HIDDEN NIC 

Napájeni 

Sitbvá napiti 

Operating Temperature 

Prostředi Storage Temperature 

'Operating Humidity 

Podporované operaeni systémy 

Optickä mechanika 

Dálkové ovládáni IR 

_ 
. 1 (via Adapter) 

Ireel-10/100/Ice-

% I (for Slim Optical) _ 
1 (for 2.5' HDD) 

re 2 (Rear) 

*. 1 (Rear. tipins) 

*r 1 (Slime-Sawn ODD) 
- - _ 
1 (2 5' SATA HOD) 

1 

"85W (19V. ).5A) AC Adapter 

AC I00-240V 

.187- 35 e: (50 - 05•F) 

5 - 95/RH 
r-
lAiindows XP / XP MCE 2005 

OE M:el 9450M Pln Dio 

Intel GMA 950 

1 

'.. I (via Dheso.D\ANGA Y 
'cable) 

'none 

. 1 (Composes /- S-Vdeo 
•Y•Pb-Pr 
'Cab?') 
- --

OEACipen Thermal miduls 
- _ 

OE Internal mini PCI o I 

Ii() Pudic,, 5 ICH 

.1 

1 

4. I (via Adapter) 

Met 10/100/1000 

. 1 (tor Stem Optical) 
- -  

e -I (tor 2 r HOD) 

2 (Rear) 

. I (Rear, Spins) 

I (OE SIcit-c-n- Skrn- 01313) 
-4-
t 1 (2 5- SATA HOD) 

I 

05W (19hL 3.e.A) AC- Mapeer 

AC 100-240V 

•I0 - .35 ': 150 - 95 -F) 

1:10 - 4oC 

,5-95'SRH 

7-

4-- rub.k:mion 

,533/867 ¡S11 

Imet 945GM 943GML OnDre 

OMA 950 !keel GLZ14.9e0 

1 1 

• (Via Did-to- OWVOA y 4, I 4,2 rivIt0.‘d;.41 
able) iaaapte9 

-e-
none 

x 1 (Composite • S.V.leo 
•Y-Pti.Pr 
Cable) 

410pen Therm al11..11//uull,, 

-7Internal Mihl PCI x 1 

- ,HD keen% SICH 

1 

_ 

I 

-t. I (via Naples) 

Intel 101100/1000 

.I (for Slim Optical) 

OE. I ((or 2.5' HOD) 

T. (Rear) 

'. I (Rear, (pins) 
-4-

. I (Composite • S-Ladeo 

1Pr Cable) 

AOpen Thermal 

trsemal mini PC Ir 1 
4 
,HO Audio. 5 1CH 
OE 

1 

'. (via Maples) 
. _ . 
'Wee  10110011090 

1 (tor Slim Optical) 

1 (for 2.5" HOD) 

'OE.K 2 (Rea.) 

1 (Pear, Coins) 

. _: I (Slot-uiShrn 000) .% 1 (Ski-in Slim ODD) 

. 1 (2.5' SATA HOD) . 1 (2 5' SATA HOD) 
-t-
. 1 ;. 1 

-• 
85W (19V, 3 5A) AC Alapter OE65W (IO'.-, 3.5A) AC 

-rac 100-240V ' t.c loo-24cni 

io - 35 C (50 - 959_ 10 - 35 'C (50 - 0512 

to - 4.3'C' OE.io - 431: 
4- _i_ 
5 - 951.RH 5 - 951.RH 

-i- _ 
¡windows XP / VP 

'Sedans XP d XP NICE 2005 AMIndows XP /XP MCE 2005 'lac E 2005 

'Optional .0phorial lOption kow i c D-Re 
t- -1--- iSlobin Sám Comte 

-i 

--1-

ve.0MCE1 none hone none 
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TRUST-F(10-EXE 
V současné době se naprostá většina různých virů 

a dalších škůdců PC šíří prostřednictvím elektronické poš-
ty. Využívá se k tornu nepozornosti, zvědavosti a počíta-
čové nevzdělanosti běžných uživatelů, kteří důvěřivě klik-
nou téměř na cokoliv. Spustí tak (obvykle aniž o tom vědí) 
malé škodlivé programy, označované jako viry, spyware, 
adware ap. Casto jsou tyto škodlivé programy maskovány 
nějakým zábavným programem, takže uživatel má pocit, 
že vidí co chtěl. Dalším zdrojem nebezpečných programů 
jsou diskety, cédéčka a USB paměti, na kterých si uživatel 
přinese nakopírované „zaručeně dobré" věci od přátel. Nej-
lepší ochranou proti tomuto nebezpečí je jistě vzdělávání 
a výchova uživatelů. Lze tomu ale napomoci i technickými 
prostředky — jedním z nich je program Trust-No-Exe. 

Access Denied 

o You are not permitted to execute the following program 'CAEmattAtt achments1happy99. se' /S 

Please contact your administrator if you require access. 

Close I 

V operačním systému Microsoft 
Wndows NT/2000/XP/Vista má admi-
nistrátor samozřejmé možnost zakázat 
používání kteréhokoliv disku, adresáře 
jednotlivého souboru. Dojde-li k poku-
su uživatele o přistup k takovému sou-
boru, objeví se obvykle hláška z obráz-
ku vpravo. Běžný uživatel z ni nepozná 
o co jde a proč nemůže udělat to, co 
chce; domnívá se obvykle, že nastala 
chyba a neuvädomi si, že se mu sdělu-
je, že právě on nemá k požadovanému 
souboru povolený přístup. 

Základním nedostatkem ale je, že 
tento způsob ochrany funguje pouze na 
pamětových systémech, používajících 
souborový systém NTFS. Všechny dis-

Tnatetee 

Access tut 

CZ:=IMMIZIMIZI1111! 
Access Let 

UnevhselgerogarnA 

cApro7 a-1 
cOE‘proge am Nes 
c:W.velores 
c:h.trint 
gerolectseiustomece 

Browse Nevi I Eck I Delete 

Derry list 

IlleeberektilieogPtatiiiii•exe clprograto f deed:lock express 
c:Imnre‘systent3e.scrIpt.exe 

Broome Nevi Eck I Delete 

Delver 

Status : The service ts runnre. Raft I Stop 

r- Qs. pess.,f Pease contact your admire ator /OE yot., require access. 

IiákCrrpIr J czc„,1f _Apr_k,j 

ovlädaci panel programu Trust-No-Exe 

Program srozumitelné informuje uživatele, 
(nahofe) prod nemüte udělat to, co chtěl; na 
rozcIll od poněkud matoucí hläšky, kterou 
zobrazí Windows prl pokusu o pfístup do 
zakázaného prostoru (dole) 

POE"OEMIre"1"er.."111.11.W 

o Access to the greet-lei dram path. cr fie 6 Cerercl. 

ky se souborovým systémem FAT, mezi 
které patří diskety, CD, DVD, běžné 
USB paměti flash ad., nelze takto za-
bezpečit. Lze je samozřejmě kompletně 
zakázat, ale tim se uživateli zamezí při-

çcercaectecasoe‘e 

Asidibonal Woristataans - 

46.2j) rectum 

elgroja-.1 

e4"7"fir===1 11.11111. 1'1 cAnrdme 
claret 

Deny Ust 

ienfit-7—tebe 

[tmre um hi, 

ewer 

Status : „vs 

Pease seaact • «setu'tohstelarsi clone Tnutaio-Ere 
settees to: 

-* (rise tietvecia 

t- Coecuters New e 
2! Mars 

Nectur 

Satcro 

IelIC1rc 

g Ozarm 

nixie Cumaters I c1 ceii 

Program podporuje i snadnou instalaci a "klonovánr nastavenl pro skupinu počítačů 

Load I See I Neer I Delete I 

Status : 

Afel5ettreI 

1:=01111MIM jj 
Pease select a f older to do« fies to be ereated from : 

Comments ard Sett.> 
rj_jr.3. 1 

12.1 nr-ex 
OELf fosdonridArp 
1.,:j My Documents 
121 Proem Fies 

accrace 
(2J System Volume Irionnabon 

Cj Temp 

$2,1 wecce 
CLJ ~cot Vkdarea 

4 I ear 

cr ] Cancel 

... a okno pro výběr povolených souborů 

stup i k užitečným, potřebným a ne-
škodným souborům, na nich uloženým. 

Trust-No-Exe 

Program Trust-No-Exe je filtr, který 
rozpozná veškeré spustitelné sou bory 
(tedy v podstatě programy). Připojí se 
k operačnímu systému počítače a po-
rovnává všechny tyto soubory před je-
jich spuštěním se seznamem souborů 
nebo adresářů, které jsou administrá-
torem označeny jako důvěryhodné. Po-
kud se chce spustit nějaký soubor, který 
v tomto seznamu není, zobrazí se dia-
logové okno, informující o této skuteč-
nosti srozumitelně uživatele (zněni textu 
lze upravit). 

Program Trust-No-Exe tak v kombi-
naci se standardním nastavením přístu-
pových práv umožni bezproblémově 
spouštění běžných legálních aplikací 
a přístup do většiny adresářů a zabráni 
spouštěni jakýchkoliv neznámých a ne-
zaregistrovaných souborů. Aby nebylo 
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nutně nastavovat jednotlivě povolení 
pro systémové programy z adresářů 
C:IVVindows i např. C:1Program Files, 
stačí napsat tyto adresáře jako důvěry-
hodné a zároveň běžným způsobem 
(který umožňuji 1,14ndows XP) zakázat 
uživateli možnost zápisu do těchto 
adresářů, takže se tam nemůže dostat 
žádný nepovolený program. 

Trust-No-Exe nerozpoznává spusti-
telné programy pouze podle koncovky, 
ale je navázán na systémové procesy 
a pozná, pokud se systémové rutiny 
snaží vytvořit nějaký proces a nahrát 
ho do paměti, kde by se mohl provést. 

V takovém případě zabráni nahráni 
souboru do paměti. Nelze ho tedy nikte-
rak snadno obelstít. 

Trust-No-Exe Control Panel 

Program je navržen pro snadné po-
užíváni a nastaveni a vytvoří si svoji 
ikonu v Ovládacích panelech, odkud 
lze pak nastavovat všechny jeho para-
metry a upravovat seznam povolených 
souborů. 

Program chrání počítač bez ohledu 
na to, který uživatel (včetně administrá-
tora) je k němu právě přihlášen. Pro in-
stalaci nových programů může samo-

zřejmě administrátor jeho funkci kdyko-
liv dočasně pozastavit a nové programy 
pak připsat do seznamu. 

