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íNÄŠ ROZHOVOR \ :2  OE 

s panem Miroslavem Bulkou, ředi-
telem společnosti Diametral spol. 
s r. o., výrobcem elektronických 
přístrojů a laboratorního nábytku. 

Je to přesně na mesic čtyři roky 
od našeho posledního rozhovoru. 
Co se za tu dobu u vás změnilo? 

Poslední čtyři roky byly pro nás velmi 
zásadní. Přestěhovali jsme firmu do vět-
šich a modemějšich prostor, rozšířili jsme 
nabídku laboratornich zdrojů a především 
jsme rozšířili a kompletně přepracovali 
konstrukci, styl a design laboratomiho ná-
bytku VarioLab, který již vyrábíme pouze 
sami pod názvem VarioLab+. 

Proč jste přepracovali sestavu 
VarioLab? Co bylo příčinou? 

Příčina byla jednoduchá. Stará kon-
strukce, kterou jsme přestali prodávat 
pod názvem VarioLab standard v lednu 
2006, neumožňovala další rozšiřitelnost 
o nove komponenty, a tak jsme nebyli 
schopni 100% spinit některé požadavky 
zákazníků. Tato situace nás přiliš neuspo-
kojovala. Proto jsme přepracovali celou 
nosnou konstrukci laboratorního stolu tak, 
aby bylo možné reagovat na všechny po-
třeby zákazníků, a to i do budoucnosti. 

Je zajímavé sledovat, jak se nároky 
zákazníků za těch osm let, co VarioLab 
vyrábíme, zvyšuji. To, co před osmi lety 
pině postačovalo na vědecké pracoviště, 
dnes neuspokojí ani pracovníky ůdržby... 
Při vývoji nového systému jsme vycházeli 
ze všech dobrých vlastnosti starého. 
Současná konstrukce umožňuje napři-
klad posouvat deskou stolu nahoru i dolů 
bez nutnosti demontáže celého stolu, či 
protaženi všech potřebných kabelů nebo 
vzduchotechniky nohou stolu. Při vývoji 
jsme kladli take důraz na desing stolu, 
aby stůl byl sám o sobě estetickou domi-
nantou pracoviště. Dale jsme jej rozšířili 
o další komponenty: například otočný dr-
žák osciloskopu, odklopný kanál v zad-
ni části pracovní desky, nástavby polo-
žené na desku stolu a jiné. Seznam 
komponent je tak velký, že by na jejich 
vyjmenováni nestačily stránky „Našeho 
rozhovoru". Některé prvky jsou důmyslně 
sestrojeny tak, že zastávají hned dvě 
funkce v jednom - například držák výkre-
sů DV-xx, který je dodáván s magnety 
pro připevněni výkresů, je zároveň stínít-
kem, které brání před oslněním ze svítidla 
pod nástavbou. K dnešnímu dni obsahuje 
seznam modulů elektrovyzbroje nástaveb 
vice než 46 různých přistrojú. Jejich kom-
binaci jsme schopni uspokojit rozmanité 
požadavky uživatelů. Pravdou je, že tyto 
požadavky nám pomáhají rozvíjet celý 
system laboratorniho nábytku VarioLab+. 

V úvodu jste zmínil, že jste roz-
šířili koncepci laboratorního ná-
bytku, ale já mám z předešlého 
rozhovoru zafixováno, že vyrábí-
tejen stoly. Tak jak to vlastně je? 

• MN. • • • e• • • • • • 
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Laboratorní stůl VarioLab+ 

Je to jednoduché. Opravdu se jedná 
o laboratorní nábytek. Původní myšlen-
ku laboratorního stolu jsme rozšířili 
o kompletní sortiment skříní, skříněk, po-
lic a kontejnerů. Dnes jsme tedy schopni 
uspokojit vysoké nároky zákazníků pro 
celistvé vybaveni výrobních a výzkum-
ných pracovišť, učeben apod. Skříně jsou 
konstruovány tak, aby mohly být zasaze-
ny take do prostoru a ne jen přistaveny ke 
zdi, a tím rozdělit prostor na dva samo-
statné celky. Záda skříni a skříněk jsou 
provedena z lamina (a ne ze sololitu jako 
u jiných výrobců), a tak lze na ně připev-
nit další komponenty, třeba nástěnku. Zá-
kazník si může vybrat z různých rozměrů 
skříni a typů dveří, jako jsou skleněné, 
klasické nebo posuvně. Kontejnery jsou 
provedeny tak, aby v nich mohlo být ulo-
ženo i těžké nářadí. Chci jen podotknout, 
že nevyrábíme kuchyňské linky nebo ná-
bytek, který lze koupit v laciných obcho-
dech s nábytkem, kde často prodávají 
nábytek z papíru. Použité materiály spl-
nuji náročné požadavky na °ter a opal, 
hrany desek jsou provedeny z ABS hrany 
tlusté 2 mm a jsou lepeny polyuretanem. 
Tim je zabezpečeno, že když například 
vylejete na desku tekutinu, deska nena-
bobtná a nezničí se. 

Kdo je vlastni typickým zákaz-
níkem pro VarioLab+? 

Dá se říci, že jsou sily vyrovnány 
mezi průmyslovým sektorem a školstvím. 
Z průmyslových podniků jmenujme napří-
klad Siemens, Bosch, Zat. Avšak výjim-
kou nejsou ani provozy, které nemaji 
s elektrotechnickým průmyslem nic spo-
lečného, jako například tiskárna Ringier 
print. Mezi naše největší zakázky, co do 
rozsahu, bych jmenoval dodávku 49 stolů 
VarioLab+ výrobci LCD televizí, firmě 
Sony Slovakia. Jak jsem již řekl, dodává-
me take do škol, jak středních, tak i uči-
lišť a vysokých škol. 

U široké veřejnosti jste známi 
jako výrobce laboratorních zdro-
jů. V úvodu jste se zmínil, že jste 
jejich sortiment rozšířili. Můžete 
nám je představit blíže? 

Především jsme začali vyrábět novou 
řadu jednofázových autotransformátorú 
RA1F250.031 , RA1F250.100 a RA1F250.200. 
Všechny mají shodné výstupni napětí 
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Autotransformátor RA1 F250031 - 3,1 A 

0 až 230 V s výstupnimi proudy 3,1 A, 
10 A a 20 A. Pro snadnou práci jsou vy-
baveny voltmetrem a ampérmetrem. Dále 
jsme rozšířili sortiment oddělovacich 
transformátorů o dva modely s výstupnim 
proudem 2,1 A a 3,0 A. V lednu 2006 jsme 
začali vyrábět odvozené modely stejno-
směrných laboratorních zdrojů od starších 
modelů, a to L240R51D s výstupnimi para-
metry 2x O až 40 V/3 A; L140R51D 
s výstupnimi parametry lx 0 až 40 V/3 A 
a V140R5OD - 1x0 až 40 V/10 A. Ovládá-
ni, indikace, měření a design jsou shodné 
s P230R51 D, P130R51D a V130R50D. 
Do sortimentu jsme také přidali další 
stejnosměrné laboratorní zdroje s vý-
stupnim napětím O až 30 V/20 A - mo-
del Q130R5OD a model M130R5OD s vý-
stupnim napětím O až 30 V/40 A. Oba 
zdroje vynikají velmi malým zvIněnim vý-
stupniho napětí, které je typicky 2 mV, 
a jednoduchou obsluhou. Samozřejmě, 
že jsou navrženy pro trvalou dodávku vý-
konu do zátěže. Všechny nové ss zdroje, 
vyjma modelu M130R50D, jsou také 
v modulovém provedeni pro instalaci do 
nástaveb VarioLab+. V roce 2006 jsme 
kompletně přepracovali konstrukci střída-
vých zdrojů AC250K1D a jejich „odvoze-
nin". Diky použíti ,,true" RMS převodníku 
a novým algoritmům v software jsme vý-
razně zlepšili přesnost a rychlost měřeni 
a tim i rychlejší stabilizaci výstupniho na-
pěti u stabilizované verze. 

A jak je to s pájecí technikou? 
Vaši mikropáječku jsme použí-
vali již v polovině devadesátých 
let. 

Máte pravdu. Mikropäječka SBL530.1A 
je takovým našim evergreenem. Je to náš 
nejdéle vyráběný výrobek, který vyrábí-
me od roku 1995 pouze s drobnými tech-
nickými úpravami. A i přes svoje ,,stářr 
má své misto na trhu a je stále žádána. 
Vysvětluji si to tím, že již v začátcích své 
existence nabizela funkce, které do té 
doby nenabizel nikdo jiný - například vy-
pínáni po určité době nečinnosti, nebo 
nabizel, ale v podstatně vyšší cenové hla-
dině. Začátkem roku 2007 jsme ji upravili 
pro bezolovnaté pájeni, takže je stále žá-
dána i v dnešní „ekologičtějši" době. 

Autotransformátor RA1F250200 - 20 A 

Obrattne list. Co vy a ISO? Vlast-
nite je a co vám opravdu přines-
lo? 

Ario. V roce 2006 jsme prodělali pro-
ces zavedeni ISO 9001:2001, který jsme 
úspěšně završili cerifikátem. V podstatě 
však nebylo moc co měnit, protože sys-
tém řizeni máme již dlouhodobě propra-
cován, takže jsme jen pilovali některé 
drobnosti. Minulý rok jsme absolvovali 
kontrolní audit na jedničku. Vzhledem 
k tornu, že jsme již měli něco jako ISO za-
vedeno, nám toho moc nepřineslo, vyjma 
pár papírů navíc a další kolonku vypině-
nou slůvkem ANO ve výběrových říze-
nich. 

Poněkud drsné hodnoceni... 

Vystihuje však dokonale podstatu 
věci. 

Tento rok jsem vás navštívil na 
výstavě Amper 2008. Vaše ex-
pozice se mi líbila. Vystavujete 
pouze na Arnperu? 

Děkuji za pochvalu. Vystavujeme jak 
na výstavě AMPER, tak i na dalších 
výstavách. V roce 2004 a 2006 jsme 
vystavovali na mnichovském veletrhu 
ELECTRONICA, kde jsme měli první rok 
pronajatou výstavní plochu 25 m2 a druhý 
rok 36 m2. Vystavovali jsme také ve Vidni 
na výstavě VIENNATEC 2006. 

Minulý rok jsme se poprvé samostat-
né zúčastnili slovenské obdoby Amperu, 
výstavy ELOSYS, kde budeme vystavo-
vat i tento rok. Výstavy mají i dnes, 
v době internetu, pro nás velký význam. 
To mluvim z vlastní zkušenosti. 

Vrátím se ještě k samotným vý-
robkům. Kde mohou naši čtená-
ři o nich získat informace, vidět 
je a připadni je koupit? 

Tak samozřejmě na prvním misté 
u nás. Zdroje a páječky snad ve všech 
prodejnách se součástkami a vším, co 
k nim patři. Laboratorní nábytek se z po-
chopitených důvodů neprodává „přes 
pult", ale přímo našim prostřednictvím. 
I když to tak úpině není pravda, protože 
v současné době jsme uzavřeli dohodu 
o zastoupeni s dvěma velkými prodejci, 
firmou GM a firmou GES. Již rok spolu-
pracujeme s brněnskou firmou Elex pana 
Hrozka. Těmto firmám poskytujeme piný 
servis pro prodej laboratornfho nábytku, 
ale technická jednáni a řešeni problému 
zäkaznika pak uskutečňujeme my. Sa-
mozřejmě máme svá zastoupeni jak pro 
přistroje, tak i pro laboratorní nábytek na 
Slovensku u firmy SOS Košice, dále pak 
v Maďarsku díky firmě S.O.S. Electronic 
Kft. v Miškolci. Další naše zastoupeni na-
leznete ve firmě Perel Oy, která nás za-
stupuje ve Finsku a v pobaltských ze-
mich. V neposlední řadě lze vidět naše 
výrobky na firemnich webových strán-
kách www.dřametral.cz. 

Dékuji vám za rozhovor. 

Také děkuji a přeji čtenářům PE, aby 
byli s našimi výrobky jen spokojeni. 

Připravil Ing. Josef Kellner. 

NOVÉ i 
KNIHY 

Štál, P.: Výkonové audio zesilo-
vače pracující ve třídě D - zá-
kladní principy a konstrukce. 
BEN - technická literatura, 200 str. 
B5, obj. č. 121292, MC 336 Kč. 

Kniha je na českém trhu první a jedinou 
ucelenou publikací, ve které byla snaha čte-
náři přiblížit a popsat výkonové audiozesilo-
vače pracujicf ve třídě D. Je rozdělena do 
celkem devíti kapitol, které jsou tematicky 
zaměřeny na bližší popis jednotlivých bloků, 
jež tvoři základní „stavební kameny" výkono-
vých zesilovačů pracujicich ve třídě D. 

Ceny profesionálnich výrobků tohoto typu 
se pohybují v řádech desítek tisíc korun, a tak 
je jistě výzvou pro všechny konstruktéry po-
stavit si digitálni zesilovač doma. 
V prvnich dvou kapitolách knihy je základní 

rozděleni audiozesilovačů ve třídě D, a dále 
je zde popsán jejich obecný princip činnosti. 

Třetí kapitola komplexním způsobem dává 
přehled o často používaných typech modulaci 
a o modulátorech. Další kapitoly jsou věno-
vány výběru vhodných výkonových prvků, vý-
stupnimu filtru typu dolní propust, měřeni 
základních parametrů, návrhu chladicího 
systému zesilovače a výpočtu teoretické účin-
nosti koncového stupně zesilovače. Vše je opět 
demonstrováno na praktických příkladech. 

Patrně nejzajímavější budou posledni 
kapitoly knihy, které se zabývají praktickou 
konstrukci audiozesilovače pracujiciho ve 
třídě D v diskrétní verzi o výstupnim výkonu 
440 W. Jako součást syntézy zesilovače je 
proveden rozbor zapojeni a popis použitých 
prvků, který je dopiněn o výsledky počitačo-
4ch simulací. Nechybí ani přehled naměře-
ných hodnot vybraných parametrů prototypu 
zesilovače pracujícího ve třídě D. Deska 
s plošnými spoji je otištěna v knize, lze ji také 
stáhnout z domovské stránky knihy. 

Knihu si můžete zakoupit nebo objednat na doblr-
ku v prodejné technické literatury BEN, Véšinova 5, 
100 00 Praha 10, tel. 2 7482 0411, 2 7481 6162. far 
2 7482 2775. Další prodejní mista. JindrIšskä 29, Pra-
ha 1, sady PétatrIcátnlkú 33, Plzeň: Vevefl 13, Brno, 
Českobratrské 17, Ostrava, e-mail: knihy@ben.cz, 
adresa na Intemetu: http://www.ben.cz. Zásielkovä 
služba na Slovensku: Anima, amma©anima.sk. 
www.anlma.sk, Slovenskej jednoty 10 (za Närodnou 
bankou SR), 040 01 Košice, tellfax (055)6011262. 
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PeS'es. 44 - 
Triaky pro vysoké teploty 

Běžně triaky pracuji se specifiko-
vanými parametry do maximální tep-
loty přechodu 125 °C. Při jejím převý-
šení polovodič degraduje, což může 
způsobit poruchy v řízení zátěže 
s možnými nebezpečnými následky. 
Novä řada triaků vyráběná firmou. 
STMicroelectronics (www.st.com) 
s označením HiTj TRIAC má parame-
try zaručené až do teploty přechodu 
+150 °C a navíc velkou šumovou imu-
nitu. Chladiče tak mohou mít výrazně 
menši plochu, případně je možné tri-
aky použít v prostředf s vysokou okol-
ní teplotou a lze se obejít bez odrušo-
vacích členů RC. Triaky řady HiTj 
TRIAC jsou zvláště vhodné pro řízení 
univerzálních motorů jak v domácích 
zařízeních, jako jsou pračky, vysava-
če, varné panely, sporáky, kávovary, 
tak i v průmyslu. Jsou vyráběny 
v pouzdře TO220AB plastovém i ke-
ramickém a D2PAK pro plošnou mon-
táž. Jsou určeny pro napětí až 
600 V a podle typu pro proudy 8, 10, 
12, 16 a 20 A. Spínací proud řídicí 
elektrody je 35 al 50 mA, chystají se 
provedení, kterým stačí 10 mA. 

9 nových přesných 
operačních zesilovačů 

Firmou National Semiconductor 
(vvww.national.com) vyvinutou varian-
tou kombinované technologie Bi-
CMOS označenou VIP50 jsou vyrábě-
ny nové operační zesilovače, které 
vynikají přesností, malou spotřebou 
a nízkým šumem. Jsou určeny zvláš-
tě pro průmyslovou, automobilovou 
a lékařskou elektroniku a přenosné 
přístroje. Napf. čtyřnásobný LMV654 
s tranzitním kmitočtem 12 MHz vyni-
ká malou spotřebou, přednosti dvoji-
tých LMV792, LMV796, LMV797 je 
zvláště nízký šum okolo 5,8 nV/N/Hz 
a nízký vstupní klidový proud 100 fA 
v rozsahu teplot -40 až +125 °C. 
LPV531 má rovněž malý příkon a na-
víc vnějším rezistorem nastavitelný 
tranzitní kmitočet a příkon. Jednodu-

ché, dvojité a čtyřnásobné přesné OZ 
LMP7704, LMP7712, LMP7715, 
LMP7716 mají malý vstupní ofset 
(pod 220 pV) a vstupná klidový proud 
menši než 50 pA. Napájecí napětí 
může být 2,7 až 12 V. Podrobné in-
formace k těmto OZ lze nalézt na 
http://www.national.com/appinfo/ 
amps/vip50.html. 
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Vysoce integrovaný obvod 
pro předřadniky 

kompaktních zářivek 

Integrovaný obvod FAN7710 
v pouzdře DIP-8 vyráběný s využitím 
unikátní technologie firmou Fairchild 
Semiconductor (www.fairchildsemi. 
com) je určen pro elektronické před-
radnfky kompaktních zářivek. V sou-
časnosti patři k nejvíce integrovaným 
součástkám pro tento účel, čímž je 
zmenšen počet potřebných externích 
součástek. To přináší jak řadu nových 
možnosti výrobcům zářivek, tak delší 
životnost jejich produktů. Na čipu je 
obsažena i výkonová část - půlmůs-
tek z vysokonapěrových (550 V) tran-
zistorů MOSFET. Obvod zajišfuje 
i předžhaverif a zapálení výboje s na-
stavitelnými parametry a obsahuje 
potřebné ochranné a odrušovací funk-
ce. Další typ FAN7711 je určen pro 
lineární zářivky. 

./ 

Industry's Most Integrated 
System-In-a-Package for CFI. Designs 

Napetová reference s malým 
šumem a teplotním driftem 

Firma Linear Technology 
(www.linearcom) nabízí sériový line-
ární regulátor určený pro referenční 
zdroje převodníků ND v přesných sys-
témech sběru dat a v lékařské a au-
tomobilové elektronice. Reference 
LTC6652 may pevná výstupní napětí 
1,25 V, 2,048 V, 2,5 V, 3 V, 3,3 V, 
4,096 V a5Va výstupnf proud ±5 mA. 

Jejich přednosti je přesnost výstupni-
ho napětí 0,05 Vo (třída A), případně 
0,1 % (třída B), teplotnf drift nejvýše 
5 ppm/°C a šum 2,1 ppm (0,1 až 
10 Hz). Výhodně je rovněž, że se re-
ferenční zdroj s LTC6652 obejde bez 
výstupniho kondenzátoru, postačí 
vstupní kondenzátor 0,1 pF a tím 
i menší potřebná plocha na desce 
s plošnými spoji. Cinitel stabilizace 
změn vstupního napětí je 50 ppmN, 
činitel stabilizace změn způsobených 
zatížením zdroje je 75 ppm/mA. 
Vstupní napětí může být at 13,2 V, 
minimálně pak o 300 mV větši než 
výstupní. Vlastni spotřeba obvodu 
350 pA může být přechodem do 
úsporného režimu SHUTDOWN sní-
žena na méně než 2 pA. Rozsah pra-
covních teplot je -40 až +125 °C. 

V+ 
NO CAPS REOUII1ED 

6652 

  s.ó.9.! 
OE I VREF 

OE LTC 

r'n 2 Inn NOISE 
Spom/"C DRIFT 

_   _ 

1.7 vue 

125°C 

-40°C 

Čip 3 )( 3 mm obsahuje 
vícepásmový přijímač 

Firmě Silicon Labs (www.silabs. 
com) se podařilo umístit na CMOS čip 
umístěný v pouzdře QFN s rozměry 
3 x 3 mm prakticky vše potřebné pro 
vytvoření rozhlasového přijimače 
s rozsahy AM/FM/SW/LW a v USA 
užívané pásmo s vysíláním informací 
o počasí. Po dopinění integrovaného 
obvodu SI473x několika externími 
součástkami zabírá takový přijímač 
(bez antény) pouze 15 mm2, což je 
zajímavé pro výrobce, kteří chtějí do-
pinit své přenosné přístroje možnosti 
přijmu rozhlasu. Na FM rozsahu lze 
přijímat a zobrazit I informace systé-
mu RDS. Výstupní nf signály jsou 
k dispozici v analogové i digitální for-
mě. Výsledkem digitálního zpracová-
ni signálu je kvalitní akustický výstup 
i při proměnných příjmových podmín-
kách. Mikrokontrolär na čipu přístup-
ný přes dvouvodičové rozhraní dovo-
luje koncovému výrobci zařízeni 
programovat funkci a přizpůsobit ji 
různým požadavkům. 

JH 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM  

Základy 
radiotechniky 
a vf techniky 

Přijímače 
s nepřímým zesílením 
(superheterodyny) 

(Pokračování) 

Blokové schema superhetu na obr. 
106 v minulé části bylo zjednoduše-
no až příliš. Signál z antény se ob-
vykle na směšovač nepřivádí přímo, 
ale přes laděný vf zesilovač nebo ale-
spoň přes rezonančni obvod naladě-
ný na přijímaný kmitočet. Při směšo-
váni přijímaného signálu se signálem 
oscilátoru nevznikají totiž jen signály 
s kmitočty součtu a rozdílu vstupních 
signálů (fo+ f„t, fo- fvst), ale celá řa-
da dalších směšovacích produktů, 
naštěstí již s menší amplitudou. Tyto 
produkty vzniknou směšováním vyš-
ších harmonických (2f0+ fvsr, 2f0 fv.st, 
fo+ 2fvst, fo -2fvst atd.). Směšovač je 
totiž nelineárnf obvod a vyšší harmo-
nické zde vznikají již z principu jeho 
činnosti. Vhodnou konstrukci směšo-
vače lze tyto nežádoucí produkty ale-
spoň potlačit. 

Tak jako při směšování vzniká celá 
řada směšovacích produktů, lze na-
lézt celou řadu kmitočtů, které s da-
ným kmitočtem oscilátoru ‚,vygeneru-
jí' žádaný mf kmitočet. Na obr. 107 je 
to názorně ukázáno na kmitočtech 

f a fyst2• Mezifrekvenčnf signal vsti  
vznikne jak rozdílem fo- fvsti, tak roz-

dílem f st2 v Laděný obvod na vstu-
pu přijimače má za úkol především 
potlačit příjem na kmitočtu fvst2, chce-
me-li přijímat signal s kmitočtem fvst./. 

frrf. frrif= 
fvsti)« ,e-riž-77;1 

o &al to 4-22 

Obr. 107. Zrcadlový příjem 
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Je zřejrné, že čfm bude mezifrekvenč-
nf kmitočet vyšší, tim budou kmitočty 
fvst/ a fvst2 od sebe vice vzdáleny 
a nároky na selektivitu vstupního la-
děného obvodu budou menší. Neje-
nom u komerčních rozhlasových při-
jímačů, u nichž jsou rozhodující 
výrobní náklady, může mit vstupní la-
děný obvod nevelkou selektivitu. Pak 
se může stát, že na kmitočtu fvst2 bude 
signal silného místního vysílače, kte-
rý vstupní laděný obvod (naladěný na 
fvst.1) nebude schopen dostatečně po-
tlačit. Signal se pak v přijimači zpra-
cuje stejně jako podstatné slabší sig-
nal s kmitočtem fvst.t. Připadu, kdy 
naladíme stanici na místě, kde žádný 
vysílač nevysílá, se říká zrcadlový pří-
jem. Horši případ nastane, když přijí-

anmý signal s kmitočtem fvsti je ru-
šen zrcadlovým příjmem signálu 
s kmitočtem fvst2. Tento případ se na-
zývá rušením na zrcadlových kmito-
čtech. 

Také signály vstupující do směšo-
vače nemusí být (a většinou nejsou) 
na výstupu směšovače potlačeny. 
Objeví-Ii se na anténě přijimače sig-
nal s kmitočtem, který je použit pro 
mf zesilovač, projde směšovačem, 
a protože má stejný nebo blízký kmi-
točet jako žádaný mf signal, způsobí 
nepříjemně rušení. 
Z předchozího je zřejmé, že vstup-

ni laděný obvod je pro správnou funkci 
superhetu velmi důležitý. Jen v někte-
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Obr. 108. Nastaveni souběhu 
laděných obvodů v 1, 2 a 3 bodech 
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rých případech (popíšeme později) 
vystačíme s pásmovou propusti, pro-
pouštějící všechny signály v požado-
vaném pásmu přeladěni přijimače. 

Vstupní laděný obvod musí být pře-
laďován současně s oscilátorem, a to 
tak, že oscilátor je naladěn o mezi-
frekvenční kmitočet výše než vstupní 
obvod. Naprosto přesný souběh ne-
lze zajistit. Vhodným zapojením ladi-
cích obvodů lze zajistit souběh ve 2 
až 5 bodech. Mezi těmito body je roz-
.dil mezi naladěnými kmitočty větší či 
menši, net je rezonanční kmitočet. 

Souběh v jednom bodě (obr. 108a) 
lze použít jen při malém rozsahu pře-
laden( (p = 1,1). Souběh ve 2 bodech 
vyhoví pro přeladěni do 1,5, např. 
v přijimačfch FM rozhlasu. Není-Ii 
kmitočet oscilátoru příliš odlišný od 
kmitočtu přijímaného, může být roz-
sah přeladěni i \MM. Na dolním kon-
ci pásma se obvody dolaďuji změnou 
indukčnosti, na horním konci kapacit-
ními trimry. Pro většf rozsah přeladě-
ní (p = 3, obr. 108c) se používá kon-
denzátor zapojený do série s ladicím 
kondenzátorem v obvodu s vyšším 
kmitočtem (zpravidla oscilátor). Toto 
zapojení umožňuje nastavit souběh ve 
3 bodech. Ladicí obvody se slaďují jen 
na koncích pásma opět změnou in-
dukčností cívek a kapacitními trimry. 
Souběh ve vice bodech se realizuje 
složitými obvody a v rozhlasových při-
jímačích se nepouživä. 

Na obr. 109. je schéma superhetu 
pro rozsah středních yin z počátku 
tranzistorové éry. Podobné zapojeni 
měla tehdy naprostá většina prijfma-
čů. Tranzistor Ti pracoval jako samo-
kmitající směšovač: vf zesilovač, os-
cilátor a směšovač v jednom. Cívka 
L1 byla navinuta na feritové anténě. 
Následoval mezifrekvenčni zesilovač 
se dvěma (nebo i jedním) tranzistory, 
diodový detektor a jednoduchý nf ze-
silovač. Pro zajímavost: spotřeba 
proudu při maximální hlasitosti byla 
asi 15 mA, bez signálu jen 7 mA. 

VH 
(Pokračováni příště) 
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Obr. 109. Schéma tranzistorového přijímače TESLA 271013 Zuzana, vyráběného v roce 1965. CI. C2 = 2x 380 pF 
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Mikrokontroléry PIC (5) 

Programování 
mikrokontrolérů PIC 

Mikrokontrolér je zařízeni, které po-
stupně načítá a vykonává instrukce, 
které jsou uloženy v paměti programu 
ve formě binárních čísel, která mají 
daný format. Sada všech instrukcí, kte-
rou nazýváme instrukční soubor, tvoří 
vlastně jakýsi jazyk, kterému mikro-
kontrolér rozumí, a určuje činnosti, kte-
ré je schopen mikrokontrolér vykonat. 
Mikroprocesor typicky disponuje in-
strukcemi provádějícími aritmetické 
operace, logické operace a operace 
s daty nebo instrukcemi řídícími tok 
programu. Program uloženy ve formě 
binárních čísel v paměti programu je 
rovněž nazýván strojovým kódem. Mi-
krokontrolér nebo jakýkoliv počítač 
obecně vlastně nedělá nic jiného, než 
že postupně vykonává velice jednodu-
ché instrukce ve velmi rychlém sledu. 
Instrukce jsou načítány z paměti 
programu postupně od začátku parně-
fového prostoru, přičemž některé in-
strukce mohou podmíněně nebo ne-
podmíněně přikázat skok na určené 
místo paměťového prostoru, ze které-
ho se bude načítat následující instruk-
ce. Kontinuální tok programu mohou 
narušit pouze tzv. přerušená, která sig-
nalizuji důležité události (např. přete-
čení čitače, dokončení zápisu do pa-
měti EEPROM nebo změnu úrovně na 
určitém vstupu). Přerušení vyvolá skok 
na definované místo v paměti progra-
mu, odkud jsou načítány další instruk-
ce. Po obsloužení přerušeni obvykle 
mikrokontrolér pokračuje ve vykonává-
ní přerušeného programu. 

Ukolem programátora je najít způ-
sob, jak vyjádřit činnosti, které od mi-
krokontroléru vyžadujeme, ve formě 
mikrokontroléru srozumitelné, tj. ve 
formě instrukci strojového kódu. Pro-
gramy prvních počítačů byly psány 
přímo ve strojovém kódu. Při počtu 
zhruba třiceti instrukcí osmibitových 
mikrokontrolérů PIC řady 16)oct sice 
není tato možnost nereálná, jedná se 
však o způsob velice pomalý, únavný, 
náchylný k chybám a vzhledem k do-
stupným vývojovým prostředkům i zby-
tečný. 

Další možnosti je použít k progra-
mování mikrokontroléru vyšší progra-
movací jazyk, např. jazyk C nebo 
BASIC. Program je následně nutno 
převést do strojového kódu pomoci 
překladače podobně, jako se tornu děje 
při programování na PC. Vzhledem 
k tomu, že jsou mikrokontroléry stále 
složitějši a disponuji novými instruk-
cemi a stale vétš1 paměti, do které se 
vejdou složitější programy, stává se 
tento způsob programování mikrokon-
trolérů stale běžnějším. Programová-
ní je jednodušši, nevýhodou však je, 

že není přímo patrná vazba na hard-
ware mikrokontroléru a program může 
být méně efektivní, co se využití pro-
cesorového času a paměti týče. 

Jistým kornpromisem mezi dvěma 
výše uvedenými řešeními je progra-
mování v assembleru. Podobně jako 
při programování ve strojovém kódu 
přímo určujeme, které instrukce bude 
mikrokontrolér vykonávat, jednotlivé 
instrukce však mají pfsmennou zkrat-
ku (např. MOV, JMP apod.), můžeme 
používat návěští a jednotlivým pozi-
cím v paměti dat nebo registrům mů-
žeme přiřazovat jména. Vývojové 
prostředí assembleru však zvládne 
mnohem víc, o čemž se přesvédčime 
v následujicích dílech. 

Vytvořený program je nutné převést 
do strojového kódu programem zva-
ným překladač. Výsledkem překladu je 
hexadecimálnf soubor, který je možné 
přenést pomoci programátoru do pro-
gramové paměti mikrokontroléru. Než 
však přeneseme náš program fyzicky 
do mikrokontroléru, je vhodné jej nej-
prve odsimulovat v simulátoru. Simu-
lator je softwarový nástroj, ve kterém 
si můžeme ověřit, zda se program cho-
vá podle našich předpokladů. Program 
zde můžeme krokovat po jednotlivých 
instrukcích a sledovat, jak se mění 
obsah datové paměti, speciálních re-
gistrů nebo úrovně na výstupech mik-
rokontroléru. V simulátoru můžeme 
rovněž simulovat změny úrovni na 
vstupech mikrokontroléru a sledovat, 
jak by na ně mikrokontrolér reagoval, 
nebo měřit dobu běhu programu. 

Typický vývojový proces jednodu-
chého projektu shrnuje diagram na 
obr. 3. 

Potřebné vybavení 

Abychom mohli začit s programo-
váním mikrokontrolérů PIC, budeme 
potřebovat základní softwarové 
a hardwarové vybavení. 

1) Vývojové prostředí 
K psaní programů, překladu a si-

mulaci budeme využívat vývojové pro-
středí MPLAB, které je zdarma ke sta-
žení z internetových stránek firmy 
Microchip (www.microchip.com, sek-
ce Products > Development Tools 
MPLAB Integrated Development En-
vironment). Vývojové prostředí 
MPLAB představuje kompletní progra-
mové vybavení potřebné k vývoji pro-
gramů pro mikrokontroléry PIC. Ob-
sahuje editor pro psaní programu, 
nástroje pro laděni programu, překla-
dač, simulátor a další nástroje, které 
usnadňuji organizaci projektů nebo 
implementuji další specifické funkce. 

2) Programátor 
Programátor zprostředkovává ko-

munikaci mezi mikrokontrolérem a PC 
a je schopen jednak zapsat přeloženy 

j 

Psaní programu 
(zdrojového kódu) 

Překlad programu do 
strojového kódu 

•OE 

(Simulace) 

Nahráni programu 
do mikrokontroléru 

Testováni v zapojeni 

Obr. 3. Vývojový diagram jednodu-
chého projektu 

program do paměti mikrokontroléru, 
ale rovněž i program načíst z mikro-
kontroléru zpět do PC. Mikrokontro-
lér se připojuje k PC přes sériový, 
paralelní nebo USB port. Mikrokont-
roléry PIC se programují prostřednic-
tvím sériového rozhraní ICSP (In-Cir-
cuit Serial Programming), které 
umožňuje mikrokontrolér naprogramo-
vat v již osazené desce s plošnými 
spoji a tím usnadnit vývoj celého zaří-
zení, protože při každé změně progra-
mu není nutné mikrokontrolér vyjmout 
a přenést do objímky programátoru. 
Natrhuje k dostání relativně široká na-
bídka programátorů od jednodušších, 
které jsou schopny naprogramovat jen 
vybrané typy mikrokontrolérů, až po 
univerzální programátory, které jsou 
schopny naprogramovat nejen široké 
spektrum mikrokontrolérů různých 
značek, ale též třeba paměti EPROM, 
EEPROM apod. Programátory jsou 
bud' vybaveny objímkou, do které se 
mikrokontrolér zasune, nebo jsou vy-
baveny pouze konektorem ICSP. Pro-
gramátory nabízí např. firmy ASIX 
(vvww.asix.cz), XELTEK (vvww.xeltek. 
cz), ELNEC (wwwelnec.sk), Micro-
chip (vvwvv.microchip.com) apod, 
Vhodným programátorem je např. 
programátor PRESTO od firmy ASIX, 
který podporuje všechny mikrokontro-
léry PIC, vybrané dsPIC a rovněž ně-
které mikrokontroléry dalších firem 
a sériové paměti EEPROM a FLASH. 
Programátor je vybaven pouze konek-
torem ISP (ICSP) a k počítači se při-
pojuje přes port USB. 

Protože koupě programátoru vyža-
duje určitou vstupní investici, je mož-
né si programátor rovněž zhotovit 
doma. Návody na stavbu programá-
torů PIC lze nalézt na internetu, nic-
méně jejich kvalita zůstává otázkou. 
Nevýhodou takového programátoru 
může být menši spolehlivost nebo 
omezené možnosti obslužného soft-
waru v PC. Více se programátory bu-
deme zabývat v dalších dílech. 

Vít Špringl 
(PokraCovánl příště) 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Obvod pre úpravu 
zvončeka typu gong 
Domové zvončeky-gongy sú väčši-

nou bez prerušovača. Pil stlačeni zvon-
čekového tlačidla zazvonia len raz. 

Uvedené zapojenie zabezpečuje, 
że gong zvoní viackrát počas stlače-
nia tlačidla, ale najdlhšie len určitú 
nastavenú dobu. Ďalšie zvonenie je 
možné až po uvofnenf a opätovnom 
stlačeni tlačidla, čo zabráni dlhému 
zvoneniu najmä pri zaistenf tlačidla 
nvtipálkami", napr. zápalkou. 

Zapojenie je na obr. 1. Zariadenie 
je určené najmä pre začiatočníkov, 
a preto popfšem jeho činnost' podrob-
nejšie. Dióda D1 a kondenzátor C6 
tvoria jednocestný usmertiovač. 101 
je dvojitý časovač NE556. 

101A je zapojeny ako monostabil-
ny klopný obvod Pri stlačeni zvonče-
kového tlačidla TL1 sa kondenzátor Cl 
začne nabljat cez R2, čím klesne na 
okamih napätie na spúšt'acom vstupe 
6 pod 1/3 napájacieho napätia. 101A 
sa preklopi a na vystupe 5 bude na-
pätie, ktorého hodnota bude blízka 
napájaciemu napätiu. R1 zabezpeču-
je vybitie Cl po uvorneni TL1. Doba 
kyvu r monostabilného obvodu 101A 
je daná hodnotami R3 a C3 (r = 
= 1,1. R3. C3). S použitými súčiastka-
mi je to asi 4,5 s. 

101B je zapojený ako astabilný 
klopný obvod. Priebeh napätia na vý-
stupe 9 je na obr. 2. Platí: 

-0 0  
TL I 

NAPAJENI 

A 

Obr. 2. 
Priebeh 
napätia 

na výstupe 
9 10113 

t1 = 0,7.(R4 + R5).C4; 

t2= 0,7-R5-C4; 

T=t + t2 = 0,7.(R4 + 2.R5).C4.' 

Z uvedených vzfahov vyplýva, 
že ak chcem, aby t1 = t2, musí byt' 
R5 » R4. R4 zvolíme 1 kf2. Pre t2 = 
= 0,4 s je odpor R5 = 120 k1.2 a C4 = 
= 4,7 pF. 

Vstup 10101B je RESET. Ak je na 
tomto vstupe napätie menšie ako 0,4 
až 1 V, je 101B zablokovaný a na 
jeho 4stupe 9 je napätie blfzke 0 V. 
To znamená, že 10113 je v činnosti 
len počas preklopenia 101A. Na vy-
stupe 1018 je vtedy napätie podfa 
obr. 2, ktoré spina relé RE1 a cez 
jeho kontakty sa privádza napájacie 
napätie na gong. Defy D2, D3 chrá-
nia 101B pred rušivými impulzami, 
ktoré vznikajú na vinuti RE1. Kon-
denzátor C7 zabraňuje ovplyvňovaniu 
doby kyvu 101A spfnanim gongu. 

Celé zariadenie je umiestnené 
na DPS 62,2 x 38,1 mm (viď obr. 3 
a obr. 4), ktorá sa zmestf do gongu. 

Pripojenie ku gongu je zrejmä 
z obr. 1. Do bodov C, D pripájame 
vodiče, ktoré pripojíme ku kontaktom 
gongu. Do bodov A, B pripájame ko-

nektory RIA, do ktorých pripopme pe)-
vodné prfvody. 

Zoznam súčiastok 

R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
Cl 
C2, C5 
C3, C4 
C6 
C7 
D1, D2, D3 
101 
RE1 

1,5 mn, miniatúrny 
33 kÇ2, miniatúrny 
820 kl-2, miniatúrny 
1 kš2, miniatúrny 
120 ki-2, miniatúrny 
100 nF, fóliový 
10 nF, keramický 
4,7 pF/35 V, radiálny 
220 JF/16 V, radiálny 
470 nF/100 V, fóliový 
1N4007 
NE556 
relé 12 V 

Ing. Ivan Hálik 

Zvětšení dosahu 
bezdrátově myši 
a klávesnice 

Nedávno jsem zakoupil bezdrá-
tovou soupravu klávesnice a myši 
Microsft Wireles laser keyboard 6000 
v2. Její fotografie je na adrese: http:// 
www.microsoft.com/hardware/mou-
seandkeyboard/productdetails.aspx? 
pid=082 

Součástí této soupravy je i přiji-
mač, který se zasune do USB portu 
počítače. Myš je velmi citlivá, nejlep-
ší, jakou jsem dosud vlastnil. Soupra-
va pracuje velmi dobře, až na malý 
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Obr. 1. Obvod pre úpravu zvončeka typu gong 

Obr. 3. Obrazec 
plošných spojov 

obvodu pre úpravu 
zvončeka typu gong 

(mer.: 1: 1) 

Obr. 4. Rozmiestnenře 
súčiastok na doske 
obvodu pre úpravu 
zvončeka typu gong 
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Obr. 5. Antény připájené 
na desku přijímače 

dosah, který je přibližně 30 cm. Vý-
robce chce tímto malým dosahem 
pravděpodobně zajistit, aby se vice 
těchto souprav vzájemně neovlivňo-
valo, jsou-li použity ve stejné míst-
nosti. Máme-li však pouze jednu 
soupravu, je malý dosah nevýhodný. 

Přijímač má vestavěnou vnitřní 
anténu ve formě cest spojů z obou 
stran desky s plošnými spoji. Před-
kládám jednoduchý postup, jak pro-
dloužením této antény zvětšit dosah 
prijimače na vzdálenost 3 až 5 m: 

1) Z dolního víka přijímače odlepte tři 
černé samolepky a pod nimi odšrou-
bujte samoreznä šrouby. Použijte 
malý křížový šroubovák. 

2) Přesně uprostřed délky vestavěné 
vnitřní antény přijímače seškrábnäte 
opatrně lakovaný povrch a pocínujte 
jej v délce 2 mm. Pozor, při dlouhém 
prohříváni hrozí přehřátí anténního 
spoje a jejho přerušení. 

3) Odstřihnäte dva měděné vodiče 
o průřezu 1,5 mm2 a o délce 100 mm, 
stáhněte z nich vždy na jednom konci 
izolaci v délce 2 mm a vodiče pocí-
nujte. 

4) První vodič opatrně připájejte k po-
cinovanému místu vnitřní antény při-
jímače. 

Obr. 6. Přijímač po úpravě 

5) Vyklopte desku s plošnými spoji 
ven z krabičky a zespodu připájejte 
druhý vodič (směřující na opačnou 
stranu než první vodič). 

6) V plastické hmotě bočních stěn 
krabičky vypilujte malé drážky pro 
vodiče antény a krabičku sestavte_ 

Vše je patrné z fotografii na obr. 5 
a obr. 6. 

Přijímač umístěte co nejvýše kol-
mo proti směru, odkud budete nej-
častěji celek ovládat. Já jej mám při-
šroubován na zdi. 

Pavel Šulek 

Ukazatel směru s LED 
s efektem 

běžícího světla 
Ukazatel směru obsahuje osm-

náct LED, které jsou uspořádány do 
tvaru šesti šipek seřazených za se-
bou, z nichž každá obsahuje po třech 
LED. Svítí vždy dvě šipky, přičemž 
mezi nimi jsou dvě dvojice šipek, kte-
ré nesvítí. Světelný efekt je vytvářen 
tim, že na principu běžícího světla se 
svit LED posouvá ve třech fázích ve 
směru šipek. 

Kvůli vyzkoušení funkce a posou-
zeni efektu byl zhotoven vzorek uka-
zatele směru na desce s plošnými 
spoji. Fotografie desky se součástka-
mi je na obr. 10. 

Popis funkce 

Schéma ukazatele směru je na 
obr. 7. Základem ukazatele je třísta-
vový multivibrátor se třemi invertory 
101A až 101C typu Schmittův klopný 

lex LED 

obvod (74HC14). Zbývající tři Inver-
tory 101D až 101F obsažené v pouz-
dře 101 jsou nevyužité a jejich vstupy 
jsou ošetřené tak, aby nemohly nabýt 
hazardních úrovní. 

Trvání jednotlivých stavů multivib-
rátoru je určováno hodnotami sou-
částek R1, Cl, R2, C2 a R3, C3. 
Vzhledem k tomu, že R1 = R2 = R3 
a Cl = C2 = C3, mají všechny stavy 
shodnou dobu trvání, která je s uvede-
nými hodnotami součástek asi 0,4 s. 
Trváni jednotlivých stavů multivibrá-
toru téměř nezávisí na velikosti jeho 
napájecího napětí. 

Aby se multivibrátor po zapnutí 
napájení spolehlivě rozkmitával, je 
časovací kondenzátor C2 připojen ke 
kladné napájecí sběrnici. 

Mezi výstupy invertorů 101A at 
101C je připojeno šest trojic LED (D1 
až D18) tak, aby vznikl efekt běžiciho 
světla. LED v každé trojici jsou zapo-
jeny do série a jsou buzeny přes séri-
ové rezistory (R4 až R9), které ome-
zuji maximální proud LED. 

Ukazatel směru je napájen stabi-
lizovaným ss napětím 6 V ze síto-
vého zdroje. V původním prameni je 
uvedeno, že může být napájen i ze 
čtyř tužkových alkalických suchých 
článků. Jak je však uvedeno dále, při 
poklesu napájecího napětí jas LED 
rychle klesá, takže napájení z baterie 
není vhodné. 

Konstrukce a oživení 

Ukazatel směru je zkonstruován 
z vývodových součástek, které jsou 
připájené na desce s jednostrannými 
plošnými spoji. Obrazec spojů je na 
obr. 8, rozmístěni součástek na des-
ce je na obr. 9. 
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Obr. 8. Obrazec plošných spojů ukazatele směru (měř.: 1: 1, 

rozměry 45,7 x 38,1 mm) 

Obr. 9. Rozmistěn1 součástek na desce ukazatele směru 

Součástky osazujeme na desku 
od nejnižších po nejvyšší. Obvod 101 
vložíme do objímky, aby jej bylo přf-
padně možné využít i v jiných přístro-
jích. Na desce jsou tři drátové propoj-
ky zhotovené z odštípnutých vývodů 
rezistorů. 

Realizovaný vzorek ukazatele fun-
goval na první zapojení, ukázalo se 
však, že ani tak jednoduchý obvod 
nerd bez problémů. PŘI napájecím 
napětí 6 V (a celkovém napájecím 
proudu asi 6 mA) sice použité účin-
né červené LED ,jakž takž° svítily, při 
zmenšeném napájecím napětí na 5 V 
(a celkovém napájecím proudu asi 
3 mA) však jejich svit nebylo téměř 
vidět a při napájecím napětf 4,5 V už 
LED nesvítily vůbec. 

Jak bylo dodatečně měřením po-
užitých červených dvoumiliampéro-

vých LED zjištěno, při anodových 
proudech 6, 3 a 1 mA bylo napětí mezi 
jejich anodou a katodou 1,79, 1,74 
a 1,68 V. Znamená to, že úbytek na-
pětí na třech těchto LED zapojených 
do série je okolo 5 V, takže při napá-
jecím napětí 5 V jimi může protékat 
proud řádu desetin mA a LED téměř 
nesvítá. Při napájecím napětí 6 V pro-
téká trojicí LED proud okolo 2 mA, 
LED už zřetelně svítí, ale „nic mac". 
Dale zvýšit napájecí napiti nerd mož-
né, protože maximální povolené napá-
jecí napětí 10 74HC14 je právě 6 V. 

Je též zřejmé, že v ukazateli směru 
s 10 74HC14 a maximálním napáje-
cím napětím 6 V nemůžeme použít 
LED jiné barvy nef červené, protože 
LED jiných barev mají většf úbytek na-
pětí v propustném směru a svítily by 
velmi slabě. 
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Obr. 10. Ukazatel směru s blikajícími LED 

Problém s napájecím napětím byl 
vyřešen tím, že na místě 101 byl po-
užit obvod 40106, který je funkčně 
i vývodově kompatibilní s 74HC14, mä 
však maximální povolené napájecí na-
pětí 15 V (ještšže 101 je v objímce!). 
1 když invertory v obvodu 40106 mají 
větší výstupnl odpor než invertory 
v 74HC14, při vyšším napájecím na-
piti svití LED velmi dobře. S obvo-
dem 40106 odebírá ukazatel směru 
při napájecím napětí 9 V napájecí 
proud 8 mA a LED svítí jasně, při na-
pěti 12 V je odebíraný proud 15 mA 
a LED svítí velmi jasně. 
V původním prameni je též uvede-

no, že řadu šipek můžeme prodloužit 
tim, že za sebe umístíme několik de-
sek ukazatelů směru. Na přídavných 
deskách neosadíme 101 a trojice LED 
se sériovými rezistory z přídavných 
desek připojíme paralelně k přísluš-
ným LED se sériovými rezistory na 
základní desce. Tato možnost nebyla 
v redakci ověřována, je nutnä vyzkou-
šet, kolik trojic LED jsou výstupy in-
vertorů schopné budit. 

Seznam součástek 

R1 až R3 
R4 až R9 
Cl al C3 
C4 
D1 až D18 

101 

objímka 
deska s 

1 MO/0,6 VV/1 %OE metal. 
470 0/0,6 VV/1 °A), metal. 
220 nF/J/63 V, fóliový 
100 nF, keramický 
LED 5 mm, červená, 
2 mA 
74HC14 nebo 40106 
v pozdru DIL14 
(viz text) 

precizní DIL14 1 kus 
plošnými spoji č. KEO2P4 

Elektor, prosinec 2007 

Optický nebo zvukový 
signalizátor k telefonu 
V místnostech, ve kterých je hluk, 

lze snadno přeslechnout zvuk telefon-
ního zvonku V takových případech 
proto může přijít vhod signalizátor te-
lefonnfho vyzváněni, jehož schéma je 
na obr. 11. Signalizátor při prvním 
zazvoněni telefonu rozsvítí na určitou 
dobu žárovku nebo zapne houkačku. 

Signalizätor je k vodičům A a B te-
lefonnf linky připojen přes optočlen 
101, který zajišfuje galvanické oddě-
lení linky. Typ optočlenu není v původ-
ním prameni uveden, zřejmě bude 
vyhovovat jakýkoliv běžný optočlen 
s většf citlivostí (nutno vyzkoušet). 

Při vyzváněni teče střídavý vy-
zváněcf proud přes oddělovací kon-
denzátor C2 do LED optočlenu a se-
pne výstupnf tranzistor optočlenu. 
Tim se spustí kyv monostabilnfho 
klopného obvodu (MKO) s časova-
čem 555 (102). Doba kyvu TK je určo-
vána hodnotami součástek Cl a R3 
(TK = 1,1 C1.R3) a je maximálně 
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Obr. 11. Optický nebo zvukový signalizátor k telefonu 

50 s. Podle potřeby lze dobu kyvu na-
stavit trimrem R3. 

