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s ng. Jiřím Matrasem, vedou-
cím technického oddělení, čle-
nem vývojového týmu, a jed-
natelem společnosti Ryston 
Electronics s. r. o. 

Tento rozhovor navazuje na 
rozhovor s vašim kolegou 
před třemi lety. Co se u vás od 
tě doby změnilo? 

Naše firma, dá se to tak snad říci, dospě-
la a osamostatnila se. Podařilo se nám posta-
vit vlastní budovu v těsné blízkosti předchozí-
ho sidle, kde jsme byli v pronájmu. Stavbu 
jsme zvládli bez zatíženi úvěrem, je ale pray-
da, že jsme na ni „spořili" několik let. Zahájení 
stavby zpozdily povodně v roce 2002, což 
nám na druhou stranu poskytlo čas k úvahám 
o jejím optimálním využiti. Nyní tedy máme 
konečně dostatek prostoru. 

Od dob naši práce v podniku TESLA, kde 
bylo dobré zázemí mechanických dílen, jsme 
snili o pořízeni strojového "parku" — tedy nej-
nutnějšiho vybaveni pro mechanickou výrobu, 
což bylo naše slabé misto. 

Nyní jsme si pořídili soustruh, frézu, ohý-
bačku a nůžky na plech a k nim řadu doplňků. 

Jak se projevilo přestěhování 
do nových prostor v dalších 
částech firmy? 

Muslin přiznat, že máme ještě celou řadu 
nedodělků, hlavně v "kosmetice". Ale hlavni 
cil, zkvalitnit prodej součástek, jsme spinili. 
Máme zabezpečenou serverovnu, která po-
skytuje dost místa na ostré i pokusné sys-
témy, máme kam posadit lidi, nadechl se 
i sklad, mohli jsme tedy zrušit různá vzdále-
nější úložiště a řadu věci jsme misto „po pa-
měti" začali dělat správně. Pořídili jsme si 
vakuovou bafičku, máme v celé budově vyře-
šenu antistatickou ochranu, a to vše je zákla-
dem pro další Wvoj informačního systému ur-
čeného především pro podporu prodeje. 

Zachovali jsme i téměř úpinou původní 
papírovou knihovnu, jen s vylepšeným soft-
warem pro vyhledáváni knih. 

Co je všechno potřeba dát do-
hromady, aby vznikl úspěšný 
výrobek? 

Pod pojmem úspěšný je možno vidět 
technickou dokonalost a novost a úspěch při 
certifikačních měřenich, anebo správně 
nastavenou cenu, takže se výrobek dobře 
prodává. Ideální je oboje, ale setkáváme se 
I s velmi levnými a dobře prodejnými výrobky, 
které však zdaleka nedosahuji deklarovaných 
vlastnosti. Mám na mysli například „dobiječ-
y akumulátorů, které vám zničí NiMH články 
za pár cyklů. 

Jako technik si občas dopřeji luxus toho, 
že zařízení funguje dokonale a je trochu pře-
vybavené jako příprava pro budoucí rozšíření. 
Ale praktické aspekty (cena) zpravidla způso-
bí, že očešeme, co se dá, ze zapojení vyždí-
máme maximum a ještě se snalime, aby se 
dalo snadno vyrábět a nestálo moc. 

Aby vznikl takto povedený výrobek, must 
se sejít celá parta Wvojářů (někdy to zvládne 
jeden člověk, ale must být opravdu všestran-
ný): nejprve ten, kdo pochopi a popíše, co má 

ta věc dělat, tedy wzadáni". Pak elektronik pro 
správný výběr součástek, nakreslení správ-
ného schématu zapojeni, al po rozmístění 
součástek na plošném spoji a skoro vždy „od-
bastlení". 

Plošný spoj musí být navržen na základě 
správných návrhových pravidel a musí dodr-
žet např. omezeni plynoucí ze zadáni. Na ná-
vrh plošných spojů se specializuje jeden 
z mých kolegů. Návrhu je nutno se cele věno-
vat, vlastně se ho naučit zpaměti. Proto si ho 
bere většinou přes víkend domů. 

Pak je tu software. Ve srovnání se sta-
vem před třemi roky se role softwaru stala 
ještě důležitější, dalo by se říci, že teď už to 
bez něj opravdu nejde. K softwaru bych ješ-
tě přiřadil „Iogware" — obsah programovatel-
ných logických obvodů. Je to celý vědní 
obor s vlastními programovacími jazyky 
a do logického pole se dá napsat i výkonný 
procesor nebo nějaká specialita pro zpraco-
váni videosignálu, ale pořád to vychází drá-
že než komerčně dostupné součástky. Pro-
tože dopředu nevíte, kolik paměti software 
zabere, musíte zvolit procesor z rodiny, kte-
rá při stejném zapojení nabízí velké i male 
(a levné) typy. 

Další důležitou části je mechanika. Jak 
jsem říkal, pořád snímáme potíže. Když mů-
žeme rovnou použít nějakou plastovou krabič-
ku, rádi to uděláme. Ale většinou se musí pro-
vést nějaká úprava nebo vyvinout pouzdro na 
míru. A to si žádá nemalé (mill a výdaje. Na-
příklad na mechaniku telefonních ústředen a 
GSM bran má náš zákazník — firma 2N — celé 
odděleni. K mechanice samozřejmě patří 
i design vzhledový. 