Program je určen hlavně pro kance-
láře a firmy, ale neměně užitečný bude 
i v domácnostech, kde muže zabránit 
např. dětem a jiným nezkušeným uživa-
telům „zavirovat" počítač a umožnit pak 
třeba odcizeni nějakých důležitých sou-
kromých údajů. 

Program Trust-No-Exe je k dispozici 
zdarma v souboru trustnoexev304.zip 
na www beyondlogic org/consulting/ 
trust-no-exeltrustnoexev304.zip (má 
255 kB). 

PROTOCOL ANALYSER 
Při navrhováni a nastavování různých doplňků k počítači, které se připojuji přes sériový port, je obvykle 

zapotřebí zjistit, zda a jaká data v obou směrech přes daný port putují. 

Jednoduchý způsob monitorováni 
provozu přes sériový port počítače na-
bízí program Protocol Analyser. Spoušti 
se na jiném počítači, na jehož dva se-
dove porty se připojí napěfove úrovně 
RxD a TxD sledovaného portu (proti 
společnému vývodu). Schema potřeb-
ného „udělätka" je na obr. 1. Propojené 

1 CO 

DIE DCE 

Obr. 1. Pflpravek 
pro monitorován! portu 

Co,," 
TXD 

COM2 
RIO 

: Protocol Analyser Configuration File 

: Craig Peacock 

; <Craig.Peacockgbeyondlogic.org> 

; ComPort is the number of the 
; Communication Port Used. (COMM) 

ComPort1,1 
ComPort2=2 

; ComBaud is the Baud Rate 

; of the Communications (9600bps) 

ComBaudl.,9600 

ComBaud29600 

ComBufferSize is the Size in 
: bytes of the Communications Buffer 

ComBufferSizel=2000 

ComBufferSize2.2000 

; Display Format: Possible Options-

: ASCII 

: DECIMAL 

: HEEDUMP 

DisplayFormatelEXDUMP 

TransmitColoureMHITE 
ReceiveColourYELLOW 

Obr. 2. Konfigurační soubor protocol.cfg 

&DAPRUIDCOLOM NOD 
tt.://www... .nd n.1c.o 

86 .1,1 11 .t OB 72 04 00 R. 88 11 00 OB 72 04 00 
08 00 00 88 01 81 01 81 34 34 33 34 08 80 00 00 
00 00 08 08 08 88 08 00 00 08 00 00 89 00 08 OD 
00 87 01 08 00 AO 86 01 00 04 00 AO 86 01 00 48 
OD 03 00 10 OD 03 00 00 80 00 80 40 9C 08 80 00 
08 00 08 88 08 00 80 00 00 00 00 BO 20 01 FF FF 
01 00 00 08 DO FF FF 6C 00 FF FF FF FF 28 38 77 
OS 10 8D 54 04 86 88 11 00 OB 72 04 08 86 88 11 
00 OB 72 04 08 86 88 11 00 OB 72 04 08 88 00 On 
08 81 81 81 01 35 34 33 34 08 00 00 88 BO 08 00 
08 80 00 08 00 80 80 00 00 89 00 00 00 00 0? 81 
08 88 AO 86 81 80 04 80 AO 86 81 08 40 OD 03 08 
40 OD 03 0000000000409C000280000000 
08 00 80 BO 00 00 00 00 BO 20 01 FF FF 01 00 80 
00 00 FF FF 6C 00 FF FF FF FF 40 DC 7E 05 10 8D 
S4 04 86 88 11 00 OB 72 04 88 86 88 11 00 OB 72 
04 08 86 88 11 00 OB 72 04 80 08 80 08 88 01 01 
81 01 36 34 33 34 00 00 BO 08 08 80 08 BO 00 BO 
80 00 00 00 00 00 89 00 00 00 00 07 81 80 80 AO 
86 01 00 04 00 AO 86 01 BO 40 OD 83 BO 48 OD 03 
BO 80 00 00 08 48 9C 00 80 88 80 80 00 08 CO BO 
88 00 00 00 80 BO 28 81 60 88 81 00 08 08 80 FF 
FF 6C BO FF 

FI: F2: COM F.J: 9 6086 F1' 5-

:11: 

 4434 .... 
F • 

 IL .. 

et. 

  1. Tdi 

• 5434  

P cc  

.. 1. 
4. .r  

..6434e 

  E  

1. 
. 9,.600bps HEXDUMP 

Obr. 3. Protocol Analyser pracující v režimu HexDump 

eDAPRGTMCLEXE 
tt.://www.. nao. 

00 00 01 %3 01 ' fl 00 00 00 
2B 06 48 CA 06 08 00 00 80 00 00 
03 01 FF FF 01 00 00 BO 00 02 00 
E4 83 08 00 08 00 00 00 80 89 08 
FF 01 00 00 BO 00 02 00 FF FF FF 
00 00 00 00 00 00 89 80 00 00 08 
00 08 00 02 00 FF FF FF FF FF FF 
00 08 80 89 80 80 80 00 34 F0 49 
82 88 FF FF FF FF FF FF 90 34 OS 
89 08 88 00 00 34 FO 49 FF 34 FO 
08 82 80 FF FF FF FF FF FF 30 SA 
00 89 80 00 00 00 34 FO 49 02 00 
FF FF FF FF FF FF RO 28 4C 84 CO 
08 80 00 34 FO 49 02 08 81 00 00 
FF FF FF FO B6 88 66 07 00 88 D9 
00 08 81 83 01 FF FF 01 80 08 80 
73 06 88 66 07 08 66 65 68 20 83 
83 01 FF FF 81 80 00 08 00 82 00 
66 07 08 08 00 00 08 00 80 88 27 
FF 01 80 00 00 00 02 00 FF FP FF 
87 61 27 DI BA 48 88 50 6C 82 00 
01 BO 00 01 03 01 FF FF 01 00 80 
24 37 OS F8 
Fl: F2: . 1 FJ: 9 600b s 

INCIE3 

80 
00 
FF 
00 
FF 
34 
SO 
02 
04 
49 
28 
81 
so 
81 
SA 
00 
3F 
FF 
AS 
FF 
FF 
00 

F4' 

0 
89 
FF 
08 
FF 
FO 
F2 
00 
20 
82 
04 
88 
68 
03 
CB 
02 
89 
PF 
34 
FF 
FF 
00 

00 FP 
00 80 
FF FF 
00 34 
FF 80 
49 02 
FS 83 
81 08 
88 38 
00 01 
CO BO 
BO 01 
06 10 

FF 
EC 63 
00 FF 
93 52 
FF FF 
13 84 
FF 38 
FP FF 
02 88 

01 

FF 
88 
FF 
FO 
DS 
BO 
28 
08 
06 
80 
60 
83 
Sc 

6:56:5 Pn 
FF F F FF s 93 FD 0 048 
08 34 FO 49 02 88 01 00 80 81 
FF DO 41 08 04 88 F8 FB 05 18 
49 02 08 81 08 00 01 83 81 FF 
OC 04 60 48 28 06 48 CA 06 08 
01 BO 08 01 83 81 FF FF 81 80 
88 38 06 48 CA 06 00 80 00 00 
81 03 81 FF FF 01 08 88 08 08 
48 CA 06 00 08 00 00 00 00 00 
00 81 03 01 FF FF 01 88 08 00 
06 19 SC OC 00 80 80 00 80 88 
01 FF FF 01 80 80 BO 00 82 08 
OC 80 80 88 88 80 80 80 89 00 

FF 01 08 88 80 88 02 88 FF FF FF 
89 00 00 00 00 34 FO 49 82 08 81 
FP FF FF FF FF E8 CB 36 84 98 C3 
98 89 IC FO 49 82 80 81 00 80 01 
FF FF FO 26 40 04 90 C3 73 86 88 
FO 49 02 80 01 88 80 81 03 81 FF 
CD 80 84 CO 83 2F OS 18 E4 03 00 
FF 88 SO 6C 97 82 28 FO 49 02 00 
FF FP FF FF FF FF 50 6E 88 04 60 

FS; . HkX 

Obr. 4. Protocol Analyser precujIcf v režimu Hex Mode. Bile jsou zobrazena odesllanä data, 
žluté jsou pak zobrazena pfijimanä data 

konektory DTE a DCE představují pro-
pojovací kabel mezi sledovaným por-
tem počítače (DTE) a připojeným zaři-
zenim (DCE). Do tohoto kabelu se mu-
site „napíchnout" a vyvést napěťové 
úrovně RxD a TxD na konektory, který-
mi se připojí do dvou zvolených sério-
vých portů druhého počítače. na kterém 
běží program Protocol Analyser. 

V konfiguračním souboru programu 
(obr. 2) nastavite čísla použitých sério-
vých portů, komunikační rychlosti obou 
portů, velikost vyrovnávací paměti, způ-
sob zobrazeni výpisu v okně progra-
mu a barvy výpisu přijímaných a vysíla-
ných dat. Program stáhnete zdarma na 
wŕwbeyondlogic.org/protocolanalyser/ 
protocol zip (17,4 kB). 
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TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI 
Deska mini ITX za 1300 Ke 
V naší rubrice jsme již několikrát 

(naposledy nedávno) informovali o ma-
lých základních deskách PC EPIA for-
mátu mini ITX (17x17 cm). Jejich ceny 
se pohybují mezi 3000 a 8000 Kč. 

Se zcela revoluční nabídkou vtom-
to oboru přišel loni Intel. Svůj model 
této velikosti, desku Intel D201GLY, 
prodává (na našem trhu) za přibližně 
1300 Kč včetně DPH! Deska je stejně 
jako desky EPIA již osazená proceso-
rem, v tomto případě Intel Celeron 
M215 1333 MHz (1). Stačí tedy osadit 
paměť RAM (3), maximálně 1 GB, při-
pojit pevný disk (5) a vložit do vhodné 
skříňky se zdrojem (již se na Internetu 
objevilo několik návodů na malý počítač 
za 5000 Kč). 