Během doby kyvu MKO je sepnut 
tranzistor T1, v jehož kolektoru je 
zapojeno relé RE1. Kontakty relé 
(COM = společný, NC = normálné 
sepnutý a NO = normálně vypnu-
tý) se ovládá žárovka nebo hlasitá 
houkačka (poplašná siréna), která 
1 v hlučné místnosti výrazně signali-
zuje vyzvánění telefonu. 

Pokud je žárovka nebo houkačka 
napájena ze site, použijeme robustní 
relé s kontakty dimenzovanými na 
strove napětí a dodržíme potřebné 
izolační vzdálenosti mezi kontakty 
a ostatními elektronickými obvody 
signalizätoru. Bude-li civka relé ode-
bírat proud větší než asi 50 mA, 
použijeme na místě T1 výkonnější 
tranzistor typu BC337-25 nebo BC639 
s maximálním kolektorovým prou-
dem 0,5 nebo 1 A. 

Přístroj je napájen hrubě stabilizo-
vaným ss napětím 12 V ze sit'ového 
zdroje (adaptéru). Napájecí proud zá-
visí na použitém relé a může být až 
několik set mA. 

Obr. 12. 
VFO s automatickým 

fizentm estupnl úrovně 

 o 
NC 
 o 
NO 
 O 

Signalizátor je vhodný nejen pro 
hlučné prostředí, ale i pro nedoslý-
chavé osoby v běžném prostředí. 

Je nutné upozornit, Že připojovat 
neschválené zařízení k běžným tele-
fonním linkám není v ÖR legální. 

Radioelektronik Audio-HiFi-Video 11/2006 

VFO s automatickým 
řízením výstupní úrovně 
I když se dnes skloňuje DDS ve 

všech pádech, v jednodušších KV při-
jímačích pině vyhoví klasický analo-
gový VFO. Schema stabilního VFO, 
které bylo převzato ze staršího brit-
ského časopisu pro radioamatéry, je 
na obr. 12. 

VFO je typu Vackář, je přeladitel-
ný otočným kondenzátorem od 4,0 
do 4,35 MHz a jako aktivní součástku 
využívá dvouhradlový MOSFET (T1). 
Z kolektoru Ti jde vf signál do re-

gulačního obvodu, který udržuje kon-
stantní uroveň signálu při přeladová-
nf kmitočtu a změnách parametrů 

L2 I 
2. SmH 

tranzistoru T1. Regulační obvod ob-
sahuje usměrňovač s diodami D1, 02 
a tranzistor T2, kterým je v závislosti 
na rozkmitu vf signálu ovládáno ss 
napětí na elektrodě g2 Ti. Úroveň vf 
signálu lze nastavit trimrem P1. V pů-
vodnIm prameni autor uvádí, že na 
kolektoru Ti může být mezivrcholový 
rozkmit signálu od 2,5 do 6 V. Při 
slabším signálu oscilátor vysadí, při 
silnějšfm kmitá nestabilně. 

Vf signál z kolektoru Ti je take ve-
den do výstupniho oddělovacího zesi-
lovače s tranzistorem T3 a odtud přes 
přizpůsobovací transformátor TR1 do 
zátěže o impedanci 50 S2, Při optimál-
ním nastavení VFO je do zátěže do-
dáván výkon +7 dBm. TR1 je navinut 
na feritovém toroidnfm jádru FT37-43 
měděným lakovaným drátem o prů-
měru 0,25 mm. Mezi vývody 1 a 2 je 
25 závitů, mezi 3 a 4 je 8 závitů. 

Laděný okruh oscilátoru je pečlivě 
zhotoven a teplotně kompenzován, 
Cívka L1 je na keramické kostřičce 
o průměru 14 mm a mä 24 závitů mš-
děneho lakovaného drátu o průměru 
0,25 mm. Během navíjení byl drát za-
hříván proudem 4 A, aby vinutí po vy-
chladnutí pevně objímalo kostřičku 
a cívka byla stabilní. Kondenzátory C1, 
C3E a C3F jsou slidově, C3C a C3D 
jsou keramické z materiálu N750. 
Trimry C3A, C3B I ladící kondenzátor 
C2 jsou vzduchové. Pomoci trimrů 
lze nastavit téměř nulovou teplotní 
závislost kmitočtu oscilátoru. Autor 
uvádí, že na kmitočtu 4,0 MHz bylo do-
saženo teplotního posuvu -22 Hz/K, 
na 4,175 MHz posuvu +8 Hz/K a na 
4,35 MHz posuvu +28 Hz/K. 

Napájecí napětí +12 V musí být 
stabilni a nesmi obsahovat šum. 

RADIO COMMUNICATION, 10/1995 
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Tématem čísla 3/2008, které vychází začátkem 
června 2008, jsou praktická zapojeni z élek-
troniky pro domácnost a domácí dílnu. číslo 
doplňuji zajímavé ukázky elektronických ob-
vodů tokamaku COMPASS 



PicliBot 
Michal Hrouda 

Tato konstrukce navazuje na již uveřejněnou konstrukci Robot 1.1. 
Cílem nového provedení byly celkově menší rozměry, snazší do-
stupnost součástek a možnost použít Bluetooth modulu con-
nectBlue od firmy Spezial Electronic pro dálkové ovládáni robota. 
Robot se tedy dokáže autonomně vyhýbat překážkám nebo může 
být ovládán bezdrátově přes Bluetooth. 

Stručný popis 

Elektronická část je rozdělena na 
hlavni a vedlejší desku. Hlavni deska 
zajišťuje spouštěni motoru a detekci 
překážek. Vedlejší deska slouží hlavně 
pro připojeni Bluetooth modulu a ro-
bot je bez ni piné funkční, ale nerd ho 
možné bezdrátově ovládat. Mecha-
nická konstrukce je díky použiti co 
nejdostupnéjšich dílu velmi jednoduchá. 
Tělo robota je sestaveno z měděných 
drátů, jako napájení jsou použity čtyři 
články AAA Ni-MH. Kolečka jsou při-
pevněna rovnou na hřídel převodov-
ky, která je již součástí motorku. Pro 
bezdrátové ovládáni robota přes Blue-
tooth slouží ovládací programy, na-
programované ve Visual Studiu, jak 
pro operační systém Windows, tak 
i pro Windows Mobile. 

Hlavni deska 

Napětí z akumulátoru je připojeno 
na svorkovnici X1 a dioda LED5 in-
dikuje jeho přítomnost. Vzhledem 
k tornu, že stabilizace a případně 
další úpravy napájecího napětí by 
přinesly pouze nutnost vyrobit vetšf 
DPS a napětí akumulátoru se pohy-

1" 
12 

MOM  
100uH 

GND 

GND 

S1 

—ri 
2 

13  
O 61 

X1-2 

GND 

buje v rozmezí od 4,5 V až,do 5,5 V. 
bylo od dalších úprav napájeciho na-
pětí  a za spínač S1 byl při-
pojen pouze kondenzátor C1. Dále 
bylo potřeba získat napájecí napětí 
3,6 V pro mikrokontrolér IC1. Poža-
dované napětí bylo dosaženo zapoje-
ním diod 1N4148 (D1 a 02) do série. 
na kterých vzniká úbytek 1,4 V, tedy 
z 5 V na požadovaných 3,6 V. Kvůli 
rušeni pocházejícímu od motoru mu-
sely být do napájecí cesty přijimače 
a hlavního procesoru zařazeny tlu-
mivky 121 a L2, které nežádoucí ruše-
ni dostatečně eliminuji. 

Nejdůležitější součástkou hlavni 
desky a tedy i celého robota je mikro-
kontrolér Freescale MC9S08QG8 
v pouzdru PDIP16 (ici). Ten má např. 
8 kB parnét Flash určenou pro pro-
gram, 512 B RAM, jeden 16bitový ča-
sovač, jeden 8bitový časovač a ko-
munikační rozhraní UART, SPI a PC. 
Jeho jádro HCS08, optimalizované 
pro programy přeložené do strojového 
kódu z jazyka C, je možné taktovat 
z externího zdroje až frekvencí 20 MHz_ 
PidiBot však využívá maximální frek-
vence nastavitelného interního zdroje 
taktováni, která je 8,3712 MHz. Do 
Flash paměti mikrokontroläru je potřeba 

VOO PTAWBIPO/TPMCHO/ADPWAMCP 
PTA1MBIP1/ADPVAMCP 

PTA2/KB1P2OESDAMDP2 
VSS PTA3/KB1P3/SCLADP3 

PTBOOEKBIP4iRXDJADP4 
PTB tintP5/TXD/ADP5 

PTB2/103P16/SPSCK/ADP6 
PTB3/KBP17/MOSIADP7 

P1134/MISO 
PTBUTPMCH1OESS 

PTAMROTTCLWRST PTBStSDNXTAL 
PTA4/ADMPO/BKGD/MS PT67OESC1JEXTAL 
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>t< OBÁLKU  

pomocí BOM rozhraní nahrát pro-
gram. Ten se stará o zapínáni motoru 
pomoci dvojice tranzistorů MOSFET 
IRF7303 (Ti), které jsou integrovány 
v jednom pouzdře S08. Tranzistory 
jsou schopny spínat proud až 3,5 A, 
což je vzhledem k použitým motorům 
vice než dostačujici. 

Pro detekci překážek byl použit 
přijimač a demodulátor IR impulsu 
SFH5110-36 (IC2). Ten je připojen 
k mikrokontroléru přes rezistor R8, 
protože napětí jeho výstupnich signá-
lů je vyšší než napájecí napéti mikro-
kontroléru, a proto by ho mohlo po-
škodit. Samotný přijímač se snaží 
zachytávat paprsky odražené od pře-
kážky a informovat o nich mikrokont-
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Obr. 1. 
Schéma 
zapojeni 

hlavni desky 
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Obr. 2. Hlavní deska 
s plošnými spoji 

Obr. 3. Hlavní deska s plošnými 
spoji - propojky hlavni desky 

rolér. Paprsky jsou střídavě vysílány 
dvojici IR LED (LED1 a LED2). Inten-
zita, s jakou budou IR LED vyzařovat 
impulsy, se nastavuje trimry R1 a R3. 
Pokud je detekována překážka, roz-
svIti se LED3 nebo LED4. Nakonec 
bylo potřeba na hlavni desku umístit 
konektor pro BDM rozhraní ' který 
slouží k naprogramováni a „debugo-
vání" programu mikrokontroléru. 

Seznam součástek 
hlavní desky 

R1, R3 
R2, R4 
R5 až R7 
R8 až R10 
R11, R12 
Cl 
C2, C3 
Li, L2 
Tlumivka 
D1, D2 
LED1, LED2 
LED3, LED4 
LED5 
Ti 
ICI MC9S08QG8CPBE, PDIP16 
IC2 SFH5110-36 
JP1, JP2 PSH02-02W, 2pólová vidli-
ce 90 ° 
SV1 6pólová dvouřadá vidlice 90 ° 
X1 ARK500/2 
S1 P-KNX125, páčkový spínač do DPS 
SOKL 16 objímka DIP16 pro IC1 
L-REFLEK 5MM reflektor pro 5 mm 
LED, 2 ks 

5 kg trimr, PT6HK005 
47 0, SMD1205 
2,2 ki2, SMD1206 
330 Q, SMD1206 
10 l<Q, SMD1206 
1000 pF/16 V 
100 nF, SMD 1206 
TLEC24-101K 
100 pH, 185 mA 
1N4148, SMD 
IRS5 
3 mm, červ., 2 mA 
3 mm, zel., 2 mA 
IRF7303, SO8 

Vedlejší deska 

Nejdůležitější součástkou vedlejší 
desky je opět mikrokontrolér Free-
scale MC9S08QG8 v pouzdru PDIP16 
(IC1) obsahující stejný program jako 
mikrokontrolér hlavní desky. Jak již 
bylo řečeno ve stručném úvodu, ved-
lejší deska slouží zejména k připojeni 
Bluetooth modulu k mikrokontroléru 
přes konektor SV1. Pro PidiBota byla 
použita nejlevnější varianta, a to 
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OEMSPA310. Na samotný Bluetooth 
modul je potřeba připájet plochý 921-
lový kabel (nebo 8žilovy, jelikož nulo-
vad l vývod není v zapojení použit) 
a ten opatřit samořezným konekto-
rem. Vodiče byly připájeny na konek-
tor, který výrobce modulu v doku-
mentaci označuje jako J6. Je však 
možné použit i konektor J2-J3. Zapo-
jeni vývodů konektoru SV1 a Bluetooth 
modulu zobrazuje tab. 1. 

Pro komunikaci s modulem jsou 
nejdůležitější vodiče RxD a TxD, 
kterými se přenášejí data. Vývod 
Green LED/Switch 1 byl připojen 
k mikrokontroléru pouze pro vyzkou-
šení funkčnosti AT módu, ve kterém 
je možné upravovat různé parametry 
Bluetooth modulu, Vývod Reset pod-
le dokumentace není nutné zapojo-
vat. Dále bylo potřeba zapojit vstup 
CTS, a to z toho důvodu, že Bluetooth 
modul je z výroby nastaven tak, aby 
tok dat byl ovládán hardwarově (po-
moci CTS a RTS). Sice lze v AT 
módu Bluetooth modulu hardwaro-
vou kontrolu toku dat vypnout, ale 
z hlediska oživováni bylo jednodušší 
CTS uzemnit tak, aby modul posílal 
data do mikrokontroléru stále. 

Jeden vývod mikrokontroléru IC1 
byl použit pro další IR LED (LED2), 
která trochu zlepšila schopnost de-
tekce překážek. Další vývod byl použit 
pro bilé diody LED (LED1 a LED4). 
Vývod, který je použit pro sepnutí 
tranzistoru Ti, dodávajfcfho proud 
bílým LED, je navíc sdílen tlačítkem 
Si, které slouží k manuálnímu za-
pnuti LED. 

GND 

Obr. 4. Schema zapojeni 
vedlejší desky 
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Obr. 5. Vedlejší deska 
s plošnými spoji 

Vedlejší deska je připojena k hlav-
ni desce přes oboustrannou objímku, 
která je vidět na fotografiích east( ro-
bota. 

R1 
R2, R6 
R3 
R4 
R5, R7 
R8 100 kg SMD1206 
Cl, C2 100 nF, SMD1206 
LED1, LED4 3 mm, bllä 4500/20 " 
LED2 5 mm, IR850 160 mW/10° 
LED3 3 mm, modrá 3500/20 ° 
T1 BCX54-16, SOT-89 
IC1 MC9S080G8CPBE, PDIP16 
SVI MLW10 6pólová dvouřadá vidlice 
S1 tlačítko P-B1720 
PRSA16 oboustranná DIP16 vidlice 
SOKL 16 objímka DIP16 pro IC1 
L-REFLEK. 5MM reflektor pro 5 mm 
LED 

Seznam součástek 

vedlejší desky 

390 Q, SMD1206 
1 kü, SMD1206 
5 k12, PT6HK005, trimr 
47 0, SMD1206 
220 SI, SMD1206 

Firmware PidiBota 

Hlavním úkolem mikrokontroléru 
je vyhledávat překážky a vyhýbat se 
jim. Algoritmus je velice jednoduchý 
a využívá toho, le prijimač SFH5110 
při zachyceni impulsů, v našem pří-
padě o kmitočtu 36 kHz, které mají 
střídu 1: 1, nastaví svůj výstup na 
log. 1. A tedy mikrokontrolér pomocí 
prvniho časovače 8 ms vysílá impulsy 
levou IR LED, 8 ms se nevysílá nic, 
8 ms vysílá impulsy pravou IR LED, 
8 ms se nevysílá, 8 ms svítí IR LED 
na vedlejší desce a nakonec 8 ms se 
nevysílá nic. Takto mikrokontrolér vy-
sílá impulsy pořád dokola a přitom ve 
smyčce hlavního programu kontroluje 
stav čidla SFH5110. Pokud se zachy-
tí signal přijimače, rozsvítí se přísluš-
ná indikační LED (zachycenl signálu 
z IR LED na vedlejší desce není sig-
nalizováno). 

Druhý časovač je použit k vyhod-
nocování dat získaných z čidel, podle 
kterých na přesně daný okamžik vy-
pne příslušný motor tak, aby do pře-
kážky nenaboural. 

Bohužel kvůli požadavkům na ve-
likost a jednoduchost se na DPS ne-
podařilo vtěsnat H-můstek, který by 

byl schopný měnit směr otáčeni mo-
toru, a proto robot není schopný cou-
vat. To se podařilo trochu vyvážit 
zlepšenim detekční schopnosti přidá-
nim další IR LED na vedlejš1 desku 

Další část programu se stará 
o komunikaci s Bluetooth modulem. 
Podle toho, jaký znak mikrokontrolér 
obdržel, zapíná nebo vypíná motory 
a reflektory. Pokud nastane jakákoliv 
změna (zapnutí motoru, detekce pře-
kážky), mikrokontrolér vyšle znak tak, 
aby bylo možné vzdáleně kontrolovat 
co se s robotem právě děje. Seznam 
znaků, které jsou použity při komuni-
kaci s robotem, je patrný ze zdrojo-
vého kódu ovládacího programu pro 
Windows. 

Program 
pro bezdrátové ovládání 

Ovládací program pro PC byl otes-
tován pouze pod Windows XP, ale 
měl by fungovat i na nejnovějších 
Windows Vista. Uživatelské rozhraní 
je velmi jednoduché. Obsahuje kolon-
ku pro zvoleni sériového portu COM, 
který byl vytvořen po spárování Blue-
tooth modulu s počítačem, tlačítko 
pro připojení nebo odpojení, tlačítko 
pro zvoleni Manuálního nebo Auto-
nomního módu a tlačítka pro ovládá-
ni robota. Toho je však možné ovlá-
dat také klávesnici. Klávesami I, J, K 
a L robota řídit a klávesou A zapínat 
nebo vypínat bilé LED. Stavy motoru 
a čidel jsou indikovány pomocí LED. 

Ovládací program byl také na-
psán pro operační systém Windows 
Mobile. U této verze však žádná tla-
čítka nejsou a robot se tedy musí 
ovládat tlačítky na klávesnici. Tlačít-
ky *, #, 0 a 8 se robot řídí, tlačítkem 1 
se vypinajf bile LED a tlačítkem 2 se 
zase zapínají. Program by měl spolu-
pracovat s většinou zařízeni disponu-
jících Bluetooth modulem a operačním 
systémem Windows Mobile alespoň 
verze 2003. Otestován byl pouze na 
smartphonu HP iPaq 514 s operačním 
systémem Windows Mobile 2005. 

Obr. 6. Ovládací program pro Windows 

PřekMky 

Motory 

Reflektory 

eedoe 

e 

Manuální mód 

Obr. 7. Ovládací program 
pro Windows Mobile 
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Obr. 8. Výkres mechanických součástí 

Konstrukce elektronických 
součásti robota 

Při konstrukci elektroniky postu-
pujeme běžným způsobem. Nejprve 
osadíme součástky SMD, dále dráto-
vé propojky, objímky atd. Jsou zde 
pouze dvě zvláštnosti. Jednou z nich 
je tlumivka L2 na hlavní desce připá-
jená ze strany spojů z důvodu úspory 
mista. Další je objímka pro propojení 
hlavni a vedlejší desky. Jediné, co je 
potřeba nastavovat, jsou trimry, kte-
rými se mění intenzita vyzařování IR 
LED. Jinak by robot a všechny jeho 
funkce měly fungovat na první zapo-
jeni. 

Mechanická konstrukce robota 

Po dokončení a odzkoušeni hlavni 
desky můžeme přejít ke konstrukci 

tf) 
0113 

Závěr mechanických dílů. Konstrukce je vel-
mi jednoduchá a zvládne ji kdokoliv, 
kdo urni používat kleště, štípačky a pá-
ječku. Nejprve je potřeba vyrobit si z mš-
děného drátu, alespoň 1,5 mm tlustého, 
díly podle výkresu na obr. 8. Jejich 
přesnost nemusí být příliš velká. Za-
číná se drátky 1 a 2, které se připájejí 
přímo k hlavni desce. Dále přiložíme 
akumulátor, abychom mohli připájet 
dil 3, který baterku drží. Potě je potře-
ba upevnit kolečka k motoru a k nim 
ještě připájet vodice opatřené konek-
tory pro připojen( motoru k hlavni 
desce. Pro PidiBota byl použil motor 
F-GM12-N2OVA110, který je díky ve-
stavěné převodovce dostatečně silný 
a jeho otáčky 100 ot/min při napájeni 
5 V jsou dostačující. Kolečka byla po-
užita ze starší stavebnice LEGO. Hři-
delka motoru byla pocínována. Do 
díry kolečka dáme dostatečné množ-
sty( cínu a strčením pocínované hří-
dele motoru do díry piné roztaveného 
cínu se velmi dobře hřídel s koleč-
kem spojí. Popsaný způsob se určitě 
nemůže zdát moc profesionální, ale 
byl to nejjednodušší a nejpevnější 
způsob přichyceni koleček. Nakonec 
přiložíme motory opatřené kolečky na 
akumulátor, připravíme si dll 4, umís-
tíme jej tak, aby přidržoval motorek 
na akumulátoru a po připájeni dílu 4 
k dílům 1 a 2 připájíme motor k dflu 
4. Tim je konstrukce a tedy i celý ro-
bot hotov. 

Myslím, že se mi konstrukce po-
vedla, avšak stále je co zlepšovat. 
V budoucnu by bylo vhodné pokusit 
se robota přepracovat tak, aby byl 
schopný i couvat. A dále by stálo za 
pokus vyrobit další, odlišnou vedlejší 
desku, která by robotu umožnila na-
příklad sledovat černou čáru na bí-
lém podkladu. 

Celková cena robota bez Bluetooth 
modulu nepřesáhla 1000 Kč Napro-
gramovaný mikrokontrolér je možné 
získat po domluvě na e-mailu mi-
chaihrouda©gmail.com, A nakonec 
bych rád poděkoval firmě Freescale 
za poskytnutí vzorku mikrokontroléru, 
potřebného pro vývoj robota, a firmě 
Spezia! Electronic za poskytnuti blue-
tooth modulu OEMSPA310. 

Programy a firmware pro proceso-
ry lze stáhnout na wvvvv.aradio.cz; 
případně na autorových stránkách: 
www.mica.ic.cz. 
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Přesná ÍVYBRALI JSME NA) 
elektronická zátěž  OBÁLKU  

Ivo Strašil 

Elektronická zátěž je jedním ze základních přístrojů pro měření 
a kontrolu napájecích zdrojů. Článek popisuje konstrukci elektro-
nické zátěže s digitálním nastavením parametrů, možnosti vnější 
modulace proudu a práce v režimu konstantního proudu, odporu 
či napětí. Rozsah aplikací rozšiřuje i USB komunikace s počíta-
čem, schopnost společného řízení vice zátěží a funkce pro měřeni 
odebraně energie a vnitřniho odporu zkoušeného zdroje. 

Technické parametry 

Napájecí napětí: 230 V, 6 W 
(sifový adaptér 12 V/0,8 A). 

Proud testovaným zdrojem: 
Rozsahy 0 až 1 A, 0 až 10 A; 
omezení ztrátového výkonu 

na 250 W krátkodobě, 
dlouhodobě podle chlazená. 

Napětí testovaného zdroje: 
0,8 až 32 V (rozsah 1 A); 
1,6 až 32 V (rozsah 10 A). 

Standardní nejistota měřeni napětí: 
0,5 % +2 dgt, aut. volba 

rozsahu 10 V/30 V. 
Standardní nejistota měření proudu: 

0,15 °A +3 dgt. 
Standardní nejistota měření 
příkonu a energie: 0,9 % +2 dgt. 
Standardní nejistota měření 
vnitř. odporu: 1,5 % +5 dgt. 
Standardní nejistota 
regulace proudu: 0,25 %. 
Standardní nejistota 
regulace napětí: 2,3 %. 
Standardní nejistota 
regulace na konst. R: 2,0 %. 
Modulace proudu: 
vnitřní, vnější 0 až 2,5 V do 20 kHz. 
Vnější měření proudu: 
výstup 2,35 V/1 A, resp. 3,0 V/10 A. 
Provozní teplota: 
0 až 50 °C, nejistoty udány pro 25 °C. 

Hmotnost: 2,1 kg. 
Vnější rozměry: 254 x 178 x 76 mm. 

Koncepce 

Elektronická zátěž (viz blokové 
schéma na obr. 1) je navržena tak, 
aby umožnila testování rozličných 
typů zdrojů v různých režimech regu-
lace proudu. 

Měřený zdroj se připojuje mezi 
svorky Kladný pól a Záporný pól, 
svorku Součtová svorka můžeme vy-
užit pro odebírání části proudu, který 
by jinak procházel regulačním tran-
zistorem. 
V režimu konstantního proudu 

odebírá zátěž ze zdroje konstantní 
proud bez ohledu na napiti (napětí 
zdroje samozřejmě musí být vyšší 
než minimální - uvedené v technic-
kých parametrech). übytek napětí na 
měřicích rezistorech je zesilován blo-
kem měřená proudu a stupeň otevření 

regulačního tranzistoru je řízen zesi-
lovačem odchylky tak, aby byl sku-
tečný proud roven proudu požadova-
nému, určenému napětím na výstupu 
převodníku D/A. 

Referenční napětí převodníku D/A 
je možné elektronickým přepínačem 
přepnout na vnitřní referenční napětí 
2,5 V, napětí na vstupu pro extern( 
modulaci (takto je umožněna regula-
ce citlivosti externího vstupu, protože 
signál stále prochází převodníkem [VA, 
který nyní pracuje jako elektronický 
potenciometr) nebo na výstup z od-
porového děliče měření napětí. 

Touto volbou přejde přístroj do re-
žimu konstantního odporu, kdy je 
proud zátěží přímo úměrný napětí na 
zátěži. 

Posledním základním režimem prá-
ce je režim regulace napětí, kdy pří-
stroj neodebírá žádný proud, pokud 
není napětí na jeho vstupních svor-
kách vyšší než nastavené. Po jeho 
dosaženi se zařízení chová podle na-
staveni jako v režimu konstantního 
proudu nebo odporu. Tuto funkciona-
litu zajišfuje komparátor napětí, který 
při nízkém napiti na svorkách pří-
stroje nuluje požadovanou hodnotu 
proudu na výstupu z převodníku D/A. 

Popis zapojení 

Řidici obvody 
Srdcem řídicích obvodů přístroje 

(viz schéma na obr. 2) je mikrokont-
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rolér ATMega16 (IC4), běžící na ho-
dinové frekvenci 16 MHz. 

Mikrokontrolér snímá stav fóliové 
maticové klávesnice, připojené ke ko-
nektoru SL1, a přímo řídí podsvícený 
displej LCD 16x 2 znaků (LCD1). Kon-
trast displeje můžeme ovlivnit změ-
nou odporu rezistoru R28, jas podsvf-
cenf změnou odporu rezistoru R20; 
uvedené hodnoty jsou vhodné pro 
použitý displej MC1602B s červeným 
podsvitem. 

Konektor SV1 na desce přístroje 
slouží k programování mikrokontrolé-
ru pomoci rozhraní ISP. 

Komunikační rozhraní 
Spojení měřiče s okolím zajišťuje 

obvod USB rozhraní FT232R (IC8), 
což je inovovaná verze známého pře-
vodníku USB na asynchronní sério-
vou linku FT8U232BM, nyní bez po-
třeby vnějšího krystalu. 

Kondenzátory C23, C34 odrušují-
cí USB linku osazujeme jen v přípa-
dě, že je komunikace nestabilní. 

Obvod USB rozhraní je napájen 
z počítače, jeho galvanické odděleni 
od obvodů zátěže zajišťuji optočleny 
OK1, OK2. 

Pokud potřebujeme ovládat počí-
tačem vice než jednu zátěž, případně 
nastavovat parametry na více zátě-
žích současně z panelu jednoho při-
stroje, je možné propojením konekto-
rů SV2 jednotlivých přístrojů podle 
schématu na obr. 3 propojit řízeni na 
dvě či vice zařízení. Každá zátěž má 
určenu adresu v systému v rozsahu 
0 až 7; více zátěži může mít shodnou 
adresu, tyto přístroje poté přebírají 
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Obr. 1. Blokové 
schéma zapojeni 
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Obr. 2. 
Schema 
zapojeni 

LIS 

5 

1" z.OE 

o 

MAN 

ainim miien equi egeeem 
iiieeeee qieffl ieu!ggüie Pigigš 3 

- r. ^ 
W b29 

Z22 'e 
  c< 

9 

e 

ttd 

%2 

g g. 
‘12. en 

ZZ 

OZ9 

o 
91"T MOW de47 071 

—  

o 

ä 
"OE 22 '2' 

TI 
  g 

Ltd 
 1=1  

INVAGOWISOI 
Odd 510.1.313NON 

EISrt 1.244..1  
esíi ttS+ Z 

n 
ttd E031 

ese 

'Leg 

.,444e4 mnul z  

negg- ggggg 

.OT 

›Cd 

.4  
esn I 

15 
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Obr. 3. Propojená přístrojů 

shodné hodnoty nastavená. Pokud je 
připojeno USB rozhraní a řídicí zátěž 
je v REMOTE režimu - dálkově řízena 
z počítače, jsou povely z počítače 
předávány všem přístrojům. Není-li 
USB rozhraní připojeno nebo je-li ří-
dicí zátěž v lokálním režimu, jsou na-
stavená prováděná z jejího panelu 
'předávána všem zátěžím, které majá 
stejnou adresu jako rick( zátěž a jsou 
v režimu REMOTE (pro provoz bez 
připojeného USB konektoru je nutné 
na jedné zátěži spojit vývody 1-2 a 3-4 
konektoru pro kaskádování, aby byly 
napájeny optočleny galvanického od-
děleni). 

Při připojená USB konektoru a ko-
rektním navázáni komunikace svátí 
LED USB, pri přepnuti přístroje do 
REMOTE režimu navíc i LED REMO-
TE. 

Komunikační protokol je znakový 
a jeho dokumentace je volně ke sta-
ženi. 

Měřicí obvody 
Proud z měřeného zdroje teče 

svorkou Kladný pól (XI) přes rychlou 
tavnou pojistku Fl (10 A) a regulační 
tranzistor Q4 k součtové svorce (X2) 
a dále přes dvojici sériově zapoje-
ných rezistorů R15, R16 na svorku 
záporného pólu (X3). 

Průchod proudu mezi svorkami 
X3 a XI (resp. X2) vyvolává úbytek 
napětí na rezistorech R15/R16, který 
je zesilován operačním zesilovačem 
IC6, zapojeným jako invertujíci zesi-
lovač s přepínatelným zesílením. Volba 
zesílení určuje zvolený proudový rozsah 
přístroje a je realizována přepínáním 
záporného vstupu OZ mezi pozicemi 
XO (rozsah 10 A) a XI (rozsah 1 A) 
v odporovém děliči R17/R18/R19 běž-
ným multiplexerem 74HC4053 (IC5). 
Při teto topologii zapojeni není na zä-
vadu vnitřní odpor spínačů v obvodu 
IC5, protože jimi prochází pouze za-
nedbatelný vstupní proud operačního 
zesilovače. 

Kladný vstup OZ je na OPS přive-
den zvláštním vodičem přímo k rezis-
toru R15 tak, aby úbytky napětí na 
společné zemni ploše nevyvolávaly 
chybu měřeni. 

Měřici rezistory R15/R16 Welwyn 
OAR5 jsou ve speciálním provedeni 
pro měřicí přístroje s teplotnfm koefi-
cientem menším než 20 ppm/°C, je-
jich ohřev tedy nevyvolává význam-
nou přídavnou chybu měřeni. 

Celkový převod obvodu měřeni 
proudu pro jednotlivé rozsahy určíme 
z úbytku napětí na rezistorech R15/R16 
a zesflenf obvodu IC6 jako: 

.J 

2. RIZENA 

Ru -0,25 VA -r (VA' ;12) (1) 
Ri9 

A R17+4-23VA-1 ivA-',.nj (2) .,,,„=(RIs+4). - 

Výstupni napětí, odpovídající mě-
řenému proudu, je přivedeno vodičem 
IMER na vstup převodníku A/D mik-
rokontroléru a dále přes oddělovací 
zesilovač IC1B na výstupnf konektor 
BNC (SL4) pro připojeni osciloskopu. 
Zem tohoto výstupniho konektoru je 
pro snazší užití s uzemněným zdro-
jem spojena se svorkou Zápor - vý-
stupni napětí na výstupu z OZ ICIB 
je tedy navýšeno o úbytek na měři-
cích rezistorech a převodná koeficien-
ty pro tento vystup jsou 2,35 V/A pro 
rozsah 1 A, resp. 0,3 V/1 A pro roz-
sah 10 A. 

Zenerova dioda 3,6 V (D5) chrání 
převodník A/D mikrokontroléru před 
poškozením v případě, kdy bude na 
výstupu OZ IC6 z jakéhokoliv důvodu 
vyšší nebo záporné napětí, například 
při prepólovánt vstupních svorek nebo 
při poruše regulačnich obvodů. Proud 
Zenerovou diodou je omezován vnitř-
ní nadproudovou ochranou IC6. 

Napětí na zátěži se měří odporo-
vým děličem R2/R1-R4; výstupní na-
pěti na vodiči UMER je vzorkováno 
mikrokontrolérem a je přivedeno do 
OZ IC1A pro řízení zátěže v režimu 
regulace napětí. Přistroj automaticky 
volá rozsah otevřenfm nebo zavřením 
tranzistoru QI (BSS123). Při otevře-
ném tranzistoru je rezistor R4 zkrato-
ván zanedbatelným vnitřním odpo-
rem kanálu R05 0 QI (asi 10 g-2) a je 
zvolen rozsah 30 V, při zavřeném 
tranzistoru je rozsah měřeni 10 V. 

Jako hlavni napštová reference je 
užita referenční dioda TL431C (VR1), 
nastavená na napětí 2,5 V. Toto na-
pěti slouží jako referenční pro pře-
vodník A/D mikrokontroléru a jako 
referenční napětí převodníku D/A v re-
žimú konstantního proudu. 

Na tomto místě je vhodné zmínit, 
že na žádném místě v přístroji není 
vyžadováno použití přesných rezisto-
rů, pouze rezistorů teplotně stabil-
nich. Setrvalé chyby hodnot se vy-
kompenzují při softwarové kalibraci 
přístroje, ale nesmí být použity tako-
vě součástky, které jsou nadměrně 
tepelně závislé nebo jinak men( své 
vlastnosti, například stárnutím. 

Požadovaný proud se nastavuje 
12bitovym násobícím převodníkem 
D/A Microchip MCP4921 (IC2). Ob-
vod je vybaven volitelným dvojná-
sobným zesílením výstupnfho na-
pěti. Vstup referenčního napětí vref 
je ve struktuře IC2 vybaven oddělo-

vacím zesilovačem a má vysokou 
vstupní impedanci, takže bylo možné 
pro připojováni jednotlivých zdrojů 
referenčního napětí (2,5 V z VR1, 
extern( vstup na SL2 a výstup z di-
uče měřeni napětí - vodič UMER) 
použit zbylé sekce Y a Z multiple-
xeru 4053 (IC5). Pomocí převodní-
ku D/A se také uskutečňuji požado-
vané modulace proudu zátěží. 

Výstup převodníku D/A je přes re-
zistor R9 přiveden ke spfnači s tran-
zistorem Q5. Tento obvod slouží 
k vypínáni zátěže a k realizaci funkce 
regulace napětí. 

Celý obvod je ovládán mikrokont-
rolérem pomoci vodiče ONOFF: 
- Je-li vodič ONOFF v úrovni L, je 
tranzistor 05 trvale zavřeny a přístroj 
je v normálním provozním režimu bez 
regulace napětí. 
- Je-li vodič ONOFF v úrovni H, je 
tranzistor Q5 pině otevřeny a zkratuje 
výstupnf napětí z převodníku D/A. 
Proud zátěži je tedy nulový - zátěž je 
vypnutá. 
- Je-li vodič ONOFF ve stavu vysoké 
impedance, je zvolen režim regulace 
napětí. Gate tranzistoru 05 je ovlá-
dána výstupem z OZ IC1A, který srov-
nává požadované minimální napětí 
na zátěži (vodič UPOZ) se skutečným 
napětím (vodič UMER). Napětí na 
vodiči ONOFF odpovídá stavu ote-
vření tranzistoru a je čteno převod-
níkem A/D mikrokontroléru, který 
tak může detekovat případné kmi-
tání připojeného zdroje a zobrazit 
varováni. 

Jednoduché zapojeni obvodu IC1A 
neumožňuje v režimu regulace napětí 
kompenzovat chybu, způsobenou úbyt-
kem na rezistorech měřeni proudu 
R15/R16, proto je tento režim regula-
ce oproti ostatním relativně nepřes-
ný. V režimu konstantního odporu se 
chyba neuplatni, je kompenzována 
softwarovým odečtením odporu dvo-
jice RI5/R16 od požadovaného od-
poru zátěže. 

Napětí na vodiči UPOZ je genero-
váno modulací PWM v mikrokontro-
léru a filtrováno dvojitým článkem RC 
R23/C8, R24/C9. 

Zesilovač odchylky s OZ IC3 řádi 
proud zátěži tak, aby vyrovnal napětí, 
odpovídající skutečnému proudu (vo-
dič IMER), s napětfm. určujícím po-
žadovaný proud (drain Q5). Pro off-
pad poruchy řídicích obvodů nebo 
přivedeni nadměrného napětí na vstup 
externí modulace je hodnota požado-
vaného proudu omezena před vstu-
pem do zesilovače odchylky Zenero-
vou diodou 02. D5 musí mit vyšší 
stabilizační napětí než D2, aby regu-
lace fungovala při otevření 02 správ-
ně a nesepnul se nekontrolovaně re-
gulační tranzistor. 

IC3 ovládá přes jednoduchý budič 
s tranzistory Q3, 06 regulační tran-
zistor MOSFET HUF75343G3 (Q4). 
Tento typ tranzistoru byl zvolen pro 
malý R0s = 9 mn, který umožňuje 
provoz zátěže při velkých proudech 
a malém úbytku napětí. Pro zlepšeni 
spolehlivosti je tranzistor značně vý-
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Obr. 4. Deska s plošnými spoji 

konově předimenzovaný (katalogové 
údaje pro trvalý provoz 75 A, 55 V. 
270 W). 

Nabfjeci a vybíjecf proudy parazit-
ní kapacity CGs 04 neovlivňují měře-
ní, protože neprocházejí měřicími re-
zistory proudu a vracejí se do země 
přístroje ihned přes source 04. 

Některé další měřici funkce jsou 
realizovány výpočetně mikrokontrolě-
rem, například měřeni kapacity akumu-
látorů nebo měření vnitřního odporu 
zdroje při různých proudech zátěží. 

Jako operační zesilovače v přes-
ných obvodech měřeni proudu a zesi-
lovače byly zvoleny OZ OP27, které 
jsou pro amatérskou stavbu přístroje 
dostatečně dobře dostupné. Na pozi-
ci IC6 je možné použít i OZ OP37 
(dekompenzovanä verze OP27), který 
zlepší frekvenční charakteristiku ob-
vodu za cenu nutnosti osazeni kom-
penzačniho kondenzátoru C7 do ob-
vodu zesilovače odchylky. Kapacitu 
C7 určíme experimentálně jako nejmen-
ší, při které nebude zátěž samovolně 
kmitat (asi 100 pF). 

Vlastnosti přístroje při vyšších frek-
vencích (nad 1 MHz) můžeme zlepšit 
použitím rychlejších operačních zesi-
lovačů s malým ofsetem a vysokou 
rychlostí přebähu, například LT1468. 
Tyto OZ jsou však dosti nákladné 
a pro běžná měření v oblasti lineämich 
a spínaných stejnosměrných zdrojů 
nepřinese jejich užiti žádnou měřitel-
nou výhodu. 

Typ OZ Ici - AD8672 s malým 
ofsetem a vysokou rychlostí přebě-
hu již neni kritický a je možné jej 
nahradit bez významné ztráty přes-
nosti standardním obvodem, napři-
klad LM358. V případě kmitání obvo-
du regulace napětí (IC1A) můžeme 
osadit kondenzátor 06 s kapacitou 
1 až 100 nF. 

0 0 

om 
Napájecí zdroj 

Přistroj je napájen síťovým adap-
térem se střídavým výstupem 12 V, 
800 mA (MW1208AC). Výstupní vo-
dič adaptéru je připojen do zásuvky 
na zadním panelu přistroje a odtud 
na konektor SL5 na DPS. 

Napájecí napětí je usměrněno Greet-
zovým můstkem B1 a vyhlazeno kon-
denzátorem C21. Napájení digitální 
části přístroje napětím 5 V je stabili-
zováno obvodem IC7, napájecí napě-
tí analogové části je pouze vyhlazeno 
näsobičem kapacity s tranzistorem 
08. Napájení převodníku mikro-
kontroléru a napěťové reference VR1 
je navíc filtrováno filtrem LC L1/C3. 

Záporné napájecí napětí, potřeb-
né pro korektní funkci použitých ope-
račních zesilovačů v okolí nulových 
vstupních a výstupnich napětí, je 
získáno näsobičem (diody 07, 08) 
a stabilizováno obvodem IC9 na -5 V. 

Aktivní chlazeni přístroje zajišťuje 
ventilátor, spínaný tranzistorem 07 
podle teploty chladiče, která je perio-
dicky měřena mikrokontrolérem po-
moci termistoru R25. 

Mechanická konstrukce 

DPS přístroje je oboustranná pro-
kovená s nepájivou maskou (obr. 4 
až 6). Mimo DPS je umístěn jen dis-
plej, který připojíme plochým kabe-
lem do konektoru LCD1, a klávesni-
ce. Samotná fóliová klávesnice je 
zakončena velmi krátkým páskovým 
vodičem, ukončeným konektorem, který 
přilepíme na zadní stranu čelního pa-
nelu přístroje a spojíme sedmi vodiči 
s konektorem SL1 na DPS měřiče. 
Ventilátor připojíme do konektoru SL3, 
napájecí konektor k SL1 a konektory 
fast-on X1 at X3 spojíme lankem 
o průřezu 2,5 mm2 s dostatečně di-
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menzovanými přístrojovými zdířkami, 
které umístíme na čelní panel. 

Přístroj je vestavěn plastové kra-
bičce typu SP-7771. Celní panel je 
použit plastový, dodávaný s krabič-
kou, do kterého vyvrtáme díry pro 
zdířky a vyřežeme otvory pro displej, 
přívodní plochý kabel klávesnice 
a konektory, umístěni na DPS. Zad-
ní panel nese pouze napájecí konek-
tor. Samotná DPS je připevněna na 
distančnich sloupcích ke spodnímu 
dílu krabičky. 

Na předním panelu je nalepen ští-
tek podle obr. 7, vytištěný počítačem 
na samolepící fólii a přelepený prů-
hlednou samolepicí ed. Teprve na 
tento štítek lepíme föliovou klávesni-
ci, kterou předem upravíme odstřih-
nutlm horní části, kde nejsou umístě-
na tlačítka, tak, aby se výškově vešla 
na panel. 
V zadní části krabičky je urnIstěn 

černěný hliníkový chladič s tepelným 
odporem 1,8 K/W, ke kterému jsou 
přišroubovány tranzistory 04 a 08. 
Tranzistor 04 můžeme montovat bez 
izolační podložky - jeho chladicí plo-
cha je vnitřně izolována. Nezapome-
neme na teplovodivou pastu zejména 
pod tranzistor 04! Teplotu chladiče 
snímá tepelně vodivým lepidlem při-
pevněný termistor R25. 

Ovládáni přístroje 

Po zapnuti přístroje se na displeji 
krátce objeví identifikace přístroje, 
verze firmware a nastavená adresa. 
Poté se zobrazí standardní nápis: 

I const. 1,000 A 
0,998 A 17,56 V 

Na prvním řádku displeje je vždy 
zobrazen režim funkce a požadovaná 
hodnota, druhý řádek ukazuje skuteč-
né napětí a proud zátěži. 
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Obr. 5. Rozmístěná součástek 

Obr. 6. Rozmístění 
součástek SMD 

Stiskem klávesy Enter zapínáme 
a vypínáme zátěž, Tlačítkem Shift 
přepínáme mezi režimy zobrazeni 
v druhém řádku, kdy můžeme volit 
i zobrazeni odebrané energie (kapa-
city při použiti zátěže k vybájeni bate-
rii) nebo výkonu. 

Klávesa O slouží pro vstup do 
menu, kde můžeme nastavit režim 
práce přístroje a vlastnosti komunika-
ce. Klávesy s kurzorovými šipkami 
slouží pro vstup do menu přístroje; 
ostatní klávesy umožňuji rychlé pří-
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Obr. 8. Obslužný 
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mé zadáni požadovaných hodnot nebo 
jejich změnu o řád nahoru/dolů. 

Kompletní návod k obsluze stejně 
jako návod k obslužnému programu 
pro Windows, který umožňuje grafické 
zobrazeni charakteristik (viz obr. 8) 
a kalibraci přístroje, je z důvodu znač-
ného rozsahu umístěn pouze na www 
stránce přistroje. 

Osazeni a oživení 

Při osazování desek s plošnými 
spoji postupujeme běžným způso-
bem. Napřed osadíme SMD integro-
vane obvody, které lze jednoduše za-
pájet při použiti kvalitního pájeciho 
drátu a dostatku tavidla (používám 
pájku Stannol Sn60Pb38Cu2 a tavi-
dlo MTL 468) „přejetím" řady nožiček 
křížovou pinzetou dočasně přichyce-
ného obvodu horkou páječkou s vel-
kou kuličkou pájky. Přebytečný cín 
poté odsajeme odsávací licnou, DPS 
omyjeme izopropylalkoholem a pod 
lupou pájení zkontrolujeme. 

Zapojeni je relativně jednoduché 
a mělo by fungovat při pečlivé práci 
na první zapojeni, pouze je vhodné 
zkontrolovat osciloskopem průběh 
výstupního proudu v režimech s mo-
dulaci a případné zákmity odstranit 
osazením kondenzátoru C7. 

Pokud nepracuje řídicí část zapo-
jeni, ověřte správnost naprogramová-
ni mikrokontroléru a kmitáni krystalu 
02. Při závadě v analogové části na-
před ověříme funkci obvodů měřeni 
napětí a proudu kontrolou napětí na 
vodičích UMER a IMER, dale podia 
charakteru závady ověříme v režimu 
konstantního proudu napětí na výstu-
pu převodníku D/A a drainu 05, které 
musí odpovídat požadovanému prou-
du. Následně ověříme funkci zesilo-
vače odchylky IC3, budiče s 03, Q6 
a případně i stay samotného regulač-
ního tranzistoru 04 (přístup k elektro-
dě gate si uvolníme odpájením nulo-
vého rezistoru R11). 

Po dokončeni kontroly spojíme 
přistroj pomoci USB rozhraní s počí-
tačem, nastavíme obvod FT232R pro-
gramem MProg (soubor s nastave-
ním je přístupný na www stránce 
přístroje) a po instalaci a spuštění 
ovládacího programu zátěže uskuteč-
níme kalibraci, která spočívá v připo-
jeni zátěže ke zdroji a zadáváni údajů 

kontrolního ampérmetru a voltmetru 
do přístroje. Jako kontrolní ampér-
metr a voltmetr vyhoví libovolné pří-
stroje třídy přesnosti 0,1. 

Seznam součástek 

R1 
R2 
R3, R32 
R4 
R5, R21, 
R34, R36 10 kg SMD 0805 
R6, R13, R14, 
R27, R35 2,2 kn, SMD 0805 
R7, R31, R37 1 kQ, SMD 0805 
R8, R12 10 Q, SMD 0805 
R9 22 kn, SMD 0805 
R10 100 Q, SMD 0805 
R11, R28 0 f2, SMD 0805 
R15, R16 25 mn, Welmin OAR5, 5 W 
R17 47 K2, SMD 0805 
R18, R23, R24 8,2 kn, SMD 0805 
R19 1,2 kn, SMD 0805 
R20 22 n, SMD 0805 
R22 470 11, SMD 0805 
R25 4,7 kn, NTC 
R26 47 Q, SMD 0805 
R29, R30, R33 390 12, SMD 0805 
Cl, C2 22 pF, SMD 0805 
C3, C4, 
C8 až C12, C15, 
C17 až C20, 
C28, C29 100 nF, SMD 0805 X7R 
C5, C13, C30 2,2 pF SMD Tn val. A 
C6, C7 viz text 
C14 1 nF, SMD 0805 NPO 
C21 1000 pF/35 V 
C22, C27, C31 22 pF/35 V 
C23, C24 47 pF, SMD 0805 
C25 10 nF, SMD 0805 X7R 
D1 • BZX84 5,1 V 
02 BZX84 3,3 V 
D3, 04, 
06 až 08 1N4148 MINIMELF 
D5 BZX84 3,6 V 
B1 B250 
Cl AD8672 
C2 MCP4921 
C3, IC6 OP27 
C4 ATMega16-16PU 
C5 74HC4053 
C7 7805DT (SMD) 
C8 FT232RL 
C9 79L05 
Li TLEC24 0,1 mH 
LCD1 MLW16 
LED1 až LED3 3 mm, LED 
OK1, OK2 6N137 

18 kg SMD 0805 
100 kÇ2, SMD 0805 
4,7 kQ, SMD 0805 
82 kn, SMD 0805 

Ql, 05 BSS123 
Q2 Miniaturní 16 MHz 
03 BC546B 
04 HUF75343G3 
06 BC557B 
07 BC238 
08 BD139 
SL1 PSH02-08PG 
SL2, SL4 BNC-Z 50RW 
SL3, SL5 PSH02-02PG 
displej LCD 2x 16 znaků 
SV1 dut. lišta 6 pinů 
SV2 ML06 
VR1 TL431C 
X1 až X3 faston 4,8 mm 
X4 PN61729 
Fl pojistka 10 NF včetně držáku 
Součástky mimo DPS (značená podle 
GM Electronic) 
krabička U-SP7771 
napájecí konektor 2,5 mm 
3 ks přístrojové zdířky 
fóliová klávesnice STD34-07 (GES 
ELECTRONICS) 
napájecí zdroj MW1208AC 

Závěr 

Popisovaná konstrukce umožňuje 
s relativně malými náklady dopinit la-
boratoř o přesný a pohodlně ovlada-
telný přístroj pro všestranné testování 
napájecích zdrojů a měření kapacity 
akumulátorů 

Všechny použité součástky jsou 
běžně dostupné, kromě rezistorů R15, 
R16 a tranzistoru 04, které dodává 
i v kusových množstvích například 
firma Farnell (www.farnell.com/cz) 
přes své distributory v ČR. 
V případě zájmu čtenářů je možné 

otestovat a zveřejnit I upravenou ver-
zi zátěže pro střídavá měřeni s FET 
usměrňovačem. 

