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Diplom 100-CS za spojeni 
se 100 desityml staniceml 
(vlevo) 

CRK je spolupořadatelem technických soutěži mládeže 
v radioelektronice 

Z radioamatěrskeho 
setkáni v Holicích 
vysila každoročně 
propagačm stanice 
OK5H. U klide miloš 
OK2BJR (vlevo) 
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Rolm den mladeže jabloneckeho radioklubu OKIKJA. 
Otec Ondřej, OKIFWO, a dcera Eliška 

Reprezentačni stanky Ceskěho radioklubu a Zvazu slovenskych 
adioamaterov na setkaní raMoamatěrù ve Friedrichshafenu 
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[ NÄŠ ROZHOVOR 

rCt 

ing. Jaromírem Volešem, 

OK1VJV, předsedou Českěho 

adioklubu, organizace, která 
astupuje české radioamatéry 

a značku OK v Mezinárodní ra-
dioamatérské unii (IARU). 

Nast čtenáři Český radioklub 
samozřejmě znali nebo o něm 
alespoň slyšeli. Je to největší 
a nejaktivnější radioamatérská 
organizace v OR, proto i v na-
šem časopise o ČRK často piše-
me. Presto prosim na. úvod 
slruerie zákbdni ad* o CRK. 

Český radioklub je občanské sdruženi 
se sídlem v Praze 7. U Pergamenky 3. 
u dolni cast Ortenova naměsti Sdružuje 
zájemce o všechny radioamatérské din-
nosh a sporty Členstvi je zcela dobrovol-
ni a Ireivicluälnl. Cast členské základny 
je registrována přímo. east prostřednic-
Nim členských radioklubo Demokratický 
princip je uplatňován tak dusledně. že čle-
nové ČRK mohou být současné členy ji-
ných radeoamaterskych organizaci Počet 
dlenu dosáhl v roce 2007 přes 2700 

Včele organizace stop předseda pri-
ma voleny sjezdem a 14člennä rada Fun-
gováni organizace zajišťuje tajemnik 
a ekonom. Specifikem naši činnost ¡e za-
jištěni OSL služby, což maji na starosti bi 
zaměstnanci Činnost ČRK je financová-
na členskými příspěvky. výnosy z majet-
ku. státním' přispěyky a bohužel zatim 
v nepatrné mire sponzory Vše podrobne 
lie nalezt na našich stránkách na adrese 
www.crIccz Členově ČRK po zaplacení 
členských pčispévku dostävaji člensky 
časopis Radioamatér a mohou bez dal-
ších nákladu pině využivat OSL službu. 

V čem %Atli§ hlavni rozdily v čin-
nosti (Mesta celostátni radioa-
matérské organizace, jakou je 
RK, oproti dávné i nedávně mi-

nulosti? 

Na úvod k teto otázce je nutné se vrá-
tit trochu do historie Když počátkem r 
1990 zanikal nemilovaný Svazarm. který 
jako svěraci kazajka ovládal pod dohle-
dem vlády jedne strany všechny v nem 
násilim začlerišné odbomosti. hledaly se 
usilovně cesty. jak dal 

Zäsadni a nejduleitělsi změnou, kte-
rou se podařilo prosadit, je to. že zaniká 
institut povinného členstvi jako podminka 
pro získáni povoleni k provozováni radio-
amatérské stanice Dnes tedy každý, kdo 
sloči předepsaně zkoušky před stätnim 
orgánem — zkušebni komisi ČTO, muže 
vysílat na amatérských pasmech 

Radioamatéři u vědomi toho, że pro 
prosazováni svých požadavku je nutno se 
spojit. vytvářejí v prvni polovině r. 1990 
řadu organizaci, které se snažily vytvořit 
co nejlepši podmínky pro rozvoj radioa-
matérského hnutivnově svobodně spole-
čenské situaci. Pro pamětníky např. 

Ing Jerome' Volee. OKI VW 

SCR, SMSR, SZR. AROB I CRK a dal*, 
které už upadly do zapomněni. Situaci na-
vie komplikovalo tehdejši. mnohdy ne-
smyslné uplatňovaně federälni uspořádá-
ni CSFR. 

Po mnoha peripetich zustävä však 
v České republice č RK jako rental or-
ganizace českých a moravských radioa-
matéru Stává se tak zástupcem radioa-
materu ČR v mezinárodní organizaci 
IARU Z toho vyplyvaji mnohé povinnosti 
vuši radioamatérské veřejnost 

Protože tehdejši vedeni ČRK správně 
rozhodlo, že by bylo nemilé a trestuhodně 
přijít o finanční prostředky, které se 
v pruběhu času nashromaidily ve Sva-
zarmu. stal se ČRK jednirn ze zaklädap-
cich členu Sdrušení sportovnich svazu 
(puvodni název Sdruženi technických 
sportu a činnosti), který převzal tyto pro-
stied ky jako nástupnická organizace 
a převážnou část pote převedl na jednotli-
vá svazy To vytvořilo dobrý základ pro fi-
nancováni potřeb radioamatéru - členu 
ČRK, ale i ostatnich aktivních radioama-
téru V minulost to byl zejména podíl na 
financováni provozu PM převaděču a sitě 
PR. Nelze pominout am finandni zabez-
pečeni technických soutěži mládeže 
a obecně přispěyky klubum vychovävaji-
cim mládež. Nezanedbatelný je i nákup 
moderniho vysilaciho zařízeni, které je 
následnd zapujčeno aktivnim radioklu-
bum i jednotlivcum. Těm nejaktivrišjšim 
by*, mnohé zařízeni předäno do vlastnic-
tví. 

Prvni radioamalěrske koncese 
OK byly vydány se zpoidenim 
oproti ostatnimu svitu v r. 1930. 
Naši předchůdci tehdy, to byli 
vynikalici radiolechnici a radio-
telegrafisté. Za uplynulých ta-
m& 80 let se ovšem činnost ra-
dioamatérů velmi rozrostla 
a obohatila. Jake jsou hlavni 
směry radioamatěrského hobby 
dnes? 

Dnes v jednadvacštěrn stoleti se ze-
jména /let° oblast techniky mini vše ze 
dne na den. 

Nejlépe je to patrně v naprostě domi-
nanci komerčni vysilaci a přijirnaci tech-
niky Z toho vyplývá le hlavním směrem 
radioamatérského hobby je jednoznačně 
vysíláni na amatérských pásmech všemi 
povolenými druhy provozu, kde však diky 
neustále se měnicim podminkám Šířen i. 
zejména na KV. jde take o experimenty 
a objevitelskou činnost. Konstruktérské 
aktivity se vesměs přesunuly na vyšši 
frekvence, a protože dnes už se vysilá 
take v pásmech desítek GHz. je mnohdy 
navazováni spojeni provázeno napalm 
z nových objevu. Musim konstatovat. že 
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zde naši špičkovi konstruktéři dosahuji ) 
velmi dobrých výsledků. 

Mate néjak statisticky podchy-
ceno. jak je rozložen zájem 
o jednotlivé radioamatérské 
specializace? 

V dnešni dote nelze relevantně pod-
ofetit kolik radioamatéru se zabývá tou di 
onou činnosti. ale podle nepřimých indicii 
se většina věnuje vysiläni a přijmu na 
amatérských pásmech. Osobně fandím 
provozu ORP. tedy vysíláni s minimálním 
vykonem, protože je to po všech strän-
kach velmi zajimavá technická a provozni 
činnost. 

Jak funguji vztahy ČRK k jiným 
pro radioamatéry důležitým in-
stitucim v CR i v zahraničí (Me-
zinarodni radioamatérská unie, 
Ceský telekomunikační úřad, 
ministerstva)? 

Tato otázka se bezprostředně dotýká 
duvodu. proč je dobre, že radioamatéři 
maji vlastni organizaci. Naše aktivity jsou 
usměrňovány stätni správou, a protože 
uživatelu kmitričtoviiho spektra neustále 
přibývá. je zde mnohdy těsno a musime 
o svá přidělená pásma bojovat Proto je 
velmi potřebná Cake spolupráce jak na 
mennárodni úrovni např v rámci Mezinä-
rodni radioamatérské unie IARU, tak i na 
národni úrovni při tvorbě nových zákonu 
a vyhlášek. Dag se nám velmi dobře spo-
lopracovat s Črlit horši je to s minister-
stvy. protože po zrušeni ministerstva in-
formatiky došlo bohužel k pf ilišněmu 
rozmělněni kompetenci, které jsou nave; 
nepruhtedne 

Káždemu je jasne, že bez silné orga-
nizace radioamatéru by naše vyjednávaci 
pozice byla slabá a mnoho požadavku by-
chom neprosadili. Choi tedy poděkovat 
všem našim členum — je nás už vice net 
2700 a tim jsme se pro note partnery ve 
státni správě stali dulehtým subjektem. 

Spolupracujete sministerstvem 
školstyl? Jakým způsobem se 
CRK stará o výchovu mladé ra-
MoamatiIrske generace? tsou 
v ČR aktivni radioamatěrska 
střediska pro děti? Kde všude? 

Mládež a nová krev do naši činnosti, 
tim se dnes potýká snad každá organi-

zace našeho typu Ty tam jsou doby, kdy 
radeamatěrstvi bylo jedině, které přitaho-
valo mladé svými netušenými možnostmi 
daleké komunikace se vzdálenými světy 
Nyni v doné internetu či satelitního přijmu 
je vše blízko a na dosah ruky a note hob 
by přišlo o výlučnost 
A tak je nutně velmi cilevědomě pod-

porovat každé aktivity somajeci s výcho-
vou mladé generace. ČRK proto sponzo-
ruje technické soutěže mládeže a velmi 
úzce při tom spolupracuje s Domy mláde-
že (např v Hradci Králové. Olomouci. 
Opavě). Přispivišme i zajeracum z řad 
mládeže. iičastnikum radioamatérských 
škol, které jsou završeny složenin zkouš-
ky umo2řiujici ziskat nestle značku (kaž-
doročně v Holicich) Je toho mnoho, ale 
pořád to nestači. Vitáme proto každý 
podnět, jak účinně zapojit náš dorost do 
aktivni činnosti 

Kromě již zminěných mist, kde dobře 
pečuji o radioamatérský dorost, musim 

ještě uvést české Budejovice. Pfibram, 
Karlovy Vary . Sázavu. Vysoké Mýto aj. 

Činnost ČRK ¡e tedy bohatá. Je 
i ČRK bohatý? Jak to všechno 
financujete? Jake aktuálni sta-
rosti máte právě nyni? Jak fun-
guji radioamatěrskě sat? 

Aktuälni starosti jsou zdá se pořád 
stejné Jak zabezpečit aktivity čRK fi-
nančně. Neni to ¡eke, protože se pořád 
zmenšuje objem peněz od státu. Situaci 
navio komplikuje stav na MSMT, kde ne-
ustálými výměnami ministru a jejich ná-
městku se z větši části rozpadlo financo-
váni tělovýchovy, kam bohužel spadáme 
I my. Dalšim nepfijemným faktem je i tr-
vale klesajici objem peněz od Sazky Bo-
hati sponzoři na obzoru nejsou, a tak mu-
sime čas od času použit nepopulárni 
zvyšováni členských přispěvku. nechce-
me-li razantně omezit naše aktivity a Pro-
ven členských služeb Zahm se nám 
i přes všechny těžkosti podařilo udržet 
fungováni jak FM prey-acre-du. tak sitě PR 
Zahm nám v tom pomáhají příjmy z naše-
ho majetku Budoucnost ale přiliš ružovä 
neni vzhledem ke stále se zvedajicim ce-
nám nájemného, které platine za umistě-
ni zařizeni. 

Jak prosperuje CiSL-služba? 
Jaký je zájem v zahraniti (ale 
take u nás) o české radioamater-
ske diplomy? 

služba je typcka pro radioama-
térský koniček Je sympatické, le take 
v dnešni době, kdy zcela převládla neo-
sobni a strohá internelovä komunikace, 
udržely si tyto krásni charakteristické 
listky za navázaně spojeni svoje přizniv-
ce. a proto je pro ČRK zavazujici udržet 
tuto stuitu na požadované úrovni. Chtěl 
bych zde poděkovat bývalému vedoučimu 
manažerovi a současnému tajemnikovi 
ČRK Pepovi Zabavikon. OK1ES, který 
dovedl tuto službu na velmi slušnou tiro-

český radioklub umožňuje využivat 
tuto službu podle stanovených pcdminek 
i nečlenum, cot neni zcela obvykle v ji-
ných organizacich a zemich. 

Diplomový program ČRK zahrnuje vy-
dáváni čtyř diplomu. MS_ R75P. 100 CS 
(ten je na obrázku na druhé straně obál-
ky) a CS-DX 2 nich prvni dva jmenované 
maji tem .& padesatiletou tradick diplom 
100 CS nahradil po rozděleni Českoslo-
venska dřivějši celosvětově oblibený di-
pion 100 OK. Dlouholetým diplomovým 
manažerem ČRK je Ing. Miloš Prostecký. 
OKI MP. jemuž [Ingo za jeho práci a péči 
o vyřizování žádosti o české radioamatér-
ské diplomy děkuji. Ročně vydává ČRK 
v pruměru padesát radioamatérských di-
plomu. v zahraničí je největší zájem 
o SSS, ze sousednich zemi a z OK o di-
plom 100 ČS. Zájein o diplomy se viclyo-
ky zvýši po publikováni jejich podminek 
v některěm časopise u nás net.) v zahra-
nib, ale trvale jsou zveřejněny česky i an-
glicky na našich stránkách (Innvencriecz). 

Na tomto miste je vhodně připome-
nout, že americká radioamatérská organi-
zace ARRL akreditovala našeho diplomo-
vého manažera 01<1 MP jako check-point 
pro diplomy DXCC. 

(Dokončeni rozhovoru na s 45) 
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Juränek, Ai MultiSiM - elektronic-

ká laboratoř na PC. BEN - tech-
nická literatura, 284 stran 85, obi. 
č. 121270, MC 336 KC. 

Program MultiSIM je jednim z mocných 
nästrOju mien pro design. ale i pro nšzornou 
výuku. V knize ;sou na jednoduchých pieta-
dech dupuratrovány možnosti a využili pro-
gramu MultiSIM 

Na počátku knihy je pozornost věnována 
kratkémuyysvětlenizákladnioň pojmu a pool-
su prostředi programu Jsou popsány jednot-
live položky nabidek, panelu součástek a mě-
foich pfistroju. Na jednoduChém pfikladu te 
vysvětlen postupyylvofení obvcdu cd výbert.s, 
rozmistěni souciástek, propojeni, připojeni 
a nastaveni měhoich prise* až po entiktěni 
vyhodroceni esledku Pro pokročiiejši zä-

lemceisou teeny dalši Rapt* Volná pozor-
nost ¡e věnována virtuálním měňcim pfistro-
pm, vády je zobrazen en/laded panel a popsáno 
základni nastaveni a Progeni ůaotvadU 
V kapitole o obvodech s pasonimi sou-

částkami je naznačeno využiti simulačniho 
programu pil návrhu a ověřeni funkce zä-
kladnich obvodu - propusti. rezonančnich 
obvodu, pozornost je věnována přechodo-
vým jevurn Zde je již čtenář jednoduchou 
formou seznámen s použitim základnich 
typu analýz obvodu Vždy je věnována po-
zornost nastaveni podrninek a ziskäni vý-
sledku Kapitola o polovodičových součást-
kách je zaměřena na základni typy diod 
optoelektronicke coučestky. Cipolerai a uni-
polárni tranzistory U každé součástky je 
ukázán postup a zpusoby ověřeni jeach pa-
rametrů a charakteristik. Použiti programu 
v oblasti šislicově techniky je orientováno na 
ověřeni záklachice logických funkci. V závě-
ru jsou představeny zjednodušené navrhy 
základnich obvodu a naznaöeny zpusoby 
ověřeni jejich funkce programem MultiSIM. 

Knew s midete zakoupe nebo objednat na done-
ku y prodejne technicka Melee BEN Macao 5 
100 00 Praha 10. tel, 2 7482 0411. 2 7481 6162 far 
274822775 Dahl Nadel male andeske 29. Pra-
ha 1. sady Pet affeatreku 33. Azar) Vevell 13 Brno. 
čoskooraushe 17, Osrrave e-mai knihy@ben.cz 
adresa na lamely htlpýhnvvnben.cz Daelková 
služba na Slovenskir Anima amma©anima sk. 
www.animask Slovenskohechoty 10 ha Národnou 
bankou SP). 0400f Kosice. let/fax (05515011262. 
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Ohlédnutí za výstavou 
AMPER 2008 

Letcšni, Již 16. ročnik mezinárodniho 
veletrhu AMPER (1. až 4. dubna. Výsta-
višti Praha - Letňany) se mj vyznačoval 
tim, že pořadatelé již delši dobu pied jeho 
zahájenim ohlašoval', že maji ‚obsazeno' 
- zájemci si objednali veškeré dostupné 
plochy fit v zaveru loriskeho roku, takže 
na opozdilce se nedostalo Včclyt jen ze 
zahraniči se přijelo prezentovat vice jak 
150 firem z 23 zemi! Mne osobně velmi 
překvapila bohatá účast firem ze Sloven-
ska kde se zřejmě mensal', dřive zcela 
neznámým firmám daft Nelze zapome-
nout ani na doprovodný program pořáda-
ný v rámci veletrhu, kde si mohl zájemce 
poslechnout přednášky a diskuse z obo-
ru, který jej zajimal Jak se dalo čekat 
hlavni zájem byl o přednášky o nových 
normách, elektromagnetické slučitelnosti. 
ale take o diskusi o cligttalizaci teresträlni 
(pozemní) site' TV vysilaču 

My jsme se již tradičně vydali na ob-
hlidku výrobku, které uspěly v soutěži 
o Zloty AMPER 2008 Ten ziskaly 4 fir-
my - Exirnet Train s r o. :a regulator vý-
konu elektrické energie. Daisy s. r o. za 
projeköni komplexni software BISON pro-
jektant, cot je projekěně-výpošerni pro-
gram pro návrhy elektrovodných siti 
všech úrovni. Obsahuje nape_ i databázi 
doporučených astitich prvku a jejich cha-
rakteristik, automatický odečet délky jed-
notlivých vedeni atp Dále firma Panaso-
nic Electric Works za kamerový system 
PV500 (obr 2. 3) a Mitsubishi Electnc 
Europe 8 V za i0 platformu, cot je velký 
automafizačni system zahrnujici vše od 
požadavku obchodu. dopravy, výroby. ři-

zeni robotu, baleni, až po vypracováni 
zprávy o produktu 

Cestná uznáni pak dostala slovenská 
firma KOVEL za jednoduchý, ale efektiv-
ně pusobici nápad, jehož realizace chráni 
ptáky. usedajici na dráty el. vedeni pied 
účinky vysokého napiti, Metre Blansko 
za nový přístroj PU294 DELTA pro revize 
(obr 4), firma Bartec za system Red Gu-
ard. SoftšControl Technology za sousta-
vu telemetrickeho systému a Moeller 
Elektrotechnika za novou řadu jističů. 

Ovšem při zběžně prohlídce jednotli-
vých veletrinich stánku sei mezi fleece-
něnýml našly zajimave výrobky Např 
dvoukanálový barevný osciloskop Agitent 
D503000 se Šiři pásma do 200 MHz 
s přimým ukládánim dat na flash disk 
přes USE port by jistě byl žádaným při-
strojem v mnoha amatérských clanäch - 
cena kolem 24 000 je dnes již mnohému 
přistupná Počitadový miniPC nap? RB-
-65385 by take nalezl fit pro své rozměry 
170 x 23 x 56 own a hmotnost necelý kilo-
gram leckde využiti V řadě aplikaci by 
našly uplatněni jistě i spinané zdroje AC/ 
/DC se vstupním napetim 90 at 264 V 
v řadě 75 - 125 - 150 - 250 Ws výstup 
nim napětim 3.3 - 5 - 12 - 24 - 48 V Liss 
a izdačni pevnosti mezi vstupem a výstu-
pem 3003 V, nebo miroaturni meruče DC/ 
/DC od 1.5 do 40 W v ruzných kombina-
cich vstupniholvýstupniho napäti. Ve 
Slaném nyni produkuje nejruznějšr bate-
rie a akumulátory firma Batter( (www 
buttes cz) Jako obvykle byly nepřehléd-
nutelné houfy zájemcu o katalogy ve 
stánku firmy GM v .,papírově" i CD verzi. 

o ‚soft" zarovky 
zdarma ze stánku 
firmy KeN Elektro 
(Philips). o stohy 
katalogu RS (Alfa-
tronic), přip. o ča-
sopisy a CD ve 
stánku vydavatel-
std AMARO 

PFM 

Obr. 4 Oceněny přenosný přistroj PL1294 je určený k revizím 
nejen obvyklých elektrických spotřebitu. ale těž zdravotnických 
elektrických zařízeni podle norem CSN 331600. 331610 
a EN60601-1 Vyznačuje se velkou přesnosti měřených hodnot 
V ě'rokérn rozsahu, oboustrannou možnosti komunikace s PC. 
paměti pro 10 000 naměřených hodnot. grafickým LCD disple-
jem s pěňšvicanim e mä vestavěny , hodiny Dopiněk P0294 
rozšiřuje jeho použiti ina oblast třífázových spotřetaču. Rozmě-
ry jsou 270 ir 240 x 130 mm. hmotnost 4 kg Další doplňky 
umožňuji jednak ověřeni správně funkce. snimäni čárového 
ködu. měřeni of áček teploty, proudu do 20 A kleštovým ampér-
metrem a speciální přípravek pro revire zdravotnických pilsŕro-

luz hlediska !iv unikajících proudu 

Obr. 1. Předpokládané vysíláni stanice 
°LUMPS? ze stánku Ceského radio-
klubu se pro enormni rušeni mohlo odbý-
vat wdy až veder po skončeni veletržní-
ho reje. nespočet spínaných zdroju 
produkoval ruseni. Mere bé2ný provoz 
na pásmech pees den znemožňovalo 

-WOEti 77.-f---e> 
.?tel 

banas vr1111C 
's  I iieal 

1. • 

orri7 
a 43 7 1, 

Obr 2 e 3. Společnost Panasonic Elect-
ric Works získala ze svuj kamerový sys-
tem PV500 oceněni Zlaty AMPER 2008 
Systém je určen pro prumystove snímání 
obrazu, mä pětiprocesorovou konfiguraci 
a disponuje Mytmt kamerovými vstupy. 
do kterých lze zapojit tři druhy kamer 
v libovolně kombinaci. Je vybaven nový-
mi vyhodnocovacími algoritmy a mož-

nosti připojeni pies Ethernet 

Obr 5 Na sae si latish i příznivci vysokofrekvenční techniky - 
napt firma Rohde6Scharz vystavovala plejádu svých přistro-
ju s kmitoctovými rozsahy do desítek Ghlz - konečně jejich při-
stroje se uplatni tpři testech ne EMC nebo při přenosech utajo-
vaných obchodních informaci jak prostiednict vim ISDN. tak 

mobilních síti 
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SVĚTOZOR 

ets, see ,eae, 

• 

Bache 
pro „ideälni" diodu 

Ve spojeni s externím tranzistorem 
MOSFET s kanálem N, který je řadi-
čem ovládán tak, te se chová jako di-
oda s malým úbytkem v propustném 
směru. umoiňuje tato zajímavá sou-
částka vyráběná firmou Linear Tech-
nology (www linear com) nahradit 
konovou Schottkyho diodu a vzhledem 
k menšimu úbytku napětí dosáhnout 
výrazně menších ztrát. LTC4357. kte-
rý muže pracovat se vstupnim nape-
tim od 9 do 80 V. nalezne použiti 
zvláště v napájecí části systému' 
u nichž se vyžaduje vysoká spolehli-
vost nebo sdíleni zátěže, tIm, že se 
dva, připadne vice napájecich zdroju 
připojuje k systému diodami předsta-
vujicimi tak logickou funkci NEBO 
(OR). Partite přitom zajištuji plynulý 
přechod z jedné větve na druhou, aniž 
vzniknou oscilace, a rychle zamezí 
zpětným proudum ph poruše či zkra-
tu v některém zdroji Použité MOSFET 
mohou byt jak v provedení s řidicim 
signálem 4,5 V (logické) pro napiti do 
20 V. tak standardni typy s vyšším 

napitím. LTC4357 se dodává 
v pouzdrech DFN (2 . 3 mm) se 6 4-
vody a bezvývoclověm pouzdře MSOP 
Předpokládá se využiti nap?. v tele-
komunikacich a autoelektronice 

DUI 

a: 

/C4 'Is I 7-- ). 
Li true   4 
Nový mikromechanický 
thosý akcelerometr 

V přistropch moderní elektroniky 
yěetne spotřebni. jsou stále častšji 
využívány akcelerometry ar už pou-
ze pro detekci změny patchy, jako je 
tomu např při ochraně před odcize-
ním, řizeném managementu napáje-
ni nebo při skutečném měřeni zrych-
leni. To, co bylo vzhledem k nákladum 
ještě nedávno prakticky nevytiždelné. 
umožnily až mikromechanickä akcele-
rometry Jejich předni výrobce, firma 
STMicroelectronics. Wong st.conh 
rozšir ila nedávno řadu senzoru pro 
malá zrychleni o nový typ třiosého ak-
celerometru LIS344AL s rozsahem 

_3.5 g (-35 m/s2). který však odolá 
'turn až 10 000 g. Vzhledem k roz-
mèrum plastověho pouzdra 4 . 4 . 
1.5 mm a male spotřebě je tento ak-

celerometr zvláště vhodný pro bateri-
ově napájená přenosná zařizeni. jako 
jsou mobilní telefony, fotoaparáty. pře-
hrávače. RDA dálkově ovladače a pří-
stroje pro sport. Ph odběru velkěho 
množství je cena 1.4 USD 

Rychlý miniaturní optotlen 
s malým napäjecim napětim 

Pro rychli logické systémy rozhra-
ní prumyslových automatizačních 
systemu nebo plazmově panelové dis-
pleje le určen miniaturni optočlen 
TLP2066 s izolačním napětím 3,75 kV 
dodávaný firmou Toshiba Electro-
nics Europe (www fosluba-compo-
nents com). Optočlen obsahuje 
v pouzdře MFSOP6 (44 . 3.6 . 2$ rnm) 
GaALAs infračervenou LEO a rychlý 
fototranzustor s velkým zesilenim. Ma-
ximálni zpožděni šířeni signálu 60 ns 
umožňuje spínat signál s frekvencí až 
20 MHz Výstup obvodu tvoří zapoje-
ni typu „totem pole". Norninäinl napá-
jecí napěti je 3.3 V, maximálni odebí-
raný proud 5 mA Funkčnost TLP2066 
je zaručena v rozsahu teplot -40 at 
100 °C 

Budiče pro nove generace 
svítivých diod 

Moderní .osvěllovacE LED s velkou 
svitivostí ;sou napájeny proudem až 
1.5 A To vyžaduje i odpovídající bu-
diče, k nimž patři r nova řada 
ZXLD132X řídicích obvodu firmy Ze-
tex (www zetex com). Jsou to DC/DC 
měniče s civkou, pracupci podle typu 
součástky jako snižovací, zvyšovací 
či v kombinovaném režimu Pro vstup-
ni napětí od 4 do 18 V a vystupni 
proud nastavitelný al do 1 5, A je ur-
čen typ ZXL01320. podobně pro 

1.2 až 12 Va IA budič ZXLD1321 
a konečně ZXLD1322 pro 2,5 at 
15 V a výstupni proud 0,7 A. Maximál-
ní výstupni napiti je u všech 18 V kli-

dová vlastní spotřeba 12 pA. Maximal-
ni výstupni proud pro 3 až 5 sériově 
zapojených LED se nastavuje exter-
ním rezistorem a následně jej lze mě-
nit v širokém rozsahu analogovým na-
pitím nebo impulsnä modulovaným 
signálem na řidicím vstupu Ke kom-
penzaci vlivu teploty lze připojit exter-
ní termistor. Typická ůčinnost, s niž 
zapojeni s těmito obvody pracuji, pře-
sahuje 80 %. Použitě pouzdro DEN 
má pudorys pouze 3 4 mm K před-
pokládaným aplikacim path výkonná 
záblesková zařizeni, běžné i nouzově 
osvětlení se svítivými diadem např 
y automobilech, připadne náhrada ha-
logenových žárovek 

Tranzistory IGBT 
pro UPS a solární invertory 

Tranzistory IGBT (Insulated Gate 
Bipolar Transistors) kombinuji výhod-
né vlastnosti tranzistoru MOS (zvláš-
tě bezproudove řízeni) a vyšši prou-
dovou zatititelnost vlastni bipolárnim 
tranzistorum K jejich přednim světo-
vým výrobcum path firma Internatio-
nal Rectifier (wwwirtcom). Novä 
redo tranzistoru IGBT pro napěti až 
600 V se strukturou Trench, optimali-
zovaná pro spínací kmitočet 20 kHz. 
je určena předevšim pro zdroje nepře-
rušitelnäho napájeni (UPS) a solární 
invertory s výkonem do 3 kW. V těchto 
aplikacích lze s nimi diky menším 
übytkum a spinaarn ztrátám zmenšit 
ztráty až o 30 %. lnterni antiparalelni 
diody rovně₹ redukují elek-
tromagnetické rušeni Pit typu ozna-
čených IRGB4059-63PbF, všechny 
v pouzdrech TO-220, jsou na napětí 
60Q V pro jmenovitě proudy od 4 do 
48 A JH 

jr _I Car 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM  
Prijimače 

s nepřímým zesílením 
(superheterodyny) 

(Pokračováni) 

Jednoduchý superhet vhodný pro 
přijem rozhlasu však při vyšších ná-
rocích ut nedostačuje. Proto se v tzv. 
komunikačních přijimačích používali 
složitější zapojeni, umožňujíc' zlepšit 
potlačeni zrcadlového přijmu a zvět-
šit odolnost přijímače proti interferenci 
a křížové modulaci 

Přijimač podle obr 110 používá 
relativně vysoký mezikekvenčni kmi-
točet V mezifrekvenčnim zesilovači 
jsou misto filtru s LC obvody použity 
k získaní potřebně selektivity krysta-
lové filtry. Rezonančni obvody s civ-
kami nemají totiž takovou jakost. aby 
s nimi bylo možné vyrobit na kmito-
čtu okolo 10 MHz filtr se šířkou pas-
ma jen několik kHz V přijímači jsou 
použity směšovače s velkým dynamic-
kým rozsahem. Vypustí-li se vf pied-
zesilovat, lze dosáhnout velkou odol-
nost vuti křížové modulaci. Oscilátor 
se skokově prepinä po jednotlivých úz-
kých pásmech. V rozsahu pásma se 
jemně přeladuje jako u klasického 
superhetu. Vysoký kmitočet mezifrek-
vence klade zvýšeni nároky na stabi-

litu oscilátoru Na vstupu přijimače 
vystačíme s pásmovou propustí, pro 
potlačeni zrcadlového přijmu není 
nutný souběžně laděný obvod Pás-
mová propust je naladěná na střed 
pásma a přepíná se současné s osci-
látorem. Oscilátor bývá v některém ze 
stabilních zapojeni, někdy je dokon-
ce umístěn v termostatu. Pro přesně 
naladěni Ize použit také oscilátor 
s fázovým závěsem nebo číslicovou 
stupnici. 

Na obr. 111 je přijImač s dvojim 
směšovánim starší koncepce. Přijí-
maný signal se směšuje s pevným 
kmitočtem získaným krystalovým os-
cilátorem. Za směšovačem získáme 
relativně vysoký mezdrekvenčni kmi-
točet (např 1.5 at 2 MHz) Následuje 
laděný obvod a další směšovat část 
od laděné propusti dale je vlastně kla-
sický superhet s kvalitně řešenými 
obvody, kmitočtově stabilní a s velmi 
dobrou selektivitou. část před druhým 
směšovačem je vlastně jen konvertor, 
kterým se požadovaná pásma krát-
kých vin převädčji do jednotného pás-
ma Vstupní obvody se opět skokově 
prepinaii pro jednotlivě ozsahy sou-
časně s krystalem oscilatoru. Pro la-
děni na všech rozsazích se používá 
jediná mechanická stupnice, ke krou-
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Obr. 110. Přijimač s vysokým mezitrekvenčnim kmitoctem 
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Obr 111 Starší koncepce přijimače s riven, směšováním 
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Obr 712 Moderní komunikačně přijimat typu Up-Convener 

vieur 

top 

tact° na stupnici je pak nutno jeste 
piipočist kmitočet krystalu 

Přijimač ma lepši potlačeni zrca-
dlového příjmu net klasický superhet. 
avšak je málo odolný %Jai intermodu-
laci a křitově modulaci. Je to zpuso-
beno tim, że selektivita přijimače je 
soustředěna až ve 2. mezifrekvenci. 
Výhodou je jednoduchá realizace vi-
cepásmového přijimače 

Moderní komunikační přijimače 
(obr 112) poutivaji velmi vysoký prv-
ni mezdrekventni kmitočet, který je 
výše net nejvyšši přijimaný kmitočet 
Krátkovinný přijimač s rozsahem do 
30 MHz používá kmitočet 1 mezdrek-
vence 40 až 50 MHz Proto se tato 
koncepce označuje jako Up-Conver-
ter Přijimač má extrémní zrcadlovou 
selektivitu, aniž by bylo nutně poulit 
na vstupu přijimače laděný obvod. 
vstupni ohvod hývä řešen bud jako 
přepínatelný LC obvod nastavený na 
stied přislušněho rozsahu. anebo čas-
těji jen jako pevně nastavená dolni 
propust (zde s frna, 30 MHz) dopl-
něná přepínaným několikastupňovým 
suboktávovým filtrem pro potlačeni 
pčienych intermodulací 3 řádu. 

Za vstupní propusti následuje ate-
nuátor s velkým rozsahem regulace 
a širokopásmový vf predzesilovač. Na 
předzesilovač jsou kladeny velké nä-
roky Musí mít nejen malý vlastni šum 
ale take must bez zkreslení zpraco-
vat veškerou směs vstupních signálu 
ve velkém dynamickém rozsahu 
Směšovač bývá zpravidla diodový 
s dvojitým vyvazenim I zde je duieži 
tä linearita ph zpracováni velkých 
vstupních signálu vysoký kmitočet 
první mezifrekvence klade mimořád-
ně nároky na stabilitu kmitočtu pro 
prvni směšovač. Kmitočet bývá odvo-
zen od krystalového oscilátoru kmito-
čtovou syntézou s fázovým závěsem 
Protože kmitočtová syntéza umožnu-
je jen nespojitě přeladováni, musí byt 
krok laděni velmi malý 

Komunikační přijimače jsou schop-
ny zpracovat ruzně typy modulaci 
Slits pásma 1. mezdrekvence se ob-
vykle voli tak, aby vyhověla modulaci 
s nejvétši šířkou pásma Kmitočet pro 
druhý směšovač je odvozen od krys-
talového oscilátoru, zpravidla téhož, 
který je použit pro kmitočtovou synté-
zu. Ve druhém mf zesilovači je sou-
středěna většina zesileni a selektivity 
přijimače K získání selektivity se opět 
poutivaji krystalové filtry nebo filtry 
s povrchovou akustickou vinou 
(SAW), nifty se obvykle přepínají 
podle typu modulace. Protože přijímač 
nemá vstupní laděný obvod, nemusí 
se řešit souběh jeho naladěni s osci-

látorem Vil 
(Pokračován! přišlé) 
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Mikrokontroléry PIC (6) 7 r 
Potřebné vybaveni 

(Pokračováni) 

3) Vývojově desky, zdroj a další vy-
baveni 

Po naprogramováni mikrokontrolé-
ru je nutně ověřit funkčnost zapojeni 
s mikrokontrolerem. K tomu je 

použit ruzné univerzální vývojové 
desky, vývojově desky vlastni výroby 
nebo nepäjive kontaktni pole. Mnoho 
zapojeni s mikrokontroléry PIC lze 
otestovat na speciálnich vývojových 
a výukových deskách pro práci s mac-
rokontroléry PIC, které vyrábí např. 
firma ASIX. Tyto desky obvykle obsa-
huji LLD, popř. LCD displej. sadu 112-
eitek, ruzne analogově prvky (např. 
potenciometr, mikrofon. totorezistor), 
komunikační rozhraní a všechny ne-
zbytné obvody pro sprävnou funkci 
mikrokontroléru a přip pro komuni-
kaci s PC. Podobné vývojově desky 
podstatně usnadni osvojeni si proble-
matiky programování PIC Jejich ne-
výhodou je ovšem určitá neflexibilnost 
a podpora pouze omezeného počtu 
mikrokontroléru (nebo dokonce jen 
jednoho) 

Za nejpraktičtejši osobně považuji 
použiti nepäjiveho kontaktniho pole, 
které lze dle potřeby dopinit vlastními 
moduly např. modulem s tlačitky, 
modulem s diodami. modulem s LED 
displejem apod. Nepäjivé kontaktní 
pole poskytuje naprostou volnost při 
testováni a vývoji aplikaci. K napáje-
ni zapojeni muieme použit stabilizo-
vaný napájeci zdroj 5 V. baterii 4.5 V. 
pop' dva nebo tři články 1,5 V 
Co se tyče dalšího vybaveni. urči-

tě se bude hodit nijaké základni nä-
čadi, jako nape pinzeta pro práci s in-
tegrovanými obvody, male ploché 
a štipaci kleště, nut apod Dale urči-
té využijete nijaký ten dignálnl multi-
metr nebo logickou sondu a popř 
i mikropáječku 

4) Mikrokontroler PIC 
Abychom mohli otestovat námi vy-

víjené programy v praxi, budeme sa-
mozřejmé potřebovat vhodný mikro-
kontrolěr. Společnost Microchip nabízi 
široký sortiment mikrokontroléru, kte-
ré se liší často pouze v detailech. 
Někdy proto mute být obtížné se v ši-
roké nabídce zorientovat. Volba vhod-
ného mikrokontroléru primo vychází 
z požadavků vyvijene aplikace a ob-
vykle je kompromisem mezi výbavou 
mikrokontroléru a jeho cenou Prato-
že se v tomto seriálu nebudeme za-
bývat jednou konkrétni aplikaci, vy-
bereme si takový mikrokontrolér, který 
je přiměřeni vybavený a umožni nám 
seznámit se i $ některými pokročilej-
šimi funkcemi, ale který je přitom do-

statečně jednoduchý a zároveň ceno-
vé dostupný Jedním z takových mik-
rokontroléru je PIC16F88. 

Záldadni vlastnosti mikrokontrolé-
ru PIC16F88-
• 18 vývodu, 
• napäjeci napětí 2 aż 5.5 V 
• 7 kB programově paměti typu 

flash (až 4096 instrukcí), 
• 368 B paměti RAM. 
• 256 B paměti EEPROM, 
• interní oscilátor s maximálni frek-

venci 8 MHz (extemi oscilátor max. 
20 MHz), 

• desetibitový analogově-digitälni 
převodník (7 kanálu), 

• pokročilé řízeni spotřeby 
• podpora nizkonapěťověho progra-

mován 
• 2 komparátory, 
• modul CCP (Capture/Compare/ 

PVVM). 
• synchronni a asynchronní sériový 

port. 
• instrukce pro zápis do programo-

vě paměti mikrokontroléru (self-
write). 

Mikrokontrolěr lze zakoupit v pro-
dejnách s elektronickými součástka-
mi za cenu přibližně 100 Kt. Alterna-
tivně je motile si nechat za slat 
zdarma vzorek přímo od firmy Micro-
chip K odběru vzorku se však lze za-
registrovat pouze s pouter' firemní-
ho nebo univerzitniho emailu. 

Programátor 

Mikrokontroléry PIC se programuji 
prostřednictvirn sériového rozhraní 
ICSP (In-Circuit Serial Programming) 
Rozhraní sestává z datového vodiče 
POD, který zprostředkovává přenos dat 
z programátoru do mikrokontroléru 
a opačně, vodiče s hodinovým signá-
lem PGC. vodiče napájeni VD° a GND, 
vodiče se zvýšeným programovacim 
napětím Vpp a vodiče PGM aktivujíci-
ho nlzkonapěrove programováni 

Datový signal je obvykle přiveden 
na vývod RB7, hodinový signal na 
vývod RB6, programovací napětí Vpp 
(obvykle 13 ± 0.5 V) na vývod MCLR 

RAVANVCVeffVftu. 

RAOEAN3Nmr1C1CMT 

RA4ANNTOCKVC2CUT 

RAS/MC-URN., 

ONO 

R&MNVCCP1 

RBUSOVSIDA 

ROVSCORXICY 

RBIPCMACCP1 

RAPAN1 

RAYANO 

iRA710SClICLKI 

RAORDSCZCLKO 

V 

RB7/ANS/PCORICSI 

REWAN5MCCIT1050,1-1CKI 

RESŠŠIDOCK 

REWSCK/SCL 

a napájecí napětí na příslušně vývo-
dy mikrokontrolěru VDD a GND. Signál 
PGM se používá pouze u mikrokont-
roléru podporujicích nizkonapěťově 
programováni a obvykle se připojuje 
k vývodu RB3 Rozmistěni vývodu 
mikrokontroleru 16F88 s vyznačenými 
vývody pro připojeni programovacích 
signálu ukazuje obr 4 

Mikrokontrolěr pfecházi do progra-
movaciho modu phvedenim zvýšené-
ho programovacího napiti Vpp na 
vstup MaR/Vpp, na kterém predtim 
byla úroveň L. zatimco na vstupech 
RB6/PGC a RB7/PGD je úroveň L 
Novejši mikrokontrolery PIC (včetně 
16F88) podporují rovněž nizkonapě-
rove programováni (Low-Voltage 
ICSP nebo LVP), při kterém není po-
třeba zvýšeného programovacího na-
pěti na vstupu M'CLA/Vpp. V tomto při-
pa dě přechází mikrokontrolěr do 
programovaciho módu se zménou 
úrovni na vývodu RB3/PGM z L 
(GND) do H (VDD), zatimco na vstu-
pu MCLR/Vppje úroveň H (V00 ). Niz-
konapělový programovaci mód lze 
zakázat vynulováním příslušného bitu 
v konhguraenim slově mikrokontrolé-
ru (bit 7 v konfiguračnim stove 1 ). ph 
prvnim programováni je však tento 
mod vždy povolen, Po deaktivováni 
nizkonapěťoveho programováni /ze 
vstup RR3 použivat jako standardni 
vstup/výstup a do programovacího 
módu lze ph dalším programováni pie-
jit pouze přivedením zvýšeného pro-
gramovaciho napětí na vstup MCLR 
V opačnem pčipadě zastává vývod 
R83 funkci PGM a musí být připojen 
na nizkou úroveň (obvykle pčipojenim 
na GND přes rezistor 10 k12). 

Mikrokontrolěr PIC16F88 podporu-
je dva programovaci algoritmy v zá-
vislosti na velikosti napájecího napiti 
VDD Konkrétní programovaci postu-
py jsou obvykle odlišně u ruzných typu 
mikrokontroleru, nás však nemusí 
zajimat Správně naprogramováni 
mikrokontroléru zajišťuje programátor 
a obslužný software na PC 
V programovacim modu je možné 

naprogramovat ratan programovou 
paměť mikrokontroleru, ale rovněž 
datovou paměť EEPROM. konfigu-

račni slova, ve kterých jsou uložena 
duletitä nastaveni mikrokontroléru 
(např. nastaveni oscilátoru. nizkona-
peťoveho programování, VVDT apod.) 
a identifikační kód mikrokontroléru. 

Vit špringl 
(Pokračováni příště) 

Obr 4 
Rozmístěná vývodu 
mikrokontrolěru 

PIC16F88 
s vyznačenými vývody 
pro pitmen; progra-
movacích signálú 
rozhraní ICSP 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Obvod pre prectienie 

doby osvetlenia 
interiéru auta 

po zatvoreni dyed 
V PE bolo už uverejnených nie-

kolko zapojeni na preditenie doby 
osvetienia interieru auta po zatvoreni 
dveri. Vysküšal som niekolko. ale 
všetky mall tú istú nectnost, že prak-
ticky okarntite po zatvoreni dveri auta 
poklesla intenzita osvetlenia a dalej 
klesala. Zapojenie uvedeně na obr 1 
tento nedostatok nemá Interiérová 
žiarovka svieti celý čas pinou intenzi-
tou a nezáleží na jej výkone. Pritom 
je zapojenie verni jednoduché. 

Popis funkcie 

Pri zatvorených dveräch auta je 
dverný spinač DS rozpojený. Cl je 
ce? prochod BE tranzistora TI a re-
zistor R2 nabitý a ce? Ti tečie len 
zbytkový průcl CE Ti. Co sü rádovo nA 

Po otvorení dveri sa DS zopne 
a Cl sa ce? died:1u D3 a rezistor R1 
prakticky okamtite vybije Ti sa ba-
zovým průdorn. ktorý určuju súčiast-
ky Rl. D3. R2. otvori a zapne relé REl. 
Kontakty reté premosha diódu D1 

Po zatvorení dveri sa DS rozpoji 
a Cl sa začne nabijal cez prechod 
BE Ti Tento průd udržuje Ti v zo-
pnutom stave Ako sa zvyšuje nape-
tie na Cl. klesá bázový a tým aj ko-
lektorový prúd Tl. Vzhradom na to. 
že pritahový prúd relé je váčši ako 
pridaný. ostáva Pel zapnutě a Z1 
svieti piným jasom. Ak klesne prúd 
T1 pod hodnotu pridrtněho prüdu. 
reté sa rozpojí a 21 Zhasne Diäda 
D1 zabraňuje vybdiu Cl cez zopnutě 
kontakty RE1 03 zabrariuje nabija-
niu Cl ce? rozpojený DS. Niekorko 

Obr 1. Obvod pre predhenie 
doby osvettenia interiéru auta 

po zatvoren1 dyer! 

000 
L O OJ 

Obr 2. Obrazec plošných spoloy 
obvodu pre predhente doby 

osvetlenia (mer: 1 1) 

Obr 3. Rozmiestnente súčiastok 
na doge obvodu pre predhenie 

doby osvetienia 

sekůnd po zhasnuti Z1 tečie do obvo-
du opal len zbytkový prúd Ti 

Dižka času, kedy je REI zopnutě, 
zaleži od priditného prüdu. kapacity 
Cl. odporu rezistora R2 a prúdového 
zosilnenia T1 Prikon 21 tento čas 
neovplyvnuje S pridržným prúdom 
REI 10 mA a průdovým zosilne-
nim 180 tranzistora T1 bola doba do-
svitu asi 10 s. 