V tomto baleni prodává Intel svoji základní 
desku mini/TX 

PCI Masters OE) 
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Deska používá k zajištění svých 
funkci čipovou sadu SiS662/966L (2) 
— má integrovanou zvukovou kartu 
s dvoukanálovým stereofonním výstu-
pem (7), i když čipová sada by umožnila 
HD audio, integrovanou grafickou kartu, 
která používá paměť z operační paměti 

SiS662/966L HyperStreaming"TM Platform 

Pi —"OECI Express ‚15 i 
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Deska Intel D201GLY používá čipovou sadu SiS662/966L 

Deska Intel D201GLY formátu mini/TX o rozmérech 17 x 17 cm stop pouze 1300 Kč 

RAM (maximálně 128 MB), integrova-
nou síťovou kartu 10/100 Mb/s (6), při-
pravené vývody pro celkem 6 portů 
USB (8), jedno rozhraní IDE (5) pro pev-
ný disk a CD/DVD mechaniku) a jeden 
slot pro přídavnou kartu PCI (4). 

Podle recenzi deska přehrává bez 
problémů veškeré audio a video kromě 
HD videa (maximálně H.264 do rozli-
šení 720p). Spotřeba počítače s touto 
deskou, pevným diskem 2,5" a optickou 
mechanikou DVD je asi 30 W. 

Radek 

MPEG2 

MPEG2 [ND 

Xel3 

XmO 

I-1264 AVC 

rce4 AVC 
ti264 AVC 

H264 AVC 

WMV9 Vd1 

WIVre VC I 

WAAVO VC 

Ouhc1lIme 

Oulckhrna 

Owtkume 

528 576 

720 576 

624 532 

960 x 528 

720 x 533 

1024 or 766 

1200 a 720 

1420. tmo 
6-10 a 480 

1024 w 576 

1250 . 720 

432p 

723p 

1030p 

Výsledek 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

Neffldne 

OK 

OK 

NevAidne 

Nezvládne 

Nezvládne 

Nemládne 

Tato tabulka, pfevzatä ze serveru 
pctuning.cz, shrnuje schopnosti desky Intel 

D201GLY prl pfehrávánl videa 
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Cestovní myš BenQ 

Bezdrátová optická myš BenQ S700 
je velká asi jako kreditní karta a ve slo-
ženém stavu i velmi tenká (90x 55x 13 
mm). Má standardní tři tlačítka a rolo-
vací kolečko, senzor s rozlišením 1000 
DPI by měl zajistit přesné snímán' 
pohybu na libovolné podložce. Bezdrá-
tový vysílač (27 MHz) do portu USB pro 
propojeni s počítačem se nechá při 
přenášení uschovat do „Carob" myši, 
což je velmi praktické. Jak jez obrázku 
patrné, při používání se myš vyklene 
nahoru, míru vyklenuti si lze nastavit 
k vlastnímu pohodlnému užívání. K na-
pájení myši slouží dva nabíjecí tužkové 
akumulátory (AA). Cena myši BenQ 
S700 na našem trhu je asi 500 Kč. 

Sklädaci myš Bent) S700 

MX Air 

Společnost Logitech je známá svými 
originálními inovacemi běžných ovláda-
cích zařízeni k PC. Její poslední novin-
kou je luxusní počítačová myš kombi-
novaná s dálkovým ovladačem. S počí-
tačem komunikuje bezdrátově na kmi-
točtu 2,4 GHz (dosah asi 10 m). Myš 
napájí vestavěný akumulátor Li-Ion, pl-
né nabití má zajistit až 5 dni používáni. 
O přesné snímání pohybu ruky se stará 
technologie, kterou Logitech nazývá 
FreeSpace. Myši se dá ovládat kurzor 
bez ohledu na její polohu (nemusí tedy 
ležet na jakémkoliv podkladu) — nezá-
leží na tom, kde má spodek a kde vrch 
a jak je natočená, ale na tom, kterým 
směrem pohybujete rukou v prostoru. 
Ovládat se tedy dá pouhým otáčením 
zápěstí, ale můžete i máchat rukou, 
myš se tornu přizpůsobí. Misto klasic-
kého rolovacího kolečka" má kolečko 
virtuální (jako některé notebooky) — je 

Myš/dálkový ovladač Logitech MX Air 

to ploška, po které posunováním prstu 
nahoru nebo dolů dosáhnete stejného 
efektu, jako při obdobném pohybu s ko-
lečkem. Dálkové ovládáni je klasické 
infračervené, pině naprogramovatelné 
z počítače. MX Air je pěkné zařízení, 
které se hod( zejména do obývacího 
pokoje k multimediálnímu počítačové-
mu centru. Pěkná je ale i jeho cena na 
našem trhu —3000 až 4000 Kč s DPH. 

Domácí servery Synology 

Malé a cenově dostupné domácí 
servery vyrábí a i u nás prodává firma 
Synology. Kromě základních funkci 
sdíleni souborů mají zabudovaný we-
bový server s PHP a MySQL, FTP ser-
ver, sdíleni fotografii a videa/audia na 
síti, programovatelné stahováni soubo-
rů z Internetu ad. Mají několik konektorů 
USB pro připojení dalších vnějších USB 
pamětí a disků nebo sdílených tiskáren. 
Některé typy mají i konektor eSATA pro 
připojení externích disků SATA. 

Servery používajf pevné disky SATA 
podle volby uživatele (dodávají se bez 
nich). Umožňuji automatizované zálo-
hování souborů z/na PC. Všechny typy 
se nastavuji z webového rozhraní z kte-
réhokoliv počítače v síti LAN, do které 
se připojuji rychlostí až 1 Gb/s. 

Typ DS107 má prostor pro jeden 
pevný disk SATA (at 1 TB) a spotřebu 
14 až 40 W. Má rozměry 160x218 x63 
mm a váži (bez disků) 0,81 kg. Cena 

J 

se pohybuje mezi 4000 až 5000 le 
včetně DPH. 

Typ DS207 má prostor pro dva pev-
né disky (až 1 TB každý) a podporuje 
jejich propojeni do diskového pole RAID 
typu 0 nebo 1. Spotřeba serveru je 15 
až 50W (podle pevných disků a zátěže). 
Má rozměry 160 x218x88 mm a váži 
(bez disků) 0,98 kg. Cena se pohybuje 
mezi 5400 až 7800 Kč včetně DPH. 

Typ CS407e má misto až pro čtyři 
pevné disky s podporou diskových poll 
RAID 0,1 a 5 a spotřebu 16 až 70 W. 
Rozměry má 230x 168x184 mm a váži 
(bez disků) 2,23 kg. Cena se pohybuje 
mezi 10 400 až 14 000 Kč včetně DPH. 

Polovodičové disky Toshiba 

Společnost Toshiba představila svoji 
výrobu tzv. polovodičových disků (SSD, 
solid state drive) na bázi technologie 
NAND-flash MLC 56 nm. První typy bu-
dou mít kapacitu 32 GB, 64 GB a 128 
GB při rozměru odpovídajícím klasic-
kému (rotačnímu) disku 1,8". Rychlost 
zápisu by měla byt 40 MB/s, rychlost 
čtení 100 MB/s. Předpokládané ceny 
zatím nejsou známé. 

Polovodičový disk Toshiba 128 GB 

Malé domácl server, Synology — zleva DS107, DS207 a CS407 
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http://spicep.sourceforge.net 
Spice* je univerzální program pro simulaci elektronických 

obvodů, založený přímo na softwaru Spice, vyvinutém na 
University of Carolina v Berkeley. Pracuje v OS DOS, Win-
dows a Linux. Je to přísně neziskový projekt a jeho hlavním 
účelem je umožnit univerzitním studentürn a amatérským 
elektronikům otestovat svoje projekty. Je dostupný i zdrojový 
kód programu, takže z něj lze čerpat inspiraci pro připadnou 
tvorbu vlastních softwarových algoritmů 

www.cadsoft.de/info.htm 
Dalším velmi známým programem pro návrh plošných 

spojů je EAGLE. Je to snadno použitelný ale přitom mocný 
nástroj —jeho název je zkratkou z Easily Applicable Graphical 
Layout Editor. Program EAGLE se skládá ze tří hlavních 
modulů — editoru rozmístění součástek, editoru schémat 
a autorouteru, který hledá a navrhuje optimální propojeni 
součástek na desce podle schématu. 
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www.ni.com/academic/multisiinse.htm 
Program Multisim Student Edition je jednoduchý simu-

lační software firmy National Instruments, používaný na ško-
lách iv praxi. Lze s ním simulovat a analyzovat jednodušší 
elektronické obvody pro hobby a školní projekty a později 
třeba exportovat tyto simulace do měřicího softwaru pro 
porovnávání se skutečným chováním reálného prototypu 
zkoumaného zapojeni. 

www.beigebag.com 
82 Spice v.5 je další software pro simulaci funkce elek-

tronických obvodů na bázi známého Spice. Mä testovací 
a interaktivní režim a v demo verzi, která je k dispozici zdar-
ma, nelze ukládat a tisknout a je omezena na 30 dní. 
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Zelscope je program pro Windows, který vytvoří z PC 

dvoupaprskový pamětový osciloskop a spektrální analyzátor. 
Využivá zvukovou kartu počítače jako převodník A/D a zo-
brazuje reálný průběh nebo spektrum vstupního signálu. 
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Me109 

RÁDIO „HISTORIE" 

Vojenská tajemství 2. světové války 

Válečné přístroje avioniky - 
radiokompasy EZ6 a FuG16Z 

Rudolf Balek 

(Pokračováni) 

Konstrukce stanice FuG16 odpovidala 
tehdejší filozofii, zaběhnutému způsobu 
výroby, technologie a samozřejmě archi-
tektury. Součásti jsou logicky a přehledně 
uspořádany a očíslovány, nenajdeme zde 
žádné proluky. Neubráníme se ale dojmu, 
že se jedná o KV a nikoli o VKV přístroj. 

Několik poválečných let sloužila stani-
ce FuG16 v našem vojenském letectvu 
a měl jsem možnost s ni pracovat. Moje 
osobni poznámka: Jestlipak si vzpome-
nou staří pamětnici - bývali stihači, piloti 
„Mezků" (tak se říkalo letounům Messer-

Připomínky a doplňky k seriálu 
„Válečné přístroje avioniky - 
radiokompasy EZ6 a FuG16Z" 

V PE 8/2007 je v obr. 27 stejná chyba, 
jako byla už v PE 8/2005, obr. 20 ve sché-
matu přijimače Lo1OUK39, zvaného „Marine 
Fritz". V tomto zapojeni přijímací anténa 
nemá žádnou vazbu na vstupní okruh (L10), 
vazbu mä pouze na odlad'ovač L8/L9. To by 
bylo až příliš zjednodušené schema. V uve-

schmitt, zde Mol 09, které naše armáda 
v té době též používala), jak je můj ano-
nymní hlas éterem stanici FuG16 naváděl 
při cvičných ostrých střelbách na maketu 
nákladního auta? Bylo to na šumavě, 
Knížecí stolec, léto 1949. 