Pokud máte jakékoliv náměty, do-
lazy nebo připomínky, kontaktujte mé 
prosím na e-mailu: ivo@strasil.net 

Firmware, software pro PC, štítky, 
návod k obsluze, popis komunikačního 
protokolu a případné doplňující infor-
mace jsou dostupné na www.strasil.cz 
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Malý webový server 
Zdeněk Novotný 

V dnešni době není nic výjimečného, když se v domácnosti na-
cházejí dva nebo i vice počítačů a celý byt či dům je propleten sítí 
ethernet. Co tedy použít toto médium také k ovládání a monitoro-
vání domácích spotřebičů? A to vše přes obyčejné www rozhraní 
a pohodlně, třeba i z vyhřáté postele? 

Ano, tato myšlenka neni nová. Daji se 
zakoupit speciální domáci a kuchyňské 
spotřebiče, které těmito funkcemi dispo-
nuji.Avšak cena takových spotřebičů není 
nizkä a například vyhříváni bazénu se sle-
dovánim teploty přes ethernet či WiFi se 
stejně neprodává. 

Rád bych tímto článkem přiblížil tuto 
formu automatizace i běžnému čtenáři - 
elektronikovi. Jediná bariéra, bránici roz-
šíření těchto konstrukci i na stránky ča-
sopisů pro amatéry, je poměrně složitý 
TCP/IP protokol. Ten však nyní prolomí-
me. Předkládám vám totiž již hotové, 
mnou naprogramované a odladěni zaří-
zeni. Navíc bezplatně uvolňuji zdrojové 
kódy a celou dokumentaci, takže vlastni 
výrobě a modifikaci nic nebrání. 

Technické údaje 

Napájecí napětí: 
Odebíraný proud: 
Počet vstupů: 
Počet analogových vstupů: 
Počet výstupů: 
Doba odezvy na ping: 
Doba stahováni index.htm: 

Popis zařízení 

7 až 20 V. 
250 mA 

8 
7. 
8. 

3 ms 
0,4 s. 

Prvni pohled na schéma zapojeni na 
obr. 1 zarazi jistě nejednoho čtenáře. Na 
otázky ,.to je celé ?" a „kde je zbytek?" 
bych rád odpověděl hned v úvodu. Ano, 
je to celé schéma. Vidíte, jak jednoduše 
lze dnes udělat tak složitou věc, jako je 
webový server. Navíc není potřeba ani 
žádný těžko dostupný integrovaný obvod 
či přesně daná sitová ISA karta. Jen toto 
a modul SPINET od českého výrobce. Ale 
postupně... 

MOD 01 7805 OUT G N 

10 42: 1 1c 

IC2 
I 100n 

Zäkladni části obvodu je naprogramo-
vaný procesor PIC18F458 nebo 
PIC18F4580. Ten se stará o řízeni TCP/ 
/IP protokolu a zároveň ovládá a čte vstu-
py a výstupy. Napájeni mu poskytuje sta-
bilizátor101 (7805), blokovaný kondenzá-
tory Cl a C2. Blokování proti rozkmitáni 
napájeciho napětí potřebuje i procesor. 
K tomu sloull kondenzátory C3 a C6, kte-
ré by měly být umístěny co nejblíže jeho 
vývodům. Jelikož jsem se chtěl vyhnout 
součástkám SMD, jsou i tyto v klasickém 
drátovém provedeni. Protože však jádro 
procesoru Mil na 40 MHz, bylo by lepši 
přidat ještě dalši kondenzátory 100 nF, ale 
SMD paralelně k C3 a C6, a to nejlépe 
přímo na piny procesoru. Avšak není to 
nutné. Procesor je zvenčí taktován krys-
talem Y1 (10 MHz) a tento kmitočet si dále 
uvnitř svého pouzdra násobí až na 
40 MHz. Součástky R1 a D1 slouží k od-
děleni napájecího napiti a připadného 
programovacího napětí Vpp, přivedeného 
z programátoru. 

Do sitě ethernet je procesor připojen 
modulem SPINET [3], který se připojuje 
na konektor J4. Tento modul jsem vybral 
kvůli jednoduchosti jeho implementace do 
zařizeni (žádné těžko sehnatelné a mini-
aturní SMD součástky), nízké ceně a pře-
devším dostupnosti. Modul totiž vyrábí 
a prodává česká firma ASIX s. r. o. [2]. 

Na druhé straně řídicího procesoru PIC 
je již jen osm vstupů a osm výstupů na 
konektorech J2 a J3. I když jsem o torn 
uvažoval, nakonec jsem do tohoto serve-
ru nedal žádné optické odděleni či tran-
zistorové posileni výstupů. Jejich připo-
jeni by nemělo činit žádné potíže ani 
záčátečnikovi a navíc je takto celý server 
mnohem menši a univerzálnější. Umož-
ňuje tak připojeni i jiných budičů, či přímo 

analogových čidel. Sedm vstupů z osmi 
(kromě IN5) je možné uvnitř procesoru 
přepnout a použit je jako analogové vstu-
py. Procesor má v sobě 10bitový převod-
nik A/D. Tim je možné například přímé 
připojeni teplotního či světelného čidla, 
případně jiných čidel s analogovou úrovni 
na výstupu. Vše tedy takto záleží jen na 
konstruktérových potřebách. 

Stavba 

Na obr. 2 a 3 je deska s plošnými spoji 
a rozmístěni součástek. Při osazování 
desky se nevyskytuji žádné problémy či 
záludnosti. Doporučuji začit obvodem 102 
(podle hesla ,,pokud se nezničí polovodič, 
přežije i zbytek"), nebo misto 102 můžete 
použit precizní objímku DIL40, což však 
není nutné. Pro programováni je totiž na 
desce konektor J1 - ICSP, takže procesor 
je možné programovat pohodlně v zapo-
jeni. Poté se osadí rezistory, kondenzáto-
ry a dalši součástky. 

Modul SPINET se k desce připoji ko-
nektorem S2G16 (dvouřadá lišta se 16 
piny) zde a protikusem AWRF16Z-6,9 při-
pájeným zespodu do modulu SPINET. 
Oba je možné běžně sehnat s 20 piny 
a čtyři z nich ulomit. Nebo je možnä mo-
dul propojit pevně drátky, a tim bude cel-
kový profit nižší. 

Napájecí napití v rozsahu 7 až 20 V 
se přivádi na piny označené VDD (kladný 
pól) a GND (zem). Zde jsem na kousek 
drátu připájel konektor K3716B či podob-
ný a ten připevnil ke krabičce. Tak je ma-
ni server napájet běžným adaptérem 9 V. 

Stabilizátor 101 je vhodni opatřit při-
měřeným chladičem. Při napájeni adap-
térem 9 V by měl stačit levný typ DO1 A. 
Pro větši napájecí napití doporučuji spi-
še typ V4330, protože se jinak stabilizátor 
již příliš zahřívá. 

Mechanická konstrukce 

Jako každé správné elektronické zaří-
zeni je i toto umistěno v úhledné plastové 

100n 
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Obr. 1. Schema zapojeni 
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Obr. 2 a 3. Deska s plošnými spoji (60 x 80 mm) a rozmistěni součástek 

krabičce. Zvolil jsem standardní typ KP5. 
Na obr. 4 je nákres čela a spodního dílu 
krabičky a jejího opracováni. Pro vstupy 
a výstupy je možné vytvořit vhodné otvo-
ry do druhého čela. Jelikož však jejich ve-
likost a množství závisl na každém kon-
struktérovi. neuvádím zde žádný nákres. 
Osobně jsem to vyřešil vypilováním jen 
jakěsi.štěrbiny", do které se kabliky umís-
ti ještě před uzavřením krabičky a jsou 
s ni tedy pevně spojeny. 

Oživeni 

Po očištěni zapájené desky a kontrole 
pájených spojů je možné připojit napájecí 
napětí. Pro oživeni doporučuji podia sta-
bilizovaný napáject zdroj asi 9 V s omeze-
nim proudu nastaveným na 300 mA. Po-
kud je vše v pořádku, nejsou nikde žádné 
zkraty apod., měl by se odběr v klidu pohy-
bovat kolem 230 mA. Ten se sice může 

E E 
E E 

c7r 
t 

89 mm 

zdát na první pohled větši, avšak je to tak 
v pořádku. Je způsoben malou impedanci 
ethemetového transformátoru —50 S2. 

Nyní' pokud máte nový nenaprogramo-
vaný procesor, je potřeba ho naprogramo-
vat. Programátor se připojuje na konektor 
J1 a soubor HEX je volně ke stažent bud 
na webu PE [5), či přímo na webu autora 
[1]. V souboru jsou již uloženy konfigu-
rační pojistky, takže by nemělo být třeba 
je měnit, avšak pro jistotu je uvádím na 
obrázku 5. Pro připadne zájemce' kteří 
nemají možnost si procesor naprogramo-
vat, uvedu na konci článku možnost jeho 
získáni. 

Po úspěšném oživeni připojíme modul 
SPINET kabelem s konektorem RJ45 do 
sítě ethernet. Pokud server pracuje spray-
né a je detekována sit', rozsvítí se na ko-
nektoru zelená LED a připadně žlutá bude 
problikávat. Pokud se nerozsvítí žádná 
LED, znamená to, že nebyla detekována 

68 mm 

35 mm 

E 
rOE 

 1  

130mm 

16 mm 

E 

93 6mm:1 

21 mmi 

o 

E 
E 

E 
E 

;.; o 

 1 
o 

E 
E 
tr> 
Co 

Ct 

\-2x 03 mm 

o 

Obr. 4. 
Mechanické 
provedení 

Seznam součástek 

Cl, C2, 
C3, C6 100 nF 

C4, C5 22 pF 
C6 100 nF 
R1 10 ki.1 
D1 1N4148 
101 7805 
102 PIC18F458-1/P 
NOE1 10 MHz 
J1 - jednořadá lišta 5(+1) pinů 
J2 - jednořadá lišta 8 pinů 
J3 - jednořadá lišta 8 pinů 
J4 S1G16 a protikus 

AWRF16Z-6,9 
J5 - jednořadá lišta 2 piny 
krabička KP5 

sit' nebo chybí napájecí napiti. Pokud se 
rozsviti žlutá LED, nepracuje server 
sprävně (nepodařilo se inicializovat obvod 
na SPINETU) a je potřeba zkontrolovat 
oscilátor procesoru (na vývodu 7 obvodu 
102 by mělo být asi 2,5 V) a přívodní piny 
k modulu. 

Připojení a nastavení 

Po naprogramování má server IP ad-
resu 192.168.0.100 a jmäno .spiner. Mělo 
by tedy stačit otevřít jakýkoliv www pro-
hližeč a zadat bud „spinet" (bez uvozo-
vek) anebo přímo jeho IP adresu. Po po-
tvrzeni klávesou Enter by se měla zobrazit 
úvodní stránka serveru jako na obrázku 
6. Pokud se tak nestane, můžete ještě 
z pit kazovä řádky zkusit příkaz 
192.168.0.100" (opět bez uvozovek). 

Pokud ani tak nic (a modul svítí zele-
ně), bude potřeba změnit IP adresu na ně-
kterou volnou a podporovanou ve vaši síti. 
K tomuto základnímu nastaveni však 

neni potřeba programátor. Server má ta 
tiž vyvedený sériový konfigurační port, 
kterým se připojí na volný COM port u PC. 
Zde se poté v terminálu v jednoduchém 
textovém menu nastaví vše potřebné. 

Konfigurace 

Pohlter 

Lo« Pam System (Dote OP40. 

°Kilda Sateen 

HS well 

BOB Volpe 

, 491 sr 

CI DOREN 

ffflin37 

End*d 

121 Otte grand Debowei 

WDT Podtcale 

¡Iva 
CITettatidcg Enable 

E] Lo,. Vot ege Plowerreeng 
CI Slade Eno Rent Entitle 

Cl Cod. Ptoloction Penal, Dhoti %wen Prod 3 

1:3 Code Protection Panel 2 CI Deal Protector Pend 4 
C Code Plotection Panel 3 CI Reed Potechcn OcraBlocti 
D Code Piotection Penal 4 
13 Code PI election lima loclt 
C Data Protection 
CI Wee Actaeon Penal 

CI Woe Protection Petra 
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Obr. 5 Konfiguračni pojistky procesoru 
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Sériový port je vyveden na konektor J5. 
Jsou to signály RxD na pinu 1 a TxD na 
pinu 2. Samozřejmě je potřeba i zem a to 
napři klad z konektoru J1. Tyto signály mají 
úrovně TTL (5 V), a tak je potřeba mezi 
ně a PC zapojit jednoduchý prevodnik 
RS232/TTL.. Pro začínající konstruktéry 
uvádím na obr. 7 schéma jednoduchého 
převodniku se dvěma tranzistory. Napá-
jenl +5 V pro převodník je možné ziskat 
společně s GND z konektoru J1. 

Na PC poté spusťte jakýkoliv terminál, 
tedy například Hyperterminál z Windows. 
Nastaveni komunikace je 9600, N, 8. Po 
navázáni spojeni stiskněte klávesu Enter, 
server by na ni měl odpovědět vypsáním 
servisního menu (obr, 8). 

Položku menu zvolíte zadáním přísluš-
ného čísla a volba se potvrzuje klávesou 
Enter. Například změna IP adresy se vy-
bere stiskem .1" a Enter. Poté budete vy-
zváni k zadáni nové adresy ve formátu 
např.: 192.168.0.101 (tedy I s tečkami) 
a potvrzeni klávesou Enter. Dále, pokud 
by bylo potřeba, je zde možně změniti ad-
resu MAC. Po provedeni změn je ještě po-
třeba modul restartovat, například opět 
pohodlně volbou .0" + Enter. Poté by již 
měl být server přístupný pod novou 1P či 
MAC adresou. Textové jméno (adresa) 
spinet" zůstane zachováno. 

Ovládáni serveru 

Nyní již práce se serverem probíhá 
pohodlně z webového prohlížeče. Na úvod-
ni stránce se pod volbou „formulář" do-

stanete na stranu se stavem vstupů a vý-
stupů a jejich ovládáním (obr. 9). Práce 
s tímto formulářem je jednoduchá. Výstu-
py se ovládajl zaškrtáváním poliček a celá 
stránka se poté aktualizuje a odesílá tla-
čítkem .Refresh". Zaškrtnuté bity repre-
zentují logickou jedničku na příslušném 
pinu, tedy +5 V. 

Na úvodní stránce je ještě volba „sta-
tus", která zobrazí aktuálni IP a MAC ad-
resy jak serveru, tak klienta (PC). Tyto 
jednoduché webové stránky mají sloužit 
především k prezentaci samotného ser-
veru a vyzkoušení jeho funkci. Jak bude 
popsáno dále, je samozřejmě možné je 
přepsat jinými. 

Novä webové stránky 

Jak bylo řečeno, do serveru je možné 
nahrát jiné webové stránky. Můžete na ně 
přidat jak grafické prvky a obrázky, tak 
samozřejmě i další funkce. V procesoru 
je poměrnö dost mista, takže rozšiřeni 
například o měření teploty by nemělo činit 
žádné potíže. Bohužel jsou však webovä 
stránky součástí programové paměti pro-
cesoru, a tak je jejich změna možná pou-
ze úpravou zdrojových kódů a přeprogra-
movánim podle následujiclho postupu. 

Všechny webové stránky, obrázky 
a dalši soubory jsou uloženy ve zdrojových 
kódech serveru, v souboru htm.c. Vše je 
uloženo v textových polích a ta jsou pat-
řičně okomentována, takže jejich změna 
není problém. Procesor je z nich poté vy-
čítá a posílá klientovi. Avšak aby to neby-

fj werne serve, 111crosofl tntemel Eviovet 

Owe> Open LobrrM egoeni NOteol. N6Ped. 

O  OELI) e›;'. /- 'Ma' sitC3"b— e  m-(11 3 
A4'en C nJsTne - Pipe Ocikan 

Malý webový server 

CANS, 

krrnui.ti.  

-eats 

prviatton.reco 

9 %towed 

Obr. 6. Úvodní stránka serveru 
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Obr. 7. Převodník RS232/TTL 

lo tak jednoduché, webové stránky je po-
třeba mírně upravit. Není možné vzít holý 
xHTML, Java či jiný kid a vložit ho do 
souboru. 

Předvedeme si to tedy na prvním tex-
tovém poli, obsahujícím společné záhlaví 
pro html soubory, viz. tab. 1. První řádek, 
tedy standardně jen <html> jev souboru 
uveden v tito podobě: "<html>" 
"lx0D1x0A" 

Jak je patrné, je nutné dát na začátek 
řádku před html kód jednu uvozovku a na 
konec řádku vložit toto: " "Ix0D1x0A". 
Zároveň je nutné projít celý html kód 
a před všechny výskyty znaku " (uvozov-
ky) dát zpětné lomitko 1. Přesně tak, jak 
je to v tab. 1. 

Tímto jednoduchým postupem se kid 
přizpůsobí pro použití v serveru. Avšak 
ještě je nutné vložit speciální značky na 
mista, kde chcete, aby server při genero-
vání stránky vkládal dynamické hodnoty. 
Dynamickou hodnotou se mysli cokoliv. co 
se má měnit v závislosti na nějaké situa-
ci. Tedy například zaškrtáváni poll, vklá-
dáni obrázků či vypisováni nějakých hod-
not. Tato funkce je již trochu složitější.. 
Místo ve zdrojovém kódu stránky, kam se 
má příslušná hodnota vložit, je označeno 
znaky UFF následovanými jedinečným 
indexem, například U01, určujícím kon-
krétní zprávu. Odesiläni stránky poté vy-
padá tak, že při nalezení značky UFF se 
zde procesor pozastavi a přečte ještě je-
den následující znak. Podle něho poté roz-
hodne, jaká data má misto těchto dvou 
hexadecimálních znaků vložit. Tato zámě-

lith 55. Hyperternwnlii 
S.7.1x* °WW1 Zbb 12n04 Hews Nälevikii. 

Da. ä --;S?Eo rä. 

SERV1SNI MENU ---

Zuolte jednu z nasledujich noznosti a stisknete 

0 - restart 
I - znena IP adresy 
2 - znena HRC adresy 
3 - info 

Enter: 

Doan pitoom Adodetelae 9400 844 t - 123 

Obr, 8. Servisní menu 
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Obr, 9. Formulář pro ovládání vstupů a výstupů 
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Generátor 
pevných frekvencí 

Miloš Zajíc 

Generátor slouží jako zdroj přesných pevných frekvencí ve vel-
mi širokém rozsahu (asi 10 řádů!). Je to moderní náhrada dříve 
používané časové základny skládajici se z krystalového oscilátoru 
a řady dekadických děliček. Všechny kmitočty jsou odvozeny dě-
lením a mají stejnou přesnost jako základní krystalový oscilátor. 
Kmitočet se volí jednoduše otočnými přepínači. Pro zvýšení užit-
né hodnoty přístroje je možno u nízkých kmitočtů generátor pře-
pnout do režimu časového spínače, kdy se vygeneruje pouze je-
den impuls s definovanou počáteční úrovní. 

Základní technické údaje 

Rozsah kmitočtů: 1 Hz až 10 MHz, 
1 s až 24 hodin. 

Výstup: úroveň UL, střída 50 % 
v celém rozsahu 

Ovládáni: 2x 16polohový 
otočný spínač. 

Napšjeni: 7 až 12 V, 30 až 60 mA. 
Rozměry: 43x 38x 13mm. 

Popis zapojeni 

Generátor využívá výhodných vlast-
ností mikroprocesoru Atmel ATTiny2313 
ke generováni kmitočtů. Mikroprocesor 
pracuje s kmitočtem 20 MHz, určeným 
krystalem Xl. Kondenzátory Cl a C2 lze 
kmitočet přesně doladit. Výstup signálu 
s kmitočtem 20 MHz je na pomocném 
výstupu (pin 6) mikroprocesoru aje opat-
řen alespoň jednoduchou ochranou proti 
přetíženi zapojením R2. Předpokládá se, 

že bude využit jen výjimečně. Hlavni 
výstup generátoru je na pinu 15. Násle-
duje oddělovač s emitorovým sledovačem, 

GN130 

78L05 
OUT 

ONO 

102 

který také slouží jako ochrana proti po-
škozeni mikroprocesoru. Výstupni napětí 
(úrovně TTL) je dostatečné pro přímé při-
pojeni většiny běžných čislicových obvo-
dů a zařizeni. 

Pro volbu kmitočtů jsou i přes větě( 
cenu použity otočné hexadecimálni pře-
pínače. Samozřejmě lze použíti levnější 
typy „piano", ale nastavovat s nimi kmito-
čty je značně nepohodlné. 

101 

10wel" 
—C2 

ePI 

ATTINY2313  UCC PESET P83 
P02 XTAL2 
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12_2. 2  
7 8  9 4 3 2 
9 

PR2 
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Obr. 1. Zapojeni generátoru pevných kmitočtů 

TI 

BC546 

na znaků za data se provádí v souboru 
action.c ve funkci insert_data();. Sem od-
kazuji případné zájemce. aby si tuto funkci 
prozkoumali. 

Po těchto upravách je již možné zdro-
jové kódy znovu zkompilovat a na-
programovat. V podstatě se zde neni ani 
čeho bát, vždy je možné naprogramovat 
zpět původní kompilaci. 

Jiné úpravy 
zdrojových kódů 

Kromě nových webových stránek je 
možné ve zdrojových kódech změnit 
i další vlastnosti serveru. IP a MAC adre-
sy se nacházejí v souboru main.c a jmé-
no „spinet" je umístěno v souboru eth.c. 
U jména bych se pozastavil. To je tvořeno 
a „zakódováno' specifikaci Name Service 
(NS). Bohužel se však Microsoft ve spe-

Tab. 1. Zápis HTML hlavičky 

"<html>" "\x0D\x0A" 
"<head>" x0D\ x0A " 

cifikaci mnoho nepředal, a tak se jen těž-
ko zjišťuje postup převodu jména na čí-
selný kód. Já jsem si tedy pomohl libovol-
ným TCP/IP sniferem. Nejlépe se mi 
osvědčil program CommView [4]. Ten do-
káže zachytávat a zobrazovat veškeré 
ethernetové rámce, které po siti probíhají 
(nezakódovaných hesel si prosím nevší-
mejte). Takže stačí do prohlížeče zadat 
jméno SPINET a rázem vidime NS hod-
notu tohoto jména, viz obr. 10. Podle toho 
můžete zjistit hodnotu jakéhokoliv jména, 
zapsat ho do zdrojových kódů a ve webo-
vérn prohlížeči pak server volat třeba jako 
rodinného mazlička. 

Jinak bych zájemcům doporučil přečíst 
si celé zdrojové kódy k serveru, nejsou 
nijak dlouhé ani složité. 

• FF FT Fr FF ii 00 14-FI r: rc EE 60 4E GO 

u., 40 +a ,f OO VO en 11-tA r Ok :c n. • 04 20 

11 FF OU te 00 te nn 54-0G e  40 41 In an Cl 
no on on uo 00 00 20 46-44 46 41 te 61 45 62 45 
46 46 45 43 41 43 41 43-4/ 41 41 43 41 43 41 43 

41 43 41 41 41 41 41 00-00 :0 OO 01 

Obr. 10. Služba Name Service 
a jméno SPINET 

Závěr 

Tento článek měl ukázat, jak jednodu-
še jde udělat takový webový server, či 
vzdálené řízeni. Již není potřeba kuchat 
starou ISA síťovou kartu, zkoumat její dri-
very a poté ji velkým procesorem ovládat. 
V dnešni době stačí pouze dvě aktivni 
součástky (vyjma stabilizátorů) a webový 
servers otevřenými zdrojovými kódy a pl-
nou dokumentaci je na světě. 

Případné zájemce o stavbu odkazuji na 
své webové stránky http://pandatron.info 
[1], kde budou uvedeny i další poznámky 
ke stavbě a samozřejmě aktuální verze 
firmware. Nemám v úmyslu na této kon-
strukci jakkoliv vydělávat, přesto však pří-
padným zájemcům mohu nabídnout des-
ku s plošnými spoji či naprogramovaný 
procesor. 

Odkazy 

[1] http://pandatron.info 
[2] http://asix.cz 
[3] http://asix.cz/a6 spinet.htm 
[4] http://www.tamos.com/products-

commview 
[5] htip://www.aradio.cz 
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)
Mikroprocesor je napájen napětím 5 V, 

které je stabilizováno obvodem 101. Stabi-
lizátor slouží i jako ochrana proti jeho zni-
čeni velkým napětím. Generátor lze napá-
jet i z baterie, pracuje od napětí asi 3 V. 

Programové vybavení 

Aby generátor fungoval v tak velkém 
rozsahu, jsou zkombinovány různé způ-
soby generováni kmitočtu. Jako základ je 
použit vnitřni 16bitový čitač, který gene-
ruje kmitočty od 10 MHz al do asi 150 Hz. 
Nižší kmitočty jsou potom generovány 
kombinací hw I sw tak, aby výstupni sig-
nál byl stále stejně přesný. 

Ovládací program pravidelně testuje 
přepínače volby frekvence, podle jejich 
polohy rozhodne o algoritmu a načte 
z tabulek kmitočtů potřebné parametry. 
Program v pamětí mikroprocesoru je za-
blokován proti čtení. 

Stavba 

Přistroj je velmi jednoduchý, obsahuje 
jen pár součástek. Pájíme postupně sou-
částky od nejnižší po nejvyšší. Pro 101 
použijeme objímku. Při mytí zapájené des-
ky dbáme na to, aby do přepínačů neza-
tekla znečištěná kapalina. 

Oživení 

Oživeni je WI velmi jednoduché. Bez 
osazeného 101 nejprve připojíme modul 
k laboratornímu zdroji a plynule zvětšuje-
me napětí od 0 do asi 7 V. Proud by měl 
být jen několik mA. Na vývodech proce-
soru 10 a 20 zkontrolujeme stabilizované 
napětí 5 V. Poté osadime 101 a opět po-

stupně zvětšujeme napětí za neustálé 
kontroly odběru proudu. Odběr by neměl 
v žádném případě překročit 70 mA. Je-li 
většl, je 101 v objímce obráceně nebo je 
zničen. Pokud je vše v pořádku, můžeme 
zkontrolovat generované kmitočty např. či-
tačem. Je nutno vzít v úvahu, že nízké 
kmitočty pod asi 10 Hz neni možné správ-
ně měřit čitačem se střídavým vstupem 
(odděleným kondenzátorem). Pokud chce-
me, můžeme kmitočet přesně doladit zrně-
nou kapacit kondenzátorů Cl a C2. V žád-
ném případě neměříme kmitočet přímo na 
vývodech krystalu. 

Použití 

Rozložení kmitočtů generátoru jev tab. 
1. Pr1 je násobitel (vodorovně) a Pr2 - řád 
je svisle. Označeni je zvoleno tak, že běž-
né kmitočty řádu Hz lze nastavit bez ta-
bulky. Například 5 kHz = 5x103 Hz: na le-
vém přepínači nastavíme 5 a na pravém 
Řád 103, tj. 3. Kmitočty označené tučně 
jsou ,,přesné", tj_ jsou to podíly kmitočtu 
krystalu celými malými čisly 1, 2, 4, 5 
a jejich dekadickými násobky. U nejvyš-
ších kmitočtů jsou možnosti volby ome-
zeny principem funkce zařízeni. V tabul-
ce je take několik „hudebnich" kmitočtů 
vhodných např. pro naladění kytary. Kmi-
točty nižší jak 1 Hz jsou v tabulce udány 
jako délka periody v sekundách, minutách 
a hodinách. 

Časový spínač 

Pro všestrannějši využití dlouhých 
časů pracuje modul také v režimu časo-
vého spínače. Rozdíl oproti generátoru je 
v tom, že je generován pouze jeden im-

2011Hz 
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Obr. 2 a 3. Deska s plošnými spoji generátoru a rozmístění součástek na desce 

Tab. 1. Tabulka generovaných kmitočtů 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A BCD E F 

0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 Hz 
1 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 100 100 100 100 Hz 
2 100 100 200 300 400 500 600 700 800 900 lk lk 1 k lk 1 k 1k Hz 
3 lk 1 k 2k 3,0k 4k 5k 6,0k 7,0k 8,0k 9,0k 10k 10 k 10 k 10k 10k 10k Hz 

4 10k 10k 20 k 33 k 40k 50 k 60k 70k 80 k 90k 100k 100 k 100 k 100 k 100 k 15,62k Hz 
5 100k 100k 200 k 333k 400k 500k 625k 714k 833k 909k 1M 1M 1M 1M 1M 1M Hz 
6 1 M 1 M 2 M 3,33M 3,33M 5 M 5 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 1,25M 2,5M Hz 
7 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M 10 M Hz 

8 440 164,8 220 293,7 392 493,9 659,3 440 440 440 440 440 440 440 440 440 Hz 
9 Is 1s 1s 1s 1s 1s 1s 1s is Is Is is Is Is is 1s sec 
A 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h 24h 24h 24h hod 
B 1h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 12h 12h 12h hod 

C 10m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 55m 1h 1h 1h 1h min 
D 1m lm 2m 3 m 4 m 5 m 6m 7m 8 m 9m 10m 10m 10m 10m 10m 10m min 
E lOs 5s lOs 15s 20 s 25s 30 s 35s 40 s 45 s 50s 55 s lm lm lm 1m sec 
F 1 s Is 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s lOs lOs 10 s lOs lOs lOs sec 

puls s délkou uvedenou v tabulce. Režim 
se zvoli uzemněnim pinu 18101. Zvolený 
časový interval se spusti buď hned po 
zapnuti, nebo změnou nastaveni přepína-
čů za chodu. 

Volbou úrovně na pinu 19 lze genero-
vat bud kladný, nebo záporný impuls. Po-
kud je pin 19 nezapojen, je impuls klad-
ný, při jeho uzemnění je impuls záporný. 
Lze tak podle potřeby přizpůsobit polaritu 
výstupniho signálu následujícímu zaříze-
ni — např, spínači reli. Male relé s cívkou 
na napětí 5 V a odporem minimálně 100 S2 
můžeme připojit na výstup generátoru pří-
mo, samozřejmě dopiněné ochrannou di-
odou. 

Možnosti úprav 

V případě potřeby můžeme vypustit 
zdrojovou část s 102. Pokud požadujeme 
menši spotřebu, lze vypustit výstupní 
oddělovač. Samotný 101 odebírá asi 
15 mA. Můžeme take použít externi zdroj 
normálového kmitočtu. V tom případě ne-
osazujeme Xl, C1 a C2 a signál 20 MHz 
přivedeme přímo na pin 5 (XTAL1) mikro-
procesoru. 

Závěr 

Popsaný velmi jednoduchý generátor 
může být dobrým pomocnikem v laboratoři 
každého radioamatéra elektronika. Rozsah 
generovaných kmitočtů je velmi široký 
a v případě potřeby lze tabulku kmitočtů 
ještě dále doplňovat. Kompletni stavébni-
ci za 400 Kč nebo samotný naprogramo-
vaný mikroprocesor lze objednat na adre-
se autora: milos@zajřc.cz, wwwzajic.cz, 
tel. 321 785 510. 

Seznam součástek 

R1 
R2 
R3 
Cl, C2 
C3 
C4 
C5 
Ti 
X1 
101 

102 
PR1, PR2 

1 co š-/ 
180 SI 
1 k.o. 
10 pF (podle krystalu) 
10 pF/25 V 
47 p F/10 V 
100 nF, keramický 
BC546 
krystal 20 MHz 
ATTiny2313 (naprogra-
movaný 
78L05 
KDR16 

24 (Praktieka elektronika  A Radicle:ED 



Individuální regulace okruhů topení 

Spotřeba energie na vytápéni čini 
v celkovém energetickém účtu domácnos-
ti tu největší položku. Spotřeba energie zá-
visí nejen na způsobu vytápěni a izolacích, 
ale především na kvalitní regulaci. Účelem 
automatické regulace vytápění je udržet 
teplotu ve vytápěné místnosti na požado-
vané výši. To je důležité z hlediska úspor. 

Nejjednodušši možnosti je regulace 
vytápěni programovatelným termostatem, 
který se umisťuje v referenční místnosti. 
Termostat ovládá stykač přimotopného vytá-
Ord, kotel apod. podle teploty v referenční 
místnosti. Tento způsob je poměrně levný a 
jednoduchý. Není však z hlediska účinnosti 
regulace nejvýhodnější. Pro ložnici je jistě 
vhodnější nižši teplota než pro obýväk a 
některé místnosti domu nebo bytu stači třeba 
jen temperovat. Take časové schema vytápě-
ni je pro každou místnost jině. Budoucnost 
v úsporách energie je v inteligentním ovIä-
dánl otopné soustavy, u které je možno fidit 
časově teplotu v jednotlivých místnostech. 
Regulace úrovně teploty je 
programově přizpůsobena 
činnostem (rytmu života) v 
každé mistnosti. Programo-
vá regulace teploty jednot-
livých místnosti je jedinou 
skutečně efektivní metodou 
pro dosaženi maximální-
ho komfortu vytápěni při 
maximálně možných úspo-
rách. Pomoci této regulace 
je moino ušetřit až 30 % 
energie. 

Příklad režimu vytápění 
v jednotlivých místnostech 
měnícího se dle denní doby 
je znázorněn na obrázku 1. 
Je z něj patrné, že vytápěni 
dle jedné referenčni míst-
nosti by bylo značné neefektivni. Je proto 
vhodné jednotlivé okruhy topení (přímotopy, 
ventily podlahového vytápěni apod.) ovlá-
dat zvlášť. To lze snadno realizovat pomocl 
bezdrátových programovatelných termosta-

tů TP-83 (obrázek 2) umístěných v jednotli-
vých místnostech a 7 kanálového přijimače 
AC-8007 (obrázek 3), který bude ovládat 
jednotlivé větve topeni (k dispozici je I 14 
kanálová verze). Výhodou tohoto řešeni je 
především snadná Instalace — bezdráto-
vé termostaty nevyžaduji přivedeni kabe-
ly od centrální jednotky. Výstupy přijimače 

AC-8007 kopíruji stav jednotlivých terma 
statů a ovládají jednotlivé větve. Přijimač mä 
navic funkci pro pročištěni oběhového čerpa-
dla, která aktivuje každých 7 dni relé na dobu 
6 minut. Aktivace topně soustavy zamezuje 
usazováni nečistot a zanášení čerpadla pře-
devším v letrilch měsících. 

Individuální regulace v každé místnos-
ti umožni efektivně využit take zisky tepla 
z oslunění a jiných dodatečných zdrojů tep-
la (nag z osvětleni, zapnutých spotřebičů). 
Je-li místnost právě vyhřívána sluncem, ne-
ponechá zbytečně zapnutě topeni, jako by se 
to stalo, kdyby byl jedinou regulaci termostat 
umístěný ve vedlejši referenční mistnosti 

otočené na sever. To účin-
ně zabráni přetápěni, kte-
ré znamená velké plýtváni 
energii. 

Dalším zbytečným 
ztrátám tepla se vyhne-
te, když větráte mist-
nost a vypnete topeni 
v místnosti. To lze udělat 
aniž byste přestavovali ter-
mostat manuálním přecho-
dem na úspornou teplotu. 
po vyvětráni stet vypinač 
zapnout; to ale vyžaduje 
váš zásah, který ne vždy 
provedete - daleko lepši je 
tuto funkci automatizovat. 
Technika automaticky vypne 
vytápěni v mistnosti, ve kte-

ré otevřete okno. Bezdrátoví detektory ote-
vřeni oken JA-82M vytápěni automaticky 
zablokují. Přitom mohou byt zároveň využi-
ty pro zabezpečeni domácnosti systémem 
OASiS. 

obrázek 2 

Je-li doba, po kterou neni mistrnost vy-
uživána delší než 48 hod., doporučuje se 
vytápět mistnost na tzv. xezámrznou tepla 
tu", což je teplota 6-8 °C. Sníženi spotřeby 
v takové mistnosti představuje úsporu at 75 
°A energie. Stejně tak je výhodné do tohoto 
režimu přepnout celý topný system, pokud 
odjiidite na delší dobu z domova. Snad to lze 

z jednoho mista udělat dálkovým ovladačem, 
stiskem tlačítka na systémové klávesnici za-
bezpečovaciho systému OASiS a nebo kom-
fortně na -dálku mobilním telefonem (např. 
prostřednictvím GSM komunikätoru JA-80Y 
V ústředně). Toho využijete při návratu domů, 
kdy si zasláním jednoduché SMS zprávy za-
pnete s předstihem topný system do běžného 
režimu. Umožňuje to speciální kanál MODE. 

a 
Mina IM BB 

3 
,-OrynOer 

Q 

obrázek 3 

Je-li system kanálem MODE vypnuty, stá-
le funguje protizámrzový režim a bude topit 
v případě poklesu teploty pod 
6 °C (teplota je nastavitelná). 

Vice informaci naleznete 
na www.jablotron.cz nebo se 
můžete obracet na pracov-
níky obchodního odděleni 
firmy Jablotron a na oficiální 
obchodní zástupce. JABLOTRON 

Brno: 
Cotre, tel.: 547 241 849 
české Budějovice: 
['tech, tel.: 608 578 636 
Hradec Kralove: 
Elege Trade, tel :495 522 0.41 
Chomutov 
Okénka, teL 474 621 004 
Jablonec nad Nisou: 
Wino, teL 483 359 138 

Karlovy Vary: Most: Teplice: 
J. Urbanová, teL 355 328 979 RSA Soksun, tel.: 476 709 786 RSA Soksun, tel.:417 577 924 
Karvind: Olomouc: Ústí nad Lubem: 
Kycik Alan, tel.: 596 345 098 Jan Nand, el, tel.: 585 412 742 Okénko, tel.: 475 501 610 
Kolín: Pen We, teL 777 345 845 Valašski Meziříčí: 
CT Servis, tel.: 321 723 358 Ostrava: ATNeva, tel.: 571 627 814 
Litoměřice: 1{1V-Hodino, teL 596 110 015 
Eutosys oro.. tel.: 416 737 300 Pardubice: Praha: 
Mladá Boleslav: flsyco Trade, rol: 466 535 423 Ist Electron, tel.: 266 312 043 
Axt Electron., tel.: 326 733 485 Plzeň: (*tech, tel.: 267 021 212 

I. Utbonord, tel.: 311 539 164 Okénka, rel.: 773 174 461 

lablotren, r.o., 

Pod Skalkou 33 
466 01 Jablonec nad Nisou 

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

Dovozce no Slovensko: 
Joblotron Slovakia s.r.o., Žilino 

TeL +42141-5640264 
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MONO3-E-4-3UTG •-• 
Nabfješ NIMH aku; sada se 4ks aku 
Eneloop 2000mAh 

545,- Kt 

, 

27f 91' 

••11., 

..•••••• 

93b.5 
CT-850 
Univerzální 
nástrojová sada; 
102 dilú, 
dřevěná skříňka 

349,- Kč 
¡grin 

i7 'ťÚĎ 

OW! tešitt 

TOR-S-3318  
Celová svítilna 
1x1W LED, 
napájená 
3xAAA (R3), 

275,- Kč 

4 C1850 
Sada 128 ks nářadí 

pro elektroniku 

2 099,- ke 

•-• TOR-S-3101  
Svítilna 1x3W LED, hliníková, napájeni 3xD (R20) 

390,- Kt 

venimia 
" 0(3 -*/ .neerese-le: enfeloze OE 

pOE 

Ni°181‘ ü Lox. dootatia J cioauteOEOE J 
chDoinua ge t)  ̀ -^".-"""`^' ttOIL  1111111K, fe3nelCoP  

f hriiIlrfkrast-efaf!rder,",;.-:e-e4-.12r"`tOE:-I9i593 

• • Kleštš 11/ prodloužen i,•% 11 •   
WIJOVe erl. Pružbou 

CT-054B 
ploché, délka 160mm 

CT-0558 
Špičaté-zahnuli, délka 155mm 

CT-0588 
Špičaté-přímě, ozubené, délka 155mm 

M-0578› 
štfpacf-stranové, pro měděný drát, 
délka 145mm 
CT-337B 
Špičaté-přímé, délka 180mm 

69,90 Kum 

R8 DURUM BIO 
Tulkový lithiový článek 1,5V R6 
14,5x5Omm; vysoká kapacita 
a 21votnost, skladovatelnost.až 10 let 

82,- Kč 

7319  
MOS-N (ZP)-LET 
V-MOS dual 30 
(-30V) 6,5A(-4,9A) 
Rds=0,029S1 
(0,058) SO8 

19,90 .AdiebKe 

SIP 61«6010P 
MOS-N-FET-e 
V-MOS/SMPS 
600V/6,0Af32W 
Rds=1,20S2 
TO220 isol. 

39,90 Kč 

IRF 7389  
MOS-N (P)-LET 
V-MOS dual 30 
(-30V) 7,3A(-5,3A) 
Rds=0,0291"2 
(0,058) SO8 

1880 , 

SW GNAW 
MOS-N-FET-e 
V-MOS/SMPS 
600V/4,1A/40W 
(=P7NB60F) 
TO220 isol. 

39,90 Kč 

%It 

91/ BATERIE CR 81/  
Lithiová 9V baterie, 600mAh, 
49.17,5x26mm; vysoká kapacita 
a životnost. skladovatelnost 
al 10let 

120,- Kt 

IRF 7910 2SC 5707  
MOS-N FET NPN 80V, 8A, 
V-MOS 15W, 33MHz 
dual 12V/7,9A TO251 (IPak) 

Rds=0,015S2 89,90 Kt 
SO8 

28,90 Kč ‹ept 
MC 33201PG 
OP-IC lx operační 
zesilovač, 
nfzkonapětový, 
rail to rail 
DIPS 

14,90 Kč 1. 

MC 33202PG 
OP-IC 2x operační 
zesilovač, 
rekonapefoe. 
rail to rail 
DIP8 

16,90 Kč 

Vice infonnacl naleznete na nagern e-shopumw/ves.cz Všechny ceny uvedeny včele 

NAVŠTIVTE MODER 
Niiš (-4 %iv, NI 

3"-J mi.. 
&SHOP 1,01,011-4 ed RYCHLÝ 

PŠEIREONY 

elektronické součástky » akumulátory » měMcí piiistroje » radiokomunikace » 

Mrr, 

AdIEW 

ELECTRONICS 

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA A VELKOOBCHOD 

GES-ELECTRONICS, a.s. 
Studentská 55a, 323 00 Plzeň 
2 37 73 73 111, a 37 73 73 999 

ges@ges.cz 
O www.ges.cz 

PRODEJNY 

PRAHA 2, Vinohradská 81 2 222 72 48 03 ra ges.praha@ges.cz 
BRNO, Křenová 29 2 543 25 73 73 NI ges.brnogeges.cz 

OSTRAVA, 28. října 273 2 596 63 73 73 U ges.ostrava@ges.cz 
PLZEŇ, Studentská 55a 2 37 73 73 311 NI ges.plzeneges.cz 

HRADEC KRÁLOVĚ, Habrmanova 14 2 495 53 23 68 U ges.hradeceges.cz 

II 
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FÖLIOVÉ PANELOVÉ ŠTÍTKY 
A KLÁVESNICE 

LEPŠÍ VZHLED VAŠICH PŘÍSTROJŮ 
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ILLKO ex.°. 
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REGULATOR JALOVÉHO VYKONU 
POWER FACTOR CONTROLLER 
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ĹE 
SRJ40 Wit 

CP 401 

talent 

• • 
230V I 50Hz čtiteka Otěčkoměr RS232 Proudově 

kleště 

Vyrábíme fóliové štítky a štítky pro klávesnice 
již od 10 ks v krátkých dodacích termínech 

VYŽÁDEJTE SI ŠTÍTEK ZDARMA 

d DIAMETRAL spol. s r.o., Hrdoňovická 178, 193 00 Praha - Horní Počernice 
tel./fax 2 8192 5939-40, e-mail: info@diametraLcz, www.diametraLcz d DIAMETRAL 
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MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A MĚŘICÍ NUKLEÁRNÍ TECHNIKA — PRODEJ, SERVIS, PORADENSTVÍ 

EMPOS® spol.. s no. 
Rostislavova 13, 140 00 Praha 4 

Tel.: 241 742 084, fax: 241 742 088, e-mail: info@empos.cz, http://www.empos.cz 

OSCILOSKOP EZ Digital WideView 1500 

k 

ez DigitI 

- 1 
OE 2 10" 

- . 

t- 81111 

• 

Mn4.1.11•••• 

- 
• - • • -1 

e 

n 

DS 1510: 
DC — 100 MHz (-3 dB) 

Náběžná hrana < 3,500 ‚is 
CENA K Č. 39 900,--

Parametry přístroje: 

r TFT barevný LCD (480 x 234), 8 x 12 dílků (8 x 18 
Wide On), 2 kanály: 1 mV/dilek — 5 V/dllek, časová zakladna 
1 ns/dilek — 1000 s/dilek, rychlost vzorkováni 1 GS/s (REAL). 
100 GS/s (EKV), vstupní impedance 1 M0/500, automatické 
měřeni na průbězích, kurzory, automatické nastavení urovne 
spouštění, 32 úrovňové analogové zobrazenl, Autoset 
(vertikálni, horizontální, spouštění), spouštěni: impuls, hrana. 
UART, alternativní, TV-V-H, vnitřní a vnější garnet FFT 
analýza v reálném čase, operační systém Linux, RS 232C 
USB Client, USB Host, Ethernet propojeni až 30 jednotek 
(IEEE 802.3). 

DS 1520: 
DC — 200 MHz (-3 dB) 

Náběžná hrana < 1,500 ‚is 
CENA KČ 49 900,7  

DS 1530: 
DC — 300 MHz (-3 dB) 

Náběžná hrana < 1,667 ns 
CENA KČ 59 909,— 

Mérici téChnika AEROFLEX 

AM/FM radiotester 

řady 3500 

Kompaktní a přenosný 
tester AM, FM 
radiostanic 2 MHz al 1 
GHz určený zejména pro 
testováni vozidlových 
instalací od radiostanice 
až po kabel a anténu. 
3500 využívá nejnovější 
technologie pro 
dosaženi odolnosti, 
přenosnosti a výkonu 
přístroje. Řada 3500 má 

softwarově definovanou architekturu umožňůjíci snadný 
upgrade funkci. Přístroj obsahuje spektrální analyzátor a je 
plánován osciloskop. Radiotester řady 3500 umožňuje: 
- méřenl AM/FM vysilačů/ přijímačů a VSWR 
- měření výkonu do 20 W (200 W s externím 
atenuátorem) 

- kompaktní, hmotnost 3,9 kg včetně interní baterie 
- 5 hod. provozu z intern! baterie 
- rozsah pracovních teplot 10 °C až + 50 °C 

CENA OD Kt 288 000,— 

Spektrální analyzátor 2399C 1kHz - 3GHz 

Rozlišeni 300Hz - 3MHz, AM/FM demodulátor, rozsah 
-110 dBm až +30 dBm, barevný displej, 9 markrů, USB 
2.0, GPIB, RS-232,VGA a Centronics 
Options: - Tracking generátor 

- OPD a EMC filtry 
- Interní předzesilovač 
- High Stability Time Base 
- Digital Resolution Filters 10, 30, 100Hz 
- Distance To Fault location 
- Marker Label Edit sw 
- AC/DC napájeni 

CENA OD Kč 111 300,— 

Kompletní nabídku si lze vyžádat poštou nebo na e-mailu: lniogempos.cz. 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 
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OBluetooth. OEM Serial Port AdapterTm 

Point-To-Point 

PI L'AWN firmware Point-To-Point je určen k přenosu oat mezi dvěma Bluetoothr zařízeními (druhé zařizeni 
Oausi být od connectEdue). ledná se o transparenui 
třenos sériové řeky RS-232 (nebo 422, 485). 
CMMilni AT příkazy, konfigurace přes Elluetooth‘. 
YttAN co-existence support. 

0.0.0.0.0) 

Podporované profily: 
• Generic Access Profile (GAP) 
• Serial Port Profile (SPP) 
• 1)4-up networking Profile (DUN GW, DUN DT) 
- He Transfer (FTP), Object Push (OPP) 

7ypickě aplikace: 
- bezdrátová náhrada kabelu RS-232 (422/485) 
- Deztlrátově připojení tiskárny se sériovým portem 
copiněnt jakéhokoli zařízeni se sériovou linkou 

bezdrátovým přenosem dat li •Jlenos dat mezi PC/PDA a přenosným přístrojem 

Vlastnosti Bluetoothe 

*mom 2.0 

Oesniniel suPP0rt 

Actenielle (GAP/ 
'Se Mt eaten/ 
•Diek40.401w, MAW KAMM, OtApn, 

Flle Treater MP) Mewl 
Act MG (Ow) NMI 

hen( nebo teem( 
(COISPA310 Mae ¡Merle 

biet 
'3,50M 75r) . OEMSROL0 
- 7 de (-.1511,10) OEMSPA311, 332' 
• )7 gm (44 300-m) 01345PA331t332 
•'Men eir 400 m) (»SPAM 

-Wear-
-1111trlogeleml 
•OEISe42214851extem 01evecInIketn , 
teřidra4,300 .1346 k 

.1GOted: 
14dMv CIZA edam Mee ,13 6̂.0A 

-awe: 
--2;OE ir.36 Mni GEMSAI1310..311. 331 
-23: 36 OEM ODISPA312. 332. 331 

-1101eximatg OE __- 
‘11xkleinal a/wee:et-30 airerc 

isnrilkomatemgc »itiOECIMpilisar 
ane 

IlltOngliotrW 
4100111141,***1 proii1.42 2101.OEMV11618,0011 

TWA= _ rmimaemern 
- 

spezial electronic 

Point-To-Multipoint 

z-. 

• • • 

.1 /New. 

000000000 ) 

p.s.sui422/4B5 

Point-To-Multipoint firmware (k dispozici zdarma) 
využívající technologii Wireless Multidror dovolu-
je jedním zařízením Master současně ovládat až 7 
zařízeni Slave a jednoduše tak vytvořit tak Wire-
less Multidrop'" Network. Ai 7 dalších Elluetooth' 
zařízeni Slave tak současně komunikuje s jedním 
nadřazeným Masterem. 