Deska s plošnými spoji je snad nejdůleži-
tější a nejkritičtějši části elektronického výrob-
ku. Na ni záleží správná funkce (stabilita), ale 
vyzařovaná úroveň rušeni a odolnost proti 

rušeni zvenku, a take mechanická kompakt-
nost. Je Fada triků, které jsme se už naučili, 
ale je tu i něco těžko definovatelného, spiše 
estetika. Když si s návrhem hrajete dost dlou-
ho, což poznáte podle "olověné zadnice", na-
jdete správné rozmístěni a spoje se propojí 
jakoby samy od sebe. Moderní základni ma-
teriály pro plošné spoje umožňují fantastické 
věci. Tak např. „ThermalClad" je hliniková 
deska s jednostranně přilaminovanou vrstvou 
mědi. Tento materiál umožňuje dokonaly od-
vod tepla z připájených součástek, takže zá-
roveň získáte integrovaný chladič. 
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Ještě k softwaru: musím říci, že si velmi 
považujeme schopných softwarových vývojá-
hi a pocifujeme jejich permanentní nedosta-
tek. Tento člověk v sobě must kombinovat 
znalosti z fyziky, elektroniky, cit pro ‚příjem-
nost' komunikace výrobku s člověkem a ob-
ratnost programátorskou, schopnost využit 
někdy složitých systémů procesoru, např. 
DMA. 

Nejkrásnější chvíli s trochou strachu je 
první zapnuti, kdy si krok za krokem ověřu-
jete správnost svých předpokladů a úvah 
před par dny nebo týdny při návrhu. Snad 
nikdy se nám ještě nestalo, aby vše fungo-
valo napoprvé. üspěch je, když zařízeni 
funguje alespoň tak, aby s ním mohli začít 
pracovat programátoři. 

Když ti dodšlaji svůj díl práce, máme 
první funkční verzi výrobku. Nyní ho předá-
me zadavateli, aby sek němu vyjádřil, a za-
čínáme tvořit seznam změn a oprav. 

Toto se opakuje 1 až asi 3krát, a pak 
jsou všechny známé chyby odchytány. 

Během této doby by měli k tomu určeni 
tvůrci dokumentace psát nějaký návod k po-
užití, a ani to není jednoduché. Správně by 
měl byt návod k použiti vytvořen hned po 
zadáni, ale to je jen teorie. 

Jak se vám daří pracovat 
v týmu? 

V poslední době jsme vyvíjeli desku 
s procesorem pro jednu globální firmu, kte-
rá si na design mechanického provedení 
a aphkačni program najlmala zase jiné doda-
vatele. Musím říci, že ve velkém týmu je skoro 
největší problem si navzájem porozumět. 

Nejsnazši je pracovat sólově, to je rozsah 
úkolu a zodpovědnosti jasný. Jak se počet lidí 
pracujících na úkolu zvětšuje, vznikají odlišné 
názory a nedorozumění a nastává nutnost pí-
semně dokumentovat a spravovat jednotlivé 
verze. Najednou zjistíte, že by se z vás snad-
no stal „papírák". Tomu se bráním a chci na 
vývoji hardwaru dělat. 

Jaký je váš názor na potřebné 
vzděláni v elektronice? 

Osobně jsem prošel jak sebevzdělávacim 
procesem při praktickém bastleni doma, 
v stanici mladých techniků a na brigádě, tak 
i řádným studiem na vysoké škole. Jako větši-
ně prakticky zaměřených lidi se mi teoretická 
příprava, spousta matematiky, teorie pole 
a obvodů samozřejmě moc neubila, a tak 
jsem, jak jsem mohl, prchal bastlit. 

Poznatky, které mi v hlavě utkvěly, jsem 
však po par letech začal oceňovat, když jsem 
kus plošného spoje při aplikaci rychlých čísli-
cových obvodů musel považovat za vedeni 
nebo anténu naladěnou na určitou vinovou 
délku. Proto velmi doporučuji intenzívně stu-
dovat a vydržet počátečni síto. 

PM vývoji se ze začátku, většinou z ne-
dostatečné informovanosti, zdá vše jednodu-
ché. Pak přijdou dodatečné praktické aspekty 
a najednou nemůžete pokračovat, často se 
nám stalo, že jsme se od vynalézáni museli 
pokorně vrátit k něčemu dávno známému. 
Najednou jsme zjistili, třeba u telekomunikač-
nich norem, že není třeba něco vymýšlet; vše 
již bylo vynalezeno a normalizováno a je to 
pouze nutno najít a nastudovat (zpravidla 
v angličtině). Tyto normy jsou někdy značně 
nepřehledné, ale je v nich skoro všechno. 

Jsou lidé, kteří si mysli, že ve věku linuxu 
se všechno dá stáhnout, frk frk, a je hotovo. 
Jsem přesvědčen, že je to jen iluze. U jedno-
duchých zapojeni se to třeba povede, ale 
u náročnějštch, třeba výkonových nebo rych-
lých, narazíte na potize. 

Jak lze smíchat elektroniku 
a programováni? 

Někdy se zdá, že jsou jen dvoje zaříze-
ni: bez linuxu a s linuxem. Ta s linuxem 
mají obvykle megabajty paměti, superrychlý 
procesor, maji třeba graficky displej, ale je-
jich chováni navenek je nepředpověditelné, 
trpí různými dětskými chorobami, občas se 
zaseknou, a svých možností v podstatě nevy-
užívaji. 

Byla doba, kdy pro přistáni na Měsíci sta-
čilo 32 kilobajtů feritovš paměti v navigačnim 
počítači. Před tím se skláním, protože každý 
bit tam byl z nějakého důvodu. 