Úprava stanice FuG16Z (Z- let na cil) 
na radiokompas umožňuje navigaci na 
VKV. K tomu sloužil pridavný přistroj letu 
na cil s typovým označením ZVG16, 
umístěný v nenápadné skřiňce, s nimž 
vás seznámíme v prištich číslech. 

(Pokračováni) 

Obr. 39. Uspořádáni antén palubní stani-
ce FuG16(Z), běžné provedení u denní-
ho stihače, letadla Me109. 1 - pevný za-
měřovací ram PR16; 2 - anténa „T" pro 
délkový provoz, zvednutá pomocí stoup-
ku; 3 - šikmá anténa pro blízký provoz při 
letu ve skupině a při bojových akcích; 
4 - smyčková anténa pro blízký provoz; 
5 - stanice FuG16(Z), infrastruktura, me-
niče, rozváciěč apod.; 6 - přistroj dotazu 
přítel/nepřítel, FuG25a; 7 - pružná ante-

na (pletená) stanice FuG25a 

Obr. 38. (Vlevo) Přední panel s ovládací-
mi prvky stanice FuG16Z. V podstatě se 
neliší od stanice FuG16. 1 - stupnice při-
jimače E162 se zvětšovacím sklem; 2, 
15 - aretovací šrouby pro nastaveni dvou 
pracovních kmitočtů; 3 - jemné doladění 
přijimače o ±30 kHz, víc než jeden dílek 
stupnice; 4, 13 - ruční naladěni přijimače 
a vysílače: 5 - adapter dálkového nala-
děn! přijimače FA16E-4; 6 - pod krytem 
kapacitní trimr oscilátoru, dolaďuje cej-
chovací kmitočet; 7 - nastaveni hlasitosti 
s vypínačem „nepísknutí" - cejchováni; 
8 - druhá část adaptéru dálkového laden! 
přijimače; 9 - tlačítko TELEFONIE - 
SpK1 - uvedeni vysílače do provozu; nad 
nim dvě twine. pojistky; 10 - zásuvka pro 
připojeni servisního měřicího přístroje 
PV16, připadni pro cejchovací genera-
tor; 11 - adapter dálkového ladění vysíla-
če FA165-4; 12 - zajišťovací šroub 
v rámu: na levém spodním okraji druhý 
šroub; 14, 19 - tabulka pracovních kmito-
čtů se zajišťovacími značkami; 16 - stup-
nice vysílače S16, stejná jako u přijima-
če E16; 17 - trimr řidiciho oscilátoru - 
není ve schématu zakreslen; 18 - analo-
gový měřici přistroj anodového proudu 
SchA17. Tabulky upozorňují: neuvolňo-
vat současné I. a II. rozsah! Hlasitost se 
neovládá dálkově, každý účastník má 
svoji připojovací skříňku se třemi stupni 

hlasitosti 

dených chybných schématech chybí L15 
(Kopp(ungsschleife— Sk 2 503 520 = vazeb-
nl smyčka, jak uvádí rozpiska součástek). 
Ta 115 je mezi C34 a uzemněnou kostrou 
přijimače. 

Üdaj, že okénko stupnice milo Fresne-
lovu optiku, mi připadá nevěrohodný. Bě-
hem 3leté vojenské služby (1950 až 53) jako 
radiomechanik na letištích armády CSR 
jsem v rukou měl nespočet těchto stanic, ale 
„Fresnelku" neměla žádná. Všechny měly 
zcela běžnou tlustou čočku (lupu). 

Údaj, že vypalované závity na keramic-
kém tělísku cívek tarn jsou pro „zvýšení čini-
tele jakosti Q", je mylný. Není to kvůli Q, ale 
kvůli tepelné stabilitě indukčnosti a tim i na-
laděné frekvence. V letounu na zemi v lété 
je až +50 °C. Letoun vzlétne a za pár minut 
je ve výšce 10 km, kde je teplota -50 °C. 
Aby teplotní rozdil 100 C nezměnil naladě-

ni vlivem zmény rozmörü cívky (= indukč-
nosti), mají cívky závity z ‚vypalovacího stři-
bra" na keramice „Cant' s minimální tepel-
nou dilatací. 
V PE 9/2007 ve třetím sloupci článku ci-

tuje autor potíže s cívkou L15, kterä ovšem 
ve schématu na obr. 27 chybí, jak jsem upo-
zornil k PE 8. Citelný šum namely všechny 
přijímače. Setkal jsem se se šumivými 
a v letištní radiodilné pátral po příčině, ale 
na delší bádáni nebyl čas. Šumem snížená 
citlivost pro slabé signály— jak uvádí autor— 
nebyla na překážku přijmu komunikace tan-
ků v izraelskoegyptské válce. 

Jednou, v roce 1952 či 53, jsem na letišti 
v Hradci Kralove v letounu na zemi jasné 
a zřetelné na kmitočtu 41,5 MHz slyšel zvuk 
anglické televize BBC, vysílaný amplitudově 
(TV kanál č. 1). 

Jaroslav šubert, Praha 
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Merkur - stavebnice stále živá 
MERKUR - nikoliv planeta, ale stavebnice jako legenda stile živá, tvořivá inspira-
ce minulých I současných generaci, nostalgický návrat do vlastních dětských let 

Luboš Matyásek, OK1ACP 

Vznik výroby ko-
vové stavebnice nej-
prve pojmenované 
Inventor spadá do 
roku 1920, kdy pan 
Jaroslav Vancl (obr. 
1) začal v Polici nad 
Metuji vyrábět origi-
nální sestavu dílů, 
které se nespojovaly 
šroubky. ale háčky 
(obr. 2), něco jako se 
dnes používá u leše-
ni HAKI. Zäsadni 
změnou v koncepci 
stavebnice bylo spojováni jednotlivých 
prvků šroubky, což v roce 1925 zname-
nalo i změnu obchodní značky na dodnes 
používaný Merkur (obr. 3). 
V období dalšího rozvoje výroby se 

objevuji i prvky elektrické, jako elektro-
motorky, ale take celé soustavy vláčků, 
včetně koleji, které byly charakteristické 
prostřední sběrací kolejnici. Jak takový 
vláček s kolejištěm toho nejjednoduššího 
provedeni vypadat, je na obr. 4, kde jsem 
v roce 1942 zachycen jako jeho šťastný 
majitel. 

Obr. 2. Původní sestava dílu stavebnice Inventor Obr. 3. Jedna z prvních stavebnic Merkur 

Obr. 4. Budoucí OK1ACP v roce 1942 s vláčkem, hračkou od 
firmy Merkur 

Obr. 5. Dodnes používaná magnetovačka na permanentní 
magnety pro stavebnici Merkur - elektro 

Obr. 1. Pan J. 
Vancl. autor ko-
vové stavebnice 

Můj vztah k stavebnici Merkur byl a je 
nejen osobni, ale když jsem v roce 1960 
nastoupil do zaměstnáni v Kovopodniku 
OPMH Broumov, byla součásti úseku 
Kovo právě provozovna 02 v Polici nad 
Metuji, která pokračovala v tradiční výro-
bě, a tak se take občas stalo, fe jsem byl 
požádán o odbornou spolupráci v oboru 
elektro. Protože pan Vancl měl dvě dcery, 
stali se záhy jeho spolupracovníky oba 
zeťové, František »man, zaměřením 
spíše technik, a Karel Peluněk, zdatný 
obchodník (obr. 6). S oběma jsem se 
mnoho let denně potkával v objektu ředi-
telství v Broumově. 

Prvním mým vkladem k modernizaci 
výroby byla magnetovačka na permanent-
ni magnety pro stavebnici elektro (obr. 5), 
kterou jsem nakreslil někdy v roce 1965 
a která se bez jakýchkoliv úprav použivá 
dodnes. Před tim se magnetovalo na při-
pravku napájeném z autobaterie a kvalita 
magnetováni byla odvislá na stavu jejího 
nabiti. Nemohu nevzpomenout vliv mé 
konstruktérské činnosti se stavebnicí 
Merkur na pozdější praktické dovednosti. 
Velice rád jsem stavěl traktory s vlekem, 
kdy traktor i vlek měly řiditelnou předni 

164, 

,ezz-rt.  

Obr. 6. Karel Peluněk (vlevo) 
a František Jirman 

nápravu, a nacvičoval jsem s nimi specifi-
ku couváni tak důkladně. że při me bri-
gádě v STS (pro nepamětniky Stroj-
ně-traktorová stanice), kde jsem mäl 
o prázdninách před nástupem na prů-
myslovku obsluhovat samovaz, mi trakto-
rista klidně svěřil Zetor 15 a nestačil se di-
vit, jak jsem i se samovazem perfektně 
zacouval na určené misto. 
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Součástky stavebnice Merkur se při-
mo nabízely k sestrojováni koster pro 
různé elektronické přístroje, ale konečný 
efekt v barevném provedeni nebyl dost 
technický, a tak jsem už někdy v roce 
1974 několik kg plotének a ůhelnikú ne-
chal pokadmiovat, později raději leskle 
pozinkovat a první publikované použití je 
v Radioamatérském zpravodaji č. 6[75 na 
straně 4, kde jsem popisoval „Maly tran-
zistorový transceiver pro začátečníky 
a pásmo 80 m (obr. 7). 
V poválečných létech bylo velmi 

v módě vinutí cívek křížovým způsobem, 
zaručující zmenšeni vlastni kapacity vi-
nuti. Tehdy se to v literatuře hemžilo ná-
vody na sestrojeni křížových naviječek, 
ale pro běžného amatéra bez přístupu 
k obráběcim strojům to byly návody ne-
použitelné. Zkusil jsem v roce 1952 zho-
tovit takovou naviječku ze stavebnice 
Merkur a ono to fungovalo, i když výsle-
dek nebyl tak preciznI, jako z profesionál-
ního výrobku. Abych tehdejší konstrukci 
mohl představit, postavil jsem nyní naví-

Obr. 7. Transcei-
ver pro pásmo 80 
metrů s šasi ze 
stavebnice Merkur 

(vlevo nahoře) 

Obr. 8 a 9. Navi-
ječka křížových 

cívek (vpravo) 

Obr. 10 a 11. Pei-
stroj na odléváni 
gelových kontakt-
nich čoček, který 
sestavil akademik 
Otto Wichterle 

(vlevo) 

ječku ze současně vyráběných dílů, 
a i když se v některých detailech od pů-
vodního provedeni liší, opravdu to navíjí 
křížové cívky (obr. 8 a 9). 