Typické aplikace: 
- současná komunikace několika zařízení 
• bezdrátově ovládáni až 7 zařízeni jedním nadřa-
zeným Masterem 
• bezdrátový přenos dat at ze 7 různých mist do 
jednoho centra 

WLAN 802.11 b+g 
Wireless LAN Serial Port Adapter 

111144.40mes 

• 

Wirek$8. OWSPMIQ 
dierdiejell el 04 MUM 
*MI lelmiffl• WI" OOtM 
041iret. šlcený»It Yin i 
UmWAIX We ruffled' ýb.IbócIňĚfio 
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'J WIRELESS WIRE-LESS INDUSTRIAL SOLUTIONS 

Universal I/O Module 

roadbli mg.s lc rm 

'2 I IhiCut I.1 sa 

Unikátní firmware I/0 Module (k dispozici zdarma) 
změni funkci modulu na univerzálni yo modul 
s max. 12 nezávislými vstupy/výstupy Každý z 12 
vodičů lze naprogramovat bud jako vstup nebo jako 
výstup a to v libovolně kombinaci (např. 4 vstupy 
a 8 výstupů, 12 vstupů apod.). Přenáší se logický 
stav H/L jednotlivých vodičů. 

Typické aplikace: 
- dálkové ovládaní s velkým dosahem a mimořád-
nou bezpečnosti přenosu 
- bezdrátový přenos logické ůrovně až 12 vodičů 

connectBlue ))) 
Repeater 

Serial Port Profile (SPP) Repeater firmware (k dis-
pozici zdarma) umožňuje použít Bluetooth' modul 
jako repeater a prodloužit tak dosah, prakticky ne-
omezeně, levným a jednoduchým způsobem. 
Repeatery lze navíc řadit za sebou do teoreticky 
neomezeného řetězce. 
Nastaveni je velmi jednoduché a po počáteční kon-
figuraci repeater pracuje zcela samostatně a ne-
vyžaduje přítomnost obsluhy ani žádný nadřazený 
systém, pouze napajenl 3 - 6 V. 

Typjcká aplikace: 
- prodlouženi dosahu mezi libovolnými Bluetoodi, 
zařizenimi. 
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Wuttke Immobilien KG, o.s. 233 326 622 
Šárecká 22/1931 fax: 233 326 623 • 

160 00 Praha 6 e-mall: spezial@spezial.cz ' 
česká republika Internet: www.spezialcz 



AME s. r. o., K. Čapka 60, 
500 02' Firadec.Králové 

ec: 4953-2.T2Y538 

teler5163•263 
P:t695 263 263 

Uvedenexenyilsou vgetoÈ 
DPI-i olotf v.terretu 
do.10. 6O8 nebo 
do vypr.tidlrifi6sOb. 

Obl. 2. P£5-A0000796C0 
Scent plovouef Wet MX1,2011 tones 

Krtio) 
prum 17cm, barevně LED s o s 
Aulomaticke zopnuttivypnutl, 

zabudavond soldm(batene - ve dne se 
nobly / v nod SW voděodolnò 

291;601e 

a me am e.cz 

2.. PE5-A000079700 
solásurpromixf bee M>2620A (basin, kilted 

Urn l7cTrbarevTrÔtIOSvs 
tomatickě zapnullArypnutf. zabudavonó scent 
:Erie - ve dne se nabry / v nod self. zövěsné 

0, 
33320 Kč 

Obl. L P85-A000:179800 
Soittrtfeččudetkopu ALX414A 

výška 65cm, LED s velkou syti 
Automatice zopnuttNypnutf, 8 hodin 

provozu, zabudovand solierni baterie ores 
den se nobly/ v noci svet, vymenitelny 

akum 
273,70 Kč 

'A= M 1/4/9m 

Obj. Z. Pf3-90000049C0 
So7iek MV429tra do yuctesče MMLE 
Sodo 4ks,l'mator frrnikro 
3 vrstvy MIELE 5227>52401. 52691,52821, 
5.4001›5456( 56001>5699, 5800i>5899, Allergy 

peers 5 400/600/800. Euro Classic 
154,70 Kč 

, Obl. č. 9E5-9000007000 
1Mo, univirmintpro eau& / Mittgutic 

pnine trubky 30-38mm 
podlasteá bubice pro vysavače 
182;10 I« 

Obl. č. P15-9003307100 
Trubturfoliukoptddl unliersáki 

vyievoto 
pram& trubky 30/331ron 
432200422990 Jtille 

452,20 K2 

A 121025 AU 

Obl. č. P£.5-9000000103 
SU* Só do vyarooto SILMENS/SOSCH 

Soda 61s.micro file ‚ks 
SIEMENS V560A00>VS62499. Junior 
600,5uper M. VS70A00>V579A00. 
v570800>VS79899. Super E. Green 

Energy.Edittan 150..Pholos P5 
'25:00 KČ4 

9=0000300 
5.529k S1/11 do 
leysovetčo SIEMENS/1105CH 

do 5ks.rnicro.motor Ille tirs 
SuPer E. 5. XS dino/XXS dina, M,51WER 

I.A5S/SUPER C, Fluid plus V581A00, 5UPER X1/1. 
• 10000>I0999 VSS000>59999 old. . .  

68'40 Kč 

5 9atilteute/ 

Ct . L PU-9000300500 
Ueda:2000 do uysttuňčo =Me, 

IMSTRON, HANSEATIC 
Soda Sks+rnicro+rnolor filtr 'ks 
ULMER -Seree 7000 o Cobra, 

851PON - K2000 E. S, 2005 / 20010 
L 5. FIANSEA11C- 202 815, 202 971, 

313.695.290,743 Old. 
14160 ke 

OM. 2. F45-9000030600 
$624k PA do vylavočo ROWENTA 
Soda 41cs, ROWENTA Mullicratt,Unnersal, R850 
52. 57, 60. 70. 500. 510, 700, 720, 800->800-

,839, RD200. 80215. RUO1 >15, 020, 065. 070, 
10(4110,,600 
141,6-01(2 

Obl. 8. PF-5-9000031103 
Wok Vtts do fflovidi VOMAMX 

Soda 51cs 
K0601D VK118, VI(119, VK120.1113216,VKI9622, 

414 K2 t 

Soda 51cs-rmKro-.motor file tirs 
AEG-Varnpyr sew 800>899. 8000>8900, 700)799, 
0100>6999, TC100>199, TC300>399, TC1000>1999, 
TC3000>3999, Arlene Used 

Panasonic 

Obj. č. P85-0000001900 
tote' prosttodokVEXOCC no ddoltorotbIckd derby 
Obiem 250m1 Wpm - Whirlpool 
Pou7lro se pro CON indukčnich a 
sklakernmických desek a skla 
v kucleyni Zanechtiv0 
octirann9 Elm a he? 
lesk 
172.60 K2 

L PF..5-0:000021:03 
elite prosfrodek SSCCO2 pen *craw troutty 
°blew' 250mt, Wpro-Whirlpool 
Pout.ha se pro čeěnt a ochranu nerezavých a 
pěctiromovarrje, čdsesporolv a trub, 
zunechied ochiunný 12ns, odpuzuie 

130,90 Kč 

re . V 130 

Obj. č. PU-9000001600 
SAM PC.1 do vyosvočo PANASONIC 
Soda 5S.s.. micro. motor file 1ks 

OE-rte MC E959, MC-E960>679, 
MkE12,09>1099 L AMC8 F88 1.1000 
154,70 K2 

Obl. L Pf.5-9000002000 
Sdask114 de te¡sovoro novnea 

Soda Sks+mokx file 'Ws 
ROWENTA Spud(' sed R5600>699. 

85605. 615, 618, 620, 652, Wilt Comb; 
plu; mow! 

13 

Obl. č. 9E5-9030003300 
Sdčok V11 do vyservoča Doreoo 
Sado Oks.rrado.motor Ale lks 
DAEWOO RC300. PC320, PC350 RC.370. 
PC8050,RC805H 
13-6',90kč 

Ott L Pf.5-90:0003903 
56čok ZISOOM do vyusesto ZEIMER 

Soda -Iks,micro.motor ne, 
zamEa rin 1500. Orion z.b 1500 

IS 500.6 
307(2 

Z 1500 

Obl. L PISC0O0O01lť. 
tkf proairodok 00'3002 pro peat trouby, gay 

°Geri, soomt. Wpm - Whirlpool 
Poulive se pro čišičeir extrenně 
mastných a rnečittěných povrchU 
greese Intěz. digestočt 
160,70 Kč 

Obj. L 9E5-U000021M 
čuicrptodEsdekV/C11002 no dierani peachy 
Objem 500ml. Wpm - Whirlpool 
Pflprovek je often k Men( 
všech skleněrtých ploch včetně 
zrcadel, obrazovek a Celních skel 
automobile 
3090 Kč s 

" 17 
\ \OE* 

Obl. č. P45-00000042 00 
člegrpoodfodok MOW pďokó'dno WC 
Obtem 500m1. Wpro - Whirlpool 
Siou2rk. Cištěntnöttosù Spiny. skvrn a 
mostnoty Dezinfikute Zanechteyel 
.za sebou esioki a mini 
128501(2 

Obl. č. PE5-0000004400 
tided p/TproAdt OGP201 odttrutovad:pro( 
Objem 40Orni. Wpro - Whnipool 
Ceebrazovoč pomeno odstraret 
Indovou MAN ktete 
v1T&iy ledničce nebo 

riskové chyby vyhrazeny. 
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Vybíráme z naší nabídky 

Alinco DJ-C7 
Miniaturní přehledový 
pořjírnač - skener, 
který svými 
výbornými VF 
vlastnostmi ve své 
třídě předči i větši 
přijimače. Rozsah 
0,1 - 1300 MHz, troji 
směšování, vysoká 
citlivost, modulace 
WFM, NFM a AM. 
Velmi ploché a lehké 
provedeni. Napájeni 
LI-ION akumulátor 
nebo extemi 6V, 
nabíječ v ceně. 
Dokonalý přednes. 

Miniaturní piehledový pořjimač - skener, 
který svými výbornými VF vlastnostmi ve 
své třídě předči i větši přijimače. Rozsah 
0,1 - 1300 MHz, troji směšování, vysoká 
citlivost, modulace WFM, NFM a AM. Velmi 
ploché a lehké provedeni. Napájení LI-ION 
akumulátor nebo externi 6V, nabíječ v 
ceně. 

Alinko DJ-X30 UNIDEN 3500 XLT 
Přehledový přijímač s 
rozsahem 100 kHz až 
1300 MHz, modulace 
AM, NFM, WFM. 1000 
pamětí (banky 
rozšiřitelné přes PC, 
software zdar ma), 
alfanumerika - názvy 
pamětí, Volitelně 2 typy 
předního panelu s 
tlačítky v ceně — 
zjednodušené a piné 
ovládáni. Velká 
mechanická odolnost, 
napájení 2x AA články 
(nabíjeni akumulátoru je 

možné i v přijimaei), všechny kroky laděni 
včetni 8,33 kHz a 6,25 kHz, pět režimů 
skenováni včetni vyhledávání CTCSS 
kmitočtu, AUX vstup pro externí zdroj signálu 
např. pro MP3 přehrávač s automatickým 
přepnutím na příjem ph- přichodu VF signálu. 
Plynulá regulace VF zisku pro KV a navíc i 
atenuátor. Možnost připojení k počítači přes 
USB i RS-232. 

Je špičkový ruční přijímač 
s funkci CLOSE CALL 
(vestavěný indikátor 
blizkého VF pole s 
ěitačem a ukládáním 
události). Rozsah 25 - 
1300 MHz, druhy provozu 
AM, FM, FMN a FMW, 
výborná odolnost a 
citlivost, netrpí vlastními 
nebo zrcadlovými příjmy, 

umí okamžitě dekódovat a zobrazit subtón 
CTCSS a DCS, 50 CTCSS a 104 DCS 
kódu, má at 2500 paměti a jejich 
dynamické uspořádání. Klávesy 1 - 99 pro 
rychlé vyvolání skupiny paměti, rychlost 
skenováni a vyhledáváni (100/300 
kanálu/s), 3 přepínatelné kmitočtové plány, 
volně nastavitelně kroky laděni 
5/6,25/7,5/8,33/10/12,5/15/20/25/50/100 
kHz. Přijimač umí automaticky ukládat 
aktivní kmitočty do pamětí 1 kmitočty 
zachycené pomoci Close- Call. Dá se 
ovládat z PC, propojovací kabel na sériový 
port RS232 lze přikoupit. 

Maloobchodní i velkoobchodní prodej: ELIX Klapkova 48, 182 00 Praha Kobylisy 
Najdete nás nedaleko od stanice Metra "C" Kobylisy 

www.elix.cz; e-mail: elix@elix.cz; te.: 284 690 447, 284 680 695, fax: 284 690 447 

BATERIE AKUMULÁTORY NABÍJEČE 
SÍŤOVÉ ZDROJE*SVÍTILNY*TESTERY 
REPASE AKUMULÁTORIŮ A VÝROBA AKUMULÁTOROVÝCH SESTAV 

DLE VAŠEHO POŽADAVKU PRO VŠECHNY APLIKACE 

am. 

FULGUR 
-mNetiop, 

BAT T MAN 

* 42eGf 

www.batteriesacz 

= 4 .97.9.1 
1141inOECOES'=. 
germ MOE 

,FULGUR BATTMAN, spol. sAo., Svitavská 3% 614 00 Brno, tel: 545 197 108,  Info@julgurbattman.oz, 
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Jednostranný A4 100,_ 

n,-, f r 
j a rc> Tel/Fa X : 5.45 216 433 

Vranovská 14, 614 00 BRNO 

Ai BE 30 29 , 
070 9120 17, 
RRBC 300 45.• 
lieu» 40 G 80, 

74, 142 34 • 
16 147 3e-- 
Tv 2036 25 • 
IIP 3051 25.• 

7903 12,. 
7903 12,1477150 
7909 12, 
7910 12 • 

HT 7130 22, 

Kt 7106 22 -131 90,13.1 
K2. 7107 99.. 

U.1 2876 1 130,644C 
2870 TT 130..690 
2971 3..t.1.4...1,2 

LAI 2902 7. 

193 e4.- 
151 SS.- 
198 75; 
524 3443 • 

PT 2MOES 1" . 
PT 2389 ISO. 
PT 2396 20). 
in 2« 780.. 

Jed nostranny A5 50,-
10.411/41 et le I 2. 1 Sr« 
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c-., IA 

441 5OR 121 . 
4W 100R 125, 
4,0 19 121- 
415, 215 121.- 

KY 133 3. 
,, Ia.. 
i, 18, 

KY 195 Ia. 
KY 196 5. - 
KY 194 8.• 
KY 190 It- 
KY 271 2 1. 
KY 274 5,. 
KY 701 4 S.. 
KY 708 18-293418 

Trantiblay 
_. 

292148 U. 
2939054 11, 
2929374 13.. 
293055 36.- 
393440 30 • 
293153 39.- 
293773 80.- 

25 

MK 44 25 ,IRFP 
BOX 53 C 10 - 
BOX 53F 34 - 
anz 5. c 18.-11707 
EMU 0 34 -REP 
BOX 65C 155 -REP 
BF 198 S-IRFP 
BF 199 S - 
OF 245 C 3 SO 
BF 2564 10, 
lame 17, 

0649 00,117 
MEP 0649 60, 
IRFP 150 93.- 

740 50, 
250 60 .71735C 
360 81- 
430 23,... 

IRFP 460 72, 
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TIP 34 C P.- 

60.. 
TIP 360 68 
TR 12 12,- 
TR 15 12, 
—  

DI"Y' " I•9 • 
UlikY - 

7912 12,101.7110 
12. 
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TKOS 6.- 
7908 3 • 
79100 11. 
71112 5-1018069 
791.15 11- 
nu. 15, 
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1.34 317 I. 8.101132209 
I 3177 10.1 

337T 15, 
2341. 130 • 

101 350 7 35,1 
LM 2577.40.1 175.-16203 
91 2931 09 20,1.6334 
1.11 2931 0 IA 20,1 
L14 2940CTS 20.. 

7806 25, 
/4A 7812 35 .14 
MA 7315 25 
MA 7824 25.. 
T1431 7,- 
11. 43198 7, 

419 CN 12 . 
11. 497 AIN 71.1371 - 

Pan900 
._ 

37,. 
• 200 95 

27C010PLC0 7Q- 
95 
130, 
160. 

370340.129 470; 
110. 

271256-130 73.1.1.1 

A 2155 135, 
PA 9210 203.. 

276.. 
236 9 220, 

L49» 140.• 
1 4982 99 - 
4202 234.• 

210, 
BS,- 

6« 140 -UM 
LA MO P.- 
LA 4182 70.- 

7030 73.-144.4 
IS 347 15.. 
LP 364 52,94, 
LM 35 C2 141.344.1 
MA 35 02 ».. 
1M 293 9-Kt...APO 

301AP 20, 
LAI 311 8.. 
111 3» 29 - 
1.174 319 13 -144B 
LA1 335 I 21.1913357 
114 339 9 5-198330 
LM 358 5,- 
Lla 385 7 15 .. 
U4 366 9.- 
91 310 N 5 • 
1.M 1033 11-MAC 
TM 11375 7 50.- 

25710.5 09. '04155 

LT 1039 CN 175. 
LT 1061 CN 200, 
LTC109:01 230, 
MA 3 003 20 • 
MA 3026 20 . 
19 6530 31 • 
1.9.4 436 120.. 
149502 15, 
UM 503 IS, 

SO4 15, 
UM 525 75; 
UM, 550 11.141» 

»I IS • 
UM 723 10 .14.14 
1 721CM 13. 

7730 IS . 
1.444 775 33.. 

20, 
/AAA 748 t5, 
IMEI 08 G 38.90 
UM 24 14 65.90 

356 55.- 
68.110 
30,11.1174 

IMB »8 65 - 
1.448 524 110, 
MAC 06 A 135.• 
414C 24 A 95,0114 

244 95 .417 
190 III TV, 

105 -PT 

MC 34033 14, 
MDA X» 25 • 
MDA 4MOC 390. 
1.104C 08EP 60 • 
6/90 08 0 30 - 
MOA' 565 105, 
MDAC 555 C 105, 
MAC 566 95. 
MOO' 938C 136-OETA 
1.470 /243 120. 
WM 0744 0 »A- 

115 II.- 
LIZH 145 31, 

105 31,74 
1.101 105 31.- 
MU 115 31..446227P 
MZX 1(03 31,-1003209 
NE 65511 $ 
95 656 7,- 

612 W.- 
5632P lenti.s 

NE 5534 AN 12.- 
5534 9 12,409 
45531. 15 .1131 

11-144 45870 10 -1134 
euld 43» I. 30 • 
OP 07 12- 

22n 91. 
»MA 60, 

PT 2256 K. 
7317 8 ¶ 15 

59.1 2106 IT 242. 
501 4074713 267, 
59 7344 )55..101 
STR 33041 195,404 
5111S 679 330, 
TA 72507 183.,113A 
74 7280P 146,10A 
TA 72704P 20.. 

7273AP 125,10.1 
14 72915 91,104 
TA 7313 30 - 
T4 71596AP 220.- 
TA 8205411 150.- 

8207K 87.• 
74 63139 755,1044001391. 

06.. 
135, 

'TA 114458 122. 
ODA 10138 71. 
IDA 1029 158., 

1074 181.- 
104 1083 30..119 

117014 ITO, 
11705 75,404 
15144 350 

MA 15168 120, 
104 1518 0 100 .. 
TUA 1519 111- 
TDA 13194 160.- 
113. 1531 I K2- 

4/14 15244 WI 

719 1557G 12:5.- 
TOA 15534 ISO .71. 

13620 116, 
1375A 120- 

IDA »33 35.11072 
2603 R 79,• 
2609 35,11 

7134 203 30; 
2040 40,11.09 
2050 50, 

1042822U 181 
»A 3813 B 85, 
TOA 3554 129, 
71194.01131. 7 

720 
TO/4 9301 30.41 
IDA 4700 300 .11 
MA 4135 530,4) 
IDA 4260 77, 
104 7000 13.12 
1174 7056 101. 

7293 151. 
09 72135 19.0• 

7304 WT. 
1134 7« 526.U036439 
179 6113 181 • 
1134 5145 84 , 
10A 83500 150 - 
TDA 6703 285 -ULN 
TEA 2013 A 130 -IAA 
TEA 3261 146 - 

71 obi 7.-
062 8, 

11 064 074 10.-
T1. 071 1 ,- 

li.- 
71 074 Cl' 10 

041 
/1 062 8. 

CN 1e-
nc 271 12.- 
TLC 2/3 12.- 

704102077 6°.'" 

rwrir.oe se. 

217 8 US, 
2.60 8 
NW 13 170 - 

IX 24050 170, 
954 0 

11 064 139 NO, 
UA 74ICN 15 -, 
UM 2006 P 126 • 
LC 392 N 15. 

11- 
1.10 3844 9 13 - 
LC 384511 IS, 
VC 3« N 195.-

20034 7, 
2103 15, 

XR nos 150 - 
2145,450V 56.- 
3904100 56. 
34945001 ss ,e/i 
41.5•513V 55 . 
00,04300 90 • 
10194509 103; 
1210450V 110.-1,3 
1614400V 125 . 
2ae4sov lei • 
390)4500 ce- 
501.3450%, 250.. 
6344907 230,- 
03.14309 365.- 
90119939 361. 

' '''' 
Elekttonky 

V4613499 

4e- 30,- 
88 409 30,- 
138 521 30, 
KJ 109 G 3, 

113 10 .,201315.3 
013 2050 3.2903193 

— 
Loamy Moe 

953358 28, 
NS3.013 10.--73C33565 
953468 10.- 
134111 1Q-2503998 

953498 IQ- 
5352B 7, 

2501970 158 • 
2502058 12 - 
2502073 W.. 
4aC4.90 10, 
25C3314 17, 
23C2632 16, 

125 - 
11. 

2003211' 65, 
2=807 18, 
25038524 /9 . 
23118513 70- 

150, 
=yes n.--Eill 

290.. 
2104123 170- 
28C4159 50 . 

BU 2920 AX 50.. 
OU 2520 0 en, 
1312 252131F SO • 
80 25296 60, 
81.1 2525 A 40,43610 
91 2520 AF 40;80617 
8.13 2525 0 70,103341.3 
8112120 OF 2e- 
131125215.6 32, 
8U257713.1 52, 
MI 403 35, -,KF 
BU 401 0 130.. 
31.1 oar 32.. 

420 67, 
EN 500 A 40.. 
91 508 Ar *6- 
92 5030 40, 

103 605 25. 
x0605 26,- 
K0607 32, 
KO 613 20, 

es.-OEKT 
26. 
39, 

024348 50.- 
KIN 23 45,6T 
KO7 56 

189 45.- 15.- 
XF 190 15" 
XF 234 5... 
Kr 255 e- 
KF 422 6- 
XF 639 II,- 
KT« 4 19, 

KT 206000 16 • 
x7 zer403 20.. 
KT 206K/00 21 • 
en MOM 72,270312« 
mew 9..270512.1» 

KT 501 70.. 
IT 303 19 .28034 
KT 505 19 

505 19, 
KT 506 19 . 
KT 30610 12,90.334 
KT 503203 15;93 
KT 503403 19.-33 
Kr 701 33.. 
KT 702 35,613 
KT 703 33.34001 
IT 704 38. 

27C256-130 70.- 
27151217101 95.- 
270512.70 180,8141 

97-13741 
80•13744 

27 0 3001 250- 
. 150 65.-814114011 

2970408 X 100•111,11 
29784067' 90, 
41258 30. 

6105 50 - 
C 46 51.- 
C MI e.- 

13 C 68 II, 
C 36 20, 

8, 
24 C CO 

T. •M•3•tati 
7014 44.4 99. 70% tai tep 55'0". 
707 crre lap 7720. 9409 56C 
8014 Me, le, 80'0 zee WC 

BT-0415011 stew 66 1tCPC.7.16 163 1011 
OM 1» 160.0 XIN too 130'G 

180V Ole lep 100'Dze 00 133'1 

r , 
111..71›,p I OE 
1 - .,.. 
e. - 

.-- - C:11.,:z.- 41;-- --

114919 11 48 R9/414114 91 

Y ysocosvitive bile moduly LED STAR 2,5W Z-POWER LED _ 

LED W32282 - STAR LF 340; • - 

Gleett 52 Len PI« 0603.- 71209 
Bane Keane Ed Get 4V L 
Wm/ ont 170... Br loom 949 8500( 

LED N32282 - STAR LP , 

3•0•541 52 Le Mar tee 120 6. 149,940 _ 
Biwa wora NU mode 40 ea .7.;.. 
Vymt lee 1204 06- 661632 eter. »OM 

39011 11 0 ‘11,0110,46 BOO edro643090 LEO nwxkly, Kt« se pout/9W pn 
106.90/6 0949,711971eneru I eaten« 1.14), op« nalogencern 290.109n 

yyšti 93nn081 pfurnany 819699 anergs na syštelnreu Ronylli re Wand». 
1110o4"61 2šdn71 UV 20/011 a navel am dotyk iukou. V00397)5 10143 ___ 

trlose., 
0.35 551 - 

953558 10, 
K33593 
1033,318 7. 10,- 
653000 10, 

280905 30, 
231C4744 220.30)0% 
2504769 134 • 
23CS200 35.. 

81/ 5030F 40, 
20. 

841 LP« iseHes21 
81.1922 P 105, 

11556 9 II, 
8E517 11, 

to- 
ice se2 20. 

10705 38• 
x3 726 56-24001 
er 712 33,24 
KT 713 40: 

25104 ... 
10.- 

1 10 10, 
24 1 32 is- 

Samovybuzoved plezomenite 

emr I« 3.15V 799 47213 8039 
Prieet 118rrev 
Vyma 7,56/79 »  

6.2.019 dotra :mane* a le a2 103 000 honn 

• 
Konektory a redukce pro autoradla 

Olody 
37033 2461 2,-2815251 
BMWS 2.731 4,2505552 
KZ 90 3 

00-8)041 
255,9U 

250571 37,- 

110, 
94111 110-7.7 

BU 911 2P 110, 

KF524 5 11- 
552 25- 
589 21, 

Kr 714 45.• 
07 725« 8 
KT 739200 30.- 

21064 16. 
N  LC16 II- 
- ; 

OPT 248X 3.709879 2 My 968 
Paint. 2349449 
Vyfea 155m 40, 

Redukco t30 2163-45 Rodukco ISO 2349-130 
:N.. 150.- 

130 nice - Km... awn. 193 „nee - Promo CO č....11 .... 
104091 - 1,12 

1,822.411_ 
must 2 - 
114432E 1. 67 
194637 1; 
1N540.2 2.• 

- 
141 3 • 

2-250 
vi 2ee 11. 

701- 715 31-2801245 
KZ 721 774 5,- 

751 155 38.2301637 

230 774 31. 
882 24. 

200 5E4 7,-99553« 
12. 

2801555 41-8UP 
W.- 

--Ke 
131.51 515 96, 
MX 1,5180B 39.. 

ea,- 
BUL 31359 75, 

311 220, 
8110 11 A 20. 

KF 593 30 . 
e 621 12, 
e 622 20- 
XF 630 0 21.-07721,190 
KF 907 10.. 
OF 910 10.. 

Kr 733400 50.- 
KT 729300 et- 
KT 72680 125,290512:OOP 

245.-83C2051.255 
KT 372,700 66.. 
KT 721•030 90.-9005 12071 

PrOCIMOry 

_ -".80 

34 
811.4051.25P 59, 

60. 

OPT 2410 3-20V 13/79 3.2106 7578 
fewer »Sewn 
V3.3.5 0 54.9 X 

13XT 30120 3.334 1049 39069» 
Pee& Xtren 

195ron 26. 

%duke* 130 2RS•68 %duly.. 230 05$-AS-281,64148 
150; 150; 

SO 939 -$0,e COX 94.4.4 'SO 730mPa -Feel**. 

%dui'''. LW M 240 150.. Probe 5303576058mOnelkawliče091701 
ISO Porn. 148051304 to na3,611 KZ 

" — • 
Mix odko - 255.1. C.ohker,Out na 

1954,33 250 
1N5378 3.• 
195419 4, 1 
1N5622 6, 
3X00150 in. 
BA 158 2.- 
84 150 3, 
SU 36 910 6, 
847 17 Bon II.- 
BAT .3 4, 
BAT 46 4.. 
BAT 44 4 • 
8A7 49 18, 

Tran.11y 
._ . 

1.5100 15Á 15:- 
1 NE.24.4 MI- 
1 SKE 474 16,2581460 
I 50213001 214290462 
I SKE.22CA 22,2582545 
15KE l2C-4 21- 
821914493 15,290750 
82904456 11. 
217500241V 15.. 
Men-5W 7,-80 

2301551 le4 - 
25.1 103 113.• 
2001000 735.•,BUT 
2501358 194 • 
2801459 99• 

es,-. 
230, 
70.- 

292604 I» - 
es -SUN 

EC 107 18. 
130 100 18, 

140 13- 

61.17 11.F 20.- 
BUT 124 71. 

13 Ai 33,- 
BO 56A 30; 
BUV 4/3A 5.2-4,3V 
gm, 47 4 

IAN 4.9 A 73. IAN 48 le, 
95. 

BUN/12 A re -esy 
13 SS 

euw 73 Ar 85 -WV 
DUX 47 60, 
01.10 475 32, 

KTY 16 21, 
167 18 21,- 
KFY 34 31.. 
ey 46 21,- 

21 12.-ICT 
KST 3. 21.- 
XV 62 12, 
MY 93 -Kr 

71 12-na 
1,57 12 IL- 

02 1,..., 

KU 001 2 18.• 
KU 005 a 18. 

Kr 729900 kW- 
KT 730,703 45.. 
KT 7»903 45 . 
in In "I --Atoe2-145 

773 30. 
KT 774 

)3 • m 39, 
KT 19212..33,91,98515P1 

334 33 -.41399151,1P1 
KT memo 21-560e33-16PU 
cm ,,,,,, 12,-404,531312071) 
7 CCO1 IAA 28, 
T IC 1080 13, 

89053.2446 63, 
Alne-111PU 05. 
43619.1691 152.. 

183, 
Aret.18A1 210.. 
41912131541 230, 
Abed 1.845 350, 

125. 
50, 
57, 
„.. 

12C5C66-0. 34 • 
12,1509 61 -04P .. 

Ilik,4 
- — - 
NapeirovY rn4nit 230W-115V 

-- - - - - 

75W g  

Inle/..tu.¡.1, 1101090100 
001951.3225-41130; 

44409.19 Kw.« 

KOnekt.233347 ,30.- --. ,,••• 

Autora3P Sow COx 

Konekt2R3-3 5 1 30.- 

4\ 444.7.9 %wow CORO 

Kemal. 293-1320 130.- 

4440,1410 PAIIMIC C0410P 
ec . _ . 

Napiji adaptery pro notebooky  33.17 85 6 -82400-108 
8AV 18 4,3040113 
0.3 35 9.40 0..1870"39.336 
0000 700.-

13.• 
IIT 733 3,-82943150 
07 255 3-412,795688 
81 299 2.6166 
BY 309 4,481141 
BY 5061137 5, 
07520.20 15; 
87 00% 3. 
en 5.53-10X 3.- 
in• 584 8.- 
ey 40,X e 

7.. 
7.. 
7.- 

9.2,109S-4413 7.- 
7,- 
95, 

36A 10, 
391 10, 

Peet« 10,- 
P9101504 10, 
ABLE 15CA 10, 

- -- 
Optopryky 

. 

BC 141-16 20,- 
EC 177 0 • 
110 Ire 0 - 
BC 170 11. 
3C 211 21, 
BC »74 a • 
EC 337 3, 
BC 320 3. 
BC 337 3,-862 
8C 338 3.. 
BC 309 3 
DC 518 3 - 
3C 517 5.-3112 
BC 546. 0 114 

DUX 48 A 132,XL, 
KM 48 1 2/5.. 
BUZ 10 M. 
BUZ II 20.-KUN 
BUZ 15 119 
BUZ » 30, 
41UZ 31 42,,MAT 
BUZ 32 55,497 

504 70,-41.1 
BUZ 71 20,1112 

-81.17 71 A 20.. 
BUZ 73 A W.. 

785 6,25.2 
BUZ 93 A 45.•44J 

egg 8 29; 
XV 811 12 1.3.-210 
9201 05 15.- 

10 13- 
202% 41N 75, 
KIN 12 35-2C 

min 495 -. 
03 FT1 585.- 
2955 45 - 
1201 79 - 

MJ 4032 63 -110248 
4IJ 4035 81- 

11014 95.. 
11030 270 .. 

nc Ice A. te,t2F034,1, 
116 COE 23, 

Te 116 Da 21, 
TC 128 44 31-   
DC 335 D 18,- 

200 ei 18, 
TIC 218 31 24 - 
TIC 226 34 33.- 
/IC 234M 30.- 
TIC 246 M 38; 

N 50, 
TIC 253 63- 
TIC 353 9 73.- 
7 122-20.12 =O.- 

45.. 
1,30510,20P 70,- 
160.6.K15. 70, 
leree.ce 91- 
WC91.4.0447 18 ... 
ecstince 135... 
511071.04OE 16. 
167623-200 110, 
1/684-0480 100- 
1818449PC In. 
16F8764456 150.. 
180711.0.1. 98, 
100E535.259 93 . 
18043249 730 - 

'00 OAR 

100W 

340, 

200W 

f50 - 

-Niipm.0,4-- -,nwe i-,-,.,.w- 
120" -- ,,... 

-- 
- 

- 12V 

%/re 0231 Dc 

VP« 1940334. 111413 IA 17914. 
Inn as. 1962 74 2092 SA. 2962 44 
2292 3A 23922A 2493 IA OC 

SMP 70W 1350. - 

74477m 100 . 240VAC 50601e 
'40040 seete we 55 TM SA WI 25 
Ovr35 10V/2 8... INC 65. 12v,2 55 
13.2 45 14v12 SA. liVe2 25 ier: 14 

BY 8420 22,4633 
137703400 12,-4 
13770814.1003 53- 
877131.1030 103 
RYT »PI 240.- 

7,- 
/1 33 8, 

8 9135 12, 
.5 NI28 20-BC633. 
BP 104 50,- 

BC 550 2.1192 
EC 555 Al 110 
BC 560 2 • 

7 4 - 
13C 639 3 .892 

01 A 60,143 
9.11 al .o.-.44 
BUZ 215 100, 
BUZ MY OP -60 

901 ne- 

111132 175 - 
1503 eo.../Yer 

WI 15801 00,20101140 
15024 IQ- 

el 10023 90,0043 

7 623.32,2 786.. 
1012 55, 

32.. 
2 0107 NA se 

72, 

T. 
Antlegted 050,40 

. 
-OE:_ 244 o. 
5 750 13 30.- 

260W 1460. 
Keee Iwo 

G924 1591 M. Ma 1.4 2191 70, 
21711 BA 2201145 2391 54. 3491 51 DC 

Napijeci 'Orion& zdrole Nib 
BYV 52 • 203 zoo- 
£1111 793150 21,13PW 
Be/ 05 1 8 
8OEN 143.45 29-43PV4 
87929200 12. 
617W 51103 to.--icxe 
emu 7, 
TeW 78 10 
err« 95 C 10 
0252412 1,2.- 
13,2310211 111-0PX 
042.32.12 199; 
1:63216,3034 125, 
CA301 20 
GU 51 14,440C 
4/405.12 105 
MV103X2 115- 
8.4 1» 2,470817 
KA 203 7 2.• 
XX 221 4 
KA 281 4 2. 

WM' 15 2.. 
5.• 

0R18A$Y 7311 5,4611 

1.7611 

Beiei 21 250, 
34 18 -1CW711 

-9P,Ii 40 29 .. 
41 18 • 

-CNY 17- 2 8 . 
II- 3 II 

-CNT 11 - . II - 
-in 5 10.. 
-IRS 5 10. 
'LP 101 12 - 

81 14 • 
ME1 111 19, 
2.00 3020 12- 
-ACC 3041 11. 

X62 16, 
-PC 815 8.-130 
PC 0113 8 - 

8- 
PC 871 /I- 
PC 839 25,- 
-PC 69 20,80 
PC $47 26,130 

415 15,-80011_ 
S0630 33.- 

80 MO 2.- 
21- 

OCY 70 10 .. 
80135 40 7,-.17523550 
80 235 8 8. 
-80239C t2.- 
RD 24CC 12, 
00 NIC 40 12.-1111W 
BO 2450 45, 
BD 245C 45.-1RF 
DO 434 li. is.- 
80 440 .2 e- 
3.3 649 73. 
I» 650 72., 
BD 651 .2 23-117F 
VS le. 

80678 te- 
00 on ¶0.• 
BD 680 .2 8 
80683 20 • 

711 .2 13.- 
201.2 25 

2 16, 
8131/ OW 45 

BUZ 90 7».• 
GT »0101 310, 
CI 20 0 201 330 -4.518 

1111. 
MC244 80.52.23 
NV 537 15,141E3055 
ROE 53,3 17, 

340 20, 
iliF 630 13, 

540 2929..--88447979550202 
ine we 18, 
iiite sae 25.9142333 
Af 1010 N 44.-47 
IRE 1310 9 S4 

+40t. we 
Mr nos 29.4 
00 3110 74.. 
IRE 4906 43.4 
- MF 5210 46 ..57P 
IRE 6305 .0.-BTP 
IRF 7205 20.-5/3 
- MF 7341 36.111P 
IRF 7343 22.487P 
- OW 0 1 34 511,41» 

WE xes 31 - 
96 13003 30 • 

12055 25 • 
1.1J8 13009 30 ,7805 

13,20. 38 • 
31,-,713211 

mg SKI 15.. 
1.1PSA 03 4 - 
..0,34 56 4 . 

11.- 
at 2r2A 0.- 

8.- 
2003 AF 00.- 

-48 »DO 11 00, 
3066 4F 45,- 
3055 N 45, 

S 8050 10, 
8550 IQ- 
3 9380 63, 
4 61300 55... 
0 11130 90.- 
8 AKIO 95 - 
7 110558 75. 
8 9600 152,78509 

$1411010k1047 

-12,./.0 
TIM 12 - 

12.- 
7859 12.-.40 
1110 12.-8 
OM 12,14 
7816 12, 
:e 1 12.- 
7820 
7324 I': 
7824 90 6 
7905 13. 
73« 8, 
78108 0,0 
78100 8-0 
7910 is• 
781.12 4,4)8 
70.15 1.49 
734.24 13-21. 
/8335 111•41.4 

18,414 

A 2710 50.- 
A 290 13 31.- 
MD 725.115 529- 

7226101 1400, 
All. 02 loin" is 
18142017 MS.- 
0310 51.- 
2600 7 
3117 9,1 -- 

13,56209 70.- 
848210 95.. 

C3210 160; 

-CA »63 so-
-CA 3140 ' 
0 »0 0 15.- 

147 0 IS.. 
3.7 0 25, 

RS 180340 310.- 
18» 
1319 126.- 
13119 126, 
1rze 273.- 
13111 343.- 

1% . 

ir ii(*-;•. etor °Ds 0' _ . 

Koneklor peo prepesni 
•trionlignostky ., autoolobOu. 

(Plastovi 1111..noploy) 

99,- 

. 

• - ikiii,-.. REvEFezd . 
ma _  y SMA 

MKS tram 34ms 

Typ ProveGrd Get 

M12904300 AGM* te 
3004567 

311 7 64 13« 

8781331.3411,312 hum cio 308 

13, 2524W Imes, 

ST111300-24114121 Ms ; • s i. Os 

15%, I 3A ion •••••• 305 

111315,24.2424-WBE Map* 00 

24v IA 24,5, time 

17511111-3011677 
2601 • Pool 9to 

IW 1.7.1330/ 

. 

Typ Prevedell Cam 

BY111153301342 2.35, • Mee 11,3 

1202 64397 

87810074112 Zdrg, • Li. M1 
115,4,17.1 50.51 

171310174911 
2554 • ULM sis 

15V 333. 505, 

80810114034 
...34547 Motel 113 

2.1210 50Ve 

071132143012 
241797 • 4.139 73». 

I2V 4.74 SAN 

5- 

. 

ret_ 
r 

744720.21 s. 
MY 22 .23 3-43F9 
901001 3.-4100 
43 105 2 3, 

-sen S06-33 33, 
506-30 33, 
50627 33- 

76/1 506.38 30,- 

80065C 
92/41 630 45,1RF SO 
SOW 6.0 30 
9714800 ».. 

9520 9-11P 
-IRS 9530 » 
- 1RF 9540 25, 
MF 93» ee- 

111 19 
- Tr 117 13,00912 
11P 121 12/71515 
IV 172 15.- 

-79110 18.-94 
16-19 
IQ. 

78124 W. 

131634 317, 
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MEDER 
electronic 

2,0daeLs f°;;;Axd.. • 
-11"-

MEDER electronic CZ s.r.o 
Bečovskä 1080, 104 00 Praha 10 

Tel.: 234 718 817 

Fax: 234 718 833 

email: salesczech@medercom 

te'OE-4P 

oOE 
JAZÝČKOVÉ HLADINOVE SPÍNAČE 
S MAGNETICKÝMI PLOVÁKY 

SPÍNACÍ, NEBO ROZPÍNACÍ KONTAKT 
RŮZNÉ TYPY A DÉLKY KABELŮ 

rřeiliiA111ÍZUfšili1ellš 1111.91/19 

www.meder.com  

!▪ l.tetit.n'.tj9zt ;Se UrIirt 
.J Yreetedíte.htiZaefejitlitt -aer2J2t 

uoege-42ä-eimp:s eedge.   

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 
- spláticový 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 Mezihoří 2, 180 00 Praha 8 
tel. 2 66310574, fax 2 84 82 32 37 

e-mall: phservis@telecom.cz 

Otevírací doba: Po - Pä 8.00 - 18.00 hod. 

I. fttegetrt7.---=7.Aw ,,J-7-11rie, ---..,`It.: --10. I 
AEC ELEKTROTECHNIKA spol. s.r.o. 

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

info@aec-eltech.cz 

Digitální přijímací sestavy pro)) 
STA a TKR hHTHREIII 

1ft 

jrArno„siderujIdEFI2IDK1j,is 2..,• 

typ 

UFO 354 

funkce 

dvojitý transkodér COFDNI-PAL, převod dvou TV 
programů z DVB-T na analog(PAL) 

UFO 351 kmitočtový konvertor pro DVB-T 

UFO 352 kmitočtový konvertor pro DVB-T 

UFO 391 transkodér QPSK-PAL, převod programu z DVB-
S na analog(PAL) 

UFO 393 dvojitý transkodér QPSK-PAL. převod dvou TV 
programa z DVB-S na analog (PAL) 

UFO 394 dvojitý transkodér QPSK-PAL, převod dvou TV 
programů z 0V8-S na analog (PAL) 

UFO 
371/TP 

transmodulátor z OVO-S nebo DVB-S2(HDTV) 
na QAM (DVB-C) 16-256 QAM 

UFO 
373/MX 

transmodulator z DVB-S nebo DVB-S2(HDTV) 
na QAM (OVO-C) ze dvou SAT transpondéra do 
Jednoho QAM kanalu(16-256 QAM) 

UFZ 383 1 x CI modul 

UFZ 394 2 x Cl modul 

CS,/.11714-2472,mvoya-r4p1TA---421.,-smILsjalutgai 

typ 

UFG 404 

funkce •11Z.a. 

základni skříň pro 4 moduly 

UFG 412 základní skříň pro 12 modula 1979HE 

UFG 412/R základní skiiň pro 12 modula 1979HE - 
redundantni zdroj 

UFZ 412 montážní sada - sada k upevneni UFG412 bez 
19 skříni 

UFG 300 řfdici jednotka 

UFX 314 datový demultiplexer pro nastaveni z PC 

USW 30 JAVA programové vybaveni pro UFX 314 

IX 



GSMPIR3A 

FLAJZAR 
LIdärOvica 151, Vnorovy, PSe 696 61. 

tel.: +420 518 628 596, 518 324 08 , mobil: 776 586 866 
fax: +420 518 324 088, e-mail: flajzareflajzar.cx, WW/Wefraira ' 
telefonická objednávky: Po - Pâ 7,30 -16,00 hod. 

GSM KOMUN' TOR SIP300 

- kompaktni modul se třemi vstupy 
oddělenými optočleny 
th výstupy, joden reléový ¡Arno 
na desce (30V11A). Dais' cive 
lze připojil externě (250V/8A) 
- osazeno čtylpásrrimnich GSM 
modulem 
- posflä sms a volá a/ na devil 
tel. či sel 
- dálkové ovládáni, odposlech, 
časovánl, měřeni teploty 
- audio value I výstup 
- hodny reálného času 
- mnoho možnosti nastaveni 
- pro aktivaci 1 deaktivaci možnost 
phrndho spojenl s libovolnou 
klávesnici, piljimačem dálkového 
ovládáni, spinetem, tlačitkom 
- napájent 12V 
- usprivact retim, hiáctánl kreditu 
- rozměry ¡en 72 x 58 x 26nun 

SIP300M (modulová verze) cena: 4690,-
SIP3OOK (verze v plastové krabičce) cena: 4990.-

IP KAMERA IK-010 

Vhodná pro hlidäni vnithlich prostor. 
Rozlišeni 640x480, rychlost video 
10-30 fps,detelctor pohybu.mo/nost 
e-matového alarmu, slot pro porn& 
rovou kartu (Compact Flash),dalkové 
natáčeni (175') rozhrani RJ-45, 
napáleni z adaptéru 230V. 

IK-010 cena: 3790,-

ALARM PRO LPG. ZEMN AS PLYN 

• • • 

Napáleni:230V/5W, zvukový alarm 85dB x m-1 Detekuje LPG a 
svftiplyn 0,1-0,5%. zemnf plyn 0,1-0,3% Velikost koncentrace 
plynu je zobrazována na Mete (int.1-9)Prac.teplota:-10 až 
+55st.C.rel.v1hkost do en. 
AP01 - detektor plynů cena: 350,-

STM VA 230V/280W ST300 

Dálkově ovládaný stmlvat v krabici 
pod °milieu. Pracovni frekvence 
433,92 MHz, ovládáni malým 
vysitačem (součásti sady). 
Zatitenl výstupu odporovou zátěži 
max. 280W. 
Krátkým stiskem betake na °via-
de* rein ON/OFF, delšlm podr-
tenim :ohm stmIväni. 

ST300 stmlvač 230V/ 280W cena: 370,-

- ace 
P1 KOV. KAMERA PZK220 

Power zoom kamera PZK220 - 220x zoom (22xopbcký, 10xcligitálni) 
barevný CCD senzor 1/4' s rozlišenim 625 řádků Ill, 795 x 596 pLx. 
Wilco F1.6-3.8, f.4-88rnm, minimšInt citlivost 1.5Lux (F12 56oceto 
nebovratimu Star light 0.02Lux, mnatstvi funkci, nastavent ples 
OSD menu, možnost ovládáni po sěrriově lince , napOjent 12V, 
pf ikon 3.6W, pracovnl teplota -10'at rozměry 120 x 59 x 
80m. 

PZK220 CCD kamera 220x zoom cena: 7960,-

STM A 23011/100W ST301 

Dálkově ovládaný stmlvat se žárovko-
vým závitem (průchoz(). 
Pracovnt frekvence 433,92 MHz. 
ovládáni malým vysilačern (součásti 
body) 
Zatitent výstupu odporovou zátěži 
max. 100W (žárovka). 
Krátkým stiskem tlatitka na ovla-
dači režim ON/OFF, delšim podr-
tenim režim stmiväni. 

ST301 stmIveč 100W cena: 390,-

SN MA 077SK OE PR Fl 

Fl přistupový systém 

Ptistupový systém Fl se snlmatern 
otisků prstů. Do své paměti 

pojme at 120 °lisle) met. 
Doba reakce (nattent) je 
mini net 1 vteřina, doba 
vyhodnoceni mini net 2 
vteřiny. Rozlišeni animate 

450 DPI, FAR < 0.0001%, ERR < 
0.01%. Funkce alarmu, nastavitelné 
easy. napájent 12V 110m& kontakt 
se zatItenfm 12V/2A, alarmový 
výstup max. 150mA. &time se 
automaticky pm:NW!' modrým 
aviltem al v okamžiku pribittent 
pea. Velmi pěkné, maslynt 
nerezov6 provedent. 
Hmotnost 5009. 

cena 3200,-

GSMPIR3 - kompaktní'zabezpečovací zařízení 
pohybové PIFt čidlo s Integrovaným GSM modplem a 14-Ion akumulátorem 

Ne každý chatař, chalupář, majitel rodinného domu či bytu si může dovolit 
klasický zabezpečovací systém skládající se z ústředny, čidel, zálohovaného 
zdroje, kódové klávesnice, GSM komunikätoru... Takový system jen stěží pořídíme 

do 25 000,- Kč. Je spousta lidi, kteří nechtějí nebo nemůžou tuto 
částku vynaložit. 
Proto jsme vyvinuli pohybové čidlo s integrovaným GSM komunikätorem 
a Li-Ion akumulátorem. Vše pěkně pohromadě, vyhlížející jako klasický 
PIR detektor. 
Vybalíte z krabice, vložíte SIM kartu, přišroubujete na zed (popř. 
umístíte kam je třeba) a pomocí sms zprávy uložíte čísla, na která mä 
být odeslána informace o poplachu. A máte hotovo ... doslova za pár 
minut. V případě vaši nepřítomnosti obdržíte, při narušeni prostoru, sms 
zprávu nebo alarmové volání. Může být uloženo až 9 telefonních čísel. 
Napájená zajišťuje akumulátor, který je průběžně dobíjen ze síťového 
adaptéru. V případě výpadku 230V je systém ještě několik desátek hodin funkční. 

5500 - Kč 
koncová cena vč. DPH 

GSMP1R3B 

5900 - Kč 
koncová cana vč. DPH 

Projekt si klade za cíl zpřístupnit kompaktní, přitom však pině funkční a přes moderní 
GSM sit' komunikující zabezpečovací zařízení širokému spektru lidi. Není třeba složitých 
systémů, není třeba drahé montáže. Jednoduše a efektivně ochraňte svůj majetek. 