Opakem jsou aplikace pro Windows 
a data( složité operační systémy, které na 
každém počítači funguji trochu jinak a pořád 
musíte něco flekovat. A to, co je uvnitř, je ne-
dokumentované. Proto jsem vůči takovýmto 
přístrojům hodně podedivavý. čestnou výjim-
kou je múj oblíbený osciloskop od nejmeno-
vaného severoamerického výrobce, kde se 
projevila dlouhá tradice a měření ve Windows 
funguje na výbornou, aniž by bylo potřeba 
rozlepit manual. 

Vůči linuxu a jeho aplikacim jsem měl 
počátečnt nedůvěru, ale v poslední době 
jsem musel upravit svůj názor díky našim 
programátoram. Současné verze linuxu 
i volné získatelných aplikaci se už zdají být 
opravdu fungujici a stabilní, takže jsou 
srovnatelné se softwarem, psaným v asem-
bleru, ale nabizejl daleko více. V poslední 
době jsme získali nebo se ucházíme o ně-
kolik zakázek, kde je oprávněná potřeba vý-
konného procesoru a velké paměti a kde si 
již linux troufneme použít. 

Samozřejmě, stále existuje řada mikro-
aplikact — stmlvače, regulatory, sekvencery 
atd., kde pořád je nutno použit levný a jed-
noduchý mikrořadič za půl dolaru. Lidi, kteří 
by byli ochotni se těmito mikroaplikacemi 
zabývat, je však velmi málo, a proto jsou 
stále v prodeji teplovzdušné ventilatory s bi-
metalem, které občas chytnou plamenem, 
když se v nich usadi moc prachu. 

Pro podporu těchto drobností jsme si 
vyvinuli malý vývojový kit, který se dá i roz-
dávat jako vizitka zákaznikům, připojí se do 
USB a nepotřebuje už nic jiného, jen soft-
ware z CD. Navlc je kompatibilní se soft-
warem firmy Microchip, takže stejně jako je-
jich kit se dá použit jako logický analyzátor 
nebo programátor řadičů PIC. 
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Navic, jako kouzlo nechtěného, se zapo-
jeni tohoto kitu docela dobře hodí pro demon-
straci funkce PVVM výstupu, spínaného regu-
látoru třeba typu „buck" anebo funkce 
operačniho zesilovače. Destičku právě do-
končujeme i se softwarem a chtěli bychom 
z ni udělat dárek pro naše zákazníky nebo 
zvídavé studenty. 

Jak podle vašeho názoru volit 
součásty? 

Když přemýšlíte, jak zadaný problem 
technicky řešit na vády omezeném prostoru, 
musíte zvolit vhodné součástky. Řekl bych, 
že pokaždé je možno vybírat nejméně ze tři 
rodin součástek z celého světa a rozhodnout 
se správně. Pro mne jsou důležitá tato hledis-
ka (pořadí neni jednoznačné): 
- dostupnost pro výrobu (zaručuje vyrob-

ce, že po dobu několika let nepřestane 
součástku vyrábět?), 
dostupnost technických informaci 
a aplikačnich návodů, errata dokumentů 
apod., 
dostupnost vzorků, programového vyba-
veni, vývojových kitů apod., 
rodina kompatibilnich součástek, moder-
nizovaných typů, 
dostupnost programátora' 

- nízká spotřeba a kompatibilní napájecí 
napiti, 
vyrobitelnost: slučitelnost pájecích tech-
nologii, pouzdro a rozměry, 
dostupnost okolních potřebných součástek, 

- existence v knihovně součástek pro ná-
vrhový system, 
tradice, zkušenosti, předchozí použiti. 

Odhadl bych, že vice než tři čtvrtiny času 
při vymýšleni schématu zabere studium a zva-
žováni volby součástek podle těchto hledisek. 

Napřiklad pro vývoj telefonní ústředny 
jsme v letech 1992 až 1994 udělali rozhodnu-
ti používat sadu součástek od jednoho vý-
robce ,analogového" a jednoho „digitálního', 
a vzhledem k vloženému úsilí a nákladům na 
„zkroceni" prvních několika typů jsme touto 
volbou ovlivňováni dodnes při vývoji dalšich 
typů telekomunikačních zařizení. I když pú-
vodní výrobce už vlastně neexistuje, pořád je-
jich součástky naštěstí někdo vyrábí jako se-
cond-source, anebo existují modernizované 
typy. A kupodivu i cena těchto součástek je 
přijatelná. Asi jsme měli štěstí. 

Kam směřujete? 

Ted za celou firmu: Colo bychom i nadá-
le spojovat kvalifikovaný prodej součástek 
a vývoj na stale se zlepšujíci technické úrov-
ni. Chceme nabízet služby nejen vývoje na 
klíč, ale i s různým podílem spolupráce zá-
kazníka. 

Hledáme nadané techniky. Chceme spo-
lupracovat s nápaditými tvůrci, Idea mají po-
třebné znalosti a zkušenosti. 
A našim zákazníkům chceme stale doka-

zovat, že v nás mají spolehlivého a kvalitního 
partnera. 

Děkuji vám za rozhovor 
Připravil Ing. Jaroslav Beim. 