Konštrukcia 

Cele zariadenie s relé DU_ sa 
zmesti na dosku s plošnými spojmi 
o rozmeroch 31,8 x 29,2 mm. Možné 
nesenie je na obr 2 a obr 3 

Kondenzátor Cl je na doske polo-
ženy Ochrannů diedu D2 vačšinou 
netreba osádzat. lebo je už integro-
vaná v puzdre relé 

Doska sa dá vrnontovat do strop-
něho svietidla auta. 

Zoznam súčiastok 

R1 
R2 
Cl 

D2, 03 
Ti 
RE1 

220 miniatůrny 
47 kš2. miniatürny 
47 pF/16, radiálny 
1N4007 
BC557 
relé OIL. 12 V/1 A 

Ing. Ivan Malik 

Magnetický držák baterii 
Popisované řešení držáku bated' 

mne napadlo. když jsem si z Kutila 
přinesl silné magnety. Jak jsem Si 
s nimi hrál přicvakly se na tutkove 
akumulátory povalující se na stole. 

Zbytek byl dílem doslova vteřin. Jed-
nodušší už to být nemuie 

Znáte to. Potřebujete nabit tutko-
vé články a monočlánky Doma, v dil-
ně. laboratoři, na cestách. A jako na 
potvoru nemáte ten správný držák. 
Nebo honem potřebujete nějaký člá-
nek vyzkoušet. To abyste měli pině 
šuple držäku podle počtu a typu člán-
ku To same na cestách. 

Tak tyhle starosti se pro vás sta-
nou minulosti Potřebujete malý, 
elegantni, jednoduchý, univerzalni 
a levný držák s téměř neomezenými 
možnostmi, Prosim, tady je 

Využijeme vlastnosti NiCd. bliMH 
a primárních alkalických blánkü. że 
jsou celé z feromagnetickeho materi-
álu - z ocelového plechu. Na trhu jsou 
velmi silné kovové magnety ruzných 
tvaru. Nejmenší jsou za par korun 
k dostáni např v prodejnách Kutil 
nebo je naleznete v nabidce na inter-
netu. Pro näš účel využijeme diskové 
magnety o pruneru podle potřeby 4, 8 
nebo 10 mm. kterými spojime články 
za sebou 

Na dalši magnety připájime přívod-
ni vodiče. Pil pájeni se nesmi magnety 
přilit zahřät, protože při vysoké teplotě 
snadno natrvalo ztráceji magnetis-
mus Proto magnet pricvakneme třeba 
na kladivko, kleště apod tak. aby tep-
lo bylo dobře odváděno Před pájenim 
potřeme pájené misto paled kapali-
nou Mně se pro takové případy 
osvědčuje passel kapalina na hlinik 
Pocínovaný vodič päjime s co nejkrat-
šim ohřevem Misto vodiče lze k mag-
netu podle potřeby připájet i konektor 
nebo šroubovací očko A to je vše. 

Zdá se vám to až přiliš proste? 
Ano, je to proste Misto spousty ne-
skladného harampadi máte šikovnou 
pomucku která se vejde do krabičky 
od filmu Pomoci magneticky vodi-
vých propojek a dalších magnetu mu-
tete články propojovat i paralelně 
Doslova si a nimi mutete hrát jako 
s dětskou stavebnici 

Magnetické připojeni lze použit 
všude tam, kde nehrozí poškozeni při-
stroju magnetickým polem. Dustedre 
se vyvarujte blízkosti magnetických 
paměrových médii včetně pevných 
disku. notebooku apod., u popsaných 
magnetu se jedna o vzdálenosti Řádo-
vě v cm. To je jedině omezeni 

Na stejněrn základě si mutete vy-
rob( magnetické konektory chránící 
proti prepólováni a celý system mag-
netického propojeni. Aby se vodič po 
čase neulomil, lze spol zalít epoxide-
vou pryskyřici nebo jinou zalěvaci 
hmotou a z magnetu ponechat jen 
kontaktni plošku. 

Určitě přijdete i na další možnosti. 

Kama Švec 
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Elektronický kanárek 

Jedná se o akustickou hříčku na-
podobujicl zpěv kanárka, kterou je 
možně použit jako hračku nebo re-
klamní poutač Zpěv zazni po krátkou 
dobu vždy po stisknuti tlačítka Zpěv 
je tvořen krátkými opakujicimi se tryl-
ky, během nichž je vydáván vysoký 
tón s rychle kollsajicim kmitočtem. 

Kvuli ověřeni funkce a posouzení 
věrnosti 2pěvu" byl vzorek elektro-
nického kanárka realizován na desce 
s plošnými spoji a vyzkoušen. Foto-
grafie desky se součástkami je na 
obr 4 

Popis funkce 

Schema elektronického kanárka 
je na obr 5 Přistroj obsahuje jeden 
monostabilní klopný obvod (MKO) 
a tři multivibiátory. které vytvářeji vý-
sledný poměrně složitý signal zpěvu 
V MKO I multivibrátorech jsou využi-
la celkem čtyři hradla NAND typu 
Schmittuv klopný obvod (SKO), kte-
rá jsou obsažena v jednom pouzdře 
obvodu 4093 (101) 
MKO s hradlem 101C určuje dobu 

zpěvu. V klidu je na výstupu hradla 
nízká úroveň L. kterou jsou multivib-
rätory zablokovány Při stisknuti tla-
čitka Si přejde výstup hradla do vy-
soké úrovni H. multivibrátory se 
aktivuji a spustí se zpěv. Po uvolněni 
tlačitka nezmlkne zpěv okamžitě, ale 
trvá ještě po určitou dobu, což je 
dáno časovou konstantou součástek 
Rl. P1 a Cl Dobu zpěvu po uvolnění 
tlačitka lze nastavit tornrem PI v roz-
mezí přibližně 1 až 13 s 

Multivibrátor s hradlem 10113 ur-
čuje periodu opakovaných trylku 
Trimrem P2 fi lze nastavit od 90 do 
530 ms Trylek (ph úrovni H na výstu-
pu hradla 1018) trvá vždy polovinu 
této periody, druhou polovinu vyplňu-
je mezera mezi trylky (při ůrovni L na 
výstupu hradla 1018) 

Dalši multivibrätor s hradlem 101C 
kmitočtově moduluje výšku tonu bě-
hem trylku a vylváři tim klokotáni' 
tonu Perioda kmitočtově modulace se 

4093 

I JS 

st 

- ) 2 

*t  

Obr 4 
Elektronický 
kanárek 

nastavuje tornrem P3 v rozmezi 12 
až 30 Ms Modulační signal se z mul-
tivibrátoru odebírá z kondenzátoru 
03 Signal mä pruběh rampy - napěti 
na C3 téměř po celou delku periody 
pomalu vzrustá. zatímco na konci pe-
riody prudce klesá. Nesymetrického 
časového pruběhu modulačruho sig-
nálu je dosaženo použitím diody Dl. 
pies kterou se 03 rychle vybíjí při 
árovni L na výstupu hradla 101D. 

Rozkmit modulačniho signálu je 
dán hysterezí SKO na vstupu hradla 
elo as použitým 101 od hrmy Phi-
lips bylo během trylku naměřeno na 
C3 ss napětí pohybující se mezi 4,0 
a 4.9 V V mezeře mezi trylky je vý-
stup hradla 101D trvale v úrovni H 
a napěti na 03 exponenciálně vy-
stoupá at k úrovni napajeciho napěti. 

Posledni multivibrátor s hradlem 
101A vytváti ton zpěvu Výšku tónu 
určuji hodnoty součástek 04. R5. P4 
a vnitřní odpor tranzistoru Tt. který je 
připojen paralelně k R5 a P5. Nape-
tim přiváděným z 03 na bázi T1 se 

mění vnitřní odpor Ti a tim se kmito-
čtově moduluje ton zpěvu. Tranzistor 
Ti je připojen k 101A pies mustek 
s diodami 02 až D5, aby se vnitřní 
odpor Ti uplatňoval při nabíjeni i vy-
bijeni kondenzátoru 04 

Při napěti 4,0 V na C3 lze Hymen] 
P4 nastavit výšku hi-nu zpěvu v roz-
sahu 3,2 až 5 kHz, ph napětí 4.9 V na 
03 je trimrem P4 výška tom nastavi-
telná od 6 do 9 kHz. V mezeře mezi 
trylky kmitočet tenu plynule stoupá až 
do oblasti ultrazvuku (rapt při napěti 
8 V na 03 je kmitočet tónu 67 kHz) 

Na vstup I 101A je přiváděn ovlá-
dací signál z MKO s 1010, jehož úrov-
ni L v kliclovem stavu je multivibrätor 
zablokován. 

výstupu hradla 101A je připojen 
piezoměnič SP1, který převádi gene-
rovaný elektrický signal na zvuk. 

Přístroj je napájen ss napětim 9 V 
z destičkově baterie nebo ze stabilizo-
vaného sítoveho adaptéru Klidový 
napäjeci proud je asi 350 pA, během 
zpévu je odebírán proud asi 10 mA 

R1 100R 

101C 10113 

4093 
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R4 DI 
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1k 014149 

500,, 100k P3 R3 
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Obr. 5. Elektronický kanárek 
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Obr. 6. Obrazec plošných spoju elektronického kanárka 
(měř 1 I. rozméry 45,7 x 38.1 mm) 

Konstrukce a oživeni 

Elektronicky kanárek je zkonstruo-
ván z vývodových součástek. které 
jsou připájené na desce s jednostran-
nými plošnými sloop. Obrazec spoju 
je na obr. 6, rozmístění součástek na 
desce je na obr 7 

Součástky osazujeme na desku 
od nejnizšich po nejvyšší Obvod 101 
vložíme do objímky. aby jej bylo při-
padni možné využit i v jiných přístro-
jích Na desce jsou dvě drátové pro-
pojky (jedna je pod rov) zhotoveně 
z odstrihnutých vývodu rezistoru 

Pokud desku správně osadime 
součástkami. steel po připojení na-
pájecího napětí nastavit pomocí trim-
ru optimální charakter zpěvu Rea-
lizovaný vzorek fungoval na první 
zapojenl, nejlepší nastaveni trimru 
bylo v okolí jejich střední polohy 

Oživeny vzorek byl dukladně vy-
zkoušen a proměřen, naměřené úda-
je jsou uvedeny v předchozím textu. 

Zvukový efekt dosti věrni gripe-
mina trylkováni zpěvného ptáčka, 
oproti skutečnému kanárkovi je však 
poněkud monotOnnl. 

Pro dosažení nejlepšího výsledku 
je nutně vyzkoušet aerie piezoměni-
če a 101 od ruzných výrobcu a vybrat 
nejvhodnější kusy 

Rl. R2 
R3 

R5 
R6 
P1 

P2, P4 

Seznam součástek 

100 ki2/0.6 %, metal 
68 kn./0.6 VV/1%. metal. 
1 k12/0.6VV/1%. metal 
470 kn/0.6 Wil cýo, metal 
10 Mn/0.6W/1%. metal 
1 M12. trirnr 10 mm leža-
tý (PT10V) 
500 klč, thmr 10m 
ležatý (PT10V) 

P3 

Cl 
C2 
03 
C4 
C5 
D1 az D5 
T1 RC549C 
101 CMOS 4093 (DIL14) 
objímka precizni D1L14 1 kus 
S1 seined tlačítko 
SPI piezoreproduktor 

KPE126 (WE) 
deska s plošnými spoji č. KEO2P3 

Elektor. prosinec 2007 

P2 

2 
Pi 

o 

P3 

o 
ii n 1-i PS  1.- 0 0 

01—K— CO 
-4 P4 I-

1 If- ?5 g 
Pt 

o o 

Obr. 7 Rozmistěni soutastek na desce 
elektronického kanárka 

100 kn. tnmr 10 mm 
ležatý (PT10V) 
22 pF/25 V. radiální 
2.2 pF/50 V. radiální 
1 pF/50 V, radiální 
2.2 nF/J/100 V. fóliový 
10 pF/35 V. radiální 
1N4148 

()RP CW vysílač 
pro pásmo 30 m 

Schema vysílače je na obr. 8. Jed-
ná se o jednostupňový vysilač s výko-
novým krystalovým oscilátorem, jehož 
vystupril signal je veden pies přizpu-
sobovaci článek 11 primo do antény 

Vysilač pracuje telegrafním pro-
vozem na kmitočtu 10 MHz a podle 

Obr. 8. ORP GIN vysílač pro pasmo 30 m 

Heliograph • Stereofonní koncový zesilovač 
TransiAmp 2120PA • LMTR - Měřič indukč-
nosti (pokračováni) • Jednoduchý detektor 
kovů • Jednoduchý poloduplexní USB/RF 
transceiver • Neon Driver 2008 

velikosti napájecího napětí odevzdá-
va do antény výkon 100 až 500 mVV. 

Oscilátor je v Colpittsově zapojeni 
a jeho kmitočet je řízen krystalem XI. 
Pokud bychom chtěli kmitočet v ma-
lých mezich ovládat, zapojime misto 
C2 trimr o kapacitě 150 pF Tranzis-
tor T2 je tzv spinaci (40 V. 0.8 A. 
250 MHz) v pouzdru TOS Takově 
tranzistory jsou dnes obtížnü dostup-
ne. vyskytuji se však hojně v domá-
cích zásobách (náhradou je např. 
KSY34 apod.). T2 je nutné opatřit 
chladičem Transformator TRI při-
zpusobuje anténu. Je navinut na to-
roidním jádru T-94-2 (Amidon) lako-
vaným měděným drátem o pruméru 
0,5 mm, mezi vývody 1 a 2 je 6 závi-
tu, mezi vývody 3 a 4 jsou 3 závity 
Civky v antěnnim článku fl jsou běž-
ně radiálni tlumivky 

Oscilátor je kličován prostřednic-
tvím tranzistoru Tl, který zkratuje 
předpěti báze tranzistoru T2. 

Vysilač muže byt napájen ss na-
pitím 5 až 20 V Při napiti 10 V ma 
klidový odběr asi 2 mA, při zaklíčová-
ni odběr stoupne na asi 55 mA 

Sektor 7-8/1994 

MAPAJENT 
ZEM 

J4 

Tématem čísla 3/2008, které vychiazi začátkem 
června 2008, jsou praktická zapojeni z elek-
troniky pro domácnost a doffed dílnu. číslo 
doplňuji zajímavé ukázky elektronických ob-
vodů tokamaku COMPASS 



LMTR VYBRALI JSME NA 

Menc indukčnosti .>< OBÁLKU  
Ing. Jih Doleblek 

Přístroj LMTR me'ří indukčnost cívek v osmi dekadických rozsazích 
20 pH, 200 pH atd. až 200 H s přesnosti asi 2 %. Naměřená hodnota 
je zobrazována na 3,5mistném displeji LCD. 

Merit pracuje na principu lineárniho ohmmetru. Do měřené cív-
ky se zavádí konstantni střídavý proud a snimá se úbytek napití 
na civce, který je přimo úměrný její indukčnosti. Snimaný úbytek 
napiti je pak analogově zpracováván tak, aby se na displeji zobra-
zovala primo indukčnost métene civky. 

Měřič je vestavěn do ploché plas-
love skříňky o rozměrech přibližně 
190 (d) x 140 (š) x 50 (v) mm. Na 
horní stěně skříňky je umístěn dis-
plej, přepinač rozsahu a konektor pro 
připojeni iněrene crvky. 

Přistroj je napájen stabilizovanými 
napětími +12 V (odběr max 200 mA) 
a -12 V (odběr max 100 mA) z vnej-
šiho síťového zdroje 

Přestože merit obsahuje jen dob-
ře ,chodive" obvody, je obvodově na-
tolik rozsáhlý a konstrukčně obtížný. 
że realizaci lze doporučit jen vyspě-
lým amatérum se značnými konstrukč-
nimi zkušenostmi. 

Popis funkce 

Jak jiš bylo uvedeno měřič in-
dukčnosti pracuje na principu lineár-
ního ohmmetru 

Nejprve si představme, że mame 
ideálni civku. jejiž náhradní schema 
obsahuje pouze indukčnost. Do této 
měřeně civky o indukčnosti Lx se zavá-
dí konstantni sinusový proud OE o kmi-
točtu fa men se napětí U na cívce 
Vztah mezi U a żje dán Ohmovým 
zákonem, du Hereby se misto odpo-
ru R dosadi modul impedance cívky 
121 což je u ideální civky její reaktan-
ce X 

X= 2-rt-fLx. [II. Hz. H] (1) 

Ohrnuv zákon ma pak tvar 

U IX= tarl Lx. [V. A. HZ. H] (2) 

Známe-li I a f. lze Lx odvodit z na-
měřeného napětí U podle vztahu 

Lx = UI(1.2-rf). [H: V. A. Hz] (3) 

Vzhledem k tomu. že Lx je přimo 
úměrná změřenému U, muže (při 
vhodném přepočtu) údaj voltmetru 
zobrazujiciho U vyjadřovat přímo ve-
likost Lx měřené civky. 

Skutečná cívka však kromě induč-
nosti Lx mä i ztráty. které lze vyjádřit 

sériovým ztrátovým odporem Rs (nebo 
paralelním ztrátovým odporem Rp). 
a parazitní kapacitu mezi vodiči vinu-
ti. kterou lze vyjádřit paralelně kapaci-
tou Cp (všechny tyto veličiny Rs. Rp 
i Cp jsou mimě kmitočtově závislé). 
Diky kapacité Cp má každá civka 
vlastni rezonanci na kmitočtu f„. který 
je určen vztahem. 

fv = 142-n-ALx Cp)]. [Hz. H. F] (4) 

U skutečně civky tedy není modul 
její impedance 121 rover na všech 
kmitočtech jell reaktanci X podle 
vztahu (1). ale na nízkých kmitočtech 
je konstantni a je přibližně roven Rs. 
zatimco na kmitočtu vlasini rezonan-
ce iv je raven paralelnímu ztrátovému 
odporu Rp cívky, který je Q krát vets' 
než reaktance X na témže kmitočtu 
Q je činitel jakosti civky, který je dán 
vztahem: 

Q= 2 it Lx/Rs 1-. Hz, H, nj (5) 

nebo 

Rp/Zni Lx [-; U. Hz H ] (6) 

Na kmitočtech nad vlastní rezo-
nanci se pak civka chová jako kon-
denzátor 
I u skutečně cheky však existuje 

oblast kmitočtu fr, ač 1,4, ve které 
s chybou menši než 1 Wo plati, ze im-
pedance 121 = X Je to dosti široká 
oblast kmitočtu zhruba 1000x až 113x 
nižšich, než je vlastní rezonanční kmi-
točet f, cívky. 

Přibližně do středu této oblasti je 
potřeba unmet kmitočet f konstantně-
ho proudu, chceme-li určovat indukč-
nost skutečné civky podle vztahu (3). 

Při zvětšováni indukčnosti civky 
se její vlastni rezonančni kmitočet 
zmenšuje a tim se posouvá směrem 
dolu i pásmo kmitočtu fpaž 44, na kte-
rých muzeme s dostatečnou přesnos-
tí určovat indukčnost civky Proto je 
nutné při přepináni měřicích rozsahu 
indukčnosti mind i měřici kmitočet f 

11 3.8 
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o. . 
Na základě měření skutečných ci-

vek a následujicIch výpočtu bylo ur-
čeno. že na rozsazích 20 a 200 pH 
bude použit měřici kmitočet 250 kHz, 
na rozsazich 2 a 20 mH kmitočet 
25 kHz, na rozsahu 200 mH kmitočet 
2,5 kHz a na rozsazích 2, 20 a 200 H 
kmitočet 244 14 Hz V praxi se tyto 
kmitočty osvědčily 

Po vysvětleni pnncipu meření a zdu-
vodneni. proč byly použity určité mě-
'lei kmitotty, si podrobněji popišeme 
zapojeni měřiče Celkově schema 
měřiče je pro svoji rozsáhlost rozdě-
leno do obr 1 až obr 5 Obvody jsou 
na jednotlivých obrázcich uspořádá-
ny logicky podle posloupnosti prubě-
hu signálu. obrázky však těž vystihují 
konstrukci přístroje, tj. seskupení 
součástek na jednotlivých deskách 
s plošnými spoji 

Stfidavý sinusový proud, který se 
zavadl do měřené civky. je genero-
ván obvody na obr. 1 až obr. 3. Aby 
byla amplituda proudu dostatečně 
stabilní a proud mil přesný sinusový 
pruběh a kmitočet. odvozuje se pře-
vodnIkem napiti/proud ze sinusově-
ho napětí. Mere je získáváno filtraci 
z pravoúhlého signálu generovaného 
čislicovýrni obvody 

Obvody zdroje sinusového napití 
jsou na obr 1 

Pravoůhlě signály o kmitočtech 
250 kHz a 244,141 Hz se střídou 1 1 
se odebírají z výstupu 04 a 014 War-
ni delay obsazeni v obvodu 4060 
(1041) Dělička je buzena signálem 
o kmitoštu 4 MHz z vnitřniho oscilá-
toru. Kmitočet je určován krystalem 
X41, takže je velmi přesný 

Pravoúhlé signály o knutočtech 25 
a 25 kHz se cdebiraji z výstupu de-
kadických děliček 10424 a 1042B 
(74HC390) Aby měly i tyto signály 
střídu 1 1. jsou dilči děličky obsaže-
ně v obvodu 74HC390 zapojeny do 
kaskády tak, že napřed je vždy zapo-
jen stupeň dělicí 5x a za nim vždy ná-
sleduje stupeň dělicí 2x. Signály se 
pak odebiraji z výstupu stupem dělí-
doh 2x 

10 ( Prakticka cicktrunika A Radio - 06/2008) 
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Obr 1 Generátor sinusových napětt který le na desce LbM 
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Obr 2 Konektor (K42V). který je na 
desce UM Přes tento konektor je 

generator stnusowých napětí z obr. 1 
propojen s ostatními obvody měřiče 

indukčnost' 

Pravoúhle signály z výstupu deli-
ček se do filtru, které měni jejich tvar 
na sinusový, zavadšji přes hradla 
I043A až 10430 (74HC00). Účelem 
hradel je zabránit přeslechum mezi 
signály - podle zvoleného rozsahu 
metené indukčnosti je otevřeno vždy 
jen jedno z hradel Hradla jsou ovlá-
dána binárními signály AA al DD. 
které jsou upravovány odporovými 
děliči R45. R46. R53. R54 atd. ze 
signálu A až O poskytovaných přepi-
načem rozsahu (signály A až O mail 
rozkmit asi 12 V. zatímco signály AA 
až DD must mit rozkmit asi 5 V). 

Obvody 1041 až 1043 ;sou napá-
jeny napětim +5 V ze stabilizátoru 
1044 (78L05) Diky stabilizovanému 
napájecimu napěti je rozkmit pravo-
úhlých signálu na výstupech hradel 
I042A až 10420 přesně definován 
a při změnách teploty apod se mini 
maximálně len o desetinu procenta 

Pravoúhlé signály se mění na si-
nusové odstraněním vyšších harmo-
nických filtry typu dolní propust. Nä-
vrh filtru vychází z požadavku. aby 
sinusový signal na jich výstupu mél 
harmonické zkreslení okolo 0,1 96. 
Protože budici pravoúhlý signal mä 
střidu 1 ' 1. obsahuje jeho spektrum 
jen liche harmonické (suclě ;sou nulové). 
Přitom 3. harmonická mä yob základ-
ní relativni úroveň přibližně -10 dB. 
5 harmonická -14 dB atd. Aby měl 
výstupni sinusový signál zkresleni 
okolo 0,1 %, musí tedy filtr potlačo-
vat 3 harmonickou budiciho signálu 
alespoň o 50 dB. Přitom horní mezní 
kmitočet filtru (pro pokles amplitudo-
vě kmitočtově charakteristiky o 3 dB) 
musí byt o něco vyšší než základní 
harmonická. aby základni harmonic-
kä ležela ještě na plochém temeni 
charakteristiky filtru a její amplituda 
se neměnila při zméné hodnot sou-
částek filtru při zméně teploty apod. 

Jako vyhovující byl zvolen filtr 5 
Řádu typu Butterworth nebo Šebyšev 
se zviněním max 0,25 dB s horním 
mezním kmitočtem rovným přibližně 
1.4nasobku základní harmonické bu-
diciho signálu. Pro signály o kmito-

čtech 250 a 25 kHz jsou použity jed-
nodušší LC filtry, na nižších kmito-
čtech. pro které nejsou I< dispozici 
cívky s potřebnou indukčnosti, jsou 
pouzity aktivnl Miry s operačními ze-
silovači (02)1046A až 104713. 

Na vstupech filtru jsou začazeny 
diagnostické konektory JP41 až JP44. 
Každý obsahuje čtyři kolíky označené 
čísly 1 aí 4. V provozním stavu jsou 
zkratovaci propojkou (jumperem) pro-
pojeny vždy koliky 1 a 2 a všechny 
obvody pristroje jsou tak uzavřeny. 
Při oživováni muzeme propojky od-
stranit a přes koliky 2 a 4 zavest do 
vstupú filtrů signal z testovaciho ge-
nerátoru. Tímto signálem pak kontro-
lujeme kmitočtově charakteristiky fil-
tru. 

Sinusově signály se z výstupu fil-
tru odebírají osmikanälovým multi-
plexerem 4051 (1045). Multiplexer je 
ovládán binarnimi signály E až G 
z přepínače rozsahu Na každém roz-
sahu se sinusový signal vede do mul-
tiplexeru přes zvláštni trimr (R50. 
R51 atd.). kterým se na daném roz-
sahu měřič kalibruje. Protože je mul-
tiplexer napájen asymetricky napitím 
+12 V. maji jeho vstupní signály ss 
předpěti asi +7.09 V, které je zavádě-
no do vstupu filtru z déliče R43, R44 

Filtry LC musi být přizpusobene 
- zdroj signálu i zátěž musí mit patřič-
ný vnitřní odpor, leery figuruje ph vý-
počtu hodnot součástek filtru_ V měřiči 

slouži k přizpusobení LC filtru přede-
vším rezistory R48. R49 a R56. R57. 

Protože priZpUSIDberlä LC filtry 2x 
zeslabuji přenášený signál, jsou i ak-
tivní filtry dopiněny odporovými děliči 
(R63. R6,4 a R74. R75). které těž 2x 
zeslabuji signal Díky tomu mají sig-
nály na výstupech všech filtru přibliž-
ně shodnou amplitudu. 
Z mulfiplexeru 1045 je signal ve-

den do převodníku napiti/proud přes 
oddělovací emitoroW sledovač s tran-
zistorem 441. který zajišťuje malou 
výstupni impedanci celého zdroje si-
nusového napeti. 

Zdroj sinusového napiti se propo-
juje s ostatními obvody měřiče pro-
střednictvím konektoru (vidlice) 1<41V. 
Z konstrukčních duvodu je součás-

ti zdroje sinusového napiti i přivod 
symetrického stabilizovaného napá-
jeciho napetí ±12 V pro celý měřič 
(vývody J1. J2). Vnéjši napájeci zdroj 
se připojuje na konektor ViZ (pětipó-
lová zásuvka DIN) a napájeci napětí 
z K1Z se vede na vývody J1, J2 přes 
spinet napájení St Diody 041 a 042 
chräni mě č při přepálování napáje-
cích napiti (předpokládá se, že na-
pájeci zdro mä výstupni proud ome-
zený na přbleně 1 A). 
Z konektoru K41V se všechny sig-

nály ze zd oje sinusového napeti při-
vädějf šes náctižilovým kablikem na 
konektor K42V, jehož zapoje-
ni je na ob 2. 

Obr 3 Převodník napětí/proud pro buzená měřeni cívky klerýje na desce LaM 
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Obr 4 Obvody zpracovávající napiti z měřeni cívky, které jsou na deskách LdM a LIM. a zdroj plovoucího napájecího 
need pro modul DVM (MI), který le na desce LcM (spolu s konektorem K42V) 

Z konektoru K42V se sinusové na-
Oh vede do převodníku napiti/proud. 
jeho z schema je na obr 3 Převodník 
je velmi jednoduchý - je tvořen Iran-
zistorem Ti s emitorovym rezistorem 
R4. Konstantní proud z kolektoru Ti 
(nezávislý na napětí mezi kolektorem 
Ti a zemi. pokud Ti pracuje v lineár-
ním režimu) je veden do kontaktu 3 
konektoru K2Z ke kterému se připo-
juje civka, jejíž indukčnost meřime. 
Měřici proud tekoucí cívkou se uzavi-
rä do zemi přes kontakt 1 K2Z a přes 
oddělovací článek R29 C5. 

Převodní konstanta převodniku 
napěti/proud se při přepínáni rozsahu 
mění pripojovanim rezistoru R6, R7. 
R12 a R17 paralelně k emitorovému 
rezistoru R4. Přídavné rezistory se 
připojuji prostřednictvim spínacích 
tranzistoru T2, T4 a 76, které jsou 
ovládány signály H, J, K z přepínače 

rozsahů. Tranzistory T3, T5 a T7 upra-
vuji úrovni ovládacích signálu. 

Aby vnitřní odpor napájeciho zdro-
je neovlivňoval velikost výstupnlho 
proudu převodnIku (předením na 
kmitočtu 250 kHz), jsou napájecí 
sběrnice +12 i -12 V dukladne zablo-
kovány kondenzátory C4 a C3 

Protože tranzistorem Ti nemute 
téci střídavý proud, je střidava složka 
kolektorového proudu Ti „podložena" 
větším ss proudem. Měřenou cívkou 
však ss proud protékat nesmi, proto-
že by ss magnetoval její případné já-
dro a ovlivňoval výsledek měřeni. 

Aby ss složka proudu z kolektoru 
Ti netekla do meteně cley, je ke 
kontaktu 3 konektoru K2Z připojen 
zdroj ss proudu s tranzistorem T8, 
který odebírá ss složku měřicího 
proudu. T8 je fizen operačním zesilo-
vačem 101A tak, aby na kontaktu 3 

K2Z (a tedy na rezistoru R29) bylo 
nulové ss napiti Přesná nulová veli-
kost tohoto napiti se nastavuje kom-
penzačním trimrem R33 OZ 101A 
pracuje díky C2 jako integrator, takže 
pro střidavý proud ma zdroj proudu 
s TB nekonečný odpor a neovlivňuje 
velikost stfidavého měřicirio proudu. 

'Ss složka měřicího proudu se pi( 
přepínáni rozsahu měnl v širokých 
mezích, a proto je při přepináni 
rozsahu měněn odpor emitorového 
rezistoru tranzistoru TB. Velikost 
proudu se mini přídavným rezisto-
rem R28. který se připojuje spínacím 
tranzistorem 79 k rezistoru R27. TO 
je ovládán signály J a Kz přepínače 
rozsahu přes obvod logického součtu 
s diodami 01. 02 a přes pfizpusobo-
vaci tranzistor T10. 

Schema obvodu, které zpracová-
vají napětí vytvořené na měřeně civ-
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ce prutokem měřícího proudu, je na 
obr 4. 

Zpusob připojeni měřené cívky Lx 
ke konektoru K2Z je na obr 4 znázor-
něn vlevo nahoře. Cívka se ke K2Z 
nepřipojuje přímo. ale prostřednictvím 
prolikusu K2V (pětipólové vidlice 
DIN). měřicích kabliku o deice 50 mm 
a krokodýlku LxHI a 1_81_0. Připojeni 
je teoreticky čtyřvodičově - přes kon-
takty 3 a 1 se do cívky zavádí proud 
a prostřednictvim kontaktu 5 a 4 se 
z ni snímá napěti. Deelem čtyřvodi-
čového připojeni je eliminovat pře-
chodově odpory kontaktu a přidav-
nou indukčnost přívodu Protože však 
civky s melon indukčností, u nichž je-
dine' mä čtyřvodičové zapojeni smysl. 
jsou obvykle miniaturní a těžko je 
možné k jejich vyvodum připojit čtyři 
krokodýlky je použito řešeni nazna-
čené na obrazku - civka se připojuje 
pouze dvěma krokodýlky. avšak ke 
krokodylkum vedou čtyři kablíky Rh 
tomto řešenl se sice uplatňuji přecho-
dově odpory mezi krokodýlky a cív-
ko". ale přídavná indukčnost přívodu 
je minimalizována - je asi 30 nH a lze 
ji snadno vykompenzovat 

Napětí sejmuti z cívky se zesiluje 
diferenčním zesilovačem s OZ 10111A 
101116 a 10112. Diterentni zesilo-
vat má napěťově zesileni asi 10 
a velmi velký vstupní odpor (30 MU). 
takže nezatěžuje měřenou cívku Kon-
denzátory C113 at C115 omezují 
podle zvoleného rozsahu pásmo pře-
nášených kmitočtu těsně nad měři-
cím aby se rieuplatňoval 
šum zesilovače na vyššich kmito-
čtech Tento sum by na některých 
rozsazích zvětšoval údaj měřiče o ně-
kolik jednotek. 

Zesíleni sinusově napéti je dvou-
cestně usměrňováno přesným usměr-
ňovačem s diodami D111 a 0112. 
VA charakteristiky usměrňovacich 
diod jsou linearizovany ěirokopásmo-
vým zesilovačem s tranzistory T114 
až T116. is posuv výstupniho napiti 
usměrňovače oproti vstupnimu je eh-
minován integrátorem s OZ 10113 
Kladné a záporné pulviny usměrně-
ného napětí jsou vyhlazovány RC 
články R136. C120 a R137, C119 
a sčítány ss diferenčním zesilovačem 
s OZ 10114 Ss diferenční zesilovač 
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Obr 5 Obvod přepinace rozsahu (551). který je na desce LeM 

je dopiněn trimly R146 (pro nastave-
ni celkově citlivosti usměrňovače) 
a R167 (pro nastavení nuly) Zapoje-
ni přesněho usměrňovače bylo pře-
vzato z nf milivoltmetru NFV (1j, ve 
'Ceram se dobre osvědčilo. 

Ss napití z výstupu OZ 10114 je 
vedeno do digitálniho voltmetru (DVM) 
M1 s 3.5rnistným displejem LCD 
a citlivosti 200 mV. který zobrazuje 
změřenou indukčnost Tento DVM se 
prodává v GM Electronic jako modul 
HD-3438 asi za 100 Kč. 

Láce modulu DVM je vyvážena 
nevýhodami - napájeni i přepínáni 
desetinných teček neni vztaženo 
k zemni vstupní svorce (IN-) a musi 
být plovoucí Proto je DVM M1 dopl-
něn dvěma reli (RE101 a RE102), 
která určují polohu desetinných teček 
a jsou ovlädana signály DPI a 0132 
z přepínače rozsahu Dale je DVM 
M1 dopiněn zdrojem plovouciho na-
pájeciho napiti s 10101. který byl 
s malýriii epravarni převzat z (21 

Oscilátorem s invertory 101010 
až 10101F je generován obdělnikový 
signal o kmitočtu přibližně 38 kHz, 
který je přes oddělovací kondenzáto-
ry C102 a C103 veden do zdvojovaci-
ho usměrňovače s diodami 0103 

Tab 1 Hodnoty vybraných velen na ednotkvých rozsazích měřiče LMTR 

Č. rozsahu Ln, Im X„so Um Re ři.x . Linne UR. /5 

1 20 pH 250 kHz 31,42 (2 ±1,5 V 150 0 ±10 mA ±314.2 mV 2.5 V 161 mA 

2 200 pH 250 kHz 314.20 ±1,5 V 1,5 kn ±1 mA ±314,2 mV 2.5 V 1,67 rrue, 

3 2000 pH 25 kHz 314.2 St t1.5 V 1,5 ku ±1 mA ±314.2 mV 2,5 V 1.67 mA 

4 20 mH 25 kHz 3.142 lel ±1,5 V 15 1«2 ±100 µA ±314,2 mV 2.5 V 167 pA 

5 200 mH 2.5 kHz 3,142 K2 ±1,5 V 15 Id/ ±100 µA ±314,2 mV Z5 V 167 pA 

6 2000 mH 244.14 Hz 3,06835 kit ±1,536 V 15 RD ±102,4 µA ±314,2 mV 2.5 V 167 pA 

7 20 H 244.14 Hz 30.6835 kll ±1.536 V 150 IQ ±1024 pA ±314.2 mV 2.5 V 16.7 pA 

8 200 H 244.14 Hz 306,835 1d2 ±1.536 V 150 hi ±1.024 pA ±314.2 mV 2.5 V 16.7 pA 

a 0104 Usměrněni napiti o velikosti 
asi 10 V je diky oddělovacim konden-
zátorum plovouci a bez problému na-
pájí DVM 

Na vstupu DVM je ještě zapojen 
obvod pro kompenzaci přidavné in-
dukčnosti přivodu Na rozsazích 20 
a 200 pH zavádi tento obvod do zem-
ni vstupní svorky (IN-) takové male 
předpěti aby při nulově indukčnosti 
měřené cívky připojené přes kroko-
dýlky ke K22 ukazoval DVM skutečně 
nulu. Tato nula se nastavuje (rumen 
R164 (na rozsahu 20 pH). 

Na obr 5 je schema posledního 
dilu měřiče, a to prepinače rozsahů 
Kromě otočného 8polohového jedno-
pólového přepínače $51 obsahuje 
tonto dil řadu logických součtových 
členu s (federal 051 až 079, kterými 
je vytvářeno celkem 13 binárnich 
ovládacich signálu (A až DPI) rozvá-
děných do celěho melee. 
S volbou rozsahu souvisi tab. 1. 

ze které je patrně, jaké jsou na jed-
notlivých rozsazích hodnoty někte-
rých veličin Tato tabulka byla sesta-
vena ještě před návrhem obvodu 
měřiče a z rd pak vyplynulo řešeni 
všech obvodu. 
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Rozsahy mají čísla 1 až 8. LF,D je 
maximalni měřitelná indukčnost na 
daném rozsahu, jsou kmitočty me-
řiciho proudu na daném rozsahu 
a X„so jsou reaktance indukčnosti 

při kmitočtu na daném rozsa-
hu 

Jako základ bylo stanoveno (v pod-
state libovolně), že na všech rozsa-
zích musí na indukčnosti L„, vznik-
nout prutokem sinusoveho měřicího 
proudu o frekvenci ľ„, a rozkmitu 4, 
vždy stejný úbytek napiti o rozkmitu 

'<vs°= ±314.2 mV (tj o mezivrcho-
!oven rozkmitu 628.4 mV) 
Z U 0 a XL, vyplývá z Ohmova 

zákona potřebný rozkmit měřicího 
proudu = Uxusr/Xvso). 

Dale bylo stanoveno, že na všech 
kmitočtech bude mit sinusové napiti 
na výstupu zdroje sinusového napiti 
(na emštoru T41) rozkmit Ury Z veto-
čin 11,,, a Lx pak byl podle Ohmova 
zákona vypočten odpor Re. který ur-
čuje převodovou konstantu převodní-
ku napětí/proud (Re Odpor 
Re je celkový odpor všech rezistoru 
zapojených na jednotlivých rozsazich 
v obvodu ernitoru tranzistoru Ti 

Pracovní bod T1 je nastaven od-
porovým děličem R1, R2 tak, że na 
Re je ss složka napiti Up. = 2.5 V 
Diky tomu je ss složka I,„ měřicího 
proudu tekoucího tranzistorem T1 
dostatečně velká. takže Ti spolehlivě 
pracuje v lineärni oblasti (podle Oh-
move zákona je 1„.= CIRtlfče) 
Z tab 1 vyplývá i požadavek na 

návrh obvodu, které zpracovávají na-
pěti z měřené cívky - při U rn s() 

= ±314.2 mV by měl mit OVM na dis-
pleji üdaj 2000 

Popis konstrukce 

Konstrukce měňče indukčnosti byla 
podřízena tomu. aby se přistroj poho-
dlně poučival. Byte vybrána phmeře-
ně velká plocha plastová sleeks s mir-
ně se dopředu svažujIci horn1 stěnou 
(typu IJ-KP23) a obvody měřiče byly 
s použitim součástek SMD vtěsnány 
na šest desek (označených jako LaM 
až LfM) s jednostrannými plošnými 
spoji, které se do této skříňky právě 
vejdou. Toto větši množství malých 
desek odpovida amatérským techno-

Obr. 6. Deska 
s plošnými spoji 

LaM 
(malt - 1 1 
rozměry 

55.3 x 48,9 mm) 

Obr 7 Rormistěni 
součástek 

na desce LaM 
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logickým možnostem - dlouhé spoje. 
které by při poučiti menšího počtu 
většlch desek musely být vedeny 
v další vrstvi plošných spojü, jsou 
nahrazeny spoji z propojovacích kab-
liku vedených mezi malými deskami 
s jednovrstvými spoji Take amatér-
ská výroba malých desek je měně 
znerváznujicl net výroba velkých, zka-
zime-li malou desku, vznikne ten malá 
Škoda. 

Rozmistěni obvodu melee na jed-
notlivě desky je zřejmé ze schémat 
na obr 1 až 4 Desky s plošnými spa-
y a rozmistěni součástek na deskách 
jsou na obr 6 až obr 19 

Desky lze zhotovit fotochemickou 
cestou z koupeného jednostranné plá-
tovaného kuprextitu opatřeného foto-
citlivou vrstvou. 

Po vyleptáni spoju desky zkontro-
lujeme, ořízneme je a obrousíme na 
správné rozměry a ve vyznačených 
mistech do nich vyvrtáme potřebně 
díry Na desce LaM je 1 uzemhovac1 
dira 3 mm. na LbM je 5 uzemňova-
cich děr 3 mm. na LdM je 1 uzemno-
vaci dira 2,5 mm. na LeM je 13 der 
1.5 mm pro přepinač 551, 1 dira 6 mm 
pro protaženi vývodu a diry 0.8 mm 
pro diody. na LfM je 6 der 1,2 mm 
pro trimry. 2 díry 3.2 mm pro upevni-
nia 1 dira 4 mm pro protaženi vyvo-
du. 

Pak desky postupně osadime sou-
částkami - od nejmenších po největ-
Si Některe součástky jsou v provedeni 
SMD špatně dostupné a drahé (nape. 
krystal civky. přesně rezistory, föliově 
a některé elektrolytické kondenzáto-
ry. viceotátkové odporové trimry, relé 
apod ), a proto jsou použitě v běž-
rem vývodovém provedení U tech-
to součástek vytvarujeme a zkratime 
vývody tak, aby je bylo možné připá-
jet jako součástky SMD. Všechny 
součástky by měly být co nejnizšl. 
proto vývody fěliových kondenzátoru 
a odporových trimni ohneme těsně 
u pouzdra 

Diagnostické konektory JP41 až 
JP44 na desce LbM zhotovíme z dvou-
řadých lámacích konektorových lišt. 
Plastově základny lišt zkrátime, vyta-

häme z nich nevhodné koli y a nasu 
neme do nich ohnutě koliky z 1čadé 
ühlově koneldorove lišty (m isime vy 
brat takové, jejichž kontaktní čas 
bude vyčnívat ze základny as- 6,3 mm). 
Ohnuté vývody koliku 1, 2 a 3. 4 jsou 
navzájem rovnoběžně a vyčnivaji na 
protilehlých stranách plastove zá-
kladny konektoru. Ohnuté vývody jsou 
zkráceny tak. aby nepřesahovaly přes 
okraje pájecích plošek. Po připájeni 
propojíme koliky 1 a 2 všech dia-
gnostických konektoru jumpery 

Podobně jako diagnostické konek-
tory zhotovíme a připájíme propojo-
vaci konektory K41V až K43V na des-
kach LbM a LcM. 

Na deskách jsou tě2 propojky ozna-
teně jako PPxx. Krátké propojky jsou 
tvořeny SMD reastory 1206 s nulovým 
odporem Nisi propojky zhotovime 
z izolovaného lanka (stejněho. jakým 
jsou v přistroji propojeny desky), u kte-
rého opatrně odizolujeme a pocínuje-
me konce. 

Na desce LbM jsou take 4 dlouhé 
spoje, které propojuji pájecí plošky 
AA až DD u konektoru K41V s odpo-
vidajicimi ploškami M až DD u 1043. 
Rovněž tyto spoje zhotovíme z izolo-
vaného propojovaciho lanka Spoje 
přichytíme k desce čtyřmi sponami 
ve tvaru písmene ti, které jsou ještě 
před vedením spoju připájeny nejuzši 
hranou na zemní plochu u okraje 
desky (v místech označených krátký-
mi čárkami). Spoje pak jsou vloženy 
do spon a nakonec jsou konce spon 
ohnuty. aby v nich spoje držely. Spo-
ny jSOU zhotoveny z dobře päjitelné-
ho (předem pocinovaneho) měděné-
ho drátu o průměru 0.8 mm (např. 
z ustříhaných vývodů diod 1N4007. 
Mere si pro tento (feel schraňujeme). 

Na desce LeM jsou všechny diody 
opatrně připájeny nastojato pouzdrem 
na doraz k desce. Do desky jsou za-
sunuté vývody anod Vývody katod 
jsou zkráceně na asi 1 mm a propoje-
ně ,.ve vzduchu' tenkými dráty. jejichž 
konce jsou zavedeny do děr u páje-
cích plošek A B. 0, E F atd. 

(Pokračováni pčfště) 
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Oscilující krystalky 
Na začátku radiotechniky byly přijímány tehdy dosti vzácné sta-

nice převážně krystalkami, at  již továrně vyráběnými nebo podo-
macku zhotovenými. K tornu účelu vycházely v rUzných časopi-

sech četné nävody. Klasické zapojení s civkou, kondenzátorem, 

krystalovým detektorem a se sluchátky bylo zveřejněno nesčíslně-
krát. V začínajících odborných časopisech se objevovala mnohá 

zlepšeni nejruznějšich druhu - žádná krystalka však nebyla schop-

na připmany signal zesilit. 

V roce 1924 objevil O. V Lossev pŘi 
svých pracich na krystalech, že kontakt 
oxidu zinku s oceli me podobnou voltam-
pérovou charaktenstiku jako obloukovka. 
se kterou je možné kvalitu sériového kmi-
tavého obvodu zvětšit nebo generovat tr-
vale kmity (obloukový vysilačj 

Tento objev vyvolal velký ohlas ve fran-
couzské. arglieke a něrneeké cdteme litera-
tuře Byla publikována řada zapojeni krys-
talek. přičemž pravděpodobně jen málo 
z nich bylo y praxi Cepčšre vyzkoušeno 
Tato zapojeni lze rozdělil do dvou skupin. 
- Diode z oxidu zinku je součásti sériové-
ho kmitavého obvodu a toto zapojeni spl-
Buie svuj ‚čel To bylo možné dokázat si-
mulaci zapojeni 
- Dioda z oxidu zinku je kapacitně (nebo 
těž indukčně) navázána na paralelni 
kmitavý obvod Na obr 1 a 2 jsou typická 
zapojeni z této skupiny. 