Nyní se sluší připomenout zásluhu 
stavebnice Merkur na objevu světového 
významu, když profesor Otto Wichterle 
(1913 - 1998, objevitel nových umělých 
vláken, biochemických materiálů a vyná-
lezce umělých kontaktních čoček) ze 
součástek stavebnice postavil prvni prak-
ticky použitelný přistroj, který odléval na-
jednou osm gelových kontaktních čoček 
a poháněn byl alternätorkem, lidově dy-
namkem z jizdniho kola. Fotografie exis-
tuji poněkud datově chudé (obr. 10 a 11), 
mají pouze necelých 10 kB. V podniku 
Merkur se ale zabývají zhotovením repli-
ky přístroje a k tomu bude i dokonalejší 
obrazová dokumentace. 

(Pokračováni) 

Další podrobnosti o společnosti 
Merkur a Muzeu stavebnice Mer-
kur viz 

www.merkurtoys.cz 
www.merkurpolice.cz 

IF iffleor 
... , . 
, n_tio 

Obr. 12. Značka OK je ve firmě Merkur 
i v současné době zastoupena. a to 
v osobě Jindry Fabiána, OK1MFJ, který 
se stará o elektrické práce všeho druhu, 

něco jako Ferda mravenec 

43 



Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

OSCAR 
Zánik družice ANDE 

Obr. 1. Bob Bruninga, WB4APR, pii závěrečné kontrole 
družice ANDE 

ANDE je akronym - Atmospheric Neutral Drag Experiment, 
jimi byla pojmenována jedna z dalších družic americké námořní 
akademie (US Naval Academy) [1, 2]. Jak je patrné již z názvu. 
sloužila ke studiu vlivu atmosféry na pohyb družice. Nesla šest 
laserů umožňujících přesné zaměřeni polohy družice. Z aerody-
namických důvodů méla tvar koule o průměru 19 palců, obr. 1. 
Neměla žádné solární články a jediným zdrojem energie byla 
chemická baterie. Vzhledem k plánované životnosti jeden a půl 
roku ovšem ne tak ledajaká. Tvořilo ji 112 lithium thionylchlorido-
vých článků o celkové hmotnosti 11,2 kg, uspořádaných do čtyř 
bloků se sedmi řadami po čtyřech článcích v sérii. Kapacita 
zdroje tedy byla omezená, ale z druhé strany vzato poměrně 
přesné definovaná. Celková energie 532 Ah (při napětí 14 V tedy 
7448 Wh) byla proto velmi přesně rozpočítána na celou dobu 
plánované životnosti. ANDE byla vypuštěna z raketoplánu při 
misi STS-116 v prosinci 2006. Pro komunikaci byl na palubě dru-
žice klasický digipeater pracující na frekvenci 145,825 MHz 
1200 Bd AFSK. Kromě přenosů APRS vysílal telemetrii ve for-
mátu dřívějších družic PC SAT. 
A proč píšeme o ANDE v minulém čase? Protože právě 

o Vánocích 2007 se odehrála nejzajímavější fáze tohoto experi-
mentu. kdy interakce družice s atmosférou byla stále vštši, až 
25. 12. 2007 v ranních hodinách zanikla v atmosféře. Poslední 
dny ji sledovalo desítky stanic po celém světě a byla i organizo-
vána soutěž, kdo přesněji určí okamžik zániku družice. Poslední 
paket přijal JAOCAW 24. 12. ve 22.27 UTC. Efemeridy byly stále 
aktualizovány (zpřesňovány). Např. 24. 12. byl vypočet polohy 
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Obr. 2. Sestup... 
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Kepleriánské prvky: 

NAME EPOCH INC1 RAM ECCY ARGP MA MM DECY REVN 

Ao-07 8002.65769 101.49 39.59 0.0012 226.78 133.22 12.53573 -2.8E-7 51611 
Ao-10 8001.70306 25.95 237.86 0.6042 86.48 336.46 2.05872 -5.6E-7 18465 

-i.e-11 8002.69179 98.17 34.06 0.0008 248.08 111.95 14.79606 -2.0E-6 27923 
Rs-15 8002.62797 64.82 44.39 0.0152 154.43 206.43 11.27552 -3.9E-7 53618 
Fo-29 8002.87563 98.58 300.96 0.0350 286.16 70.13 13.52935 -6.2E-7 56190 
so-33 8003.73937 31.43 171.82 0.0355 20.72 340.75 14.28191 2.5E-6 47994 
Ao-40 8002.39817 7.24 104.02 0.7930 38.21 356.79 1.25583 -2.6E-6 3294 
vo-52 8003.38501 97.81 74.39 0.0026 323.50 36.44 14.81404 1.6E-6 14405 
P0-63 8003.79407 97.90 64.93 0.0014 194.00 166.08 14.79966 5.1E-6 5300 
Ao-16 8002.46951 98.21 351.22 0.0010 318.30 41.74 14.31780 -3.0E-8 93706 
10-19 8002.68428 98.19 0.41 0.0011 314.91 45.12 14.32019 -7.2E-7 93724 
Ao-27 8002.65236 98.36 329.13 0.0009 36.33 323.85 14.29227 -1.0E-8 74398 
10-26 8002.80527 98.35 330.27 0.0010 33.64 326.54 14.29474 -2.0E-8 74409 
P0-28 8002.59349 98.34 331.20 0.0010 8.36 351.78 14.30176 -7.9E-7 74431 
GO-32 8002.62300 98.39 45.82 0.0002 4139 318.54 14.23136 -1.3E-6 49252 
mo-46 8002.76597 64.56 285.21 0.0010 346.13 13.95 14.83215 7.1E-7 39313 
NO-44 8002.49015 67.05 354.08 0.0005 262.49 97.57 14.29507 1.5E-7 32658 
so-50 8002.61864 64.56 199.48 0.0076 313.05 46.42 14.71315 -1.0E-6 27046 
co-SS 8002.64889 98.72 13.22 0.0009 234.83 125.21 14.20552 6.0E-8 23379 
co-57 8003.61102 98.72 13.30 0.0009 237.00 123.03 14.20366 2.7E-7 23390 
Ao-51 8002.56238 98.09 36.35 0.0084 298.99 60.29 14.40593 1.6E-7 18441 
co-56 8002.90799 98.11 92.19 0.0196 281.51 76.42 15.47830 1.3E-4 10424 
HO-S9 8003.66183 98.26 91.20 0.0147 257.65 100.84 15.68656 4.5E-4 7231 
NO-61 7359.16654 51.62 150.07 0.0003 248.85 111.81 16.51628 1.5E-1 5877 
cp4 8002.68342 98.06 74.29 0.0087 125.76 235.17 14.55071 5.5E-6 3786 
cp3 8002.69959 98.06 73.01 0.0104 129.24 231.81 14.51900 -4.6E-7 3777 
LIBER1 8003.71749 98.06 74.01 0.0103 126.18 234.90 14.51992 3.4E-6 3790 
NOM-10 8002.94884 98.74 25.14 0.0012 308.96 51.05 14.27346 -3.9E-7 10772 
NOM-11 8002.69856 98.80 94.33 0.0011 179.23 180.89 14.14861 -1.5E-6 99436 
NOM-12 8002.71271 98.76 4.72 0.0012 247.24 112.76 14.25510 -8.5E-7 86467 
MET-3/5 8002.89625 82.55 221.84 0.0015 69.33 290.94 13.17014 5.1E-7 78769 
HET-2/21 8002.74131 82.55 243.60 0.0024 39.59 320.69 13.83624 1.9E-7 72411 
omEAm-4 8002.75882 82.54 110.36 0.0021 319.26 40.70 14.82566 3.2E-6 71362 
NOM-14 8002.87549 98.97 74.89 0.0009 252.71 107.31 14.13734 1.6E-6 67085 
sIcm-1 8002.73435 82.53 251.32 0.0023 310.73 49.19 14.81540 2.4E-6 66557 
moAA-15 8002.70049 98.55 358.89 0.0011 162.80 197.35 14.24679 -6.3E-7 50109 
REsuRs 6002.66979 98.41 54.01 0.0002 1.63 358.49 14.24152 -2.0E-7 49274 
Fueuml 8002.94893 98.71 344.46 0.0020 279.77 80.11 14.07655 -6.1E-7 44557 
omEAm-0 8002.54206 97.74 0.57 0.0002 80.18 279.96 14.73494 1.5E-7 45485 
NOM-16 8002.66970 99.14 348.33 0.0010 337.76 22.31 14.12463 -8.7E-7 37526 
NOM-17 8002.87176 98.56 12.15 0.0011 229.63 130.39 14.23938 7.3E-7 28713 
NOM-18 8002.85454 98.85 305.98 0.0015 64.95 295.32 14.11124 -1.4E-6 13501 
HUBBLE 8002.97699 28.47 327.24 0.0004 63.79 296.31 15.00321 2.9E-6 76999 
‚JARS 8002.94201 56.97 165.91 0.0085 215.01 144.54 15.50068 5.2E-5 89670 
P0-34 8002.90117 28.46 211.98 0.0005 270.41 89.59 15.17109 3.9E-6 50788 
Iss 8002.89295 51.64 154.03 0.0002 28.33 108.93 15.78271 1.4E-4 52228 
oo-38 8002.74657 100.22 47.14 0.0037 318.75 41.09 14.35824 -2.7E-7 41568 
uwE-1 8002.63892 98.11 260.08 0.0017 206.99 153.04 14.59579 2.3E-6 11630 
co-58 8002.40591 98.12 260.14 0.0017 207.48 152.55 14.59621 5.9E-7 11615 
mcuRE2 8003.69205 98.11 261.34 0.0017 205.49 154.55 14.59789 1.2E-6 10862 
FcAL 8003.71660 51.63 116.23 0.0010 53.27 306.92 15.97999 2.8E-4 5995 
FALCON 8002.56696 35.43 83.89 0.0002 352.74 7.33 15.02839 2.8E-6 4506 
MAST 8002.22468 98.06 73.16 0.0096 129.01 231.97 14.53389 -3.8E-7 3776 
cAPE1 8002.90303 98.06 73.21 0.0104 128.75 232.30 14.51918 1.2E-6 3759 

z dva dny starého souboru TLE (Two-Line Elements) zatížen již 
čtrnáctiminutovou chybou. Jak sestup družice přesně vypadal, je 
vidět z obr. 2, který jsme vypočitali z publikovaných efemerid [3]. 
Z telemetrie bylo možné pozorovat také nárůst teploty, která se 
z provozní hodnoty 20 *C začala zvyšovat 15. 12. postupně až 
na 33 'C. 