SVĚTOZOR 

rws tes test 
Senzor s citlivostí 

odpovídajíci lidskému oku 

Spektrální citlivost senzoru osvět-
leni SFH5711 vyráběného firmou 
OSRAM Opto Semiconductor (http./ 
/www.osram-os.com) odpovídá s vel-
kou přesnosti průběhu citlivosti lidské-
ho oka. Pro čip senzoru není použit 
v těchto případech obvyklý křemík. 
SFH5711 umožní při významné úspo-
ře energie mnohem přesnější regula-
ci jasu displejů a tim jejich lepši čitel-
nost, zmenšit námahu oka běžnou při 
přílišném jasu displeje ve tmě a obec-
ně řízení různých zdrojů světla podle 
stavu okolního osvětlení. Logaritmic-
ká charakteristika interního zesilova-
če senzoru dovoluje přesné měření 
v širokém rozsahu od 3 lx do 30 klx. 
SFH5711 je vyráběn v pouzdře SMT 
s rozměry 2,2 x 2,8 x 1,1 mm. K na-
pájení je třeba napětí 2,3 až 5 V a pro-
tole nejsou potřebně žádné nastavo-
vací rezistory, je velmi vhodný do 
přístrojů s malými rozměry, jako jsou 
mobilní telefony, přehrávače a PDA. 
Další použiti nalezne v mobilních ter-
minálech a autoelektronice. 

Miniaturní digitální potenciometr 
s tlašítkovým ovládáním 

Pouzdro pTQFN s 10 vývody o roz-
měrech pouhých 2,1 x 1,6 mm obsa-
huje digitální potenciometr s 32 nebo 
16 odbočkami. Kjeho ovládání není 
třeba žádný mikrořadič, posuv jezdce 
oběma směry je řízen tlačítky. Po-
tenciometry s typovým označením 
ISL22511/12 s odporem dráhy 10 kn 
(ISL22511/12) a 50 kn (ISL22511) 
vyrábí firma Intersil Corporation 
(wvvw.intersil.com). Poslední dosaže-
ná poloha jezdce je při ztrátě napáje-
ní uchována v interní paměti EE-
PROM a po jeho obnovení je z ní 
vyvolána. Pro větší flexibilitu je 
k dispozici i manuální mód, kdy lze 
polohu jezdce uložit manuálně a pak 
aktivovat. Změna polohy probíhá rov-
něž dvěma způsoby — bud' jednotlivý-

mi stisky tlačítka, nebo trvalým stis-
kem až do dosažení žádané polohy. 
K napájení je třeba napět! 2,7 až 5,5 V. 
Oba typy jsou určeny např. pro řizenl 
hlasitosti nebo jasu a kontrastu dis-
plejů. Rozsah pracovní teploty sahá 
od -40 až do +125 °C. 

World's Sett Non-Volatile Push-Button e 
DCPs Combine Performance and Flexibi i 

for Easy-to-Design Control Sol ' 

Zesilovač s malým šumem 
pro GPS aplikace 

Nízkošumový zesilovač BGA715L7 
dodávaný firmou Infineon (tvww. 
infineon.com) je vyroben technologií 
označovanou SiGe:C (Silicon Germa-
nium:Carbon), která přidáním malé-
ho množství germania a uhlíku do kře-
míku umožňuje docílit výborných 
vlastností v oblasti vysokých kmitočtů. 
Nový zesilovač, který potřebuje jen tři 
extern( pasivní součásti, mä zisk 
20 dB a šumové číslo 0,6 dB. Pro jeho 
napájeni je třeba 1,5 až 3,6 V při ode-
bíraném proudu 3 mA. Zesilovač je 
určen pro přijímače GPS, včetně při-
jímačů stale častěji vestavěných do 
mobilů, FM prijimače, mobilní telefo-
ny pro sit UMTS, mobilní TV a lokální 
bezdrátové sítě WLAN. BGA715L7 je 
dodáván v bezvývodovém pouzdře 
TSLP-7 o velikosti 2 x 1,3 x 0,4 mm. 

Rozhraní 
pro dvě Hallovy sondy 

Novinkou v nabídce firmy Maxim 
(wvvw.maxim-ic.com) je i jednočipové 
řešení rozhraní umožňující připojit 
k mikrokontroléru dvě Hallovy sondy. 
Každá je k obvodu MAX9921 připoje-
na dvěma vodiči, přičemž jeden z nich 
může být v automobilových aplikacích 
bez problémů nahrazen lokálním uko-
střením. To přispívá vedle náhrady 
řady diskrétních součástí obyklých 
v dosavadních řešeních ke snížení 
nákladů. Navíc jsou v čipu implemen-
továny diagnostické a ochranné funk-
ce přispívající k vyšší funkčnosti sys-
tému, v němž jsou aplikovány, např. 
tím, že ošetřuji situace, jako je přepó-

lovänf, zkrat sondy na zdroj nebo zem, 
pilpadně přerušeni přívodů od sondy 
a přepěfové špičky v napájecí síti do-
sahující až 60 V. Pro napájeni obvo-
du je třeba napětí 6 až 18 V. MAX9921 
je dodáván v pouzdře pMAX s 10 vý-
vody a je určen pro rozsah teplot -40 
až +125 °C. Hlavní oblastí využiti jsou 
automobily — ovládání oken, poloho-
vání sedadel a kontrola zapnuti bez-
pečnostních pásů. 