Na obr 1 mä diode z am& zinku ve 
vhodně zvoleněm pracovnim bodu a se 
vhodně zvolenou vazebni kapacitou jak 
zmenšil útlum kmitavého obvodu (a tim 
i zvětšit selektivitu), tak i současně usměr-
nil phjimaný signet 

Na obr 2 je sériové zapojeni diody DI 
z oxidu zinku a paralelniho kmitavého ob-
vodu napájeno zdrojem signálu, vázaným 
kapacitně mezi anténou a zemi kapacit-
ně proto, protože výška antény je malá 
oproti vinově deice přijimaného signálu. 
Diode D1 má zmenšit tlumeni paralelního 
kmitavého obvodu zatiince pro usměrně-
ni signálu je určena diode 02 

Na obr 3 je typické voltamperová 
charakteristika kontaktu mezi krystalem 
oxidu zinku a ocelovým hrotem. 
V dosavadnich zkoumänich šlo zatim 

výlučně o zjištěni, zda muže být tlumeni 
kmitavého obvodu s diodou z oxidu zinku 
menši než kmitavého obvodu bez diody 

Autorovi pest:J.6%/kt' [1] se dosud nepo 
dařilo schopnost funkce druhé skupiny 
zapojeni dokázat, avšak stejně nelze s jis-
totou tvrdit. 2e tato zapojeni nefunguji 
Pro řešeni tohoto problému hledá partne-
ry pro diskusi, uživatele simulečnich pro-
gramu a experimentálně zdatně praktiky 

Teorie 

Velmi pravděpodobně lze funkci zapo-
jeni teen analyticky, což by bylo nejlepši. 
nebot takově řešení je všeobecně platné 
a netli nutně je omezovat na jednotlivé 
speciálni připady Bylo by potřeba zjistit. 
pro které hodnoty použitých součástek 
všechny proudy a napiti u každého zapo-
jeni doznivaji. V regulačni technice je to 
otázka .stabilniho klidu". K tomu je však 
zapotřebi matematických znalOsti, kte-
rých se autorovi nedostává Pokud by se 
někdo této tematiky ujal nechal by se vel-
mi red poučit. 

Simulace 

Nemělo by být obtížné zjistit vlastnosti 
takovýchto zapojeni simuleanim progra-
mem. Pro zapojeni ..dobrá • to plati. avšak 
jak se zdä, tato k diskusi předložené za-
pojeni jsou zřejmě .zlá". Auto.- se o to po-
koušel programy Oread PStace 9.1 (stu-
dentská verze) a Simframe 1.0. Výsledkem 
však bylo přerušeni simulace po problě-
mech s konvergenci nebo neomezeně 
narustáni raped a proudu. V zácIněm ze 
simulovaných připodu se nepodařilo zjistit 
stacronárni stav. Zde je šedouci pomoc 
odborniku, majicich Mai zkušenost; se 
simulačnimi programy 

Praxe 

Když to ani na papiře ani iv počitači 
dale nejde, je jisté dobrým nápadem se-
stavit takově zapojeni a experimentovat 
s nim. Přitom asi nebude mit smysl pou-
žit skutečný kontakt oxidu zinku s oceli, 
neboť na obr 3 znázorněná vottamperove 
charakteristika je skutečně jen .typeckal. 
tedy podle polohy kontaktu na krystalu 
minerálu probihä křivka strměji nebo je 
ploššl v klesallol časti a když mä člověk 
smulu, nemá křivka vubec žádnou oblast 
s negativnim pruběhem. 

Bylo by spfše vhodné použit zapojeni 
s bipolárnimi tranzistory nebo s FEE w-
twäřejici obdobnou charakteristiku, která 
nemá takově nahodilosti jako kontakt na 
krystalu. Řada takových zapojeni již byla 
zvererěna v odborné literatuře. 

Jistě by bylo zajimave vyzkoušet za-
pojeni z dvacátých let minulého století, 
kterých bylo zveřejněno velmi mnoho. 
o nichž se však dodnes nevi, zda měla 
skutečně jim připisovaně vlastnosti. 

Komentář 

Výše uvedený příspěvek byl uveřej-
něn pod kiiklavym titulkem Your.x., 

krystalovš detektory- v německem 
časopise Funkgeschichte (= histone ra-
diotechniky), který trydavě pro přiznivee 
starých přistroju spolek GFGF (Gesell-
schaft der Freunde der Geschichte des 
Funkwesens společnost přátel historie 
radiotechniky) a zaujal mne natolik, že 
jsem se dal ihned do překladu. 
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jako generátor 
a zesilovač [2] 

Členové společnosti GFGF se zabý-
veil nejen sbíránim a restaurovánim sta-
rých radiotechnických ..mašinek- nýbrž 
i historii firem, vyrábajictch ratkopfijimače 
a dalši obdobně přistroje. zejména z po-
čátku radiotechniky. Ve spolkověm časo-
pise vycházeji pravidelně studie k nejruz-
nějšim historickým tématum, občas až 
velmi kuriosnim, jak je \Mat i na tomto 
přispěvku, zabývajicim se jednou z málo 
prozkoumaných kapitol radiotechniky 

Oscilujici krystaly byly vlastruš před-
chudci dnešni polovodičové techniky 
Doba však ještě k tornu tehdy nebyla zra-
lá a skutečně zesdujici krystaly (později 
nazývaně tranzistory) přišly až za čtvrt 
stoleti po Lossevově objevu. 

Oleg Vladimirovič Lossev (1903-1942) 
byl ruský radiotechnik, který vycházeje 
z krystalek pracoval již od roku 1920 
v oboru polovodičové techniky a po obje-
vu, le krystalově detektory jsou za urči-
tých podminek vhodné pro výrobu kmitu. 
vyvinul rádiový Aisne nazývaný ..crys-
tadyn". který však vzhledem k rychle se 
roešiřujicim radiobmpám a v te době ješ-
tě znalostem pochodu pro-
bihajicich v polovodičových materiálech 
nedoznal většiho rozšiřeni. V roce 1927 
objevá ještě elektroluminiscenoi krystalu 

Krystalový generator a zesilovač z roku 
1924 (2) zustává jen epizodou vývoje při-
jimačové techniky dvacátých let Doufej-
meš, że se u nás najde laskavy čtenář 
s patřičnými znalostmi a možnostmi který 
pomuže zajemcum o dějiny radiotechniky 
vyřešä problem oscilujicich krystalek. 

JOM 

Literatura 

[1] Stop, A Hilfe. schwingende Kristalldetektoren! Funkgeschichte 29 

(2006) č. 168. str. 199 až 201. 
[2) Gabel. V. The Crystal as a Ge-
nerator and Amplifier. The Wireless 
Veld and Radio Revue. 8. Okt 1924. 
str. 50. obr. 13. 

Obr, 3. Typická VA charakteristika 
kontaktu oxidu zinku s peel! 
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Tester PC zdrojů 
Jindřich Glaser 

Deist dobu jsem měl modul voltmetru 200 mV s 7106 a neměl 
jsem pro něj využití. Pak jsem se setkal s většim množstvím vad-
ných počítačových zdrojů a tak vznikl tento tester. Mäři jednotlivá 
napiti AT ĺ ATX zdroju a zároveň indikuje zviněni jejich výstupní-
ho noon& To bývá nejčastější závadou zdrojů a příčinou jsou vy-
schlé elektrolytické kondenzátory. 

Technické údaje 

Měřeni napětí: 
stejnosměrné - 20 V (obě polarity), 

střídavé - 1 V (50 Hz až 100 kHz). 

Zatíženi jednotlivých napětí a do-

poručené tolerance a zviněni zdrojů-

jsou v tab 1 až 3 

Popis zapojeni 

Tester obsahuje konektory pro ph-

pojeni zdroju AT I ATX. Jednotlivě 

napětí jsou častečně zatížena Pro 

případ zdroju. které yyžadujI větší zá-

těž (hlavně AT) jsou napětí .5 V 

a +12 V vyvedena na 2dirky a lze Je-

X2 I 

X2 3 
X2.4 
X2-5 
)62-8 
OEC2-7 
n-6 
X2 '9 
X2-10 
X2 It 
X2-12 

ONO 

R1.1 
10k 

R 
1 

 LJ 

jich zátěž zvětšit Přepínačem S1 vo-

lime napěti, které chceme měřit. 

Z přepínače je napiti přivedeno 

na delič 1 100 pro modul voltmetru 

200 mV a take pro střídavý milivolt-

metr Stejnosměrně stele je odděle-

na kondenzátorem Cl. Lineärni usměr-

ňovač tvoří polovina ICl a citlivost 

měřidla lze nastavit kombinaci R11 

a R15. Rozsah měřeneho střidaveho 

napětí je 1 V 

Napájeni celého testeru a galva-

nické odděleni zajišruje DC1, což je 

DC/DC konvertor 5/9 V Zem napáje-

ní tvoří vnitřní obvod 7106 v modulu 

voltmetru 200 mV 

Protože použitý přepínač při pře-

pineni spoji reikově sousedni kon-

MV-INHirn 
12 0- 
1. 

O WO"' 
O C-5 
8 0.-

 0 7 0-

O 5 13-. 
 OO-, 

 o 3 0-
 0 2 0-• 

R7 

tm 

ATX 
xi 1   
XI-2   

X1-3  X1-4  

XI-5 
X1-8   
XI-7 
X1 8   
XI 9   

X1 IC   
X1-11 
XI-12   
XI-13 —  
XI 14   
X1-15 
XI 16 
XI -17 
X1 18 

RI2 
10k 

t-1-1 51 

 1—• 68/2W 
R1 

R2 

R6 

R3 

RS 

 1— .152W 

22/1.1W 

 I— . 47/3W 

 4---4 24010,8W 

  CND 

či R8 
10k 

Mv-IN LO 

ONO C113 

ON 

R4 

47/05W 

24 
CC 

 O 
042 

CND 

ti 14 

CND +5V .12V ONO 

(;) 

ONO 

VOUT 

WI -vary 

•-+NERTEli 

[VYBRALI JSME NA 
OBÁLKU  

t's 

takty. jsou do měřených větvi zapoje-

ny rezistory R12, R13. RM. Ty zajisti 

oddělen1 sousedních napiti přes od-

por 10 Idč a na měření nemají žádný 

vliv (při použiti jiného přepínače je lze 

vypustit). 

Zdroje ATX vyžaduji pro spuštění 

spojit pin 14 se zemi, k tornu slouží 

tlačítko s aretad na panelu. 

CND 

C2 1 MV+9 Ml 

ONO 

MV-0 

Zapojeni vystopr MV4NHJ. MV.INLO výstup pro moduli PM-I38 
A A— výstup pro ruekme meticht 
ON. On2 WSW pro Oat,» 
MV+9. MV-0- *flip pro napojeni modelu PM-138 

At a1 vjelup na zcifeky O. • . •I2 V 
Tab. I. Za [font ednotHvých napiti 

Napiti Zátěž [Al Odpor (01 Výkon (W] 

3.3 05 6.8 2 

5 0.42 15 2 

12 o 26 47 3 

-5 0,1 50 0,5 

-12 0.05 240 0,6 

5vsb 023 22 1,1 

-12 

--+ŠVsb 

Tab 2. Doporučené tolerance napiti 
max. Nagel IV] 1cAerance t'Yo I min. 

5  

5 

5 

10   

10 _ 

11,4 

3,14 

- 

-10,8 

_ 12.e 
5,25 

347 

-5.5 

-13.2 

— 5,25 

vi-

 I. V 

MC34002P 

Obr. I. 
Schéma 
zapojeni 

Tab. 3 Doporučeně zviněni 
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Obr. 5. Stupnice 

Použitě součástky 

Konektory jsem použil z vadných 
základních desek PC. K měření stej-
nosměrného napětí je použit modul 
PM-138 od firmy Conrad. DC/DC 
konvertor jsem použil ze starých si-
tových karet do PC určených pro 
koaxiálni site_ K indikaci zylněnlslouzi 
ručkový( indikätor ze starého magne-
tofonu, má sice logaritmický pruběh, 
ale pro deny účel je to výhoda. Ope-
rašni zesilovač jsem použil ze šuplí-
ku. proto je dvojitý a jeden OZ je ne-
využity 

Mechanická konstrukce 

Tester je postaven na oboustranně 
desce s plošnými spoji (obr 2 až 4). 
Krabička testeru (obr 6 a 7) je vyro-
bena z překližky. čelní panel (obr. 8) 
a dno jsou ze sololitu, popis panelu 
(obr. 9) je vytištěn na tiskárnä. zala-
minován a přilepen na solos. Tlačít-
ko je přilepeno tavnou pistoli. Deska 
s plošnými spoji je zasunuta do dráž-
ky na vnitřnim hoku krabičky a v po-
zici ji drží matka přepínače. 

Uvedeni do provozu 

Nastaveni testeru spočívá pouze 
v kalibraci střídavého voltmetru trim-
rem R15. Na pin 19 ATX konektoru 
přivedeme napèti 5 V pro napájeni. 
na "pin' / střídavé napětí 1 V (50 Hz 
až 100 kHz). přepinač dame do polo-
hy 3,3 Va trimrem nastavíme pinou 
výchylku Přesná kalibrace však rent 
pro daný účel zapotřebí. 

Modul 200 mV je nastaven od vý-
robce, ale name nastaveni zkont-
rolovat jiným voltmetrem. 

or 

Obr 6 Krabička 
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I3á 

REZA - A 

\ Sololit 3 nim 
150k 150 

r 

106 

Překližka 

Obr . 7 výkres 
krabičky 

Solold 

— - 

Ureveny nranol 
, 

Závěr 

Testerem lze snadno zjistit vadný 
zdroj. Kontroluje se při relativně ma-
lern zatíženi, a proto se muže zdroj 
zdát zdravý a v PC se nuže chovat ji-
nak (zátěž lze zvětšit externimi rezis-
tory na *5 a +12 V). Většinu závad 
však odhalk hlavně vyschle konden-
zátory. 

Tester lze rozšířit o konektor sou-
častných zdroj" ATX12V pro měřeni 
dalši větve +12 V 

Použité prameny 

http://www.alldatasheet com/ 
http./áwww.datasheeiarch've.corn/ 
http://www sysalacz/Elektro/dcdc/ 
dc dchtm 
hup://www.svelhardware cri 

Seznam součástek 

R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 
R10 
R11 
R12 až R14 
R15 
Cl 

6.8 1212W 
15 52/2 W 
47 12/3 W 
47 12 
240 12 
22 12/2 W 
1 Mi2 
10 ki2 
100 12 
1 MU 
15kU 
10 Id2 
10 kl2 trimr ležatý 
10 nF 

L. 
Ob 8 
Výkres 
čelního 
panelu 

Obr. 9 
Popis 
čelniho 
panelu 
(1 Z) 

Obr 10. Osazená 
vývojová deska 

irOEC 

.00 

o 

o 

150 

Nepěti - V 

Tester PC zdrojů 

START 

o 

••• OE.; re he 40..1144411c 
Tvis 

C2 100 nF 
C3 100 nF 
ICI MC340028, 
DC1 DC-101. DPSO5U09, 

EPC1000P HOSUO9S apod 
D1 až D4 1194148 

ZwInén1 - V 

• 
o 

o 

dif er'21 LS 
eOE -- • • - -   

Přepínač 12 poloh do plošněho spoje 
Tlačítko s aretacl 
Zdířka 4 mm. 3 ks 
Modul Vmetru 200 mV PM-138 Conrad 
Merolla z magnetofonu 40x 40 mm. 
st 40 pA 
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Přepínač videosignálu 
řízený přes rozhraní USB 

Ing. Lukáš Fritsch 

Přepínač videosignálu popsaný v tomto článku může sloužit např. 
v kamerovém systému, kdy potřebujeme na jednom monitoru zob-

razit, případně dale zpracovat obrazové signály z vice kamer. Pří-
nos této konstrukce lze spatřovat především v praktické ukázce 
práce s rozhraním USB. Čtenař si pak muže na základě dále uvede-
něho popisu modifikovat zakladni verzi prepinače podle svých kon-

krétnich potřeb (např. zvětšit počet vstupních bran, mezi kterými 
lze přepinat) nebo si může navrhnout a zkonstruovat zařízeni, kte-
ré bude USB rozhraní využívat. 

Návrh zařizení 

Návrh přepínače videosignálu lze 
rozdělit na dvě hash- část hardwaro-
vou a část softwarovou. Hardwarová 
část zahrnuje zprostředkováni fyzic-
ké komunikace přepinače s PC pies 
rozhraní USB. vlastní přepínání sip-
na lu ze vstupních bran na bránu 
výstupni a realizaci pomocných a pod-
purných obvodu přepinače. Software-
vá část zastřešuje komunikaci přepi-
nače s PC na vhodné utivatelskě 
úrovni 

Návrh hardwarově části 

Na začátek je vhodně uvést tech-
nicke požadavky kladeně na realizo-
vane zařizenk protože z těchto poža-
davka pak vyplyne volba klíčových 
elektronických součástek přepinace: 

• Možnost bezkontaktně přepínat 3 
vstupy na 1 výstup formou multi-
elem. 

• Možnost přepinat kompozitní vi-
deosignál, který je v základním 
pásmu Z toho plyne požadavek na 
přepínačem zpracovatelnou šířku 
pásma alespoň 6 MHz. 

• Proses přepínáni ?Wit z PC přes 
rozhraní USB. 

• Napájet zařízení přímo z rozhraní 
USB. Z toho plyne požadavek na po-
kud možno jednotně napájecí napiti 
5 V d požadavek na rnalou proudo-
vou spotřebu celého zařizení 

A 

rut 

Obr 1. Blokové schema obvodu 
BA7653AF 

• Zajistit dostatečně rychle přepína-
cí easy (v řádu desítek ns) 

Zabývejme se nejprve požadavky 
na obvod zpracovávající analogový 
signal Existuje řada integrovaných 
obvodu navržených přímo pro náš 
ůčel — pro přepínání analogového sig-
nálu. Obvody se liší zpusobem prepi-
nání, počtem vstupu výstupu pro 
analogový signal, napájecím napětim, 
zpracovatelnou šířkou pásma analo-
gového signálu, cenou, ale též dostup-
nosti na českém trhu s elektronický-
mi součástkami. Naše stanoveně 
požadavky spinuje např. ()laved 
BA7653AF. Popišme si nyní. co tento 
obvod nabizí a jak lze timto obvodem 
signal prepinat. Po prostudování ka-
talogového listu tohoto obvodu zjistí-
me, że obvod lze popsat blokovým 
schématem na obr 1 a tabulkou tab. 1. 
Z tabulky vyplývá, že pro řízení pře-

pink! potřebujeme 2 bity Nastavením 
prislušných logických úrovni (podle 
úrovni TIL) těchto bitu zvolíme, který 
ze třech analogových vstupu IN1, IN2. 
INS ma byt smerován na estupni ana-
logovou bránu OUT Zbývá spinit po-
žadavek na řízeni pies rozhraní USB 
Pro tyto účely se velmi dobře hodí ?a-
die USB rozhraní FT245BL. Výrobce 
k obvodu zdarma poskytuje softwaro-
vou podporu — ovladače a knihovny 

Tab 1 Popis funkce obvodu 
BA 7653AF tabulkou 

A B OUT 
0 0 IN1 
0 1 IN3 
1 0 IN2 
1 1 IN3 

Tab 2 Pravdivostni tabulka obvodu 
pro zndikact stavu prepinate 

A B Y1 Y2 Y3 OUT 

0 0 0 0 1 IN1 
0 1 1 0 0 IN3 
1 0 1 1 1 IN2 
1 1 1 0 0 IN3 

Implementační základna řadiče pro 
tvorbu uživatelských aplikaci je napsá-
na v jazyce C.• a odstiňuje progra-
mátora od nutnosti detailně znát stan-
dard pro toto rozhrani V našem 
případě řadič vyuMeme y tzv Bit Bang 
módu. Tento mod realizuje 8bitovou 
obousměrnou sběrnici (paralelní roz-
hraní), jejiž jednotlivé brány jsou vy-
vedeny na dane piny čadiče. Signálo-
vě úrovni na branách rozhraní jsou 
kompatibilní s úrovněmi TIL Vnitčni 
časovač obvodu FT245BL určuje pře-
nosovou rychlost dat mezi PC a timto 
obvodem. Dalši duležitou vlastnosti 
paralelního rozhrani je. že data posla-
nä na vyštupni brány rozhraní jsou 
bufferovaná, cot znamená, že jsou na 
výstupnich branách k dispozici tak 
dlouho, dokud nejsou přepsána nový-
mi daty Na základě výše uvedeného 
popisu obvodu BA7653AF zřejrne vy-
užijeme pouze 2 z těchto bran_ Ostat-
ní budou nevyužity a mohou být vyu-
žity k pripadněmu rozšířeni základní 
verze přepinače napf pro zvětšeni 
počtu analogových vstupnich bran 
Velkou výhodou obvodu FT245BL je. 
te je mot-re k němu připojit seriovou 
EEPROM, v nit mu-tame uchovávat 
nap' popisky zařízeni, které pak mu-
tame zobrazit v obslužné aplikaci. 
Této možnosti využijeme. Katalogo-
vý list obvodu uvádí doporučeně sche-
ma zapojeni obvodu pro danou konfi-
g uraci napájecího napětí včetně 
doporučené senové EEPROM. Při-
slušného schématu se přidržíme. 
V návrhu nardwarove cash zbývá 

uvést pools realizace pomocného ob-
vodu slouticiho k indikaci zvoleného 
analogového vstupu, který mä byt 
směrován na výstupní analogovou 
bránu OUT přepinače. K indikaci jsou 
v našem připadä použity 3 svítivé 
diody S ohledem na požadavek male 
proudově spotřeby zařízeni byly zvo-
leny LED s malým příkonem, které vy-
stačí s proudem 2 mA v propustem 
směru. K návrhu tohoto pomocneho 
obvodu použijeme pravdivostni [abut-
ku tab. 2. která vychází z tab. 1 
V tab 2 jsou vstupními proměnný-

mi bity A a B Výstupní proměnné 
označme Vl, Y2 a Y3, přičemž výstup 
Y1 bude ovládat svítivou diodu přiřa-
zenou vstupní braně IN1. výstup Y2 
bude ovládat svitivou diodu přiřaze-
nou vstupní bráně IN2 a výstup Y3 
bode ovládat svitivou diodu přiřaze-
nou vstupní bráni IN3 obvodu 
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Obr 2 Úpiné schéma zapojeni přepinate videosignálu 

BA7653AF Logické úrovně výstupu 
Y1 Y2 a 13 byly pro všechny 4 mož-
ně kombinace logických úrovní vstu-
pu A. B zvoleny tak. aby obvod pro 
indikaci svitivými diodami vyšel kon-
strukčně co možné nejjednodušeji. 
Z tab. 2 vidime, fe čtvrtý řádek tabul-
ky to nadbytečný, nebol stejně logic-
ke úrovně na výstupech Y1, Y2. Y3 
jsou uvedeny na druhém řádku ta-
bulky Popišme výstupy Y1 a Y3 lo-
gickým, výrazy v konjunktivni forme, 

Y1.=A+B=A4173-71/4-33" ,../US 
— 

Y3=A+8=A•B=A•B=ATI3 

Při úpravách logických výrazu jsme 
využili Morganových zákonu K výstu-
pum Y1 a Y3 jsou připojeny katody 
svitivých diod V4. W indikujicich ak-
tivnI vstup (IN1 nebo IN3) Příslušné 
dioda tedy svítí v prápadě. fe daný 
výstup jev log 0 Přejděme k indikaci 
pro výstup Y2. Uvědomíme-li si výše 
diskutovanou nadbytečnost čtvrtého 
řadku v tab. 2, vicJime, le k rozlišeni 
stavu, kdy je aktivní vstup IN2. nám 
postači jeden bit A. Anodu svitivě dio-
dy V3 pro vstup IN2 připojíme přes 
rezistor R13 na napájecí napěti, ka-
todu připojíme na kolektor tranzistoru 
V5 a bázi, kterou budeme řídit spíná-
ni připojtme na vstup A. 
V tomto pčipadě dioda svitl, je-li vstup 
A v log. 1 

Vypočteme hodnoty potřebných 
součástek pro indikátor stavu přepí-
nače. Katody Cod V2. V4 jsou zapo-
jeny na výstupy příslušných logických 
členů, anody jsou přes předřadně re-
astory R12, R14 připojeny na napá-

jeni. Pro odpor předčadných odporu 
dostaneme: 

R12= R14 = Lkr tkr-1-4 
IF • 

kde L/cc je napájecí napiti 5 V. UF je 
napětí na svítivé diode v přímém smě-
ru (pro zelenou LED UF= 2.2 V), UL 
je napiti pro log 0 na výstupu logic-
kého členu NAND obvodu 03 (0.2 V), 
/F  je proud tekOuct LED (2 mA). 

Po šiselnern výpočtu zvolime 
R12 =R14 a- 1.5 la2 

Spočtěme součástky pro tranzisto-
rový spínač Pro předřadný rezistor 
R13 dostaneme 

R.13, U« „s—Ur  

kde UcEs je napětí men kolektorem 
a ernitorem saturovaného tranzistoru 
V5 (votme UcEs = 0,2 V). Význam 
ostatních parametru je stejný jako 
v předchozím vztahu. Po tíselnérn vý-
počtu zvolíme R13 = 1,5 kil Seined 
napiti je přivedeno přes rezistor R15 
na bázi tranzistoru. Pro jeho odpor 
spočítejme: 

Ri5=  lief .p 

kde UH je napěrová úroveň log. 1 na 
výstupu logického členu NAND obvo-
du 03 (volme UH -s 4 V), UFF je nag--
0 na přechodu báze-emitor sepnutě-
ho tranzistoru (UFE = 0,7 V), ß je 
stejnosměrný proudový zesilovací či-
nitel tranzistoru (volme podle typu 
tranzistoru, zde ß = 100). k le korekt-
ní faktor parametru (3. Proudový zesi-
lovací činitel (3 je v saturaci merle( než 
v aktivní oblasti tranzistoru. Pro spo-

wk. 
R11 X5 'OEtlin 

r. 250 

5V 

Vet 

ziNo 

lehlivě sepnuti tranzistoru volme s re-
zervou k = 2. Po výpočtu zvolíme 
R15 = 100 kil. 

Úpiné schema zapojeni přepínače 
videosignálu je na obr 2. K tomuto 
schernatu uvedme ještě nekolik po-
známek k volbě některých dosud výše 
nediskutovaných součástek. Vzhte-
dem k tomu. že zařízeni je napájeno 
z PC USE kabelem, který muže mit 
délku i několik metrů, je nutné přivo-
dy napájeni opatřit filtračními kon-
denzátory eliminujícími indukčnost 
tohoto kabelu. Je vhodně připojit elek-
trolytický kondenzátor a k němu co 
nejblife keramický kondenzátor. Dale 
je vhodné připojit k napájecím mum 
integrovaných obvodu lokálni bloko-
vaci kondenzátory, nee melt za úkol 
vyloučit pčipadný pokles napejeciho 
napětí při impulsni proudové spotře-
bě (spínání logických členů apod). 
Svítivá diode V1 slouží k indikaci 
espěšného přihlášeni zařízeni do sys-
tému. Poslední poznámka se týká 
soyčástek okolo obvodu BA7653AF. 
Vstupnl analogové brány dopiníme 
rezistory R8. R9 a R10 Důvodem je 
zajištěni určitého vstupního odporu 
bran pro zdroj videosignálu a též 
k zajištění definované napěťově úrov-
ni (0 V) v případě nepoužitého ana-
logového vstupu přepínače Dale je 
potřeba zajistit impedančni přizpůso-
beni analogového výstupu přepínače 
na vhodný kabel o dané charakteris-
tické impedanci. který pak připojime 
např k televizoru nebo k digitalizační 
videokartě v PC. Z katalogového listu 
BA7653AF zjistíme, že výstupnt od-
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or analogové brány OUT je asi 26 52. 
Mezi vývod OUT a kabel je připojen 
rimr R11 s odporem 25051. Odpor 
rirriru R11 nastavíme při testováni 
přepínače tak. aby obraz byl bez po-
ruch (duchy. ztráta synchronizace). 
Poznámka- Vzhledem k tom". že pra-
uieme se signály v záklatinim pas-
mu a kmitočet nebude vyšší než asi 
6 MHz, meteme k přizpusobení pou-
žit výše popisovanou jednoduchou 
metodu V připadě vyššich pracovnich 
kmitočtu by bylo nutně uvazovat i ima-
ginárn1 složky všech v úvahu připa-
dajicich impedanci a navrhnout vhod-
né přizpusobovaci obvody nap' 
pomoci Smithova diagramu 

Ostatní hodnoty součástek vychá-
zejí z doporučení výrobou prislušných 
integrovaných obvodu 

Návrh softwarové n'aafi 

Úkolem softwarově části je zpro-
středkovat komunikaci mezi PC a pre-
pinačem videosignálu Jak bylo uve-
deno výše, výrobce řadiče FT245BL 
dodává k řadiči ovladače, které je nut-
ně při prvnim použili nainstalovat do 
systému. Pro podporu programování 
nejruznějsich aplikaci s timto obvo-
dem na úrovní vyššiho programova-
ciho jazyka (zde C++) dodává tee dy-
namickou knihovnu FTD2XX.01..t. 
a k n1 příslušejici exporlovací knihov-
nu FTD2XX.LIB. K této dvojici ještě 
náleží hlavičkový soubor FTO2XX.H 
s deklaracemi funkcf, definicemi kon-
stant apod. Pro komunikaci PC s pře-
pínačem na uživatelské úrovni byla 
napsána v jazyce Visual C++ aplika-
ce typu nemodalni dialog, kterou je 
mozne spustit pod operačním systé-
mem Windows K vytvořeni aplikace 
byl použit vývojový nástroj Microsoft 
Visual C++ 2008 Express Edition. Ten-
to nástroj je k dispozici zdarma, je 
nutné jej pouze zaregistrovat. Jistou 
nevýhodou tohoto nástroje je. že po-
strádá editor zdroju. který značným 
zpusobem usnadňuje práci při návr-
hu dialogu, menu apod. Tuto nevýho-
du lze řešit použitím externího edito-
ru zdroju. Velmi vhodným editorem je 
např editor ResEd. Ve vývojovém 
nástroji pak stačí pouze specifikovat. 
że soubor zdroju (*.m) se ma otevřít 

Obr 3 
Obslužná 
aplikace 
přepínače 
videosignálu 

Obr 4 Výkres desky s plošným; spoj přepínače 
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editorem ResEd. V tomto článku nenl 
účelem popisovat postupy návrhu 
aplikace. Na tomto misté pouze uve-
deme, jaké funkce aplikace zahrnuje 
Na dialogu jsou umistěny 3 přepína-
če (radiobuttony). pomoci nichž je 
možné manuálně vybrat jednu ze tři 
vstupnich bran přepinače. která má 
být směrována na bránu výstupni 
Dale je na dialogu umistěno editační 
okno, do nějž je možné formou texto-
vého řetězce specifikovat peepinad 
sekvenci v případě automatického 
přepínáni. Pro režim automatického 
přepínáni se nastavuje časový inter-
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PIR senzor 
pre záznamový zvonček 

Valentin Kulikov 

Tento senzor bol zostrojený pre záznamový zvonček uverejnený 
v PE 1/2008 [1]. Konštrukcia senzora je jednoduchá vd'aka použi-

tému modulu PIR od firmy Parallax, ktorý v sebe zahřňa Fresnelo-

vu šošovku a potrebnù elektroniku pre spracovanie signálu. Zá-
znamový zvonček dopinený takýmto senzorom rnöže byt' použitý 

napriklad ako hlasový plitaš na výstavách, hlasový modul pri vstu-
poch do obchodov, plašič zlodejov a pod. Popisovany modul PIP 

je možné jednoducho využit' pre mnoho d'alšich aplikácii a tu je 
uvedená jedna z nich. 

Eletrickš parametre 

Napájacte napatia AC 8 al 18 V. 
Pohotovostný prúd <250 pA, 
„Warm-up" das. 10 al 60 sekünd. 

Použitie Parallax PIR modulu 

Princip a funkcia pyroelektrickeho 
detektora PIP (z anglického Passive 
InfraRed Sensor) sú detailne optsane 
naprikled v [2], kde je mozne nájst 
aj niekofko vhodných eosilhovacích 
a prispčsobovacich obvodov. )N nap-
nek tornu. že tieto obvody je možné 
realizovatv amatěrskej praxi z diskret-
nych sečiastok [3, 4. Si. jev mnohých 
pripadoch jednoduchšie použit už ho-
tový PIR modul 

Jeden z takýchto modulov poriúka 
firma Parallax [6] s označením 
#555-28027 (obr. 1). Tento modul mä 
male rozmery (asi 33 x 25 x 26 mm) 
a je zostrojený na oboistrannej doske. 

Signal z detektora PIP. ktorý je 
umiestnený pod pologuratou Fresne-
lovou šošovkou, je spracovávaný ob-
vodom B150001. poskytujecun na 
svojom výstupe logický signál. 

Modul vyžaduje napájaae napätie 
3.3 až 5 V. ktoré sa privädza na ko-
nektor vo vrchnej časti (vid. obr. 2) 
Výrobca udáva maximälny odobera-

Obr 1 Modul P1R firmy Parallax Obr. Z Spodna strana modulu P1R 

ný prúd modulom 100 pA Modul mä 
dvoistavový výstup (OUT), kde vyso-
kej erovni zodpovedä napetie 3.3 V 
daně poutitým lineárnym stabrlizáto-
iom. Výstup je chránený proti preta-
l'ento sériovým rezistorom s odporom 
I Id/ a je vhodný pre priame spinanie 
vstupu MCU alebo MOSFET tranzis-
tore s prahovým napätim menšim ako 
3 V Funkcia výstupu mete byt porno-
cou jumpera H/L nastavená do dvoch 
režimov [6] V tejto konštrukcii je po-
užitý „Retrigger režim, v ktorom vý-
stup pri opakovanej detekcii pohybu 
ostáva vo vysokej tírovni. V čase ne-
činnosti je napatie blizke 0 V. Po pre 
vedeni napájacieho napatia modul 
PIR vyžaduje „warm-up" čas (výrob-

o 

vai mezi přepnutími od 1 do 60 s )K aplikaci je připojen soubor *me-
dy Témata nápovědy jsou zobrazo-
vána v pop-up okně. 

Aplikaci a balk souboru pro fade 
FT245BL je možné stáhnout na webu 
časopisu http://www.aradio.cz. Na 
obr. 3 je ukázka výše zmiňované ob-
slu2ne aplikace pro přepinač videosig-
nálu. 

Konstrukce a oživeni 

Deska s plošnými spoji je jedno-
stranná Na obr, 4 je výkres obrazce 
spojú, na obr. 5 a 6 jsou výkresy osa-
zeni. 

Zvlášť opatrně si musíme počínat 
ph pájeni integrovaných obvodu SMD, 
nebol rozteče mezi piny jsou velmi 
male Analogové vstupy a výstup jsou 
vyvedeny na panelové zásuvky 
CINCH. vedle nichž je vhodné umístit 
indikační LED. Přepínač se propojuje 
s PC kabelem USB ty pu A-B Po 
zkompletováni celého přepinače mu-

hire přejít k instalaci ovladadu. Pře-
pínač připojíme k PC a vyčkáme, al 
se spustí pruvodce nově rozpoznaným 
hardwarem. V prevodol zadáme ces-
tu, kde máme umístěny ovladače pro 
FT245BL. Po instalaci je možné spus-
tit obslužnou aplikaci a vyzkoušet 
funkčnost přepínače. Jako zdroj video-
signálu mužeme použil např. digitál-
ně jehož videovýstup při-
pojíme na jeden ze vstupu přepínače 
a výstup přepinače propojíme např. 
s televizorem (použijeme videovstup 
opatřený konektorem CINCH, je-li jím 
televizor vybaven). Pokud bude třeba. 
nastavíme trimr Pil tak. aby byl ob-
raz bez poruch (viz výše). Změřil jsem 
take přenosovou charakteristiku pře-
pínače. Utlum o 3 dB nastává al 
v okotí kmitočtu 8 MHz, což je pro naše 
předpokládané ečely dostačující. 

R1 
R2 

Seznam součástek 

470 0 
IOW 

R3 2 2 k0 
R4. R5 270 
R6, R7, R12, 
R13, R14 1.5 kš/ 
REI, R9, 
R10 R15 100 Pa 
R11 tnmr 250 
Cl 10 pF/16 V, elektrolyt. 
C2. C3, CA1. 
012 C13 100 nF, keramický 
C5, CO 27 pF. keramický 
C7 33 nF, keramický 
CR, Ca C10 10 nF, keramický 
C11 47 pF/16 V elektrolyt 
C/1 krystal 6,0 MHz 
DI 93C46 (EEPROM) 
02 FT245BL (fadič USB) 
03 74HCTOO 
1‘11 BA7653AF (přepínač) 
V1 at V4 LED 2 mA. zelená 
V5 BC148 
X1 konektor USB typ B 
X2 až X5 zdířka CINCH 
X6 konektor do PLS 
X7 al X13 drátová propojka 
plastová krabička U-KP3 
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Sznamovernu 

Obr 3 Schéma zapojen/a 

)
ca udáva 10 až 60 sekund). Počas 
tejto doby je nutně. aby v sledovanom 
priestore bol obmedzený pohyb na 
minimum- Len pre dopinenie v _nor-
mal' mode senzor PIP dokáže akti-
vovar výstup priblitne každé 2.5 s. po 
tento čas je modul PIP neaktivny. Pre 
aplikácie. kde je potrebne tento čas 
skrátir, je motile poutir úpravu mo-
dulu popisanú v [7] 

Opis funkcie a zapojenia 

Modul PIP jenapájaný napatim 5 V 
z lineárneho stabilizátora 101 s niz-
kou vlastnou spotrebou Vstupné stria-
dave napatie pre tento stabilizátor sa 
usrnernuje diode() 02. Sigmatom z PIP 
modulo je ovládaný SmartDiscrete 
MOS tranzistor z dielne ON Semicon-
ductor [8]. Liž názov napovedá, že sa 
nejedná o jednoduchý MOSFET ale 
o tranzistor s prúdovou ochranou 
a prispösobeným vstuporn pre priame 
pripojenie k výstupu MCU. Takýto 
tranzistor je odolný von' skratom 

Obr 5. ()prate 
modulu PIR 

Obr 4 
SmartDiscrete 

tranzistor 

a jeho bloková schema vrátane puzd-
ra je uvedená na obr. 4. V pripade 
poutitia betného tranzistora MOS 
s kanálom N je vhodné do série s tran-
zistorom pripojit ochrannú porstku. Ci 
už sklenenů. alebo polyměrovú. Na 
vystupných svorkách (CND/thigh) je 
stále pritomná kladná polvina strieda-
\ Mho napaha která sa ziskava zo 
vstupného usmernenim pomocou 
"bulk/body" diódy (prirodzená vlast-
nost MOSFET. ako je to znázomene 
na obr. 4, dióda medzi S-D) 
V prIpade pohybu esöb alebo zvie-

rat v zornom poli je spinaný Ti a na 
výstup sa dostáva kompletný strieda-
vy signal který aktivuje záznamový 
zvonček. Toto bolo popisane minule 
v (1), kde sa zaznamový zvonček ak-
tivuje zápornou polvinou striedavěho 
signálu na vstupe. Svietivá dieda 
LED1 slúži pre zobrazeme stavu. kedy 
PIP senzor zaznamená pohyb. 

Inštalácia senzora 

PIP senzor bol prispeisobený pre 
spinanie záznamového zvončeka uve-
rejneneho v [1]. Zvoneek sa spüsta 
zápornými polvInami striedavého na-
pätia. Striedavě napätie 8 až 18 V sa 
privádza na svorkovnicu podra obr. 3 
a dalej pokračuje do zvončeka Ore-
vená krytka s PIP senzorom sa mon-

ce tuje na stenu pomocou dvoch skru-

Obr 6 
Kompletnä 
konštrukcia 

tick. ako je viditelně z obrázku vedra 
titulku. 

Praktická realizácia 

Spinacia cast pre PIP senzor bola 
zostrojenä na univerzálnej doske 
a prispájkovaná priamo k modulu PIR 
na jeho napájaci/výstupný konektor. 
ako je uvedené na clot 6. Fresnelova 
šcšovka bola odobratá a vedra PIP 
senzora bola prilepená LED (bol pou-
žitý chemoprěn univerzál), tak ako je 
zachytené na obr. 5. 

Takto pnpravený PIP modul bol za-
pustený do vytvarovaného otvoru 
v drevenej krabičke rovnakeho štylu 
ako pre záznamový zvonček z [1]. Ot-
vor spolu s PIP modulom a svorkev-
nicou bol zaltaty silikonom 

Závor 

Táto konštrukcia je dalšim rozšl-
renim možnosti zaznamověho zvon-
čeka z [1], a taktiet prikladom jedno-
duchej aplikacie komertného moduli/ 
PIP. ktorý nib/a byt' utttočny v apli-
káciách, kde je potrebné snimat po-
hyb osěib a zvierat (alarmy, vstupné 
rampy. atd.). Použitý Parallax PIP 
modul je motile zakúpit napriklad vo 
firme RLX [9] za cenu asi 320 Sk 
(s DPH), tak isto, ako aj ostatně pou-
/de sěčiastky (MOSFET lineárny sta-
bilizátor, atd' ). 

R1 
Cl 
02 
C3 
04 
01.02 
TI 
21 
LEW 
PIP 

Zoznam súčiastok 

22 ku 
10 pF/50 V 
100 nF/50 V 
100 nF/10 V 
10 oF/10 V 
1N4148 
MLO1NO6CL 
NCV4264-2 
LED 3 mm. Červená 
#555-28027 
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OASIS - bezdrátový domovní systém 
Nová ústředna systému - JA-82K 

Novostavba rodinného domu ye fázi 

hrubé stavby a hotový interiér domu 

et bytu st Lida jiný přistup v návrhu 
zabezpečovaciho systému. Zatimco 

v prvém připadé múžeme zvolil I dráto-

vý system, ve druhém připadě zvolíme 

spiše bezdrátový, který je šetrný k in-

teriéru. Proto, abyste v návrhu systé-

mu měli volné ruce, přichází Jablotron 

s novou ústřednou JA-82K OASIS se 

stavebnicovou architekturou. 

Konfigurace 

Ostředna JA-82K je novinkou v sorti-

mentu Jablotronu v fade JA-80 OASIS. Tato 

ústředna je stavebnicový system, který se 

snadno nakonfiguruje podle požadavků kon-

kretni instalace. Ostiednu si tak postavite 

z jednotlivých modulo přesně podle svých 

představ. Celkem poskytuje ústředna 50 

adres (01 až 50) pro prvky systému Tyto 

piné osazená ústředna JA-132KRC 

adresy obsazuji drátové a bezdrá-

tové prvky. ktere instalujete Zákla-

dem systému je deska ústředny 

JA-82K. která má 4 drátové vstupy. Tuto des-

ku lze dopinit o dalši rozšifujíci moduly. Mo-

dul 10 dratovych vstupü JA-82C rozšin ka-

pacitu ústředny al na 14 drátových vstupů. 

Nevyužile drátově vstupy le třeba vypnout 

a jejich adresy jsou pak dale k dispozi-

ci pro bezdrátové prvky Přiřazení hez-
drátových periferii do systému umožni 

rádiový modul JA-82R. Pomoci něj lze 

do ústředny naučit až 50 bezdrátových 

periferii řady JA-8x — east adres muže býl 

obsa-zena drátovými vstupy. Drátové vstu-

py se chovaji jako dvojité vyvazované. kte-

ré rozlišují klid, aktivaci a sabotáž. Reakce 

ústředny na drátové vstupy lze nastavit v 

Ihno: Karlovy Vary: Mel: 
Verec, iAl.: 547 241 849 LUNN", et. 355 328 979 Ka 5iiksim, el.. 476 709 766 

Čelkilludijovite: Katrina: Olmetc: 

Vieh pel 608 578 636 Kyc4 Aloe. kl.:596 345 096 kn kvei 6 s , rel. 585 417 742 

Hradec Wine: Kohn: Pen Frdio. S. Ill 345 845 

Fkm Iroktel. 495 572 Cel IT Sege, let 321 723 358 Donna 

(11 omutov litornat: IfIV4ktlirojel.:596 110 015 
Oldnb. tel: 474 671 004 Exel sto., 141 416 737 300 Perelubia: 
1.1.1.« ed Mi..: Mligli Coleslaw (byte liodvd 46(535 473 

1040.K 463359 138 Ad Nam, jai 326 733 485 flied: 

1 eteiňit. ret: 377 539 4 

ústřodně (Vypnuto. 

Natur, Tiseň, Po-

žár, 24hodin, 

Následné zpoždě-

na. Okamžitá, Za-

jisti. Ovládáni PG, 

Zajisti/Odjisti). 

Je-li to v instalaci 

potřeba, muže 

dveini detektor například vyvolat reakci 

Panic, tlačítko klíčenky mit reakci Požár 

apod. Drátové vstupy poskytuji i některé 

bezdrátově periferie (klávesnice, detektor 

otevřeni dveří. detektor pohybu...). I k čistě 

bezdrátovému systému lze diky tomu snadno 

připojit dveřní magnetický kontakt. Ústředna 

a bezdrátové prvky systému spolu komuni-

kuji na frekvenci 868 MHz prostřednicNim 

zmiňovaného rádiového modulu. Každý bez-

drátový prvek systému OASIS irá z výroby 

nastavenou by. natur reakci, která odpovídá 

jeho použiti (dálkový ovladač má 

natur reakci zajisti/odjisti. detek-

tor kouře mä natur reakci požár 

atd.). Instalace prvku je snadná 

a rychlá. Chcete-li prvky využit 

vjejich natur reakci, nemusite na 

ústředně jejich vlastnosti nijak 

nastavovat. Pokud chcete reakci 

změnit, lze to programové 

na ůstředné stejně jako u dráto-

vých vstup). Bezdrátově prvky 

systému OASiS použivaji 3,6 V 

lithiově traler re. jejíchž životnost 

je ph normálnim provozu 3 roky. 