Reference: 
[1] http://web.ew.usna. edu/-bruninga/ande. html 
[2] http://web.ew.usna.edu/-bruninga/ande-ops.html 
[3] http://www.ande-deorbit.com/start. shtml 

OK2AQK 

Novinky ze Švýcarska 

• Švýcarské úřady nyní povolily po dohodě s amatérskou orga-
nizací USKA držitelům omezených koncesi (prefix HB3) provoz 
i na KV pásmech, a to na pásmech 1,8. 3,5, 21 a 28 MHz s ma-
ximálním výkonem 100 W PEP všemi druhy provozu. • USKA 
vydávala 75 let svůj bulletin OLD MAN (byl k dispozici na ÖRK), 
prosincové číslo 2007 bylo jeho poslední. Od února je nyní na-
hrazen čtyřbarevným dvouměsíčníkem s názvem „HB Radio", 
který má formát A4 (dřívější Old Man A5). • USKA bude také 
vydávat příležitostný diplom EURO-08 u příležitosti blížícího se 
fotbalového mistrovství. 

QX 
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Počítač v ham-shacku XLV 
(Pokračováni) 

CQRLOG 
- nový staniční deník 

Pokud je nalezen QSL manažer, zob-
razi se upozorněni QSL Manager found. 
CQRLOG podporuje volně šifitelnou data-
bázi QSL manažerů od ON6DP, jejiž po-
slední verze obsahuje víc net 75 000 ma-
nažerů. Lze přímo použit DBF formát, 
který lze stáhnout na internetu (obr. 7). 

Vitanou pomůckou jsou další informa-
ce o stanici (značce), které může deník 
nejen nabídnout, ale udělat z nich třidici 
a vyhledávací kritéria. Jde především 
o členství v různých klubech, které vydá-
vají zajímavé a těžké diplomy. Stejně tak 
může jít o jinou příslušnost a jiný údaj, 
vázaný ke konkrétní volací značce. Pro 
CQRLOG je v současné době připraveno 
vice než 60 různých seznamů členů klu-
bů, které si může uživatel zvolit. 

Jak již bylo uvedeno, CQRLOG pod-
poruje ovládáni transceiveru pomoci ex-
terních knihoven hamlib. Lze ovládat dva 
transceivery a libovolně mezi nimi přepi-
nat, mnohem důležitější je však možnost 
rychlého přeladováni zapsáním frekven-
ce do okénka pro značku a zejména spo-
lupráce s DX clusterem. Po kliknuti na 
spot se přeladí TCVR a značka se zapíše 
do deníku, takže lze ve spojeni pokračo-
vat. Uděláte-li spojeni ve stylu 5NN TU, 
stačí zalogovat pomoci ENTER, samo-
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Obr. 9. DX cluster s barevným ködovánlm spotů 

zřejmě je mane spojeni smazat pomocí 
ESC. Tohle jsou standardni možnosti 
každého lepšího deniku, CQRLOG je 
nadstandardni tim, že má v sobé zakom-
ponovaný bandplán, takže konkrétnímu 
kmitočtu nejen přiřadí odpovídající druh 
provozu, ale přepne i příslušné filtry 
v transceiveru. Unikátní je pak to, že do-
kale pro každý druh provozu nastavit šiř-
ku pásma, definovanou v předvolbách — 
vše je limitováno jen tim, co váš transcei-
ver umí (obr. 8). 

Použiti knihoven hamlib je velmi vý-
hodné, protože jde o otevřený projekt, na 
kterém se podili mnoho autorů. V sou-
časnosti je podporováno vice než 140 
typů různých transceiverů (seznam zde) 
a mnohde jeden modul (tzv. backend) vy-
hovuje pro vice typů zařizeni. Rozhraní 
hamlib je přitom natolik univerzální, le 

OSL via AWN 
OSL via N6HPX 
EIS1. ve NI4e 
OSL vu KYYV (me also KY3'W') 
051 via WA2.ALY 
OSL via WHAM( (Par 2002) (only direct 1) 
051 via WA4YUY 
OSI, ve KBOMC 
OSL ve KBXF 
OSL ve K7MG 
QSL via MIX 
051. via NSGU 
OSL vu NUM R (Mr 25 Feb. - 7 Mar. 2002) 
OSL ve KCh4RDO, (CMIteok 199» (fix 199.3 A 1995) 
OSL ve K2MMIAMfor 19919) 
QSL ve KE4BWP (kw 1994) 
OSL ve KBXF 
OS'. vu N2NA 
OSL vu WA4MQW 
OSL vu W4NML 
051 via AA6AC 
051 via NV75 
Chuck, NCTS, Box gm, APO AP 964(A, USA 
OSL ve W1NZ2 
OSL vu W7KNT (me also W7KNT ) 
OSL ve W9ROG 
051. via CM TC 
051 via UMW 
OSL via WA9YET 

AN, Ape Centel 

Obr. 7. CQRLOG zobrazí nejen QSL manažera, ale i jeho 
adresu, pokud je v databázi uvedena 

umožňuje nejen podporu transceiverü, ale 
i rotátorů. Asi největším přínosem však 
je, že je prakticky nemožné, aby denik, 
který hamlib využívá, zastaral proto, že 
nepodporuje nějaký novějši typ transcei-
veru (jako se to stalo např. u YPlogu). 
Stále se objevuji nové backendy, a i když 
je zde určitá setrvačnost, je prakticky jis-
té, že podpora se objeví v horizontu nej-
později měsíců. 

Zastavme se ještě u podpory DX clus-
teru. CQRLOG umožňuje připojit se jak 
telnetem, tak i k webovému clusteru Sa-
mozřejmostí je autologin, ne zcela běžnou 
zajimavosti je barevné kódováni spotů, 
odlišující barvou nové země (i na pásmu 
nebo určitým druhem provozu) i to, jestli 
máme zemi potvrzenu či nikoli (obr. 9). 

(Pokračováni) RR 

Obr, 8. CQRLOG konkrétnímu kmitočtu nejen přiřadí odpovi-
dajíci druh provozu, ale přepne i příslušné filtry v transceiveru. 
Dokáže pro každý druh provozu nastavit šířku pasma, defino-

vanou v předvolbách 

Expedice Bouvet Island, 3YOE 

Podle posledních informaci se má na-
cházet v této době na ostrově Bouvet 
(IOTA AN-002) norský vědecký výzkum-
ný tým a na ostrově se zdrži do 14. úno-
ra 2008. Lékařem týmu je Petrus, 
ZS6GCM. Povoleni k radioamatérskému 
vysíláni z ostrova pod značkou 3YOE zís-
kal až před začátkem výpravy. Materiální 
vybaveni mu dodal Bernie, ZS4TX, který 

mu zaslal transceiver ICOM IC-735 spolu 
s vertikální anténou Hustler. Petrus bude 
vysílat příležitostně v době jeho volna 
Bohužel nemá velké zkušenosti s ex-
pedičnim provozem, neboť značku 
ZS6GCM dostal nedávno — v říjnu 2007 
a předtím měl jen povoleni pro VKV. 

QSL za tuto expedici bude vyřizovat 
LZ3HI. Jeho adresa je: Emil Stoikov, P. 
O. Box 8, 6000 Stara Zagora, Bulgaria. 

OK2JS 

---"."301".3111-11.111.11 
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VKV 
Kalendář závodů 
na březen (uTc) 

1.-2.3. I, subregionálni závod t) 14.00-14.00 
144 MHz-76 GHz 

4.3 Nordic Activity 144 MHz 18.00-22.00 
6.3 Nordic Activity 50 MHz 1a.00-nco 
8.3 FM Contest 2) 144 a 432 MHz 09.00-11.00 
8.-9.3. ATV Contest 3) 432 MHz a výše 18.00-12.03 
11.1 Nordic Activity 432 MHz 18.00-22.03 
153 AGCW Contest 144 MHz 16.00-19.00 
15.1 AGCW Contest 432 MHz 19.00-21.00 
16.3. Provozní aktiv ̀) 144 MHz-10 GHz 08.00-11.03 
16.3, Mistr. CR děti 5) 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00 
16.1 AGGH Activity 432 MHz-10 GHz 08.00-11.00 
16.3. OE Activity 432 MHz-10 GHz 08.00-13.00 
23.3. Velikonoční závod') 144 MHz a výše 07.00-13.00 
23.3. Velikonočni závod diti8)144 MHz a výše 13.00-14 00 

') Deníky na OK1AGE: Stanislav Hladký, 
Masarykova 881, 252 63 Roztoky u Pra-
hy, e-mail: vkvlogy@crk.cz 
2) Hlášeni na OK10A13. 
3) Deníky na adresu OK1 MO: JO Vorel, 
P. 0. Box 32, 350 99 Cheb 2. 
') Hlášení na OK1MNI: Miroslav Nechvi-
le, U kasáren 339, 533 03 Dašice v Če-
chách nebo e-mail: ok1kpa@volny.cz 
PR: OK1KPA @ OKOPHL 
°)Hläšeni na OK1OHK. 
°) Deníky psané a tištěné: Radioklub Tan-
vald, Pošt. schr. 30, 468 61 Desná v Ji-
zerských horách. 
Elektronické: oklkkt@mrakota.cz nebo 
ze stránek OK1 KKT na adrese http:// 
ok1kkt.mrakota.cz v sekci Velikonoční 
závod. 

OK1MG 

KV  
Kalendář závodů 

na únor a březen (Luc) 

16.-17.2. 
20.2. 
22.-212. 
23.-24.2. 
23.-24.2. 
23.-24.2 
23.-24.2. 
24.2. 
24.2 
25.2. 
1.3. 
1.-2 3 
23. 
23. 
3.3. 
8.3. 
83 
8.-9 3. 
9.3. 
9.3. 
10.3. 
15.-16.3. 
15.-16.3 
29 -30.3. 