Technicke...kaje 
- rozměry: výška 125mm, šitka 64mm, hloubka bez kloubu 46mm. s kloubem (od zdi) cca 70mm 
- dosah PIR detektoru: 6 metrů, úhel záběru 90° 
- napájeni: Integrovaný LI-Ion akumulátor 75OrnAh 
- nabfjenf: 6V / 200mA (nabfječka součásti balen)) 
- GSM modul: 4 pásma 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 
- signalizace stavů a test. režimů vícebarevnou LED diodou (lze vypnout) 
- odposlech stf•eženého prostoru (lze vypnout nebo nastavit hlasitost) 
- možnost připojeni externiho spfnače. klávesnice, dálkového oAádánf (stout' pro aktivaci a deaktivaci zatfzenf) 
- možnost dálkové aktivace / deaktivace, nastavenf všech parametrů 
- vyššf verze čidla - GSMPIR3B - mä navfc dva vstupy pro p5pojenl dalších kontaktů a relé 30V/3A pro dálkové ovládán) spotřebičů 
- dálková aktivace a deaktivace nebo ovládáni relé lze provádět prozvoněnlm (zdarma) nebo pomocí sms zpráv 
Inteligentnf system umí hIldat min. vyšl kreditu, může zaslat pravidelné stavově zprávy, méti teplotu, hIldá napájeni, nabfjenf 

Objednaně zboží vám rádi zašleme poštou na dobírku, 99% položek trvale na skladě. 
Na Slovensko posIläme 1 x týdně. Uvedené ceny vb. DPH. 

X 



** ZÁSILKOVÁ SLUŽBA ** 
PRODEJ NA FAKTURU 1 ZA 110TOVE 
** TRADIÜNÈ KVALITNÍ SERVIS ** 

http://www.awv.cz 

sirarron 
\M7(:). 2cDOE Výhradní distributor laboratorních zdrojů 

ŠTÄTRON/, 

SpecIllkace OE T)p 2229.1 2229.2 2223.0(1) 2250.0 

1.3'smilninal>ai 2 x (l - 40 V 2 OE, 0.40 V 0.30 V 0 - 41) V 

tý..tupn( prowl 2 x 0 - 2.5 A 2 x 0 - 2.5 A 0 - 2,5A 0 - 5 A 

Zutun' 2 niV 2 m" 2 mV 2 mV 

Ukazatele U/1 analogove digit:41M analop..(digil.) digitäInf 

A OE, x• x it (mall 260 x 140 % 2-30 260 % 140 x 230 140 % 120 x 260 260 x 140 %. 200 

1111;1)019st cca„8,0 kg cca. 8,0 kg cca. 4.0 kg cca.7.0 kg 

Cena he hez DI'll 6 560,- 6 560.- 3 604,- 5 994,-

spreinkace /bp 3250.1 3252.1 3254.1 3256.1 
% ',ship.' .prti 0 . 36 ‘' 0 - 36 V 0 - 36 V 0- 36 V 

t'Sctupnl mud 0 - 7,5 A (/ - 13 A 0 - 22 A 0 - 40 A 

Zulu" 1 flIV 1 mV 2 mV 2 rtiV 

Ukazalele12/1 ' digitálni dIgitälni digitälni digitální 

A It x' OE. 11 tnum 372%131%252 372%131%252 451%134%324 151 lc 134 N 410 

11motnust cca. 10,5 kg cca. 12.6 kg cca. 19,8 kg cca. 31 kg 

Cena KJ bez DI'll 9 771,- 10 880,- 18 157,- 27 235,-

SPecifikaceibP 7224.1 2225.4 2225.6 2225.9 

VSN1oPoi 01Pelf ll - 24 V 2 x - 35 V/ 5 V 2 x 0 - 30 V 2 x 0 - 60 V 

N4stuprif proud 0- 6A 2 x 0 -5A/5A 2 x 0 - 5A 2 x 0 -2,5A 

Ztineni I mV 2 mV 1 mV 1 mV 

Ukazatele WI digitälni digitální digitälni digitální 

A x V x 11 (num) 260 x 150 x 230 360 % ISO % 230 360 % 150 x 230 360 x 150 x 230 

!tarlatan"' cca. 5.5 kg cca. 10 kg cm 11 kg cca. 11 kg 

Cm" Kt bez Di'll -4554,- 9 867,- 8 217,- 11 (188.-

Specilikuce / b p 3231.1 3233.1 3234.1 3244.7 
výstup"' napiti 0 - 32 V 0 - 32 V 0 - 32 V 0 - 150 V 

NOES%lupnI pnani 0 - 6,4 A 0 - 16 A 0 - 24 A 0 - 4.11A 

Ztinčnt 2 n)V 2 mV 2 mV 10 inV 

Ukazalde U/1 digitální digitální digitální digit:Aid 

A 1, v x 11 mum 122 x 232 x 252 183 x 232 t 252 211 % 232 % 152 24-1 % 2-12 N 252 

Ilnintnnst cca. 7.5 kg cca. 8.5 kg cca. 12.5 kg cca. 12.5 kg 

Cruz 1.,:f bet 11141 9 009,- 14 830,- 20 028.- 41 753.-

I 1 / 

IlyzWejle si podklady k celt; řadj laliowtornieh 
zdrujti (napílf 0- 181/. 4-7,gtOE; ,6-1501OE, 
O-3001; nebo zdroje s pevnýnt napa(n). popř. 
nadarte nyše 1nternetoré stränky, kde jsou 

kompletne Katalogy (laboratorní zdroje, maid 
příslušenst)'á, reguloratelné autotraplontuitory 
a maid přístmje vefor,nátu *.pdf3 0 / 

Sidlo finny: 
A.W.V. ELEKTRO spol. s no. 
tel: 382 213 756, 382 212 595 
fax: 382 213 756, e-mail: awv@awv.cz 
Žižkova 247, 397 01 Písek 

[.-- --- - 

.....--J novInka . - 

, Itegulox :Itch galynnickx 7-7- 

/ oddelenC 1111 nxformator. 3- lazot 

• 

_.»••••••••• 

SpecIfikace /bp 5317.6 5316.2 5317.2 5316.62 

VHilimillaPai 3 x 2...400 V 3 x 3,5...500 V 3 x 3,5.-400 V 3 X 3,5...400 V 

Vjuttpaiputad 3 x 16A 3 x 6,0A 3 x 10A 3x 16A 

Keg 0'30 II' 30 11' 30 , 11' 30 

Ukatateie tanal.t 3x U. lx 1 analogový analogový analogový 

A. x x' x11 ounn 450 x 240 x 350 655 x 555 % 520 655 OE. 5.55 % 5211 655 x 555 x 520 

Iiintontht cca. 35 kg cca. 98 kg cca. 120 kg cca. 180 kg 

Cena Ke hez 11111 46 570,- 83 160,- 87 318,- 112 200,-

Obehodní zastoupeni Praze: I 
NIICRONIX spol. s r.o. j 
tel: 241 441 383, fax: 241 441 384, 

j e-mail: merici@micronix.cz 
/ Antala Staška 32. 140 00 Praha 4 

Obcho(hd zastoupenf na Slovensku: 
BD SENSORS spol. s r.o. 
tel: 055-7203112. fax: 055-7203118 
e-mail: info@bdsensors.sk../ 
Osloboditefov 60/A,1040 01 Košice 
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s detektorem pohybu, spojení přes VF, set kamera + recorder. 

ACT-SCALEOVIEW D19-1 19" !OE 700-055 

Monitor Fujitsu Siemens ůhlopřička 19", rozteč 0,294 mm, typ panelu 
LCD TFT TN, nativní rozlišení 1280 x 1024, odezva 5 ms, kontrast 
1000:1, integrovaně repro 2 x 1 W, konektory 15-pin 0-Sub. 

1 

(/OE,OE) e .... , .., . ....-
*-171 

N-1 PK-301 

N-1PK-302B 

- V 

ELECIRONICE2: 

F-WVR610 750-001 I  ACT-AMI LO PA2510 AMO TK-55  

MinDV recorder na SD kartu do 2 GB video 320 x 240 AVI nebo JPEG AMILO Pa 2510, 15,4" WXGA, 1280 
x 800, AMO Athlon 64 X2 TK-55, 
1024 MB DDR2, 667 MHz, 160 GB 
SATA, 5400 rpm, ATI Radeon X1200 
až 256 MB, DVD DL, WLAN big, LAN, 
modem, 1 x Express card, čtečka 
karet 4v1, 3x USB Z Windows Vista 
Home Premium. 

Jako bonus 
dodáváme monitor 
ACT-SCALEOVIEW 019-19". 

ACT-AMILO XA2529 TUR X2 TL-68 700-057 _ 
FSC Amilo AMO Turion 64 X2 Dual-
Core 11.-68, HOD 250 GB, RAM 
2048 MB, 667 MHz, LCD 17", grafika 
Nvidia GeForce 8600 M GS, 256 MB 
nesdílená, Vista Home Premium, 
BT, WiFi, IR, kamera, &aka karet. 

Jako bonus 
dodáváme monitor 
ACT-SCALEOVIEW D19-19. 

731-062 N-1 P K-612 

Sada näřadi 10 ks: 4 šrouboviiky, 
2 pilniky, 2 kleštičky, 1 lámací 
nůž. 1 pinzeta. 

731-087 

Sada nářadí: 8 šroubováků, 
1 kleštä, 1 krimplovací kleště, 
pinzety, odsávačka, cín, fran-
couzský klíč + 220 V páječka. 

N-1PK-618 

www.gme.cz 

731-063 

Sada nářadí pro elektroniky 
v penálu. Šroubováky, kleš-
tě, imbusy, odsávačka atd. 

731-065 

Profesionální sada näřadi 
s pájecím perem, 4 kleště, 
7 imbusů, 5 šroubováků, 
francouzský klič a další. 

Praha velkoobchod: Kfižikova 77, 186 00 Praha 8, tel.: 226 535 111. e-mail: arn@gme.cz 
Praha maloobchod: Kii2ikova 77, 186 00 Praha 8, tel.: 226 535 171, e-mail: zasilkova.sluzbaegme.cZ 
Brno velkoobchod: Kolištš 9, 602 00 Brno, tel.: 545 213 131, e-mail: brnoigigme4Z 
Brno maloobchod: Kolišté 9, 602 00 Brno, tel.: 545 240 278, e-mail: brno,maloobchod@gme,cz 
Plzeň: Dominikánská 8. 301 00 Plzeň, tel.: 377 222 658, e-mail: plzenegme.cz 
Ostrava: 28. října 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:tetislava@gme.cz 
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Inovační analogové součástky 

Inovační analogové součástky od 
předního dodavatele 8bitových mikrokontrolérů 

Jako odpověď na stále rostoucí požadavky na minimalizaci 
spotřeby, rozměrů a šumu a na maximalizaci přesnosti v 
oblasti návrhu embedded systémů, využila společnost 
Microchip své odborné znalosti v oblasti návrhu a výroby 
CMOS a integrovala je široké řady analogových součástek 
a obvodů rozhraní. 

K novým produktům patří rozsáhlá rodina operačních 
zesilovačů a komparátorů společně s inovačními zesilovači 
s programovatelným ziskem PGA (Programmable Gain 

Hlavní produktové řady: 
• teplotní senzory 
• napěťové regulátory 
• Cnábojové pumpy a spínané regulátory 
• obvody systémového dohledu 
• budiče výkonových MOSFET 
• nabíjecí obvody baterií 
• operační zesilovače 

Amplifiers); obvody pro management napájení a měniči, 
součástkami pro teplotní měření a management, produkty 
pro smíšené signály a součástkami rozhraní. 

Mezi charakteristické vlastnosti hlavních produktových řad 
patří nízká spotřeby za provozu i v pohotovostním režimu' 
vysoká přesnost nízký šum, velký rozsah provozních napětí 
a teplot, možnost výběru miniaturních pouzder a inovační 
rysy v jejich návrhu. 

• zesilovače s programovatelným ziskem 
• komparátory 
• A/D převodníky 
• D/A převodníky 
• digitální potenciometry 
• produkty pro rozhraní CAN 
• produkty pro infračervená rozhraní 

Více informací najdete na: www. microchip.com/analog 

microchip 
D:RECT 

RoHS Compliant 
MICROCHIP 
www.microchlp.com/analog 

Obcho"Moo • logo Idonchel MY V USA a (WWII zenich gegneovane obchoent matey cpcieenoco ttcroclup Tochnciagy Inc litechoy ogee" oechoche ?reeky a regneovene °Wen* reeky jaw vlastronefm phskdoych vtastnide 
C 20071.4meg" Technology Inc Vlechne print yeenuens I.I1E160C7031 07 
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7.1EArC PIUS ř- _ 
r OE KTrecirx• cAs-rtr 

AUDIO TECHr• 

Výběrová nabídka repasovaných přístrojů, tyto wiclite u näs na prodejně cerey bez DPI-I 

generátory spektrální analyzátory 
: 

• • IS 

Motech FG503 
lunktrd generator lOrnliz-3M111. GPO 

cane: 4 900Kt 

IIMOdel=:ZIrJa.--", areal ¡ciao 

.. • i ,_,_,,........._.„,. • .1 .., ...... V.".."-. • .. 
- .& r... tr. • v  

HP835013183595A 
rozmilony generator 10MHz al 26.5Gliz. 

GPM cane: 109 000K8 

*711 ie41 -11.4/a 

(1314.12  
HP 8656B 

AM.FM. g 100kliz at 990MHz. 
-127 al •13dBrn GPtB 

cena: 17 600Kč 

šítače 

EIP548B 
mrkrovInný &tat 1011z-26.5GHz 
rnotnost měřeni emu OPIO 

cena: 48 700K6 

Agilent 53181A 
tOEitač - 2/5MHz. ORB. RS-232, 

cena: 10 080Kč 

-.. -•••ir 1 

Z: 

• 
. • • o, I 7 

HP8595E/4/411101/105 
9kHz az 6,5G1-1z. -127 a/ .30413m, GPO 

coma: 105 7001/6  

Advantest U3641 
betonový GPO 9kHz až 3GHt 

cena: 78 400K8 

_ 
Tektronix 492/1/2/3 

SA. 10kHz-21GHz, obsehm pr000tektor, 
sleek. porn 10014z rozIršonl eat 

cena: 79 soaks 

011, •Mirffle.•• 

11!!IF777..1 

•••• • ••••••• 

HP89206/1/4/6/13/14/51/102 
10b1Hz al 1GHz, GPIB. obsahuje: 

spektraini analyzátor s 
hacking generátorem, RF/AF wattmetr, 
osciloskop, RFOEAF, signátrif, sweep a 
funkčnt generator. AkNFM analyzátor. 

faefenI SINAD, SKR. DC proudu 
cena: 62 400Kt 

zdroje 

resimm3 .• :711 
Agilent I HP 6030A 

GPIS 0 • 200V 0 • 17A, 1200W 
cone: 28 600K6 

Agilent I HP 6621A 
2> 0 • 7V/10A nebo 2. 0 - 20V/40 

OPIO cane : 9 60000 

Agilent / HP 6624A 
240 7\05A nabo 2. 0 - 20V/2A, • 
2. - 20W2A nabo 2. 0 - 50V/0.8A 

OPIO cena: 15 850Kč 

Agilent HP 6626A 
2x 0 • 7V/15mA nobo 2x 0 - 50V/0,5A • 
2. 0 • 16V/0.2A nebo 2. 0 • 50V/1A 

nebo 0 •16V/2A GPIB 
cane- 19 200K6 

• • . • 1 

Agilent I HP6645A 
- 129V I 0. I.5A GPIs 
cena: 13 60000 

it3211 
L o' 311 

Agilent I HP E3615A 

ičéi 4°vois°020 n  

- • 

Agilent I HP6033A 
a • .P7V 10 • 30A 2DOW OPIO 

cone 14 400Kc 

RaS NGPX35 
OPIO piesný zdror CI•35VrIOA 

carte: 13 600Idč 

Amrel/Motech 1002 
GPO preens zdro 0 -18V OE 4A 

cena: S 250Kč 

zátěže 

OE 

Agilent I HP 6060A 
3 • 60V/0-60A. GAB 

cena 19 200Ke 

fis e s 

:  

Chroma 6314/4x63103 
6314-1000W 

4. model 0 - 80V 0 600. 300W 
cane: 40 000K6 

ostatní 

NM  
Wattmetr Yokogawa WT210 
03232 DG.AC13,5•Sta,1000kliz. 600V/20A 

poč.68 p/rkon ottl 
cena. 15 200K6 

Iregr157 %111.1 

11113 ‘71:-2 •Y.L.I 

• et ib 2 OE11 • • 

Agilent I HP8903E311/10/53 
ourbonnelyzator 206Hz až 100kHz, OPIO 

cone. 20 WOKE 

I I t• • 

e  • • • i•  II • 

Wiltron 5411 
Network eneezetor 0.111.z.3GHz. OPIO 

cena 40 0130K8 

Tektronix TAS485 
oecdoskop 4.200MHz 

cone. 12 500Kč 

1 • Oa: 

Tester bezpečnosti 
Chroma 19032 Acsocvrocexv 

zero' AC proud. go 304. GP1B 
cena: 3•1 200Kč 

I 3 
1. i 

rindejna Hex Kienard 12, Brno 4502 00 :rl JexbmrAc fl H1CelexbrnarzTetfav: 513 25 52 52, 513 25 52 51 tome ui Pa-1'd 9-1 -hail 

Dulší přístroje najdete na naWch WNW 3tránkárh. Attend ptistroje takd tykapujeme a bereme kamitniha prodeje. Pmrddline annoy a kalibrace manic* a laboratornkh 

napdijecT moduly a blokY 

1=:_fgrou p 
Sériová výroba napájecích modulů 
třídy AC/DC a DC/DC 
o výkonu od 3 do 1200 W. 

190 tn. Praha 9, Podšbradäkä,56/186 
tel + elefi68 107 3.03. teVfax + (420) 286 107 609 

IMAAIOE L_ 

MICIVACAP 

COMPONENTS.p.i.... 
kTi G RECTRON 

FIKTUALNi NREICIKA 
ks 1-24 25 - 99 100 - 

LS1240A STM 10,66 9,35 6,00 
dvoutěnový vyzvánéci obvod, DIP8 

TDA7309 STM 26,43 21,55 15,00 
stereo audio procesor, digit. tizenl, DIP20 

LM 337S P STM 10,00 8,60 7,00 
regulovatelný stabIllzator napéti -1,2 — -37V/1,5A, T0220 

TDA8139 STM 30,68 25,11 17,00 
dvojitý stabllizětor 5,1V /1A 4- regulJ1A. SIP9 

L79L09ACZ STM 3,30 2,10 1,00 
SMD stabilizátor napěti -9V/100mA TO92 

STV60N05-16 STM 32,70 25,51 18,00 
SMD tranzistor N-MOSFET 50V-60A-16m0-150W, PowerS010 

BTB41-600B STM 29,60 22,93 16,50 
trIak 600V-40A-50mA, neizol., TOP3 

ST PS1545CT STM 7,00 5,60 3,80 
Schottkyho dioda 45V-15A, 70220 

P6KE36CA STM 4,80 3,60 2,35 
transu l 36V-600W/1ms, obousměrný, axiální vývody 

Cluny »odd uv•eleny box Diel 

Michalski 12a, 14000 Praha 4 tel.: 241483138 fax: 241481181 era©comp.cz 
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pre Audi, BMW, Chrysler, 
Ford, Kia, Mazda, Mitsubishi, 
Mercedes, Nissan, Opel, 
Saab, Škoda, Subaru, Toyota, 
Volvo, VW... 

pre Alpine, Blaupunkt, 
Clarion, 3VC, Kenwood, 
Panasonic, Pioneer, Sony, 
Ford, BMW, Nissan, Honda, 
Mazda, Volvo, ... 

pre Alpine, Blaupunkt, Clarion, 4OE 
3VC, Kenwood, Panasonic, 
Pioneer, Sony, ... 

cd geš. ‘.OE.S'42OE 

Všetky uvedené ceny sú vrätane DPH. 

www.avel ma k.sk 
ie.emeZ: arxüszekt. 

Va-seté 44322,-Cf-PleeMZ eara 4422,e7'-70121412/ 

cdr=9.002, roz. CIR 

O zesilovače pro digitální TV 
O odladovače a filtry na mobilní 

intern et (CDMA,U:FON), GSM 
O nový tištěný katalog 2008 

c,tmcifils 

ANTENNI TECHNIKA 
LOŠTICE,KOMENSKÉHO315,telifax:583 445255, tel./fam583 445132 

ELTIP s.r.o. , elektrosoučástky 
Velkoobchod, maloobchod, zásilková Melba 

Bulharská 961, 530 03 Pardubice 
It 466 611 112, 466 657 688, fax 466 657 323 

eltip©eltip.cz www.eltip.cz 

L7805C‘' ST T0220 ä 3.90/50ks 
1.7805A13V TO220 á 4,90/50 
ľC817 Sharp á 2.90/50 
TNY264.-6 7.8 VN á 29.50/iks 
Relé SCHEtACK RT 424 012,024 ( 2x 8A) 12,24 VDC a 45,420ks 
Relit SCHFtACK RT 314 012, 024 (1x16A) 12, 24 VDC ä 45,420ks 
Ride SCHRACK RT 314, 424730 (1x16A, 2x8A) 230 V -ä 89,420ks 
Baterie lithiové CR 2032 PANASONIC ä 9.50/10ks 

31AX2321N T1 a 6,80/20ks 
N1AX232EME á 15,50/10 
NE 555N ST á 1,95/50 
111..N 2003AN á 2.80/25 

Aktuální ceny dalšich součástek sdělíme na nontávku e-mailem. tbxem. 

Deere eactimentu ENKA, LINEAR TECHNOLOGY, SUNON, WAGO, 

Pro dodricni cen z tohoto inzerátu uvádějte 
na objednávkách kód SPEC. NAB. 01/2008 Ceny bez DPH 

Easy 

Embedded 
Design 

with 

PSOCTM 

Cypress PSoCTM CapSenserm 
Workshop 2008 

Navrhněte si aplikaci s PSoCt9CapSensěml 

Seminář pořádáme 6.května 2008 v Praze. 

Cypress PSoCt" (Programmable System on Chip' je 8 bitové MCU 
rozčirenò o konfigurovatelné analogově a digitätni bloky. Vnese 
eleganci a jednoduchost do vašich návrhil, flešeni s méřenim 
kapacity KapSensen'l na PSOCtmumožůuji: 

jednočipově češeni kapacitnich dečitek. bezkontaktnich 
potenciometiefposuvnikě. dotykedi ploch a detektorů 
přiblíženi bez dalších součästek 

▪ llexibithi použili funkčně konfigurovatelných digitálnich bloků 
Ihard-cbded ASICs1 

▪ snadno poučitelné nástroje pro embedded návrh na systémové 
úrovni s krátkým vývojovým cyklem 

+420 296 580 263 
cypress-supportemsc-ge.cz 

MSC-Vertriebs-CZ 
Praha 

4420 296 580 260 
&neat prabaernsege.com 

131ansko 
Tel:: .42o 514 411494 
Email: blanskoelmsc-ge.eom 

http://www.msc-ge.cz 

Novi oterfeni kancetšt: 
MSC - Vertriebs- SK. &to. 
20ina 
Tel: .421 415 001 240 
Etna: etbuemsc.ge.cons • 

OE 
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OE Dokonalost & kompetence 
Spojovací zásuvné 
konektory od 

součástkový distributor b; 
• bezolovnatě (RogS4tonferm) konektořy 
• vysokýmietovactm teptotěin odelne Isoleant 
hmoty (reflow) 
• soustružené preclint kontakty s vnitřní 
pozlacenou pružinou 
• bezolovnatě cínováni kontakt6 

Patice v provedeni DIL. PGA a PLCC 
zlaceně a pocinovanä povrchy pro klasickou a SMID 

etovaci techniku, a různá provedeni pouzder TO 

4 

Spolovaci konektory desek tištěných spojů 
pro klasickou a SMD letovací techniku 
zásobníky pro osazován v SMD technice 
nebo "Tape & Reel': kolíky konektorů rovni nebo 
zahnutě, ležatá a stojatá provedeni 

N; 
i
Spojovacf konektory pro páskové vodiče v 
rastru 2,0 + 2,54 mm 
pružinově lišty s zajištěním pouzdra proti vytaženi inebo s aretacf, spojení desek 1-2 a 4 řadě 
ČESKÁ REPUBLIKA 
395o1 ktilevsko, nain. E Beneše 10 
Tel.; 00420-382/52 10 70 i Fax 00420-382/52 10 25 
niobil; 00420-602/486 335 
e-mail; distrilauceefischerelektromk.cz 

SLOVENSKA REPUBUKA 
Trenčin, 91311 Tn3nčianskě 
Stankoe 367 
Tel.:' 00421-326/ 49 72 17 / Fax 00 421 - 328/ 49 7218 
mobil: 00421-905/914 617 , 

e-mail.OE fischerelektmnIkeiextra.sk 

ht1p://www.fischerelektronlk.cz 

4 

N EgIE 
Hieclarne ',eye obctiocinl pa rtnery 

Atrapa kamery Dummyl 
včetné při vodu a objektrru Potimi kooky') hlisiče 
LOEk6Kt f;) 

Atrapa kamery tiummy3 
venkovnl s MUM LED 
575)2 

Atrapa kamery Dome XL 
venkovní s blikajicl LED 
1590Ke 

e) 

koutrie ptynove a 
od nett 

Alarmy Vibro a Obnov 
Detekce °dew, otevřeni 
od 53Kč 

Bodyguard osobnl ochránce 
pro pfrelänl panoo 
031(č 

• 7;'f5....eTt• 

dIP plus s.r.o, Mllinskä 130, PrIbram 
te1:318-628-235 obchod@clp.cz 

Codeman civehd alarm 
pro let keg, Wm. balkon 
290e 

+ — 1, Drátový zabezpečovat kit 
OE )ednodurliä estalara 

od 4500Ke 

. Bezdrátový zabezpečovat kit 
— rychiš rnstalare, možno GSM 
31 • I od 8990e 

/*lei OEtte,q nt 

vice na WVVVV. P. CI CZ 

lt  
FORMICA 

Systém pro návrh desek 
plošných spojů 

Distributor: 7E.1. lug. Aleš Hamáček 
tel.: 603 540 0673Ux: 371 725 588 

http://www.formica.cz 

ELEn Vývoj a výroba velkoplošných displejov 
Development and manufacture of large size displays 

• priemyselně displeje • monitorovanie výrobných liniek 
• Ethernet • Profibus a LonMark kompatibilně rozhrania 
• displeje pre informačně systémy vo firmách a inštitticiäch 
• viaaiadkově • farebné • digitälne hodiny s dätumom 
a teplotou • systémy jednotneho času • vyvolávače klien-
tov so zvukovým signälom do bänk a inštitůcif • číselníky 
s dialkovým oviädanim do kostolov 
ItztJ! Lautett.tifi¡ott szkuestok ttuts..n ,ED zotusri su.hasL:s 

í; 'OEn 'tan! Yew,..tr.4r11.e v srScis Ceunik !OW %OA 1,4 Zastůpenle v teskej republiko: 
ELEN s.r.o., Siovenska 67,080 01 Prešov Starrnon Sj.0.. Choceň. twevadzka: Slovenska161, 560 02 Č. Třebová, 
toillax - 4 .121 - (0)51 - 773 37 00 (4 linky) tel.: 972 325 297, tel.lfax: 465 532 183, e-mail: starrnon@ceskatrebova.cz 
e-mail sales@elen:sk. hup: //vAvvr elan si'Zelesi 1124, 142 00 Praha. tel/lax 241 724 686, email: ottecentrum.cz 
LeMeed• • of eh... Indo.• rend,. Seem 

Zoeil°,f/z,4, 
0,4. 4: 

"11131811Mi 

1 

11111111111bas VIM 

-11112113111MERNI 

www.prototypdps.ci 
eše,400 «Ada 

J . VPS 
Fotocitlivé OPS, 
leptačky DPS, 
osvitové jednotky, 
pájecí gely, 
trubičkové pájky, 
pájecí hroty, 
antistatické sáčky, 
čističe, pomůcky 
a desítky dalších 
výrobků 

t23 E 
ABE.TEC. s.r.o., Průmyslová 387, 530 03 Pardubice 
te1:466 670 035, fax: 466 670 036. abetec@abetec.cz 
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iiirie)ili 

j.:S4klišf t; ,OE(OE'Z'šP--111 "I e-_lpiffir-dir:reerleš--t.tieepOEg.e,,4',,,,é!-Iin,"0: 1. 
,F=;,nlyaleä-i- ,OEL› [ ral h. z;•..: !d 
- editor schematických značek a schémat -OE, tt, OEle - editor patic a plošných spojů - :,1411:. 
- automatický návrh spojového obrazce - t; 
- tisk - PostScript - (Extended) Gerber - • L 

- NC vrtačky - frözky - osazovact automaty - 
- PCL - HPGL - DXF - BMP - WMF - .. 

• 1 l. &Jere* e..tyrek 
119 IN Mr 1 ritritflitli og et 

let m438780 ¡. IN TOMOŠ Orel.. 
, 

, e.rnat Iscr2000ged2000cz 

IVII lirCeib- 6Z40' 0 0 e 

cze. %....._., NvAiiviYOEv i:11.gd 2(.1(10 

ELVO Plzeň 
precizní nářadí Proxxon 
software pro elektroniku 

te1:378605510 
www.elvo-plzen.cz 

Robotika - stavebnice, čidla 
motory, převodovky, PicAxe 
www.snailinstruments.comlpe 

KONEKTORY - BRNO, s.r.o. 

Musilova 1, 614 00 BRNO 
tel. + fax: 541 212 577 
www: konektor.cz 

e-mail: brno@konektorcz 

•Elektronická výroba 

IROP11 • IC Kabelovä konfekce 

PEYIT I •Matenál pro telekom 

www.pewtronic.cz 

OE. Osazování OPS: 
- technologie SMT a THT -i 
t - zkušební vzorky expresně 
- male a střední série 

Výroba kabeláže: 
- automat. střih a krimpování 
- svazkováni a testování: 
- průmysl i telekomunikace 1 
Velkoobchod: 
- kabely sdělovací a koaxiální 
- konektory datové a VF 

PEVVTRONIC s.r.o.,F5od Poriyöskými I 
skalami 465, 397 01 Písek 

e 382 217 088 2 382 271 361 
info@pewtronic.cz 

OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA A ZÁVORY 
RI -- INFRA ZÁVORY 12m 

II REFLEX. 
ZAVORY 6m 

DIFUZNi ČIDLA 1,2m 

INDUKČNÍ ČIDLA 8mm 

PROGRAMOVATELNÁ ČIDLA A ZÁVORY 

Použiti: kontrola osob, předmětu, 
rozměru, ochrana objektů 

REHABIUTAčNI A MASA2N1 PAISTROJE 

(ELFA 'SKI .) e-mai): srb©elfa.cz 

Ikešice 22 http:// www. elfa. cz 
388 01 BLATNÄ tel fax 383 423 652 

TECHNIK PARTNER 
EttiMMIMEMIUE— 

www.technikpartner.cz 

Katalog na CD ZDARMA! 

Kontaktní hroty /4 7 

Svorkovnice 

Testovací 
adapter), 

-OE 

Mixážni 
systémy 

4be 
Jednoúčelová 
zařízení 

tel.: +420 283 851 781 
e-mail: info@technikpartner.cz 

Nove konektory a součástky 
z území bývalého SSSR 

Naše provize pouze 5% 

l-net: www.L-Lcz, 
E-mail: info@L-Lcz 

tel.: 499 829 640, fax: 499 829 649 
mobil: 605 567 231, 776 567 261 

cenx 
6,9 99O.-'d 

Bedlive4+ =cm 
• 48 unbiertilnycti pireclifverov, nia potrebre 

adaptéry pre obvody e *dutch OIL 
• pripoiente k PC - US8 port 

• okra* • 3 roky 
• _pm ISP 

Podporuje 

> 38200 
obvodov I 

BeeProg+ WI•fIlCHLIR •e• 

• extreme rýchty progranttor • konektor pre re 
• Mine pealed. k P* 

• USB port I 
• Oder Pod 

• ;ilea 3 roky 

Podporuje 

> 38300 obvodov I 

sts 

SmarlProg2 
ulivatutuit PIIHRAIRM011 smiessitee 
• výkonný a *illy Univerzliny 
programitor 
• prigoilleinosf k Pe 
USB port 
• konektor pre ISP Podpcmos 
• zänhul .3 roky .19600 

11 260. Kt Mod 

Mee 
výkonný a rfehly prognanitor 

NOR • backlit pre ISP 
pripojleelbolek 

text • mObest 
tobsitto 

SmeuProu2 
cen3 6500,- Kč 

OE 
4ftun. u 
u3djt-el.iUřul Met111;g M MOE/till;ru 

z'u :fa' tu lE 
jr1;4114igif 

3ril:b Wi50.2.friPrti, 
ceria: 6 500.- Kt 

alc   

71Sel eeig 

Polipenje 
.7600 

C 

Paean 
7500 

obrairre 

1 
••••••• 

• vvýkonný a richly progranirtor ' 
pamlitt • konektor pre ISPOE-4 -0, 
• pripoitternosi k PC: 
US8 port • memos( 
dodatotneho 
upgrade na SrnertProg2,4%,84. 

cena: 6 500.- KC 

I I 

6°P'edaL'ef7,': 
. 4790.• Kt 

pograrnitor po mitt cLo 40 pin 

feiparto 
>9300 

obverdcer 

VS:eery se uyecrenes tez DPH 

Coen ELIEC aro. 
Jana Bottu 5 

SK- 08001 PteŠov 
tel, 051/T7 343 28 

tar 051/77 327 97. elnecereine sic. MYN elnecsk 
MUM SOFI-WARE, ILL (servis a zasimpeale pre cri) 
Rostislavovo na 12. 612 00 Brno. tel. 5 4952 2511. 
tax 5 4952 2512 eShop he //shop elnec.c2 
PANDA elektronik 11.0..Térhckä 47W/273535 fen' Suctrt 
lei 603 531 605. tax. 59 642 58 19. elnecenia a 
HW Pily 103/3 , 143 00 Praha 4, Into@lecz 
tel. 241 402 940, lax: 222 513 833, tverwhetZ. 

Ryston electronics Mocranska 621/72. PO Box 13, 
143 00 Praha 4. !el 225 272 111.1ax. 225 272 211 

S.O.S. electronic 81.0.. Pr) pracharni 15. 040 11 Kosice, 
10.055/786 04 10-16.1a. 055/786 0445 
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AUD10 Zásilková služba a velkoobchod: Kosmova 11, 702 00 Ostrava-Přívoz. tel.: 596 136 917,18 (7w-16m).fax: 596 136 919 
143-a-'5 e-mail: hadex@hadex.cz ,http:11www.hadex.cz. Při dodávce nad 3000,- bez DPH neplatíte poštovné. 

Smr.m /OEOEM Prodejny: Francouzská 55,708 00 Ostrava-Poruba.tellfax: 596 962 669; Poštovní 23,701 00 Ostrava,tellfax: 596 113 389. 
MI MAW 1.•OE Dobírky i na Slovensko- bližší informace na webu. 

SADY MINIVRTACEK 
Sada AD-1960 12V, 10000otimin-ked P103 ."..-

:iite' 53. " ...›.." • .... '' ' I OE lf tetnria 

I i 
' 

.1 

..et.11 

1 • I 
1 • 

. 

.ffleáird !ear OE ( .-

,,..3 Obsah sady: 1 
• lx minivrtačka 10.000°11min s kuličkovým ložiskem ...-
• lx sifový adaptěr 12V/400mA s koncovkami 
• 5x skličidlo pro rozsah upínaných nástrojů 0,8-3,5mm ' 

5x vrták 40.8-1.5-2,3(2x)-3,2mm 
• 21e frézka s různými tvary koncovek (válečky, kuličky ..) 

• 10x kameninový kotouček s různými tvary hlaviček 
• 5e brusný kotouček a22mm se stopkou pro uchyceni 
• 4e lilcove kotoučky 413+25mm se stopkou pro uchyceni 
• 2e gumový váleček 16+13mm+ 6x smirkový nástavec 
• lx držák na plochý kotouček+5 kotoučků 
• 2x drátěný kotouček 320,4 210,- od 3ks 

Sada KL-1807 230V, 12-20000olimln-kód P111 I 
, _ ,OEOE• 

. ig It to , • rüi 
Efg! Ii Mdi 
vst, ,

7
 „ifp. 
M7OE4 -s 77 az 

. I Vst 
.... • . a . Ale NOE14-tiS-74, Vet Sot 

al 

Obsah sady: F.71 
• lx minivrtačka 230V- s regulaci, 6 - 32.0000t/min rno 

• 3s skličidlo pro rozsah upinaných nastrojů 1-3mm 
• 6x kameninový kotouček s různými tvary hlaviček 
• 5x tilcový kotouček + 2x stopka 
• 12 gumový váleček e7mm + 3e smirkový váleček 
• lx gumový váleček .13mm + 4x smirkový váleček 
• 4e drátěný kotouček 
• lx drážk na plochý kotouček + 90 kotoučků 
• lx frézka s kulatou hlavičkou 650,4 440,- od 3ks 

OSCILOSKOP DIGITÁLNÍ 
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PDS5022S(2x25MHz)- SEDMM kód R207 
! Barevný LCD displej 7.8 rotišenf 640s4B0 F Zobrazeni I 

Frekvenčnt rozsah! 25MHz -2 kanály ! F 
I ,, 

1/41zorkovánf !lOOMSis r , 
Záznam měřeni 6kI3 i kanál i 
Dálka záznamu 14k/canal 
časová základna I Ins - 50srdilek, přesnost 100ppm 

1 Synchronizace ! CI-li ,CH2,extext/5.auto.normal.sIngle 
Spouštění I hrana, videosignál 
Vertikál.citlivost ' 5mV-511rdilek. vertikálnt rozlišenf převodnfku-8 bit 
Vstup.napatí 1300V CAT II 
Vstup.Impedance i 1Miži 20pF (standardní sonda) 
Vstupni vazba I AC-DC-ONO 
Méřent Vpp,Vrms.Vamp,Vminimax,VtoP.Vbase,Vavg, 

Overshoot.Preshool,Freq.Period,21Mdth, 
RisetIme.Falltimeputy a dale' ! 

Ftíslušenstvi 2x sonda taxi 01.manuäLsollware k PC.kabel I 
Napájeni 100-240V AC. 50Hz  

kg  Rozmäry i 305x157x120mrnit 
Poznámka ulomatlCká katlsracn,Au 

programováni RS232 nebo USB 

MC=89902-VC=6660,-od2kk 

SCILOSKOPY ANALOGOVE 

TOE 

ST16B- 10MHz 
kód R206  

Rozsah 101-V-10MHz (3dB)  
Vstupy Y (1MulOpF CALI' 400V) 
) !Ext. sync. 1M9/30pF  
čsztk.0.1ps- 0.1s/dít 19pozic  
Synchr.Auto,Norm,TV 

zdroje INT. EXT LINE  
Vazba I AC.DC.GND  
Vert.cit,5mV-5V/dilek :5% 10 pozic  
Sonda !1:10 4/20MHz (100i2OpF)  
Room. :-280o195x130mm1 3kg  
Pozn. kalib.vstup lkHz 0.5V p-p Iregulleu.kotrastu,Posuvy.rotace osy 
MC.3290,- VC.2290 -2ks 

OSCILOSKOPY DIGITALNI 

v 
OE I 14'1. 

. a r, e....., -, , ..•„-, - , a . . . :. • 

0S620CH(2x20MHz)- KILTER kód R2031 
evenčnIrnosal' DC do 20MHz AC 10Hz-20MHz(1.5dB) - 2karialv  
y zobrazeni I CHLCH2.dual.ADD, CI-12 možno invertoval  
py (BNC) I CH1.CH2(1M9/25pF CAT.II 300V ), EXT Sync. 1Mtz ; 
ova základna 0.214 • 0,5sical. 20pozic, časova lupa x10  
chronizace Auto.Norm.TV-V,TV-H. zdroje CH1,CH2,LINE.EXT  
pn( vazba AC,DC,GND  
ikal.citlivost 5mV-5Vidflek 23%, 10 pozteemna  
dy-2ks I přep. 1:10 4MHZ/85-1150 40MHzi18.5-22pF  
Una hrana 1 prodloutenf o max:17,5ns  
Friary 376x321x132mmI7,2kg  
idea Kalibrační vstup 2V p-p/ I kHz.nastiasu.kontrastu 
lebst posuvu stopy v obou mach včetně rotate. 

MC-500,-VC--1490,-orne 
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HDS1022M(2x20MHz)- SEDMM kód R202 
Zobrazeni Barevný LCD dispel 3.8' VGA 320x240,4096 
Frekvenčni rozsah 20MHz -2 kanály 
Vzorkováni 100Msis 
Záznam mated 4 obrazovkyriměřeni 
Rozsah měřeni 2x kursor.52AUTO  
Maiemattunkce ICH14112.CH1-C1-12 CH1xCH2  
Casava základna 5m - 5s/cll  
Módy spouštäni !norm. AUTO,Free run.Single shot.Edge.Video 
Náběžná hrana prodlouteni o max 175es  
Vertikál.citlivost 5mV-5Vidilek. přesnost 25% 
Vslup.napatt 300V CAT Il  
Vstup.Impedance 1MUil3pF fstandardni sonda)  
Vstupná vazba AC-DC-ONO  
Připojeni k PC USB (RS232)  
Multimetr AC/DC V: 0Ä-400V25%. R: 0,4k-40M0.21% 
(true RMS) AC/DC A: 0A-20A. C: 51.2n-100(,F25%  
Pčfslušenstvf 2x sonda (xl,s10),manualsottware k PC,kabel 
Rozměry 180x113x.10mmi690g  
Poznámka programováni RS232 nebo USB 

MC=15900,- VC=11900,-cd2le. 

barev 

0S640FG(2x40MHz)- KILTER kód R205 
eleven rozsah DC do 40MHz AC 10Hz-40MHz - 2kanály  
ódy zobrazeni I CH1,C1i2.dual.A0D. CH2 ma/no Invertovat  
tepy (BNC) CI-11 CI-12(1M0/25pF CAT II 300V ), ID« Sync, llitt 

vstup modulace paprsku(osa Z) CAT II 30V pk  
stripy (BNC) kanál CH1 20mVidilek. 500  
sová základna 0,11is - 20pozlc. časová lupa x10  
nchronIzace Auto,Norm,TV-V.TV-H, zdrole CH1,CH2.LINE,EXT  
tupni vazba AC.DC,GND  

ertikáLcillivost 5mV-5)//dilek :3%. 10 pozic,jemni  
MAW hrana prodloutenf o max.17,5ns 
on dy-2ks piep 1:10 4MHZ/85-1150F . 40M117/18.5-22pF  
due 6-tirrifste do 100MHz 
(artery  375x321x132mrni7.2kg 
oznámka Kaltračni vstup 2V p-p/lkHz,nast jasu.konlrastu 
°host posuvu stopy v obou osách 'gala notace 

MC=1 0 9 0 0 , - V C, 7 0 0 , o d2 

SONDY K OSCILOSKOPŮM 

P6040(40MHz)- MATRIX kód R210 

PDS6062S(2x60MHz)- OWON kört R208 
Zobrazeni 
FrekvenčnI rozsah 60MHz -2 kanály 
Vzorkováni 250MSIs 
Záznam měřeni 6k,F3i kanál 
Dálka záznamu ' 4k/kanál 
časová základna tes • 50sidilek. přesnost 100ppm  
Synchronizace CHLCH2extesti5,auto.normal,single  
Spouštěni hrana, videosignál  
Vertikäl.cillivost 5mV-5Viditek. vertikální rozlišeni prevodnIku 8 bit  
Vstup.napah 300V CAT II  
Vsturlimpedance 1Mt 20pF (standards' sonda)  
Vstupnt vazba AC-DC-ONO  
Milan( Vpp.t/rms.Vamp,Vminimax,Vtop,Vbase,Vavg. 

Overshoot,Preshoot,Freq,Period.2Width. 
!Rlsetime,Falltimelluty a dale'  

Přísluěensly( 20 sonda (xl,x101.manuaLsollware k PC,kabel  
N39413111 100-240V AC. 501-17  
Rozměry 305x157x120mmil kg  
Poznámka Automatická kalibrace,Autoset.pamšt pro 10méřenf 

programování RS232 nebo USB 

MC.16500,- VC=11900,-cd 2Ia 

Barevný LCD deplej 8 foznšeni 6402480 

Frekvenčnt rotsah pro xi =4MHz(105pFt oro x10.40MHz (16oF)  
Vslupn I nape( pro st =150Vp-pit MHz. pro 010.300Vp-pil MHz  
Mechan.proved. i odnfmatelný háček na hrotu.odrifmaleina krokosv,  
Mika 1120cm, hmolnost 55g  
Poznámka kalibrace prúbahu obdeniku 1k Hz trimrem 

MC=255.- VC=170,-od 31.3, 

MC=maloobchodni cena včetně DPH, VC=velkoobchodni cena bez DPH 
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DIGITÁLNÍ HLAVNÍ STANICE ALCAD 
IFIffll I IIRI al la 1.1 .1 • ••••• • ideální řešení STA nebo malého TKR 

ALCAD 

Záruka 3 roky 
Dodávka do 48 hodin 

• .TerJuůdit podpora, cenově nabltiky 
Nizká peizovaci a provozní náklady 

Digitální hlavni stanice ALCM) představuje univerzální modulárni systém pro příjem satelitn'ho 
a pozemního digitálního signálu. Je vhodná pro stavbu nových STA a pro rozšiřováni stavajicích 
analogových STA. Jsou piné kompatibilní s českým digitálním vysilánim, podporuji automatické 

přepínáni zvukových režimů MONO/STEREO/DUAL a automatické přepínáni 4:3/16:9. 

Rovnice 998/6, 691 41 Břeclav, tel/fax. 519 374 090 
r. II. I e-mail: obchod@antech.cz, www.antech.cz 

PŘEHLED PRVI(t) DIGITÁLNÍ STANICE ALCAD: 
sateldni digitálnl příjem OPSK modulace 

TP-559 - nový Aimee FTA se stereo SCAN modulatorem 
TP-569 - nový enjimae s CI a stew BG/DK modulatorem 

automatické elephant monoistefeoldual 
pozemnI digitální příjem OFDM modulace 

TO-551 -phjimač PTA se stereo BG modulatorem 
automatické přepínáni mono/stereaidual 

transmodulatory OPSIVCIAM 
112-551 • trať smodulator z OPSK do OAM (VI-IF/UHF výstup) 

°stain; komponenty hlavni stanice 
FA-310 napejeci zdrci pro TO/70/TP 
MS-011 - univerzálni montähl ram 
PA-720 - širokopesrreový zesßovač 
CP-710 • plechové skfin pro hlavni stanici 
PS-003 - univerzähl programátor 

Převodrüky ETHERNET - RS232/422/485 

Různá pratiedeni, snadné použití, nízká cena (převádnítc, 
webový server, FTP server, J, zakázkový software 

Teploměry 

\i S výstupy RS232/485, LEB, Ethernet 
papouch • (IP teploměr) Weed prima ve '0 

Převodníky USB - RS232/485/422 

"ChybiVám sériový port?" 
Běžné i průmyslové provedeni, galvanické 
oddělení, přenos všech signálů, virtuální driver 

Měřicf moduly DRAK 

AD pf evade. 0-10 V, 4-20 mA, výstup Ethernet, 
USB, RS232/485 Novä rychlé provedeni 

Převodníky a opakovače linek 
RS232 i RS485/422 
Galvanické oddělená' pr%epétová ochrana, 
různá provedeni. vysoká spolehlivost 

Optické odděleni a prodlouženi RS232 

I/0 moduly pro RS232/485/422, 
USB gthernet 

PAPOUCH s.r.o. Elektronické aplikace dle Vašich požadavků - www.papouch.com 
Strašnická 1a, Praha 10, tel. 267 314 267-9, 602 379 954 
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Distribuce elektronických komponentů 

LED VEŘEJNĚ OSVĚTLENÍ 
• vysoká světelné účinnost a nizká spotřeba 
• životnost LED -50000 hodin 
• bezúdrIbovost 
• výrazně ůspory na kabeláži u nových realizaci osvětleni 
• možnost okamžité náhrady za stávajfct osvětlení 

V peat16 zájmu proaarn kontaktuße 
naše oterodni odděleni' +420 566 615.730. www.snaggi.com 
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IkĂi  EL 5 smluvní distributor Tyco/Electronics/ AMP 

dodávky kimelitorů-z kompletního programu 

konektory pro: 
43. průmysl - CPC, HTS 

automobily - vč. těsněných 
elektroniku - včetně SMO 

Tyco/Electronics / AMP 

mm. 