System baterie pruběžně kont-

roluje a požadavek výměny včas 
oznäml. Düležité informace 

o provozu systému se zazname-

navap do vnitřni paměti, kde je 

uloženo posiednIch 255 události. 

Ústředna má 2 popla-

chově výstupy (pro interni poplach a externí 

poplach) a 2 programovatelně výstupy PDX 

a PGY s nastavitelnou funkci. Stav PG výstu-

pů le vyveden nejen na svorkách, ale je take 

vysilánňe-Iiinstalovánrádiovýmodugprobez-

drátově moduly UC a AC (jejich role kopíruji 

gta 

oka ‚ka zapaýeni aralovych valupu 

Orlpolfild hlidäni • gordi t(‚t« h12äni- gnaiin 

stay PG výstupu ústředny). Chováni ústředny 

lze pohodlně nastavit z počitače program nem 

ComLink nebo z internetu postřednic-

tvim zabezpeňeně webove aplikace 

www.gsmlinkcz. 

Částečné zajištění a děleni systému 

Pro řešeni individuälnich požadavkù uži-

vatele muže byt ústředna OASIS nastavena 

ve dvou režimech. Bud jako system dělený 

do dvou nezávislých podsystemu se společ-

ným sektorem, to je řešeni vhodné nap?. pro 

dvougeneračni dum, nebo jako system s po-

stupným částečným zajištovánim sektoru. 

V tomto druhem režimu má uživatel možnost 

postupné zajisrovat dum ve třech krocich. 

Komunikace 

Pro komunikaci lze do ústředny 

JA-82KRC instalovat GSM/GPRS komuniká. 

tor JA-80Y, komunikátor JA-80V kombinující 

LAN a telefonní linku nebo telefonní komun'' 

katu' JA-80X peu report PulAddiÙ 1'11'15ln/13J 
hláškou telefonni tnkou. Jejich prostřednic-

tvim systém předává vybrané události for-

mou SMS na mobilni telefon, zasilä veškeré 

podrobnosti na pult centralizovaně ochrany 

a informuje technika o potřebě servisu, 

llmOžnuji take dálkový přistup do systému 

mobilnim telefonem (pomoci SMS či prozvo-

něním) nebo z intemetu a take ovládáni spo-

třebičů v dome (topeni, žaluzie, světla aped.). 

Hlidáni zdarma 

Navio každý uživatel, který si pořizuje 

elektronický domovní system OASiS. zis-

kává možnost vyzkoušet si služby profe-

sionálniho pultu centrálni ochrany (PC0) 

01(01 zdarma, a to včetně nákladu za ko-

munikaci mezi domovním systémem a PCO. 

Smlouva je uzavřena na dobu 6 mesh") 

a zákaznik se nijak nezavazuje k budouci-

mu odběru placeně služby. 

www.hlidanizdanna.cz 

Vice... 
Se svými dotazy se n'1 

žele obracel na pracovniky 
Jabkironu, a nebo na oňciálni 

záskpce. 

Teplice: 

RSA Soho% 181 417 577974 
ústaiul !ahem: 
asile, lei 475 501 610 

Valaiské Metiřkl: 

APloval 571 627814 

Probe 

Ad Flare,. wt. 266 312 043 

let 267021 211 

Okak al.: 773 174 461 

JABLOTRON 

laßlewort 

Pod Skullcap 33 

46601 Joblonemel Nisei 

tet,: 4t3 559910, fer 483559 993 

praej@ia bloirce.n www.jablotrata 

Devout re govensko: 

leblekoň %Nokia sao., idler] 

Tel.: +420,41-5640264 
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Vrtačka 2309 / 100W, 
regulace 
5 000 - 20 000 ot/min., 
kW/. piislusenstvi 431es 

2 199,- NC 
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a 2, 

CT-BSO 

Sada naiad' pro elektroniku 
v kulnku. 55 Ks 

2 890,-

MHO MERMEN 
Elektronický 
ukazatel earth' 

499,- le 

„ MOON 11.3;m1, 4 
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g 1/54 
Peale. S pruhnou 

špičaté-zahnutě 

CT-056 
epee-0mA. Qubent 

CT-057 
šlipaci-stranove. pro měděný drat 

39,90 Kč/les 

Re LITHIUM EVO.• 
TučkoW lithioe Muck 1.5V 06 

14-5x50,11Q:Kysokš kapacita 
a tivolnost, skladovatelnosi až 10 let 

62,- KC 

RIF 7910 Rif 7319 
MOS-N (ZP)-LET MOS-N PET 
V-MOS dual 30 V-MOS 
(-309)6.5A(-4.9A) dual 12V/7.9A 
Rds=0,02942 Rds=0.015i1 
(0.054) SOB SOS 

19,90 Kages.t 28,90 KC 

SIP eNKSOZIP SIP RNAGDF 
MOS-N-FET-e MOS-N-EU-e 
V-MOS/SMPS V-MCS/SMPS 
600V/6.0N32W 600V/4,1AMOW 
Rds=1 20f/ (=P7N060F) 
70220 isol T0220 isol 

39,90 Kt 39,90 Kč 

131 

!e ggroor-___. 

BATERIE CB 9V 
Lithiova 9V batons, 6041mAh. 
49=I7,5=26mm vysoka kapacita 
a životnost skladovatelnost 
až 10Iet 

2SC 5707 
NPNBOV BA. 
1519. 33MHz 
10251 (IPak) 

2SC 3303 

NPN 100V. 5.0A. 
120MHz, 
70252 (1)Pak) 
BCE 41c 

25,90 Kt 

NCP 12001,805 
LIN-IC PWM 
kontroler. 
60kHz 
01170 

69,90 Kč 

69,90 Kt 

IDA 7454 
LIN-IC NE 'Kinsey') 
stupeP 4x4OW, 
14AV. 4Q, OILP25 

199,00 Kč 

Vice in I crawl naleznete na men! &shag, w"wce5c4 Všechny ceny uvedeny včetně DPW 

NAVŠTIVTE v eel MODERN' 

NAŚ 1 1-4-• 
\ k  E-SHOP 12.112/41.1.0.41.1 RYCHLÝ 
3 j PREHLEDNY 

11:1 ar 

ELECTRONICS 

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA A VELKOOBCHOD 

CES-ELECTRONICS, a.s. 
Studentskä 55a, 323 00 Plzeň 
237 73 73 Ill. ia 37 73 73 999 

ges@gestz 
tc4 www.ges.oz 

PROD EJNY 

PRAHA 2, Vinotraaska 61 2 222 12 48 03 u ges pranacfPgestz 
BRNO, Krenuvä 29 2 543 25 73 73 CA ges bmo@ges.cz 

OSTRAVA, 28. tea 273 St 596 63 73 73 gia pesnstravaagestz 
PLZEŇ. Studentská 55e It 37 73 73 311 W ges.pven@gessz 

HRADEC KRAKOW. Haelllafee 14 2 495 53 23 68 AI ges.hradeckágesu 



LABORATORNÍ NÁBYTEK VARIOLAB+ 

UCELENÝ SYSTÉM NÁBYTKU 
PRO ELEKTROLABORATOŘE A DÍLNY 

• Modulatita 
• Moderní ergonomický design 

• Volitelně antistakě provedeni 
• Vysoce pevná konstrukce 
• Vysoce stabilní konstrukce 
• Možná mobilni konstrukce 
• Inteligentní způsob nastavení pracovní výšky 

desky stolu, polic a nástavby 
• Inteligentni vedení potřebných kabelů a hadic 

nohou stolu 
• Široký výběr zabudovatelných přístrojů 
• Široký výběr prislušenstvi a doplňků 
• Výroba komponentů i na zakázku 
• Budoucí rozšiřitelnost 
• Odolně a kvalitní materiály 

•.. 
•-er 

r. 
• mm • •. •• is • 

• 2_ eir 

Další informace a fotografie 
naleznete na 

wvvw.diametratcz 

VYŽÁDEJTE Sl KATALOG, KTERÝ VÁM RÁDI ZDARMA ZAŠLEME 
tr DIAMETRAL spot s ro., Hrdoriovická 178, 193 00 Praha - Homi Počernice 
tetgax 2 8192 5939-40, e-mail: intb@cliametratcz, www.diametratcz DIAMETRAL 



MĚŘICÍ PŘÍSTROJE A MĚŘICÍ NUKLEÁRNÍ TECHNIKA — PRODEJ, SERVIS, PORADENSTVÍ 

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

Tel.: 241742084, fax: 241742088, e-mail:info@empos.cz, hipp:wwvv.empos.cz 

Přístroje pro měření TV/SAT signálů 

DigistoPro 
Digitální merle (LCD) sit) satelimiho 
signal", 950-2150MHz. 2 vstupy pro 
konvertory. INSFAC 1.2, měřeni U. I 

Cana: 1800,-Kč 
s akumulátorem 2950,-Kč 

ed ..gt 

T% Lout' 
Analyzátor spektra a měřič úrovně 
'FV signálu s ČR obrazovkou 43'; 
2-900MHz. měřeni na zpětných 
kanálech CAIN, 100 paměťových 
misš. RS232 

SLEVA Cana: 18700,-Kč 

Ýar ,tre 
r 1tt 

F DigiAir Hui 
° Merit Moyne TV signálu 47-8622,111z, 

zobrazení spektra, měření na až 18 vybraných 
Sallook Micro kanalech . rimy,* digit:511Am signalu. 

Writ analogoveho a digitalniho within ho zvuková indikace. kanály CCIR D1K. IVG. S 

signal', 920-21MM11z, 2 vstup' pro 
konvertory, identifikace satelitu, tabulka NIT, 
programováni 7 PC až 99 eansponderg. 
DiSEqC, metení U,I 

Combolnuk 
Univerzální měřici prijima TV a SAT. 
Kombinace VI OOK + SA El 00K Naito' NIT 

SLEVA Cena: 25000,-Kč 

Ceny ¡sou to edam hez 

Cana. 9600,- Kč 

Satlook IV FTA 
Matti sate tni ptijimae s 5- color 
LCD, 920-2150M11t. 30-120dBuV, 
spelarálni analyzátor. exp. spektrum. 
přijem volných digilálnich kanálů, 
digital'', a zvuková indikace groyne 

Cana: 21900,-Kč 

DigiAir OR 
Dieitalni měřič (I.CD eralicky 
podsvicený displej) sily TV signálu 
45-860 MHz (přesné hodnoty v dltuV), 
brine spektrum s maimini signalu, 
měřeni na 3x Sash přednastavených 
kanálech. měřeni pozetnniho digitálniho 
signály 

Cena, 6400,-Kč 

Cena: 4200.-Kč 

Sallook Digital NIT 
Měřici satelitni přijimae s CB 4.5" obr., 
920-2150MHz, 35-90dBuV, spektrálně 
analyzátor, melon, analogových 
digitálnich signálů. DiSEqC. tabulka 
NIT kanalů, křížová polarizace 

Cana: 24300.-Kč 

SIECALOOK 
UniverMlni merle( pčijimae TV a SAT 
analogosých a digitalnich signálů. 

SLEVA Cana: 37400.-Ke 

išrtrzných sconnich sler n nšktecich vpů 

www.empos.c2 
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KTS - AME s. r. o., K. eapko 613. 
6r e-egr 500 02 Hradec Krelor et 

fr .0 fax:495 212 588 

it 

tel • 495 263 263 i'd'rt'd°1"OE !' 2°36 '"hc't  
type*. zosob Ire obredrerce 

le 435.9 4 mobil: 605 263 263 ',aimed:I beer.. a-

wee. 

e-mail: amegamaa 

07.1OE;h93.70419 

HP Hewlett Pocked 

152647 117,40 H4100.114150 n195« 04151 

902026 Sere 

Croon LS2060 918120.11612A 318128 

15223460.215. tw.7trz. W-3013, tw-2114 
152508 0P-208. BP-7080G, BP-308. 
BP,310, W.315 
2406 9,P 404, BP .107, W-413  BP 422 

1525118P-508. 8P-511, BP-5119, BP-512. 
W.-312A BP-514. BP-522, BP-335 
LS2608 W.606.197-6084.1317-617 
1.52914 OP-99, BP-912, BP-914. BP-913. 

212-930.19,9363.69.941. PP-943 
' 1139.9934. 3P-Wou 

C-
1 12020 F -10 
152260 NF-30 
1122,10 N7•40 
iS2375 NP-SO 

CVO 0 
452647 Auarn 350, 150,. 2031x5', 

1 

20132 07ALBI. (71-85 
LS2410 EP.3107. Eu 94 

Fu)film 
132030 7.7.30 
152041 re-40 
I-52040 7F-60 
‚52126729-23 

94. 

Gore '4‘ 
1.52550 B191-10 

Obi- t PE01-6501M706800 
V999-99.737..73nupuz uloB, 01010411128 
3 7,7 13007V)1 Won 
Vou7ne lOmm VPC4.2339„vPCJI(2,VPCM23 au 
leribisno no porAšereU-100.01.0-100U-120 

Y r 
238,00 Kč 
79414 

..._da„ 

' cei. L Kar4semoreco I! 
....."-.4", .edokKUOCCQ,KLIC-7CO2 
3T1/600nelr Won 
11e72No 6.1rnm. Kodak V530 

te•--"• • e" eft",e, 

) 
k"_" - -.07•4‘ 

1± 255,80 KE 

7-Z•matA ter 

Nit 11 
Otif Pe07-65•  5300 
Akuuivumr Sarni 33,1110.10470 
74V 150OrnAh 1.140n 
%Atka 2Onvii S8-0W1.38-1703/P055 
.34,065.V713693VD71.VPMD90 

• 21.VRV09035347740917 
69.313309090 

fl 
h ir • 
- 452,20 Kč 

rake 

0-1 ' 

014. Ł FE07450M022020 
:41,,umutcr or Sae NP F71 
36V TqinNi 11-bon 
Nye° »min DSC-11DSC-111 

571,20 Kč 

-41 

14tocN 
1.52830 02491-002B-00 
1.12120 02-6314, 43/941t. Ana. 
-BP2B 

JVC 
UOEN137 N9 V37u 
LS2080 EN-V1013/ 

Kodak 
t52080r3X-3000 
1520,30KUC-5000 

KookoMonico Ninon. 
133051 012401 
152004 02-104 

15220294,200 

Nikon 
13202 

Ponca,* 
432120 (GA 054 
132407 GOA-MK -0U07. 
-07814.43U-710 
152017 (GA-9301 
152077(0.4-3002 
152021(04-5003 
1.52187 CGS-5004 
852818 COA-9705 
152171 00A-9307 

• 

ere-
LUDO li-104 11,1213 
152000 U-203 

Ce a 
zglredukci 

SomNIN 
15201 6 53470, 470A. -1703. -U 
-7110.4, 
4160. 4220. 4.370. 4.480 
152870 58-170G. -1110.0 
1.5,2802 S841182 
152076 53-4570. -LS70.43. 45119, 
-45320 
/S2800 SELLSM80, 423160, 
-194330 

Stir yo 
15290 te-U0 
152132 08420 

152051 A13-330B1, -53161. -050B 
-15181 
152002 11.0. 42 -12U.-1.11. -111 
4221.1 
25302' 81-131 
852043 B1443 

Sony 
152181 re-801 
1.521817/9-861 
LS2950 AV-500. -310. -$20 
152111 3P-710.420, 430 

r OW: č 1‘07-6509,010203 
re. mureror renaronrc (6401/14, [080157.2V/13667Ve 114on 

Tiousiku 30.r'. NV 0510.NVOsio.N9-13530.N 
VGS3093V-OSSOMGSNINVOS-70.NVOS70. 
COA-7134.CGA-DUI 

obi LPEO 7.11SCIACOMOD 
4.mer.lew Sony NPF550. NO-7550 
729 2303mAh 12-1048 
PouSha 20,Srempoo7N0oHdachl 

Aku 
064 č -6504034600 

l'mi14V 1800ere 1.1-10r1 V9.001 rmuleeror Sony NPF330. NPFS5 

1174330. NP-9550 BN-V512, 87739514.1949682 
.BNV814.VM-290.33313-13R60.VMBPL 
13,VMBPL602.1-270.1.72 
70.53416053060.3 • 
8,3205802 

1 071,00 KE 

VC!tt _ - 

Obl. č. PEOZ650M0357C0 č PE07.450.4035803 
UN,0, SN 179,0un< Crav610. COR-veu), •99.4edu 949094.9 .0041.99.37 ..• 
Z2V 1850mAh U4on OE 2 Z7,4 SOY DMV4 80010 
lloušNa Il.? „In. 3 79//000n95.3 Ulan i 

DMVA3CD.O.PanvsanIc lure . 
DNIC-TZIONICTZI 

OE 595,80 Ke 

Aer.44 Orr / 

- - 
Obi č P907-650.4021303 
Akunui erg »sum Konko 74'1„ NO I 

820mAn Won 
' llovška 5 13 mot DeVe XI 

r „.-aš - tä 
255,85 Kč 

249,90 Kč 
-at"( 

h cti, č. PE01-65C0014700 
mine v.,. co 10203 hiP-200 

i 37V 75Cadrer. II-bn «00 
%Aker 6.2mrn 

VOErs. 249,90 Kt --- Z OE' 

-72.7%1Ve1/4,l OW-NC 

Iglaticeg -1 

Další zboží naleznete Z=E0E3g3 !!! 
Pia 

pip videolcamerypi 
digitální'kamiry 

eči digitálni 
fotobpartŠiyl: 

a OE 

Nabízíme 

KO? -650m007200 
47 es 

redukce 

02Pi2EZCaDf)73 

  Tryntieree 
vua.waurnuaskitoggreum 
potřebujete, a volejte 

Pokud 

Otri.2 incr?-650sm5100 
ekuinvel-s PIC 6708425. BN.V416U 
729 2200nYth Li-bn I00ušer0 39 4rrm tv-mov2034ovzionovi. 
100.0V11012021109.V050.DVI.155.2M157.00.10 
0.DVI.167 

alga 



fl  •Xspol. s.r.o. 
Vybíráme z naší nabídky 

Začina sezona motorek. etytkolek, padáků 
a různých jiných venkovnich aktivit. 
Připravit jsme pro Vas přilbove nahlavni 
soupravy. Jak pro integrálni přilby tak pro 
otevřené půlby. Tyto soupravy jsou 
jednosruchätkove s Mičovanim, které lze 
připevnil na na hditka nebo jen na prst. 
Mikrofon je zabudovatelný do přilby V 
případě otevřené palby, je mikrofon na 
pevněišim tvarovatelném kabelu. Soupravy 
jsou urbane pro !reek MT-2020 nebo 
MT-4040. Pomoci redukce se daji použil s 
Alinco W-$45 nebo DJ-V446. Také Yaesu 
FT-60. VX-3. 

44 

AMC() DJ-S45 je 
stará známá a provozem 
dobře prověřená 
radiostanice dodávana v 
novém baked, které 
obsahuje. Nabiješ 
EDC-138 s adaptérem 
ED-140. Dale v baleni 
najdete Li-Ion akumulátor 
ERR-611 Samozřejmě 
český navod a kompletní 
schéma zapojeni stanice. 

NO« 

4 • 

4 

Alinco DJ-C7 
Aliniaturni pfehledový 
počtimač - skener, který 
svými výbornými VF 
vlastnostmi ve své třídě 
předči i vštši přijimače. 
Rozsah 0,1 - 13® MHz, 
uoji smešovánt vysoká 
citlivost. modulace WFM. 

ALINCO DJ-X30 
Prehledový přijimač s 
rozsahem 100 kHz 
a₹ 1300 MHz, 
modulace AM, NFM. 
WFM. 1000 paměti 
(banky rozšiřitelně 
pees PC, software 
zdar ma), 
allanumerika - názvy 
pamšti. Volitelné 2 

typy předniho panelu s tlačitky v cane — 
zjednodušeni a pini ovtádani. Velká 
mechanická odolnost. napájeni 2, M 
články Mabijeni akumulátoru je možné i v 
remise°, všechny kroky laděni včetni 8,33 
kHz a 6,25 kHz, pět režimů skenováni 
yěetni vyhledáváni CTC,SS kmitočtu. AUX 
vstup pro externi zdroj signálu např. pro 
MP3 přemávač s automatickým prepnutim 
na pfůern při příchodu VF signálu. Plynula 

NFM a AM. Velmi cloche a regulace VF zisku pro KV a navio i 
lehké provedeni. atenuátor. Možnost pfipojeni k pošitači pies 

USB i RS-232. 

Maloobchodní 1 velkoobchodní prodej: EUX Klapkova 48, 182 00 Praha Kobylisy 
Najdete nás nedaleko od stanice Metra "C" Kobylisy 

www.elixez; e-mail: elix@elixtz; tel.: 284 680 656, 284 680 695, fax: 284 690 447 
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PH servis, s.r.o. 
servisní centrum 
značky PHILIPS 

Opravy (opravy přijímáme osobně nebo poštou) 
- záruční a pozáručni opravy elektroniky a domá-
cích spotřebičů značky Philips, Braun, OTE 
Prodej (zasíláme i na dobírku) 
- prodej elektroniky a dom. spotřebičů zn. Philips 
- prodej náhrad. dild a příslušenství k výrobkům 
značky Philips a Braun 
- splätkový prodej výrobků tn. Philips 
Poskytované služby 
- zajistíme odvoz do servisu naší dopravou 
(soukromníkům i obchodním firrnám 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, pose-
neme při zakoupení nového výrobku slevu 

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

e-mall: phservis@telecomcz 

Otevírací doba; Po - Pa 8.00 - 18.00 hod. 

Aetna van inn 

Konektory ba.K9 EWA 

automobil 

pre Audl, BMW, Chrysler, 
Ford, Kla, Mazda, Mitsubishi, 
Mercedes, Nissan, Opel, 
Saab, Skoda, Subaru, Toyota, 
Volvo, VW... 

ler0-

od gdo9 

autorádio 

pre Alpine, Blaupunkt, 
Clarion, JVC, ironwood, 
Panasonic, Pioneer, Sony, 
Ford, BMW, Nissan, Honda, 
Mazda, volvo, ... 

od 92090 20,3 

GC scan% 
pre Alpine, Blaupunkt, Clarion, š 

Kenwood, Panasonic, 

203 :4116 • 

Pioneer, Sony, ... 

Všetky uvedené any sú vaiane DPH. 

www.aveimak.sk 
Omani: insokoraOseadaůzab 

Tábákre eitšsee-aešera t'en ael811-DMOSTZITh 

AEC ELEKTROTECHNIKA spol. s.r.o. 

Na Rovinách 6/390, 142 00 Praha 4 
tel.: 241 710 018,-48; fax: 241 710 003 
E-mad: arfo'aec-altecti.cz 

Prijem digitálniho signalu ;OE 
a měřici přístroje hfllHBEIfl 

r--4, CAP 900 

1[. Satelitní přijimač umožňujici přijem HDTV programů 
(DVB-52)..HDMI vystup r 2 x Cl . 3 x USB . možnost 
připojeni extemiho USB HDD pro záznam programů. 
Operační system LINUX 

AVM 
Sytém pro příjem satelitních progra u 
s automatickým nastavenim antény pro 
obytně přivěsy a automobilyabuda-

vane anténa OPS umožňuje 
rychlejší vyhledáni satelitu nal 
novém stanovišti. Automatická 
optimalizace polarizace(skew) 
pro optimalizaci přijmu. 

UFS 91-0 

INS 

fMSK 200 Meřicl TV phjImač s širo-
kou paletou možnosti. 
AšIfeni DVB-S (DVB-S 
po aktualizaci SW-v při-
pravě), DVB-T DVB-C, 
ATSC , DOCSIS, J83B. 
Zobrazeni SID,PMT-
PID,PCR-PID, CA-info 
atd. Spektrální analyza-

vy osciloskop, konstelačni analýza tor 5-3100MHz, 12 bito-
vý  dotykovou obrazovku Založeno na OS LINU 
Možnost dálkového ovládaní přes ETHERNET ne 

_modern... - 

We' 

• 

TESTER ‚VLAN 
Přístrol umožňuje jednoduch 
měřeni p•izpůsobenl anti 
a VF výkonu v pásmech 2 
GHz. Rozsah meted výkonu 
luW až 999 mW s přesnosti 
+1- 1dB na VVLAN pásmech. 
Měřeni VSWR v rozsahu 1,01 

• - 9,99 : 1. Možnost orientat, 
ráho měřeni sily pole. Went 
útlumu kabelů. 

F CT 22 
Maly univerzálni přistroj pro měřeni 
třivyvodovych polovochčových— sou-
častek. Automatická identifikace roz-
ložení vývodů soutáslky a změřeni 
jejich parametrú 

e vice informaci derriere no www.eer-eltech.ez 
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Ir--.371.:(7=7117174. -772ra 
Ideaba pe zaberpoluml veer") ma Om • därkove MARIAM 
oPIANtotù proMtednictvorn sill. CAM. 

• kompabial modul as Rem( eislUOV 
addl_lenjire °Mabee 
.1h (*Ropy, jaden reMový phmo 
na once (30V/IA) Dare Ova 
• opoia calorie (250V/SA) 
• osazena eyeasmokkě 05,1 
rredulem 

-poslláa/rsanobażnneevél 
ler. MGM 
därkove °NAGAR. odposleck 
dasevänk flatten( repel 

• au» valula 1 
. hoeny reynehotam 
-mold mcdrosti naslevant 
- pro at mad I /cakes-ad ma/ 
Peelle lawn' wanvoeou 
klavesnrcl. philmod_am Olkovado 
oModee spindle«. datokern . 
- replied I2V 
- vspavaorremm.imotani mode. 
. mimeo mode. 60 x 52 n 13rten 
Itrabekostä vein 22 x 56 x 20nVn 

roe  
'a s' 

SIR300M (modulava Irene) cena 4690,-

S1P3OOK (verse v plastere krabece) cena 4990.-

modulové tone SIP300M 

KÓDOVÁ KLÁVESNICE 1(3 SE C7ECKOU RHO KARET PRO 1000 UŽIVATELŮ 

94 3j 
0963 
)8)s) 
')u) is) 

I=1 
DOM 
1117fl 
ECO 
3O3 

Mawn1 klaveSeice S podevidledew. 
Kablity beam demonavn Molded/ 
vvrotetv nerczokARD (Lomm. 
Mom/ rod's' kläreoovA eo-altide 
. Redid REID karat We Julien! 
Rodnd s vide paimanint REam “3. 
Lady Mears Me MOO 
Ante alarm Lasavänl . 
Rozméry 128 x 82 a 28rrinl. rapad 
12V / 100mA v RIM( Rozsah arc 
MAIM WC al LELCC. mnomasr 5009. 

Kenoya klávesnic BC-2000 cena 1499.-

- barevná stropní COME kamera 

- objektiv 3,6rnm / 74' 

- COD senzor 1/3" 

- rozlišen' K60400: 380 - 420 TV řádků 

KSC480: >480 TV Mdků 

- octet bodů K5C401): 512 x 582 pixelů 

KSC480: 763 x 582 pxelů 

• světelná citlivost 0,6Lux F2.0 

- video výstup 1V / 75 Ohm. PAL 

- Sag poměr 48d13 

- elektronicka uzávěrka 1/50 al 1/100_600 sek 

napájen) 12V 

- odběr proudu 9Ornět 

- rozměry: průmer 10Ornm t 6Orněn 

Stromlo kamera KSC400 cena. 1100,-Kč 

Strop". kamery KSC480 cena: 1300,-Kč 

Novinkou r sarkmerdu foray FlA1ZAA le Remands 1A3 uešeM prO alevirini nebo ov100ánlualtroupe-
Govacial syslemit Po MGM Dyčzniolného Satre mikroPM reta ně RaSlaMMY tas I - M3 mean 
KranA numenclublio neäni MAI ne mnfrifee cidaänif wýGrupnine role OE nrotarrendmm tečnych FM RAID 
Later a prldisků T/o, to rrežně tdoN do pain'" at 1000a každé glead11 Owe' m1SM v panel, Pm Oval 
nadace peci mazära dronté slandartiniturkceovtilánl kleruporla rele mä klivesnce ADM Funk° Mane( 
Lze pee/ khouoMy °alum, konlakl Oven.. obere" aped ). definowal. no Odra Dever mä system 
meows Moe* medend Po S'a. loheio " Twyero vsk'PU le 'pale.. Wane ruukoe Isognere se 
zabutkluarkho ‚ne" te 8 sepsal alarmovi výglup Programovš 12t deleakel dark, sepluri alarmo,,/no 
ems. k mass. I -99 Mein tiara' male OD spušet amen edema, valupi5M. ale betel/1'8Sn icrytu 

néloardet•Gobným dlytným zadánlm IcOrlu net» epakavanýmPRolnnmn nerlmtal karel 
Na plky MORO Warm magovel os dernoval ands/weal Melee rastaveni se provadšd pres - 
/Rae master kid. Bent udvele/ský kód me ttytt orista PrO avýten• bezpečresa tam derdaval. zee ontl 

vidludnI role seined po karly.p0 radar,' sOrlvnaL12 kada. Reba a nerVYMI mom lia trylordraval 
O DE. DA amen MAMA Leda a imité wine ověrovacl kódu NatAteni 12V. Miclov9 MO« 1DOrnA. zalibm1 
korriaMu vyslumene rare I2V 2As zairlenlararrnovéhe estop° 150mA. Dec: vidärerose karat S lOon. 
rant p  tapio' ad -20°C GI 4-60`c.rozméry 90 x 60 t 220411 UnGeno pio vnieno neuntät 

Klayesruce K3 cena - 890.-

"rě 

NOVINKA 

et-

Random/Mr se MAWR lm 
12.51d0 PrůMbe p' méson 
32ron. 000dal,a timm 
Opal/end kroulAnn 19mm 

mndrY la 3100) tent 69.. 

me-mov G.1 Mooasna Go 

He vbalimotie 3 - Item 
dealer Ovlesek nebo 
kaflu EM RFID12suur 
Datot6, ryske CO. DI. 
LEDGavot:OW Dell 

rozmbry 46 x120 a 25men. 
Resat. pracovutacli wok& -10IC at .50t. 

elteita RHO LR110 Lena 850.-

sedwolaev NeAlifireatm ante-
MI PAD al ma 250 užrala,. 
Vyistli mule arena r Celovnich 
dcvnedh. Jednadaelým iMisoltem 
nuttier. transponder, Odle:xi 
maz.a. Smear Ize kampletol 
celou pan« nebo sarnoslamik mn 
lonkrArni plikesky.Samind. rschit. 
rend Cabe pepotroarkoLlalk Je 
Adel bade neslevan ot/ep 

stephIll dosas mane,. mo.h.,610,-99perse. 

ciokuna v/delenosl 50Got al 1m 
late Retreada road byl kris-

• fb • lone. drone *any AR Cleat pak 
lua cr/sal resaflnene, peo tono 
ny nerodný maientet. 

System Rľ10250 stavebnice cena: 1490. 

barevná venkovni kamera s Infra pěisvicenlěn 
ob ektiv 3,6něn 1 74' 
COO senzor 1)38 

- roi/ikon) KVC420, 380 - 420 TV řéě ů 

KVC520: >520 TY ěadků 
- octet bodů KVC420: 512 x 582 pixel 

10/0620, 753 582 P.ol 

- světelná citlivost 0.4Lux F2.0. 

OLux se zapnutým infra 00 15 mein) 

- vicleět vjelup 1V / 75 Ohm, PAL 

- napájent 12V 

- odběr proudu 9Zirs* s infra 280mA 
- rozméry. 116mnt n 6Ornm x 8Ornm 

dale IP66, Sabely skryty y driaku 

Venkoym kamera KVC420 cena: 1450,-Kč 

Venkown kamera KVC520 cena: 1900-Kč 

Objednaně :beef ram red »skim nekton na nonfat/. 99% položek trial, na skladě. 
Po CR rumen:1m denně na Slovensko poslleme 1 x the Uveden' ceny vč. OPR. 

dicin.x 

MIG7•17.11/7 77 /..7(71 7-T4 473tra/Nal 

I: z a  ' PR knal amaludaRattal G dilemma( • , KV .. cemanýiedne2movýrn doted 
mmeochp e mo-e/m Pnimmdtm 

Ill __ module., a ddššlciIhrosil 

.e. c a . g Pěttmat byl rlareen lake unveradni. 
mares,' 'Iwo ze Wye-aerie 

It ' a e 4 moov.• rem am pě oat» arzent 
tmenka na vyšilab..srlideveGaterdm 

.ly a eětinanmos sernýrn sateen, 
I - imouisne re, nt 0.8 sat.- owes,» 

le ¡Soho reit MdrilMtatilkam 

zaěn.tě 4ntlěrn epees 
Do Earn!' pill Gnat. Re Jab( a/ 15 
kbeirok KV em obreatu rye KV2Let 
Na trýsmpechrele 3 OMOtněd. 
mammy 2Slěernikteoportoeme 
spinal te lumped/4 napšd do 50V) 
verrd ablebend homy tame je nyni 

r- dOPMMa i o claim gmainzni LED 

..., dad. podRure siImme at°2etil 
3 eta' Iditerey. Aspen. 12V. Moe 

otter MIA 'Celery 82 x 42 x lIrren 

Prijimat KP2RX - stavebnice Cena: 450-

Pernat KR2RXM - oživený model cena 690.-

‚<učenka KV2TX 1 s baterii cena 290.. 

SEMMES 
eke LED 

emšěita mnra  

Plmeaveno MO 
vAG Mere 

serbrM poach 
i 341---11ren 

Minialumi vysOEM2 Infratenttneto eěttověhooěMěnt WWI 
pro &meant plictretsi spollebor elaktrenky. Ovlikórd le Oct 
polnku, pnpraverVi pro pOuliti-
AapMeal 1 OEt baten. CR2032 (sok/sass Oodšvky) 
ettprammene mall modul uroverMIMM> phrmate s deseG 
vjeLepy, s matenstl naslauerů kahiPla 4slupi NM( 

so no 

Infra vysílač !RID° cena 120.-Kč 

on-line obchod: wwwilajzaricz 
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LED PÁSKY 
Flexibilní, ve všech barvách, do interiéru i vodě odolné. 

nentstetie .Ismismonataana 

ars . 
• , --nt" Li - • 

-7r- '• • .. 
.. • , •.,. 

a 
.. 

DC300 STANDARD LED páska pro interiery 60 

i • 
, ._, _ , al 

LED/m 3M lepivá vrstva 

role = 5m DC 2V/24W Kryti IP 20. diet. 1,67mm. šitka 8mm L44 0051mDwaine. po 
ri t PO 

Spoliate 
maim 

WOG 
ad Itim m m' 

OGG 40 aGe Yuan 

WC/ 150 rON 249.- KUm 

a *Nag 6 a 1660-••• 3411.-i 261,1 siiiwiesec 

Ma an'n 2. 340-400 55J.00 140 

0-400 413900 Kt .... 

- -- 

. 
0 DO 534.00 Kt 

5 340-400 469.00 Kt 

5 3 340-400 L.  469.00 Kt 

ROB 30 LEO/ m 10 
fl 520-600 66700 Kt 

PGA GO I, D M.00 Kl 

SMD LED 

.1-t.t- --- 

.> a I 

typ1206, bílá 4,20 
ötyrčipovč 

LED 0,5W, 

Jednotlivé LED t. 
Ke, barvy od 1,- Kc • SMD LED typl 210 bílá 6,- 
5mm 80mA, bála 25,90 Kč, barvy od 22,30 Kč 

8 a 10mm, 150 mA, bílá 34,90 Kč, barvy od 27,60 

wvvvv.acdc-audio.cz 
AC/DC AUDIO Na Zvoncce 14. 147 00 Praha 4 

tel.: 244 463 270. mobil: 602 205 568. email: accfc@icaLcz 

es 
Kč, barvy od 1,- Kč 

Kč >4 

t Iolir  

Wedge base DM 50 

COMPONENTS.,...r.. 

KERAMICKÉ KONDENZÁTORY SMD 
pro nejvyšší nároky 

NOVACAP -4%r= 
A 

KONDENZATORY PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ 
• slandardni (162. 25v. 50t63V. 1002. 200v. reliest 0603 . 2225) 
• Maakmaparave (5OOV. ao) 26v. 36v taV a 55V. 251 1206 80430) 
• s nisiou Gduenosil (16V al 100V. veakosi 0805.1206) 
• pa var. aysakoinfony cesekil 1.1120610603 - 1210) 
• mikoprallove Illovtrlaa 0.45 a20.65rnm. 25-30V, vat 0605 -1210) 
• 250vac kondamatary OM" iI 2.2   crii nohow 2220) 
• pletato64 ochramié lendenatory 22/22 asavec, C oo. veldom M061 
• kanderealary s del. OBR pro topiary -55 al 6150t 200V. COW - 2225) 
• kondenzalory 11G s MNG peo elekam torx7 (250V. X7R. vel 1612 2225) 

EMI FILTRY PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ 
• ihvyvotlove kondenalary EMI 0.3A (100V valkos• 0605. 1206) 
• De/Moab konGemalary EMI 2A (GOV. veLkosti 0205. 1606) 
• EMI Kondentblary pea symetncka veasnI • balanced Ima (val 0805 a 1206) 

• Ca 6 MID SA ago 5050 iarti. 50 • SOCN; vehkosi 525 a 3.2 mm) 
• Ca K GM - lyp sesm (0711, SO - 500W vaiikom6,6x 5.0 rnm) 

PRŮCHODKOVĚ ODRUŠOVACI FILTRY EMI 
• L..4 OE...h Imo-me MpF - 2.2aF az tb, sow. ..eel a oltratiatKai 
deleldnkurn 

• Gelasele immoisate C. L-C. <iamb 23- etänea 
• tina provedend rnelackýchav1V. šestavanno. kale I nbtopageve 
•alm 

MULTICIPOVĚ ViCEVRSTVE KONDENZÁTORY 
vywiemperatmat 801.F) coo a x7R (UN - 651.3240 °tam' 

KAPACITN1 POLE, DISKOVĚ a VTVODOVE 
KONDENZATORY 

%/man Raab a spatenewsr (“adeace px9e $o 9003.CECC a ES 9D(0). 
Maims, chmých CIOC4vak KOnSINerit ',mew a kataeopové 6313 ¡sou k Damao> 
Cony na ;omen. typy sauce(66 sunhats na po1•53m 

MIEDER 
•1 i• 
eoralefiefroyoaii.. 

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

Tel.: 234 718 817 
Fax: 230 718 833 

email: salescrech@medercom 

Single-In-Line e Dual-In-Line jazýčková reli 
zastřiknutá v plastu 

SPÍNACÍ, ROZPÍNACÍ NEBO PŘEPÍNACÍ KONTAKT 
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ CÍVKY 5, 12, 24 VDC 

Ztanyluitil atnilniunt nu Iniumušti: 

www.medencom 

J.I.V-ÝeitrJYA nit* 

isterraer OE 
eittise kb1.e.tElltitä 

gu.tviLvtle ačruhruki pni 32.1W)424.11.1yytuiiiriu.u. 
bt.tiittl•Jtrite.k.lt I -11;LL.1-dieni9, Likeu‘brjuvoug: 

X 



Prodej repasii8 a li ch a kint11811 cit a illetitIeli litiC1roft7 

E i ex ,,,....,..2„"A,..v-2:2:.4-::t7L,,v.22.",,,,,,,,h.„...., 
Výběrová nabkItta repasovaných piistre ceny ber OPH 

e 12 jiL .... e ..' .-  
'let unive titat 

rozrenany generator 
spektrelni an/es/zato, Agilent 53181A 

Advantest U3641 [not o it GP e HP 8350IUHP83595A 

•••n"....,l eté` u'l• RS-232 alo  . '600$ÇC Irmy.. 4. ., „Pt 
Pta 

rwizerr 

LI.11e it 

slevu arkatefoeý anae lyzator rif i 

t• OEOE‘ej 

1.1..kkaim 

HP 
9.0.e 

— I ěverri• ... 

analyeator •PektralrusHairael 

595E81,41/101i105 Anrilsu 5331 Tektronix 452nrůs 
1 6 5GML 127 a. -asen. 25 3..011 Belen 1.OESW2 ,OEU.....2 1“.1: eeveue GUIII 

cpe es.use caeovineraed RS-2.1 ...um u. dcu. uell AI 
‘88. ne nexe vves non. cnv n Mate 

..,—.--....—., 

gei 
communications 

HP8920B/1/4/6/13114,51, 

".... 1“., 

tzrutzra.:;- 
%nim.. 
,,,,.„,,d,,,,,..„,„ 

veten.,eoa,e, 
vvve.sti)huenvere. 

elektronických 

. 1 , a--...7....- ano, 

— « 1-.2 !" Zlöl... — i• • i .- ,. 
signšhe generator - • Ir • .. 

ne twerk arulyzator 
HP 8656B 

»Arm y tmo, 4 Prerrr Wiltron 5411 

---out7.7=2o,r-test set '1"Z ier ro ...,— .. ..... 
102/800/1138 inErri 

Gn R S'23, I. ':: M.: :i 
assauslo9 RF Ar mpäin, . ..: ! . ; ,. 

t - — OE inikrovInný tlač 
Ml PI.1 wiwyean, aignaint generator 

ouerceenee 
...e..Ateen,48,08.rja EIP548B 

“nr62 4c,a4e Ine. 5C.HE 
AM Fr,/ ee.... ‚0, v . eoclue 'noh,. 

.... 

rova • Dme opravy a a i • race 
méřicich přístrojů. 

Další přístroje najdete na 
www.elexbrno.cz 

PGV ELEKTRONIC 
>8, spol. s z.o. 

Nad eybnikem 589 

190 12 Praha 9 - Dolní Počernice 

Provoz 335 44 Kasejovice 389 

Výrobce vinutých dílů pro elektroniku 
• Transformätory, tlumivk, pijodniky s feritovýml jádry 
*Toroidni tlumivky a odn y 

• Sítové tins atory do desek plošnychiae EZ 
• Tran fo átory a tlumivky do spmany h r 

• Toroidni síťové n atory 

S In transformátory pro audi 
upnĺ transformátory 

• SMEI tlumivky a převo 
• Měřici cívky a sen 
• Samonosné a 
• Elektro c 

ky 

• Zákap14 té dily pruměru V/K.11;4'63,0 mm 
soueastky 

-r Firma ga 

Velký výběr vel onstrukěnich materiálů 
Vysokou s liv kvalitu produkce 
Moderni tec n ické a měřící postupy 
Krátké duda i termíny 
Dodávky i relativně malých sérii výrobků 

telefon: ++420371595412, fax: ++420371595280 

e-mail pvelektroniceaties.cz http: Ilwww pvelektronle com 

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY 

I ItEl< 

e-mail : bucekebucek name 
vom.buceknarne re 

J o n a r I i i Tel/Fax : (05) 45 21 54 33 
Vranovská 14, 614 00 BRNO 

Výroba zakázkových 
plošných spojů 12:22 

* plošné spoje dle časopisů AR,PE,KE,Radio PLUS (KTE) 
* plošné spoje zakázkové -Jednostranné, 

Oboustranné prokovené/neprokovené 

(rněcliáky, 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 vyrobě naleznete na www.bucek.name  
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PS:36:12 DIN -le 

-10 111 

- 751-532 I 

Silový spínaný zdroj pro průmyslové 
použiti v provedeni na DIN lištu. výkon 
36 W/12 V DC/3 A. vstup (Auto select) 90-130 V AC, 
180-260 V AC/47-63 Hz. Cold start 10 A/100 V AC, 

25 N230 V AC, krabička: stupeň kryli IP20, pracovni 
teplota -10 "C až 60 t. 

-fletilaS si 
fPS-60-12  751-535 

Sifevý spinaný zdroj pro průmyslové 
OE použiti v provedeni na DIN lištu. výkon 

60 W/I2 V DC/5 A. vstup (Auto select) 90-130 V AC, 
• *-- 180-260 V AC/47-63 Hz. Cold start 10 A/100 V AC. 

25 A/230 V AC, krabička: stupeň kryti WM. 
pracovni teplota -10'C BF 60 t. — e • 

JT9 
-aimal.1813.11.1fflffloo• 

751-538 ! 

Síťový spinaný zdroj pro průmyslově 
použiti v provedeni ne DIN lištu. výkon 
120 Wf12 V DC/10 A. vstup Wino soled) 
90-130 V AC. 180-260 V AC/47-63 Hz. Cold start 
ID A/100 V AC. 25 N230 V AC. krabička: stupeň 

kryti IP20, pracovni teplota -10 t ař 60 °C. 

LIJ 
F-WV812YB 750-047 

Wireless kamera kit MPEG4 recorder 
plus monitor 2.5" TU LCD 
882 x 228 bodů sniff°, Li-, 
baterie, 3811TV nahravánl na 
SD kartu, kamera CMOS 1/3' 

628 x 582 bodů. nahráváni 
320 x 240 nebo 640 a 480. 
přehrävš MP3. AVI. JPG. 
připojeni emerniho HO. 
propojení s PC pies 115B. 

o 

ELECTRONIC 

tasty pou vč. OPH 

_ 
!PS-36-24 DIN 751-533 

Silový spinaný 'drti pro promyslove 
použiti v provedeni na DIN lištu. výkon 
36 W/24 V DC/1,5 A. vstup (Auto select) 90-130 V AC, 
180-260 V AC/47-63 Hz, Cold start 10 A/100 V AC. 
25 N230 V AC, krabička: stupeň kryti IP211 pracovni 
teplota -10 t až GO t. 

.PS-60-24 DIN 751-536 ! 

Sifosý spinaný zdroi pro prumyslova 
použiti v provedeni na DIN litio. výkon 

60 W/24 V GC-12-5 vstup (Auto select)90-130 V AC, 
180-260 V AC/47-63 Hz. Cold start 10 A/100 V AC, 
25 N230 V AC. krabička: stupeň kryti W20. pracovní 
teplota -10'C až 60 °C. 

PS-120-24 DIN311181Z. _ 751-539 

r 

F-MH3500 

Snowy spinaný zdroj pro prömyslove 
použiti v provedeni na DIN lištu, výkon 
120 W/24 V DC/5 A. vstup (Auto select) 
90-130 V AC, 180-260 V AC/47-63 Hz, Cold start 
10 A/100 V AC. 25 A/230 V AC, krabička: stupeň 
kryli IP20. pracovní teplota -10°C al 60 t. 