ARRL DX Contest CW 
AGCW Semiautomatic CW 
Russian MN PSK PSK31 
CO WW 160 m DX SSO 
French DX (REF) SSR 
Europ Community (UBA) CW 
GACW Key Day CW 
0K-ORF Contest CW 
HSC CW CW 
Kuwait National CW+SSB 
SSO liga SSO 
ARRL DX Contest SSR 
Provozní aktiv KV CW 
DARC Corona 10 m DIGI 
Aldvita 160 SSO 
OM Activity CWISSB 
AGCW ORF Contest CW 
DIG OSO Party SSO 
VRK závod 
UBA 80 m Spring SSO 
Aktivita 160 CW 
Russian DX Contest MIX 
Internat. SSTV DARC SST'/ 
CO WWWPX Contest SSO 

00.00-24.00 
19 00-20.30 
21.00-21.00 
00.00-24.00 
06 00-18.00 
13.03-13.00 
18.00-06.00 
06.00-07.30 

viz podm. 
00.00-24.00 
05.00-07.00 
0024.00 
M.00-07.00 
11.00-17.00 
20.30-21.30 
05.00-07.00 
14.00-20.00 

viz podm. 
06.00-10.03 
07.00-11.00 
20.30-21 30 
12 00-12.00 
12.03-12.00 
00.00-24 00 

Podmínky téměř všech závodů v češ-
tině najdete na internetových stránkách 
našeho časopisu: www.aradio.cz (na 
stránce vlevo dole), odkud si je můžete 
stáhnout k vytištěni. Adresu pro odeslání 
deniku E-mailem zkontrolujte u pořadate-
le! 

Pozor, během VVPX contestu (30. 3. 
od 02.00) začíná platit letni čas - v 02.00 

se u hodin rizených rádiem objevi údaj 
03.00 a také v počítačovém prostředí 
Windows se údaj přestavuje automaticky; 
nezapomeňte proto změnit časovou ko-
rekci pro čas UTC na -2 hodiny, příp. 
opravit údaje v deníku! 

Adresy k odesilání deníků přes Internet 

Aktivita 160: al60m@crk.cz 
ARRL: dxcw(ard.org, dxphone@arrtorg 
CQ 160 m SSS: 160sstekkn.net 
CO VVPX: ssb@cqwpx.com 
DARC Corona: *) 
DARC SSTV:") 
EC-U BA: ubacw@uba.be 
HSC: hsccontest@googlemail.com 
OK-Q RP: kareLline@seznam.cz 
REF (SSS): cdfssb@ref-union.org 
RSGB 160: 1st160.1ogs@rsgbhfcc.org 
Russian PSK: ra3bb@mail.ru 
Russian: rdxc@srr.ru 
USA Spring: on6kl@qstnet 

*) Na přelomu roku 2007/08 webové 
stránky uvádějí, že vyhodnocovatel dosud 
nebyl určen. 

Expedice na atol Ducie 

- VP 6 DX"44-2-008*.asimic.r. 

Ostrov Ducie, tato „umělá" entita v se-
znamu DXCC zemi bude po delší době 
opět aktivována. Chystá se tam asi po 
roční přípravě, kterou inicioval DL6LAU 
v začátku loňského roku spolu s K3NA, 
opět skupina radioamatérů Jak tornu 
u posledních větších expedic bývá, tým 
bude mezinärodni, přičemž zatím přislíbi-
la účast větši část operátorů z Evropy (4x 
DL, 3x W, 2x SP, 2x UA, ES a SV) s pod-
porou dalších známých operátorů. Celá 
expedice potrvá (včetně cesty) vice jak 
měsic, vlastni provoz se předpokládá ve 
dnech 10.-28. 2. 2008 pod značkou 
VP6DX, plánované náklady se mají pohy-
bovat kolem 200 000 USD. 

Administrativně patři ostrov Ducie 
(což je vlastně atol sestávajici z několika 
neobydlených malých ostrůvků o celkové 
ploše pouze 0,7 km2) k ostrovu Pitcairn 
spolu s ostrovy Henderson a Oeno. Atol 
najdete podle geografických koordinät na 
24 ° 40' j. š. a 124 ° 4T z. d., přibližně 
500 km východně od ostrova Pitcairn. 

Jako samostatná entita byl ostrov Du-
cie zařazen do seznamu DXCC zemi 
v listopadu 2001 a dosud se uskutečnily 
dvě větší expedice (březen 2002 a 2003). 

Ostrovy byly objeveny portugalskými 
mořeplavci 26. 1. 1606 a pojmenovány La 
Encarnaciön. znovu pak popsány kapitá-
nem Edwardsem v roce 1791, když pátral 
po vzbouřencích z lodi Bounty, a jméno 
Ducie dostal po britském nämořnim kapi-
tánovi královského loďstva, baronu Fran-
cisu Ducie (baron je anglický nižší šlech-
tický titul). V r. 1867 byly ostrovy zabrány 
Spojenými státy a v r. 1902 anektovány 
Anglii. Expedice má vlastni webové 
stránky http://ducle2008.dllmgb.comi, 
kde budou uveřejňovány aktuální infor-
mace týkajici se expedice, jejího průběhu 
i logy. 

(Podle intemetových informaci o ex-
pedici a online Wikipedia encyklopedie) 

Clipperton: 
Nezapomeňte, že by 4. března 2008 

měla začít expedice na poměrně vzácný 

ostrov Clipperton; i když podmínky ještě 
nebudou příznivé k navazováni spojeni 
na vyšších pásmech, určitě ti, kterým tato 
entita chybi, na některém z pásem 7 až 
14 MHz prosadí i svou značku pro zápis 
do deníku expedice! 

Nový transceiver FT-950 

Na stránkách cizích radioamatér-
ských časopisů věnovaných inzerátům se 
objevily nabídky nových krátkovinných 
transceiverü firem YAESU (FT-950) 
a ICOM (IC-7700, ev. IC-7800mkI1). Ten 
prvý patří do lepši středni třídy a měl by 
nahradit populární sérii FT-1000, ty další 
dva patří (alespoň cenově - na trhu by se 
měly objevit v cenách, za které byste si 
pořidili 3, ev. 6 ks FT-950) k technologic-
ké špičce. FT-950 je kontinuálně laditelný 
až do 30 MHz a v pásmu 50 MHz, s mf 
kmitočty 69 MHz, 450 a 30 kHz. Najdeme 
u něj prakticky všechny současné „vymo-
ženosti", které jsou i u dražších přístrojů 
včetně anténního tuneru, vyjma druhého 
přijimače; DSP pracuje jak pro přijímací, 
tak vysílací cestu, automatický notch filtr 
je vysoce účinný. Mikrofonní ekvalizér 
umožňuje nastavit zabarveni vysílaného 
signálu podle přání operátora. Dva antén-
ni konektory i dva kličovaci jacky dovoluji 
rychle přepínat antény a klíčovat nezávis-
le jednak ručni pastičkou, jednak přes po-
čítač. Lze volit dva různé vf předzesilova-
če, příp. zařadit ještě doplňkově speciální 
automaticky dolaďované vf vstupní filtry, 
dokoupit lze take externí jednotku pro di-
gitální provoz (oba doplňky jsou stejně 
jako u FT-9000/FT-2000). Ve vybavení 
jsou tři roofing filtry 3 - 6 - 15 kHz za pr-
vým směšovačem (sám bych volil raději 
1 -3-6 kHz) s možnosti jejich automatic-
ké volby podle druhu provozu, a podle po-
pisu se zdá, že je to zařízeni velmi vhod-
né pro univerzální jak kontestový, tak DX 
provoz - všechny potřebné funkce se volí 
velmi snadno a intuitivně z předního pa-
nelu zmáčknutím jediného tlačítka. Jestli-
že velmi laciná FT-450 vykazuje při srov-
náni se špičkovými přístroji výborné 
parametry, FT-950 nebude určitě horši. 
Ani cena by neměla být příliš vysoká, 
v USA tento transceiver stoji 1500 USD, 
u nás musíme připočíst nejméně DPH 
a také clo. Napájeni 13,8 V/22 A. vf vý-
kon řiditelný 5 al 100 W. hmotnost 13 kg 
a rozměry přibližně 36.5 x 11,5 x 32 cm. 

QX 

INZERCE 

Cens is 1 lutne (50,31, 75 Kt. 
le kattlý 0aLSI I ispotatý 30 Kt 

Prodám komplet: výkonové stupně Microcon 
SD2OM (12-35 VDC, 0,4-2 A) 3 ks, krokove motory 
Microcon SL23-1012 (1,2 Nm) 2 ks, pružnou spojku 
Oldham XY25 a napájecí zdroj. Cena 4500 Ke. Tel.: 
737 530 398. 

46 (Praldickä elektronika  A RadiollEM 



One 

Naskenovane ročníky časopisu Amatérské Radio 

(řada A, El, přílohy i RK) ve formátu .pdf. 

2007 0 AMARO spol. s r. o. 

cfj 
Vážení čtenáři. 
KONEčNĚ se nám podařilo zajistit 
kompletní naskenované ročníky 
všech časopisů Amatérské RADIO 
od jejich vzniku v roce 1952 do 
roku 1986 (jedná se o tyto časopisy: 
Amatérské RADIO, Amatérské 
RADIO pro konstruktéry, Radiový 
KONSTRUKTÉR a Přílohy AR). 
Přidali jsme také již na CD ROM 
vydané ročníky 1987 až 1995, 
aby byly „skeny" kompletní. Další 
ročníky po změnách již byly vydány 
v elektronické (kvalitnější) podobě. 
Vše se-vešlo na jedno DVD, jehož 
informační hodnota je obrovská. 
Vždyť se jedná téměř o 30 000 
naskenovaných stránek. 

Toto DVD je v prodeji od října 2007. Objednávejte na tel. 257 317 312 - 3 
• nebo na naší adrese: AMARO spol. s r. ok, Zborovská 27, 150 00 Praha 5. 
DVD vám bude doručen na dobírku nebo si jej můžéte`vyzvednout osobně. 

Cena DVD je- 1650 Kč + poštovné + !min& Předplatitelé • 
časopisů u firmy AMARO' map výraznou slevu. Pouze 
pro ně bude DVD stát 1150 Kč + poštovné + balné. - • • 

Zájemci na Slovensku si mohou DVD objednat u firmy MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o., 
R O. box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax 672 019 31-33; predplatne@press.sk. 