DC/DC měnič a tři regulatory 
s malým úbytkem v jednom 

pouzdře 

MIC2811/21 je nový integrovaný 
obvod pro řízeni napájení od firmy 
MICREL (www.micretcom) vyráběný 
v pouzdře s půdorysem 3 x 3 mm, 
který poskytuje čtyři výstupnr napětí. 
Snižovací měnič díky pevnému pra-
covnímu kmitočtu 2 MHz vystačí s ex-
tern( cívkou s malou indukčností. Při 
vstupním napětí 2,7 až 5,5 V a účin-
ností až 86 % poskytuje napětí 1,2 V 
při proudu až 600 mA. Regulatory 
LD01 a LD02 mají výstupní napětí 
1 V/300 mA a 1,2 V/300 mA ještě při 
vstupnlm napětí 1,65 V. Třetí LOO má 
společné vstupní napětí s indukčním 
měničem a pevné výstuprif napětí 1 V/ 
/300 mA. Napětí z MIC2811/21 lze užít 
pro napájeni systémového jádra, ob-
vodů I/0 a paměťových obvodů v mo-
bilních telefonech, PDA, přenosných 
hudebních přehrávačích a TV prijima-
čich, přičemž významně přispívají 
k delší životnosti napájecí baterie. 
U MIC2811 lze zmenšit výstupni šum 
LD01 a liD02 připojením blokovacích 
kondenzátorů, MIC 2821 mä pro 
LD03 uvolňovací vstup. Přesnost vý-
stupních napětí je ±3 %, pracovnítep-
Iota obvodu může být v rozsahu od 
-40 do +125 °C. 

JH 
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Tranzistorový přijímač 
se zpětnou vazbou 

(Dokončená) 

Nejjednodušší způsob, jak udělat 
přijímač se dvěma rozsahy (SV a KV), 
aniž byste museli shánět mnohopólový 
přepínač, je postavit dva samostatné 
vstupní díly a přepínat jen přívod napá-
jeni a horní konec potenciometru Pl. 
K tomu vám stači dvoupelový päčkový 
přepinač. Zapojení vstupní části je na 
obr. 3 v PE 11/08. Součástky krátko-
vinné části jsou šislované stejně jako 
ve SV části, ale mají příponu K. 

Využijeme to ho, že ladici kondenzá-
tory se obvykle vyrábějí dvojité. Prvni 
sekce ladicího kondenzátoru Cl slouží 
na střední viny a druhá sekce C1K na 
krátké viny. Výstupní proud z detekč-
nich diod se setká na C10, detektor 
není potřeba přepínat. Při poslechu KV 
se vf napiti na detekčních diodách D1K 
a D2K usměrni a toto stejnosměrné na-
pH zavře detekční diody D1 a 02 při-
pojené na výstup SV dílu. Podobně při 
příjmu SV pracuji diody 01 a D2, za-
tímco diody D1K a D2K jsou zavřeně. 
Vstup take nemusíte přepínat, pokud 
budete SV přijímat jen na feritovou an-
ténuu a KV na drátovou. Pro dálkový po-
slech SV přepojíte banánek drátoví 
antény z anténni zdiřky A2 pro krátké 
viny do anténní zdířky pro SV označe-
né Al. 

Emitorový odpor R3K je složen ze 
dvou rezistorů 10 Q spojených paralel-
ně. Cl K, C2K a Li K jsou spojeny vo-
diči tlustými okolo 1 mm, aby se nemoh-
ly hýbat. Na KV hodně záleží na 
správném ukostřenl, krátkých spojích, 
vhodném rozmístěni součástek i spojů. 

krátkovinný vstupni obvod se seři-
zuje obdobným způsobem jako středo-
vInný. 

Seznam součástek 
pro KV tin 

10 kťl2 
33 ka 
2x 10 Q, viz text 
680 šl2 
150 Q 
400 pF, druhá sekce 
ladicího kondenzátoru 
33 pF, kapacitní trimr 
4,7 nF 
680 pF 
15 nF 
(3A201 
KF524, viz text 
viz text 
dvojitý dvoupólový 
přepínač 

Ostatní součástky jsou společné s při-
jímačem pro SV 

Zhotovení KV cívky 

R1K 
R2K 
R3K 
R4K 
R5K 
C1K 

C2K 
C6K 
C7K 
C9K 
D1K, D2K 
Q1K 
L1K 
S2 

Cívka (obr. 4) je navinuta na trubce 
z izolantu o průměru 28 mm. Hodí se 

skelný laminát nebo pertinaz, v nouzi se 
dá take použit plastová vodovodní trub-
ka. Do trubky předem navrtáte upevňo-
vací otvory a díry pro nýtky. Je-li trubka 
z termosetu, přinýtujete k ni duté nýtky 
nebo päjecl očka pro připojen1 konců 
cívky. Je-li trubka z termoplastu, nelze 
připevnit pájecí očka přímo k trubce, ale 
konce vinuti zajistíte jen provlečením 
dírkami a přilepením. 

Ll K má 8 závitů opředeným nebo 
smaltovným drátem o průměru 0,8 mm, 
délka vinutí je 13 mm, takže mezi závi-
ty jsou mezery. V nouzi můžete cívku 
navinouti holým měděným drátem. L2K 
má 2 závity vinuté mezi závity Li poblíž 
začátku Li K. L3K má 3 závity vedle 
začátku L1K. L4K má 3 závity vedle Ll. 
Vinutí L2K, L3K, L4K jsou vinuté opře-
deným nebo smaltovaným drátem 
o průměru 0,1 až 0,3 mm. 

KV cívku připevníte na kostru poblíž 
ladicího kondenzátoru, ale neměla by 
být blíže než 3 cm k velkým kovovým 
předmštům, aby se nezmenšovala její 
jakost KV cívka se jemně dolaďuje po-
souváním posledního závitu. Když zá-
vity stlačíte k sobě, indukčnost se zvět-
ši a přijimaný kmitočet se zmenší, při 
roztažení závitů je to naopak. 