SPECIALNI KONTAKTY vč. NAlkADi na zpracováni 

smršťovací hadice - i s lepidlem 
ploché vicetilově kabely AWG 28 
speciální výrobu 

relé: z výrobní produkce fy SCHRACK a z produkce ty SIEMENS Trutnov 
jako součásti koncernu TYCO /electronics 

zejména pro elektronika - do OPS např SCHRACK RT 424012, 024 42,-

Tö2ké konektory pro průmysl: fy HTS /elektrotechnik (ekviv HART1NG, AMPHENOL 

kryl' aiiP 68 i 20oar proud 10 A I:ti 100 Al25 Va₹ 1000V 
VELKOOBCHOD • MALOOBCHOD • ZÁSILKOVÁ SLU2BA 

KONEL spol, s r,o, tel. + fax: 5 41227678 
Banskobystricka 132, 621 00 BRNO 5 41227680 

www.konel.cz 

e-mail: konel@konel.cz 

ei-EKTRONICKI! SOU 'IITP<Y 
o-rnaill i bucailietiucela.name 
www.buc•It.narme 

rY1 ĺr Tel/Fax : (05) 45 21 54 33 
Vreintavskra 14. 614 00 BRNO 

Výroba zakázkových 
plošných spojů =',7j.Z.sttrr= 

plošné spoje dle časopisů AR,PE,KE,Radio PLUS (KTE) 
plošné spoje zakázkové -Jednostranné, 

Oboustranné prokovene/neprokovené 

(mědOEáky, cínované, vrtané, s nepájivou maskou, s potiskem) 
zhotovení filmových předloh 
digitalizace plošných spojů 
digitalizace dat pro strojní vrtání 
výroba plošných spojů z hotových DPS, ke kterým nejsou 
výrobní podklady 

Bližší informace o ‚'‚'robě naleznete na wvvw.bucek.name  

_ 
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OBJEDNÁVKA CD A DV-D.PRE SLOVENSKU REPUBLIKU NA ROK 2008 

ketyir 
ZIM i (D 

F Cena eD-DVD : 
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 J 290,- Sk 
CD ročník 2001 OE 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 upresneriá bude upresnend 
DVD 44 roZníkov 1952 - 95 . 1980,- Sk , 1380,- Sk 

CD, resp. DVD zašijte na adresu: 
Priezvisko ameno! Firma'  
Adresa  
Firma (IČO, IC pre DPH, tel./fax, e-mail)   

Objednávku zašijte na adresu: Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169, 830 .00 Bratisfava 
tel./fax: 02 6720 1951 - 53, e-mail: knihy@press.sk 
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OBJEDNAVKA PRO CESKOU REPUBLIKU NA ROK 2008 i 
Zajistěte si předplatne u naší firmy AMARO a získáte své tituly až o 9 Kč/ks levněji!!! 1 

Spolu s předplatným navíc získáváte výraznou slevu na nákup CD ROM a DVD 

Titul Předplatné 12 čísel Předplatné 6 číesl Objednávku od č.: Množství 

Praktická elektronika A Radio 552,-- Kč 276,-- Kč 

Konstrukční elektronika A Radio 198,-- Kč 

Amatérské radio 468,-- Kč 234,-- Kč 

rObjednávku 

Tituly prosím zasílat na adresu: 
Příjmení  Jméno  
Adresa  

Organizace dopiní název firmy, IČO, Die, TeUfaxle-mail   

zašlete na adresu: Amara spol s r. o., Zborovská 27, 150 00 Praha 5, tellfax: 257 317 313; mail: pe@aradio cz 
niiIIIILlaaila CC 1 i 111111WOE ell litatla I 

Vážení čtenáři, zdražili jsme časopisy z důvodu zvýšení sazby DPH a tiskových nákladů. r 
laitaggs‘FearlaillEeWrifflIllgitill 
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Titul I Cena Mnoïstvi 
Cana pro naše 
p ředplatitele 

mnoistvi 

VCD ROM AR 1996 • 98 220,— Kč 220,-- Kč 
lel is CD ROM PE a KE rošnik 1996,1997,1998 po 290,— Kč po 170,-- Kč 

110 41 
W I 

CD ROM ročnik 1999, 2000, 2001, 2002 po 350,— Kč po 220,-- Kč 
ig CD ROM ročník 2003, 2004 po 350,— Kč po 220,-- Kč 

Kt CD ROM ročník 2005 350,— Ke 220,-- Kč 
Is CD ROM rošnik 2006 350,— Kč 220,-- Ke rei 

411141 CD ROM ročník 2007 (vyjde 0312008) 350,— Kč 220,-- Kč S 
Nil 

DVD AR ročníky 1952 - 1995 1650.-- Kč 1150.-- Kč 

Tituly prosím zasílat 

Příjmení   

Adresa  

Organizace dopiní název 

Objednávku zašlete na adresu: 

telaralelfflige iriglifflg§ntra 

na adresu: 

Amaro 

firmy, IČO, Did, Tel./fax/e-mail   

spol. s r. o., Zborovská 27, 150 00 Praha 

Jméno   

5, tellfax: 257 317 313; mail: pe@aradio cz 
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GM Electronic představuje 
Pomocníci 
pro naše oči 

Každý amatér elektronik, ne 
mluvě o profesionálních montáž-
nich pracovnících či opravářích 
elektroniky, zná problém s úna-
vou očí. V dnešní době je většina 
elektronických konstrukcí v tak 
malých rozměrech, že se oči pra-

obr. 1 

covníka rychle unaví při práci na 
miniaturních konstrukcích. Ne-
mluvě o lidech s očními vadami, 
které bohužel velmi často prová-
zejí dlouholeté pracovníky v oboru 
elektroniky. 

Pro úlevu našim očím nám pro-
dejny GM Electronic nabízejí uži-
tečné pomocníky. Jsou jimi stolní 
lupy kombinované s osvětlením. 
Lupy se dají použít jednak pro op-
tické zvětšení pozorované plochy, 

např. desky plošných spojů s mož-
ností si pozorované objekty při-
světlit. Ale je možno je použít i jako 
prostou stolní lampu. Není tedy 
nutno mít na stole namontovánu 
lupu a další svítidlo, ale máme in-
tegrovány dvě funkce v jednom 
přístroji. 

Než si popíšeme konkrétní vý-
robky, zamysleme se nad otázkou 
velikosti optického zvětšení čoček 

lup. Někteří výrobci udávají veli-
kost zvětšení číselně. Neudávají 
však podle jaké normy je zvětšení 
měřeno. Proto jsou tyto případné 
číselné údaje mnohdy zavádějící. 
Při rozhodování, jakou lupu si po-
řídit, je nejlépe nechat si předvést 
čočku lupy a zkusit si s ní přečíst 
drobný text. Pokud nosíme brýle 
na čtení, je vhodné si lupu vyzkou-
šet s brýlemi. Mezi typy lup je roz-

díl jednak mezi zvětšením čočky, 
ale také mezi tvarem čočky a dru-
hem zdroje světla. Jako zdroje 
světla se většinou užívají jednak 
kompaktní zářivky typu DZ, jednak 
kruhové zářivky. Někomu bude vy-
hovovat kruhová čočka, jinému ob-
délníkový tvar. Není jednoznačná 
rada, který typ lupy je lepší. Je to 
ryze subjektivní individuální vjem, 
který typ bude lépe vyhovovat. 

Pro seznámení jsme vybrali 
dva základní druhy stolních lup 
z nabídky prodejen GM Electronic. 

111111,1Z 

Prvním je typ N-8PK-F122CT s ka-
talogovým číslem 731-387 (obr. 1). 

Je vybaven čočkou přibrouše-
nou do obdélníkového tvaru. Tvaru 
čočky odpovídá i její nosič, který 
je obdélníkový s vypínačem na 

vrchní straně. K osvětlení slouží 
dvě kompaktní zářivky DZ umís-
těné po bocích čočky. Nosič čočky 
je umístěn na vrcholu pantografo-
vého pákového systému, který za-
ručuje velkou variabilnost umístění 
čočky nízko nad stolem nebo na-
opak v použití jako stolní lampa 
v dostatečné výši nad stolní des-
kou s možností variabilnosti stra-
nové vzdálenosti od místa upev-

nění systému ke stolu. Ve spodní 
části je skříňka s elektronikou zá-
řivek a šroubovací upínací svěrka. 
Tato svěrka umožňuje připevnění 
lupy i k silnější stolní desce. Více 
než slovní popis vypoví přiložené 
obrázky. 

Nejprve je to pohled na nosič 
lupy a zářivek ze spodní strany 
s vypnutým osvětlením a následně 
s rozsvícenými zářivkami (obr. 2 
a 3). Kromě umístění zářivek do-
kumentuje nejen tvar čočky, ale 
i praktická madla po obou stra-

nách nosiče, která usnadňují ma-
nipulaci při nastavování pozice no-
siče čočky v prostoru. 

Následuje ilustrativní průhled 
lupou na tištěný spoj osazeny 
technologií SMT (obr. 4). Obrázek 
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ilustruje i umístění spínače osvět-
lení na vrchní hraně nosiče lupy. 
Na dalším obrázku je pohled na 
spodní část nosného pákového 
systému (obr. 5). Tento systém je 
pro snadnou manipulaci vybaven 
předepnutými pružinami a are-
tovacími šrouby. Pohled zobra-

zuje skříňku elektroniky a upínací 
svěrku, ve které je pákový systém 
umístěn na otočném trnu. 

Dalším typem stolní lupy v pro-
dejnách GM Electronic je N-8P-
K-F120NBA s katalogovým čís-
lem 731-286 (obr. 10). Tato stolní 
lupa má celkově podobný tvar jako 
předchozí výrobek, ale její čočka je 
kruhového tvaru. Kruhovému tvaru 
je také přizpůsoben zdroj světla, 
který tvoří kruhová zářivka obtá-
čející čočku. Tato zářivka se pro-
dává v prodejnách GM Electronic 
pod názvem N-8PK-F120NBZ-1 

s katalogovým číslem 731-510 
za Kč 145,-. Kruhový tvar zdroje 
světla zajišťuje dokonalé osvětlení 
pracovní plochy pod lupou. Nosič 
lupy je vybaven odklápěcím kry-
tem čočky. V době, kdy není lupa 

využívána a zařízení se používá 
jako stolní lampa, se kryt přiklopí 
k čočce a chrání ji před prachem. 

Obrázky č. 6, 7 a 8 ilustrují tvar 
nosiče čočky a zářivky, stejně jako 
celkový pohled na lupu od reno-
movaného výrobce ProKiťs. 

Obrázek č. 9 zachycuje obě 
lupy společně na jednom stole pro 
porovnání tvaru. Cena obou typů 
lup y prodejnách GM Electronic je 
Kč 945,-. 

Kromě těchto lup jsou v prodeji 
také další dva typy s kruhovou zá-
řivkou. 

obr. 12 

.š 

Je to F-8PK-F121CT katalo-
gové číslo 731-386 za Kč 1080,-
s upevněním ke stolu svěrkou (obr. 
č. 11). 

Poslední typ je N-8PK-F123CT, 
katalogové číslo 731-388 za Kč 
1080,- (obr. č. 12 a 13). Tato lupa 
je vybavena podstavcem s pra-

covní plochou. Nepřipevňuje se 
tedy ke stolu svěrkou, ale je na 
stolní desce fixována masivním 
podstavcem, viz obrázek. 

Vlastnosti těchto lup jistě vy-
užijí i lidé s vážnějšími vadami 
zraku, kterým dopřejí více pohodlí 
při četbě, pokud jsou pro čtení nu-
ceni používat ruční lupu. 

Ať si již dopřejeme kterýkoliv 
z uvedených typů stolních lup, roz-
hodně nám naše oči poděkují. 

Všechny popisované výrobky se 
prodávají v prodejnách GM Electro-
nic v Praze, Brně, Ostravě a Plzni, 
na Slovensku v prodejně GM 
Electronic v Bratislavě. Jsou i ke 
shlédnutí na webových stránkách 
www.gme.cz a www.gme.sk. 



Moderní systémy 
plošného ozvučení 
IV. Co vybrat pro ozvučení zasedací místnosti 

Ing. Kamil Toman 

Seriál si klade za cíl seznámit čtenáře (elektroprojektanty, elektro-
montážní firmy) se současnými možnostmi v oblasti plošného 
ozyučováni. Audiovizuální technologie zaznamenaly vysoký pokrok, 
a tak se v dnešním díle podívejme na ozvučení zasedacích místnosti 
a učeben at' už ve firmách, státní správě nebo jiné administrativě. 
Oproti minulému dilu se budeme zabývat pevnou instalací ozvučení. 

Jako zdroje signálu se dnes může 
používat široká škála zařízeni - video-
projektory, notebooky, ale i OVO pře-
hrávače. S ohledem na tuto skutečnost 
je potřeba zvolit vhodný mixážní pult, 
u kterého nepotřebujeme ani tak velký 
komfort obsluhy, jako spíše dostatek 
stereofonních vstupů, k čemuž se vý-
borně hodí např. XENYX 1202 nebo 
1622, viz. Obr. 1. Na mixážnf pult ještě 
nezapomeneme napojit bezdrátový 
mikrofonní komplet DEXON MBD 810 
(ruční) nebo DEXON MBD 910 (nählav-
ni + klopovy), nebo jejich vícekanálové 
ekvivalenty, vše podle toho, kolik "mo-
bilních" řečniků předpokládáme. 
Samozřejmě se hodí i mikrofony"dráto-
vé" z řady DEXON MD, to když řečnici 
sedá (vedeni, představenstva). 
Pokud předpokládáme v zasedací 

místnosti i nedoslýchavé, ei chceme-li 
přednášky provádět multijazyčně, 

podhledové a sloupové 
reprosoustavy,  

[ - „Ilaaliel........t.:;:i   

rozhlasová ústředna 
DEXON JPA 1240A, 

1240, 1120 

receiver, DVD, MP3 

mikrofon 
DEXON MD 100, 500 

bezdrátový mikrofon 
DEXON MBD 810 

notebook7Ä 

volíme bezdrátový tlumočnický system 
DEXON WA 55ORC, který dovolí až tři-
jazyčné vysílání a neomezený počet 
bezdrátových přijímačů, na kterých 
si posluchači volí jeden ze tří jazyků. 
Pro nedoslýchavé můžeme take použít 
klasickou indukční smyčku + buzeni 
zesilovačem ILA450. 
Koncovou část ozvučení zesilovač - 

reprosoustavy můžeme instalovat 
dvojím způsobem. První způsob zna-
mená použití aktivních (s vestavěným 
zesilovačem) reprosoustav uchyce-
ných na konzole, tedy varianta DEXON 
BC 1000A nebo BC 1200A. Repro-
soustavy budeme instalovat na zmiňo-
vané držáky, a tudíž je vhodné mít 
připravený sólo zásuvkový okruh, 
abychom je mohli pohodlně centrálně 
vypínat z napájeni. System můžeme 
udělat i variabilní, např. v hotelových 
salóncích a sálech, kde jej chtějí uklí-

budícI zesilovač 
DEXON DAP 500 

..-. 

- 

mixáinl pult 
XENYX 1204, 1'622 

aktivní 
reprosoustavy 
na stojanech 

nebo konzolách 
DEXON BC 1000A, 

BC 1200A 

1 1, 

Obr. 

zet, tak, že reprosoustavy ustavujeme 
na klasické stojany - hliníkové trojnož-
ky. Je ale zřejmé, že takový system je 
náročnější na jeho samotné zapojeni. 
Druhý způsob instalace se provádí 

pomocí pevné sítě pasivních reprosou-
stav DEXON SP 302, 502 nebo 802, 
které budí zesilovač DEXON DAP 500 
či 700, podle požadovaného výkonu. 
Tento způsob nevyžaduje sice zásuv-
kový okruh na napájeni soustav, ale 
na druhou stranu je finančně náklad-
nější diky většímu počtu reprosoustav 
a použitému zesilovači. Tento druhý 
způsob je ale take nápaditější. 
Můžeme ozyučovat plošně anebo jen 
z přední části místnosti, pomoci slou-
pových reprosoustav DEXON OPT 2xx, 
6xx. Take se naskýtá plošná varianta 
podhledových reproduktorů DEXON 
RPT xxx y kulatém nebo hranatém 
provedená. 
Kombinace mixážni pult - zesilovač 

(mix. pult - aktivní reprosoustavy) bývá 
někdy nahrazena rozhlasovou ústřed-
nou JPA 1240A. Na tu pak je napojena 
reproduktorovä sit', jež je provedena 
ve 100 V režimu. 
Ať už použijeme kterýkoliv způsob 

řešeni, nezapomínejme na to, že ozvu-
čovaci system nesmí překážet, musí 
byt v souladu s interiérem a co je nejdů-
ležitější, kvalita a čistota zvukového 
přenosu je úměrná hustotě rep. sítě 
a kvalitě použitých reprosoustav. 

Pro zpracování návrhu ozvučeni 
doporučujeme kontaktovat firmu 
Dexon Czech s.r.o. na jejich stránkách 
www.dexon.cz nebo na tel. 596 321 
160. Tento český výrobce posoudí 
ozyučovaný prostor a kompletně 
navrhne dané ozvučení. 

COE 

pasivni reprosoustavy na konzole 
DEXON SP 302, 502, BC 800. BC 1000 

1. Kompletní sestava ozvučení pro zasedací místnosti 

pa 1 

system pro nedoslýchavé 
DEXON WA 55ORC. 

indukční smyčka ILA 450 

www.ozyucovaci-technika.eu www.dexon.eu 
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Svářecí invertor 
Michal Skřivánek 

(Dokončení) 

Přídavné obvody 

Na desce pomocných obvodů MIG 
stačí zkontrolovat funkci jednotlivých 
relé a přivedením napájecího nape( 
a propojením kontaktů U// ověřit funkci 
zpožděného připojení relé. V tab. 1 
jsou uvedeny naměřené hodnoty na 
hotovém zařizent 

Po sestaveni jednotlivých bloků je 
možné přistoupit k oživeni celku. 
Misto pojistky se mi osvědčilo pro 
první zkoušky ji nahradit výkonným 
malým rezistorem, například rychlo-
varnou konvici. Aby se vyloučila chy-
ba obvodů za transformátorem (včet-
ně), je možné místo něj zapojit na 
zkoušku žárovku. Po připojení napá-
jeni by se měla žárovka rozsvítit a po 
sepnuti rozběhového relé trochu zvý-
šit svůj jas. Na žárovce můžeme mě-
řením ověřit kmitočet, či ještě lépe 
tvar pulsů osciloskopem, zejména 
strmost náběžné a doběiné hrany. 
Pak je možné připojit transformátor 
a zkusit zařízení spustit. Je-li vše 
v pořádku, vložíme správné pojistky 
a zařízeni je možné zkusit na výstupu 
zatížit. Po celou dobu měření je nut-
né kontrolovat stav výkonových polo-
vodičových součástek' aby se nepře-
hřály. 

Konstrukční prvky 

Chlazení 

Protože jde o spínaný měnič, není 
chlazeni polovodičových součástek 
velký problém. Přesto je třeba mu vš-
novat pozornost. Podle měřeni se 
prvky zahrávají asi v následujícím po-
řadí: 

Nejvíce výstupnf diody, pak tran-
zistory a nejméně vstupní můstek. 

Nejobtížněji se chladl výkonový 
transformátor, zde lze s výhodou po-
užít planární provedeni, které je mož-
né mechanicky přímo spojit s chladi-
čem. 

Tab. 1. Statická méfeni 

Statická měření 
Imin 50A 8,6 V 
lmax 135A 22.2V 
Išpič. poj. 31,3 V 
Ipřilep. 25 A 4,3 V 

Umin 
Umax 
Upřilepení 

13.4 V 
36,6 V 
11.1 V 

Obvykle se u svařovacích inverto-
rů používá aktivní chlazeni, kde jsou 
prvky, které potřebuji chladit, vysta-
veny proudu vzduchu tak, že je po-
stupně obtéká. Systém chlazeni má 
ještě technické rezervy v uspořádáni, 
lze jej dale vylepšit vhodnou úpravou 
skříně. Zejména jde o chlazení vý-
stupnf tlumivky a výkonových diod. 
Protože jde ale o zařízeni určené pře-
devším do domácí dílny, není to na 
závadu. Zde je vhodné upozornit na 
ventilatory typu Maglev, v podobných 
konstrukcích jsou výhodné. Při stej-
ných rozměrech s konvenčním prove-
denim nabízejí větší množství chladi-
cího vzduchu a menší hlučnost, což 
je také nezanedbatelný faktor. 

Konstrukce TR, TL a OPS 

Ještě se musím zmínit o někte-
rých konstrukčních dílech. 

Transformátor je zhotoven na jádře 
E70 s plastovou kostřičkou (obr. 19). 
Vinutá je provedeno lankem vlastní 
výroby. Lanko bylo zvoleno ze dvou 
důvodů. Za prvé je to kvůli ztrátám; 
jak známo, skin efekt způsobuje roz-
dílnou proudovou hustotu uvnitř vodi-
če. Způsobuje, že se proud vice sou-
střeďuje do obvodu vodiče než do 
jeho středu. Použitím lanka sestávají-
cího z mnoha tenkých vodičů se tyto 

Obr. 18. Zapojení pro oživená 

230V AC 

230V - 

Obr. 19. 
Transformátor 

ztráty částečně vykompenzuji větším 
celkovým obvodem vodiče. Za druhé 
se takto zhotovený vodič mnohem 
snadněji ohýbá a lépe se vine na 
kostřičku. Použil jsem lakovaný vodič 
s průměrem 0,3 mm a pro primární 
vinutí je použito 64 vodičů (18 závi-
tů), pro sekundární - 90 vodičů (2 x 4 
závity). Trochu problematické je odi-
zolováni takového množství vodičů, 
osvědčilo se mi zastřiženi svazku 
a následné ponořeni do picky s roz-
taveným cinem. Teplota picky byla 
vyšší než pro běžné pájeni kabelo-
vých ok. Provedeni silových vodičů 
transformátoru je zřejmé z obr. 20. 
Svazky vodičů je třeba ovinout izola-
ci, vhodná je teflonová instalatérská 
páska v několika vrstvách a na „vrch" 
bužirka. Na konce vinuti jsou připev-
něny konektory faston („primár") a ka-
belová oka („sekundar"). 

Oba sekundární vodiče je vhodné 
vinout současně, vodič vedle vodiče, 
aby byly „sekundäry co nejvíce syme-
trické. Konce vinutí jsou ke kostřičce 
připevněny PVC páskami. Sesazená 
jádra jsou po obvodu ovinuta trans-
formátorovým papírem a pläštOE jádra 

  Obr. 20. Silový vodič 

Propojka 

230V 

nezapojeno 

- 40V DC 

IGBT 

u-
U+ 

- 40V DC 

C TR 

C TR 

SH+ 

nezapojeno SH-

Shield 

Řídicí deska 
VR3 2 

VR3 4 

VR4 2 

VR4 4 

k 
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tvoří rámeček z hliníkového plechu, 
který slouží k upevnění do DPS. 

Výstupnf tlumivku jsem navinul 5 vo-
diči o průměru 1,6 mm na indukčnost 
33 pH. Jeden vývod tlumivky se roz-
dvojuje a je připojen na DPS ke katodám 
diod. Celá tlumivka je k DPS pripevně-
na PVC páskami a jádro je podlože-
no páskem gumy. Filtračn1 tlumivka 
na vstupu je vinuta dvakrát jednim 
vodičem o průměru 1,6 mm (2x 13 z). 

Deska s plošnými spoji silové čás-
ti má pro zlepšeni spolählivosti mě-
děný film o tloušfce 90 pm. Materiál 
FR4 o tloušťce 2,5 mm. Spoje mezi 
transformátorem a diodami je vhod-
n6 posílit např. Cu pásovinou, aby se 
příliš nenamáhal spoj nadměrným 
proudem. Ostatní desky jsou již z běž-
ného kuprextitu. V zapojeni jsou pou-
žity tepelné pojistky. Ty map chránit 
polovodičové součástky a transfor-
mátor před přehřátím. Pojistky na IGBT 
a na diodách jsou na 60 °C, pojistka 
na transformátoru je na 80 °C. Tu je 
ideální během vinutí zaplést mezi závity. 

Řídicí deska je na obr. 21, pohled 
do dokončeného zařízeni na obr. 22. 
Na obr. 23. jsou další fotografie. 

Dostupnost materiálu 

Asi by bylo vhodné uvést několik 
tipů na použitý materiál. Jedná se 
většinou o výkonové součástky, které 
v běžných maloobchodech nerd mož-

né sehnat. Transformátor jsem za-
koupil jako náhradná dil ke svářečce 
ve firmě Omicron s. r. o. Použil Jsem 
z něj jádro a kostřičku (původní vinuti 
odstraněno). Tamtéž jsem zakoupil 
elektrolytické filtrační kondenzátory 
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a výstupni bajonetové svorky (ty lze 
koupit v prodejnách se svařovací tech-
nikou). K sehnáni by jádro mělo být 
i u zástupců firmy EPCOS. 

Toroidni jádra byla zakoupena 
v prodejně GES ELECTRONICS. Diody 
a tranzistory IGBT jsem objednal 
z katalogu Farnell (viz inzerce v PE). 
Chladiče polovodičů jsou běžné, pou-
žívané ve výpočetní technice na chla-
zeni procesorů. V konstrukci použité 
byly zakoupeny v prodejně 100Mega. 
Relé 50 A bylo použito demontované 
z nějakého nákladního vozidla, vyho-
ví prakticky každé, které má dosta-
tečně velké kontakty. Kondenzátory 
do desky MIG jsou použity z vyřaze-
ných zdrojů PC. Pro zmenšení vnitř-
ního odporu a z důvodů lepšího chla-
zeni jich bylo použito větší množství 
místo jednoho velkého. 

Závěr 

Konstrukce prokázala možnost po-
stavit svářecí invertor i v amatér-
ských podmínkách, a to bez nutnosti 
omezení jeho vlastnosti, v neposled-
ní řadě za akceptovatelné náklady. 
I když v dnešní době řady kutilů po-
někud prořídly, v obchodech lze kou-
pit cokoliv byla by škoda, aby se na 
stránky časopisu po letech nevrátila 
dříve tolik oblíbená konstrukce svá-
řečky... 

Seznam součástek 

Silová část 

R1 100 12/10 W 
R2, R3, R10, R11 1 k.f2/2 W 
R4, R6, R9, 
R12, R16 
R5 
R7 
R8, R15 
R13 
R14, R21 
R16 
R17 
R19 
R20 
Cl, C12 

C2, C3 

10 kl2 
4x 56 k12/5 W 
56 kfl 
100 nr2 
3 MQ 
10 ni2 w 
10 kf2/2 W 
330 n 
3,3 k12 
220 12 
1,5 nF/275 V-, 

fóliový, odrušovací 
470 nF/250 V-, 

fóliový, odrušovací 
C4, C14, 
C6, C13 100 pF/1600 V, FKP 
C5 1 nF/1600 V, FKP 
C7, C8 680 pF/400 V, rad. 
C9, C11 680 nF/275 V-, 

fóliový, odrušovací 
Cl 0 6x 1 pF/275 V-, 

fóliový, odrušovací 
C15 2,2 nF/250 V-, bezpečnostní 
C16 220 nF/275 V-, 

fóliový, odrušovací 
C17, C21 10 nF/400 V, AX 
C18 4,7 pF/400 V, rad. 
C19 1 pF/275 V-, fóliový, odrušovací 
C20 470 pF/10 V, rad. 
Ti at 14 HGTG20N60A4D 

15 TIC106 
16 KC639 
D1, 02 DSEI 2X 121-02 
Li, 1.2 odruš. tlumivka 2x 0,17 mH, 
2x 13 z, 1,6 mm, ferit. toroid 35 mm, 
TF140-43 
L3 tlumivka 33 pH, vinuto 5x 1,6 mm, 
železoprachový toroid 51 mm, T200-26 
Brl KBPC 3506W 
Br2 08104 
Tri jádro E70 3C90; primárnf vinutí 
18 z (64x průměr 0,3 mm); sekundár-
ní vinutí 2x 4 z (90x průměr 0,3 mm) 
Tr2 CS1100L Colleraft + 2x Cu vodič 
1,5 mm 
Fl pojistka F 15 N1500 A, 5x 20 mm 
F2 pojistka T 1 A, 5x 20 mm 
S2 2 x WSM9200, 2 poly 15 A 
VDR1 varistor 275 V-
M1 ventilátor Maglev 92 x 92 mm 
Kl relé Schrack RT314024, 24 V, 16 A 
Lai kontrolka zelená NSL.224 
Svorkovnice, 5x WAGO 236 
Pojistkový držák, 4x PZ1001 
Svorka FASTON, 6x CC341 

R43, R45, 
R59, R68, 
R71, R80 
R44 
R47 
R48, R67 
R49, R52, 
R56, R64 1 kn, SMD 1206 
R50 15 kn, SMD 1206 
R51 470 Q, SMD 1206 
R53 8,5 kn, SMD 1206 
R57, R75, 
R76, R77 0 12, SMD 1206 
R58 220 k12, SMD 1206 
R57, R61, 
R65, R73 10 n 
R54, R60, 
R63, R74 1,8 kn 
R66 5,6 kn, SMD 1206 
R69 5,1 kn., SMD 1206 
R55, R62, 
R70, R78, R79 47n, SMD 1206 
P1 4,7 kn, P6M LIN 
P2 4,7 kn, P6S LIN 
P3 500 kn, trimr 
C22, C23, 
C26, C44, 
C42, C45, 
C53, C54 100 nF, SMD 1206 
C24 470 pF/35 V, rad. 
C25 470 pF/25 V, rad. 
C27 10 pF/25 V, rad 
C37 4,7 nF, SMD 1206 
C38, C39, 
C41, C43, C51 10 nF, SMD 1206 
C40 1 nF, SMD 1206 
C43, C49 10 pF/35 V, rad. 
C47, C48 4,7 pF/35 V, rad. 
C50 2,2 nF, fóliový 
C46, C52 2,2 nF, SMD 1206 
C55, C56 4,7 pF/25 V, TAN 
D11, D18, 
023, 030 SK36A 
013 6V8, 0,5 W, SMD 
D14, 015, D16 S2M 

Řidici část 

R46, 
R72, 

10 kn, SMD 1206 
620 n, SMD 1206 
22 kn, SMD 1206 
180 SI, SMD 1206 

D17, 021, 
022, D26, 
D27, 031, 
034, 035 18 V/0,5 W, SMD 
029 12 V/0,5 W, SMD 
D14a, D15a, 019, 
020, 024, 025, 
028, 032, 033, 
050, D51, 
052, 053 1N4148, SMD 
Fl, F2 Rozpínací tepelná pojistka 
60 °C (Diody, IGBT) 
F3 Rozpínací tepelná pojistka 80 °C 
(Transformátor) 
L2 Tlumivka 2x2 z. ferit 8 x 10 mm 
Li 09P 100 pH 
Lai Kontrolka zelená NSL224 
T7, T11 BC817-16 
T8, T9, T10, T12 2SB892 
Tr4, Tr5 SD250-3 Coilcraft 
VR1 OP07 
VR2 SG3525 
VR3, VR4 MC34151 
Svorka FASTON CC341 
Kontakt úhlové lišty, 18 ks 
Měnič 230 V/20 V (rozebraný sitový 
adaptér 24 V/1 A, napětí sníženo na 
20 V) 

Pomocná deska 

R28 100 kn, SMD 1206 
R29, R46 10 kn, SMD 1206 
R30, R32 56 kn. SMD 1206 
R31, R47, R48 0 12, SMD 1206 
R45 1,5 k12, SMD 1206 
R49 R50, R51 27 k12, SMD 1206 
R52 
Cl 
C2, C3 
C4 
08, Dli 
D9 
VR1, VR2 
Kontakt úhlové lišty, 11 ks 

1 kn, SMD 1206 
22 pF/10 V, TAN, SMD 
100 nF, SMD 1206 
220 nF, SMD 1206 
6V2 0,5 W, SMD 1206 
1N4148, SMD 1206 

LM311D 

Obvody MIG 

R4 68 f2/20 W 
R5 3,9 k12/2W 
R6 1 kn, SMD 1206 
C10, C18 330 pF/400 V 
C11, C12. C13 220 pF/400 V 
C14, C15, C17 100 nF, SMD 1206 
C16 
05, 07 
06 
08 
12 
ReI4, Re16 
Re15 
Kontakt přímé 

1000 pF/25 V 
1N4148, SMD 
1N4007, SMD 
1N5408 
BC817 
G5V1-24V 
24 V, 50 A 

lišty, 16 ks 

Literatura 

[1] Elektronika Praktyczna 11/99. 
[2] http://www.quido.cz/Objevy/svaro-
vani.htm 
[3] http://www.svarbazar.cz/ 
[4] KE 5/2001. 
[5] Bemasova, E. a kol.: Svařováni. 
[6] Datasheet SG3525. 
[7] Datasheet MC34151. 
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Experimentální deska 
USB K8055 a LabVIEW 

Ing. Jaroslav Vlach 

Experimentální vývojovou desku USB Experiment Interface 
Board K8055 (obr. 1) vyrábí belgická firma Velleman Components 
N.V. [2] a u nás ji distribuuje několik fireml bud' jako stavebnici 
(v cené asi 900,- Kč s DPH), nebo jako kompletní sestavený výro-
bek (asi 1 500,- Kč s DPH). Deska se na trhu vyskytuje pod několika 
názvy, např. F-KV-8055, příp. VM110. Připojuje se k počítači přes 
rozhraní USB a umožňuje experimentovat, řídit malé aplikace 
a modelové úlohy, měřit i regulovat. Tento článek popisuje experi-
menty v programovém prostředí LabVIEW. 

Základní popis 
desky K8055 

Na obr. 2 je znázorněno základní 
blokové schéma desky K8055. Expe-
rimentální deska K8055 je tvořena 
mito základními částmi: 

• jádrem je mikrokontrolér typu 
PIC16C745 (na obrázku blok ozna-
čený P), 

• desku lze adresovat (prostřednic-
Mm vstupního bloku A) v rozsahu 
O až 3, 

• 5 digitálních vstupů 11 až 15; pro 
rychlé odzkoušení jsou k vstupům 
připojena testovací tlačítka SWi, 

• 2 programové čítače připojené na 
vstupy 11 a 12 s možností nastave-
ní času protizákmitové ochrany 
k zamezení nesprávného přečtení 
změny stavu mechanického kon-
taktu (tzv. Debounce Time), 

• 8 digitálních výstupů 01 až 08 tvo-
řených tranzistory s otevřeným 
kolektorem (napětí max. 50 V 
a proud max. 100 mA), stav kaž-
dého z těchto výstupů je indikován 
LED (LD1 až LD8), 

• 2 analogové vstupy Al a A2 (blok 
označený B) s osmibitovým pře-
vodníkem, u kterých je možno vo-
lit zesílení vstupního signálu. Na 
analogové vstupy je povoleno při-
vest vstupní napětí maximálně 5 V, 

• 2 analogové výstupy PVVM1 
a PWM2, resp. DAC1 a DAC2, 
s osmibitovým převodnIkem. Na 
výstupech PWMi (blok označený 
C) je generován šířkově modulo-
vaný signál (PWM) v rozsahu 0 až 
100 % OE na výstupech DACi (blok D) 
je pomoci operačního zesilovače 
s integračním členem generováno 
stejnosměrné napětí v rozsahu 0 
až 5 V. Výstupy PWMi je možno 
zatížit napětím maximálně 40 V 
a proudem do 100 mA. Stav ana-
logových výstupů je indikován na 

1 např. Conrad — www.conrad.cz, GM Electronic — 
www.gme.cz, PS electronic — www.pselectronic.cz. 

dvou LED. Doba konverze je 
20 ms/prfkaz. 

• Deska K8055 je napájena z počíta-
če prostřednictvím rozhraní USB 
a proudový odběr je přibližně 70 mA. 

Minimální konfigurace počítače, 
k němuž budeme desku K8055 připo-
jovat, je: 

• procesor třídy Pentium, 
• rozhraní USB 1.0 nebo vyšší, 
• operační system Windows 98SE 

nebo vyšší, 
• mechanika CD ROM, 
• myš. 

Obr. 1. Deska K8055 

analogové n  
vstupy Ai LJ  

2 

digitelnl / 
vstupy li 

adresa 
desky 

Deska K8055 umožňuje odzkoušet 
vlastní aplikace v operačním systému 
Windows. Knihovnu DLL a základní 
programové vybaveni pro odzkouše-
ni desky lze nainstalovat z dodaného 
CD nebo je lze stáhnout z internetové 
stránky výrobce [2]. 

Schéma zapojení experimentální 
desky K8055 je uvedeno na obr. 3, 
popis desky je na obr. 4. 

Vstupní napěťový rozsah analogo-
vých vstupů Al a A2 je 0 až 5 V (ss). 
Při použiti externího vstupu nesmějí 
být vloženy zkratovací propojky SK2 
a SK3. Propojky použijeme pro zku-
šební účely, kdy na analogové vstupy 
přivedeme interní napětí v rozsahu 
0 až 5 V podle nastaveni trimrů RV1 
a RV2. Zesíleni operačního zesilova-
če CIA, resp. IC1B lze zvolit vhod-
nou změnou odporu rezistoru R8 (pro 
analogový vstup Al), resp. rezistoru 
R9 (pro analogový vstup A2). Pro ze-
sflenf Gi potom bude platit vztah: 

= 1+(R10/R8) 

G2 = 1+(R11/R9) 
Zvolíme-li např. R8 = 3,3 kO, bude 

zesíleni G1 = 1 + (10/3,3) = 4,03. 
V tomto případě bude třeba podle ze-
sflenf zajistit, aby maximální vstupní 
analogové napětí Ual nepřekročilo 
hodnotu 5/G1, tzn. pro zesílení G1= 4 
nesmí vstupní analogové nape( (Jai 
překročit 5/4 = 1,25 V. 

Na obr. 5 je znázorněn způsob při-
pojeni vnějších obvodů k experimen-

P8055—I 
• fre VELLEMAN 2003 

ETI=K 

5 

/2 I) 

USB 

PIC18C745 -) 
t) 

analogově 
výstupy PtAttvli 

analogově 
výstupy MCI 

digitätni 
výstupy Oi 

Obr. 2. 
Blokové schema desky K8055 
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Obr. 4. Popis desky K8055: 
(1)— svorkovnice s digitálními vstupy 11 až 

15, (2)— svorkovnice se dvěma analogovými 
vstupy Al a A2, (3) a (4)— propojky SK2 
a SK3. Jsou-li tyto propojky zkratovány 

(nasunuty), je na analogové vstupy připoje-
no interní napětí 5 Va požadovanou 

hodnotu napětí lze nastavit pomoci trimrù 
RV1 a RV2, (5)— trimr RV1 pro nastavení 
napětí analogového vstupu Al, (6)— trimr 
RV2 pro nastaveni napětí analogového 
vstupu A2, (7)— propojky SK5 a SK6 pro 

nastaveni adresy USB zkušební desky (viz 
tab. 1), (8)— svorkovnice s analogovými 
výstupy PWMi a DACi, (9)— svorkovnice 
s osmi digitálními výstupy 01 až 08, 
(10)— konektor USB pro propojeni 

s počítačem 

výslupni analogové 
nape 0... 5 V 

• 0 + 

"L 

COE`..e 

extern! 
'weed 
5... 30 

tálnf desce K8055. V levé horn' části 
desky je znázorněn způsob připojeni 
analogových vstupů (znázorněno při-
pojená vstupu Al). Vlevo uprostřed je 
znázorněn způsob připojen( digitálnich 
signálů (znázorněno připojen' vstupu 
11). V pravé horní části desky je na-
značeno připojen' analogových výstu-
pů (znázorněno připojeni analogové-
ho výstupu DAC2). V pravé střední 
části desky je naznačen způsob při-
pojení výstupnich prvků k digitálním 
výstupům (k výstupu 01 je připojena 
LED VL v sérii s rezistorem R1 
a k výstupu 04 je připojena cívka relé 
Re). Na spodním okraji desky je zná-
zorněno připojená desky k počitači 
kabelem USB. 

(Dokončení v příštím čísle) 
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Vliv země 
na vlastnosti antén (1) 

Jindra Macoun, OK1VR 

Při návrhu a provozu antén se obvykle sleduji hlavně napájecí vlast-
nosti (přizpůsobení, äSV). Teprve v druhé řadě se uvažují vlastnosti vy-
zařovací - směrové, které významně ovlivňuji vlastni radiokomunikaci. 
Napájecí vlastnosti lze v amatérských podmínkách poměrně snadno 
a přesně měřit, zatímco u diagramů záření tomu tak není. Zejména na 
pásmech KV se jejich tvar spíše přibližně předpokládá, protože nelze ob-
jektivně odhadnout nezanedbatelný vliv země na vyzařovací, ale i napáje-
cí vlastnosti antény. Dostupné počítačové programy dnes řeší také tuto 
problematiku. Cenné jsou programy, které umožňují poměrně přesně 
kvantifikovat vliv různých typů země na vf vlastnosti antén, včetně účin-
nosti. Využijeme Jich při objasňování této problematiky 

V návaznosti na předchozí 3 člán-
ky o vyzařovací účinnosti antény 
[1] zmíníme ještě vliv země na (cel-
kovou) účinnost antény. Tuto část 
proto můžeme považovat za čtvrté 
pokračování seriálu o účinnosti an-
tén, i když je název článku jiný. 

Připomeňme, že (celkovou) účin-
nost běžných drátových antén na KV 
pásma ovlivňují kromě již zmiňova-
ných a relativně malých odporových 
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citu 
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ztrát anténních vodičů a dielektric-
kých ztrát izolátorů ještě útlumové 
ztráty v napáječích, přizpůsobova-
cích obvodech a dále pak ztráty 
v zemi. 

Země (půda) ovlivňuje zejména 
vlastnosti směrové, především vyza-
řování ve svislé — elevační rovině. Za 
určitých okolnosti má stejně význam-
ný vliv i na vlastnosti napájecí, včet-
ně účinnosti. 
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Obr. 1. Vyzařova-
cf odpor horizon-
tální a vertikální 
půlvinně antény 
dipólu nad zem! 

[2] 

Obr. 2. (Vlevo do-
le) Elevačni dia-
gramy záření hori-
zontální půlvinné 
antény na kmito-
čtu 3,65 MHz, ve 
výši 10 m (0,12 N 
nad různými dru-
hy země dle tab. 1 

Týká se to hlavně horizontálně po-
larizovaných antén na nejnižších 
amatérských KV pásmech, instalova-
ných většinou relativně nízko nad 
zemi. Vzdálenost mezi zemí a anté-
nou ovlivňuje vyzařovací odpor anté-
ny natolik, že může být srovnatelný 
nebo i menší než ztrátový odpor 
země, což sníží účinnost antény pod 
50 %. Zmíněné horizontálně polarizo-
vané (vodorovné) antény mají — po-
pulárně řečeno — větší vazbu na svůj 
„zrcadlový obraz' pod povrchem 
země než antény vertikální. Jejich vy-
zařovací odpor proto kolísá, popř. 
klesá se změnou výšky výrazněji než 
u antén vertikálních, jak to např. zná-
zorňuje obr. 1, převzatý z odborné 
anténářské publikace [2]. Z hlediska 
dále diskutované účinnosti antény je 
zajímavý průběh vyzařovacího odpo-
ru horizontální antény v relativně ma-
lých výškách, tzn. do výšky 0,25 X 
(viz obr. 1). 

Vlastnosti země 

Ztrátový odpor země závisí na její 
vodivosti a dielektrické konstantě. 
Každý typ země (půdy) je těmito pa-
rametry charakterizován, přičemž vý-
raznější vliv na ztráty má vodivost, 
viz tab. 1. 

Obecně je vodivost schopnost 
prostředí propouštět energii (tepel-
nou, zvukovou, elektrickou). Měrná 
vodivost je materiálová konstanta, 
charakterizující schopnost materiálu 
klást odpor průchodu elektrického 
proudu. Jednotkou vodivosti je „sie-
mens na metr' Sm-1, resp. S/m, tj. 
vodivost krychle o hraně 1 m, měřená 
mezi dvěma protilehlými stranami. 

Všeobecně platí, že dobrá anténní 
půda má především vysokou vodi-
vost a/nebo velkou dielektrickou kon-
stantu E. Proto jsou vlhké půdy lepší 
než suché, slané lepší než bažinaté. 
Kamenitá, suchá nebo „městská' za-
stavěná půda mä velmi špatnou vodi-
vost, takže se z hlediska ztrát řadí 
mezi nejhorší. Daleko nejlepší antén-
ní „zemí" je mořská hladina přímo 
pod anténou, popř. těsně kolem anté-
ny, umístěné na člunu, lodi, přístav-
ním molu apod. Voda je také na roz-

Druh zemi (půdy) Vodivost o 
[Sim] 

Dialektická 
konstanta E 

1 promrzlá země (permafrost) 0,0001 4 
2 stepní, písečná půda 0,001 3 
3 město, průmyslová oblast 0,001 3 až 5 
4 suchá, písčitá 0,001 10 
5 kamenitá, skalnatá 0,002 13 
6 normálni („zahradni") 0,005 13 
7 bažinatá, hustý porost 0,007 12 
8 vlhká, ,zasolená" 0,01 až 0,03 14 až 20 
9 sladká voda 0,001 až 0,003 80 
10 mořská voda 5,0 81 
11 kovová plocha . — 

Tab. 1. Vodivost a dielektrická konstanta různých typů 
země (půdy) a vodních ploch 
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dil od ostatních zemi homogenním 
prostředím s konstantními paramet-
ry. 

Parametry většiny ostatních zemí, 
zvláště tech špatných, se mohou mě-
nit jak ve vodorovném, tak ve svislém 
směru, a to i y závislosti na roční 
době, popř. na klimatických podmín-
kách. Proto se může měnit i vliv 
země na elektrické vlastnosti antén. 

Do počítačových anténních pro-
gramů jsou implementovány tři zá-
kladní kategorie prostředí (země), 
ovlivňující vlastnosti antén: 

• perfect ground (dokonalá zem), 
= co; 

• real ground (reálná zem), 
a = 0,005 S/m, E = 13; 

• free space (volný prostor). 

Některé programy umožňuji defi-
novat kategorii „real ground' přesněji, 
individuálním číselným vkladem reál-
né vodivosti a a dielektrické konstan-
ty e (např. dle tab. 1). 

Názornějším představám o půso-
bení různých parametrů na vlastnosti 
antén napomáhají graficky znázorné-
né průběhy, shrnující řady systema-
ticky vypočtených údajů. Nejinak je 
tomu při demonstraci vlivů země na 
účinnost antén, jak nám to dokumen-
tují např. obr. 2 a 3. 

Obr. 2 znázorňuje elevačni dia-
gramy horizontální půlvInné antény 
nad různou zemí (dle tab. 1) v podél-
né ose antény. Ty platí na kmitočtu 
3,65 MHz pro „náš" 40 m dlouhý di-
¡Del umístěný 10 m (0,12 X) nad zemí, 
tzn. v reálné používané, ale nikoli 
optimální výšce z hlediska účinné 
(dálkové) radiokomunikace. 

Rozdíly mezi maximy jednotlivých 
diagramů platí za předpokladu, že 
anténa je vždy přizpůsobena. Pokud 
by tomu tak nebylo, pak by odečítané 
dB rozdíly mezi maximy jednotlivých 
diagramů byly jiné a neodpovídaly by 
pouze zemním ztrátám, ale zahrno-
valy by ještě ztráty nepřizpůsobením. 

Obr. 3 nabízí komplexnější před-
stavu o vlivu země na účinnost ante-
ny. V závislosti na výšce, nad různou 
zemí (dle tab. 1) znázorňuji jednotlivé 
průběhy účinnost antény v %, popř. 
ztrátu v dB. Referenční (vztažnou) 
účinnosti je teoretická 100 % účin-
nost bezeztrátové antény nad doko-
nalou zemí s nekonečnou vodivostí. 
üdaje byly opět počítány pro kmito-
čet 3,65 MHz, ale plati s dostatečnou 
přesnosti i na ostatních KV pásmech. 
Proto je na vodorovné stupnici uve-
dena take výška antény ve vinové 
deice. 
V rozsahu výšek od 0 do 0,25 až 

0,3 X je maximum záření horizontální 
antény orientováno vždy kolmo k ob-
loze (elevace 90 0), takže na vodorov-
né „výškové" stupnici lze přímo ode-
čítat ztráty v dB nebo účinnost v % 
v závislosti na druhu, popř. kvalitě 
půdy. 

Obr. 3. Účinnost 
půlvInného dip% 
nad různou zernf 
dle tab. 1. Refe-
renönl vztažnou 
hodnotou je teo-
retická 100 % 
účinnost beze-
ztrátové antény 
nad dokonalou 

zemi 

Tab. 2. 

ztráta 
dB 
0 - 

-0,5 - 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 
-6 
-7 
-8 
-10 
-12 

.4 . 

5 
)./2 

OE , OE  
5 10 15 20 

účinnost 
0,6 

100 

80 

60 

40 

20 

25 30m 

0,05 0,1 0,15 0.2 0,25 0,3 0,35 

výška dipólu h 

Výška antény 
[m] PI 

Vstupní rezistance 
[Q] 

ŠSVsa, Zisk 
[dBi] 

Ztráta zisku 
[dB] [%] 

2,5 0,03 2,15 56,7 23 1,14 9,01 -2,03 -11,04 92 
5 0,06 8,35 46,5 6 1,1 8,95 2,36 -6,59 78 
7,5 0,09 17 47,4 2,8 1,07 8,85 4,67 -4,18 62 
10 0,12 29,6 53 1,7 1,07 8,71 5,81 -2,9 49 
15 0,18 56,2 69,5 1,1 1,4 8,27 6,48 -1,79 34 
20 0,24 80,4 84 1,6 1,7 7,57 6,29 -1,37 26 
25 0,3 94,2 91 1,9 1,8 6,94 6,09 -0.85 18 

Čím je antena výš, tim méně ji 
země ovlivňuje. Naopak účinnost an-
tén se s klesající výškou všeobecně 
snižuje, protože se zvyšuje jejich ztrá-
tový odpor. S tím ovšem významně 
souvisí i napájecí vlastnosti antény. 

Jak bylo výše zmíněno, klesá vy-
zařovací odpor horizontálních antén 
při nižších výškách natolik, že je 
srovnatelný, popř. i nižší než ztrátový 
odpor země, což vede k male účin-
nosti antény. V extrémních případech 
může být vyzařovací odpor antény 
srovnatelný se ztrátovým odporem 
anténního Cu vodiče. 

Tento negativní trend při snižová-
ni účinnosti antény vlivem země má 
paradoxně „příznivý" vliv na napájeni, 
resp. přizpůsobení. Vstupní impedan-
ce nízko zavěšené antény totiž 
• zemních ztrát neklesne na teore-
tické hodnoty řádově „několika 
ohmů", což by působilo obtíže při při-
způsobení na obvyklou vinovou im-
pedanci koaxiálního napáječe - 50 Q. 
Výrazněji by se pak uplatnily I ztráty 
✓ přizpůsobovacích obvodech, jejichž 
součásti take nejsou ideální - beze-
ztrátové. Jinými slovy zemní ztráty 
u velmi nízko zavěšených horizontál-
ních dipólů příznivě ovlivňuji jejich 
přizpůsobeni, což snižuje nároky na 
parametry přizpůsobovacich obvodů 
(ATU), které nakonec nemusí byt vů-
bec použity. 

Jiný pohled na tuto problematiku 
přibližují číselné údaje ve srovnáva-

ci tab. 2. Podle výšky v m nebo k 
jsou tarn seřazeny vstupní rezistance 
antény v Q nad dokonalou a (červe-
ně) nad reálnou zemi (a = 0,005 S/m, 
e = 13). Jsou to vlastně odporové 
složky vstupní impedance půlvInného 
dipólu v rezonanci, tzn. s nulovou 
nebo nepatrnou reaktančnf složkou. 
Proto byla při vypočtu programem 
EZNEC v každé výšce korigována 
původní výchozí délka antény 40 m 
tak, aby reaktančni složka impedan-
ce vymizela Korekce nejsou velké, 
rezonanční délky se mění jen v roz-
sahu 39,2 až 40,2 m při vodorovné 
anténě (v tabulce nejsou uvedeny). 