755-167 

Barevný TFT LCD monitor 35. vstup video, svítivost 200 cd/m. 
počet zobrazovanych bodů: 480 IN a 234 (v) úhel výhledu 
U:15/D:35 L/R:55. 2 videovstupy, dálkově ovládáni. 

www.gme.cz 
Praha velkoobchod: n. 186 00 Praha 8. tel.. 226 535 111. e-mail. gm@orneez 
Praha maloobchod: Křižíkova 77. 186 00 Praha 8. let 226 535 171_ zaakoza laid@ rime rz 
Brno velkoobchod: '<pinta 0.60200 Brno. teř. 545 213 131. erriaiř brneiřágingez 
Brno maloobchOd: Kolišlě 9. 602 00 Brno. let: 545 240 278 e-mail brnornaloObchodere.OZ 
Plzeň: CoMinikanskä 8.301 00 Plzen. 1e1: 377 222 658, e-mail. „‚zart Goetz 
Ostrava: 28. Gina 254. 709 CO Ostrava. tel.: 555 308 793, e-mat ostravaagme_4.3 
Bratislava: Budovatelskě 27.1321013 Bratislava. tel.: 4-421 255 960 002. a-mad: bratislavae nmo  
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ELECTRON C 

II Venkovní barevná CMOS kamera s IR diodami. TV system PAL 
628 (H) a 582 IV), velikost senzoru 5.78 x 4.19 mm. řádkováni 
prokládané 2:1. časová uzávěrka 1/50 ai 1/15000 s. min. osvětleni 
0 Lux/F1.2 při IR. rozlišeni 380 TV řádků (H), video výstup 1.0 Vp-p, 
75 0, übel MARI 69'. objektiv 0=6 roma=2 mm. napajeni 

12V OC/400 mA. rozměry 75 x 03 x 36 

F-OS-202AS PAL 755-092 F-06-223CAI PAL 755-106 

Šp 
-gnaw  

F-OS-226CA PAL 

01/ 

o 

Jednočipová barevná CMOS 
kamera se zabudovaným 
mikrofonem, rozlišeni 382 
TV řádků, 2 Lux. v krylo. 

venkouni provedení. 

755-107 

Barevná CMOS kamera 628 it 582 

pixel°. 380 TV řádků. 3 lax, rn objektiv 1=6 mf 

F--.2 mm. velikost 
senzoru 5.78 x 0,19 

mm. pro vekovni 

Barevná CMOS kamera 
• 

628 x 582 pixelft 380 TV řádků. 
0 Lux, objektiv 1=6 ming-x2 mm. 

rozméry 02 a et a 30 min, nemá 
infradiody. pouze imitaci. 

F-OS-271C1 PAL 755-108 

Barevná CMOS kamera 621 a 582 pixelů. 380 TV řádku, D Lux, 
objektiv S'6 mm./F=2 mm. rozměry 63 ir 63 x 51 mm, s infradiodami. 

F-OS-255CAI 755-133 F-OS-285C1 - - - 
Stropní barevná CMOS kamera s audio PAL . 

628 (H) x 582 IV), vel. senzoru 5.78 • 4.19 4 
mm. 0 Lux. rozlišeni 380 TV radkö.ftasova 
uzávěrka 1/50 ei 1/15000 s. Ober záběru 
69', objektiv 1=6 min/F=2 mm, napájeni 

12 V DC/150 m11. rozměry 78.5 x 05 rum. 

Millinffl.1111r 
F-06-286 755-135 

trIy$OV DPH e. 

www.gme.cz 

755-134 

CMOS kamera PAL 
3 Lux. ochrana proti vodě, 

zrcadlově otočena. pruměr 
25 mm x 65 mm, 628 (Mx 582 (VI. 
utiel zaběru 9r, rozměry 

5 a 65 mm, lze pouiit jako 
parkovací kameru do aura. 

F-GS-962 _ 754-225 

Detektor rozbili stria obsahuje nejmodernějši detekci zvuku rozbíti 
skla a podzvukovou Azov» analýzu v pinem spektru. Detektor umí 

rozeznat charakteristický zvuk při rozbiti skla. Plynulé nastaveni 
citlivosti umožni vyloučeni alešných 

alarmů. Snímač poskyluie relent po-
krytí v blizkosti tabulových. tvrzených 
a vrstvených skel se tnadnym nasta-
venim citlivosti. Software s 8/2 b Portia 

mikroprocesorovým zpracovaním sig• 
nalu (8 MHz). Unikátní system tabu-
dovani mikrofonu e originální design. 

Praha velkoobchod: Kriiikova fl. 186 00 Praha 8. ml.: 226 535 111. e-mall: QM ame.c7 
Praha maloobchod: Kiiirkova 77. 186 00 Praha 8. tel.: 226 535 171. email: zasilkova.sluzbo_e_gillega 
Brno velkoobchod: Kolišle 9, 602 00 Brno. tel.: 545 213 131, dttltrldedle..oz 
Brno maloobchod: Koliřlš 9, 602 00 Brno. tel.: 545 240 278. e-mail brno maloobchOd  
Pricier Dommikanskä 8, 301 03 Plzeň. tel.: 377 222 658. e-mail: pfteriftgme.cz 
Ostrava: 28 řfma 254. 709 00 Ostrava, tel.: 555 308 793. e-mail: Ostrava OP  g.macz 
Bratislava; Eludovatelska 27. 821 08 Bratislava. lel.: +421 255 960 002. e-mail: bSratislavz 
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Prtilt.tickš zeapt)jzail 
z .elaiktronlity 

• Elektronika v durnetnrveti tt *angle! dllné 
• Sreššweš euraceignalů 
a euternatickyrn patietenim nuUty 

Ven'e ^it 
e. e:ei• OE: -740.4 • 'le •—.2: at'lzuOE 

° sit 

—ere Re. 
eS 

e 

e  

t_ •*:"' "'et —*  
-ct 

• Elektronika v tokemeku 
• Regulator teploty uvnle p/istroje 

PR , ;pat' As 7 

EOEL4,-/ IRONIKA 

/Radica 
a a. 

14 it 'agaim cz apiztv 
rv‘4,444.4-12 

1•41 QOE);$ 
t1Á\ 

UH 

a7;171:012 
2gb 
Tranzt-iinit 
2-11 .2t)77-12\ 

erfeez 

Připravujeme pro vás na červenec 2008 

OEiFFederking BEZDRATOVY irrn pie PROSTOROVÝ TERNIDSTAT 

roe s Opeorisrm kosnunikaef 
• UtliSTENI TERLIOSTATU (VYRILACE) PODLE POTAEBY 

• 8 TYDENSCH (VOUTELNYCHI PROGRAM() PRO UT 
• 1 TÝDENNI PROGRAM PPO WV 

• MOŽNOST «ADAM 
MOBILIGAI TELEFONEI 
(MODUL GST1 ‚ante) 
• INFORMAGE Z KOTLE 
wi mien orspiim 

118.2MGKT WSW OFIVAÁLNI RECUL ACE: 

• SKIRTEMINE REGULACE • pt REGULACE 
• EKVITERMNI REGULACE S KOREKCI • PINEDVIDAVÝ 
POOLE MANI TEPLOTY MISTNOSTI SYSTENI (PV) 

ELEKTROBOCK CZ top.. Blanenski 1763, 664 34 Kline 
Tel.: .420 541 230 216. Fax: •420 541 231 369 

KT 0 HtIpl/vmv.elbock.c2, E-mail: elbock@eltorkcx 1 LANTV® televize po IP síti 
O e ,ii . OE • 

if 

. -,•._ .; L. .. -. 
:. .? e• , ‘. _ kg 

en. _......; z. 1 — 
.. 

la, ° . e br 1.Z--/7„.c.• e . ...... • OE ,i, i 1 e 
!KV stanice do Ir sehni t • . . 

Nee IFIVsteameNIX11.510p61866 ekommide teem mulecas1 ITV a A 
881:9110M OP glittiercjeennignštleou DVB %epee neboAV se* Mee streamer 
nee eneemel xi 4 aim/tench program(' s Snide-Jinni IP Wrenn. Mode lze kintinowel 
ecelkovtpoeo programů N amaze rbuzeltapaPousIP &erne PPP e MOWN 143P 
nebol.4311411P. Pipe ye matey pored PC cab° IP sel-lonbeu. Nastaveni a ennIceng se 
proved( pemod webevene rePreerJenječna peeper? SAPa BOP peakona Cro6 

.1 

:=7=,-, PALM80 PRVKŮ PTV STANICE 1141.19: 

4.:: SNS-100-1R streamer pro FTA0VB-S t 
SNSIN - 1P streamer pro 01/13-6 
1148100 IF streamer go PTA DVB-T 
ENS-160- P streamer pee 2x AV Aisne 

nanIzImE: 
 - 

pnenseenin. gene 
Li  _....„-712 ¡ye:darnel., moo cse teem teen 
en...« korreirergiNevnich S elk eat enlocierOE 

nen.r•-• cone... need. doe node. 
(Aden na manta Newlyn nivnic 

1 il--  
a  ut tec i-, di Rovnice 99816. 691 41 shone millet 519 374 090 

II e-neili ancree@ameciene w.neaniecnnz 
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Telit wsoirueteosnss 
Making machines talk. 

GSM/GPRS I 1 800/900/1800/1900mHz 
GPFteS Class 1 1TCP/IP a UDP, FTP, SMTP 

147S/11SDP 7.2 
850/1900/21 MHz + QUAD band GSM 
GPRS Class 12 

<DMA 
800/ 900MHz 

s ice e ft, 
nibildaed 
ARM9 200MHz uze pro uživatele 

RAP1.29AŠ. Mitt 
• C++, Python, možnost lmplemetnace Lin 

AS> 

*midis Electronics aro. 
Vojkov 103 
251 01 Bitany9J Prahy 

Microdis Electronics s.r.o. 
čapkova 22 
578 01 Blansko 

Microdis Electronics s.r.o. 
Krála 7 

974 01 Banská Bystrica 

Při objednávkách 

nad 1000,- Kč bez DPH 

z katalogu Farnell 

DOPRAVA ZDARMA 

Přes 430 000 typů na skladu 

Katalogová listy na webu 

Rychlé dodávky zboží 

Katalog zdarma 

1711 Microdus 
g g.tiwatigi 

Microdis.CZ@Microdis.net 
Microdis.SK@Microdis.net 

www.microdis.net 

eizza 



O ELEKTRONIKA ZDENĚK KRČMÁŘ 
S iťově transformátory do DPS, zalité 

BV201 - 0.35VA.12V (6V. 9V. 15V. 24V) 79.90 Kč 
BV201 - 0.35VA. 2x 12V (2x 6V, 2x 9V) 89.00 Kč 
61302 - 1.5VA. 12V (6V. 91/. 15V. 18V, 24V) 74.00 Kč 
61302 - 1.5VA. 2x 12V (2x 6V. 2x 9V, 2x 15V. 2x 18V) 79.90 Kč 
61303 - 1.9VA. 12V (6V. 9V, 15V. 18V, 24V) 77.00 Kč 
61303 - 1 9VA, 2x 12V (2x 6V. 2x 9V. 2x 15V, 2x 18V) 77.00 Kč 
61304 - 2 6VA. 12V (6v. 9V. 15V. 18v. 24V) 75_00 Kč 
61304 - 2.6VA. 2x 12V (2x 6V, 2x 9V, 2x 15V, 2x 18V) 79.00 Kč 
61306 -3.2VA, 12V (61/, 9V, 15V, 18V, 24V) 89.00 Kč 
61306 - 3.2VA, 2x 12V (2x 6V, 2x 9V, 2x 15V, 2x 18V) 99.00 Kč 
61382 -4 5VA, 12V (6V. 9V. 15V. 18V, 24V) 99.00 Kč 
61382 - 4.5VA, 2x 12V (2x 6V 2x 9V, 2x 15V, 2x 18V) 109.00 Kč 
TSZZ6 -6VA. 12V (6V. 9V 15V. 24V) 119.00 Kč 
TSZZ6 -6VA 2x 12V (2x 6V, 2x 9V) 129.00 Kč 
TSZZ10 - 10VA. 12V (6V, 9V. 15v. 24V) 139.00 Kč 
TSZZ10 -10VA 2x 12V (2x 9V) 149.00 Kč 
TSZ216 -16VA, 12V (9V) 179.00 Kč 
TSZZ16 - 16VA, 2x 12V (2x 9V) 185.00 Kč 
182225 - 25VA, 12V (9V) 265.00 Kč 
TS2225 -25VA, 2x 12V 289.00 Kč 

STAR TR251N LI JUZ TSZZI6 EMITER 

Úpinou nabídku zboží, aktuální ceny s množstevními slevami. 

novinky, mimořádně slevy a dopmcleje naleznete v e-obchodu. VV VV VV 

ROŽNOV p. R., Tylovice 1880, tel.: 571 651 321, fax: 571 620 

OLOMOUC, Hálkova 2, tel.: 585 511 211, mobil: 605 463 655, 

Výkonově LED 03 až 5W, 110 0 - 1400 

LXHL-MD1C - červent 1W. 27 lum. STAR 169.00 Kč 
LXHUMM1C - zeleni, 1W, 53 lum. STAR 199.00 Kč 
LXHL-MB1C - modra. 1W. 16(20) lum. STAR 199.00 Ke 
LXHL.MWEC - bila, 1W, 45 lum, STAR 219.00 Kč 
LXHL.NVVE8 - bila, 1W, 45 lum. s optikou 249.00 Kč 
OF-HPW0.5EL - bila. OSW, 30 lum. EMITER 59.90 Kč 
OF-HPIN-SEL - bile. 5W, 160 lum, EMITER 299.00 Kč 
OF-HPW1-1EL - bila, 1W, 35-45 lum. EMITER 118.00 Kč 
OF-HPW3-1EL - bila, 1W, 45-55 lum. EMITER 13900 ne 
OF-HPW4-1EL - bílá, 1W, 55-65 lum, EMITER 16940 IQ 
OF-HPW5-3EL - bila. 3W. 120 lum, EMITER 189.00 Kč 
OF-HPWW-551_ - teple bila, 5W, 170 lum, STAR 269.00 Kč 
OF-HPWW1-1EL -teple bila. 1W. 30-40 lum, STAR 118.00 Kč 
OF-HPWW1-3EL - teple bila. 3W. 60 lum, STAR 189.00 Ke 
or.HPWW3-1EL. teple bilä. 1W, 40-501um, STAR 129.00 Kč 

Výkon. rezistory 25W, 100W 

T(25W MOU až 1(11( 25W, 5% 59.00 Kč 
TR100W OR10 až 10OR 100W, 5% 399 OO KE 

LXHL-NWES 

Uvedené ceny jsou MC včetnš DPI-L 

k/ hn 
576, mobil: 605 463 743 

fax: 585 511 257 

htt• diwww.eztczy ezk@ezk.cz, ob' - dnavk @ezk.cz 

SSR---  TA- Et-eASOVeieE7PCC,CPID-REGUCATORYTCHCADItE 

infogelproz.cz 

ELPROZ1 

www.elproz.cz 

Nabídka ekonomického PLC s displejem 

Měd3010 na panel s digi- a analog- I/O 

s PID regulaci, miniaturní elektronická 

počitadla provoz. hodin, PID regulátory, 

regulátory chlazení, panel. čitače a 

časovače, regulátory teploty dle křivky 

Široká nabídka polovodičových relé — 

2f, 3f, stejnosměrná, se spínáním ve špičce, 

proporcionální, s okamžitým spínáním, 

s montáž' na panel nebo DIN lištu, vstupní 

moduly pro PLC. SSR do tištěných spojů, 

chladiče k relé, proudové sondy pro 

spolupráci s PLC, 

Rřevainiky ETHERNIET - PS232/422/485 

%zoo proveden:, snadné pouäti, nízká cena IPrevuoink, 
weboW server. FTP server. ). zakšzkerý schwee 

Teploměry 

OEr: S vystopy PS232/485. USE, Ethernet 
uch (IP tetiornšr) Mščeni peimo ve 'C 

Přovedniky USEI - RS232/485/422 

tebi Vám senový part,' 
ElšžnelprOmyslově proveded, greramckš 
oddVeni, pženos všech signalů, v rwähi drever 

Měřicí moduly DRAK 

AD prennenk 0-1D V, 4-20 rruk vjorep Ethernet 
USE, RS232/465 Nové rychle vovedori 

PAPOUCH s.r.o. 

Převodníky a opakovače linek 

86232 i 85485/422 

Galvancke addeeni, přopštlove   
různá provedoe, vysolek spolehlivost 

Optické odděleni a prodloufen( RS232 

I/0 moduly pro 88232/485/422, 
USD, Ethernet 

Elektronické aplikace dle Vašich požadavků - wasw.papouch.com 

Strašnická la, Praha 10, tel. 267 314 267-9. 602 379 954 
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PRANTICKÁ 
e ifitTRONIKA 

fl adio 

OBJEDNAVKA CASOPISOV, CD A DVD 
PRE SLOVENSKU REPUBLIKU 

NA ROK 2008 
Objednajte si predplatné u Magnet Press Slovakia a ziskate mimoriadne zlevy!!! 

Spolu s predplatným ziskate naviac výraznú zlevu na nákup CD a DVD 

CASOPISY 
A Radio Praktická elektronika 

Predplatné 
12 čísiel 

852,- Sk 

Predplatn4 
6 čísiel 

436,- Sk 

Objednávka 
od čísla 

Mnoistvo 

A Radio Konstrukční elektronika 324,- Sk 
Amatérské Radio 696,- Sk 358,- Sk 

Časopisy zasielajte na adresu: 
Priezvisko a meno / Firma   

Adresa  

Firma (IČO, IČ pre DPH, tel ./fax, e-mail)   
Objednávku zošlite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava 

tel./fax: 02 6720 1931 - 33, e-mail: predplotne@press.sk 

IrPep 

Cešz.:. a ed. :rip 9Ľ o V4( ..ciOE 
tr . ti ty-•_OEIP 

I"Pa 

/RÄDIO 
DVD 

_ 

CD+DVD Cena 
Množstvo Cena pre 

predplatitela 
Množstvo 

Sada 3 CD 1987 - 95 1150,- Sk 960,- Slc 
CD Amaterské Radio 1996 - 98 290,- Sk 290,- Sk 
CD ročník 1996 350,- Sk 240,- Sk 
CD ročník 1997 350,- 5k 240,- Sk 
CD ročník 1998 350,-5k 240,- Sk 
CD ročník 1999 420,- Sk 290,- Sk 
CD ročník 2000 420,- Sk 290,- Sk 
CD ročník 2001 420,- 5k 290,- Sk 
CD ročník 2002 420,- Sk 290,- Sk 
CD ročník 2003 420 - Sk _ 290,- Sk .. 
CD ročník 2004 420,- Sk • I. 290,- Sk 

- 

CD ročník 2005 420,- Sk 290,- Sk 
CD ročník 2006 420,- Sk 290,- Sk 
CD ročník 2007 bude upresnená bude upresnená 
DVD 44 ročnikov 1952 - 95 1980,- Sk 1380,- Sk 

CD, resp. DVD zašlite na adresu: 
Priezvisko a meno / Firma   

Adresa  

Firma (IČO, le pre DPH, tel./fax, e-mail)  

Objednávku zašijte na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava 

tel./fax: 02 6720 1951 - 53, e-mail: knihy@press.sk 



Lisovaně chladice s letovaami koliky 
letevacikoa/ propane upemen 4°1ot/swarm. 
součästek srouby nebo pružinavyrni sponani 

Dokonalost & kompetence 

INNOliC2215M4 
součástkový distributor 

• Chladiče 
• Spojovací konektory 
• Skříně a skriňky 

ate • 
• 

Spojovaci konektory desek lištěnych soon: 
pro klasickou a SMD letovací techniku 
zásobniky pro osazovani v SMD technIce 'Tube" 
nebo Tape& Reel': koay koneklora rovne nebo 
zahnut& ležatá a slolara provedeni 

Male aluminiové skiiňky 
Půlené skoreptnovit aluminiově prohly s vodicimi 
draikarni pro zasunou desek leštěných sp.*. 
integrovaná Clean žebra 

CESKA REPUBLIKA 
39901 Milevsko. nain E Veneše 10 
rec. 00420- 382/ 52 10 70 I Fa, 00470-382/52 10 2 
mobil: 00420-002/Ist 335 
e-mati detnacevilischensatnas cz 

SLOVENSKA REPUBLIKA 
Trenton 91311 Irenbanske 
Manama 367 
Tel.: 00421 226. 49 72 17 Fax 00.121•326/49 72 03 
me04 LIU421- 91)57014 611 
e-mad hscherelektiumkenextra tir 

tillpl/www.halereleklrerukoz 

UUUILIVUULIII 

Plošné spoje rychle, levně, kvalitně 
Zhotovíme jedno i dvojstranné pl. spoje dle časopis 
AR, KTE idle vlastních předloh. Běžné dodací lhůty 
týden až 10 dnů. Po domluvě i express do 24 hodin. 

Borská 33, 301 00 Plzeň 
telifax: 377326701 mobil: 603264981 

wwwelektrosound.cz e-malt obchod@elektrosound.cz 

24301 - 7 i 

W.Yritete 

Si]; pro elektronikth . 
-- !litre .2 11-- •Al 

ti29-e12-11M1..rie.-4. 
- editor scheinalickyon značek a schémat - : 

r-e - edilor patic a pašnych spc+0 - /41 - aulanalický natal spojového obrazce L 
tisk - PostSatt - (Extended)Geiber - 

NC. vito(29 - (reeky • osazovaci aulainaly - 
- HPGI. - DXF - BMP - WMF 

f ire %OEM Orel 
I it ruireel 

0:24317A1  g ems siorxeüteat;L:s. 

1 I -79^ 
; ísiQuQ..ct 

Konektory, napájecí zdroje, 
ventilatory, součástky 

Naše provize pouze 5% 

l-net: www.Lacz, 
E-mail: info@L-i.cz 

tel.: 499 829 640, fax: 499 829 649 

mobil: 605 567 231, 776 567 261 

System pro návrh desek 
OE plošných spojů 

Distributor: LEI log. Aleš Ilttoudeb 
tet: 603 540 067:ý'x: 371 725 588 _ 

it:Tvern http://www.formica.cz 

Fotocitlivé DPS, 
leptačky DPS, 
osvitové jednotky, 
pájeci gely, 
trubičkové pájky, 
pájecí hroty, 
pinzety, kleště, 
antistatické sáčky, 
čističe, pomůcky 
a desítky dalších 
výrobků 

el 

_G-4 
'Co 40 r 

- I 
efea •   

eßteui 

¡Ai 

ci• ASE.TEC, s.r.o., Průmyslová 387, 530 03 Pardubice 

te1:466 670 035, fax: 466 670 036, abetec@abetec.cz 
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R A -Elektronot ',Tram 
OIC -Kabelově konfekce PEYIT 'material pro men a 

www pewtronic.cz 

Osazováni DPS: 
- technologic SMT a THT I 
- zkušební vzorky expresně 
- male a střední sine 

Výroba kabeláže: 
- automat, střih a krimpováni 
- svazkování a testování 
- průmysl i telekomunikace 

Velkoobchod: 
- kabely sdělovaci a koaxiální 
- konektory datově a VF 
PEWTRONIC s r o..Pod Portyčskými 

skalami 465, 397 01 Pisek 

9: 382 217 088 G 382 271 361 

info@pewtronic.cz 

fee@aradio.cz 

ELVO Plzeň 
software pro elektroniku 
prázdninová sleva 15% 

tel: 378605510 
www.elvo-plzen.cz 

www.asix.cz 
PRESTO - USB programátor 
Nový ISP programátor pro PIC. Atmel. 
eériove EEPROM a Flash, CPLD Xilinx a 
dalši soutastky - gene route I 980 KČ' 

Vý vojově prostředky pro Microchip PIC 
Emulation/. prograrretory. vývojově desky 

Kursy programováni PIC 
Naučte se programovat mkrokantrolěry za 
I den! Kursy pro začinajici I pokročie 

Překladače C a Pascal pro PIC 

USB snadno a rychle FTUI 
Prevodniky USB-serial a USB-parallel, 
kabely USO-RS232. moduly a kity 

Programovatelná logl ka - XI LI NX 

vý voj a výroba elektroniky na zakázku 

MIX® = StoraSt• rinä 4 

150 00 Praha 5 

Tal.:257 312 378 E-mail: asix@asix.cz 

Fax:257 329 116 Corry tivedeny Des DPM 

Ve7l.4ravařračlrova ' 

OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA A ZÁVORY 
• 
.... IREFLEX. 

INFRA ZÁVORY 12m 

ZÁVORY 6m 

DIFUZfulf ČIDLA 1,2m 

INDUKčielf ČIDLA 6mm 

PROGRAMOVATELNÁ *CIA A ZÁVORY 

Použiti - kontrola osob, předmětu. 
rozměru, ochrana ob -ktu 

REHABILITARNI A NIASA2N1 PRISTROJE 

(EFTA SIM ) email, sib@elfa.cz 

12 tetece 22 http:II www elfa cz 
300 ot mane tel. fey 383 423 652 

TECHNIK PARTNER 
es 3' 
www.technikpartnercz 

Katalog na CD ZDARMA! 

Kontaktn1 hroty 

Air 
g3/4 

itess;$ Svorkovnice 

W ŝ 

Testovaci 
adaptéry 

rer 
Mixaini 
systémy 

Jednoúčelová 
zařízeni 

tel : +420 283 851 781 

e-mail: info@lechnikpartnertz 

KONEKTORY - BRNO, s.r.o. 

Musilova 1, 614 00 BRNO 
tel. 4- fax: 541 212 577 
www: konektor.cz 

e-mail: brno@konektor.cz 

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

ELNEC 

Becifive4+ 
• 441 union-Mayer Heremor. nie oů poke 
be. Mee obvaty v >Mach 

• pdpeenlo k PC- USB 
• >Mika • 3 rok 
• Meal I 
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mot > 38zuu 
68990-KO obvadov I 

End" OMIT 
MU, PliMIUMABOR 

MIME IIMIU 
UtanizM 
PeleliJiAne 

• tame ere pagmmilla • Maker pa ISP 
• MOM MOWN k PC: 

• USB pod 7! 
•pdattie pod 

nenhonsitY 
Podporuje 

1  21 ono70•114 38400 obvodov 
I ri i.' 

Smanieve 
1111101MUITMOORAMMII $ mó.'" r el> 
• *ewe • trebly unkmainy 
PRieeritor 
• pdpqadnosl k PC: 
US411OEN1 
• toekla in ritP 
• Mies •S rep 

151pug2 
• Verne MPH Winne« 
AIM MR e Meer la BP 
• minima PC: 
USB gaid • Ingffli 
eodatotefur 
team>, 
I" Similleki2 

PINpu3/422 
• výkonný a iyely mere pin 
milimprocesone klimeip711 
• konetta pie ISP 
• prieraolnool k PC 
US8 pod • meenosf 
dodatotreho • 
AN 

Mu 6 500 t 

.19600 

mum. 
.7600 

• oglionnt a ride mole 
porno, e tenser gre iso 
• prelim:noel k PC• 
USO pod • ird 
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mewls no S'Mr. 

itee 6 500.- Kt 

doPredap c 
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Doerr EV« sm. 
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SK 08001 hem' 
lax up r? 97. eineeseclelskt 115v4svitriemec343 2ska 

clam salvage, et (ems ornament pie ČR) 
Roselmoronam 12, 612 00 Bmo, M. 5 4952 2511. 
Tax 5 eV 7517 eSINO let/NNO elm 01 
FNMA Hebei ore Pike 475/2273535 PartSucht 
al 603 531 605.1e 59 642 58 19. emec@emacz 

HY/ , U Flly 103/3 . 143 00 Pea 4. inlo@lnict 
ei 241 407 940. ia 222 513 833, mot lerz 
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HO:STAM(H 

Amatérské 

Naskenovane 'Peruke casopisu Amaterské Radio 

«ado A. S. pidohy I RK) ve formatu .pd!. 

2007 @ AMARO soul. s r. o. 

Vážení čtenáři. 
KONEČNË se nám podařilo zajistit 
kompletní naskenované ročníky 
všech časopisů Amatérské RADIO 
od jejich vzniku v roce 1952 do 
roku 1986 (jedná se o tyto časopisy: 
Amatérské RADIO, Amatérské 
RADIO pro konstruktéry, Radiový 
KONSTRUKTÉR a Přílohy AR). 
Přidali jsme také již na CD ROM 
vydané ročníky 1987 až 1995, 
aby byly „skeny" kompletní. Další 
ročníky po změnách již byly vydány 
v elektronické (kvalitnější) podobě. 
Vše se vešlo na jedno DVD, jehož 
informační hodnota je obrovská. 
Viet' se jedná téměř o 30 000 
naskenovaných stránek. 

Toto DVD je v prodeji od října 2007. Objednávejte na tel. 257 317 312 - 3 
nebo na naší adrese: AMARO spol. s r. o., Zborovská 27, 150 00 Praha 5. 
DVD vám bude doručen na dobírku nebo si jej můžete vyzvednout osobně. 

Cena DVD je 1650 Kč + poštovné + balné. Předplatitelé 
časopisů u firmy AMARO mají výraznou slevu. Pouze 
pro ně bude DVD stát 1150 Kč + poštovné + balné. 

Zájemci na Slovensku si mohou DVD objednat u firmy MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o., 
• R 0. box 169, 830 00 Bratislava, tel./fax 672 019 31-33; predplatne@press.sk. 



OrCA RELEASE 160 RELEASE 160 ECS CAD LT pro projektován' schémat rozvadeřů 

V PRODEJI OtherCAD -český CAD pro projekly v dam dekko-
Naulaý, cý,g nastrajg tegeal erstoon. pre cis. Nevé Allegro el vy produklit pro kampleml návrhy techniky, stavebnictvi, strairenevi. měřeni osegulace. 

CAPTURE, CAPTURE CIS kompletri elektronicke desek S Mošnisli spoj nepyaich nároků a sloblosti topenarshi, geologit. zdravotechnice, °seen) aid. 
projekty schemata • databáze elektron. SOuř0slek. Allegro nos Design L. XL -obsahuje rozahlelnou P rod ukty   A  a L he ran innnR 

SPECCTRA pro OrCAD - bezrastrový arlorou/er sadu uhaInTell k nävdel tee OPS 
',Spree AID. szaiŠeny anaicgcN e_erstiorwý simulator POSliyluje kompletni návrhově näskoje Od aaeištkU do CADKON 2D. představiše woe a nanný nástroj 
5 mauskiim vs:co/ehm pro onteirei sortiment soue. konce, vhodně pro malá až *Sea vete konalrukani PrO tvorbu sLaveltnich elves(' podle CSN včelre 
OrCAD EE Designer - sestava na elekkackou uč ttÝrnY 198adt/Put emvu0 MVIDP řefenk POPisů, legend a výkazů. který výraznè rozšifuje 
unload 5 Kästroij ořce Care a psytee ND. Allegro PCB Design GXL vrcholem rychlého spektrum použiti AulcCADu LT ve stavařské pram. 
OrCAD EE Designer Plus -sestava k elekkonA/C navrhu OPS od společnost Cadence. Sestava nabizi CACHOU/TVS 213 moduly pro prutekty: Vytápini. 
sWmaiaciZdravotechniky.Viduchotechniky, Elektroinstalaci. s ace Capture, PSpice 3.13 a PSpn AA. l'ADOEP výkonněNatue k rtšudiu *MIDI OPS. 
OrCAD PCB Designer Basic - zakladni navrh OPS. Posktele Pokmalý. onezennu Uzený (Constrain 
OrCAD PCB Designer - sestava produktů: Capture. Manager), rychlý nävth CPS pro velkě návrhově týmy, 
PCB Editor, SPECCTRA pro OrCAD, Oars NO). Pfevcaudnost návhrů DRS men OrCAD Layout a Allegro. 
DrCAD PCB Designer with PSpice - kompletni pre 
lescralni řešeni näyrhu OPS vtetně Nt sirtrulace. 
OrCAO Signal honorer- nástroj zkoumáni integrity 
seat] a analýzy složitých desek s aošnymi spoj 
SKOLNI WUKOVE VERZE S VÝRAZNOU SLEVOU 

GerbTOOrDiky fObunni a snadno potáži-
letni sadě funkci pi:mate vy-

lentil proces návrhu a výroby CPS. ikinai ověřovat. 
optimafgoval a paravoval kuripletni *Gen' data 

Novi funkce, vysoká výkonnost, skvělé ceny. 

[sup  t2OEg.s.,... 
Ing. Pete SUmšAL. CSc, 

Mukařovekä 1585/41, 100 00 PRAHA 10 
tel.: 274 780 303, faro 274 780 304. tarn.: 274 780 305 
svstnassupvadoz, supcaclasupcati.cz 

FlowCAD Local Partner 

TELTIP ss.o. elektrosouelistkv 
Velkoobchod, maloobchod' otmllkoeš Mukha 

Bulharská 961, 530 03 Pardubice 
It 4643611 112, 466 657 61113, fax 466 657 323 

eltIpC/e111p.cz www.eltlp.cz 

17805(3 aF 10220 a 32/51 51 alAN2321' 11 a 6./4152111m 
1.7805 is% 10220 a -Ise So 51 OE3.23213% 
HSI 7 Sharp ri 2.411 SD 5.1, žágN t•T Lož 50 

264.-6.211 lorr 20 «I k 1 SIM 1 Ls. s .1111.14 
Pte.) SCHRACK RT 424012, 024 ( SA)12, 24 VOC 40-120ks 
Role SCHRACK RT 314 012, 024 (1318A)12, 24 VDC é 45.420ks 
Relé SCHRACK RT 314.424 730 (1316A. 288A) 230 V -Š 80420ke 
Baterle Inhlortě CR 2032 PANASONIC a 9,50110ka 

Detect mamma ENIKA,IJNEAFt TECHNOLOGY, SUNON, WAGO, 

Pro dedueor con z rohoto inicralu us atBile 
11.1 olloders5 Loh Lor] KPH . %O. 01 MN Cen'be/ DPH 

2Z91V2270 

O zesilovače pro digitalni TV 

O odlarlbvače a filtry na mobilní 

Internet (CDMA,U:FON), GSM 

O nový tištěný katalog 2008 

GIII 

ANTÉNNÍ (WM TECHNIKA 

WTI«, KONEW6110 325,111./bic SII3 443 25Ltilátur583 40132 

krio i: 
t 

íICů N EL cf. „, smluvní distributor Tyco/Electronics! AMP 

dodevky konektorů z kompletniho programu Tyco elecfrorecs / AMP 

e  smrštevaci hadice -is    lepidlem 

kon:ktoaPniuut prnrYoSo:lb , GP HTS G Falcone viceDlove kabely AWG 28 

• OE aX 4 I y tesn ených e  spectalni výrobu r  

4 Z i t 41 ili 

-O. 

" elektroniku včetně EMO ••• premiers normeav ..t BARAD.. ztravme., 

fete: z vyrodu produkce ty SCHRACK a z produkce ty SIEMENS Trutnov 
jako snotasts knocerno TYCO / electronics 

• allatr. .. 
romans pro eleklronku clo DES Kopf SCHRAC15 RT 426012, 025 a 42 

. 
Tčžke knnektnry pro prumysh fy HTS /elektrotechnik tarns HARTING AMPHLNOL 1 

NA az1P68 12-Lar prowl 10A as 101A125 V as 1000V 

• # 4 
VELKOOBCHOD Z MALOOBCHOD Z CASANOVA SUMBA 

-K.i 
r-.-._ • i ONEL snot.sro 1M 5 41/21678 www.konetcr 

nekobysincka 132.621 00 BRNO S 41227609 e-mail: konel@konel.cz 

Distribuce elektronických komponentů 

LED VEREJNE OSVĚTLENI 
• vysokä světelná Dannost a nlzkä spolfeba 
• livotrast LED - 50 OCO hodin 
• tezůddbovost 
• výrazné ůspory na Sabi:4.32i u nových realizaci osvětlenl 
• možnost okamžité náhrady za stávající osvětleni 

V pflpa/16 zrnu proem koMaker 
našo obchnInIndelAkm1. *ASO ses file 730 wviov.ana_ggj.Com 
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GM Electronic představuje 
Pohádky a kamery? 

Jistě si každý vzpomene 
na klasickou pohádku' kde se 
královna ptá zrcadla, kdo je 
nejkrásnější. A kouzelné zr-
cadlo, které vidí kdesi v dálce 
hezčí krasavici, královně sdělí, 
že ona to rozhodně není. 

Dnes by se královna asi 
neptala kouzelného zrcadla, 
ale rozmístila po své zemi ka-
mery CMOS a hledala krasa-
vice pomocí kamer. Konečně 
s kamerami se setkáváme na 
každém rohu. Používá je poli-
cie, používají je bezpečnostní 
agentury, protože monitorují 
dění tam, kde je třeba. 
S rozvojem nových techno-

logii se malé kamery CMOS 
staly běžně dostupným sor-
timentem s nízkou cenou. Je 
třeba připomenout, že na vět-
šinu použití je zbytečné poři-
zovat super kameru s velkými 
pořizovacími náklady. Právě 
pro domácí, ale i mnohé fi-
remní aplikace vyhoví malé 
kamery s nízkou pořizovací 
cenou, přitom s dostatečnou 
kvalitou snímání obrazu, při-
čemž barva je dnes samozřej-
mostí. 

Nabízí se mnoho způsobů 
využiti miniaturních kamer. 
Nejen pro zabezpečení ob-
jektů a sledováni dění v jejich 
interiéru a exteriéru. Kamery 
cliky své konstrukci dokáží 
napřiklad pomoci řidičům při 
couvant a sledování děje za 
vozidlem. U velkých kamionů 
se stávaji skoro běžnou vý-
bayou. Ale nejen řidič kami-
onu se svým kolosem oceni 
možnost mít přehled za zádi 
vozidla. Mnozí řidiči osob-
ních vozidel prožívají malá 
denní traumata při parkováni 
do řady vozidel u chodníku, 
kde jde doslova o centime-

try. Ne každý má bezchybný 
odhad a tak mnohdy není 
nouze o nějaký ten škrába-
nec na voze. Právě zde se na-
bízí užití kamery, která dá ři-
diči přehled o dění za vozem 
s centimetrovou přesností. 
Kamery určené pro vozidla 
mají možnost nenápadného 
upevnění přímo do karose-
rie, kdy ven vykukuje jen op-
tika v rámečku a tělo kamery 
je uvnitř vozu. A jiné kamery 
jsou umístěny v krytu s držá-
kem pro upevněni na záď ná-
kladního vozu nebo za zadní 
sklo vozů kombi. U některých 
vozidlových kamer je možnost 
přepínáni stranové orientace 
obrazu, která řidiči umožní po-
hled jako ve zpětném zrcátku, 
nebo přímý pohled, dle jeho 
potřeb a zvyku. 

Pro přehled o dění v inte-
riéru bytů či domů, napřiklad 
pro dohled nad malými dětmi 
nebo nemohoucími osobami 
v jejich pokojích, stačí jedno-
duché kamery pro vnitřní in-
stalaci. S výhodou je možno 
využít i zabudovaného mik-
rofonu. Kamery lze připojovat 
nejen ke speciálním monito-
rům, ale i k běžným televiz-
ním přijimačům, pokud jsou 
vybaveny AV vstupy. 

Pro noční vidění jsou ně-
které kamery vybaveny in-
fradiodami, které dokáží do-
statečně prosvětlit prostor na 
několik metrů před objektivem 
a umožni tak vidět pomoci ka-
mery bez nutnosti klasického 
osvětlení. Vhodné například 
pro umístěni ke vchodovým 
dveřím našeho bytu či domu. 

Prostě způsobů použiti ka-
mer je celá řada. Je jen na ná-
paditosti, potřebách, ale i na 
zodpovědnosti každého uži-
vatele jak kameru využije, aby 
aplikace sloužila dobré věci 

a nebyla popripadě zneužita 
k nepravostem. Jako přiklad 
neobyčejného, ale chvályhod-
ného užití je kamera umís-
téná v jednom domě v kolně 
nad hnízdem vlaštovek. Ro-
dina s dětmi tak po celé léto 
sledovala déni v hnízdě s ptá-
čaty. Kameru nad hnízdo na-
padlo umístit' při počátku jeho 
stavby, dvanáctiletého ško-
láka. Bohužel, o rok později 
ten samý hoch umisfil tu sa-
mou kameru tajně do pokoje 
své starši sestry. Tato indis-
krece byla však brzy odhalena 
a hoch byl sestrou ztrestán 
tak důrazně, že viditelné stopy 
sourozenecké domluvy něko-
lik dnů budily pozornost spo-
lužáků. Další trest následoval 
v odejmutí kamery rodiči a je-
jím nainstalováni do garáže, 
kde hlídá od té doby rodin-
ného automobilního mazlíčka. 
Zmiňme se o jedné důle-

žité zásadě pro instalaci ka-
mer, a to dodržení správného 
napájení. Správná polarita je 
jistě samozřejmostí, ale mnozi 
uživatelé podceňuji nutnost 
dodržet správnou velikost na-
pájecího napétí. Kamery poči-
taji s napájecím napětím 12 V. 
Je nutno pro ně užívat stabi-
lizované zdroje napětí, které 
zaručí, že se napětí nezvýši 
nad nominální výši. I při užití 
v automobilech je vhodné na-
pájet kameru přes obvod eli-
minující napěťové výkyvy na-
bijeci soustavy vozidla. 

Základní nastaveni obrazo-
vých parametrů mají kamery 
automatické. Instalaci kamer 
zvládnou i kutilově s běžnými 
znalostmi elektrotechniky, po-
kud budou při práci pečliví. 

Je nutno počítat s tím, že 
pracovní teplota kamer se po-
hybuje mezi —10 °C až +45 t. 
V případě venkovního pou-
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žití za silných mrazů je nutno 
kamery instalovat do vyhříva-
ných krytá, naopak pro ven-
kovní užití v letních měsících 
je vhodné kamery stínit. Sti-
není je žádoucí i pro získání 
větší brilance obrazu. Platí 
zde obdobné zásady jako při 
fotografii. V prodejnách GM 
Electronic Praha je v nabídce 
několik cenově přístupných 
kamer, nyní i v cenové akci. 

F-OS-202AS PAL, katalog. 
číslo 755-092 v akční ceně Kč 
525,- s DPH. 

Jde o kameru pro vnitřní 
i chráněné venkovni použití, 
vybavenou mikrofonem s vý-
klopným držákem pro montáž 
ke stěně. Rozlišení 380 řádků. 
Dá se o ní říci, že je to ever-
green mezi kamerami v sor-
timentu GM. Jeden kus běží 
na prodejně GM Brno pro de-
monstraci s monitorem ve vý-
stavní vitríně několik let non-
stop. 

F-05-2236A1 PAL, katalog. 
číslo 755-106 v akční ceně Kč 
525,- s DPH. 

Je to obdoba předchozího 
typu, ale jinak tvarově pojatá. 
I zde je ve výbavě mikrofon 
a držák k montáži na zeď. Na 
obalu kamery je imitace inf ra-
diad, avšak kamera není vy-
bavena infradiodami. Vyža-

duje běžné osvětlení. 
F-05-226CA PAL, katalog. 

číslo 755-107 v akční ceně Kč 
495,- s DPH. 

Jde o venkovní kameru 
v krytu, vybavenou mikrofo-
nem. Držák umožňuje montáž 
na stěnu nebo podhled. Rozli-
šení 380 řádků, minimální po-
třebné osvětlení 3 luxy. 

F-0S-225CAL katalogové 
číslo 755-133 v akční ceně Kč 
790,- s DPH. 

Stropní kamera s přisvětle-
ním pomocí infraled. 

F-0S-271CI PAL, katalog. 
číslo 755-108 v akční ceně Kč 
990,- s DPH. 

Venkovní kamera bez mik-
rofonu. Je uložena ve vodotěs-
ném krytu bez nutnosti doda-
tečného mechanického krytí. 
Je vybavena infradiodami, 
které umožňují noční viděni 
do vzdálenosti cca 5-10 m. 
Rozlišení 628 x 582 pixelů. 

F-0S285C1, katalogové 
číslo 755-134 v akční cené i« 
1130,- s DPH. 

Venkovní kamera bez mik-
rofonu ve vodotěsném prove-

dení. Upevňuje se přírubově 
pomoci prstenců se závity 
na těle kamery. Je tedy před-

š 

4 
nostně určena k vestavění do 
karoserie automobilu. Tomu 
odpovídá i stranově převrá-
cené snímání obrazu. Je vy-
bavena infradiodami pro noční 
viděni s účinností 1-3m Sní-
maný úhel je 92°. 
F-OS-286, katalogové číslo 

755-135 v akční ceně Kč 
1090,- s DPH. 

tSre-1113 it 

Venkovní kamera ve vodo-
těsném krytu vybavená inf ra-
diodami, umožňující noční vi-
děni na vzdálenost 10-15 m. 
Kamera umožňuje přepí-
náni stranové orientace ob-
razu. Snímaný úhel je 69°. Je 
vhodná i k montáži na kami-
ony s možnosti napájeni 12 V. 

e2 jednou bude někdo psát 
novodobou pohádku, bude to 
o tom, jak se královna ptá ka-
mery: „Kamero, kamero, řekni, 
kdo je na světě nejkrásnější'?'. 
Odpověď nechejme novodo-
bému pohádkáři a my se raději 
vydejme za kamerami do pro-
dejen GM Electronic v Praze, 
Brně, Ostravě, Plzni, Brati-
slavě nebo na webové stránky 
www.gmen a www.gme.sk. 
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Moderní systémy 
plošného ozvučení 

V. Ozvučení firemnich a administrativních 
prostor 

Ing. Kamil Toman  

V pátém dile seriálu, který seznamuje čtenáře (např. elektroprojek-

tanty a elektromontážni firmy) se současnými možnostmi v oblasti 
plošného ozvueoväní, se zaměříme na ozvučeni firemnich, ei chcete-li 

administrativních prostor. Minule jsme již načali, co vše se dá použít 

pro ozvučení zasedací místnosti, dnes ale myšlenku ozvučeni povýší-

me na ozvučení plošné, tedy celkově. 