Ftärnová anténa 

Pro dálkový přijem ve městě se 
osvědčila rámová anténa, která málo 
přijímá průmyslové rušení a díky své 
směrovosti a selektivitš dokáže zesla-
bit i rušeni od jiných vysílačů. Nejjed-
nodušší středovInnou rámovou anténu 
zhotovíme tak, že na dřevěný rám nebo 
bedničku o velikosti 40 x 40 cm navine-
me vjedné vrstvě vedle sebe 12 závitů 
vf lanka nebo izolovaného měděného 
drátu o průměru 0,5 až 1,5 mm, tlustší 
drat je lepší. Závity nevineme těsně 
k sobě, ale necháme mezi nimi mezery 
asi 2 mm. Vinuti připojime k ladicímu 
kondenzátoru s kapacitou 500 pF. Mů-
žete použít i ladicí kondenzátor s jinou 
kapacitou, pak však musite upravit po-
čet závitů antény. Přinmač umístíme do 
blízkosti rámu tak, aby mezi rámem 
a feritovou anténou v přijímači vznikla 
indukční vazba. Osy feritové antény 
a rámově antény mají být rovnoběžné. 
Ladicím kondenzátorem naladime an-
ténu na přijímaný vysílač. Anténu, kte-
rá je směrová a dosti selektivní, musí-
me naladit a namířit tak, aby rovina 
rámu procházela vysílačem. Rámová 
anténa se obvykle umisťuje svisle (osa 
jejího vinutí je vodorovná), aby dobře 
přinmala vertikálně polarizované viny, 
protože AM vysílače obvykle používají 
vertikálni polarizaci. Po odrazu od io-
nosféry se ale může polarizace změnit, 
a proto je někdy dobré pro nejlepší pří-
jem rám naklonit Optimální vzdálenost 
přijímače od antény najdeme pokusně. 

Rámová anténa na krátké viny má 
1 závit tlustého drátu navinutého na 
rámu o velikosti 60 x 60 cm a ladi se 

kondenzátorem 300 pF. Pro indukčni 
vazbu mezi rámovkou a KV cívkou při-
jimače, musí být osa cívky v přinmači 
ve vodorovné poloze. Rámovou ante-
nu je možno se vstupní cívkou take 
vázat pomocnou vazební smyčkou, při-
pojenou na anténní vinutí L4k. Smyč-
ka je mnohem menši' než hlavni závit 
rámovky, jen velikost je třeba najít po-
kusně. Smyčka take dost ovlivňuje la-
deny obvod v přinmači. Při vazbě smyč-
kou může být rámová anténa dale od 
přinmače a na poloze cívky v přinmači 
nezáleží. 

Návody na různé rámové antény na-
jdete na stránkách: http://www. 
volny.cz/pjenicek/rad io/a nt en y. htm 
a http://vvww.volnycz/pjenicekkadio/ 
navodyjl/ramant8.html. 

Závěr 

Na krátkých vinách můžete s popsa-
ným přijímačem při troše štěstí zachytit 
silnější vysílače z celé Evropy, i některé 
severoafrické a západoasijské. V noci 
se lepe šifi nižší frekvence krátkých yin 
do 12 MHz, ve dne zase vyšší frekven-
ce od 10 MHz výše. Zkuste experimen-
tovat s různými anténami a jejich vaz-
bou na vstupní obvod, v tomto návodě 
jsem se zmínil jen o těch nejjednoduš-
ších. 

• Obr 4. KV cívka. 
Až nahoře je anténní vinuti L4K 

vedou k němu dva delší bílé dráty pro 
anténu a uzemnění. Dole jsou přívody 
k L2K a L3K. L3K je dole pod hlavním 
vinutím, konce jsou provlečeny dirkou 
a zevnitř připojeny k nýtkům, ke 

kterým jsou zvenku připájeny zelené 
vodiče. L2K vinuté tenkým drátem je 
mezi dolními dvěma tlustými závity 
a je dírkami vnitřkem vyvedeno na 

nýtky s bílým a oranžovým vodičem. 
Přívody silnými dráty k L1K jsou 

z druhé strany, takže z nich vidime jen 
pájecí očko trčicl nahoru. Druhé 

pájecí oko s tlustým drátem je dole. 
Cívky jsou po vyzkoušení na kostře 
přichyceny přilepením, nesměji se 
hýbat. Na přesném umístění vinutí 

L2K, L3K, L4K příliš nezáleží. 
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Mikrokontroléry PIC (12) 
Mikrokontrolér PIC16F88 

V předchozích dílech jsme se seznámili 
s nezbytným softwarovým a hardwarovým 
vybavením potřebným k programování mik-
rokontrolérů PIC. Než však začneme s vývo-
jem a testováním vlastních programů, se-
známíme se nejprve trochu podrobněji 
s mikrokontrolérem PIC16F88, na kterém bu-
deme naše programy testovat. Nebudeme 
však prozatím zabíhat do detailů, jako je se-
znam a funkce jednotlivých funkčních regis-
trů nebo popis instrukci, s těmi se seznámí-
me až průběžné. Budeme se snažit 
porozumět zejména základním principům 
fungování mikrokontroléru, které jsou vice-
méně společné pro celou rodinu osmibito-
vých mikrokontrolérů PIC. 