Dále je uveden ČSV na vinové im-
pedanci 50 S2 pro oba druhy země. 
Nad reálnou zemí je při nízko zavěše-
né anténě ÖSV 2. 1. Impedance ante-
ny se prakticky shoduje s impedancí 
napáječe, takže odpadá další dopri-
způsobováni za cenu menšího zisku, 
jak je uvedeno v posledním sloupci. 
üdaje v tab. 2 tak vlastně kvantifikuji 
průběh křivky „experimental values" 
na obr. 1. 
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PROHLÍŽEČ cPICTURE 
K prohlíženi obrázků a práci s nimi je k dispozici několik velmi dobrých programů, a navíc jsou alespoň 

ve své základní verzi k dispozici zdarma jako freeware. Kromě své základní funkce, tj. zobrazit zvolené 
obrázky v běžných formátech, mají ale mnoho dalších velmi užitečných funkcí, o kterých uživatel nemá 
často ani tušení. Před nějakou dobou jsme vás seznámili s naším favoritem, kterým je program XnView. 
Dnes to bude program pro práci s digitálními fotografiemi cPicture. 

cPicture nelze považovat za univer-
zální prohlížeč —je určen zejména pro 
práci s digitálními fotografiemi a umí 
pracovat jen s formátem, který obvykle 
digitální fotoaparáty používají, tj. JPEG. 
Umí ale přehrát většinu video formátů 
(AVI, MPG, MPEG, QT, MOV, WMV, 
VOB) a přehrát zvukové soubory MP3. 
Pro přehrávání videa je zapotřebí mit 
ve Windows nainstalovaný DirectX. 

Způsob prehledového zobrazení 
a zobrazení vybraného obrázku se 
výrazně neliší od ostatních prohlížečů. 
V levé části okna jev horní části adresá-

řový strom, pod nim je pod nadpisem 
„I want to:' (Chci;) seznam všech funkci, 
které lze použit, a úpině dole pak jsou 
stručné vlastnosti vybraného obrázku 
(název souboru, adresář, rozměr v pixe-
lech, jaká obsahuje metadata, velikost 
souboru a datum vytvoření). V pravé 
části okna lze zobrazit bud' podrobný 
seznam všech souborů ve zvoleném 
adresáři s množstvím detailních údajů, 
čerpaných z metadat EXIF, nebo náhle-
dy (thumbnails) obrázků, popř. pak pou-
ze pruh náhledů (vodorovný nebo svis-
lý, jeho umístění lze volit) a vybraný ob-

rázek. Efektní funkci je, že když na 
stránce náhledů najedete myší na obrá-
zek, dočasně se plynulezvětší na před-
nastavenou velikost. 

Seznam funkcí (I want to:) 

Vyberete jeden nebo vice obrázků 
a s nimi pak můžete: 
• vykonat vybranou operaci (zobra-

zí náhledy a popisy vybraných obrázků 
a umožní vybrat ze seznamu operaci, 
která se s nimi vykoná), 
• poslat jako e-mail (odešle vybra-

né obrázky e-mailem, nejdříve umožni 
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( 
zvolit jejich velikost, kvalitu, příp. maxi-
mální velikost souboru nebo vymazání 
metadat — tyto úpravy provede před 
odesláním), 

Detads 

Send as Emd 
One picture selected (2592:1944, 2,2 MB) 
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[ 30) 

Nastaven! obrázku pro odesláni medem 

• vytisknout na standardní nebo 
vybrané tiskárně, 
• odstranit efekt rudých oči (u foto-

grafii s bleskem), 
• přejmenovat soubor (lze k tomu 

použit i mnoho výrazů, umožňujících 
automatické zařazeni údajů z metadat 
EXIF, nebo souhrnné vlastní náhrady 
z vloženého seznamu), 
• změnit komentář/popis (zde lze 

v podrobné tabulce dopinit nebo změnit 
všechny ty údaje v metadatech EXIF 
a IPTC, které to umožňují, dopinit údaje 
GPS a komentář v externím doprovod-
ném souboru programu cPicture), 
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Do obrázku lze vložit různé údaje 

• změnit velikost obrázku (velikost 
lze nastavit v pixelech nebo v procen-
tech, popř. i velikosti souboru a kvali-
tou obrázku), 
• nastavit obrázek jako pozadí na 

plochu monitoru, 
• spustit prezentaci (tzv. Slide Show) 

z vybraných obrázků (se základními 
parametry, uvedenými v celkovém na-
stavení programu), 
• obrázek smazat. 

Dále jsou operace pro ‚pokročilé": 

• změnit formát (jen na BMP), 

Zobrazenl náhledu obrázků v adresáll a zvétšený náhled zvoleného obrázku 
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• zlepšit kvalitu (předdefinovaný 
způsob bez jakýchkoliv voleb), 
• nalézt podobně obrázky, 
• nalézt duplikáty (lze hledat i ve 

více adresářích na různých discích), 
• porovnat adresáře (ve zvolených 

adresářích lze porovnávat názvy sou-
borů bez koncovky i s koncovkou), 
• najít poškozené obrázky v adre-

sáři (prohledává vámi zvolené adresáře 
a hledá v nich poškozené obrázky, je-
jichž seznam vypíše), 
• vytvořit 3D obrázky (ze dvou po-

sunutých pohledů na stejný objekt), 
• vytvořit webovou stránku z vybra-

ných obrázků (jednoduchý web, lze zvo-
lit velikost a rozmístěná náhledů a veli-
kost zobrazované fotografie po kliknutí 
na náhled), 
• vytvořit přehled (index) vybraných 

obrázků (nähledová stránka všech ob-
rázků ve vybraném adresáři, lze zvolit 
jejich velikost a popis, využívající i údajů 
z metadat), 
• rozdělit (panoramatický) obrázek 

na vice snímků (v jednom i více řádcích 
i sloupcích, nastavitelný přesah), 
• skenovat (z připojeného skeneru), 

V celkovém nastavená 
programu lze pod 
záložkou Gamma 
nastavit nezávisle 
barevné podán! 

monitoru! tiskárny 
a uložit je do souboru 

barevného profilu 

• načíst obrázky z pamšt'ové karty 
(slouží k jednoduchému přesunu foto-
grafii z pamětové karty nebo jiného mé-
dia do počítače), 
• změnit nastaveni programu (na-

stavení velikosti všech typů nähledo-
vých obrázků a jejich rozmístění na 
stránce, zobrazování tzv. too/tips a defi-
nování jejich obsahu, nastavení základ-
ních barev a velikosti písma, nastaveni 
automatického otáčeni obrázků podle 
údajů v metadatech EXIF, definování 
až pěti externích editorů pro pokročilejší 
úpravy obrázků, nastaveni základních 
parametrů jednoduché prezentace (sli-
de show), pomoci tzv. gamma korekce 
se dá nezávisle detailně nastavit ba-
revné podáni monitoru i tiskárny, které 
lze i ukládat a volit předdefinované ba-
revné profily, pro tisk je možné nastavit 
okraje stránky a tisk většího počtu ob-
rázků na stránce). 

Pod zobrazenou fotografii je několik 
záložek a ikon. Záložky umožňují zobra-
zeni podrobnějších informací o obrázku 
— zleva metadata EXIF, výběr mapy 
k vloženi informace o zeměpisné polo-
ze (GPS), zobrazen( datové struktury 
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Program cPicture najdete na webu http://cpicture.net/en 

Pxtun..o.rne: fffV166.e8_7.p9 
Pick.. folder: HA _Abb.-A*1 
Peony see 3001274 pool (0,1MP) 
ne Pm D KB (14306 Bee 
Mcoffied on; 3. ktopodu 2036 at 17,16:30 

Pod obrázkem je fada záložek s informacemi a ikony pro úkony 

obrázku, binární výpis souboru, histo-
gram jednotlivých barev a jeho kvalitu 
Celkem 14 ikon pod obrázkem umožňu-
je s obrázkem rychle provést následuj ici 
operace: zvětšení, oříznuti, převod na 
černobílou (stupně šedi) fotografii, zr-
cadleni podle hlavni a vedlejší diagoná-
ly, překlopeni vertikální a horizontální, 
automatické otočeni podle orientace, 
smazáni; prvním dvěma ikonám s čisli-
cemi 1 a 2 lze přiřadit kteroukolivz funk-
cf programu. 

Většina výše vyjmenovaných funkci 
a operaci se dá vyvolati zběžného me-
nu na horn( straně pracovního okna. 
Navíc je zde ještě možnost odstranit 
z obrázku všechna metadata EXIF, zo-
brazit v okně pouze vybranou fotografii, 
zvolit celoobrazovkové zobrazení, Z na-
bídky Tools (Nástroje) lze dale uložit 
seznam vybraných obrázků do souboru 
nebo na clipboard nebo spolu s dalšími 
zvolenými údaji z metadat do souboru 
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Různé údaje 
o zobrazené foto-

gram, uvedené 
pod záložkami 

pod obrázkem - 
metadata EXIF, 

struktura souboru, 
binární zobrazení, 
histogram barev 
a úroveň kvality 
(zobrazi se vidy 
misto fotografie) 
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XML. Metadata EXIF a údaje GPS lze 
kromě vymazáni i uložit do souboru 
nebo naopak z něj vložit do obrázku. 
Z menu lze upraviti datum a čas soubo-
ru a nastavit, zda se při vyhledáváni 
budou prohledávat pouze názvy soubo-
rů nebo údaje metadat EXIF a v jakém 
časovém úseku se mä vyhledávat. 

Jednou z velkých přednosti progra-
mu cPicture je to, že to je jediný soubor, 
je menší než 1 MB, nic se neinstaluje 
a kromě dvou konfiguračních (texto-
vých) souborů se nikam nic nezapisuje. 

Program cPicture je nabizen jako 
shareware za 30 USD nebo 20€-jako 
freeware je k mání bez některých spe-
ciálnějšich funkci. Najdete ho ke staženi 
na webu http://cpicture.net v souboru 
cpicture.exe (899 kB). 
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PŘEHLED PROCESORŮ INTEL 
Přehled značení a základních parametrů procesorů Intel: 

'prě-2 
Intel® Corem2 

Extreme Processor 

QX9775 45 nm 12 MB L2 3,2 GHz 1600 MHz Desktop 
QX9770 45 nm 12 MB L2 3,2 GHz 1600 MHz Desktop U2200 65 nm 1 MB L2 1,2 Gliz 533 MHz 5,5 W 
QX9650 45 nm 12 MB L2 3,00 GHz 1333 MHz Desktop U2100 65 nm 1 MB L2 1.06 GHz 533 MHz 5,5 W 
X9000 45 nm 6 MB L2 2,80 GHz 800 MHz Mobile 
QX6850 65 nm 8 MB L2 3,00 GHz 1333 MHz Desktop 
QX6800 65 nm 8 MB L2 2,93 GHz 1066 MHz Desktop air  
QX6700 65 nm 8 MB L2 2,66 GHz 1066 MHz Desktop Intel® Core TM 
X7900 65 rim 4 MB L2 2,8 GHz 800 MHz Mobile unie.-OE> Solo processor 
X7800 65 nm 4 MB 12 2,6 GHz 800 MHz Mobile 
X6800 65 nm 4 MB L2 2.93 GHz 1066 MHz Desktop 

72050 65 nm 2 MB L2 1,6 GHz 533 MHz 31 W 
72300E 65 nm 2 MB L2 1,66 GHz 667 MHz 31 W 

Core 2 
Intel® Core n.42 

Quad processor 

09550 45 nm 12 MB 2,83 GHz 1333 MHz 
09450 45 nm 12 MB 2,66 GHz 1333 MHz 
09300 45 nm 6 MB 2,50 GHz 1333 MHz 
06700 65 nm 8 MB L21 2,66 GHz 1066 MHz 
06600 65 nm 8 MB 1.21 2,40 GHz 1066 MHz 

el 

Core2 
ouo 

Intel® Core m 2 

Duo processor 

E8500 45 nm 6 MB L2 3,16 GHz 1333 MHz 
E8400 45 nm 6 MB L2 3 Gl-iz 1333 MHz 
E8200 45 nm 6 MB L2 2,66 GHz 1333 MHz 
E8190 45 nm 6 MB L2 2,66 GHz 1333 MHz 
T9500 45 nm 6 MB L2 2,60 GHz 800 MHz 
T9300 45 nm 6 MB L2 2,50 GHz 800 MHz 
78300 45 nm 3 MB L2 2,40 GHz 800 MHz 
78100 45 nm 3 MB L2 2,10 GHz 800 MHz 
E6850 65 nm 4 MB L2 3 GHz 1333 MHz 
E6750 65 nm 4 MB L2 2,66 GHz 1333 MHz 
E6700 65 nm 4 MB L2 2,66 GHz 1066 MHz 
E6600 65 nm 4 MB L2 2,40 GHz 1066 MHz 
E6550 65 nm 4 MB L2 2,33 GHz 1333 MHz 
E6540 65 nm 4 MB 12 2,33 GHz 1333 MHz 
E6420 65 nm 4 MB L2 2,13 GHz 1066 MHz 
E6400 65 nm 2 MB L2 2,13 GHz 1066 MHz 
E6320 65 nm 4 MB L2 1,86 GHz 1066 MHz 
E6300 65 nm 2 MB L2 1,86 GHz 1066 MHz 
E4700 65 nm 2 MB L2 2,60 GHz 800 MHz 
E4600 65 nm 2 MB L2 2,4 GHz 800 MHz 
E4500 65 nm 2 MB L2 2,2 GHz 800 MHz 
E4400 65 nm 2 MB L2 2,00 GHz 800 MHz 
E4300 65 nm 2 MB 12 1,80 GHz 800 MHz 
T7800 65 nm 4 MB L2 2,6 GHz 800 MHz 
T7700 65 nm 4 MB L2 2,40 GHz 800 MHz 
T7600 65 nm 4 MB L2 2,33 GHz 667 MHz 
77500 65 nm 4 MB L2 2,20 GHz 800 MHz 
T7400 65 nm 4 MB L2 2,16 GHz 667 MHz 
77300 65 nm 4 MB 12 2,00 GHz 800 MHz 
77250 65 nm 2 MB 12 2,00 GHz 800 MHz 
T7200 65 nm 4 MB L2 2,00 GHz 667 MHz 
77100 65 nm 2 MB L2 1,80 GHz 800 MHz 
75600 65 nm 2 MB L2 1,83 GHz 667 Mtlz 
75550 65 nm 2 MB L2 1,83 GHz 667 MHz 
75500 65 nm 2 MB 12 1,66 GHz 667 MHz 
75470 65 nm 2 MB 12 1,60 GHz 800 MHz 
75450 65 nm 2 MB L2 1,66 GHz 667 MHz 
75300 65 nm 2 MB L2 1,73 GHz 533 MHz 
75270 65 nm 2 MB L2 1,4 GHz 800 MHz 
75250 65 nm 2 MB L2 1,50 GHz 667 MHz 
T5200 65 nm 2 MB 12 1,60 GHz 533 MHz 

Ciripej. 

Core 
Iue emir 

Intel® Core m  

Duo processor 

T2700 65 nm 2 MB L2 2,33 GHz 667 MHz 31 W 
T2600 65 nm 2 MB L2 2,16 GHz 667 MHz 31 W 
72500 65 nm 2 MB 12 2 GHz 667 MHz 31 W 
72450 65 nm 2 MB 12 2 GHz 533 MHz 31 W 
72400 65 nm 2 MB L2 1,83 GHz 667 MHz 31 W 
T2350 65 nm 2 MB 12 1,86 GHz 533 MHz 31 W 
T2300 65 nm 2 MB 12 1,66 GHz 667 MHz 31 W 
T2260 65 nm 2 MB 12 1.73 GHz 533 MHz 31 W 

Cent.drjnd 
Intel® Corem2 

Solo processor 

T1400 65 nm 2 MB L2 1,83 GHz 667 MHz 27 W 
71300 65 nm 2 MB L2 1,66 GHz 667 MHz 27 W 

el 

ffle. 

Intel® Pentium® 

processor Extreme Edition 

965 65 nm 2x2 MB L2 3,73 GHz 1066 MHz 
955 65 nm 2x2 MB 12 3,46 GHz 1066 MHz 
840 90 nm 2x1 M812 3,20 GHz 800 MHz 

Intel® Pentium® 

D processor 

960 65 nm 2x2 MB 12 3,60 GHz 800 MHz 
950 65 nm 2x2 MB 12 3,40 GHz 800 MHz 
945 65 nm 2x2 MB 12 3,40 GHz 800 MHz 
940 65 nm 2x2 MB L2 3,20 GHz 800 MHz 
935 65 nm 2x2 MB L2 3,20 GHz 800 MHz 
930 65 nm 2x2 MB L2 3,00 GHz 800 MHz 
925 65 nm 2x2 MB L2 3,00 GHz 800 MHz 
920 65 nm 2x2 MB L2 2,80 GHz 800 MHz 
915 65 nm 2x2 MB 12 2.80 GHz 800 MHz 
840 90 nm 2x1 MB 12 3,20 GHz 800 MHz 
830 90 nm 2x1 MB 12 3,00 GHz 800 MHz 
820 90 nm 2x1 MB L2 2,80 GHz 800 MHz 
805 90 nm 2x1 MB 12 2,66 GHz 533 MHz 

780 
770 
765 
760 
755 
750 
745 
740 
735 
730 
725 
715 
705 

Intel® Pentium® 

M processor 

90 nm 2 MB 12 2,26 GHz 533 MHz 
90 nm 2 MB L2 2,13 GHz 533 MHz 
90 nm 2 MB 12 2,10 GHz 400 MHz 
90 nm 2 MB 12 2 GHz 533 MHz 
90 nm 2 MB 12 2 GHz 400 MHz 
90 nm 2 MB L2 1,86 GHz 533 MHz 
90 nm 2 MB L2 1,80 GHz 400 MHz 
90 nm 2 MB 12 1,73 GHz 533 MHz 
90 nm 2 MB L2 1,70 GHz 400 MHz 
90 nm 2 MB 12 1,60 GHz 533 MHz 
90 nm 2 MB 12 1,60 GHz 400 MHz 
90 nm 2 MB L2 1,50 GHz 400 MHz 
130 nm 1 MB 12 1,50 Ghtz 400 MHz 

Intel® Pentium® 

Dual-Core processor 

E2220 65 nm 1 MB 12 2,40 GHz 800 MHz 
E2200 65 nm 1 MB 12 2,20 GHz 800 MHz 
E2180 65 nm 1 MB L2 2,00 GHz 800 MHz 
E2160 65 nm 1 MB 12 1,80 GHz 800 MHz 
E2140 65 nm 1 MB 12 1,60 GHz 800 MHz 
72330 65 nm 1 MB 12 1,6 GHz 533 MHz 
T2310 65 nm 1 MB 12 1,46 GHz 533 MHz 
72130 65 nm 1 MB L2 1,86 GHz 533 MHz 
72080 65 nm 1 MB 12 1,73 GHz 533 MHz 
72060 65 nm 1 MB L2 1,60 GHz 533 MHz 
72370 65 nm 1 MB 12 1,73 GHz 533 MHz 

el 
Intel® Celeron® 

g 1.2 Dual-Core processor 

E1200 65 nm 512 kB L2 1,60 GHz 800 MHz 
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leg Intel® Pentium® 4 

processor 

670 90 nm 2 MB L2 3,80 GHz 800 MHz Desktop 
661 65 nm 2 MB L2 3,60 GOEiz 800 MHz Desktop 
660 90 nm 2 MB L2 3,60 Gliz 800 MHz Desktop 
651 65 nm 2 MB L2 3,40 GHz 800 MHz Desktop 
650 90 nm 2 MB L2 3,40 GI-1z 800 MHz Desktop 
641 65 nm 2 MB L2 3,20 GHz 800 MHz Desktop 
640 90 nm 2 MB L2 3,20 GHz 800 MHz Desktop 
631 65 nm 2 MB L2 3 GHz 800 MHz Desktop 
630 90 nm 2 MB L2 3 Gliz 800 MHz Desktop 
551 SO nm 1 MB L2 3,40 Gliz 800 MHz Desktop 
541 90 nm 1 MB L2 3,20 GHz 800 MHz Desktop 
531 90 nm 1 MB L2 3 GHz 800 MHz Desktop 
524 90 nm 1 MB L2 3,06 GHz 533 MHz Desktop 
621 90 nm 1 MB L2 2,80 GHz 800 MHz Desktop 
552 90 nm 1 MB L2 3,46 Gliz 533 MHz Mobile e 

Intel® Xeon® 538 90 nm 1 MB L2 3,20 GHz 533 MHz Mobile 
e ill 632 

548 90 nm 1 MB L2 3,33 Gliz 533 MHz Mobile 

processors 90 nm 1 MB L2 3,06 GHz 533 MHz Mobile 
518 90 nm 1 MB L2 2,80 GHz 533 MHz Mobile 

X3360 45 nm 12 MB L21 2,83 GHz 1333 MHz 95 W UP 
X3350 45 nm 12 MB L2 2.66 GHz 1333 MHz 95 W UP 
X3320 45 nm 6 MB L2 2,50 GHz 1333 MHz 95 W UP 
E3110 45 nm 6 MB L2 3,00 GHz 1333 MHz 65 VV UP 

Intel® Celeron® X5482 45 nm 12 MB L2 3,2 GHz 1600 MHz 150 W DP 
D processor X5472 45 nm 12 MB L2 3.00 GHz 1600 MHz 120 W DP 

X5460 45 nm 12 MB L2 3.16 GHz 1333 MHz 120 W DP 
365 65 nm 512 kB L2 3,60 GHz 533 MHz X5450 45 nm 12 MB L2 3,00 GHz 1333 MHz 120 W DP 
360 65 nm 512 kB L2 3,46 GHz 533 MHz E5472 45 nm 12 MB L2 3,00 GHz 1600 MHz 80 W DP 
356 65 nm 512 kB L2 3,33 GHz 533 MHz E5462 45 nm 12 MB L2 2,80 GHz 1600 MHz 80 W DP 
355 90 nm 256 kB L2 3,33 GHz 533 MHz E5450 45 nm 12 MB L2 3,00 GHz 1333 MHz 80 W DP 
352 65 nm 512 kB L2 3,20 GHz 533 MHz E5440 45 nm 12 MB L2 2,83 GHz 1333 MHz 80 W DP 
351 90 nm 256 kB L2 3,20 GHz 533 MHz E5430 45 nm 12 MB L2 2,66 GHz 1333 MHz 80 W DP 
350 90 nm 256 kB L2 3,20 GHz 533 MHz 15420 45 nm 12 MB L2 2,50 GHz 1333 MHz 50 W DP 
347 65 nm 512 kB L2 3,06 GHz 533 MHz E5420 45 nm 12 MB L2 2.50 GHz 1333 MHz 80 W  DP 
346 90 nm 256 kB L2 3,06 GHz 533 MHz 15410 45 nm 12 MB L2 2.33 GHz 1333 MHz 50 W DP 
345J° 90 nm 256 kB L2 3,06 GHz 533 MHz E5410 45 nm 12 MB L2 2,33 GHz 1333 MHz 80 W DP 
345 90 nm 256 kB L2 3,06 GHz 533 MHz E5405 45 nm 12 MB L2 2,00 GHz 1333 MHz 80 W DP 
341 90 nm 256 kB L2 2,93 Gliz 533 MHz X5272 45 nm 6 MB L2 3,40 GHz 1600 MHz 80 W DP 
340J° 90 nm 256 kB L2 2,93 GHz 533 MHz X5260 45 nm 6 MB L2 3,33 GHz 1333 MHz 80 W DP 
340 90 nm 256 kB L2 2,93 GHz 533 MHz E5205 45 nm 6 MB L2 1.86 GHz 1066 MHz 65 W DP 
336 90 nm 256 kB L2 2,80 GHz 533 MHz X7350 65 nm 8 MB L2 2,93 GHz 1066 MHz 130 W MP 
335J° 90 nm 256 kB L2 2,80 Gliz 533 MHz X5365 65 nm 8 MB L2 3,00 GHz 1333 MHz 120WDP 
335 90 nm 256 kB L2 2.80 GHz 533 MHz X5355 65 nm 8 MB L2 2,66 GHz 1333 MHz 120WDP 
331 90 nm 256 kB L2 2,66 GHz 533 MHz X3230 65 nm 8 MB L2 2,66 GHz 1066 MHz 95 W UP 
330J° 90 nm 256 kB L2 2,66 GHz 533 MHz X3220 65 nm 8 MB L2 2,40 GHz 1066 MHz 95 VV UP 
330 90 nm 256 kB L2 2,66 GHz 533 MHz X3210 65 nm 8 MB L2 2,13 GHz 1066 MHz 95 W UP 
326 90 nm 256 kB L2 2,53 GHz 533 MHz L7345 65 nm 8 MB L2 1,86 GHz 1066 MHz 50 W MP 
325 90 nm 256 kB L2 2.53 GHz 533 MHz 15335 65 nm 8 MB L2 2,00 GHz 1333 MHz 50 W DP 
320 90 nm 256 kB L2 2,40 GHz 533 MHz 15320 65 nm 8 MB L2 1,86 GHz 1066 MHz 50 W DP 
315 90 nm 256 kB L2 2,26 GHz 533 MHz 15310 65 nm 8 MB L2 1,60 GHz 1066 MHz 50 W DP 
310 90 nm 256 kB L2 2,13 GHz 533 MHz E7340 65 nm 8 MB L2 2,40 GHz 1066 MHz 80 W MP 

E7330 65 nm 6 MB L2 2,40 GHz 1066 MHz 80 W MP 
E7320 65 nm 4 MB L2 2.13 GHz 1066 MHz 80 W MP 

Intel® Celeron® E7310 65 nm 4 MB L2 1,60 GHz 1066 MHz 80 W MP 
M processor E5345 65 nm 8 MB L2 2.33 GHz 1333 MHz 80 W DP 

E5335 65 nm 8 MB L2 2 GHz 1333 MHz 80 W DP 
E5320 65 nm 8 MB L2 1,86 GHz 1066 MHz 80 W DP 
E5310 65 nm 8 MB L2 1,60 GHz 1066 MHz 80 W DP 
E7220 65 nm 8 MB L2 2,93 GHz 1066 MHz 80 W MP 
E7210 65 nm 8 MB L2 2,40 GHz 1066 MHz 80 W MP 
7120M 65 nm 4 MB L3 3 GHz 800 MHz 95 W MP 
7120N 65 nm 4 MB L3 3 GHz 667 MHz 95 W MP 
7110M 65 nm 4 MB L3 2,60 GHz 800 MHz 95 W MP 
7110N 65 nm 4 MB L3 2,50 GHz 667 MHz 95 W MP 
5160 65 nm 4 MB 3,0 GHz 1333 MHz 80 W DP 
5150 65 nm 4 MB 2,66 GHz 1333 MHz 65 W DP 
5148 LV 65 nm 4 MB 2,33 GHz 1333 MHz 40 W  DP 
5140 65 nm 4 MB 2,33 GHz 1333 MHz 65 W DP 
5130 65 nm 4 MB 2,00 GHz 1333MHz 65 W DP 
5120 65 nm 4 MB 1,86 GHz 1066 MHz 65 W DP 
5110 65 nm 4 MB 1,6 GHz 1066 MHz 65 W DP 
5080 65 nm 2x2 MB 3,73 GHz 1066 MHz 130W DP 
5063 65 nm 2x2 MB 3,20 GHz 1066 MHz 95 W DP 
5060 65 nm 2x2 MB 3,20 GHz 1066 MHz 130W DP 
5050 65 nm 2x2 MB 3,00 GHz 667 MHz 95 W DP 
5030 65 nm 2x2 MB 2,67 GHz 667 MHz 95 W DP 
3085 65 nm 4 MB L2 3.00 GHz 1333 MHz 65 W UP 

Intel® Celeron® 3075 65 nm 4 MB L2 2,66 GHz 1333 MHz 65 W UP 
processor 3070 65 nm 4 MB L2 2,66 GHz 1066 MHz 65 W UP 

3065 65 nm 4 MB L2 2.33 GHz 1333 MHz 65 W UP 
3060 65 nm 4 MB 12 2,40 GHz 1066 MHz 65 W UP 
3050 65 nm 2 MB L2 2,13 GHz 1066 MHz 65 W UP 
3040 65 nm 2 MB L2 1,86 GHz 1066 MHz 65 W UP 
7041 90 nm 2x2 MB 3 GHz 800 MHz N/A MP 
7040 90 nm 2x2 MB 3 GHz 667 MHz N/A MP 
7030 90 nm 2x1 MB 2,8 GHz 800 MHz N/A MP 
7020 90 nm 2x1 MB 2,66 GHz 667 MHz N/A MP 

el 

Itanlunl 
Intel® Itanium® 

processor 9000 

eľ 

530 65 nm 1 MB 12 1,73 Gliz 533 MHz 
520 65 nm 1 MB L2 1,60 GHz 533 MHz 
450 65 nm 1 MB L2 2 GHz 533 MHz 
440 65 nm 1 MB L2 1,86 GHz 533 MHz 
430 65 nm 1 MB L2 1,73 GHz 533 MHz 
420 65 nm 1 MB 12 1,60 GHz 533 MHz 
410 65 nm 1 MB L2 1,46 GHz 533 MHz 
390 90 nm 1 MB L2 1,70 GHz 400 MHz 
380 90 nm 1 MB 12 1,60 GHz 400 MHz 
370 90 nm 1 MB L2 1,50 GHz 400 MHz 
360J° 90 nm 1 MB L2 1,40 GHz 400 MHz 
360 90 nm 1 MB L2 1,40 Gliz 400 MHz 
.350J° 90 nm 1 MB L2 1,30 GHz 400 MHz 
350 90 nm 1 MB L2 1,30 GHz 400 MHz 
340 130 nm 512 kB 12 1,50 GHz 400 MHz 
330 130 nm 512 kB L2 1,40 GHz 400 MHz 
320 130 nm 512 kB 12 1,30 GHz 400 MHz 
310 130 nm 512 kB L2 1,20 GHz 400 MHz 

660 65 nm 1 MB L2 2,13 GHz 533 MHz 
650 65 nm 1 MB L2 2,00 GHz 533 MHz 
540 65 nm 1 MB 12 1,86 Ghlz 533 MHz 
530 65 nm 1 MB L2 1,73 GHz 533 MHz 
440 65 nm 512 kB L2 2,0 GHz 800 MHz 
430 65 nm 512 kB L2 1,80 GHz 800 MHz 
420 65 nm 512 kB L2 1,60 GHz 800 MHz 

9150M 90 nm 24 MB L3 1,66 GHz 667 MHz 104 W 
9150N 90 nm 24 MB L3 1,60 GHz 400/533 MHz 104 W 
9140M 90 nm 18MB L3 1,66 GHz 667MHz 104 W 
9140N 90 nm 18 MB 13 1,60 GHz 400/533 MHz 104 W 
9120N 90 nm 12 MB 13 1,42 GHz 400/533 MHz 104 W 
9130M 90 nm 8 MB L3 1,66 GHz 667 MHz 104 W 
9110N 90 nm 12 MB 13 1.60 GHz 400/533 MHz 104 W 
9050 90 nm 24 MB L3 1,60 GHz 400/533 MHz 104 W 
9040 90 nm 18 MB L3 1,60 GHz 400/533 MHz 104 W 
9030 90 nm 8 MB L3 1,60 GHz 400/533 MHz 104 W 
9020 90 nm 12 MB 13 1,42 GHz 400/533 MHz 104 W 
9015 90 nm 12 MB L3 1,40 GHz 400 MHz 104 W 
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TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI 
Zvukový USB adaptér Xmod 

Creative Xmod je malý přistroj od 
známé firmy Creative. K počítači se při-
pojuje pies USB a funguje jako samo-
statná 24bitovä zvuková karta. Má vý-
razně zlepšit subjektivní kvalitu posle-
chu u komprimovaných zvukových na-
hrávek MP3 díky zabudovaným techno-
logifm X-Fi Xtreme Fidelity. Technologie 
X-Fi Crystalizer analyzuje datový tok 
a identifikuje úseky výrazně „ořezané" 
a jinak poškozené během komprimace. 
Inteligentně a selektivně zvýrazňuje při 
komprimaci potlačené výšky a hloubky 
a zlepšuje dynamiku zvuku. Druhá tech-

ŕ á 

— 

tieliezio00)...11111 

Vzhled přístroje Creative Xmod 

nologie, X-Fi CMSS-3D, je určena pro 
přehráváni filmů a hraní her — vytváří 
pseudoprostorový zvuk v běžných ste-
reofonních sluchátkách nebo reproduk-
torech (umisťuje např. hlas filmových 
postav do virtuálního středu ap.). Stejné 
funkce poskytne přistroj i bez počítače, 
při připojeni běžného analogového au-
dio vstupu. 

Při připojeni k počítači přes USB je 
přístroj napájený přímo z USB portu, 
při jiném použiti je potřeba ho napájet 
ze samostatného zdroje 5 V. V operač-
ních systémech Wndovvs XP a Vista 
a Mac OS X nepotřebuje žádné ovlada-
če a lze ho využívat s kterýmkolivvašfm 
oblíbeným hudebním přehrávačem 
(VLC, WnAmp ap.). 

Nejvýraznějším ovládacím prvkem 
je velký hliníkový knoflík (5). Ovládá ne-
jen hlasitost, ale po volbě tlačítkem 
i intenzitu vlivu zmíněných technologii 
X-Fi Xtreme Fidelity. Stiskem knoflíku 
lze dále zvuk umlčet (mute). Na vrchní 
straně je dále zmíněné tlačítko (I) volby 
funkce hlavního knoflíku (5) a indikátory 
LED (4). Na bocích jsou spínače X-Fi 
Crystalizer (9) a X-Fi CMSS-3D (6). Na 
horním boku je USB port (2) a výstupnf 

Přístroj 
Creative Xmod 

překvapivé 
výrazná zlepši 

subjektivní kvalitu 
poslechu 

nahrávek MP3 

Ovládací prvky a konektory přístroje Xmod 

konektor (3) pro audio linkový výstup 
(jack 3,5mm). Na dolním boku jsou pak 
konektory pro sluchátka (7) a audio 
vstup (8), rovněž typu jack 3,5 mm. 

Přístroj stoji asi 1400 Kč a přestože 
samozřejmě nemůže do komprimova-
ného signálu vrátit složky, které tam už 
nejsou, zřejmě (podle recenzi) subjek-
tivně opravdu výrazně zlepši dojem 
z poslechu MP3 souborů. 

Videokamera WVC200, 
připojená a ovládaná přes WiFi 

WVC200 od firmy Linksys (divize 
Cisco) je malá videokamera, která se 
připojí k bezdrátové počítačové síti 
(WiFi) a poskytuje kvalitní videosignál 
až 30 snímků za vteřinu s rozlišením 
640x480, 320>Q40 nebo 160x120 obra-
zových bodů (se zvukem), který lze sle-
dovat v běžném webovém prohlížeči 
kdekoliv v dané počítačové síti (popř. 
i z lnternetu). Ke komprimaci videa se 
používá kodek MPEG-4 nebo MJPEG 
(lze zvolit). Kamera možňuje snímat 
i jednotlivé snímky (fotografie), které 
se pak ukládají ve formátu JPEG. Tyto 
snímky pak mohou být automaticky 
odesílány na zvolený FTP server. 

Vestavěné pohybové čidlo umožňu-
je v tzv. security mode automaticky 
spustit nahrávání a krátký videoklip (ne-
bo jednotlivé snímky) odeslat až na tři 
předvolené mailové adresy. 

Kamera s úhlem záběru 60° má ve-
stavěné dálkově ovladatelné natáčení 
(± 67°), naklápěnf (± 30°)a zaostřování. 
Lze nastavit až 9 různých pohledů, které 
kamera na pokyn zaujme, nebo kterými 
může automaticky procházet. Se sen-
zorem 1/5" CMOS a ohniskovou vzdále-
nosti od 50 cm do nekonečna může 
pracovat ještě při osvětlení 2 luxů. 

Kamera podporuje přenosové pro-
tokoly TCP/IP, HTTP, DHCP, SMTP, 
FTP, NTP, DNS, UPnP a DDNS a sitové 
standardy IEEE802.11g, IEEE802.11b, 
IEEE802.3, IEEE802.3u, 802.11e (Wi-
reless QoS). K počítačové síti ji lze při-
pojit i kabelem (konektor RJ45). Ke ka-
mere lze připojit i externí mikrofon a ex-
tern! anténu. Zvuk je snímán se vzorko-
váním 8 kHz (datový tok 16 kb/s) a poté 
komprimován kodekem G.726. 

Kamera Linksys WVC200 
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Zabudovaný webový server umož-
ňuje přihlašováni zabezpečené uživatel-
ským jménem a heslem a vytvořeni se-
znamů oprávněných uživatelů k sledo-
vání kamery a k jejímu ovládání. Bez-
drátové připojení (WiFi) lze zašifrovat 
systémem WEP 64/128 bitů. 

Kamera je určena do interiéru, měří 
32x199x175 mm a váži 458 g. Je napá-
jena ze spínaného zdroje 5 V/ 2,5 A. 
Dodávaný software umožňuje její poho-
dlné ovládáni a sledování až 16 kamer 
současně. 

Vzhledem ke jejím funkcím a mož-
nostem je cena kamery WVC200 na 
našem trhu pod 5000 Kč bez DPH velmi 
příznivá. 

PowerEgg — detektor a spínač 

sítových napětí 

Zařízení PowerEgg je určeno pro 
detekci a spínánl, popř. odpínání, stří-
davého sítového napětí 110 až 230 V 
s galvanickým oddělením řídicích a ří-
zených části. 

Pohled na PowerEgg 

PowerEgg slučuje dvě funkce vjed-
nom zařízeni: 
• Detekci přítomnosti síťového na-

pětí na vstupu (signalizace kontaktem). 
• Aízerd napětí na výstupu (vněj-

ším stejnosměrným napětím nebo kon-
taktem). 

Síťová část je osazena dvěma stan-
dardními konektory IEC-320, na vstup-
ní straně vidlicí (C14), na výstupu zá-
suvkou (C13). 

Výstup detektoru sitového napětí je 
galvanicky oddělen (kontakt relé). Ovlá-
dání výstupu síťového napětí je rovněž 
galvanicky odděleno (vnější kontakt). 

.ä2 
c. 

g 6 a. 

Látková svinovací klávesnice Just Mobile RoKy 2—rozložená, přeložená a svinutá 

Odpojit výstup od síťového napětí 
umožňuje vstup označený CONTROL. 
Ke třivývodové svorkovnici lze připojit 
vnější spínací kontakt (kontakty relé, 
dveřní kontakt, tlačítko) nebo stejno-
směrné napětí 3 až 15 V (5 až 20 mA). 
Sepnutý kontakt nebo připojené ovláda-
cí napětí odpojuje výstup. 

Kontakt signalizačního relé detekto-
ru síťového napětí může spinet při 
střídavém napětí 120 V proud až 0,5 A. 
při stejnosměrném napěti 60 V proud 
až 0,3 A nebo při 24 V až 1 A. 

Vstupní střídavé nape( může být 
110 V až 250 V, výstupnf proud maxi-
málně 8 A. 

Zařízeni PowerEgg nabízí česká 
společnost HW group na svém webu 
www. hw-group. com. 

CWT.. 

Ovládáni PowerEgg kontaktem relé 

_ PowerEgg 
o 

O  

NrAtiOeedieNC 
o o o 

— 0 
O E."( > 

st 

2 
O 0 c) 
z u Z 

DETECTOR 

> 0 re z 
Q (.5 

CONTROL 

Schéma zapojeni detektoru a spínače síťového napětí PowerEgg 

(ID 

Svinovací látková klávesnice 

Just Mobile Roky 2 je lehká a skied-
ná klávesnice s připojenlm pomocí bez-
drátové technologie Bluetooth. Je vyro-
bená z tkaniny a je vodou omyvatelná. 
V rozvinutém stavu má klávesnice roz-
měry 306x124 mm, ve stočeném stavu 
je to rulička s rozměry 124x48x32 mm, 
takže je dobrým řešen im na cesty. Váži 
pouhých 68 g. Klávesnice je napájena 
dvěma bateriemi typu AAA, které zajiš-
ťuji přes 10 hodin psaní. Lze ji použít 
pro zařízení s PalmOS, BlackBerry, 
Symbian, Windows Mobile 2003, Win-
dows Mobile 5.0 i pro běžná Windows 
XP na PC. Není ovšem nejlevnější — 
na našem trhu za ni zaplatíte 2000 až 
2500 Kč. 

Ovládáni PowerEgg napětím 3 až 12 V 

Konektor Funkce 

Power Input Vstup sitcrveho napeil • IEC-320 Ctě 

Power Output Výstup sitoveho napOtl • IC-32O C13 

D
E
T
E
C
T
O
R
 

NC 
Normally Close (NC) - V kbelovem siavu (Power Input = OV) spent 
s vývodem Common 

COM Common • Společny vývod detektoru sitoveho nape 

NO 
Normally Open (NO) - V akbvnlm stavu (Power Input* 115-230V) spoken 
s vývodem Cowen 

_t 
0 

Z 
0 
0 

DRY Dry Contact Input - Vstup pro odpojeni výstupu ponies' kontaktu prob SND 

SND Ground • společna zem ?Inn( výstupu 

3-12V 3-12V Input - Vstup pro odpojeni výstupu vnejilm napetlm 3-15V prob SND. 

Popis vývodů zafizeni PowerEgg (převzato z manuálu) 
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ZAJÍMAVÉ «BY 
www.gliffy.com 

Gliffy je online aplikace, která usnadňuje tvorbu a sdíleni 
různých grafů a diagramů a spolupráci na nich. Vypadá 
jako běžná desktopová aplikace, ale pracujete v internetovém 
prohlížeči a nemusíte tedy instalovat na svém počítači žádný 
program. V Gliffy můžete tvořit nepřeberné množství pro-
fesionálně vypadajících diagramů, obrázků, rozhraní a jiných 
podobných návrhů. Základní verze je zdarma a umožňuje 
tvorbu veřejných dokumentů. Za možnost tvorby soukro-
mých diagramů je již třeba zaplatit. 

www.mailinator.com 

Mailinator je zajímavá mailovä služba pro lidi, kteří si 
chtějí chránit svoji online identitu. Nemusíte si zde vytvářet 
žádný účet, není zde žádné přihlašování ani hesla. Mailový 
účet vznikne tim, že na něj dojde e-mail. Potřebujete, aby 
vám někdo poslal mail, ale nechcete zveřejňovat svoji adre-
su? Nabídnete mu tedy adresu cokohv©mailinatorcom. Když 
na tuto adresu zašle mail, vytvoří se automaticky tento účet. 
Když pak na webu www.mailinatorcom zadáte adresu, kterou 
jste předtím udali, můžete si mail přečíst. Musíte ale jednat 
rychle, mail tam na vás nebude čekat déle než několik hodin. 
Pak se vše automaticky smaže. 
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RÁDIO „HISTORIE" 

Situace našich radioamatérů 
za 2. světové války 

Ukázky z připravované publikace českého radioklubu o historii 
radioamatérstvi. Sledujte stránky ÓRK: www.crk.cz 

O období let kolem druhé světové vál-
ky a činnosti radioamatérů v té době není 
mnoho pramenů, odkud bychom mohli 
čerpat informace o jejich situaci; před vál-
kou aktivní radioamatéři již většinou ne-
jsou mezi námi, a tak se jen z dobových 
dokumentů můžeme domýšlet, s jakými 
problémy se tehdy setkávali, částečně 
nám osudy některých amatérů přiblížil 
OK1YG, Dr. Ing. Josef Daneš v knize „Za 
tajemstvím éteru, ovšem ne všechno 
bylo v době vydáni jeho knihy možné uve-
řejnit. I časopisy v roce 1940 přinášejí jen 
velmi strohé informace o radioamatérech 
v cizích zemích, později již vůbec ne - a že 
u nás bylo radioamatérské vysílání na 

sklonku prvé republiky na slušné úrovni 
nebo že vůbec nějací amatéři-vysílači 
u nás existovali, o tom nenajdete v protek-
torátním tisku nikde zminku. Sám uvítám 
jakýkoliv doklad nebo upozorněni na ma-
terial vztahující se k tomuto tématu, po-
kud jej někdo může postrádat ei poslat mi 
kopii (int adresa: j.pecek@emařl.cz). 

Poslední zněni předválečných kon-
cesnich podmínek vyšlo v r. 1937 a příliš 
se nelišilo od předchozích z r. 1934, kde 
již bylo několik ustanoveni, která jsou 
mylně považována za „totalitni výmysI": 

nesmí amatérská vysilaci stanice 
vysílati: 1) ve dnech státního smutku: 
2) v době. kdy nejbližší (aneb v mistě ob-
vykle poslouchaná) čs. rozhlasová stani-
ce vysílá: a) projevy představitelů státní 
moci (projevy presidenta republiky, před-
sedy a členů vlády, vysokých úředníků 
státních v jejich úřední funkci apod.); 
b) programy mimořádné důležitosti...« 

Počáteční doba okupace 

Zákaz vysíláni a zrušení koncesi při-
šly s vyhlášením stanného práva u nás 
v záři a říjnu 1938. Vysllact zařízeni však 
amatéři nemuseli odevzdávat. 

Pochopitelně se zákazem vysíláni 
prakticky skončila take činnost čAV. Ma-

• .L4.• dom.. • la.d.••••-•••• • . L • A.a.•el• •••• 

Obr. 1. Titulní strana časopisu RADIO z března 1939 Obr. 2. Časopis Radioamatér z března 1942 

letek tohoto spolku byl zabaven na pod-
zim 1939 a celý výbor pak byl vyslýchán 
gestapem v pražském Pečkově paláci. 

Za okupace vycházely časopisy Radi-
oamatér - zprvu s podtitulem Mésičnik 
pro radiovou techniku, později jako Mě-
síčník pro radiotechniku a obory pribuz-
ni, jehož vedoucím redaktorem byl ing. 
Miroslav Pacák. Pak to byl časopis Radio 
rovněž uveřejňující návody na zhotoveni 
prijimačů a měřici techniky (obr. 1, 2). 
Ten řídil zprvu R. Major, OK1 RW, později 
Ing. K. Ludvik. Přispíval do něj mj. take 
ing. J. Forejt (který v té době propagoval 
misto názvu heptoda údajně podle řecké 
etymologie správnější „hefthoda"; po vál-
ce měl značku OK1RV [rezavej vibro-
plex], v 50. letech, kdy se již k radioama-
térům příliš nehlásil, se stal děkanem 
fakulty radiotechniky v Poděbradech). 
Z příbuzných časopisů pak ještě vycházel 
Slaboproudý obzor, Elektrotechnický ob-
zor, Technický rádce a k dostáni byly 
časopisy německé (Funk, Radioama-

teur). V lednu 1940 informuje Pacäkův 
Radioamatér glosou podepsanou F. E., že 
15. prosince 1939 vstoupilo v Anglii 
v platnost nařízeni zakazující přechová-
vání a používáni rádiových vysilacich za-
řízeni a soukromnici je museli odevzdat 
úřadům. 

Hned od začátku okupace se však za-
čaly objevovat zásobovací potíže, či lépe 
nedostatek strategických surovin. Nebyl 
cín, proto se misto něj jako náhrada pro-
dávala pájka s názvem atex, s vyšším 
tavným bodem - doporučovalo se pájedlo 
napájet napkin-1 zvýšeným o 20 % k do-
safer)í potřebné teploty. Z déni ve svě-
tě časopis informoval např. o tom, že se 
v San Franciscu zřizuji kabiny s telefon-

Rate* inclit 
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nimi automaty v tramvajích, že v Japon-
sku odmítají zavést televizní vysíláni 
s odůvodněním, že „nové zařízeni se stá-
vá zastaralým dříve, než je uvedeno do 
provozu", le v Americe byl založen fen-
sky spolek radioamatérek YLRL (je aktiv-
ni dodnes), že tam ARRL pořádá soutěže 
na 56, 112 a 240 MHz a že tam amatéři 
mají zákaz navazovat spojeni s amatéry 
válčících států (USA vstoupily do války 
později). Puristé v oboru českého jazyka 
horlili proti používání „odporných" slov 
jako voltáž, gramáž, kabeláž, wattáž. 
Ovšem již v prosinci 1940 se objevuje 
zmínka o využiti atomové energie: „Nová 
rozhlasová stanice u Bostonu v USA byla 
spuštěna nepřimo energii, vybavenou 
(získanou) rozbitím atomu uranu (co tim 
bylo myšleno, mi uniká. J. P.). 

U nás přituhuje 
V lednu r. 1942 bylo u nás vydáno na-

řízení uveřejněné v Radioamatéru č. 2/ 
/1942 pod titulkem Zákaz dodávky čes-
kých časopisů Židům: „Je zakázáno doru-
čovati 2idům české noviny a české časo-
pisy všeho druhu, prodej novin a časopisů 
Zidům v kioscích nebo kameloty." V květ-
novém čísle pak dopiněno upozorněním, 
že totéž platí i pro „židovské míšence". 
Začíná se používat slovo elektronika 
a proskočila také informace, že byly vyvi-
nuty speciální rychlé odstředivky, umož-
ňující získávat izotopy uranu odstředová-
nírn (!). Poštovni věstnik č. 34 ze dne 25. 
7 1942 uveřejňuje změny v organizaci 
rozhlasové odrušovací služby, která zři-
zuje pobočky ve městech Praha. Plzeň, 
Budějovice, Tabor, Pardubice, Hradec 
Králové, Brno, Jihlava, Olomouc, Přerov, 
Mor. Ostrava a Uh. Hradiště. 

Postupně se zpřísňovaly podmínky 
ohledně držení všeho, co mohlo být k vy-
síláni použito, a tak v Poštovním věstníku 
Ministerstva dopravy a techniky č. 1/1943 
najdeme oznámeni, které se dotklo 
všech, co se rádiovou technikou zabývali. 