Ozvučeni administrativních prostor 
sebou nese potřebu ozyučovat několik 

místnosti, obvykle kanceláři, chodeb, 
sociálního zázemi. skladti, dilen. výro-
by, anebo parkoviště. Navíc tyto prosto-
ry bývají rozlehlé a proto je vhodné 
ozvučeni provádět výlučně ve vysoko-

impedančnim 100 V režimu s několika 
zónami. Výhodou pak je možnost spi-
rant a regulováni hlasitosti v jednotli-
vých zónách zylašť, vyhlašování ozná-
mení do jednotlivých zoo a dalši kom-
fort. který přináší použiti vicezonové 
rozhlasové ústředny. Prvním krokem 

zadání tedy musí být naplánováni 
ozyučovacrch zón. 
Jako základní budici prostředek 

volíme rozhlasovou ústřednu DEXON 

JPA 1680, 1240. anebo model s vyšširn 

tarja DEXON RPT xxx 

asěe7 
receiver. OVO. MP3 

komfortem JPA 1240A. Pokud si vysta-
d'ime sjedinou zónou. volíme pak např. 
DEXON JPA 1120 nebo Mobile 60. 
Výkonově náročné zóny můžeme 
dopinit koncovým, posilujicim. zesilo-
vačem. Na Obr. 1. je lento v zoo?. "par-
koviště", konkrétretypJPA2400P. 
Zajímavou konfiguraci ozvučení je, 

když požadujeme aby v každé zóně byl 

jiný signal. Tak např. zatímco do kance-
láři budeme pouštět internetové radio, 

ve výrobě se spokojí s dechovkou. 
I toto je možně a sortiment Dexonu 

nabizi pro tyto účely ústředny JPA 1160 
(analogová 4x4OW) a JPA 1640 
(8x80 W) s digitálním řizenim pomoci 
softwaru. Komfort obsluhy muže být 
pak až na takové úrovni, kde system 
si automaticky hlídá své režimy podle 

zone 1 / kancelare 1 

kalendáře, sám se přepíná. např. mezi 

režimem "vypnuto", odpoledni směna' 

a lanni směna". 
Použiti reprosoustav u jednotlivých 

zónách je dáno především interiérem. 
Volime např. sloupově reprosoustavy 
DEXON OPT 612 pro ozvučeni do větší 
šířky, řadu plastových skřinek na zavě-
šeni DEXON ARS, anebo dřevěně 
či plastove reprosoustavy s konzolou 
DEXON SPT 611. SP 302, 502. Jsou-li 

k dispozici podhledy, nabizi se široká 
řada podhiedových reproduktorn 
DEXON 61 až 122. Do sadrokarlono-
vých stěn se hodí čtvercový DEXON 
RPT 80x80 nebo 81x111, které maji 

samozatahovaci klapky a jejich instala-
cejetak snadná. 
Doposud jste mohli nabýt dojmu, 

že volba ozvučeni firemnich prostor je 

jakýmsi dobrovolným krokem. Pokaždé 
ovšem tomu tak neni. Je-li v technické 
dokumentaci stavby uveden pojem 
'nouzový zvukový system', a "evaku-
ačni rozhlas', je situace odlišná a dale-
ko komplikovanějši. System pak řeší 

nejenom komfort obsluhy, ale take 
i napojeni na požární system EPS, 

zálohu zesilovaču. napájení, dohled. 
möfenl atd. Celý system následně 
řešíme pomoci Velkého ozyučovaciho 
systěmu", jehož popis naleznete 
na www.dexon.cz. Ale o tom azjindy. 
Pro zpracovaní návrhu ozvučeni 

doporučujeme kontaktovat fir mu 
Dexon Czech s.r.o. na jejich stránkách 
www.dexon.cz nebo na tel. 596 321 
160. Tento český výrobce posoudi 
ozvučovaný prostor a kompletně 
navrhne daně ozvučeni. 

• i'f • ••di %re %Id ‘1110 
fada DEXON SP xxx fada DEXON RPT xxx 

zone 2 ikancetaře 2 

da DEXON ARS xxx fade DEXON SP xxx 
zona 3 / chodby. 
soa za zemi 

róna Yaw po.L2RIMEn"." - _ &My_). - - • 11 výroba. sklad 

počítač 
s internetovým 

rádiem 

vyhlašovací 
mikrofon 

pičtizonova 
rozhfasova ústředna 
DEXON JPA 12404 

ponied zesilovač 
JPA 240DP e 

rr le  

zóna / parkovištš 

fada DEXON RPT xxx 

A •4./. 1%, - 

fade DEXON SC xxx fada DEXON GSP xxx 

Obr. I. Schema propojení &ermine ozyučovaciho systemu 

řada DEXON OPT xxx 

řada DEXON Sc xxx 

www.ozmucovaci-technika.eu www.dexonseu 
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Predzosilňovač 
PIC s DO 

Ján Trnik 

Jadrom celého predzosileiovača je audioprocesor firmy Philips 
TDA9860, funkcie sú riadeně mikrokontrolerom PIC168134A. 
Na doske predzosilňovača je tiež napajaci zdroj, relé pre spinanie 
výkonového zosilňovača a zosilňovač pre slüchadlä. 

Popis zapojenia 
predzosilňovača 

Predzosilhovat je napälaný glom° 
striedavým napatim 12 V z malého 
pomocného transformätora. který ¡e 
neustále zapnutý Usmerišovaci mos-
tik je tvorený diadem D1 až D4 Ku 
každej diede je paralelne pnpojený 
odrušovaci keramický kondenzátor 
Usmernené a kondenzatorom C3 
vyhladene napahe bude as' 17 V Na 
stabilizovante napätia 8 V slůfi 

Ul, kterým sa napäja audio-
procesor U6 a zosilhovat U5 pre 
slüchadlä. Druhý stablizštor U2 sta-
bilizuje napätte 5 V Týmto napätirn sú 

napalm-le hlavne infrapripmae diafko-
věho ovlädania U3. moat' EEPROM 
U4, mikrokontrolěr U7 a LCD displej. 
Kondenzátory C5 aí C8 sú blokova-
cie Pretole U3 mä výstup s otvore-
ným kolektorom, je potrebný pull-up 
rezistor R3. Rezistor R2 a kondenzá-
tory C11 a 012 slúžia na lepšie odfil-
trovanie napšjania U3. Tranzistory 
Q1 Q2 a C/3 slúzra na spinanie pod-
svietenia LCD. na spinanie role a spi-
name napäjania pre slůchadlä. [Ueda 
D5 chräni tranzistor 02 proti spätně-
mu napätiu, které je vyvolaně cievkou 
relé po jeho vypnuti Relé spina sie-
'eve napälanie pre výkonový zosilho-
vat Pokier je predZosilAoveč v pone-

Ca Cale 
Sl 331 

Out 

Obr. 1 Schema zapojenia predzosilnovača 

tovostnom režime (STAND-BY). pod-
svietenie LCD a relé sú vypnuté. 

Predzosilnovae pre slůchadlä pou-
iiva obvod TDA2822M (U5). Trumre 
R9 a R10 slúžta na nastaveno ůrov-
ne vstupného signálu pre zosilhovaä 
U5, kondenzätory C16. C17, C18. C19 
sú oddefovacie, které majů zabrán« 
prechodu jednosmernej zit:Jay. Pre 
spätnú vazbu nie sú potrebne žiadne 
súšiastky. lebo je vstavanä priamo do 
obvodu U5 

Jadrom celého predzosilřiovača je 
audioprocesor firmy Philips TDA9860. 
kterého súčiastky ako aj ich hodnoty 
só v doporušenom zapojeni od výrob-
cu. Kondenzátory na each vstupoch 
audioprocesora 025, C26. 027. C28. 
C29. C31 sú na oddelenie jednosmer-
nej zložky. ako aj kondenzátory 030. 
032. ktoré só na vystupe audioproce-
sort Tlete kondenzátory só v dopo-
rutenom zapojeni s kapacitou 470 nE. 
ale je možně poet aj elektrolytické 
kondenzatory ktore sú podstatne lac-
nejšie. Kondenzátory C37, C38 slúžia 
k jednoduchým efektom, ktorò obsa-
huje audioprocesor Kondenzátory 
C22 a C39 só y obvode pre korekciu 
razkych ten ov. 023 a C40 slůžia 
k ůprave tenov vysokých. 

R17 a R16 50 peull-up rezistory na 
dätovej zbemici 1.1C. po ktorej dostä-
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va audioprocesor všetky prikazy od 
mikrokontroléra U7 Audioprocesor 
má het 2 vorné porty P1 a P2 na na-
denie obvodov. V tomto zapojení bol 
v dösledku nedostatku portov na mi-
krokontrolěri použitý port P1 na ria-
denie tranzistora 03. ktorý spina pod-
svi etenle LCD displeja a relé. 
Rezistormi R13 a R15 sa nastavuje 
kontrast LCD displeja Kryštal V1 a 
kondenzátory C34, C35 sů sůčasťou 
oscilátora mikrokontroléra U7 
Nozgom všetkého logického ria-

denia je mikrokontroler PIC 16F84A 
(U7), nadený programam. Mikrokont-
rolér pripma informácie od obsluhy 
bud v podoba signálov od tlačidiel na 
prednom paneli zosilňovača, alebo 
signálu dialkového ovlädača IR phil-
mac SFH 5110 (U3) po senovej zber-
nici na základe protokolu RCS posle-
la data mikrokontroléru. Tlačidlami sa 
dajü vykonávať len základně funkcie 
audioprocesora. a to hlavne funkcia 
MENU. V ktorej je zahrnuta regulácia 
hlasitosti. stereováha, regulácia niz-
kych a vysokých tanov a prepinanie 
vstupov. Všetky ostatně funkcie vrá-
tane týchto sa dajů sladit diafkovým 
<Mai:beam, Mikrokontrolěr informáciu 
spracuje. vyhodnoti ju a po zbernici 

SSA 

I2C vyšle audioprocesoru prislusný 
prikaz Sůčasne mikrokontrolěr pre-
čita po zbernici I2C prislušne data 
z EEPROM 24C04 (U4), ktort zodpo-
vedajú textu prikazu. Tieto data opaľ 
mikrokontrolěr spracuje a vyšle po pa-
ralelnej zbernici na LCD displej. Na 
tomto LCD displeji sa takto zobrazi 
präve vykonávaná funkcia. Komuni-
kácia medzi mikrokontrolěrom a LCD 
displejom je velmi jednoduchá vdaka 
vstavanamu radiču na doske LCD dis-
pleja. Dá sa použit bud 8-bitová ale-
bo pomalšia 4-bitová komunikácia. Tu 
bola použitá 4-bitovä, která vystač' 
s menším počtom vodičov. vetká rych-
lost nebola potrebnä. Tým pádem sa 
1 bad posiela na dvakrát V EEPROM 
sů uložené texty pre LCD displej 
v slovenskem jazyku. Veltni jednodu-
cho by sa dala vyriesit komunkácia 
v angličtine, stačí len vymend oleo 
preprogramovat EEPROM, v ktorej 
buclú uloženě texty. 

Popis dátovej zbemice 12C 

Zbernica I2C (Inter-IC-Bus) je dvoj-
vodičové dátové prepojenie medzi jed-
ným alebo niekcifkými procesormi 
(master) a špeciálnymi perifěrnymi 

MASTER 
TRANSMITTER I' 
RECE ‚VER 

SLAVE 
RECEIVE R 

SLAVE 
TRANSMITTER 
RECE IvER 

MASTER 
TRANSAIM -TER 

MASSER 
TRANSMIT/ R 
RECEIVER 

Obr 2 Prepoienee zbernice Pc medzi integrovanými obvodmi master a slave 

8 9 

S 

STAR 

SCS 

SSA 

SC L 

etateLa be>. 90vMend 
• trOveA I /Mena 
I (Oar! Mal I (1St I 

Obr 3 Spásob prendšania dát 

Docevenaa Warnientl .10Pu 

Obr. 4 Podmenka začlatku a ukončenia komuniké cle 

r-U-: iriw 
13 9 9 

 I L I_ I I  JIJ L 11_1 
ADDRESS rig so< DATA AC" DATA ACK STOP 

Obr 5. Kompletný dátový prenos 

sůčiastkami (slave) Všetky súčlastky 
sů pripojené na tů istú zbernicu a ad-
resované pod svoprni adresami. Ad-
resy aj däta sa prenäšajů fez týmito 
linkami. Zbernica umožňuje vend jed-
noduché prepojenie medzi niekorký-
mi integrovanými obvodmi a bezpro-
blémové dodatočne rozširovanie 

Protokol zbemice I2C 

V podstato mozu byť pripojené 
všetky integrovaně obvody. <tore zylá-
dajú špeciälny protokol zbernice. Ok-
rem integrovaných obvodov RAM, 
EEPROM. obvodov pre rozširenie 
portov. ND a DIA prevodnikov a ob-
vodov hodinových signálov existuje 
ešte vera špeciälnych integrovaných 
obvodov, napr aj a udioprocesor 
TDA9860 použitý v tomto zapojení 

Zbernica I2C pou±iva sénovú dá-
tovú linku SOA a linku hodinového 
signálu SCL. Data a adresy sa prenä-
šajů podobno ako v posuvných regis-
troch spoločne hodinovými impulzmi. 
Obidve linky je možné poutivat ako 
obojsmerné Sú vybavené zvyšova-
aim (pull-up) rezistorom a rnözu byt 
každým ůčastnikom zbernice shahnu-
té na nizku úroveň vystupom s otvo-
renym kolektorom. Neaktivni účastnici 
zbernice majů vysokú impedanciu, 
neustálevšak vyhodnocujů signály na 
zbernici. Ak je použitý len jeden mas-
ter, vydäva hodinový signal on. Data 
však rnöže vysielat master, ale aj sla-
ve zariademe 

Protokol zbermce I2C rozoznáva 
radu presne definovaných 
ktorě každému účastníkovi umožňujú 
rozpoznat' Začiatok aj koniec prenosu 
a takisto svoje možné adresovanie 
• Krudový stav: SOA al SCL sa na 

vysokej úrovni (high) a tým sů ne-
aktivne 

• Podmienka štartu: signal SDA je 
masterom stiahnutý na nizku Úro-

veň,  zeal' čo SCL ostäva na úrov-
ni high. 

• Podmienka stop: SOA projde 
z low na high. SCL zostäva na 
úrovni high 

• Prenos dát: Prislušný vysielač pri-
vedie na dätovů linku SDA 8 dato-
vých Mom ktoré so hodinovými im-
pulzmi na linke SCL vysielaně, 
masterom posůvane dale). Prenos 
začina bitem s najvyššiou váhou. 

• Potvrdenie (acknowledge): 
Prisluný pripmač potordzuje prljem 
bajtu nízkou ůrovňou na SOA. po-
kier master nevyšle deviaty hodi-
nový impulz na SCL Potvrdenie 
súčasne znamená. že sa má prijf-
mat dalíš  bad Požadované ukon-
čenie prenosu sa musí ohläsiť ne-
existenciou potvrdenia Vlastne 
ukončenie prenosu sa dosahuje 
podmienkou stop 
Adresy sa prenášajú a potordzujů 

rovnako ako prenos dát V najjed-
nouchšom pripade prenosu dát od 
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mastera k podnadenemu zariadeniu 
(slave). napr. k výstupnému portu. 
prebiehajů nasledujůce deje: Master 
vyrobl podmienku Martu a potom 
v bitoch 7 at 1 prenesie adresu portu 
(sůčiastky) a v bite 0 požadovaný 
smer ',renew dát, teda 0 pre _zaps'. 
Podriadenä zanadenie (slave) adresu 
potvrdí Potom master vyšle dätový 

ktory bude taktiež potvrdeny. 
Master teraz mole spojeme prerušt 
vysielardrn podmienky stopu, atebo 
mčže tornu istému zanadeniu slave 
posielat dalšie bajty 

Ak sa majú naí dáta od zanade-
nia slave. musí sa adresa preniest 
s nahodeným bitom smeru prenosu R/ 
AN Master vždy vydá osem hodino-
vých impulzov a dostane 8 dáto-
vých May. Ak potvrdí príjem de-
viateho hodinového impulzu. 
mõZe prijimat daišie bajty Pre-
nos je nakoniec masterom ukon-
čený vynechanim potvrdenia 
a podmienkou stop. 

Každá súčiastka I2C mä sta-
novenů adresu. ktorá je z časti 
pre daný typ špecificky stanove-
ná (SA0...SA3). z časti premen-
na (DAD.. DA2). Fri troch vyve-
dených adresných linkách meže 
byt na jednej zbernici I2C až 
osem sůčiastok toho istěho typu 

Maximalny hodinový kmitočet 
pre zbernicu I2C je pre vääšinu 
integrovaných obvodov 100 kHz. 

Popis protokolu RC5 

Štandardným protokolom pre 
IR komunikáciu audio a video za-
riadeni je kód RC5 vylvoreny spo-
ločnostou Philips. Tento kód má 
sůbor inštrukcii zloženy z 2048 rõz-
nych inštrukcii aje rozdelený na 
32 adries, peon) každá obsahuje 
64 inštrukcii. Všetky druhy pristro-
joy použivajů vlastně adresy Pre-
nášaný Iced je datově slovo. More 
sa skladá zo 14 brio)/ a je defino-
vaný ako 
2 štafl bity pre automatické zis-

kanie kontroly nad IR prijima-
earn. 

1 prepinaci (toggle) bit (zmení 
sa zakaždým. ked je stlačené 
nově tlačidlo na IR vysielači). 

b adresových bitov pre sysli 
move adresy, 

6 Mew inštrukrii pre stlačené tla 
čidlo. 
RC5 použiva BIFASE modu-

läciu. čiže každý bit pozostáva 
z dvoch časti, 'dare nie sů nikdy 
rovnake. Bit je definovaný bud 
ako prechod low/high (logicka 1). 
alebo ako preened high/low (lo-
gická 0) Pre všetky prenašane 
bity je najdolezitel prvý. Výstup-
ný signal z integrovanaho priji-
mace je invertovaný 

Trvanie každého bitu je 
1.778 ms a celkový čas piného 

RC5 kódu je 24,778 ms. Medzery 
meti dvomi prenášanými kódmi só 
88.889 ms. Na zlepšenie potlačenia 
šumu só impulzy modulovaně na 
nosnej frekvencii (carrier frequency). 
Nosná frekvencia kódu RC5 je 36 kHz, 
takže použity IR prijimač musí byt tiež 
s nosnou frekvenciou 36 kHz. 

1.1 

-41 1-

---' u o G 
IIII Il 

Stan I I Address bits I Command bits 
I Tutoie 

Carer frequency P36IcHz 

Repebtion time • 113.792ms 

24809rm  
4 

Obr 6 Reid RC5 
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Obr 7. Pripeteme LCD maticového displeia k nadriadenému zariadeniu MK/ 
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Obr. 8 a 9 Deska s plošnými spojmi predzosiMovaea a jej osadenie 
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Popis dátovej zbemice 
pre LCD 

Srdcom maticových LCD displejov 
je radič. Radii je špecialny integrova-
ný obvod, ktorý dad' činnost dalších 
obvodov klorě sa volajú budiče. Tie-
to potom priamo bud ja jednotlivě seg-
menty na LCD. štandardným rachčom 
pre znakově LCD displejeje HD44780 
od firmy HITACHI Zariadenie (mikro-
kontroler) komunikuje s radičom 
HD44780 cez 8-bitovů clátovů zberni-
cu a hadi činnost LCD pomocou 3 ria-
diacich signalov RS. RVV a E. Datová 
zbernica měže byt bud 8-bitová ale-
bo 4-bitová. kedy sa posiela I byte na 
dvakrát Po zapnutí LCD displeja by 
mal prebehnie vnůtorny inicializačný 
proces (je to vnůtorny reset a prisluš-
né východzie nastavenia LCD). Ak 
však neprebehne sprävne. je potreb-
né. aby sa programovo zopakoval 
príslušným riadiacim mikrokontrolé-
rom. 

Napafovanie firmwaru 

Predtym ako naprogramujeme do 
proCesora samotný program, je po-
trebné nastavit konfiguračně bity pro-
cesora. lýka sa to nastavenia oscilá-
tora. dohliadača WDT. automatického 
resetu po näbehu napäjacieho nor:la--
ha PWRT a ochrany programovej pa-
mate CP: 

SVV3 lečOK • 

SW4 KROK - 

SW2 MENU 

STAND-DV 

Obr. 10 Zapojenie tlač/diel 

Oscilátor - XT (kryštál) 
VVDT - vypnuté 
FV/PT - zapnutě 
CP - vypnuté 
Program pre mikrokontrolěr 

a datový obsah EEPROM si meeete 
stiahnůt na internetových stränkach 
tohto časopisu http://www.aradiacz. 

aživenie 

Pil prvom zapnuti novonaprogra-
movaného procesora je potrebné ulo-
žit' do EEPROM nastavenia audiopro-
cesora. pretože nový procesor ma 
v pamato same jednotky a program ta-
kýmto čislam nerozumie a nepraco-
val by správne. Hodnoty ulozime tak, 
že predtým ako privedieme na pred-
zosilňovaš napäjacie napatie. držime 
stlačení panelové tlačidlä y  a 
a zapneme predzosiblovač. Program 
pil nábehu skontroluje. či sú tlačidlá 
.+'• a..-' stlačeně, a ak äno. uloži štan-
dardně hodnoty do EEPROM proce-
SOM 

Po stlačeni tlačidia.STAND-Br sa 
musi zapnút rela. rozsvietif podsvie-
tenie LCD displeja a na horn sa musi 
zobrazit uvitací nápis Taktiet tlačid-
lá a DO. pomocou ktorych obsluhuje-
me zariadenie, musl tie fungovat. Ak 
je tomu tak, je všetko v poriadku. Ak 
je to potrebně, mOžme si zmerat am-
plitudovů a frekvenčnů charakteristi-
ku predzosilnovača. pripadne aj pres-
luchy medzi jednotlivými kanálmi. 

Zoznam sůčiastok 

Rezistory (metalizovaně) 
R1 100 (2 
R2. R14. R15. R16, 
R17. R3, REI 4,7 kÇ2 
R4 R5. RS, R12 1 1(12 
R7, R10 220 w 

Re 12 kW 
R11. R13 22 (2 

Kondenzátory 
C1 1000 pF/25 V 
C2. 030. C32 100 nF 
C3, 04, C5 10 pF/50 V 
CS, 03. C11. 
C15 al C22 1 pF/50 V 

C7. 09. C10, 
C12. C25 100 pF/25 V 

C13, C28 33 nF 
C14 C27, C29 5,6 nF 
C23. C24 22 pF 
026 68 nF 
C30. C31, 032. 033 2.2 nF 

Polovotičové súčiastky 
D1, D2. D3. D4. D5 1N4007 
T1 80640 
TZ T3 80337 
1 7808/10220 
2 7805/70220 
3 SFH5110 
4 24004 (EEPROM) 
5 TDA2822M 

C6 TDA9860 
7 PiC16F84 

Ostatně sůčiastky 
SVV1 až SVV4 
K1 

tlačidlä 
relé 12 V (24 V), 
2x spin kontakt 
(FINDER 4152) 

Y1 4 MHz. kryštäl 
konektory CINCH, svorkovnice 

Internetové publikácie 

[1] Mtp://users pandora be' 
dayshomepageht5.htm 

(2)http://www semiconductors 
philips.com/acrobat download/ 
datasheets/TDA9860 CNV 2.pdt 

(3] http.//www.sos.sWa info/resource/ 
d/clem/dem16102syh-lypdt 

Ochrana reproduktoru 
Obvod na obr I odpoji reproduk-

tor, objevi-li se na výstupu zesilovače 
stejnosměrně napětí. např. při záva-
dě zesilovače. Na rozdíl od ochran-
ných obvodu s napájením však rea-
guje až při větsim napéti. Nezachytl 
malá napěti. která se na výstupu stej-
nosměrného zesilovače mohou ale 
vit při nevhodném zdroji signälu. 

Zdroj Internet, autor nezjištěn 

Obr. I. Ochrana reproduktoru 

Měřič kmitočtu k DVM 
Jednoduchý měřič kmitočtu (obr 2) 

si mužete postavit jako dopiněk k digi-
tálnímu multimetru, nebo samostatně 
s panelovým nebo i ručkovým miři-
dlem. Na vstup je třeba přivést signal 
s dostatečnou úrovni, aby tranzistor T1 
spolehlivě spinal. Na jeho kolektoru 
jsou impulsy s obdélnikovým průbě-
hem. Při otevřeni Ti se přes některý 
z kondenzátoru C3 až C6 přenese im-
puls, který na okamžik otevře tranzis-
tor fl. Doba, po kterou je tranzistor 

otevřen, závisi na kapacitě kondenzá-
toru. S každým impulsem se na C7 
přenese část neboje Četnost impulsu 
je pak dána měřeným kmitočtem. Na 
07 se objeví napětí, které je úměrné 
kmitočtu vstupního signálu a samo-
zřejmě také velikosti napšjeciho nape-
ti. To je třeba použit stabilizovaně. 
Deličem Pl. R3 a R4 nastavíme tako-
vě napěti pro DVM, aby odpovídalo 
kmitočtu. Kondenzátory 03 až C6 musi 
bye' přesné v pornéru 1:10. absolutni 
velikost kapacity neni podstatna. V při-
padě potřeby je lze složit z vice kusů. 

lediotechnika 2008/1 

Obr 2 
Přípravek pro meted 
kmitočtu. Citlivost 
DVM je 200 mV. Pro 
metre) s rozsahem 
2 V změňte R3 na 

30 kš2 a R4 na 10h12 
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Experimentální deska 
USB K8055 a LabVIEW 

Ing. Jaroslav Vlach 

Základní 
programové vybaveni 

K desce K8055 je dodáváno zá-
kladní programové vybavení na CD-
ROM, jehož aktuální verzi lze stáhnout 
z webových stránek výrobce [2]. Pro-
gramy se instaluji do počítače (stan-
dardně do adresáře CAProgramFdesl 
Vellemare8055) spuštěním souboru 
Setup.exe. Tim se spustí pruvodce. 
který nás provede instalaci 

Před připojením desky k počítači je 
třeba nastavit adresu desky dvěma 
propojkami (jumpery). které se nachá-
zejí uprostřed desky a jsou označeny 
popisem Se a SK6 Nastaveni pro-
pojek .pe uvedeno v tab. 1 

Nyní mužeme připojit desku k po-
čítači kabelem USB typu A-B (pro při-
pojeni např. tiskárny). Je-li vše v po-
řádku, pak se funkce desky projeví 
rozsvícením svítivé diody LID11 
„Power" a několikerým zablikánim 
LOB na digitálním výstupu 08. K zá-
kladním experimentum s deskou 
K8055 lze využit ůvodní demonstrač-
ní program K8055 Demo exe. který je 
dodáván s deskou. 

Zařazeni desky do operačního sys-
tému a obsluhu všech poskytovaných 
služeb zajištuje soubor dynamická 
knihovny K80550.1X1 (Dynamic Link 
Library). Knihovna DLL poskytuje pro-
gramátorské rozhraní (tzv API) pro 
připojené zařízeni a umožňuje volat 
funkce poskytované touto knihovnou 
z různých aplikaci. Přehled funkci 
knihovny K80550 Du je uveden 
v tab 2 

Experimenty 
s programovým vybavením 

LabVIEW 

V poslednich letech se stale výraz-
neji uplatňuje preclevsim v oblasti tzv. 
virtuálni instrumentace programový 
system LabVIEW americké firmy Na-
tional Instruments (wz např [1]). Hlav-
ni myšlenkou je náhrada mnohdy pro-
storove finančně a často i časově 
náročněho využiti technických pro-

Tab 1 Adresace desky K8055 pro-
poikami SKS a SK6 

Propojka Adresa 
Se SK6 desky 

spojená spojená 0 
rozpojená spojena 1 
spojená rozpojená 2 

rozpojená rozpojená 3 

(Dokončen!) 

středkú (hardware) řešením virtuálním 
(zdánlivým) za phspéni programových 
prostředku (software) a zejména pak 
grafickými a vizuálními prostředky 
zprostředkovat uživateli maximální 
názornost Posláním tohoto článku 
není zabývat se přímo programovým 
prostředím LabVIEVV, který muleme 
stáhnout ze stránky [1]. Informace 
o LabVIEW tie získat např. z [4]. Lze 
čerpat i z dalších pramenú. bohužel 
v češtině jich mnoho nenajdeme, do-
poručit lze např. [5]. pro rychlou orien-
taci krátký článek [6]. v blízké budouc-
nosti i publikaci [7] Budeme tedy dale 
předpokládat alespoň základní znalosti 
programováni v systému LabVIEW 

Stažení souborů VI 

Pro experimenty a aplikace s des-
kou K8055 v programovém prostředí 
abVIEW je třeba (kromě předchozí 
i stalace knihovny K80550.01.0 po-
žívat soubory typu VI (Virtual instru-

ments). Pro základní zkoušky je mož-
o stáhnout sadu souborů VI např. ze 
tränky [3]. kde přejdeme na odkaz 
Download. Zde potom stažením zis-
áme soubor K8055 tvzip. Po ulože-
i souboru do vybraného adresäfe 
jeho rozbalení mužeme z podadre-
áře na cesté ProgrammelBeispiel 2 
oužit soubory VI realizující všechny 

jednotlivé přikazy z knihovny 
((60550. DU. ve shoděs popisem uve-
eným v tab. 2 (např. ReadAnalog-

Channelvi) Připomeňme jen. že uve-
ené soubory VI jsou psány pro 
abVIEW verze 7. V daist části bude-
me používat z duvodu názornosti prä-
é tyto soubory 
Poznämka: Zkušenější uživatelé 

a pracující s LabVIEW verze 8) mo-
ou stáhnout rozsáhlejší soubor 

K8055 vi přímo ze stránky výrobce 
karty [2] Zde zvolíme odkaz Down-

loads a v kapitole ,K8055/VM110: 
USB EXPERIMENT INTERFACE BO-
ARD můžeme stáhnout a do vybra-
ného adresáře uložit soubor lab-
wawa k8055.zip. Jeho součásti je 
„vírtuálnl přistroj K8055.vi v prostře-
di LabVIEW 8. V tomto pripadé jde 
již o slofitéjšf resent, které je vhodně 
zejména pro studium. Další podněty. 
vice či merle zajimave. muteme zís-
kat rovnét z diskusního fóra na strán-
kách [1] zadáním hesla K8055. 

První programy 
v LabVIEW 

Dale popsaný první program v Lab-
VIEW nám umožní seznámit se rov-
net se základními funkcemi desky 
K8055. 

Shodnë se zásadami piece v pro-
gramovém prostředl LabVIEW (bee 
např. [4]) otevřeme nový VI (např. po-
stupem File le New VI) Na plochu Blo-
kového diagramu (Block Diagram) 
potom vložíme ikonu ‚virtuálního při-
stroje' pro otevřeni zařízeni — Open-
Devicevi postupem: stiskneme pravé 
tlačitko myši. zobrazí se paleta Func-
tions. zvolíme Select a VI a přejdeme 
do adresáře subVI. který jsme vytvo-
řili po staženi souborů VI — viz před-
chozi kapitola. Zde vybereme poža-
dovaný soubor VI a tím jej vložíme na 
plochu Blokového diagramu. Na vstup 
Card Address připojíme ovládací pr-
vek (Create ro Control). Na výstup 
Connect pripojime zobrazovací prvek 
(Create a Indicator). Tím jsme vytvo-

Gerd Adrešs 

41m - 

Foe loop 

noroDevee.vi Ctreen 

ffl 

Obr 6. Blokový Ceram vytvořeného 
First K8055 VI 

Obr. 7. 
CON panel 
vytvořeného 

First ((8055 VI 
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fill první funkční uspořádání (program) 
budouciho VI, které je sice jednodu-
ché, ale dulebtě pro další funkci. Nyni 
uložíme vytvářený soubor napf pod 
názvem First K8055. vi 
Abychom mohli ověřit běh progra-

mu. vytvoříme modelové v dalším kro-
ku program automatického zápisu do 
digitálních výstupu, který bude po-
stupné rozsvěcet všechny svitivé dio-
dy Na plochu Blokového diagramu 
(Block Diagram) nyní vložíme struk-
turu For Loop ( postupem: paleta 
Functions » Programming » Structu-
res » For Loop) Do struktury For Loop 
nyní vložime funkci VI zápisu do všech 
digitálních výstupu —VVriteallDigitalsi. 
Všimněme si. že graficky tento VI neni 
nijak atraktivní (to Ito později vylep-
šit). Vstup Data tohoto VI propojíme 
(po zobrazeni symbolu cívky s drátem 

táhneme _drat mezi přípojnými body) 
s deračnim vstupem 1 (Loop Iteration 
— ve čtverečku) a ke vstupu pro zadá-
ni počtu cyklu N (Loop Count) připojí-
me konstantu (Create Constant) 
a změníme její hodnotu z původní 
hodnoty 0 na 256. Tim jsme vytvořili 
smyčku s počtem opakováni 256, pfi-
carat v každém cyklu je číslo rovnají-
cí se pořadovému čistu cyklu zapsá-
no do digitálních výstupu (v prvním 
cyklu číslo 0, ve druhém číslo 1. atd., 
v poslednim cyklu číslo 255) Aby-
chom zpomalili krok cyklu, vložíme do 
struktury For Loop ještě čekací smyč-
ku s dobou 100 ms (postupem pale-
ta Functions » Programming » Timing 
» Wait). 

Výsledný ..program". tedy obsah 
okna Blokového diagramu (Block Di-
agram). je znázorněn na obr 6. Nyni 

Tab 2 Přehled funkci knihovny K80550 DLL 

Funkce Vstupnilyýstupní parametry Popis 

OpenDevice Vstup adresa karty (132) 
Výstup otevřeni karty (TIP) 

otevřeni komunikace s kartou 
(adresa viz tab. 1) 

CloseDevice ukončení komunikace s kartou 

ReadAnalogChannel Vstup číslo kanálu (132) 
Výstup hodnota z analogo- 
veho vstupu (132) 

vrací stav zvoleného analogového 
vstupu (1 nebo 2) 

ReadAllAnalogChannel Výstup hodnoty obou ana- 
kgových vstupu (2 x 132) 

vraci stavy obou analogových 
vstupu 

OutputAnalogChannel Vstup číslo kanálu (132), 
hodnota do analogového 
výstupu (132) 

nastaveni jednoho analogového 
výstupu 

OutputAllAnalogChannel Vstup hodnoty obou ana- 
logovych vstupu (2 x 132) 

nastavenl obou analogových 
výstupu podle dat 

ClearAnalogChannd Vstup. čislo kanálu (132) nulováni jednoho analogového 
výstupu (0) 

ClearAllAnalog nulováni obou analogových 
výstupu (0) 

SetAnalogChannel Vstup. čislo kanálu (132) nastaveni jednoho analogového 
výstupu na maximum (255) 

SetAllAnalog nastavení obou analogových 
výstupu na maximum (255) 

WhteAllDigital Vstup: hodnota (132) zápis hodnoty do všech 
digitálnich *tuna (0 at 255) 

ClearDigitalChannel Vstup čislo výstupu Ci (132) nulováni jednoho dictitálniho výstupu 
ClearAllitgital nulováni všech cligitálnich výstupu 
SetagitalChannel Vstup číslo výstupu Ci (132) zapnuti jednoho digitálního výstupu 
SetAnDigital Vstup čislo výstupu 01(132) zapnuti všech digitálních výstupu 
ReadDigitalChannel Vstup: číslo vstupu li (132) 

Vystup hodnota vstupu li (132) 
načteni stavu jednoho 
digitálního vstupu 

ReadAllDigital Výstup hodnota vstupu (132) načteni stavu všech digitalnIch 
vstupů (0 at 31) 

ResetCounter Vstup čislo edge (132) vynulovani 16bitoveho 
Mate 1 nebo 2 na nulu 

ReadCounter Vstup. tie eitače (132) 
Výstup- stay čitače (132) 

nečteni stavu *Rae 1 
(vstup 11) nebo 2 (vstup 12) 

SetCounterDebounceTime Vstup: číslo elide (132) hod- 
nota nastavované doby (132) 

nastaveni doby trváni odskoku 
příslušného Reel 

Pcznamky, 
132 — typ cisla celociselný (integer) 32-bit. 
T/F — typ čísla Boo ean (dvojkový). 
') DebouneeTime —je doba trvání odskoku zadávaná v ms v rozsahu 0 at 

5000 Bránl nesprávnému přečtení stavu na vstupu Mace po změně z duvodu 
možného zákmitu mechanického kontaktu tlačitka (nebo jiného připojeného 
mechanického kontaktu). Tato doba je stejná pro dobu náběhu i doběhu čela 
impulsu. Standardní doba odskoku činí 2 ms Znamená to, že logická úroveň 
na vstupu čitače se musí ustálit za dobu nejdéle 2 ms, aby byla správné na-
čtena vzhledem k maximálni rychlosti (četnost impulsů) asi 200 načítání za 
sekundu Nastavíte-li tento čas na ,M. pak to znamená maximálni rychlost 
(četnost impulsu) asi 2000 načitání za sekundu. 

přepneme (např stiskem Ctrl E nebo 
postupem. Window » Show Front Pa-
nel) na zobrazení okna Celia° pane-
lu (Front Panel), kde si prohlédneme 
vzhled vytvořeného VI (obr. 7). Vidí-
me zde vlastně jen' ovládací prvek 
pro zadání adresy desky (Card 
Address) a zobrazovaci prvek pro in-
dikaci spojení s deskou (Connect). 

Nyni muteme námi vytvořený VI 
spustit bud kliknutim myší na šipku 
nebo postupem Operate » Run. 
Funkčnost programu se projeví tak, 
že se postupně (rychlost je dána na-
stavenim čekací smyčky Wait) rozsvě-
cují LD1 at LDS v binárním kódu od 
o až do 255 (binárně 00000000 at 
11111111). Po dosažení čísla 25$ se 
cyklus zastaví a zustanou rozsvícené 
všechny LED na výstupech (čislo 255 
mä binární hodnotu 11111111). Na 
závěr opět nezapomeneme vytvořený 
VI uložit 

Samozřejmě nyni muterne s vytvo-
řeným VI dale experimentovat a do-
tvářet podle potřeb nebo zkušenosti 
Zkušenějši programátoři mohou na-
mítnout, te námi vytvořený program 
neřeší některé problémy, které se 
u profesionálních řešeni musí ošetřit 
V programu není např nastavena ča-
sová posloupnost vykonáváni úkonu 
(nejprve se ()levee spojeni s kartou. 
teprve potom lze s ni komunikovat) 
Není take ošetřen stav, kdy se během 
běhu programu přeruši spojeni me-
zi počitačem a kartou (např vytažení 
kabelu) Nam ide v tuto chvíli zejme-
na o odzkoušení principu a experimen-
továni. 

Dalši programy v LabVIEW 

ZajimaWm zdrojem inspirace pro 
dalši (složitější) aplikace mute být 
soubor K8055 vs stažený ze stránky 
výrobce karty [2]a určený pro prostře-
di LabVIEW 8. jak bylo již popsáno 
výše Jeho popis se ¡it vymyká roz-
sahu a účelu tohoto článku 

Další aplikaci mute byt napřiklad 
použiti desky K8055 pro řízení plyno-
vého kotle. Vstupem pro regulaci bode 
teplota v mistnosti snimaná sníma-
čem teploty (teplota snímaná např. 
termistorem nebo termočlánkem musí 
být převedena na napeti 0 at 5 V) při-
pojeným k analogovému vstupu Vý-
stupem mute byt signal pro zapínáni 
kotle. Řešeni tohoto problému muže 
byt předmětem dalšího článku. 

i  • Literature a odkazy 

[1] wwwnecom/czech 
(21wwwvelleman.be 
[3] vtnevalhIn de/K8055 
(4) Začínáme s LabVIEW Publikace 

NI Czech. Praha 2006 
(5) Pechoušek. J.. Základy programo-

vani v prostředí LabVIEW Vyda-
vatelství UP Olomouc 2004 

[6) Vlach. J Začinšme s LabV1EVV 
Sdělovací technika 3/2008 

[7] Vlach. J a kol' Začínáme 
s LabVIEVV (Připravuje se - vyjde 
v r 2009 v "mkt BEN Praha.) 
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Vliv země 
na vlastnosti antén (2) 

Jindra Macoun, OK1VR 

V minulém a'isle PE jsme se zabývali vlivem různých druhů země 
(půdy) na účinnost a napájeni (impedanci, čSV) horizontálnich pülvIn-
ných 61361(4 upevněných relativně nízko nad zemi, tedy antén, které se 
často použivaji na amatérských KV pásmech. Dříve net podobným způ-
sobem posoudíme účinnost antén vertikálních, zminime zásadnI rozdíl 
mezi vyzařovánim antén horizontálnich a vertikálních. 

Na amatérských KV pásmech, 
zvláště pak tech nejnizšich. výrazně 
ovlivňuje vlastnosti antén relativně 
blizka země Týká se to především 
vlastnosti vyzařovacich, které vý-
znamně rozhodují o dosahu radioko-
munikace 

Vliv země se nicméně často pod-
cenuje. Ci seise neuvažuje, a kvalita 
antény se zjednodušeně a v podstatě 
nesprávně hodnotí jen podle impe-
dančraho přizpusobeni a podle publi-
kovaných diagramu záření, které 
pusobeni zemi zpravidla vubec nere-
spektuji. protože obvykle platí v pod-
mInkach volného prostoru. 

Popravdě se skutečný vliv země 
na parametry antény určuje obtížné. 
i když jsou dnes pro tento (icel neoce-
nitelnou pomoci ruzné počitačove 
programy Je priznačné. že jejich 
cena a dostupnost je převážné závis-
lá právě na tom. jak kvalitně zvládají 
implementaci zemi do anténních 
počtu. 

Pro zjednodušené výpočty i názor-
ný výklad se zavádi předpoklad do-
konale vodivé rovinné zerne, která 
pusobl jako zrcadlo. Pro zem s ko-
nečnými (definovanými) parametry 
nedává sice tato jednoduchá zrcadlo-
vä teorie zcela přesné výsledky, ale 

seitikalm (lieu 
G = 2 14 <ID 

a) 

vyhovuje a často se používá pro při-
bližný i praxi vyhovující výpočet. 

Proto take v dalsim výkladu vyza-
řovacích vlastnosti využijeme zrca-
dlového obrazu' antény nad zemi dle 
obr I. kde jsou schematicky znázor-
něny tyto zářiče. 
— přímý 
— pigmy nakloněný. 
— primý vodorovný 
Celková délka každého nechť ne-

přesahuje ),J2. Napájeni není vyzna-
čeno, ale pro jednoduchost uva/ujme 
napájeni uprostřed. 

Okamžitou fázi napiti na koncich 
označují znaménka + a —. Rozdíl fázi 
na protilehlých koncích každého záři-
če činí 180 °. Smysl vf proudu pak 
znázorňuji šipky nodal zäřiču 

Pro dvojice zrcadlových obrazu 
plati 
• Označíme-li horní konec svislé 

ho zářiče kladné (+) a spodního zá-
porné (—), musi být shodně označeny 
odpovidajici konce jeho zrcadlového 
obrazu Shodný je proto i smysl vf 
proudu podél zářiče a jeho obrazu. 
označený shodně orientovanými šip-
kami 
• Podobni je to u zářiče nakloně-

ného, horní konce jsou (+), spodni 
konce (—). 

vertikaka ordeal 
(antena GP) 
G= 1.5 dBi 

ante% 

země 

zitacnoNe ottazb anten 

Obr. 1. „Zrcadlent lineárních antén 
nad rovinnou zemi 

• Zvětšuje-li se dale näklon zá-
fiče, zaujme nakonec polohu vodo 
rovnou, takže jeho zrcadlový obraz 
s nim bude rovnoběžný Shodne kon-
ce (oba lave a oba pravé) skutečného 
a zrcadlového obrazu nemohou být 
nyní označeny shodně, nýbrž opačně 
(+) a (—). Opačný je proto i okamžitý 
smysl vf proudu šipkami znázorně-
ný. 
Z uvedeného je zřejmé, te poděl 

svislé (vertikálně polarizovaně) ante-
ny a jejího obrazu tečou vf proudy 
stejným směrem, kdežto nodal anté-
ny vodorovně (honzontálne polarizo-
vane) a jejího zrcadlového obrazu te 
čou vf proudy směrem opačným. 

Stručně řečeno 
— vertikálné polarizovaná ante-

na je se svým obrazem ve f áz 
— horizontálně polarizovaná an-

tena je se svým obrazem y pr ot i-
f á z i. 

Výsledný diagram zářeni antény. 
umistěne nad zemí. pak vznikne su-
perpozici diagramu skutečné antény 
a jejího obrazu. 

Jsou-li vf proudy v této dvojici li-
neárních dipölu ve fázi. tzn. při verti-

kální polarizaci, tak se ,sčitá', ma-
ximalizuje jejich y'zařování v rovině 
horizontální — a ..odečitá". minimali-
zuje v rovině vertikální 

Obr 2. Elevení diagramy zárenl (b) 
pulvInného vertikálniho dipólu (a) 
a ötvrivInného vertikálniho un/pólu — 
antény GP (c) ve volném prostoru 

pot; prakticky shodná 
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Obr 3. ElevačnI diagramy zářen1 pulvInného horizontální-
ho dipólu a čtvrtvInného vertikálního unipólu - antény GP 
nad dokonalou zemi (perfect ground) názorné dokumen-
top výhodné vyzařování vertikální antény pod nízkými ele-
vačnimi úhly. Diagramy plat! pro výšku dipólu 0.125 A 
(= 10 m na 3,65 MHz) a pm výšku paty unipilu 0,0125 A 

(= 1 m na 3.65 MHz) nad zemi 

Jsou-li proudy ve dvojici lineár-
ních died(' v profit-ay, tzn při jejich 
horizontälni polarizaci, „sčítá* se je-
jich pusobeni v rovině vertikální a mi-
nimalizuje v rovině honzontu. 

Nad dokonale vodivým povrchem 
země by proto měla vertikálni anténa 
zářit maximálně v rovině horizontu - 
v nulové elevaci. Ve skutečnosti závi-
sí elevačni úhel maximálního zářeni 
vertikální antény na parametrech (vo-
divosti a dielektrické konstantě) sku-
tečné země a pak i výšce artery nad 
touto zemí. 

Maximum záření horizontálního 
dipelu nad rovinnou zemi je naproti 
tomu orientováno vždy Jiahoru" 
v elevaci 90 0, pokud ovšem výška 
anteny nad země nepřesahne 0.25 a2 
0,3 A. V rovině horizontu. tj, v nulově 
elevaci je vyzařováni minimální. Pa-
rametry země ovlivňují jen úroveň 
maxima rasp. zisk, ale nikoliv kol-
mou onentaci maxima 
Z hlediska dosahu, ale i vše-

směrového pokryti ve vodorovné 
(azimutální) rovině by tedy měla 
byt na KV pásmech dávána před-
nost vertikálně polarizovaným an-
ténám. 