CENÍK INZERCE (černobílá/barevná - Kč bez DPH) 
2/3 strany 

13.060/15.670 Kč 

celá strana 

19.600/23.520 Kč 

1/2 strany 

171 x 130mm 9.800/11.760 Kč 171 x264mm 112 x 264mm 

1/3 strany 

1/4 strany 1/6 strany 

171x85nvn 54x264mm 112 x 130mm 

6.530/7.830 Kč 
112x63mm 54 x 130mm 

3.260/3.910 Kč 
171 x 63 mm 83x 139 mm 

4.900/5.880 Kč 

Menší inzeráty musí mit šířku 54, 
112, 171 mm a jejich ceny se počitaji 
1 cm2= 44 ke (čb), 53 ke (barva) 

1/9 strany 

2.170/2.600 Kč 

1/12 strany 

1.630/1.950 Kč 
54 x 85 mm 54 x63 mm 

Obálka: vnitřní strana - 43.000 Kč, IV. strana 53.000 Kč (bez DPH) 

Slevy při opakované inzerci 
„, 

Ve 3 a vice číslech snižuje sazbu o 5 Yo 
V 6 a vice číslech snižuje sazbu o 10 % 

„ 0, 
Při celoroční inzerci se sazba snižuje o zu /0 

Zvláštní požadavky 
- Umístění inzerátu  +10 % 
- Kepis a grafická úprava +15 Vo 
- U inzerátů fakturovaných pies 
reklamní agenturu se cena zvyšuje 
o agenturní provizi. 

Jako standardní podklady jsou přilímány definitivně zpracované inzeráty (CMYK, černobílé - v dostatečném rozlišení 
1501p0 ve výstupnich formatech tif, jpg, pdf, eps uložené v souborech dat dodaných elektronickou poštou, popř. na dis-
ketě, ZIP 100, CD-R. Dodání definitivně zpracovaných inzerátů na filmech (vždy včetně nátisku) je možné pouze u celo-
stránkových inzerátů, jen po dohodě s redakcí. Bez barevného nátisku dodaného inzerentem nenese AMARO odpo-
vědnost za případné odchylky a chyby. Veškerá média a použité soubory musi 63%1 formátovány pro PC. 

Kontakt: AMARO, spol. s no., Zborovská 27, Praha 5, 150 00; tel. 2 57317311, 13; e-mail: pe@aradio.cz 

Seznam inzerentů v PE 02/2008 

ABE TEK - technologie pro DPS  XVII 
AEC - TV technika  XI 
AME - elektronické přístroje a součástky V 
ANTECH - měřici přístroje, STA a TKR XV 
ASIX - vývojové prostředky a součástky  XVII 
AV-ELMAK - elektronické přístroje IX 
BUCEK - elektronické součástky  VIII, XV 
ČIP plus - atrapy kamer a alarmy  XXI 
DEXON - reproduktory XXIV 
DIAMETRAL - zdroje a páječky III 
ECOMAL - elektronické součástky   XIV 
ELEX - elektronické součástky aj.  XI 
ELEKTROSOUND - plošné spoje, el. součástky XXI 
ELFA - optoelektronická čidla  XVII 
ELNEC - programátory aj. XVIII 
ELTIP - elektrosoučástky XIV 
ELVO - software pro elektroniku XXI 
EMPOS - měřici technika  IV 

XI ERA components - elektronické součástky 
EZK - elektronické součástky a stavebnice  X 
FISCHER - elektronické součástky  XVIII 
Flajzar - stavebnice a kamery VI 

FULGUR - baterie, akumulátory, nabíječky apod VII 
GES - elektronické součástky II 
GLEICHMANN Electronics - displeje TFT  IX 
GM electronic - el. součástky  XII - XIII 
HADEX - elektronické součástky  XVI 
Hanzal Josef - BitScope  XVIII 
JABLOTRON - zabezpečovací a řidici technika  
KONEKTORY BRNO - konektory XVII 
KON EL - konektory XVII 
KVARK servis - osazováni desek SMD  XVIII 
L&I - elektronické součástky  XVIII 
LSD 2000 - český návrhový system pro elektroniku  XVIII 
MEDER - relé XI 
MICRODIS - elektronické součástky  X 
PaPouch - měřici a komunikační technika XXI 
PH servis - opravy a prodej PHILIPS IX 
PEWTRONIC - elektronická výroba  XVII 
PHOBOS - krystaly  VII 
RTG - TENGLER - displeje LED  XVII 
SNAGGI - nabldka LED  XXI 
T.E.I. - Formica XXI 
TECHNIK PARTNER - konstr. součástky  XXI 
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OBIllet0Oth. OEM Serial Port AdapterTM 

Point-To-Point 

05,2311321.33 

Základní firmware Point-To-Point je určen k přenosu 
dat mezi dvěma Bluetooth• zařízeními (druhé zařízeni 
perms' být od connect8lue). Jedná se o transparentní 
přenos sénové !inky RS-232 (nebo 422, 485). 
Ovladáni AT příkazy, konfigurace přes Bluetooth., 
WLAN co-existence support. 

Podporovaně profily 
- Generic Access Profile (GAP) 
- Serial Port Profile (SPP) 
- Dial-up networking Profile (DUN GW, DUN DT) 
- File Transfer (FTP), Object Push (OPP) 

Typické aplikace: 
- bezdrátová náhrada kabela RS-232 (422/485) 
- bezdrátové připojeni tiskárny se sériovým portem 
- dopiněni jakéhokoli zařízeni se sériovou linkou 
bezdrátovým přenosem dat 
- přenos dat mezi PC/PDA a přenosným přístrojem 

Vlastnosti Bluetoothe modulů: 

- Elluetooth 2.0 
- AT COMMand support 
- Prue: 
e Gene« Aaess Profile (GAP) 
- Serial Port Profile (SPP) 

netw. Profile (DUN GW, DUN IN) 
-13luetooth File ltansfer (FP) 
- Object Push (OFF) 

- Anténa: 
2, Intern( nebo extend 
(OEMSPA310 pouze Interní) 

• RF: e.. 
- 3,5 clEtm 75 m) 
- 7 Om(« 150 m) OEMSPA311, 312 
- 17 dBm (-300 m) OEMSPA331, 332 
- 20 aim(- 400 m) OEMSPA333 

- interface:, 
- UART Logic level 
- RS-232/422/483s extendm převodníkem 
- baudrate 300 - 921,6 k 

Napteni: 
- 3,0 at 6,0 V (17 a 20 die moduly 3,3 -6,0 V) 

- Rozméne 
- 16 x 36 mni: OEMSPA310, 311, 331 
23 x 36 mm. OEMSPA312, 332, 333 

- Tobin( imsah: 
- industrial &Antomotive -30 at +sse 

RaTiroingthoe milwrger Cro••••100 
IN744/1111141.1i20044111 0111011504120014.1144412/1M1,14041 
00-04.0080:44/»18/ZEC Olt 00840 

08148188441.24 (2111124111 EN orisemtuca Aill41141111•1114101 
,IN1014011.1242.2.s•Mae) 244•24,12•44442/4•11141ffl 
14114144M42120111) 1111/40141•14(»04,1 
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Point-To-Multipoint 

0S-13S/32374s 

• • • 

Point-To-Multipoint firmware (k dispozici zdarma) 
využívající technologii Wireless Multidrop'" dovolu-
je jednim zařizenim Master současné ovládat až 7 
zařízeni Slave a jednoduše tak vytvořit tak Wire-
less Multidrop" Network. Až 7 dalšich Bluetooth• 
zařízeni Slave tak současné komunikuje s Jedním 
nadřazeným Masterem. 

Typické aplikace: 
- současná komunikace několika zařízeni 
- bezdrátově ovládáni až 7 zařízeni Jednim nadřa-
zeným Masterem 
• bezdrátový přenos dat al ze 7 různých mist do 
jednoho centra 

WLAN 802.11 b+g 
Wireless LAN Serial Port Adapter 

*" im'adtb 
di • .m. 

10•ZIU4231410 

Wireless LAN modul OVISPA311g pracuýforse stan-
dardem 802.11 13+g (54 MO« pfedstavu}ekorrř 
plied Implemented WLAN, Nerd gees tädný 
ddver, veškerý software je in=m1 vmoduki. 
Umothuje velml Jednoduefiě n(llbovolričho 
zafizenf se sčrlovou bnkou bezdratovou LAN. 

- AT command support. 
• Security: WEP64, WEP128, WPA-PSK., 

WPA2-PSK (TICIP/AES) 
- Ad-boc.+ Infrastructure mode 
- 802.11e, WMM, DI CPcDent, DNS-rexéver 
Antéria:,intemilextemf (+ dual antenna dlwasith 
- Rozměry: 23 x 36 mm 

Universal I/O Module 

= $ 3 3 IN / OUT 1112 

1941,184 me. 5 10.4 

E 

1 s 1111011T 

Unikátní firmware I/O Module (k dispozici zdarma) 
zméni funkci modulu na univerzálni 1/0 modul 
s max. 12 nezávislými vstupy/výstupy. Každý z 12 
vodičů lze naprogramovat bud' jako vstup nebo jako 
výstup a to v libovolné kombinaci (např. 4 vstupy 
a 8 výstupů, 12 vstupů apod.). Přenáši se logický 
stav H/L jednotlivých vodičů. 

Typické aplikace: 
• dálkové ovládáni s velkým dosahem a mimořad-
nou bezpečnosti přenosu 
- bezdrátový přenos logické ůrovné až 12 vodičů 

M"Zrirtee--.37;471,351b 
, 4 1..••••••ex 

• 
_OE.r.e9i,4 2:41,4 

, 

velawr-fiZ 

WIRELESS INDUSTRIAL SOLUTIONS 

connectBlue ))) 
Repeater 

Serial Port Profile (SPP) Repeater firmware (k dis-
pozici zdarma) umoiriuje použít Bluetooth• modul 
jako repeater a prodloužit tak dosah, prakticky ne-
omezené, levným a jednoduchým způsobem. 
Repeatery lze navíc řadit za sebou do teoreticky 
neomezeného řetězce 
Nastaveni je velmi jednoduché a po počátečni kon-
figuraci repeater pracuje zcela samostatně a ne-
vyžaduje přítomnost obsluhy ani žádný nadřazený 
system, pouze napájeni 3 - 6 V. 

Typická aplikace: 
- prodlouženi dosahu mezi libovolnými 8luetooth• 
zařízeními. 

w. 

Development KIT OEM Module Adapter 3 
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*eve kit OEM Module Adapter 31,z pitztlejek s new* 8bastootle, tak s MAN modufy. 
Je vybaven D SU8-9 konektom pro-lenient RS'2313 Meech konektorem 

Y Pomocf kontaktnich Peik na spalidstrani ¡nod*, 
losmuelkace s Intent betkromě obediet11365014 (11110, Weldows itYPIKelmktelndtfflcia" 

14 software conniscilerre Serial kertAdaPeirm Toeitchr natilzejkiinnehern vyšli kimeart. . 
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