Funkci mikrokontroléru PIC16F88 si po-
píšeme na blokovém schématu uvedeném na 
obr. 14. Mikrokontrolér disponuje programo-
vou paměti flash, do které lze uložit až 4096 
čtrnáctibitových instrukcí Podporováno je 
celkem 35 jednoduchých instrukci, přičemž 
každá instrukce sestává ze dvou části — ope-
račního kódu, který specifikuje typ instrukce 
a operaci, která se má provést, a jednoho, 
popř. vice operanch 0 perandem může být 
např. adresa registru nebo vstupnl hodnota 
matematické operace. Třináctibitový čitač 
programu (angl. Program Counter— PC) od-
kazuje na adresu programové paměti, ze kte-
ré se má načíst následující instrukce. Po 
resetu mikrokontroléru se čitač programu vy-
nuluje a odkazuje na začátek programu (I, 
na adresu 0000h). S každým následujícím 
instrukčním cyklem, který v případě mikro-
kontrolérů PIC trvá 4 periody oscilátoru, se 
navýší hodnota čltače o jedničku. Tímto způ-

Programová 
sběrnice 

IS) 
OSCl/CLKI 
OSC2OECLKO 

Programo 
gamer 

Flash 

4K a 14 

Reger instrukci 

De ad věn 
Mai I 
a nI 

Generator 
hodinového 
signMě  

Časovač 2 

13 
/   Cite Mora=  <  

Zásobník 
IS °royal, 13 WO 

Prrnet adresováni 7 

RAS/MCLR Voo, Vss 

Časovat 

EEPRO 
250 B 

sobem jsou sekvenčně načítány a vykoná-
vány jednotlivé instrukce uložené v progra-
mové paměti. Výjimkou jsou pouze instruk-
ce, které vyvolávají skoky v programu nebo 
slouží k větvení programu, např. instrukce 
GOTO (skok na adresu) nebo instrukce vo-
láni podprogramu CALL. čítač programu je 
rovněž částečně přístupný prostřednictvím 
speciálních funkčních registrů, čímž lze pro-
gramově realizovat skoky v programu. Hod-
nota programového čitače se dale změní 
v připadš, že je vyvoláno přerušeni progra-
mu. Přerušeni mohou být vyvolána např. 
změnou úrovně na některém vývodu mikro-
kontroléru, ph pretečeni některého z šítačCif 
Thasovačü, při ukončeni sériového přenosu 
dat apod. Díky přerušením nemusíme sek-
venčně kontrolovat, zda již byla daná opera-
ce ukončena nebo zdali nastala určitá 
událost, čím2 podstatně šetříme cenný pro-
cesorový čas. Při vyvolání přerušení se na-
staví hodnota čitače programu na 0004h 
a začne se vykonávat program začínající na 
této adrese. 

Abychom mohli po návratu z přerušení 
nebo z podprogramu pokračovat ve vykoná-
vání původního programu, je nutné si zapa-
matovat adresu instrukce, kterou se má po 
návratu pokračovat. K tomu slouží tzv. zá-
sobník (angl. stack). Počet úrovní zásobni-
ku určuje, kolik vnořených podprogramů 
múzeme volat. Mikrokontroléry PIC16xxx 
jsou schopny si zapamatovat maximálně osm 
návratových adres, přičemž je úkolem pro-
gramátora zajistit, aby nepřetekl zásobník, 
protože mikrokontrolér nedisponuje žádnou 
indikaci, že k takové události došlo. Zásob-
ník u mikrokontrolérů PIC16>D0( není progra-
mově přístupný pro zápis ani čteni a není 

Detoné paměť 

RAM 

368 ea 

Nepilmé 

S ATUS reg 

O-bil AID 

PORTA 

1 
PORTO 

RAC/AND 
RAI/ANI 
RAVAN2/CVREPNReF-
RAYAN3NnErtC1OUT 
RA4/AN4/TOCKVC2OUT 
RASIMCLFtNap 
RAVOSCVCLKO 
RA7/0SCICLKI 

RBORNT/CCP1 
RBI /SWUM 
RB2/SIDO/RX/DT 
RBYPGMOECCP1 
RE14/SCK/SCL 
RBSOESSiTX/CK 
RBEJAN5PGCOETIOSOOET1CKI 
RB7/ANEJPGD/TiOSI 

Obr. 14. 
Blokový diagram 

mikrokontroléru PIC16F88 

součástí standardního paměfového prosto-
ru (proto bývá rovněž označován jako hard-
warový). 

Mikrokontrolér 16F88 dale disponuje 368 
bajty paměti RAM, které jsou často označo-
vány jako univerzální registry. Do těchto re-
gistrů můžeme ukládat libovolná data, např. 
výsledky matematických operaci apod. Po-
všimněte si, že jednotlivé periferní bloky, včet-
ně časovačú a vstupně-výstuprüch portů, 
jsou připojeny na stejnou datovou sběrnici 
jako paměr RAM. Lze k nim totiž přistupovat 
ve většině připadú stejným způsobem jako 
k paměti RAM, a to prostřednictvím tzv. spe-
ciálních funkčních registrů (SFR). Tyto re-
gistry jsou v podstatě součásti datové paměti 
RAM a jsou jim vyhrazeny nižši adresy jed-
notlivých bloků parnšti. Na rozdíl od univer-
zálních registrů je však funkce jednotlivých 
SFR jasně definovaná a nelze ji měnit. Pro-
střednictvím funkčních registrů je možné 
nejen přistupovat k jednotlivým periferiím, ale 
rovněž lze pomoci nich měnit různá nasta-
vení mikrokontroléru (např. nastaveni zdrojů 
přerušení, nastavení vývodů obvodu jako 
vstupy nebo výstupy, nastaveni časovačů, 
ND převodníku apod.) anebo získávat údaje 
o stavu mikrokontroléru (např. informace 
o zdroji přerušení, doplhujici informace o vý-
sledku matematické operace apod.). Datová 
paměť mikrokontroléru 16F88 je rozdělena 
do čtyř bloků, tzv, bank, o velikosti 128 B 
a s její organizaci se seznámíme v následu-
jícich dílech. 