Na nejnižslch KV pásmech je však 
vertikalni pulvInný dire pro svoji cel-
kovou výšku v amatérských podmin-
kách sotva realizovatelny, nehledě na 
potíže s instalaci napáječe. Jeho 
účinným a téměř rovnocenným ekvi-
valentem je o polovinu nižší etvrNIn-
ný unipól (nebo take monopöl) se 
čtyřprvkovou protiváhou, tub anténa 
typu GP (ground plane). popř. někte-
ré jeji zkrácené konstrukční modifika-
ce. (Podrobněji se k těmto anténam 
vrátíme v některém z přIštich člsel 
PE.) 

Prakticky shodně vyzařováni verb-
kálniho puliAnněho dipólu a etvrtvIn-
ně antény GP dokumentuji vypočte-
ně elevačril diagramy zářeni obou 
antén ve volném prostoru na obr 2. 

Maxima obou antén jsou oriento-
vána shodným směrem, kolmo k po-

4.3c113 

-10 

r 
-15 

OE  
Obr 4 Elevatn1 diagramy zářen/ étvrtvInného vertikálního 
un/pólu - antény GP nad různými typy zemi Pata antény 
resp. vodorovné vodiče protiváhy jsou ve výšce 0.125 A 

(= 10 in na 3,65 MHz) nad zemi 

dělně ose antény. Nepatrné se liší jen 
svoji úrovni PulvInný dipál skutečné 
vykazuje teoretický zisk 2.14 dBi, 
resp. 0 dBd. zatímco zisk antény GP 
Je ve volném prostoru jen o 0.65 dB 
nižší a čini 1,49 dBi. resp -0.65 dBd. 
Tato nepatmä ztráta jde na vrub 3 dB 
úhlu zářeně (šiiky diagramu) v ele-
vačni rovině, který činí 78.5 ° u půl-
vInnétio dipólu U antény GP je 0170 
širši a je 95.5 ° Pro úpinost dodává-
me, że vypočtené zisky nezahrnuji 
ztráty v použitých Cu vodičich o pru-
méru 2 mm, které činí -0,1 dB u put-
vInného dipólu a -0.2 dB u antény 
GP 

Principiální rozdíl mezi směro-
vými vlastnostmi horizontálních 
a vertikälnich antén pal< znázorňuji 

elevačni diagramy pulvInneho horizontálního dipólu a ětvrtvInneo verti-

kálniho unipólu nad dokonalou zemi 
(na obr. 3). kdy je rozděl v zářeni 
obou antén pod nizkou elevaci maxi-
málni. Podia zvolené elevace čini až 
několik desítek dB ve prospěch ante-
ny GP. Napf. ph elevaci +10 °odečte-
me z diagramu o 30 dB vyšši úroveň 
zářeni antény GP. Podobně je tomu 
v praktických případech nad reálnou 

zemi, i když tam je účinnost antény 
GP všeobecně poněkud menši než 
účinnost horizontálniho dipólu. Prfči-
nou je právě převažujici zářeni podél 
ztrátové země. zatímco horizontálnl 
antena podél země záři minimálně. 

Kvalita země 
a účinnost antény GP 

Nyní mufeme navázat na infor-
mace z minulého tisla PE, kde jsme 
na obrázku elevadnimi diagramy zná-
zornili vliv několika typů země na zisk 
horizontálnIch pulvinných 

Na obr. 4 je podobné znázorněno 
zářeni vertikální antény GP. upevně-
ně rovnéž 10 m nad zemi (0,125 1) 
Shodnými čísly (dle tab 2 v PE 5/ 
/2008) jsou take označeny typy zemí 

a jim odpovidajici elevačril diagramy 

- černá, č. 11, dokonalá země 
(perfect ground); 
- modrá. č. 10, mořská (slaná) 

voda (cr = 5, = 81), 
- zelená. č S. Neel (sladká) voda 

(o = 0,003, e = 80); 
- červená. č. 6. normální, zahrad-

ni země (a = 0.005. e .= 13): 
- fialová, č. 5. městská, zastavě-

ná zemi (o = 0,001, E =4). 
(Další typy zemi byly pro vetsi 

přehlednost znázorněni vynechány.) 

Kolmá orientace (elevace 90 °) 
maxima zářeni se u horizontální an-
telly s kvalitou zone a výškou antény 
neměnila (až do výšky 0.25 2) U ver-
tikální antény GP je to poněkud složi-
tější. Horši kvalita pudy take snižuje 
zisk antény, ale zároveň zvyšuje ele-
vaci maxima zářeni. Na vyššich KV 
pásmech, kde není obtizně umístit 
základnu (protiváhu) GP antény 
výše. lze vyšši elevačni eel maxima 
snížit nisei polohou antény. Ztráty 
v zemi však zmena výšky ovlivni 
mine než u antény horizontálni Du-
vodem je zřejmě stinicr účinek pro-
tiváhy, která vliv země na účinnost 
vertikálního záfiče antény poněkud 
redukuje 

Vyjádříme-li rozdily v zisku antén 
na obr 4 v 96 vyzářeného výkonu 
proti 100 % výkonu antény nad doko-
nalou zemi, dostáváme tyto onentač-
ni údaje pro účinnost vertikální an-
tény typu GP nad ruznou zemi ve 
výšce 10 m, resp 0,125 2L: 

Dokonalá zemi (11) 100 %. 
Mořská (star* voda (10) 85 % 
Řičnl (sladká) voda (9) 40 %. 
Normální (zahradní) země (6) 25 %. 
Zastavěná, městská země (5) 17 %. 

Pozorný etenat zaregistruje rani' 
v maximálním zisku antény GP nad 
dokonalou zemi na obr 3 a na obr, 4, 
který činí 1,1 dB Přičinou je větš1 
výška antény GP na obr 4, tzn přiz-
nivéjši vzdálenost mezi anténou a je-
jím ‚zrcadlovým' obrazem, které spo-
lu Ivor" virtualni dvoučlennou anterini 
soustavu. 

(Praktická elelaronika A Radio - 96/2008 ) 32 



POČÍTAČE 
eaii a INTERNET 

Rubriku připravuje ing. Alek Myslik, INSPIRACE. alek@inspiracen 

trielcskb.4Cybook Gen3 
!Mon te Cent elettronati lush, 

• 

e 

ELEKTRONICKÁ KNIHA CYBOOK 
Již několik let se objevovaly v odborném i populämim tisku články otzv. elektronickém papíru, zobrazo-

vacim médiu, které bude jednou schopné nahradit klasický papir a přitom dávat možnost měnit na něm zo-
brazené informace. Občas byly viděti fotografie prototypů přistrojü (obvykle z Asie), Mere byv budoucnosti 

měly nahradit knihy. Ale ai koncem minulého roku se takové prakticky použitelné zařizeni objevilo v Evropě 
a před nedávnem i na našem českém trhu. 

Mám ho pied sebou na stole a rád 
bych sezde podělil o své dojmy a první 
zkušenosti; mám toe mnoho ruzných 
elektronických hraček' a sleduji ern-
běžně rozvoj informačních technologii. 
ale tohle je opravdu zařízeni 21. stoleti. 
nikoliv jen nějaká inovace a vylepšeni 
čehokoliv. 

Hodně čtu, knihy. časopisy I weby 
z mnoha °born. Zvykl jsem si čist na 
obrazovce a nedělá mi to nepřekonatel-
né potíže jako mnoha mým vrstevni-
kum Nicrnénéje tim člověk k tornu po-
čitači určitým zpusobem připoután — 

sedne si před obrazovku, položí ruku na 
myš a čte. Ani se nemuže příliš pohodl-
né posadit do křesla, protože to už by 
byl od displeje moc daleko, notebook 
na klíně je těžký a hřeje, taky nic moc. 
V určitých chvílích jsem to řešil i tak. 
że jsem si pracovní plochu počítače 
promitnul projektorem na zed— není to 
špatně. dá se u toho pohodlné sedět 
v křesle a nenamáhá to tolik opt' Opět je 
to ale svázáno s jedním konkrétnim 
mistem. Vyzkoušel jsem i ruzné male 
počítače (Palm. RDA) do rutty. jich ob-
razovky jsou malinké a hlavně baterie 

nevydrži moc dlouho. A to všechno je 
doma —a co čtení na cestách, v doprav-
nich prostředcích ap 

Ten "Cybook", který mám na stole, je 
opravdu prakticky použitelný Mä for-
mat menši knilky (paperback). displej 
Zabírá převážnou část jeho plochy, je 
tenký (8 5 mm). lehký (170 g) a baterie 
vydrží při běžném členi alespoň měsíc 
(energie se spotřebovává pouze při na-
čítaní stranky. nikoliv ph zobrazování) 
Texty mohou být v několika ruzných for-
mátech. lze si nastavit typ i velikost pis-. 
ma. Kromě určité menši zabudované 
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Technické parametry 

Rozměry 

Váha: 

Displej 

Procesor: 

Pamir ROM 

Paměť RAM: 

Paměť Rash: 

Pamétová karta' 

Operační system 

Software: 

Baženo• 

Vydrž 

text 

obrázky: 

audio: 

fonty-

118 x 188 x 8.5 mm 

174 g 

ElnkVizplex 6 122 x 91 mm 

600 x 800 pixelu, 166 dpi 

černobílý, 4 odstíny šedi 

nepodsvicený 

Samsung 53C2410 ARM9207 

200 MHz 

8 MR 

16 MB 

64 MB (nově 256 MB) 

SD 

embedded Linux 

Multi-format eBook reader 

Li-Po 1000 mAh 

at 8000 stránek (změn) 

Podporovaně formáty: 

Mobipocket. PalmDoc.TXT. HTML. POF 

JPG, GIF, PNG 

MP3 

TrueType TTF 

mini LISS B 

jack 2,5 mm 

slot SD 

Konektory: 

nabíjeni. mass storage 

stereo audio 

paměťová karta 

paměti se používají běžně paměťové 
karty SO. tzn že si s sebou mužete no-
sit prakticky celou svoji knihovnu. Navíc 
v něrn lze i přehrávat zvukove soubory 
MP3. Mutete si číst všude tam. kde by-
ste mohli čist knlžku (musl byt svetio. 
displej ,nesviti'), je to pohodlnějšl. pro-
tože nemusíte převracet listy a knížka 
se yam nemuže nechtěně ..zavřit', v za-
vazadlezabereCybook měně místa než 
kterákoliv běžná knížka. 

Záměrně popisuji předně svoje poci-
ty a dojmy, technický popis nasleduje 
Snad jedinou výrazné stinnou stránkou 
elektronické knížky Cybookjevsoučas-
nosti jeho cena (350 C) — je zřejmé 
ovlivněna tím, žejdeo novinku, vyrábě-
nou zatim v menších množstvích, vy-
robce pro obrovskýzejem občas ani ne-
sea dodávat Vzhledem k jednodu-
chosti zařízení ve srovnáni např s lev-
ným notebookem musi časem tato ce-
na velmi výrazně klesnout. 

Ovládací prvky 

Cybook ma minimum ovlädacich 
prvků Na čelní straně jsou tlačitka 
v/evo, vpravo, nahoru, dolu a potvrzenf, 
uspořádana podobně jako na telefo-
nech (takový ,plochý joystick"). 

Na levém boku přistroje jsou čtyři 
tlačítka — music, menu, enter a delete, 
na pravém boku tlačítka + a— k regulaci 
hlasitosti, na horni hraně tlačítko pro 
zapnutíNypnuti přistroje a slot pro pa-

mětovou kartu SD, na spodní hraně pak 
pod pryžovou krytkou konektor mini 
USD a jack 2.5 mm pro sluchátka Na 
zadní straně je zapuštěni tlačítko pro 
Reset a krytka baterie. 

Funkce 

Ovládací tlačitka pristroje Cybook 
umožňuji listováni v elektronické knit-
ce, přechod na určitou zadanou stránku 
(kromě formátu PDF však nezjistite, na 
která stránce knížky se prävě nacházíte, 
mate k dispozici pouze pebbly prou2-
kový ukazatel na dolním okraji stránky). 

Motete vkládat zalozky, nroměnšza-
tim je jejich system velmi nedokonalý. 
protože se na nä lze vracet postupně 
pouze v opačném pořadí. než byly vlo-
ženy 

Vevyvolaném menu lze hlavnezvolit 
typ a velikost písma (používají se běžné 
fonty TrunType včetně Unload° a kromě 
tech. které Cybook pi obsahuje, lze do 
paměti přidatjakěkoliv další), u formátu 
PUF se da měnit zobrazeni na výšku/ 
na šiiku, pro zobrazování obrázků lze 
zvoliti automatickou prezentaci 
show). 

Je zde ještě funkce Lookup, umož-
ňující údajně vyhledávat zvoleně slovo 
z textu ve slovníku. Ten must být ovšem 
rovněž jako speciální kniha v elektronic-
ke podobě k dispozici v paměti — jeli-
kož žádný takový nemám, tuto funkci 
jsem zatím nevyzkoušel. 

Formáty 

Jakjeve stručnosti uvedenov Tech-
nických parametrech. umí Cybook číst 
několik formátu. 

Mobipocket, format vzniklý v dobé 
nejvétšiho rozšířeni kapesnich počitaču 
Palm. jo zřejmě povalován za základní, 
zřejmě i proto. žeje nejčastěji používa-
ným formátem v komerčně prodáva-
ných (a tedy chráněných) elektronic-
kých knihách Jsou pro něj softwarové 
prohližeče (čtečky) prakticky pro všech-
ny typy a systémy přenosných počitaču 
a samozřejmě i pro stolní PC, vesměs 
zdarma. Disponujejen minimálnim for-
mátovánim, cot ale pro knižky zcela 
postačuje). Drive vytvořeni elektronic-
ké knihy pro Palm jdou tak v Cybooku 
číst bez potíži. pokud vznikne problem 
s některými českými znaky snadno se 
vyřěši nahráním vhodněho typu písma 
(fontu). 

Dobře čitelným formátem je samo-
zřejmě i čisty TXT. holy text bez jaké-
hokoliv formátování kromě noveho od-
stavce a vložených mezer 

Pak umí Cybook čist formât HTML. 
ovšem bez skriptu a dalšich podobných 
zdokonalení. puvodně i bez tabulek. ale 
ty už nový firmware uml. Hypertextové 
odkazy (linky) funguji ale pouze v da-
ném dokumentu, nikoliv do jiných doku-
mentu. Snad to bude v budoucnu zdo-
konaleno 
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Nakonec je zde format POE. který 
umi Cybook čist velice dobře, ales jed-
nou základní vadou — nelze ho zvětšo-
vat, tudíž stránka v originálni velikosh 
A4 má tak drobně písmo' teje prakticky 
nečitelná (volba a zvětšováni pisma zde 
samozřejmě nefunguje). Trochu si lze 
pomoci změnou orientace ,na letates 
ale to odpovídá pouze zvětšeni asi 1.4 
a to moc nepomute. I v tomto směru již 
existuje velký tlak utivatelu na výrobce. 
aby upravil použitý software. 

Zobrazovánl obrazku má vzhledem 
k toinu, že přistroj používá pouze čtyři 
odstiny šedi, význam pouze v připadé 
schémat, grafu. diagramu apod.. popř 
prezentaci převedených např z formátu 
Powerpointu. Použitelne formáty obraz-
ku jsou JPG. GIF a PNG. přičemž je lze 
spouštět i jako tzv slideshow. 

Jak bylozminéno. Cybook obsahuje 
i audio přehrávač formátu MP. Kvalita 
je spree popruměrná a neni navíc vhod-
ně ho pro tuto funkci přilit vyteivat 
protože přehráváni hudby je mnohem 
náročnější na odběr energie z baterie, 
která pak nevydrži vice než několik ho-
din, jako u většiny MP3 přehrávaču 

Elektronické knihy 

Možnä vás už na začätku napadlo 
k čemu yam bude Cybook. když žádné 
elektronické knihy nemáte V tom ale 
problem není' Jednakje does jednodu-
ché převést si jakýkoliv tištěný text do 
elektronické podoby (pomoci skeneru 
a vhodného softwaru na PC). kromě to-
ho je však na Internetu obrovské množ-
stvi již do elektronické podoby zpraco-
vaných knih, at již legálné(kde již vypr-
šela autorská práva)' nebo nezcela le-
gálně jako soukromé kopie Ato nejen 
v angličtiné. kde jsou jich tisice a tisíce' 
ale iv češtině. kde je jich zatím o fad 
mini. Poměrně běžně se již knihy i pri-
ma v elektronické podobě prodávají. 
takže si je na Internetu najdete. zaplatite 
a okamžitě stáhnete do počítače. To. 
že Cybook uni čísti format HTML, na-
vie umožňuje si stáhnout a uložit ruzne 
stránky z Internetu a pak si je v klidu 
čist na lavičcev parku Ku nas prodá-
varlet-nu přistroji je přibalena parnětova 
'<aria SD 1 GB s asi 300 elektronický-
mi knihami v češtině. Všechny elektro-
nické knihy lze samozřejmě čist i na 
béžném počítači. 

Jedna priiměrnä kniha o 300 strän-
kach zabere jako textový elektronicky 
soubor řekněme 500 kB, to znamená. 
że na pamětovou kartu o kapacité 2 GB 
(která dnes stojí pod 200 Kč) se vejde 
asi 4000 takových knižek.. to by člo-
věk při tempu jedné knizky za týden 
nepřečetl ani za cely život' 

Praktické zkušenosti 

Jako téměř všechny ostatní prodá-
vane elektronické přístroje je i Cybook 
v podstaté počítač Mä svuj operační 
system (v tomto případě známý Linux) 
a tak mu nějakou dobu trvá' než zač-
ne pracovat, tj. net se rozbehne tento V ČR s, mina Cybook objednat na webu WNW cybook cz od firmy Acomp 

operační system. Trvá to asi 20 až 30 
vteřin Vzhledem k principu použitého 
displeje ("elektronického papinf) není 
načteni nové stránky okamžitě. jako 
v počítači. ale trvá podle okolnosti asi 
tak 1 až 3 vteřiny Po tu dobu take zaří-
zeni spotřebovává energii. samotné zo-
brazeni pak už žádnou energii nepotře-
buje (když se vám úpiné vybije baterie, 
zustanezobrazenä posledni prohlížená 
stránka). Výhodou toho. že jde o"poči-
tee". je skutečnost, že se prubšžná pra-
cuje na zdokonalováni softwaru a ten 
lze poměrně jednoduše v přístroji ak-
tualizovat 

Zobrazení textu je velice kontrastní 
a ostré. i když podklad je spiše nařlout-
le šedivý net bilý Ke d'ent je zapotřebi 
bézné osvětlení jako u knihy. Čte se 
opravdu velmi pohodlné a příjemně. 
Pokud mä někdo potíže se zrakem. mu-
te si navolit tak vdike pismo. jak potře-
buje. cot u papírové knihy samozřej-
mé nejde 

Velice nedokonalá jezatim navigace 
v uložených knihách. Při vyvoláni kni-
hovny se zobrazi titulní strany všech 
uložených knih po 5. 10 nebo 20 na 
stránce Avtěchto stránkách lze listovat 
pouze popořadě jednim nebo druhým 
smérem. Vyhledat nějakou knihu mä-
te-li jich na kartě několik set. je tak po-
mémé svizelné. Knihy lze seřadit podle 
názvu knihy, podle názvu souboru. po-
dia velikosti souboru a podle data, vždy 
ale všechny najednou; knihy sice muže-
te ukládat na kartu do ruzných adresä-
řu, Cybook je ale vždy načte všechny 
dohromady Dá se očekávat že to snad 
bude časem v softwaru upraveno. 

Obdobně nedokonalá je i navigace 
v samotné knižce. Kde v knížce se 

přibližně nacházitevám ukazuje pouze 
proutek na spodnim okraji U formátu 
PDF vidíte samozřejmě čista stránek 
a mužete na ně přímo přecházet. U os-
tatních formátu ale není zpusob jak si 
poznamenat určiti misto y knize kromě 
vložení elektronické záložky Přistroj 
však negeneruje žádný seznam záložek 
an, je nelze pojmenovat. a je možnost 
pouze přejít na mini, na poslední' nebo 
se po jedné lineárné posouval jedním 
či druhým směrem To je přijatelnò při 
několika záložkách. ale nikoliv už u ně-
kolika desitek záložek Na druhé straně 
si Cybook pamatuje kde jste u kteréko-
liv knižky přestali čist, a při jim znovu-
vybráni ji v tomto misté otevře 

Vypadá to, jakoby ovládáni tohoto 
přístroje vytvářel spíše čtenář běžných 
papírových knih než někdo, kdo zná 
možnosti poditaču 

4/book vyvinula malá francouzská 
firma Boolceen (wwwbookeen fr) a za-
timje velmi aktivnl vjeho dalším vývoji 
a v komunikaci s uživateli Na Internetu 
samozřejmě již vznikla i diskuzní fora, 
kdesi uživatelé vyměňuji sve zkušenos-
ti. Vzhledem k použitému otevřenému 
operačnimu systému Linux lze předpo-
kládat' że se brzy objeví i alternativní 
softwarové vybaveni s ruznými jinými 
možnostmi. 

Myslím si, že i přes všechny výše 
uvedené nedokonalosti je Cybook re-
volučnizatizeni. které hlavně díky svým 
přijatelným rozměrum (ani moc velké, 
ani moc male) a minimální spotřebě 
energie otevírá človéku pokud jde o čte-
ni. sledováni informaci a učeni se nové 
možnosti Za čas jisti i jeho cena něko-
likanásobně poklesne. 

trig Alek Myslik 

1,312AirleiN  A. 
Bookeen Cybook Gen3 
Revonree ve hem knál -mice hnin no leanomm 
ph anze 174g, oohed's. elan( kdekoliv 
4•000 awb roans n•ta 

Itradrak7491•=ka 

Z .ral mint link lad 
kodeanik Walt 
Mar ablka ellai.lItt.101,11111111, liet 

laresseatillie.  

#"""i"•' OE Oasis Ira 
, Cybook Cen3 . 

, these nee bead., • wen 

111 

Elektronický inkoust - revoluce ve čteni knih 

!awoke* it ea* 44444 lit sly He ...ma, aka law aims •• wegifteibuira 
awe la ink neigrol Itempt pletle *Intel Met nhelän leiMillitelleabeg nixie • 
Icy lieliMeh enleigioni, a ie aka bake akeik la 
ad maw naiMal ea Ma kaiak mama • aka knit mama e 
insu" km anemias, Mika iv elan maw Nano Meal „beat= 
mat .1 ion ilaivaink a  awe max aeorwe lite wan ma weetami • 

it. likelb«1 Ica tairk •• anal elkil kaki aka. at We 
Ora, •• aka •• kina kW, • eaw ••u• •• Mal ems es meson eage•• 
mini/4MM oniihNie OWN. seine auk kale» auk (1111.111tinie• emdi nee 

Praldickal ciclitronika A Liditi - 06/2(108 ) 35 



EMAILOW PROGRAM ISCRIBE 
Naprostá většina virů a jiných škodlivých program(' se dnes šíří prostřednictvím elektronické pošty. 

Jejich tvůrci se samozřejmě vždy soustřeďují na napadáni a zneužívání tech nejrozšířenějšich programů, 
pokud jde o e-mail, tak je to Outlook Express. Stejně jako v případě internetoveho prohlížeče, kde stojí 
za to zvážit uživäni altemativních programů k Internet Exporeru, stoji za to Izvážit použiti alternativních 

programůů pro elektronickou poštu. 

K hodne používaným alternativním 
mailovým programum path např Mozik 
/a Thunderbird ze stejně dílny, jako je 
oblíbený internetový prohlížeč Firefox. 
Jde o rozsáhlý program se všemi mysli-
telnými funkcemi, použitelný i pro ná-
ročnější uživatele s intenzivni mailovou 
komunikací. Svého zabudovaného po-
štovního klienta má i třetí nejuživaneši 
internetový prohližeč. Opera Sám jsem 
dlouho používal populární The Bat. 

Ale hledal jsem dal, protože chci mit 
pošitač vybavený pokud možno čistě 
freevvarovými programy, mam počitašú 
vice a chci mit na všech pro stejné funk-
ce stejně programy základní programo-
vě vybaveni cha mit přenosná (na USE 
paměti) ai z toho (ale nejen) duvodu se 
snažím používat pokud to jde jen takový 
software, který kromě svého adresáře 
nikam jinam v počítači nic nepíše a nic 
neukládá. Pouziváni takových progra-
mu zvyšuje i celkovou bezpečnost pro-
ne na počitači a umoznuje rychlou re-
instated operačniho systému (adresát 
s programy zustává netknutý aje oka-
mtitě funköni) Av neposledni fade, pro-
tože uvažuji (rovněž z bezpečnostních 
i filozofických duvodu) o perspektivním 
využíváni operačniho systému Linux, 
jevhodné, pokud programy na které si 
&WM zvykne, mají I své verze pro tento 
alternativni OS. 

Po poměrně dlouhém pátráni a tes-
továni (program pro elektronickou poš-
tu se nevyzkouší za pulden, chce to 
s nim deist dobu pracovat) jsem narazil 
na program, který zatim překvapivě us-
pokojivě splňuje prakticky všechna výše 
vyjmenovaná kritéria—je malý. přenos-
ný, misto k ukládáni souboru s poštou 
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Precovnl okno matového programu 'Scribe 

a konfiguraci si lze určit a nikam jinam 
nic nezapisuje, je to freeware, má po-
třebné funce a existuje I pro operační 
system Linux. Tinto článkem vás na 
néj chci upozornit. 

Jmenuje se /Scribe a who autorem 
je MatthewAllen. Podle toho. kterouva-
nantu si stáhnete, ho nainstalujete bud 
spuštěnim staženého instalačního sou-
boru nebo rozbalenim staženého archi-
vu ZIP do zvoleněho adresáře Výsle-
dek je stejný, ve zvoleném adresáři za-
bere asi 1.2 MB. Při prvním spuštěni 
si zvolite, kam se budou ukládat (zkorn-
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Můžete sip-ohlédnout seznam došlé potty na serveru a sráhnout yen vybrané zprávy 
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Adresáte s postou lze chránit heslem 

primovaně do jednoho souboru) všech-
ny adresáře s poštou a kontakty. Ten-
to zpusob umožňuje mit v případě po-
třeby takovýchto sad adresátu vice. 
kdykoliv za chodu programu si do pro-
gramu mažete nahrátjinou sadu Pro-
tože soubor s poštou mužete uložit 
kamkoliv, muže byt uložen třeba na si-
teem serveru a potom lze pohodlně 
přistupovat k poště z kteréhokoliv poči-
tačevčetně přenosných, protože na ten-
to soubor s adresáři a poštou vždy «do-
sáhnete a máte tak valy steine prostře-
di a přistup ke všem uloženým mailum. 
Tento soubor s adresáři a poštou lze 
chránit přístupovým heslem a i odlišit 
piný přístup a přístup pouze pro čteni. 

Program lze spouštět is ruznými pa-
rametry y příkazově řádce pro konkrétní 
účely. Lze tak zrušit i jediný zápis do re-
gistru operačniho systému Windows. 
diky kterému počitač pozna, že jde 
o defaultni mailový klient. 
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Konfigurace programu zahrnuje na-
staveni všech funkci tak. jak je to běžné 
u všech kvalitních mailových 
a nebudu ji tady tedy podrobně rozebí-
rat Program pracuje s protokoly POP3 
(MA P4. SMTP. SOCKS5 a Calendaring 
over HTTP. V nastaveni jazyku je k dis-
pozici i čeština Zajímavá je možnost 
odlišovat jednotlivé zprávy barvou — 
bang si mužete nastavit a lze podle nich 
pak i Mat výbéry (filtrovat). Pro elektro-
nickou poštu lze v bezplatném progra-
mu /Scribe nastavit pouze jeden účet 
(obvykle to staši) Existuje i placenä 
verze InScribe (za asi 10 USD), kde lze 
nastavit neomezený počet unto 

Ani práce s programem se nikterak 
neliší od jiných podobných, lze nastavit 
kterékoliv z běžných uspořádáni pra-
covního okna vytvořit a pojmenovat 
libovolný počet adresátu a podadresářu 
pro došlou i odesllanou poštu a kontak-
ty, zvolit jaké údaje se maji u každé 
zprávy zobrazoval Přílohy se ukláda-
jí samostatně do svého adresáře, pokud 
se nikdo boji muže si program nastavit 
tak, że všechny spustitdné přílohy hned 
automaticky smaže Zprávy lze mezi 
pracovním oknem a adresáři přesouvat 
myši Propracovaný systém filtrováni 
umí nejen rychle vyhledat požadované 
zprávy, ale i na nich automaticky vyko-
nat požadované úkony (např přesunout 
je do určitého adresáře, smazat ao). 
K dispozici jei učici se bayesiánský filtr 
pro nevyžádanou poštu (spam). Mno-
hem dokonalejší filtrováni mä pak zmi-
néná placená verze InScribe 

eQ 
c... 

Ake, Conelinorn I ACIRea I kernel 

Reed 

Mot 

„is 

Rekumee 

Reefed 1412 

CC:54w (CalinCill Seel 

454 keio 

V programu lze prednastaut ruzné guy 

Při kontrole došlé pošty je možné 
si nejdříve zobrazit jen náhled (seznam 
zprav na serveru) a zaškrtnutím zvolit. 
které zprávy chcete stáhnout Jako ob-
vykle je i nastavitelné. zda se stažené 
zprávy mají ze serveru smazat nebo 
tam mail zustat jejich kopie Ph odesí-
lání vice stejných madu ruzným příjem-
cum je zde funkce Mail Merge, která 
umožňuje měnit automaticky některé 
údaje (jméno, oslovenl, adresu) v jed-
notIwých zprávách Zprávy lze o šifro-
vat (plugin AutoGPG), a to buď jednot-

nebo pro vybrané adresáty auto-
maticky. 
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Krednotliteim kontaktum sr miCete 
uložit veškeré potřebně údaje 

Ask ářk t kt ž' j klád t 
i vice mailových adres kjednomu jménu 
a ph odesíláni zprávy mezo nimi pohodl-
ně vat Program umí automaticky do-
pinit adresu, kterou jste začali psát, po-
kud ji máte v adresáři Je-li vice mož-
nosh, dá vám vybrat. Kontakty jsou ulo-
ženy ve svém adresáři (ve struktuře ad-
resátu s poštou). Daji se odesilat nebo 
exportovat ve standardnim tvaru vCard. 
K dispozici je jednoduchý kalendář, 

do kterého lze zapisovat schuzky a úko-
ly nastavovat upozorňováni na zvolené 
terminy a exportovat záznamy ve stan-
dardnim formátu vCal. Kalendář Izezo-
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Jednoduchý kalendář program iScelbe 

brazit v některém z obvyklých formátu 
týden/měsíc/rok 

iScribe ma rozhranl pro tzv piuginy, 
doplňky pro rune dalši funkce. Vytváret 
je maze kdokoliv, několik jich přidává 
už sám autor. protože nechtěl určitými 
ne zcela nutnými funkcemi zbytečné 
zvětšovat základní program V základ-
ním vybaveni jsou tak pluginy pro auto-
maticke komprimování (ZIP) odesila-
ných přiloh, pro již zminěné šifrováni 
zpráv, pro pouf iváni knihoven Internet 
Exploreru k zobrazováni HTML mailu 
(bez nich se samozřejmě zobrazi jed-
noduché HTML malty take), ke kontrole 
chyb (spelling), ke sdileni kontaktu v siti 
(LDAP) Navíc Ize v programu používat 
jednoduchý ale poměrně účinný skrip-
tovaci jazyk, kterým so mate dopinit 
další funkce podle vaši potřeby. 

Scribe mä otevřené rozhrani pro plugny 

Do programu lze importovat poštu 
i adresář (popř. kalendář) z programu 
Outlook Express. Outlook. Eudora, Mo-
z/#4 Thunderbird, daji se do nich i expor-
tovat. Kontakty se mohou kopírovat ive 
formátu CSV. Jednotlivé zprávy lze pře-
nášet o ve standardním formátu .eml, 
jednotlivé kontakty ve formátu vCard 
( vcI) a terminy ve formátu Cal (.ics). 

Tisknout mužete zprávy y textovém 
formátu (zatím ne v HTML), přehled 
kontaktu a jednotlivé pohledy na kalen-
dář s terminy a úkoly 

Tolik ve stručnosti o rnailovém pro-
gramo /Scribe, leccos napoví i obrázky 
Program si mužete ve verzi pro Win-
dows i pro Linos stáhnout z webové ad-
resy vwwv memecode cam/scribe php. 
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TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI 
internetové radio EIR 

Donedávna pojem označoval 
pouze bezdrátově šířeni hudby a mluve-
neho slova pomoci elektromagnetic-
kých vin. Dosah vysíláni a jeho kvalita 
byly vždy velice zävisle na použitých 
kmitočtech a technikách a obecných 
i aktuálních podmínkách šíření radio-
vých yin. 
S rychlým rozvojem celosvětového 

Internetu se však poměrně nepozorova-
ně rozhlasové vysíláni přesouvá na In-
ternet Mizi zde jakákoliv omezeni do-
sahu — signal se dostane během zlom-
ku vteřiny do kteréhokoliv (k Internetu 
připojeného) mista zeměkoule a i kvali-
ta přijmu je neporovnatelně lepši. net 
u klasického vysíláni na středních, krát-
kých ai velmi krátkých vinách Vysíláni 
je samozřejmě digitální a signal tak bud 
je nebo není, nemufe býrt „špatný Na 
kvalitu přenosu má samoztejrnä(stejné 
jako při klasickém vysíláni) podstatný 
vliv použitá Mika přenosového pásma. 
Na Internetu se v současné dobevzhle-
dem k rychle se rozšiřujícímu široko-
pásmovému (broadband) připojení po-
užívá datový tok 64 až 128 kla/s a kvalita 
přijmu se tak přibližuje kvalitě přehrá-
váni z .cédečka' 

přijmu internetových radii stači 
program v počitači. připojeněm k Inter-
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rozhraní 

popisovaného 
(nternetovehe ride 

use 
L = 

netu Takových programu je dostatek 
a zdarma. K poslechu hudby při práci 
na počitaČi jeto optimälni řešeni Pokud 
ale při tom chcete dělat jiné věci. stále 
běžici počítač odebírá poměrné znač-
nou energii, je hlučný a máj další nevý-
hody Proto se začala objevovati samo-
statná technická řešeni přijmu rozhla-
sového vysíláni z Internetu 

Jeden takový projekt pro ty. Merl si 
chteji samostatné internetové radio po-
stavit semi, přinesl v dubnu známý ča-
sopis Sektor 

Samostatně hardwarově řešeni má 
výhodu nejen v nizkérn příkonu (pouhý 
1 W) ale i v možnosti mnohem lepšího 

Osazené deska intetnetoveho radio podle časopisu Eloktor 4/2008 
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Blokové Blokové scheme 
internetového Aide 
EIR 

připojeni a přizpusobeni k reprodukční-
mu řetězci (zesilovač, AV receiver, re-
produktory atd.). 

Jednoúčelové zařizeni ma za úkol 
pouze vybrat a zpracovat (dekódovat) 
digitálni datový tok z přislušne interne-
tové adresy. Jisté je to stejné jako vše 
ostatni v podstatě take .pocitač-_ Steel 
mu ale výkon procesoru ARM7 a ope-
račně paměť RAM 64 MB Dekódováni 
datového toku zajišťuje integrovaný ob-
vod VS1053. Projekt popisuje pouze 
jádro celého zařízeni a nezabývá se 
mechanickým řešenim připmače a kon-
krétnim zusobern jeho ovládáni. Pro 
uživatelské rozhraní je připraveno hned 

elIMI Merl 

CZ= Cab= 

rn =111 

několik možnosti — lze k tomu využit 
port US13. sériový port RS232. ether-
netove připojeni přes počítačovou sit 
(RJ45), programovaci rozhrani JTAG 
a i speciälni konektor s většinou sys-
témových vývodu. Je pamatováno i na 
nahrávání přijímaných pořadu a na 
desce je slot a rozhraní pro paměťově 
karty SD Blokové schema desky in-
ternetového radia (EIR) je na vedlejším 
obrázku 
Ca operační system autoři projektu 

zvolili populární otevřený (Open Sour-
ce)Nut/OS, známý zejména z ruzných 
miniaturních webových serveru a dal-
šich jednoúčelových zařízení. Software 
zabere asi jen 200 kB a k práci mu stačí 
RAM 40 kEi Celý system mä dostateč-
ný výkon k tomu, aby bylo motile výhle-
dove jeden program poslouchat a záro-
yen jeden další jiný program nahrávat 
na parnetbvou kartu 

Použitý integrovaný obvod VS1053 
pro dekódováni signálu umí zpracovat 
nejen format MM. alei formáty MC 
plus. WMA a Ogg Vorbis. 
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Deska s plošnými spoji jevicevrstvá 
aje osazena mnotstvim součástek pře-
vážně typu SMD, což samozřejmě neni 
jako kombinace příliš vhodně pro .do-
máci bastlenř . Nicméně lze objednat 
stavebnici kde jsou SMD součástky 
na desce ¡it osazeny 

Cena celé stavebnice je 140 €. 
Podrobnější informace k projektu in-

ternetoveho rádia a jeho detailni popis 
ziskáte např na těchto webových adre-
sách 
www elekorcom 
www ethernet de/de/hardware/eir/ 
en tukipedia org/wikt/Inlemet radio 
www atmet com/productstat91/ 
wwvv.visi i/products/vs1053.html 

Pracowštd POU-312 

Dgrelni logický trenažér (DL-400 

Experimentálni pracoviště 

Anglická firma Paltronex dodává několik typu experi-
mentálních vývojových pracovišť pro digitální i analogovou 
elektroniku Diky Internetu a našemu členstvi v EU si je 
mohou bez velkých obtiti zakoupit i naši iadioamatěri 
— jejich ceny se pohybuji mezi 170 a 330 €. 

PEU-312 je levně a kvalitní pracoviště pro elektronické 
experimenty a tvorbu prototypu bez pájeni Obsahuje stej-
nosměrný napájecizdroj a velkou výměnnou kontaktní ne-

Beta! Lab ‚DL-800 

pálivou experirnentálni desku s 1992 
body Napajeci zdroj mä spínač a po-
skytuje jednak stabilizované napěti 5 V/ 
1A. jednak nastavitelně stejnosměrně 
napětí v rozsahu 0 až ±15 V/ 500 mA 
s ochranou proti zkratu Do kontaktní 
desky lze prima zasouvat integrované 
obvody v běžných pouzdrech DIP a vše-
chny pasivni součástky s drátovými vy-
vody Cena asi 170 €. 

1131-400 je označen jako digitální lo-
gicky trenažér, určený k výuce a experi-
mentování s logickými integrovanými 
obvody. Napájecí zdroj dáva +5 V/ 1 A. 
-5 V/500 mA a nastavitelně stejnosměr-
ně nepěti C at ±15 V/ 500 mA s ochra-
nou proti zkratu. Experimentální praco-
viště má zabudovaně logickě hradlově 
obvody — 6x AND. 6x OR, 6x NAND, 
6x NOR 6x XOR a 3x NOT. Dale jsou 
k dispozici 4 digitalni spinače. 8 indi-
kačních diod LED k monitorovánf 

Deal Training System ETS-5000 

kých stavu a pulzní generator, posky-
tujici impulzy o deice 1s, 0,1s a 0,001s 
na napštově úrovni +5 V I< nepájeně-
mu připojováni dalších součástek slou-
ži opět kontaktni deska přibližně stej-
ně velikosti jako u POU-312 s 1896 
body Cena asi 235 € 

IDL-600 je určen k výuce a experi-
mentum s analogovými obvody. Zabu-
dovaný napájeci zdroj poskytuje pevná 
napiti +5 V/ 1 A a -5 V/100 mA a nasta-
vitelne stejnosmérné napiti 0 až ±15 V/ 
300 mA s ochranou proti zkratu. K dis-
pozici jsou dale generator funkci se si-
nusovým. pilovitým a obdelnikovitým 
výstupnírn signálem 1 Hz at 100 kHz 
v péti rozsazích, voltmetr O at 30 V, 
ampérmetr 0 at 100 pA. dva dvoupolo-
hové posuvně spinače, šestipolohový 
otočný přepínač, třipolohový posuvný 
přepinač. potenciometry 1 KU a 100 KU. 
reproduktor, dva konektory BNC a opět 

le SA • 

ti, 

innnmenOEit netrtOEOEOEF 

kontaktni propojovací deska s 1896 
body Cena asi 250 €. 

IDL-800 je laboratoř pro výuku a ex-
perimentování s digitálnimi obvody 
Naked zdroj a generátor funkci jsou 
steinějakov IDL-600, dale je k dispozici 
8 datových spinačú. 2+2 pulsni spína-
če. 8 mdikačnich diod LED, dva sedmi-
segmentově displeje se společnou ka-
todou. dva konektory BNC a standardní 
kontaktní propojovaci deska s 1896 bo-
dy. Cena asi 265 €. 

ETS-5000 je jině provedeni laborato-
ře pro výuku a experimentování s digi-
tálními obvody a kromě vybaveni které 
má IDL-000 (napájecí zdroj, generator 
funkci, spínače, LED, displeje), mä na-
vic ještě logickou testovaci sondu a vel-
kou kontaktni propojovací desku s 2712 
body Cena asi 345 €. 

Podrobnějši üdaje o všech přístro-
jích jsou na webu www pallronne corn. 
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ZAJÍMAVÉ WEBY 
www.elektoccom 

Časopis pro elektroniku Elektor vychází jako másičnik 
nepřetržitě od roku 1974 a )12v téch dobáchjsmez nšj do na-
šeho časopisu piejimah některé nárněty a zajimavá zapojení. 
Za tech vice než 30 let několikrát změnil majitele, nyní ho 
vlastni společnost Elektro International Media se sidlem 
v Holandsku. Vycházi v několikajazycich (holandsky němec-
ky. francouzsky. Španělsky. Švédsky. portugalsky a Řecky) 
v celkovém nákladu přes 150 000 výtisku Je snad jediným 
časopisem pro elektroniku, který má svoji vlastni laboratoř 
pro \4/V(1 a testovanl elektronických konstrukci a sekci pro 
návrh plošných spoju. Všechny publikované konstrukcejsou 
vždy upraveny do „firemního stylu'. ověřeny, a publikovaná 
dokumentace a návody jsou rovněž jednotně zpracovávaně 
a upravené. Kromě tištěni verze můžete Časopis zakoupit 
t na Internetuve verzi elektronické. kterou si lze stáhnout ve 
formátu POP a má I tzv. fulltextově vyhledávání Ke všem 
publikovaným konstrukcím se dä zakoupit i stavebnice (des-
ka s PS a sada součástek), pouf. hotový osazeny a vyzkou-
"ený modul. Pro ty, kterým nedělá problem text v angličtině. 
e to zajimavý zdroj inspirace i konkrétních návodu 

CI= Pr a MI= . . - 
.• • 

..— — - 
paper e - o 

le Sei Ifiaviš 
mn.  

szám===is▪ De 

Na went časopisu  eektor newer° i nabidku stavebnice 
intemeroveho redo, o kterém pišeme na strane 38 

Web časopisu Elektor styli za občasné prohlédnutí 
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Časopis Eiektor se dä knupit (stáhnout v elektronické pOdobe) 
na webu ve formátu POF 

www.sky.fm 

Na předchozích stránkách přinášime informaci o kon-
strukci samostatného hardwarového internetováho rädia, 
a tak vám zde chceme dát tip. kde si mutate yyzkoušet, zda 
by yam stálo za to se do stavby pustit. 

Skyfm le sir internetových radii, nablzejlcl k poslechu 
mnoho žánrových kanálu—vysiláni zajtšruji podlejeji vlastni 
prezentace milovnici hudby pro milovniky hudby. Zaměřeni 
jednotlivých kanálu je např - love music, the beetles tribu-
te, smoothjazz. top hits, best of 80s, oldies. classical, classi-
cal guitar, soto piano. new age. world music, country, classic 
rock, classic rap. soundtracks, salsa, modern jazz. ambient 
ad. Kee z vice než 30 kanálů vysílá ve třech ruznych for-
mátech a v ruzných datových tocich- MP3 (24 a 96 kb/s), 
AACplus (24 kb/s) a VI/MS (20 a 40 kb/s) 
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RÁDIO „HISTORIE" 

Naši radioamatéři 
v poválečném období 

Ukázky z připravované publikace Českého radioklubu o historii 
radicarnatérstvi. Sledujte stránky ČRK: www.crk.cz 

Obr 1 Obr 2 

Ihned po osvobozeni se ladiosinatěři 
zapojili do služeb poštovnich úřadu Do-
chovaly se zajimaire listiny, dokumentuji-
ci zájem pošt o radioamatéry Pošty jako 
takově sice pracovaly, doručovaly se 
hned - jakmile to byto možné (zprovozně-
ni železničních trati, obnovení silnični do-
pravy) - i dopisy, problém byl však s tele-
gramy, neboť telefonni a telegrafní linky 
byly na mnoha mistech zničeny Začalo 
fungovat rádiové spojeni radioamatéru 
Brno-Praha. Brno-Ostrava. na předáváni 
telegramu pracovali rosteme» na poš-
tách v Turnově ve 2fině. v Přerově. v Ho-
donině a ve Sůtávce. 

Práce radioamatérů při pomoci poč-
kám postupně končila zprovoznánlm tele-
fonnich a telegrafnich linek, poslední 
ukončili práci v srpnu 1945 Vlastni radio-
amatérský provoz byl u nás po cely rok 
1945 zakázán. Nebyla to však libovule 
našich úřadu, že amatérský provoz nepo-
volovaly - jednak ještě na začátku roku 
1946 na našem území platil stav tzv 
branně pohotovosti', a hlavně - na pová-
lečná londýnské tzv .Vlnové konferencí' 
(snad ITU?) bylo dohodnuto, že v Evropě 
nebude činnost radioamatérurn dočasné 
povolována. aby nebyla rušena komunika-
ce spojeneckých vojsk, které v tě době 
využívaly i radioamatérská pásma Do-
konce iv USA radioamatöri mohli po vál-
ce pracovat pouze na VKV rozsahu 112 
aż 115.5 MHz, V Americe využívali za 
války amatéři k navazováni spojeni elek-
trovodnou si t (tam jsou na mnoha 

místech dodnes i pro městské rozvody 
využivána venkovní vedeni!) a k přenosu 
sloužily vf proudy o kmitočtech pod 
300 kHz - byla to tedy obdoba drátového 
rozhlasu', jenže s vyššim a modulova-
ným kmitočtem (podobný systém se pou-
živá ve Syýrcarsku), což bylo Úřady (vy-
jma některých oblasti) povoleno Dosah 
byl obvykle do vzdálenosti 20 ken. 