Píše se v něm: „Podle práva, platné-
ho na kern) Protektorátu Cechy a Mora-
va, považuji se za Jedioelektrická vysí-
lací zařízeni': a) jakékoliv radioelektrické 
vysílače určené pro provoz; b) tytéž radi-
oelektrické vysílače jako pod a) určené 
k pokusům; c) přístroje a zařízen!, jimiž 
se vyvolávají vysokofrekvenční kmity 
pro měřici účely; d) přístroje a zařízená, 
jimiž se vyvolávají vysokofrekvenční 
kmity pro účely vyučovací a předváděcí: 
e) přístroje a zařízení, jimiž se vyvolávají 
vysokofrekvenční kmity pro účely bada-
telské a živnostenské. Používání těchto 
přístrojů, zařízeni a souprav kjakýmkoliv 
dálkovým přenosům je zakázáno (§§ 1-3 
nařizení říšského protektora o nedovole-
ných vysílačích na území Protektorátu 
Cechy a Morava z 11. října 1939). Zříze-
ni a provozování ,radioelektrických vysí-
lacích zařízeni' podléhá koncesi, i když 
tu není působeni na dálku (působení 
mimo místnost, kde jsou zřízena). Z od-
stavce 1c) pravděpodobně vyplývá, že 
pomocné vysílače k měřeni a zkoušení 
přijimačů jsou od nynějška podrobeny 
zvláštnímu povolení, o něž je nutné žá-
dat u ministerstva dopravy. Majetníci 
p. v., kteří se chtějí zajistiti proti ev. obvi-
něni z nedovoleného používání, učiní 
dobře, zajisti-li přistroj, na př. vymonto-
váním některé důležité součástky. Pei-
stroje, majici kmity buzeny vysokofrek-

venčni energii, pokládají se za radioelek-
trická zařízení vysilaci. Pro zjednoduše-
ni administrativy rozhodla poštovní sprá-
va, že výroba, prodej a přechováváni 
generátorů ultrazvuku, jejich zřizováni 
a provoz nepotřebuji sice zvláštního 
povolení, podléhají však ohlašovací po-
vinnosti. Každý, kdo uvedené činnosti 
provozuje, musi to řádně oznámit pet-
slušnému ředitelstvi pošt, které mu dá 
bezplatně příslušné tiskopisy." 

Rok 1943 lze označit za zlomový, ne-
bot' vyšla řada opatřeni zpřísňujících do-
savadni režim. Casopis Radioamatér za-
číná vycházet jen 6x do roka a pod 
novým názvem: Radiotechnik. Jeho dvoj-
čisto 4/5 přináší „Přehled vysilačů, jejichž 
poslech je dovolen" s uvedením jejich 
kmitočtu, výkonu a vinově délky. Do polo-
viny roku se rozhlasová koncese vydávala 
výhradně „osobám žijícím samostatně 
nebo hlavě rodiny"; toto ustanovení bylo 
změněno (mnoho „hlav rodiny" muselo na 
nucené práce do Německa) tak, že mohla 
být vydána „...1 příslušníkům rodiny, 
i když žili ve společné domácnosti s hla-
vou rodiny". Bylo též vydáno upozornění, 
že zřízeni a provozováni přijimače bez 
koncese se za války považuje za zlo-
čin(!) Na každý přijimač musela být 
zvláštní koncese, jedna stačila pouze 
v případech „pokud je zřejmé, že nikdy 
nemohou byt současně v činnosti". 

K úpravám přijímačů 
17. 3. 1943 vyšlo úřední nařízeni, 

kterým byly „zrušeny rozsahy krátkovinné 
u rozhlasových přijímačů". Toto opatřeni 
se postupně provádělo na celém územi 
Protektorátu a celá akce stála přibližně 30 
milionů korun! Bylo tam též uvedeno, že: 
„Neni ani radioamatérům dovoleno stavěti 
přijimače s rozsahem yin krátkých, tím 
méně ovšem krátkovinné zařízeni do při-
strojů úředně opravených vkládati nebo ji-
nak rušiti příslušný zákrok. Přestoupením 
toho by se každý vystavoval přísnému 
trestu." (Přesto ještě v listopadovém dvoj-
čísle časopisu Radiotechnik vychází re-
klama jedné ostravské firmy, která uvádí 
svůj „Výhradní prodej pro Protektorát" - 
za 75 Ke cívkový adaptér, který zapoje-
nim pěti vývodů umožňuje příjem DV, SV 
I KV !!) 

Poněvadž úpravy znamenaly časově 
náročnou práci, kterou bylo podle němec-
kých úřadů zapotřebí provést co nejrych-
leji, a odborníků pro tuto práci nebylo 
mnoho, byla tehdy vydána s německou 
důkladností obsáhlá kniha pojednávající 
o tom, jakým způsobem se u jednotlivých 
typů. tehdy používaných radiopřijímačů 
úpravy provádějí (viz PE 4/08, s. 41). 
Podle ni pak mohly úpravy vykonávat jen 
zaučené osoby. Zmíněná kniha má v tirá-
ži uvedenu tiskárnu Živnotisk Praha a vy-
šla v roce 1943 ve dvou nepatrně se liší-
cích vydáních, k oběma pak ještě vyšel 
dodatek. Kniha mä titul „Návod k odstra-
něni krátkovinné části z rozhlasových při-
jímačů' a je přísně dvojjazyčná - i v těch 
nejmenších odkazech a poznámkách. 
Pochopitelně, že tím prvým jazykem je 
němčina, nebof kniha byla napsána ně-
mecky a do češtiny přeložena. Vydavate-
lem byl Rundfunkarbeitsgemeinschaft 
Böhmen-Mähren, v překladu Rozhlasová 
pracovní pospolitost Čechy a Morava. 
V úvodu se obecně popisuje, jak je 

třeba při odstraňováni cívek postupovat, 

pnelouehatti :ahra n čalbo ro z-
blajtOe zakašultio a .2.-ta ee *zalenini 

nebo I =mi. 

Obr. 3. Protektorátní štítek z rozhlasové-
ho přijímače 

hlavní část knihy pak tvoří nákresy civko-
vých souprav jednotlivých přístrojů seřa-
zených podle výrobců a podle typů. Firma 
Philips při své důkladnosti dodala dokon-
ce i nákresy nářadí doporučeného k práci 
(pinzeta, kleště, ruční vrtačka, „měch 
k profouknuti přístrojů" atd.), Stoji zato 
ocitovat některé odstavce: „Nařízeni Ale-
ského Protektora v Čechách a na Moravě 
o přijmu krátkých yin požaduje. aby krát-
kovinná část přístroje byla učiněna tak 
neupotřebitelnou, aby bylo znemožněno 
jeji uživáni a opětovné uvedeni do chodu. 
Proto se žádá odstraněni krátkovinných 
cívek nebo jejich důležité části. Odpojeni 
přívodu ke krátkovinným cívkám nebo 
překlenuti cívek spojkou nestačí. Za krát-
kovinný rozsah se považuje rozsah pod 
180 m vinové délky". 
0 organizaci práce: „Pro úsporu práce 

doporučujeme rozděliti si ji asi takto: Pří-
stroje se roztřídí podle typů. Silně zašpi-
néné nebo zaprášené přístroje vyčisti 
(profouknou) pomocné sily. Táž nebo jiná 
pomocná sila otevře přístroje nebo ode-
jme spodní desku. Nemá-li přístroj spod-
ni desky, musi se odejmouti knoflíky pro 
obsluhu a vyjmouti chassis ze skříňky. 
Další práci podle směrnic této příručky 
musi provésti již školeni sily. Přístroje 
zvlášf komplikované a neobvyklého pro-
vedení, které v příručce nejsou a u nichž 
by odstraněni krátkovinně části trvalo pri-
m dlouho, se ponechají při prvé akci stra-
nou..." O hledáni krátkovinných cívek: 
„Jestliže chybi pro přistroj tovární návod, 
lze krátkovinnou cívku většinou lehce 
zjistiti již podle vzhledu Oproti cívkám 
pro střední a dlouhá viny má krátkovinná 
cívka jen několik málo závitů, obyčejně ze 
silnějšího drátu. V některých případech 
jsou cívky tak nepřístupné, že se nedaji 
vyjmouti nebo odvinouti. V těchto přípa-
dech se odtrhne začátek a konec cívky 
tak, aby její opětovné připojeni bylo zne-
možněno. U cívek v nýtovaném či lisova-
nim krytu musi se vývodni pájecí očka 
zbaviti cínu a odvrtat." Ale také o kvalitě 
po úpravě: „Při všech pracích spojených 
s odstraňováním krátkovinné části z radi-
ových přijimačů je třeba uvážiti, že musi 
být zachována bezvadná činnost přístroje 
a že příjem střednich a dlouhých yin se 
nesmí zhoršiti." 

• • • 

Poslední dvojčíslo 9-10 časopisu Ra-
diotechnik vycházi v záři 1944 a v něm 
najdeme oznámení, že „...v rámci totální-
ho pracovního nasazeni a příslušných 
omezeni v oboru vydáváni časopisů pře-
stává časopis Radiotechnik vycházet." 
Čisto 11-12 pak vyšlo až po osvobození 
6. června 1945 pod staronovým názvem 
Radioamatér. 

QX 
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Válečné přístroje avioniky - 
radiokompasy EZ6 a FuG16Z 

Rudolf Balek 

(Pokračování) 

Podivejme se ještě na typickou instalaci válečných i poválečných VKV antén bojo-
vých letadel (obr. 42). Dnes jsou antény integrovány s povrchem trupu letadel a raket. 
Nevyčnívají, stávaji se části linie tělesa trupu. 

F190 

Obr. 42. Uspořádání antén palubních 
stanic FuG16Z a FuG25a, běžné prove-
dení u nočního stíhače, letadla Fw190. 
1 - anténa pro blízký provoz typu „meč"; 
2 - přijimad-vysflač dotazu stanice 
FuG25a; 3 - pevný zaměřovací rám 
PR16, průměr asi 20 cm; 4 - anténa do-
tazu FuG25a; 5 - stanice FuG16Z s infra-
strukturou; 6 -anténa „T" (tau) pro dálko-
vý provoz je jednoduchá, půlvinnä, 
jednoúčelová anténa s jednodrátovým 
asymetrickým napáječem, původně na-
zývaná Hertz. Anténní vodič je z ocelo-
vého tanker o průměru 1,5 až 3 mm 
s měděným středem. Délka a výška nad 
zemi (zde trupem) je závislá na typu leta-
dla. Napáječ je zásadně kolmý vzhledem 
k anténě, ne kratší než 1/4 A, jinak je an-
ténni charakteristika nepříznivé ovlivně-
na. 

Vážená redakce, 

před časem jsem 
četl ve vašem ma-
gazínu v rubrice 
„Rádio historie' o radioamatérech a jejich osudech v pováleč-
ném údobí, v letech padesátých minulého století. V článku bylo 
také uvedeno jméno pana Stěpána Vostrého. Byl to můj třídní 
učitel. Je to již 58 roků od doby, kdy byla přiložená fotografie 
(vpravo) zhotovena a na fije s námi právě náš třídní učitel pan 
Vostrý (první fada, pátý zleva). Na fotografii z roku 1950 jsou 
žáci třetiho ročníku - třída 3. A Odborné školy radiotechnické 
v Panské ulici v Praze. Byli jsme v té době asi poslední učňovi' 
kteří pocházeli ze soukromého sektoru. Také se z nás mimo 
jiné rektrutovali hudebnici (J. Šencr hrál na kytaru u Vlacha, 
Polák na piano u Krautgautnera, Bob Klika zpěv a Hájek klari-
net u Atomu). 

Tato fotografie přežila péči moji sestry a jsem rád, že vám ji 
mohu poslat s diky památce pana učitele Vostrého, který nejen 
jako učitel, ale jako dobrý člověk měl pro své žáky velmi citlivé 
lidské porozuměni... Já osobně s jeho přičiněním jsem se vyučil 

Obr, 43. (Vpravo) Stanice FuG16ZY s 
dálkovým ovládáním přijímače a vysíla-
če v trupu letadla Me262A (proudový le-
toun, zvaný Schwalbe - vlaštovka). Na-
hoře zaměřovací rám PR16 letu na cil 
o průměru asi 20 cm, umístěny na aero-
dynamickém podstavci. Dole v trupu je 
stanice FuG16ZY, měniče, přídavný pří-
stroj ZVG16 a „neviditelná" stanice (čár-
koveně) dotazu FFK - přítel/nepřítel, typ 
FuG25a. Vpravo dole vidíme část její 
pružné pletené prutové antény. Dále. 
mimo snímek, je nad trupem natažena 
pevná všesmérová drátová anténa typu 
„T", pod trupem ještě krátká mečovitá 
anténa pro blízké spojeni. 

Poznámka: metody „Y" a „E" (E - Ent-
fernung - vzdálenost) - rádiové měřeni 
vzdálenosti letadla od pozemní mateřské 
stanice-základny. Nový způsob měřeni 

ČTENAR1 
NÁM Mši 

byl vyvíjen od roku 1941 (také firmou 
Siemens). Měřeni probíhalo na kmito-
čtech kolem 40 MHz. Metoda spočívala 
podle vzdálenosti letadla ve vysláni nf 
signálu 300 Hz, 500 Hz a 5 kHz rádiovým 
leteckým majákem WOTAN 11. Signál byl 
přijat v měřeném letadle a na jiném blíz-
kém kmitočtu vrácen zpět a přijat s jis-
tým fázovým posuvem v kontrolním a vy-
hodnocovacím středisku. Fázový Posuv 
se zjistil na stínítku kruhové-polární ob-
razovky a podle něho se stanovila vzdá-
lenost měřeného letadla. Pozemní stře-
disko mělo vybaveni; dvoupaprskový 
maják, měřici vysílač a kontrolní zamě-
řovač (gonio) s přístroji FuG16ZY, 
FuG17E a FuG28a. Tímto způsobem se 
zjišťovala vzdálenost letadla do 300 km. 
Dnes můžeme tento systém nazvat jako 
„neimpulznI sekundární radar". Vzhle-
dem ke složitosti a pracnosti byla meto-
da „E" odložena, nahradily ji radary. 

(Dokončená příště) 

profesi, která nebyla pouze mým zaměstnáním, ale také život-
ním koníčkem - za to velké díky. Pokud byste fotografii otiskli, 
bude velmi zajímavé, kolik se ještě pamětníků ozve - děkuji. 

S pozdravem Zdeněk Hájek 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

Počítač v ham-shacku XLVIII 
Linux 

V minulých částech seriálu jsme si 
přiblížili stanični denik CQRLOG ve verzi 
pro Linux. Proč pro Linux a co to vlastně 
ten Linux je [1]? 

Trocha statistiky 

Jistě jste o něm slyšeli, možná vite, že 
jeho správné označeni je GNU/Linux [2], 
protože pod označením Linux se skrývá 
pouze jádro tohoto moderního operačního 
systému. Lze ho najít na pouhých 2 % 
domácích počítačů (tzv. desktopů), 97 % 
připadá na různé verze Windows a 1 % 
na všechny ostatní zbývající systémy. 
V oblasti serverů je tornu naopak, většina 
jich běží právě na Linuxu - statistiky uvá-
dějí, že na Linuxu běží přibližně 66 % 
všech serverů, 30 % používá některou ze 
serverových verzi Windows a zbývající 
4 'OE/6 používají jiný systém. Neméně důle-
žitou skutečností je, že Linux je podstatně 
mladší - jde sice o 6 let, ale to je v oblasti 
informačních technologii celé století. 

Myty a pověry kolem Linuxu 

Na malém rozšířeni Linuxu na domá-
cích počítačích i v běžných firmách má 
jistě podíl I jeho pověst, kdy je často vy-
dáván za systém pro experty, programá-
tory a počítačové nadšence. Udajně se 
při jeho ovládáni neobejdete bez přikazo-
vé řádky, a pokud podrobně nenastuduje-
te 1200 stránek „Linux dokumentačního 
projektu", nebudete s nim schopni praco-
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vat. Ve skutečnosti je pravý opak pray-
dou, Linux může být stejně uživatelsky 
přívětivý jako Windows a lze v něm pra-
covat stejným způsobem, tedy pohodl-
ným klikánlm na ikony nebo výběrem pro-
gramu z nabídky, která vypadá stejně, 
jako ve Windows. 

Další příčinou malého rozšířeni Linu-
xu je zažitý omyl, že Windows si může in-
stalovat každý sám, zatímco Linux může 
instalovat jen odborník. Skutečnost je po-
někud jiná, Windows sice nainstaluje 
î uživatel se základními znalostmi, ale in-
stalace nebude kvalitní ani spolehlivá. Ne-
máte-li zkušenosti systémového adminis-
trátora, nedojde k rozděleni fyzického 
disku na disky logické a k vytvořeni logic-
kých jednotek. Máte tak pouze jediný disk 
C: a na něm směs, sestávajíci ze systé-
mu, aplikačniho software (vašich progra-
mů) a dat. V případě virové infekce a za 
určitých okolností i selháni systému tedy 
přijdete nejen o systém a programy, které 
lze nahradit, ale i o vaše nenahraditelná 
data. Totéž platí i pro instalace veškerého 
software, které končí na disku C:. Kvalitní 
a spolehlivou instalaci Windows musl 
provést odbornik. který učiní opatřeni, 
minimalizuj ici riziko ztráty dat a zabezpe-
čí maximální ochranu vašeho soukromí. 
Taková instalace neni zadarmo, a i když 
je výsledek nesrovnatelně lepši než zá-
kladn1 uživatelská instalace systému 
a aplikačniho software, stale není dosaže-
no úrovně zabezpečeni. srovnatelné se 
systémy, postavenými na filosofii Unixu. 

Složitost instalace Linuxu zävisi na 
použité distribuci [3, 4]. Nejdříve si tedy 
musíme vysvětlit, co to je distribuce. Uži-
vatelé Windows jsou zvykli na verzi sys-
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Obr. 1. Linux může být stejné uživatelsky přívětivý jako Windows 
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tému; když se řekne Windows XP, Vista, 
Windows 2000 apod., je každému vše 
jasni. Odbornik nanejvýš ještě rozezná-
vá verze servisních baličků, např. Win-
dows XP SP2. U Linuxu je tomu jinak. 
Existuje sice jedno společné jádro (např. 
o mikrojädru Hurd se zmiňovat nebude-
me), ale podpůrné programy, které s já-
drem tvoři operační systém, mohou být 
jiné. Každé takové „baleni" neboli distri-
buce mä jiné označeni a může mit z vněj-
šího pohledu ijini vlastnosti. Známe pro-
to např. SuSE Linux, Mandrívu, Fedoru, 
Ubuntu, Debían, Slackware a několik sto-
vek dalších. Distribuce produkuji jak vel-
ké softwarové firmy, tak i různá sdruženi 
nebo i jednotlivci. Některé distribuce jsou 
optimalizovány na uživatelský komfort, 
jiné na konfigurovatelnost, další na bez-
pečnost a některé i na maximální rychlost 
a co nejefektivnéjši využiti systémových 
prostředků. Je logické, že některé distri-
buce budou určeny spiš odborníkům 
a jiné naopak laickým uživatelům. Od 
toho se odvíjí i složitost instalace vlastni-
ho systému i programů. Celá řada distil-
buci umožňuje jednoduchou „klikaci" in-
stalaci, přičemž výsledek je v otázkách 
bezpečnosti dat a ochrany soukromí uži-
vatele mnohem lepši než odborně prove-
dená instalace Windows (obr. 1). 

Abychom nezapomněli, tak každá dis-
tribuce se skládá nejen z operačního sys-
tému, ale také z mnoha programů (někdy 
až několika tisíc)' které si můžeme při in-
stalaci zvolit [4]. Proto jsou některé distri-
buce na jednom mini CD a jiné zapini 
i čtyři DVD disky. Proč tomu tak je? Uži-
vatelé Windows jsou zvykli, že se systé-
mem se instaluje Internet Explorer, Out-
look Express a MSN Messenger. Ostatni 
programy je nutné zvlášť dokoupit a in-
stalovat. U Linuxu je tomu jinak, nedosta-
nete pouze holý systém, ale ve většině 
distribuci najdete např. ekvivalent Micro-
soft Office, umožňujici tvorbu textových 
dokumentů (jako ve VVordu), tabulek 
a grafů (jako v Excelu), prezentaci (jako 
v PowerPointu) a kresleni. Najdete zde 
většinou i software pro vypalováni CD 
a DVD (ekvivalent Nero) a program pro 
zpracováni a úpravu fotografii (ekvivalent 
Adobe Photoshop). Vše zdarma, snadno 
instalovatelné a přizpůsobené dané distri-
buci, přitom výstupy jsou kompatibilní 
s programy pro Windows (obr. 2 a 3). 

Další odlišnosti Linuxu je i licence 
(GNU/GPL) [2], umožňující mimo jiné 
bezplatné šířeni většiny distribuci. \he 
systém si tedy jednoduše stáhnete z in-
ternetu, vypálíte na CD a nainstalujete. 
Lze na to jít ale také mnohem jednodušeji 
- bez instalace! Můžete si stáhnout jednu 
z desítek tzv. Jive" distribuci, vypálit na 
CD (často stačí mini CD nebo CD veli-
kosti vizitky) a z něj nabootovat počítač. 
Jste v Linuxu, žádná vaše data nejsou 
ohrožena a přitom můžete normálně pra-
covat, použivat programy, na které jste 
zvykli, a přitom si vše potřebné přinesete 
v kapsičce u košile. Fámy o složitosti Li-
nuxu jsou tím tedy zcela vyvráceny. 
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Obr. 2. (Vlevo) Programy můžeme vybírat z nabidky... 

Obr. 3. ...nebo kliknutím na ikonu na ploše (vpravo) 

Prameny 

[1] Proč poulivat operačni system Linux. http://proc.linux.cz 
[2] Stránky o svobodném software. http://www.gnu.cz 
[3] Linux Software. http://www.linuxsoft.cz 
[4] DistroWatch. http://distrowatch.com 
[5] ABC Linuxu. http://www.abclinuxu.cz 
[6] Root.cz. http://wwvv.root.cz 
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Pozvánka na prázdninový tábor mladých elektroniků 

Účastníci letního tábora 2007 s výrobky, které zhotovili: zdroje 
0 až 30 V/3 A, dasovače s PIC, elektronické hodiny ad 

Příznivcům CB: Akce 
V noci ze soboty 31. května na neděli 

1. června 2008 se budou konat Rozhledny 
2008. Vše začíná již ve 20.00 hodin v pásmu 
PMR s akcí Sejdeme se na rozhlednách, kte-
rou organizuje 2án Braník a zde si můžete 
zkusit, že i radiostanice pracující s malým vý-
konem v pásmu 446 MHz nejsou úpině k za-
hozeni. Vice informaci a způsob přihlášeni 
najdete též na http://cb21.wz.cz. Ti, kteří ne-
mají možnost přístupu na internet, mohou po-
užit k přihlášeni SMS na tel. 602 61 13 99. Ve 
22.00 h začíná doprovodná soutěž v pásmu 
CO na 21. kanále o ceny (1. cena je obvykle 
antena pro pásmo CB), spočivajlci ve spojeni 
registrovaných účastníků se třemi kontrolními 
stanicemi ve dvou kolech. V 01.00 h začinä 

Jako jeden z mála pořádá každý rok radioklub OK2KVVX 
spolu s Domem děti a mládeže Olomouc v turistické základně 
Ochoz u Konice tabor pro žáky základnich a středních škol se 
zájmem o elektroniku a radioamatérstvi.Tábor je pro zpestřeni 
dopiněn o děvčata, která se věnuji různým výtvarným techni-
kám, ale vyzkouší si vyrobiti eco z elektroniky, V loňském roce 
bylo 36 účastníků ze tří krajů CR. 

Celotáborová hra doplňovala program o různé soutěže. Po 
dobu tábora byla v provozu stanice OK2KVVX v pásmu 80 m. 
Účastnici tábora tak měli možnost se něco dozvědět i o provozu 
na radioamatérských pásmech. 

Ohlasy jsou na: 
www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2007083004 

V letošním roce se bude tabor konat v termínu 10. až 21. 
Srpna 2008, a to opět v Ochozu u Konice. Informace a předběž-
nou přihlášku lze najít na: 
www.ddmolomouc.cz nebo od ok2vnj@ddmolomouc.cz 

Kolektiv vedoucích se těší na dalši zájemce o elektroniku, ra-
dioamatärstvi a samozřejmě i na případné výtvarnice. 

Karel, OK2VNJ 

„Rcizhledny" a „Svatojánské mušky" 2008 
samotný rozhlednový řetězec, kde si účastni-
ci předávají štafetově pozdrav z rozhledny na 
rozhlednu podle předem stanoveného sché-
matu. Tato east je sice nesoutěžní, ale prově-
říte si kvalitu svého zařízeni a výběr kóty 
s rozhlednou. Většinou se účastni i několik 
posádek ze Slovenska, takže o dálková spo-
jeni není nouze. Seznam rozhleden, další in-
formace a možnost přihlášeni najdete na 
http://cb21.wzcz. Přihlásit se lze rovněž po-
moci SMS na tel. 608 54 18 16. Organizuji Ji-
řina %nice a Franta Stodůlky 
V noci ze soboty 21. na neděli 22. červ-

na 2008 se konají od 23.30 h Svatojánské 
musky Babky Kosačky. Je to akce podobná 
Rozhlednám, avšak můžete využit libovolný 

kopec. Akce je nesoutěžni a koná se na ůze-
mi obou našich republik. Přelet Svatojánské 
mušky je oslavou všech Janů, Honzíků a za-
čátku léta. Organizuje Babka Kosačka ve 
spolupráci s Jiřinou Písnice a Frantou Stodůl-
ky. Vice informaci a možnosti přihlášeni na-
jdete na http://janskanocic.cz. 

Za účast v Rozhlednách a Svatojánských 
muškách získáte pěkné pamětní listy, které 
se budou předávat v sr_pnu v Holicích a dále 
pak při Setkáni CB na Zernovce 13. záři a 8. 
listopadu. Tamtéž budou předány i ceny za 
doprovodnou soutěž Rozhleden. 

Na slyšenou a popřípadě i na viděnou se 
těší Jiřina Pisnice, Babka Kosačka, Franta 
Stodülky, 2án Braník a Vašek Písnice. 
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Španělská expedice do Východního Timoru v červnu 2008 
V červnu 2008 se bude konat expedi-

ce členů španělského radioklubu URE na 
ostrov Timor. 

Timor se nachází v jihovýchodní Asii, 
v nejvýchodnějši části indonéských ost-
rovů a je vzdálen asi 500 námořních mil 
od severního pobřeží Austrálie. Západní 
polovina ostrova Timor náleží Indonésii 
a východni část se po dlouhé době a bo-
jích osamostatnila (do roku 1975 to byl 
Portugalský Timor, CR8). Hlavnim měs-
tem je Dili na severním pobřeží tohoto os-
trova. Výprava členů URE má za úkol na-
vázat spolupráci s univerzitou v hlavním 
městě, a to hlavně s fakultou elektroinie-
nýrstvi a jejími profesory. Dovezou darem 
kompletni vysilaci zařízení s anténou pro 
zřízeni stálého radioklubu při této vysoké 
škole. Take se chtějí podílet na výchově 
nových radioamatérů z řad studentů 
a profesorů. Vedoucím výpravy bude An-
gel, EA10F, dále se zúčastni Eugene, 
EA4KA, Pere, EA3CUU. Txema. EA5BWR, 
Jose, EA4DB, a Jose, CT1ERC. Vezou 
s sebou transceiver Kenwood TS-690, 

••• 

Obr. 1. Pláž na pobřeží Východního 
Třmoru 

anténu Mosley TA63M s rotátorem a dipól 
G5RV. Ke své činnosti budou take použí-
vat anténní system, který uf je tam vybu-
dován z předešlých expedic, a další zaří-
zeni. V činnosti mají být 15 dni na všech 
KV pásmech a budou se věnovat všem 
druhům provozu včetně digitálních módů. 
Speciálně se mají věnovat i pásmu 6 met-
rů. Značka ještě nebyla přidělena, ale 

OSCAR 
Družice A0-16 konfigurována 

na hlasový transponder 

AMSAT Oscar 16 byl vypuštěn spo-
lečně s dalšími mikrosatelity - DO-17, 
WO-18, LO-19, UOSAT5 a U0-14 dne 
22. ledna 1990 spolu se snímkovací dru-
žici SPOT-2 z Francouzské Guyany. Tyto 
satelity patři do tehdy právě vzniknuvši 
kategorie PACSAT a zahájily éru digitál-
ních přenosů, především typu „store and 

e forward" (stanice při jednom přeletu uloží y do paměti družice zprávu a protistanice si 
• • _ ....«111i ji obvykle při jiném dalším přeletu vyzved-

ne, přičemž je zpráva v paměti družice uchována několik dni). 
Tento prvni PACSAT použival pro uplink v pásmu 2 m modu-

laci „1200 bps Manchester encoded FSK" a pro downlink 1200 
bps BPSK. Družice sloužila řadu let, ale pak se začaly objevovat 
poruchy, způsobené pravděpodobně poškozením paměti palub-
ního počítače kosmickým zářením a standardní provoz S&F pře-
stal být možný. Ještě před dvěma lety však vysilala družice 
WOD (Whole Orbit Data) telemetrii. Protože se však zdálo, le je 
družice jinak stále ve velmi dobrém stavu, rozhodli se Bruce, 
WB9ANQ, Jim, WDOE, a Mark, N8MH, prozkoumat poškozeni 
palubního počítače a zkusit s tim něco udělat. Po dosti usilovné 
práci a fade' pokusů nahrát nový program do paměti dospěli 
k závěru, že počitač je natolik poškozen, le jeho oprava korekč-
ním programem není možná. Při těchto zkouškách se však uká-
zalo, že bezvadně funguje několik základnich povelů na té nej-
nižší programové úrovni. Jeden z těchto povelů umožňuje spojit 
přímo výstup přijimače se vstupem vysílače, a tak byl vytvořen 
transponder s novým módem. Uplink pracuje na frekvenci 
145,920 MHz FM a downlink na frekvenci 437,026 MHz DSB. 
Signál DSB se na přijímači pro jedno postranní pásmo jeví stej-
ně jako SSB, ale lze použit USE stejně jako LSB. Na frekvenci 
435 MHz působí poměrně značný Dopplerův posuv ±10 kHz, 
a signál downlinku je proto nutné během přeletu stále dolaďovat, 
podobně jako u lineárních transponderů (dä se to však řešit dob-
rým software). Downlink je velmi robustní a spojeni je možno na-
vazovat i s malým výkonem a malými anténami. I když podobně 
skončily i jinde PACSATy, např. U0-14, (ovšem s módem FM/ 
(FM), je ůžasne, že i po osmnácti letech na oběžné dráze druži-
ce funguje a dokonce umožňuje zajímavě experimentovat. 

Reference 

[1] Glasbrenner, A.: A0-16 Reconfigered for Voice Service. The 
AMSAT Journal, Vol. 31, No. 1, 2008. 

pravděpodobně by to mohla být 4W6R 
nebo značka radioklubu univerzity 
4W6UTL. Neni vyloučena ani značka 
4W6ERC. QSL za tuto expedici bude vy-
řizovat URE - španělský radioklub i via 
bureau, ačkoliv QSL touto cestou dochá-
zejí s velkou prodlevou. Tato exotická 
země je stále velice žádaná do diplomu 
DXCC a určitě bude velký zájem o spoje-
ni s himi zvláště nás Evropanů. Doufej-
me, že se už konečně mime' zlepší pod-
mínky šíření a navazování spojeni bude 
snadné i pro stanice se 100 watty a dráto-
vými anténami. 

OK2JS 

Téměř do konce května 2008 by měla 
být aktivní stanice A52TL z Bhútánu 
a francouzská expedice na ostrov 
Glorioso (značka zatím nebyla uve-
řejněna). 
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Kepleriánské prvky: 

NAME EPC(14 ]NCI. RAM ECCY ARGP MA MM DECY REVN 

Ao-07 
Ao-10 
uo-11 
Rs-15 
Eo-29 
so-33 
Ao-40 
vo-52 
Po-63 
Ao-16 
Lo-19 
Ao-27 
lo-26 
po-28 
GO-32 
MO-46 
NO-44 
9D-50 
co-55 
co-57 
Ao-51 
co-56 
CP4 
LIBERT 
NOM-10 
soAA-11 
NOM-12 
MET-3/5 
MET-2/21 
oxEAN-4 
NOM-14 
sTEN-1 
ROM-15 
RESURS 
FENGYUNI 
OREAN -0 
NOM-16 
NOM-17 
NOM-18 
HUBBLE 
OARS 
P0-34 
Iss 
oo-38 
uwE-1 
co-58 
saint 
FCAL 
FALCON 
MAST 
CAPEI 

8093.63710 101.48 127.64 0.0012 50.48 309.73 12.53574 -2.7E-7 52751 
8093.48616 25.93 222.39 0.6012 112.04 319.93 2.05871 1.4E-7 18654 
8093.91911 98.16 126.80 0.0008 321.81 3825 14.79629 4.0E-8 29272 
8093.89185 64.81 256.81 0.0150 137.12 224.15 11.27552 -3.9E-7 54647 
8094.87413 98.59 20.88 0.0351 47.99 315.06 13.52937 -4.4E-7 57434 
8093.91018 31.43 21.98 0.0355 89.11 275.01 14.28209 2.2E-6 49284 
8093.96855 7.51 89.79 0.7918 67.53 354.40 1.25585 -2.2E-6 3409 
8093.89401 97.79 162.55 0.0028 28.65 331.62 14.81444 4.7E-6 15745 
8094.72621 97.88 154.29 0.0013 263.65 96.33 14.80089 1.0E-5 6645 
8093.94676 98.22 77.88 0.0012 43.44 316.77 14.31789 2.7E-7 95015 
8094.70527 98.20 87.35 0.0013 39.96 320.26 14.32028 1.4E-7 95041 
8093.94266 98.38 56.82 0.0009 119.35 240.86 14.29235 -2.3E-7 75702 
8093.86978 98.37 57.69 0.0010 116.77 243.45 14.29483 4.1E-7 75710 
8093.96316 98.36 58.90 0.0011 91.03 269.21 14.30185 3.9E-7 75737 
8093.74130 98.37 132.60 0.0002 99.79 260.15 14.23140 -1.8E-6 50548 
8093.92336 64.56 3.16 0.0021 334.95 25.05 14.83244 5.3E-7 40665 
8093.58430 .67.05 119.42 0.0006 777.44 82.61 14.29517 3.7E-7 33960 
8093.90152 64.56 282.28 0.0083 294.37 64.87 14.71341 -2.6E-7 28389 
8093.93192 98.72 103.24 0.0010 338.65 21.43 14.20569 3.9E-7 24675 
8093.91991 98.72 102.34 0.0010 342.16 17.92 14.20380 5.4E-7 24672 
8093.61978 98.08 122.42 0.0085 22.40 338.09 14.40602 1.3E-7 19752 
8094.75026 98.10 195.54 0.0178 311.14 47.45 15.53042 1.9E-4 11847 
8094.55354 98.05 162.89 0.0086 199.67 160.12 14.55106 5.5E-6 5122 
8094.74886 98.04 161.35 0.0102 204.52 155.11 14.52020 3.4E-6 $111 
8094.49897 98.73 116.60 0.0013 41.62 318.60 14.27356 1.7E-6 12078 
8094.27788 98.79 184.65 0.0011 282.98 77.02 14.14869 -8.5E-7 731 
8094.38043 98.77 96.34 0.0012 347.50 12.59 14.25525 1.9E-6 87773 
8093.90755 82.56 157.56 0.0013 196.68 163.39 13.17015 5.1E-7 79967 
8093.71307 82.55 171.44 0.0024 138.84 221.45 13.83627 -6.7E-7 73669 
8093.80513 82.54 25.40 0.0023 19,78 340.43 14.82596 3.8E-6 72711 
8094.17393 98.95 166.36 0.0009 2.77 357.35 14.13739 2.8E-6 6837$ 
8093.84370 82.53 166.34 0.0024 12.32 347.86 14.81565 1.9E-6 67906 
8094.42190 98.55 88.19 0.0010 258.88 101.13 14.24694 6.7E-7 51415 
8093.93395 98.39 141.29 0.0002 68.23 294.91 14.24156 -2.8E-7 50573 
8094.92378 98.72 73.23 0.0023 23.1$ 337.06 14.07725 4.4E-6 45851 
8093.87667 97.78 87.77 0.0001 100.83 259.30 14.73512 1.2E-6 46830 
8094.40379 99.15 81.96 0.0011 76.74 283.51 14.12474 -1.7E-6 38821 
8094.28928 98.54 161.06 0.0011 330.30 29.75 14.23963 2.5E-6 30014 
8094.17919 98.86 36.05 0.0015 162.55 197.62 14.11152 5.0E-6 14789 
8093.37878 28.47 97.65 0.0004 297.15 62.87 15.00359 5.0E-6 78358 
8093.58583 56.97 131.14 0.0089 38.02 322.71 15.51108 6.8E-5 91076 
8093.94406 28.46 322.52 0.0006 184.32 175.73 15.17166 7.9E-6 52172 
8094.88701 51.64 39,41 0.0001 4.91 94.16 15.76951 2.5E-4 53680 
8093.82394 100.20 154.80 0.0037 62.23 298.27 14.35831 -1.1E-7 4287$ 
8093.60868 98.10 349.02 0.0016 287.67 72.27 14.59611 1.9E-6 12957 
8093.37305 98.11 349.12 0.0017 288.13 71.81 14.59652 1.4E-6 12942 
8093.6891.1 98.10 349.37 0.0016 288.51 71.44 14.59821 2.0E-6 1217$ 
8094.69669 51.63 348.93 0.0006 71.64 288.50 16.09501 1.1E-3 7454 
8094.57634 35.43 245.98 0.0001 8.20 351.87 15.02941 9.1E-6 5891 
8093.71937 98.04 161.15 0.0094 205.32 154.34 14.53411 -7.0E-8 5105 
8094.76578 98.04 161.33 0.0102 204.43 155.20 14.51946 -1.7E-7 5092 

[2] http://www.amsat.org/amsat/sats/n7hpr/microsat.html #ao16 
[3] http://www.amsatorg/amsat-new/satellites/satInfo. php? sa-
t1D=11&retURL=/satellites/status.php 
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KV 

Kalendář závodů 
na květen a červen (urc) 

17,18.5 EU PSK DX PSK 1203-12_00 
17,18.5 King of Spain CW 12.00-12.00 
17,18.5 Baltic Contest MIX 21.00-02.00 
19.-23.5. AGCW Activity Week CW/RTTY 00.00-24.00 
24,25.5. CO WW WPX Contest CW 00.00-24.00 
30.5. Digital Pentathlon ? PSK 18.0anoo 
1.6 ProvoznI aktiv IN CW atoo-os.00 
2.6. Aktivita 160 SSB 19.30-20.30 
7.6. SSB Figa SSB 04.00-06.03 
7.-8.6. Ten meter PSK PSK 00.00-24.00 
7.-8.6. Seanet Contest ? all 12.03-1203 
7.-8.6. IARU Reg.1 Fieldday CW 15.03-15.03 
9.6. Aktivita 160 CW 19.30-20.30 
13.6. Digital Pentathlon ? MFSK 18.00-22C0 
14.6. CT National Day SSB 00.03-24.03 
14.6. OM Activity CW 04.03-04.59 
14.6. OM Activity SSB 05.00-C6.00 
14,15.6. GACW1AANSA CW DX CW 15.00-15.00 
14.-15.6. DDFM 50 MHz Cont. CW+SSB 16.00-16.00 
15e. DIE Contest MIX 06.00-12.00 
20.6. Digital Pentathlon ? OUVIA 18.00-22.00 
21.-22.6. All Asia DX Contest ON 00.00-24.00 
276 Digital Pentathlon ? HELL 18.03-2203 
28.-29.6. SP-i3RP Contest CW 12.00-12.00 
28.-29.6. King of Spain 566 1200-12.00 
28.-29 6. Ukrainian DX DIGI RTTY+PSK 1200-12.00 
28.-22.6. Marconi Memorial HF CW 14.00-14.00 

Termlny uvádíme bez záruky, podle do-
savadnich zkušenosti a údajů dostup-
ných v březnu tr. Podmínky většiny zá-
vodů v českém překladu jsou uloženy na 
internetových stránkách www.aradio.cz, 
odkud si je můžete nahrát do počítače 
a vytisknout. Termíny závodů SEAN ET 
a PENTATHLON nejsou stabilni a pro le-
tošní rok v době sestavováni kalendáře 
ještě nebyly zveřejněny. Setkáni SEA-
NET se mä v letošním roce uskutečnit na 
Borneu. Pozor na závod King of Spain, 
který se pořádá nyní ve dvou částech! 

Adresy k odesiláni deniků 
přes Internet 

(Zkontrolujte adresu před odesláním na 
stránkách pořadatelů!) 

Aktivita 160: a160m@crk.cz 
All Asia: aacw@jarl.or.jp 
Baltic: irsf@Irsflt 
CO WPX: cw@cqwpx.com 
DIE: ea5aen@ure. es 
EU PSK: eudx@scotham.net 
GACW VVVVSA: 

auranito@speedy.com.ar 
King of Spain CW: smreycw@ure.es 
Kong of Spain SSB: smreyssb@ure.es 
Marconi Memorial: 

contest.marconi@arifano.it 
Seanet: g3nom@rast.or.th 
Ukrainian DX DIGI: orionua@orion.od.ua 

QX 

Radioamatérská a CB 
setkání v Kladně 

v roce 2008: 17. 5., 21. 6., 13. 9., 
11. 10., 15. 11. a 13. 12. (soboty) 
vždy od 13.00 v restauraci U Dvořá-
ků v ulici Cyrila Boudy v Kladně. 

Silva, <OK10EP©seznam.cz> 
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Kalendář závodů 
na červen (u-rc) 

3.6. Nordic Activity 144 MHz 17.00-21.00 
5.6. Nordic Activity 50 MHz 1700-21.00 
7.6. Zivoci mIšdeiel 144 MHz 14.03-17.00 
7.-8.6. MikrovInný závod 2) 1.3 ai 76 GHz 14 00-14.00 
7.-8.6. Memorial 0M3AU 144 a 432 MHz 14,00-14.03 
10.6. Nordic Activity 432 MHz 17.00-21.00 
14.6. FM Contest 144 a 432 MHz 08.00-10.00 
14.-15.6. ATV Contest') 432 MHz a výše 18.00-1203 
15.6. ALPE ADRIA Cont 432 MHz a výše 07.00-15.00 
15.6. AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 07.0110.03 
15.6. OE Activity 432 MHz-10 GHz 07.00-12.00 
15.6. Provozní aktiv 144 MHz-76 GHz 08.00-11.00 
15.6. Mistr. ČR děti 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00 
21.6. AGCW Contest 144 MHz 16.00-19.00 
21.6. AGCW Contest 432 MHz 19.00-21 00 
21.-22.6. IARU-50 MHz Contest') 50 MHz 14.00-14.00 
21.-22.6. HA-VHFILIHFISHF Contest 14.00-14.00 

144 MHz-1,3 GHz 
22.6. Contest Veneto 50 MHz 08.03-15.00 
226. Alpe Adria Contest 432 MHz a výše 07.00-15.00 

') Deníky na OK1MG: Antonin Křiž, Pol-
ska 2205, 272 01 Kladno 2, 
e-mail: ok1mg@volny.cz 
Paket rádio: OK1MG @ OKOPCC 
2) Deníky na OK1 IA: Jan Moskovský, Čaj-
kovského 923, 500 09 Hradec Králové, 
e-mail: vkvlogy@crk.cz 
Paket rádio: OK11A @ OKOPPL 
3) Deníky na adresu OK1MO: Jiří Vorel, 
P. 0. Box 32, 350 99 Cheb 2. 
4) Deníky na OK1CDJ: Ondřej Kolonidný, 
Sezemickä 1293, 530 03 Pardubice, 
e-mail: oklccj@moravany.com 
Paket rádio: OKI CDJ @ OKONAG 

OK1MG 

cl 
INZERCE 

Cena za I, lutni tenet 75 Kt. 
za každý data' I rupotatý 30 KC 

Prodám nähr. dily na vysílačky Tesla. 
Tel.: 603 437 219 

%lenkbure 
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Radioamatérský diplom 
k mistrovství Evropy 

ve fotbale 
Ve dnech 7. až 29. června 2008 se 

bude konat v Rakousku a Švýcarsku mis-
trovstvi Evropy ve fotbale za účasti repre-
zentačniho týmu České republiky. Ra-
kouská (ÖVSV) a švýcarská (LJSKA) 
radioamatérská organizace vydávají při 
této příležitosti radioamatérský diplom, je-
hož podmínky jsou následujicl: 
• Od 24. dubna 2008 do 30. června 

2008 budou z Rakouska a Švýcarska vy-
sílat speciální stanice s volacimi značka-
mi 0E2008AAA - ZZZ a HI32008AA - ZZ. 
• Diplom bude vydáván ve třech tří-

dách: bronzový, stříbrný a zlatý: podle 
toho, o kterou třídu budete žádat, je po-
třeba navázat určitý počet spojení s těmi-
to speciálními stanicemi: 
- bronzový: za 10 spojení, z toho 5x 

OE a 5x HB speciální stanice; - stfiLrný: 
za 14 spojení, z toho 7x OE a 7x HB; 
- zlatý: za 20 spojeni, z toho 10x OE 
a 10x HB. 
• S jednou speciální stanici je možno 

navázat pro tento diplom pouze jedno 
platné spojení na jednom pásmu. 
• Platí spojeni ve všech radioamatér-

ských pásmech všemi druhy provozu. 
• Písemné (papírové) žádosti o di-

plom se zasílají nejpozději do 31. 12. 
2008 na adresu: Richard Kritzer, Alch 4, 
A-9800 Spittal/Drau, Austria, 
e-mailem se žádosti zasílají na adresu: 
oe8rzs@oevsv.at 

Diplom je formátu A4 a jeho cena je 
10 E. Formulář žádosti a další podrobnos-
ti najdete na: www.oevsv.at nebo 
www.uska.ch 

OK1HYN 

Radioamatérské setkání 

Kozákov 
se koná v sobotu 10. května 2008. 
(Kopec Kozákov, 774 m n. m., s roz-
hlednou a restauraci je v okrese Se-
mily. lokátor J070P0.) 

\_  
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CENIK INZERCE (černobílá/barevná - Kč bez DPH) 
2/3 strany 

13.060/15.670 Kč 

celá strana 

19.600/23.520 Kč 

1/2 strany 

9.800/11.760 Kč 112x 264mm 171 x130mm 171 x264mm 

1/6 strany 

I 

1/4 strany 

.. 1/3 strany 

171x65mm 54x264mm 112x130mm 

6.530/7.830 Kč 
112x63mm 54 130mm 

3.260/3.910 Kč 
171x63mm 83x13Ornm 

4.900/5.880 Kč 

Mee inzeráty musí mít šířku 54, 
112, 171 mm a jejich ceny se pošitají 
lcm'z. 44 Kč (eb), 53 We (barva) 

1/12 strany 

1.630/1.950 Kč 

1/9 strany 

2.170/2.600 Kč 
54x55mm 54x63mm 

Obálka: vnitřní strana - 43.000 Kč, IV. strana 53.000 Kč (bez DPH) 

Slevy při opakované inzerci 
Ve 3 a více číslech snižuje sazbu o 5 % 
V 6 a více číslech snižuje sazbu o 10 % 

„ v  
Při celoroční inzerci se sazba snižuje o zu to 

Zvláštní požadavky 
- Umístění inzerátu  +10 % 
- Přepis a grafická úprava  +15 % 
- u inzerátů fakturovaných přes 
reklamní agenturu se cena zvyšuje 
o agenturní provizi. 

Jako standardní podklady jsou přijímány definitivně zpracované inzeráty (CMYK, černobílé - v dostatečném rozlišení 
1501p1) ve výstupních formátech 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 musí být formátovány pro PC. 

Kontakt: AMARO, spol. s r.o., Zborovská 27, Praha 5, 150 00; tel. 2 57317311, 13; e-mail: pe@aradio.cz 

Seznam inzerentů v PE 05/2008 

ABE TEK - technologie pro DPS  XVI 
AEC - TV technika  IX 
AEPS - napájecí moduly XIV 
AME - elektronické přístroje a součástky VI 
ANTECH - měřici přístroje, STA a TKR  XIX 
AV-ELMAK - elektronické přístroje XV 
A.W.V. - zdroje   XI 
BUCEK - elektronické součástky  VIII, XX 
ČIP plus - atrapy kamer a alarmy  XVI 
DEXON - reproduktory XXIV 
DIAMETRAL - zdroje a páječky Ill 
ELEN - displeje  XVI 
ELEX - elektronické součástky aj.  XIV 
ELFA- optoelektronická čidla  XVII 
ELIX - radiostanice  VII 
ELNEC - programátory aj.  XVII 
ELTIP - elektrosoučástky XV 
ELVO - software pro elektroniku XVII 
EMPOS - měřicí technika  IV 
ERA components - elektronické součástky XIV 
FISCHER - elektronické součástky  XVI 
Flajzar - stavebnice a kamery X 

FULGUR - baterie, akumulátory, nabíječky apod VII 
GES - elektronické součástky Il 
MSC - Vertriebs-CZ, s.r.o.  XV 
GM electronic - el. součástky  XII - XIII 
HADEX - elektronické součástky  XVIII 
Hanzal Josef - BitScope  XVII 
JABLOTRON - zabezpečovaci a řídicí technika  
KONEKTORY BRNO - konektory XVII 
KONEL - konektory XX 
KOTLIN - indukční snímače  XIX 
L&I - elektronické součástky  XVII 
LSD 2000 - česky návrhový systém pro elektroniku  XVII 
MEDER - relé IX 
PaPouch - měřici a komunikačni technika XIX 
PH servis - opravy a prodej PHILIPS IX 
PEVVTRONIC - elektronická výroba  XVII 
SNAGGI - nabídka LED  XIX 
Spezial Electronic - elektronické součástky V 
T.E.I. - Formica XVI 
TECHNIK PARTNER - konstr. součástky  XVII 
TEROZ - televizní technika XV 
Objednávky předplatného XX, XXI 
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Vyvíjejte se společností 
Farnell Česká republika 

Nejnovější technologie od více než 1 200 
předních dodavatelů 

Více než 450 000 výrobků prvotřídní kvality 

Nevyžadujeme odběr minimálního množství 

A Premier Farnell Company 

Snadný způsob objednávání na webových stránkách 
ve vašem rodném jazyce 

Dodání následující den 

Podrobné produktové listy a technické informace 

www.farnell.comkz 

800142 085 
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Electronic Components 
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modernos 
Transfer Multisort Elektronik 

TME Czech Republic s.r.o.: Slévárenská 406/17, CZ 709 00, Ostrava, tel.: +420 59 66 33 105, fax: +420 59 66 33 10 de— 

Sidlo: ul. Ustronna 41, 93-350 Lodz, Polsko, tel. +48 42 645 54 44, fax +48 42 645 54 70, e-mail: exp flegliii14!,17',/OEOE) 