Spolek CAV vypracoval krátce po 
osvobozeni memorandum, které obdrželo 
Ministerstvo pošt, MNO a Ministerstvo in-
formaci, ve kterém nastínit své představy 
o dalši činnosti. V červenci 1945 se časo-
pis Radioamatér (obr. 1) stává oficiálním 
orgánem 'ČAV a začíná uveřejňovat pravi-
delně hlidku čAV. Vychází nový „rozhla-
sový fáck, který dovoluje provozovat na 
jednu koncesi vice ptijimašu v bytě a dal-
ši novinky. Po dlouhé době se objevuji 
i zprávy o novinkách z USA. které přivez-
la delegace spolupracovní ku časopisu 
z návštěvy u techniků obs/uhujicich vysí-
lač americké armády tehdy pracujici 
v Plzni - byly nape. uveřejněny podle ame-
rického originálu rozměry antény Win-
dom. Pro zajímavost, ARRL pro rok 1945 
vydala svuj Handbook již ve 22. vydáni - 
měl 512 stran a cena výtisku byla 1 (slovy 
jeden) dolar. 

Ministerstvo pošt zaslalo v srpnu roku 
1945 ŠAV obsáhlou odpověď, ve které 
uznalo ŠAV jako výlučnou organizaci za-
stupující radioamatéry, nastínilo své 
představy o propt4čovárd koncesi. kont-
role radioamatéru atp. 

Spolek čAV přesto, že jeho oficiálni 
název byl _Českoslovenšti amatéři vysila-
či'. měl pusobnost pouze na üzerni Cech 
a Moravy (což bylo zakotveno i v I člán-
ku stanov schválených v roce 1946); na 
Slovensku v poválečné době pokračovala 
dále činnost _Spolku slovenských krátko-
vinných amaterov" SSKA, jeho činnost 
skončila až v únoru 1949 sloučením CAV 
a SSKA Také koncese na Slovensku vy-
dávalo samostatně Poverenictvo pošt 
v Bratislavě. Změna nastala až od 1. červ-
na 1950. kdy na celém území ŠSR začalo 
platit Vládní nařizoni č. 73/1950 Sb 
že viz text přište) 19 řijna 1945 se pak 
v Praze konal prvý sjezd radioamatérů 
v knihovně ht. města Prahy. který zahájil 
prof Vopička. OK1VP, a byl zvolen dva-
cetičlenný ústřední výbor, jehož předse-
dou se stal ing. Schubert. OK150. Prof. 
Vopěčka byl zvolen čestným předsedou 

12 února 1946 vyšlo prvá dvojnislo 
časopisu Krátké viny (obr 2) Od 5. květ-
na 1946 mohlo 18 těch. kteři byli za války 
prokazatelně perzekuovárs (k těm nejzná-
mějším tehdy patřil Ing Schaferling - 
OK1AA a Vladimir Kott - OK1FF) praco-
vat telegraficky v pásmu 160 a 10 m a na 
VKV včetně 56 MHz i fonickým provo-
zem. s výkonem 50 W. Některá tehdy po-
volená pásma (110 a 220 MHz) dnes již 
are neznáme. Zájemci pak prostřednic-
tvim odboček čAV mohli žádat o obnove-
ni svých předválečných koncesi, jakmile 
obnovenou koncesi získali mohli v rámci 
tehdy platných podminek vysílat. Ve 
Věstniku Ministerstva pošt č. 45/1946 byl 
zveřejněn _Zkušební program' - stručně 
řečeno požadavky ke zkouškám. 
V časopise Krátké viny č. 6 z roku 

1946 vychäzeji tzv. .Zatimni koncesni 
podmínky pro vysílací radioelektnckou 
stanici pokusnou" Jsou zajímavě několi-
ka věcmi. předně nebyly vubec zveřejně-
ny ve VMP a pak - v podtitulu jsou dato-
vány ‚březen 1945", což je zřejmá chyba. 
Z dalšich zajimavosti je maně uvést to. 
že sice uváději existenci tříd A, B a C. ale 
....prozatím je dovoleno vysíláni jen ve 
tři& B a C Zařazeni provede misté při-
slušná služebna Kontrolni služby radioe-
lektrické s přihlédnutím k návrhu CAV...' 
Koncesionáři třídy C mohli vysílat pouze 
telefonii a modulovanou telegrafii v pásmu 
56 aż 60 Mces a nemodulovanou telegrafii 
v pásmech 1,8 - 2,0 Mas a 56 - 60 Mces 
s výkonem 5 W a niělt povoleny pouze 
vysilače rizene krystalem nebo ECO. 

Na Slovensku jinak 

V poválečném období byl mezi vydá-
\ tónin koncesi v českých zemich a na 
Slovensku rozdil. Některé spolky založe-
né a pracujici na Slovensku ještě za Slo-
venského štätu nařlzenim Slovenské 
národní rady č. 51/1945 (zájmové, spor-
tovni, cirkevni atp.) nebyly rozpuštěny 
a zrušeny, a proto také SSAV pokračova-
la v činnosti. Poverenictvo SNR pre posty 
a telegrafy zridib hned v roce 1945 na od-
boru Ill odděleni 111/1 s přednostou Vladi-
mirem Pepichem. které mělo mj vydávat 
koncese pro radioamatéry, a odděleni 111/3 
s přednostou ing Štefanem Tobě-tem, po-
věřeně kontrolou rádiového provozu 1. 6. 
1946 byl dále zřízen Rádiotechnický 
orad, kam spadalo odděleni KSR s ob-
dobnou funkci jako v českých zemích 
a ROS (Rozhlasová odrušovaci služba) 
a na Poverenictvu pre pošty vzniklo Roz-
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Vojenská tajemství 2. světová války 

Válečné přístroje avioniky - 
radiokompasy EZ6 a FuG16Z 

Rudolf Dalek 

(Dokončeni) 

Přehled päsem německých 

komunikatnich Ostrow 

armády a letectva (viz tab ) 

1. panceřovi granštnici 
2. útočné oddily 
3. akustická měřeni 
4. pancéřové bojové vozy 
5. pichota/delcstřelectvo 
6 stihaci letadla 
7 bitevni letadla 
8 výzvědná letadla 
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hlasovo-technické oddšleni. Zména na-
stala až od 1. června 1950. kdy na celém 
uzemi ČSR začalo platit Vládni nařizeni 
č 73/1960 Sb 

Prvé koncese však na Slovensku byly 
vydány oficiálně až v začátku března 
1947 - vubec prvou získal OK3IR (Ikré-
nyi). OK3SU (Šubrt), OK3DG (Kršmärik). 
OK3ZY (Zamborský) a OK3AL (Švejna). 
v tomtéž másici pak ještě byly vydány 

koncese OK3ID, DK. LY a SP. v dubnu 
pek OK3MNI, IT. WM, GV a VVI Od roku 
1948 se však objevuji i ve slovenských 
Věstnicich zprávy o zrušeni koncesí aniž 
by byl uveden duvod jejich rušeni. 

Je nutne konstatovat: že již v pováleč-
né době se projevovaly ruzně averze ze 
strany činovníků jednotlivých odboček 
ČAV vůči některým členům a ne všichni 
žadatelé o obnoveni koncese ji zí Skald 

Konečně - jak je zřejmé z dochované při-
hlášky do CAV. .kádrovani" začalo hned 
v poválečném obdobi. Presto počet aktiv. 
nich radioamatérů vzrustal až do roku 
1949, kdy byla všem radioamaterum, 
kteří nepředložili prohlášeni dvou .spoleh-
livých' osob, že nezneužiji vysi lab k pro-
tistätni činnosti, zastavena činnost a poz-
ději koncese odebrány 
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V předchozích čislech PE bylo velm 
podrobně popsáno použili přistroju typu 
EZ6 a FuG16. které známe coby inku-
rantni techniku, hojné využivanou radical-
matery v poválečných asi 30 letech. EZ6 
sloužila mnoha arnatérum jako výborný 
..mezifrekvenčni přijimač ke konvertorurn 
na radioamatérská pásma. FuG16 pre-
stavěr siu pro pásmo 26 MHz (10 m) jsme 
poteivali např. v radioklubu OK1KUR. 
byla nedostižná svou citlivosti přijimače. 
kdy cele pásmo bylo ve 2. polovině 50. let 
minuleho století denně .narváno" fonicky 
pracujicimi stanicemi - tehdy s AM 
modulad - v ohlušujicich silách. 

Málokdo však vi. že se konkrétně ra-
diostanice FuG16 až do poslednich catch-
ných dnu vyráběla v množstvích podle 
didodnich objednávek, i když prakticky 
v letech 1944-45 nova přístroje již nebylo 
do čeho montovat, neboť německý letec-
ký prurěysl di ky leteckým Woken spojen-
cu byl soustavně decimován. A tak se 
nově radiostanice hromadily ve skla-
dech... 
V poválečných letech Se Německo po-

týkalo s postupnou výstavbou spike spo-
třebního prumyslu, na vývoj speciálnich 
přistrojú nebyl zprvu čas. Přitom např 
policie pociťovala potřebu spolehlivě ko-
munikace mistnich ůstředi s vozy v uli-
cích i vzájemného dorozurnlváni policej-
nrch vozu mezi sebou. Proto byly právě 
tyto - jinak nevyubtelně zásoby co nejjed-
ncduššim zpusobem přestavěny zprvu na 
klasická AM pojítka. nepotřebně spoje 
byly jen ,odevikány" od pájecích špiček 
a v minimäld ode přibyl nějaký rezistor. 
kondenzátor či možná propojovací vodič 
navic. Stabilita, spolehlivost a robustnost 
konstrukce zustala, a tak na amatérských 
burzách v Německu se později vyskyto-
valy nejen puvodni přistroje FuG16. ale 
také přistroje upravené pro potře-
bu. 

east upravenou a využitou pro vysilač 
mime na obr 1 - přeškrtaně spoje byly 
jako nefunkční odpojeny z puvodniho za-
pojeni. Použival se citlivý uhlíkový mikro-
ion s llačitkem ovlädajicirn reli přijernf 
Nysiläni. napájený (ad 2 V)přes délič ze 
čhavicilso nerd' RV12P2000. 

Později. od roku 1949 se dokonce 
FuG16 přestavovaly pro FM provoz, který 
zajišťoval spolehliejěi komunikaci než 
provoz s amplitudovou modulaci - v obou 
případech se neměnil kmitočtový rozsah 
(38.4 až 42.4 MHz). Pro modulaci FM 
byla využita jedna RV12P2000 zapojená 
poněkud neobvykle jako reaktančni 
elektronka, rozladujici oscilační obvod 
v mřížce prvě RL12P35. Zapojeni Opravy 
vysilače pro FM je na obr 2. 

Pokud by měl někdo zájem o Opravy 
provedeni v přijímači (AM - byly minimal 
ni). je u mne schéma také k dispozici. 

(Zpracováno podle dopisu e podkladů 
od Jirky Mišíka. (MOAK - TNX) 

QX 

Dopiněk k právě skončenému seriálu 
„Válečné přístroje avioniky..." 

ot 

mt.) rlIF 

cr./44-41,4,cm* 

Obr. 1. Schema zapojeni vysílače FuG16Z. upraveneho 
pro potřeby německé pave (nahoře) 

Obr 2. Scherna z r 1949. Vysílač FuG16 FM3 (dole) 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

Počítač v ham-shacku XLIX 

Linux 
Licence, otevřený 
a uzavřený software 

Softwarové licence jsou většinou na-
vrženy tak, że uživateli odebiraii právo 
svobodného sdíleni a úprav programu. 
Představte si však, že software je chrá-
něn právně platnou licenci, která stano-
vuje. že software smi být volné šiten 
a mule byt měněn a upravován Smys-
lem GNU General Public License (GNU/ 
/GPL), která ptali pro většinu programu, 
na prO Linux. je zaručit svobodu sdileni 
a úprav softwaru, stejně jako zajistit při-
stup k tomuto softwaru všem jeho uživa-
telum Proto se zde rnluvi o tzv. ,svobod-
nem softwaru* 

Je-li fee o svobodném softwaru. 
máme na mysli svobodu, nikoliv cenu. 
General Public License je navržena tak. 
aby umožňovala svobodné Mien, kopii 
sirobodneho softwaru (a ůčtovat si popla-
tek za tuto službu, pokud chcete). Je zä-
rukou, že obdriite zdrojový kod nebo jej 
můžete ziskat pokud chcete, že rntizete 
tento software modifikovat nebo jeho části 
použit v nových svobodnych programech 
a że vite, že tyto věci smite dělat. 
V rámci hcence GNU/GPL lze vytvářet 

i edit typicky komerčni aplikace Mylné je 
tvrzenl, že vše, co funguje pod Linuxern 
musí být pod licenci GNU/GPL Skuteč-
most, że většina software pro Linux je ši-
řena bezplatně, neznamená, že je tento 
software zadarmo - zadarmo totiž neni 
opravdu nic. Vysvětleni toku pelt. které 
tohle všechno poháněji. je však sofa 
otázkou pro komerčniho právnika a nety-
ká se počitaču v hamshacku radioamaté-
ru. Nám steel pamatovat sr že zäsadnim 
rozdílem oproti 'condo, uzavřeného typu 
je fakt, že pokud tvurce svobodněho soft-
waru šiři kopie takových programu. at jit 
zdarma nebo za poplatek, musí poskyt-
nout přijerictin všechna práva, která má 
sám. 

Windows jsou naproti tomu typickou 
ukázkou uzavřeneho, proprietárniho soft-
waru. Pod těmito pojmy se rozumi sku-
tečnost, že uživatel mä k dispozici pouze 
zkompilovaně Isnärni soubory a vlastni 
system je trvalým vlastnictvim jeho tvúr-
re společnosti Microsoft Uživatel si ku-
puje pouze právo tento system uživat za 
stanovených podminek, coz představuje 
velký problém, protože jde o jednostranný 
akt - tvurce softwaru stanovi podminky 
a uživatel s nimi musi souhlasit, pokud 
chce software používat. Nesouhlas zna-
mená. že software použivat nesmite 
Běžný uživatel ani proškolený technik 
nemá di ky jeho uzavřenosti možnost pro-
niknout do hloubi system. Veškerá údrž-
ba. konfigurace a optimalizace je možná 
pouze v rozsahu, který dovoli výrobce. 

Tuto skutečnost naprostá většina uzi-
vatelu bud vubec nevnímá, nebo ji sine 

(Pokračováni) 

Obr 4 Takovéto 
ukončeni pro-
gramu ye nodni 
murou mnoha ub-
vafef'J stale rozši-
teeth Wndows 

95. 98 a ME 

registruje, ale ni-
kterak ji to nevadi. 
Tato koncepce 
však má celou 
řadu nevýhod, 
z nichž patrně nejviditelnšiši je skuteč-
nest, že opravy chyb trvají poměrně dlou-
ho Vše totiž zälezi na jedině firmě a na 
jejich programátorech. Je proto logická, 
2e eery proces od nalezeni chyby do jeji-
ho odstraněni a zveřejněni aktualizace 
bude pomalejší než v pčipadě otevřeného 
softwaru, kde se na jednotlivé typy chyb 
specializuje nesrovnatelně věLši počet vy-
vojářu, kteči mohou chybu pčimo oprovit, 
a správce projektu pak jen řešeni odsou-
hlasí a vydá aktualizaci. 

Chyby plitorn mivaji zpravidla bezpet-
nostni charakter a tim je narušeno sou-
kromi uživatelu. Než se chyby podaří od-
stranit. objevi se nově a tento kolotoč se 
nezastavi. naopak se roztáči čim dál 
rychleji a výsledkem je systém s mnohem 
menši bezpečností a Větši zranitelnosti. 
který nabizi mnohem víc přile2itosti k ne-
tädoucim prunikuni ZVenči (Mr. 4). Spiš 
humorný výsledek aid pokus. který jsem 
proved] před dvěma lety - založil jsem si 
e-mailovou schránku a deseti vybraným 
uživatelum Windows jsem poslal e-mail 
s odpovědni adresou na tuto novou 
schränku. Stačilo pak par dnu počkat 
a sledovat, jak se ve schránce hrornadi 
spam Věděl jsem totž, že osloveni uživa-
telé budou mit tuto adresu ve siren, adre-
sáři na špatné zabezpečených Windows. 
Výsledek opravdu nezklamal, po dvou 
másicich na tuto jinak nevyučivanou ad-
resu chodilo kolem 500 spamú denně! 
Závěr je jasný - mohu mit system zabez-
pečený jak chci. spam mi bude chodit 
diky uživatelům Windows kteň ani nevni-
maji to. že jejich adresář nikdo zvenči 
načte a zneužije. 

Ačkoli exkurze do hlubin operačnich 
systémů není smyslem tohoto povidäni. 
připomeňme si pro zajímavost jednu 
z části systému Windows, a tou jsou re-
gistry Registr je vlastně databáze veške-
rého hardware t software s kterým Win-
dows pracuji. Je to dvousečná zbraň - na 
jedné straně muže značnš zrychlit práci 
celého systému a přispět k jeho stabilitě. 
ale tak tornu bohužel rent Registr obsa-
huje řadu nepčistupných záznamu, které 
nesbuži k ničemu jinernu. než ke sledo-
van' uživatele Z registru je možně zjistit. 
joky software jste za dobu ..života' instala-

et DAMS o 

C) Megan proved, nerds, reu spiresa bude it', (oxen 

Pal ecI epee prevail chase se na Perigee 
Ichitio meant 
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ce Windows použivali Zaznamenána 
jsou rovněž i registračni čisla a puvod 
softwani, který jste použili, je tedy vysle-
dovatelný Netřeba připominat, že jakékoli 
zásahy do registru jsou poměrná nebez-
pečnou operaci a i malé porušeni muže 
mit za následek naprostou nefunkčnost 
Windows Bezpečnostni diry aspoň teo-
reacky umožňuji. aby nikdo cizí mohl na-
hlédnout do vašich registru Na tyto bez-
pečnostní diry se sice objevuji _Slaty, 
avšak většinou až v připadech, kdy je 
dira vytiSta tak, aby umoznila destruktivní 
pusobeni viru. I když system bez bezpeč-
nostnich děr neexistuje. vnucuje se zde 
představa že zatimco v prostředí otevře-
ných operačnich systému se pod po-
jmem bezpečnost rozumi ochrana sou-
kromi utivatele, jeho dat před znieenirn ei 
zneužitim a narušenim funkce jeho pal-
tote, vnimap nékteti vyrobci softwaru 
bezpečnost spiš jako ochranu vlastnich 
komerčnich zájmu. Přesvědčuje mě 
o tom mj, funkce ruzných pruvcdcu. MS 
Instalátoru apod. 

Za pozornost stoji také zpusob insta-
lace mnoha programu Většina softwaru 
se totiž neinstaluje kompletně do jediného 
adresače, ale rozeseie se po celém systé-
mu Rada jeho komponentu pak konči 
v systémovém adresáři vašich Windows 
a ty tam často zustanou a nejsou odstra-
něny ani v připadá, když program odin-
stalujete předepsaným zpusobem. Váš 
adresář System32 či System tak bobtná 
a součásti odinstalovaných programu mo-
hou pusobit problěmy Po jistě době se 
see. że počítač zpomaluje, až konečně 
Windows přestanou fungovat úpině. Od-
straněni tamed • je přitom problémem pro 
zkušeného administrätora, vyzbrojeného 
příslušnýma utilitami, a ani ten zpravidla 
nedosáhne 100 % úspěchu. Váš syste-
mový adresář se tak vedle registru stane 
časovanou bombou omezující životnost 
instalace Windows A proč to všechno? 
Aby nebylo jednoduše možně jednou na-
instalovaný program přenést z jednoho 
počítače na druhý Sice platite za soft-
ware. ale výrobce softwaru klidni obštuje 
vaše pohodli a bezpečnost vašich dat, 
aby si zajistil své zisky 

(Pokračováni) RR 
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Obr 1 Pohlad z rozhledny na radioamatérské hemženi 

Obr 2. (Vpravo nahoře) Konstrukteh, o kterých se zminute Ja-
romir Wet OK1VJV v..Natem rozhovoru' 

Pravidelná radioamatérská setkáni na kopa Kozákově (okres 
Semily) s rozhlednou a restauraci jsou již tradici, to letoSnl vyšlo 
na sobotu 10. května. Vydařilo sei počasi. takže deštniky tento-
krát potřeba nebyly Na burze si přišli na své ti, co chtěli Pico 
koupit čr prodat ale byla tu i pčileždost prakticky vyzkoušet 
a hlavně porovnat mnohá zafizeni pro mikrovinná pásma (obr 
2). Tentokrát to bylo v pásmech 24 a hlavně 47 ä 76 GHz. jako 
zdroj signálu posloužily majáky Oft0EA a OKOEL v Krkonošich. 
I když nebylo nic dopředu organizováno (pouze oznámeni v radi-
oamateiských časopisech a na internetu), sešlo se hodně za-
jemcu od nás i ze zahraničí Každá takováto akce přinese jistá 
poznáni a poslouti k dalšimu zdokonaleni našich zařizent které 
se pak projeví ve vysledkových listinách ze soutěží Pokrok se 
zkrátka zastavit nedá. 

Náš rozhovor 
s Ing. Jaromirem Volešem, 

OK1VJV 
(Ookoncent ze str 2) 

Jak vidíš budoucnost radioama-
lerského hobby? 

Budoucnost radioamatérského hob-
by . Přes všechny problémy jsem opti-
mista. I když nabídka jiných zajímavých 
aktivit je neuvěřitelně bohatá, presto se 
vždy najdou jedinci, kterým očaruje mož-
nost komunikace po celé zeměkouli nebo 
z kopce na kopec bez podpurných pro-
středku (intemetu, mobilniho telefonu, sa-
telitu). Je piece úžasně violet že jsem 
navázal kontakt s expedici na malém sot-
va viditelném ostrově někde v fichem 
oceánu, pomoci drátu nataženého na za-
hradě mezi stromy Nebo v připadě spoje-
ni v pásmu mikrovIn zaměřit podobné 
nadšence na protilehlem vrcholu 

Abychom približill puvab našeho hob-
by. vydal ČRK CD "Český radoklub vás 
vita na KV který sestavil kolektiv reno-
movaných autoru pod vedením Mg Jose-
fa Plzáka. OK1PD Zde je přitažlivou for-

mou ozřejmeno, co je v dnešni době 
radioamatérská činnost 

Svátkem všech zájemcu o radioama-
térskou činnost je rnezinärodni setkáni 
které se na závěr prázdnin tradičně koná 

OK1AlY 

Obr 3 Honza Moskoeský MIA. a Jindra Matoun OK1VR. 
jehož elänek země ne vlastnosti antent si mutete piediet 

v tomto časopise na skane 31 

v Holicich, kterého se účastni neuvěňtel-
ných 3500 tičastniku Zde mužou všichni 
nasát tu správnou atmosféru pli osobních 
setkänich 

Co ma urfélat zájemce o činnost 
v ČRK a o radioamatérskou kon-
cesi? Kde se mä ozvat? 

Jak jsem již uvedl, skončila doba, kdy 
zájemce o racteamatěrske vysilani musel 
byt pavane členem polovojenské organi-
zace, charakteristické pro minulý režim 
Proto dnes zájemcum stačí složit zkouš-
ky před přislušnou komisi Čni. Pro 
usnadněni orientace v požadované pro-
blematice vydal ČRK publikaci _Požadav-
ky ke zkouškám operátoru amatérských 
rádiových stane, která je k dispozici 
v tištěné formě a elektronicky na httpl/ 
www.criscr/CZ/EBOOKSC.HTM Usnad-
riéni vstupu do tajemného světa bezdrá-
tového spojeni napomáhá již nabidka 
vhodného zafizeni od jednoduššího a ce-
nově dostupného až po špičková zarize-
ni. které využiji úspěšni závodnici a DX-
man, Vše potřebné se opět zájemci 
dozvědí na našich www stránkách Vážní 
zájemci o ziskáni povoleni k provozováni 
radioamatérské stanice maji možnost ab-
solvovat některý z radioamatérských kur-
zu či škol, které organizuji některé větši 
radiokluby. např OK1KHL Hoke. Zde je 
cesta k ziskäni povoleni nejjecInodušši. 

Na zavěr bych chtěl leště upozomit na 
jeden fakt, který ulehčuje zájemcurn vysí-
láni na radioamatérských pásmech. 
V rámci vytvářeni nového telekomunikač-
niho zákona došlo po mnoha letech ne-
hybnosti k zásadnim změnám Byl zjed-
nodušen system radioamatérských Ifid 
(jsou jen deb) a s tim kromě jiného byla 
vypuštěna podmínka znalosti telegrafni 
abecedy pro provoz na KV ČRK se svoji 
pracovni skupinou, kterou vedl misto-
předseda big Jirka Němec. OK1A0Z. 
velmi aktivně účastnil prod na podobě no-
věho zäkona, který přijal nové hberálnějši 
podminky. Je nutno podotknout že část 
radioamatéru tento fakt nestrávila, odešla 
z naši organizace a založila sr vlastni spo-
lek. Ale to už je jiná kapitola. 

ttlyni stoji ČRK před rozhodnutim, ja-
kými cestami se budeme dale ubirat, 
a proto v rámci připravy sjezdu, který 
bude počátkem r 2009, připravuje deku-
sr o dalšim vývoji naši organizace, tak 
aby co nejlépe sloužila partizan našich 
radioamatéru. Připravujeme informačni 
kampaň v časopisech, ve vysiláni vysila-
če CRK OK1CRA (vysila kromě letnich 
prázdnin každou pracovni středu od 16 h 
UTC SSB na kmitočtu 3770 kHz a v pas-
mu 145 MHz FM pies převaděč OKOC). 
na besedách atd Vitáme vaše namely. 

Děkují za rozhovor. 

Rozmlouval Petr Havliš, OK1PEM. 
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VKV 

Kalendář závodů 
na červenec (frc) 

1 7 NordcAche 144MHz 17W-21 00 
5.7 Pole den mike& 't 144 a 432MHz 1000-11W 
S-6.7 3 elm. závad-Pdni clan 1) 14 00-14 W 

144 MHz-76 Ght 
67 Contest Lana (API) 50MHz OS 0015 00 
87 mere Actmly 432MHz 17 0021 W 
107 NcedicAchěy 50 kelz 170021 00 
12.7 FM Calest 144a 432 MHz woo-1m 
12.7. Apuka VHF ORP (ARI) 144 fIrt 0700-14W 
13.7 Ape 6 Pox me 144 MHz UHF. SHF 0700-15W 
15.7 Azterty Contest SHE 1.3 GHL 17W-21W 
207. AGGH Codest(01432 MHz-76 GHz 07W-16W 
207 OE Adige 432 fetz-10 GHz 07.W-12W 
207 Prowari aluvt44 MHz-10 GHz 08.00-11W 
277 held Clay Cauca° 144 MHz 07W-13.00 

1) °mirky na OKI MG Antonin Kid. Pol-
ska 2205. 272 01 Kladno 2 

pdmlogy@crk.cz nebo okl mg@ 
seznam oz. 
Pa ket: OK1MG @ OKOPKL 
Cyniky ne 01š221: Karel Odehnat Gen 

Svobody 623/21. 674 01 Třebíč: 
ok2m@atlas.cz: 

Paket: OK231@ OKOPBX 
OK1MG 

KV  

Kalendář závodů 
na červen a červenec (urc) 

96 Akerřa 160 CW 93203O 
146 CT Natonal Day SSS 00W-24 W 
146 OMAchey ON 04 CO-04 59 
146 OM Activity SSS 05.W-06.00 
14-156 GALWWWSA CW DX CW 15W-15W 
14 -150.000450 MHz Contest CW4S8 16c0I600 
15.6 DIE Contest MIX 06 W-1200 
21-226 MAsa OX Contest COEN GO 00-24 00 
28 -29 6 SP-ORP Contest 0,4 12W-1200 
28 -29 6 King d Spar SSS 12W-12W 
28-296 1Ararear DX DIG1 RTTY+PSK 1200-1200 
28.-29 6 llaiconMAKItiHF LW 14W-14 00 
17 RAC Cznacla Day MU( 000024 00 
5 -6 7 Veneuziardrizěpend CW.SSB 00W-24 00 
5-6 7 CI-DX RTTY RTTH-PSX 11 W-10.59 
5.7 SSINga KS 04W-0000 
67 Prwane aktz KV CW 04.00-06 00 
67 0ARC Comm 10e DIG 11.00-17.130 
77 Net, 160 SSR 19.30200 
27 OM Admit CVVISS8 040006.00 
12-13 7 KRUHFCbarrěronšie MIX 12W-12.00 
12 -13.7. NARTTY Patt RTN 18.00-00.00 
147 Akts16O COEN 19.302020 
19.7 RK Independence Dan MIX COW-24.00 
19 -20 7 NA RTTYPwě MT/ 18.00-0600 
207 NMD11-69) ON oac010.0o 
207 R9G8 Low From 
26-27 7 RSGB IOTA Ccetest SSINCW 120012W 

') Na stránkách Kolumbijského radeklubu 
je definován termin jako ,sobota nejbližši 
20. červenci'. 
Tamil ny uvédime bez záruky, padre úda-
j" dostupných v dubnu t.r Podminky vět-
šiny závodu uvedených v kalendäřt nalez-
nete česky na internetzwych stránkách 
PE. www.aradio.cz 

Adresy k odesilani deniků pies Internet 

(Pied odesišnim zkontrolujte u pořa-
datele na jeho intemetových stránkách. 
zda se nezměnila e-madové adresa. 
změny jsou časté e bývají zveřejněny 
těsni před terminem závodu.) 

Novä adresa pro SEANET contest (7.-8 
června v kalendáři v minulém čisle): 

teieniuslowe@grnaitoom 
Aktivita 160: al60m@crk.cz 
All Asia: aacw@jartomlo 
DARC Corona: dl9gs@darc.de 
DIE- ea5aen@ea5olnet 
OL-DX DIGI logs@drcgde 
EU PSK: eudx@scotham.net 
GACVV VVVVSA: 

auranito@speedy.comar 
HK contest hk3cvv@hotmail. com 
IARU HF Champ: lanilf@laro 0/9 
IOTA: iota logs@rsgblifcc.org 
King of Spain CW smreycw@ure.es 
King of Spain SSS smreyssb@ure.es 
Marconi Memorial: ik6p1j@gst net 
Marconi Memorial. 

contestmarcom@antanott 
NA RTTY: rttynagp@ncjweb.com 
OM Activity omac@poboirsk 
RAC (leed): canadaday@rac.ca 
Ukrainian DX DIG': orionua@orion.ortua 
Venezuelan: čontestyv@contv.net 

OX 

Expedice na Sable Island 

Sable Island CYOX 
toot 

VXpadiflon 
Selma - AN Se 2000 

Ve dnech 25. 6. až 7. 7. 2008 se 
uskutečni expedice čtyř radioamatéru na 
ostrov Sable (IOTA NA-063) - Pete, 
VE3IKV. Dick. K5AND. Chris. VV3CMP. 
a Bill. VVOTAA. Poprve to bude expedice 
speciálně zaměřere na pásmo 6 metru. 
V provozu budou mit 2 stanice. Vysilat 
budou pod značkou CYO% (v lokátoru 
FN93. 8CC/ W. 7EL Vagi) OW a SSB, dru-
he stanice bude umistěna jako portable 
ve čtverci GNO3 a bude používat značku 
CYORA (100 VV. SEL Vagi) 

QSL vyřizuje Pete. VE3IKV. a to pou-
ze direct. Jeho adresa: Peter Helmuth 
Csanky. 4 Ravensdale Rd. Cobourg. ON 
K9A 289. Canada. Jeho mailovä adresa: 
pete@eagle ca Požaduje SAE + 2 US 
dolary Snad akceptuje i nově IRO. 

JS 

Pozvánka k švýcarské soutěži NMD 

.; 

V loňském roce jsme podrobně infor-
mova i (PE 7 a 11/07) o pozoruhodné 
a krá ne boutéži švýcarských radioama-
téru - NMD neboli National Mountain Day. 
Češti slovenšti radioamatéři se mohou 
této soutěže zúčastnit jako probstanice. 
vloni jich bylo asi deset 

Svécarskě stanice musi soutěžit ze 
stanoviště nad 800 m n. m. a technické 
vybaveni jejich stanice neseni přesáhnout 
hmotnost 6 kg (transceiver, zdroje, klič, 
antena: tento předpis přetrvává z r. 1937. 
kdy tato soutěž vznikla: samozřejmě, że 
některá sourěžni zařizeni jsou dnes 
v řádu desitek dekagramu). 

Vloni byla vypsána zvláštni premie pro 
nejlepši zařizeni pod 2 kg. letos je vypsá-
na speckalni premie za mimořádný výkon 
operátora (při konstrukci začizenl, při 
transportu. stavbě 0TH. ph provozu...). 

1. ..-••••C 

'Ts 
i • SL OE. 

. Ol e 

Pi-Cier‘De44--' tt-e  I 

" 

MM.! 

Náš švýcarsky dopisovatel Urs Ha-
darn. HB9A130. srdečně zve radioamaté-
ry OK a OM k ůčash a posilä obrázek 
svého home made zařizeni a 0TH ve stá-
ji v nadmořské výšce 1290 m u vesnice 
Müstair. 

Termin konani: neděle 20. července 
2008 6 až 10 h 1.17C, provoz CVV v pas-
mu 3510-3560 kHz 
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Zajistěte si předplatné u naši firmy AMARO a získáte tituly až o 9 'Wks levněji!!! 

Spolu s předplatným navíc ziskáváte výraznou slevu na nákup CD ROM a DVD 

PRAtitICKA 
EVKIRONIKA 

/audio 

OBJEDNÁVKA PRO ČESKOU REPUBLIKU NA ROK 2008 

bOE gin.g ÍhL 
_)nadio ne • 

Titul Předplatné 12 čísel Předplatné 6 čísel Objednávku od č.: Množství .4 
i il e ..,,,e. 

Praktická elektronika A Radio 552,-- Kč 276,-- Kč 

Konstrukční elektronika A Radio 198,-- Kč 

Amatérské radio 468,-- Kč 234,- Kč 

Tituly prosím zasílat na adresu: 
Piíjmeni   
Adresa  

Jméno 

Organizace dopini název firmy, IČO, DIČ, Tel./fax/e-mail 

Objednávku zašlete na adresu: Amaro spol. s r. o., Zborovská 27, 150 00 Praha 5, telJfax: 257 317 313; e-mail: pe@aradiacz 
alliStnalairM11111111018111a07/ II 

Vážení čtenáři, zdražili jsme časopisy z důvodu zvýšeni sazby DPH a tiskových nákladů. 

III 1 kWalttiLlired 
zaL) .‘OE-tt.ttetfe 17449%7r:A -- erýg,../i."...-,4-. , • ii if 

‘ —1 

-- :?--«•-z-, • --ptz,--i7-,1.p-c-a-azyi-i-cr,,. -r.,:re;-. 
•N• - š":y. ,;,.t.... — r 4.:Jil. 41>I2Le.. — i iše.; Lei': - ,,,wt- • i a i 3/4:: 
4r 'IV-- .t. • i'• fee: -74 -.-1•.‘ ).;-,44 -_ ,.-.4,- - - , -.3..c.- 

2002 e r  003%0 

,lipsý 
OE 

Titul Cena Množství 
Cana pro naše 
předplatitele Množství 

Lil CD ROM AR 1996 -98 220,-- Kč 220,-- Kč 
CD ROM PE a KE ročnik1996J997 1998 po 290,-- Kč po 170,-- Kč 

III li CD ROM ročník 1999 2000 2001,2002 po 350,-- Kč po 220,-- Kč lit 
Ng CD ROM ročník 2003, 2004 po 350,- Kč po 220,-- Kč 
IN 
bl 
- CD ROM ročník 2005 350,-- Kč 220,-- Kč 

lif 
e-

CD ROM ročník 2006 350,- Kč 220,-- Kč 
w CD ROM rošnik 2007 350,-- Kč 220,- Kč 
AN* 
; DVD AR ročniky 1952 - 1995 1P.50 -- Kč 1150,-- Kč 

Nis iis 
psi 

rig 1 
10 s: 
PI   
11 

Tituly prosím zasílat na adresu: 
s 

Příjmení Jméno  

Adresa  

Organizace dopiní název firmy, IČO, Olt, Tel./fax/e-mail   

Objednávku zašlete na adresu: Amaro spol. sr o., Zborovská 27, 150 00 Praha 5, telitaz: 257 317 313; e-mail: 

aieeseteersgiilME de— 'OE kil. 

pe@aradio.cz 
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CENÍK INZERCE (černobílá/barevná - Kč bez DPH) 
seta strana 

ii,, ,„,,,, 19.600/23.520 Ke 

Il • • 

iiii3Onm 

1/2 strany 

9.800/11.760 Kč 

2r3 strany 

13.060/15.670 Kt. 
12x2S mm 

In [I , 
111 

1/3 strany 

1/4 strany W_ i 1/ 6 strany 

_ 

171d5mm 54 i2f. men 1121130w 

6.530/7.830 Kč 
17Ir63nči 3x131rim 

4.900/5.880 Kč 
112iNrin StrIX ma 

3.260/3.910 Kč 

1-- 
IN 

1/12 strany 

1.630/1.950 Kč 

Mee inzeráty musí nit šířku 54, 
112, 171 mm a jejich ceny se počítají 
1 cm2r44Ke (šb), 53 Kč (barn) 

Jj 1/9 strany 

2.170/2.600 Kč 
54035mm Nx63asi 

Obálka: vnitřní strana - 43.000 Kt, IV. strana 53.000 Kt (bez DPH) 

Slevy při opakované inzerci 
Ve 3 a vice číslech snižuje sazbu o ... . .... .. 5 % 
V 6 a vice číslech snižuje sazbu o 10'A 

„ 
Při celoroční inzerci se sazba snižuje o 20 70 

Zvláštní požadavky 
- Umístění inzerátu  +10 % 
- Přepis a grafická úprava  +15 % 
- u inzerátů fakturovaných přes 
reklamní agenturu se cena zvysuie 
o agenturní provizi. 

Jako standardně podklady ¡sou přijímány detinitívne zpracované inzeráty (CMYK. černobílé - v dostatečném rozlišeni 
150 lpi) ve estupnich form atecé tif. fpg. pd. eps uložené v souborech dat dodaných elektronickou postou. popř. na dis-
ketě, ZIP 100 CD-R. Dodání definilivně zpracovaných inzerátu na filmech (vždy včetně nátisku) je možné pouze u celo-
stránkových inzerály. jen po dohodě s redakci. Bez barevného nátisku dodaného inzerentem nenese AMARO odpo-
vědnost za piipadně odchylky a chyby. Veškerá média a použité soubory must být formátovány pro PC. 

Kontakt: AMARO, spol. s Lo., Zborovská 27, Praha 5, 150 00; tel. 2 57317311, 13; e-mail: pe@aradio.cz 

Seznam inzerentů v PE 06/2008 

ABE TEK - technologie pro OPS  XVIII 
ACIDC AUDIO - LED. LED pásky X 

AEC - TV technika  VIII 
AME - elektronické přístroje a součástky V 
ANTECH - rebel přístroje. STA a TKR  XIV 
ASIX - vývojové prostředky a součástky  XIX 

AV-ELMAK - elektronické přístroje  VIII 
BUCEK - elektronické součástky  VII XI 
DEXON - reproduktory XXIV 
DIAMETRAL - laboratorni nábytek VARIOIJ\B +  Iii 
ELEKTROBOCK CZ- bezdrátové termostaty  XIV 
ELEKTROSOUND - plošně spoje, el součástky XVIII 

ELEX - elektronické součástky aj.  XI 
ELFA - optoelektronická &die  XIX 
ELIX - radiostanice  VI 
ELNEC - programátory aj XIX 
ELPROZ - elektronická bezkontaktni relé  XVI 

ELTIP - elektrosoučastky XXI 
ELVO - software pro elektroniku XIX 

EMPOS - měřici technika  IV 
ERA components - elektronické součástky X 
Ea< - elektronické součástky a stavebnice  XVI 

FISCHER - elektronické součástky  XVIII 
Flajzar - stavebnice a kamery IX 
FULGUR - baterie. akumulátory nabiječky apod VI 
GES - elektronické součástky Il 

GM electronic - el součástky  XII - XIII 
Hann! Josef - BitScope  XIX 
JABLOTRON - zabezpečovaci a řidici technika  
KONEKTORY BRNO - konektory XIX 
KONEL - konektory  XXI 
L8I - elektronické součástky  XVIII 

LSD 2000 - český návrhový system pro elektroniku  XVIII 
MEDER - tell  
MICRODIS - elektronické součástky  XV 
PaPouch - měřici a kornunikačni technika XVI 
PH servis - opravy a prodej PHILIPS VIII 
PEVVTRONIC - elektronická výroba  XIX 
P + V ELECTRONIC - vinuté dily pro elektroniku  XI 
SNAGGI - nabídka LED  XXI 
SUPCAD OrCAD - software  XXI 

LEI.- Formica XVIII 
TECHNIK PARTNER - konstr. součástky  XIX 
TEROZ - televizní technika XXI 

48 Prakticka elektronika A Radio - 06/2008 ) 



Vyvíjejte se 
společností Farnell 

I Nejnovější technologie od více než 1 200 

předních dodavatelů 

I Více než 450 000 výrobků prvotřídní kvality 

Nevyžadujeme odběr minimálního množství 

www.farnell.comkz 
800 142 085 

A Premier Farnell Company 

I Snadný způsob objednávání na webových stránkách 

ve vašem rodném jazyce 

Dodání následující den 

Podrobné produktové listy a technické informace 

www.farnell.comisk 
0800 001332 



OBluetooth. OEM Serial Port Adapter"A 

Point-To-Point 

o 
Zaldadni firmware Ptirt-Toryout le eke k pfienosu 
(tat met Mime lauetOctfiv zaiizenerra (drube zaiizeni 
rang byt od conneedige). >Mg se o transparentni 
pieuustanove wiry RS-232 (rwbu 422. ate). 
Orlärtent AT {likens kontgurace pies aliteMalg, 
WIAN Cemagente Support 

PcdporOvane profits 
- Genem Access Profile (GAP) 
Serial Port Profile (SPP) 
- bal-up networkeg Pratte (DUNG« DUN CO) 
. File banger (MP). Olsect Push (OPP) 

Tanaka ageate. 
bezdratova nahrada kabelu RS-732 (427/4/35) 
beztagove piamjeni Winery Se SěnOvam prytem 
- tInginge pkehnkoll zaiiveri se sinewco linvou 
bezdrátOrym přeesem Oat 
- Planes dal mg, PCJPDA a pi-Web* bibstMgm 

Vlastnosti Bluetooths 

- Illuetordi 2J) 

AT command faPPagt 

- 
Genet Amen Mete (On) 
Stlal Met Pmfne (es) 
tiakup maw. Welk (13.14.364 MAIM 
13Weleethesneensfer(FIP) 41818 
Object PAS 10441 

• Askew 
Imam as. «MY 
(OEMISPA310 pone Intent) 

- dElm (.• 75m) OEMSPA310 
. 7 am (si 15(t m) OV4P4311, 312 
e earn (-MO wit OetSPA331, 312 
• 20 Om NC in) °SHP/9333 

- menace: 
• Mr Iasi We 
-R5-232/422/485 s tseemim pltvodnIkent 
- tame XII3 • 921$ 

• samisens 
- 3,12 ai 6.0 V (II 20 d8m moduli 3.3- 6.0 

- 
- les HS ems 054511010, 311, 331 
• 23 36 snm 00490312, 33; 333 

-WOW MINK 
- Autzegtive -30 al +85•C 

umxi lumen anac Sagegetmens 
unto Rem t tweed. to esetagai altenalěiriala 
BeCtemikeelernděeer MonazzloM 
;Liz rmAtiLidia=8 azzeNcomuleam otmememomm 

ialM010444tMa Kea» 

spezial electronic 

Point-To-Multipoint 

OE:9 g. 

O O 
Point-Toryoltwoint firmware (k dopozio ‚derma) 
iryAbajoi technologii Wertes' Mulfitlery- &volu-
te gednim zaigenim Master halasné ovládat a7 
zatizeni Slave a tednoduše tak ghee tak Wire-
less mid/6-0r Network. Ai 7 alb& 6lueboth• 
zarizeni blase tak současné Immunikuse s tedrim 
nérttazengn Masterem 

rwecke ripleasti 
- současné kornunikace neoka  zaigerti 
- bezzlratove osladiti ai 7 zařizery ledning nadie-

''n'zrdr"erOvý Masters',' 
. be mos eat ai zel Amid) :Mg do 
A-Mafia centre 

WLAN 802.11 b+g 

Wireless IAN Serial Port Adapter 

WSW« UN moms away/site preemie se eon-
Oielen 802.11 bis (54 Mee) 01MPtIMP kee 
pets! timenummis „OAR. Mani pelreba żâa$ 
ens Halite Porten )4 Inhignstraný v mot'. 
Umatnem veltai serbschehe wham( IttemlniMe 
whim' ea memo altu emadratiem 

- AT coMmand stlinitn 
• Seem*: WP(4, V/P12IS WPA4MX• 

WPAIPS1( (WINS) 
• Adittor inhěMILIMt nee 
-mud, molt oncreeni3OwSiesiever 
-enter Meerafareng(4- dual anLIMOO• WOES) 
-grey 232 3b rem 

7es, 

It 'sit -*rear -.dos 

OE y 

• WIRELESS INDUSTRIAL SOLUTION 

connectBiue)) 
Universal I/0 Module 

11 LI 

I >IPA II I! 

Unikátni firmware VO Module (k diStenCe zalema) 
zmini toga mock& na unovereidni WO model 
s ma,,. 12 nezávislim ltaigT 7 17 
vodinu lze nagegramovat bug two very, retro gale 
AMMO a 10 v hbovolne lembeau (např c 4 valuP) 
al verstupů 17 estuper apod.). Pleniti se loaecke 
sloe M/L zednuMeZon VeMa 

TypiCke aplikace, 
• delkare oviadanismitůrn desabren a mencigg-
nett bezpknosti pintos° 
bezerietoisì steeps becks iirovni at 12 veld 

Repeater 

Sedal Port Protre (SPP) Repeater f4 ere (k Os. 
Penn zdarma)umogime rouge taiwtoom. model 
jako repeater a prodloužit lak OOSM, prektkity ne-
omezeně, levněm a jednoduchým způsobem 
Repeatery be nark Nate za sebou do teoreocky 
neomezeneho 
kadaver' je semi tednodutig a po potatetiii Rom 
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