Některé (Mete funkční registry jsou rov-
něž zobrazeny v blokovém diagramu na 
obr. 14. Stavový registr STATUS obsahuje 
některé doplhujicl informace o výsledku prá-
vě provedené aritmeticko-logické operace, 
např. zda-li je výsledkem nula nebo zdali 
došlo k pretečení. Mimo jiné slouží tento re-
gistr rovněž k výběru bloku paměti RAM, se 
kterým hodláme pracovat. (Jak je rovněž ne-
přímo patrné z blokového diagramu, instruk-
ce může obsahovat pouze sedm adresových 
bitů paměti RAM. Před provedením instruk-
ce pristupujici do paměti RAM je proto nut-
né specifikovat banku, ve které se nachází 
daný registr, což se provádí právě nastave-
ním dvou bitů ve stavovém registru.) Dalším 
důležitým funkčním registrem je registr ne-
prhöho adresováni FSR, který spolu s re-
gistrem INDF umožňuje nepřímo adresovat 
registry datové paměti. Registr INDF není 
fyzicky implementovaný, programově se však 
k němu přistupuje stejným způsobem jako 
k jakémukoliv jinému registru. Rozdíl je v tom, 
že zápisem nebo čtením registru IN DF ph-
stupujeme k registru na adrese určené FSR. 

Dalším důležitým registrem je pracovní 
registr W. Je to hlavni registr, ve kterém je 
uložen výsledek mnohých aritmeticko-logic-
kých operaci a který zároveň slouží jako dru-
hý operand při některých operacích, nag 
sčítáni, odčítáni, AND apod. Registr W není 
()rho přístupný, data mezi pamětí a pracov-
ním registrem lze však snadno přesouvat 
pomoci vyhrazených instrukci. 

Aritmeticko-logická jednotka (ALU) je 
hlavnim výpočetním jádrem mikrokontroléru 
a je zodpovědná za všechny aritmetické 
a logické operace, kterými mikrokontrolér dis-
ponuje. Neočekávejte však žádnou velkou 
matematiku. Mikrokontrolér podporuje pou-
ze jednoduché operace, kterými jsou sčítá-
ni, odčltáni, AND, OR, XOR, dopiněk, ph-
čtení nebo odečteni jedničky a rotace bitů 
směrem doleva nebo doprava. 

Vit špringi 
(Pokračováni prišta) 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Elektronický zámek 
Tento elektronický zámek, jehož 

schéma je na obr. 1, můžeme zvenčí 
odemknout, známe-li čtyřmístný kód 
(PIN) vyjádřený čtyřmístným deka-
dickým číslem. 

Na vnější straně dye je umístěna 
souprava jedenácti tlačítek označe-
ných Reset a 0, 1, 2 až 9. Zámek se 
odemkne tím, že postupně stiskne-
me tlačítka odpovidajfci zvolenému 
PINu. Stiskneme-li jednu ze zvole-
ných číslic v nesprávném pořadí, ne-
stane se nic. Naopak při volbě ne-
správné číslice se zámek vynuluje, 
stejně, jako kdybychom stiskli tlačít-
ko Reset, a pak musíme začit s ode-
mykáním od začátku. 
V elektronice zámku jsou použity 

10 TTL typu 7474 a 7400. Napájecí 
napětí proto bude 5 V. 

Kdybychom chtěli zámek napájet 
napětím 12 V, postačí použít 10 CMOS 
(4013 a 4011), relé na 12 V DC a re-
zistory R1 až R4 o odporu 470 šz 
(namísto 240 12). Dvě menší úpravy 
schématu by souvisely pouze se za-
pojením vstupů RaSu 4013, neboť 
u 4013 se tyto vstupy ovládají opač-
nými úrovněmi než u 7474 (u 7474 
jsou aktivní úrovně L, zatímco u 4013 
jsou aktivni úrovně H). 

"Me 

ewe 

+37 

Od vnějších tlačítek Reset a 0, 1, 
2 až 9 vede k elektronice zámku 12 
propojovacích vodičů - jeden je spo-
lečný a zbývajících jedenáct vede od 
živých vývodů jednotlivých tlačítek. 
Společný vodič je spojen se zemí 
elektroniky (0 V), čtyři vodiče od vy-
braných tlačítek, jejichž číslice tvoří 
zvolený PIN, jsou v příslušném pořa-
dí připojeny na pozice tlačitek A až D, 
vodiče od zbývajících tlačítek jsou 
připojeny na pozice tlačítek E až J, tj. 
jsou připojeny na sběrnici R. Vodiče 
od vnějších tlačítek připojíme k elek-
tronickým obvodům např. pomocí 
svorek FASTON. 

Při odemykánl musíme postupně 
tisknout tlačítka připojená na pozice 
A až D. V takovém případě se na vý-
stupech OA až 0D RS klopných obvo-
dů 101A až 101D postupně objevuji 
úrovně H a LED RA až HLD zhasínají. 
V okamžiku, kdy se úroveň H ob-

jeví i na výstupu Q0, sepne tranzistor 
T1 a následně relé RE1. Spínacím 
kontaktem relé se propojí obvod pro 
odemknuti elektrického zámku dveří 
a dveře je možní otevřít. 

Paralelně ke spínacímu kontaktu 
relé je ještě připojeno spínací tlačítko 
S2 umístěné na vnitřní straně dye, 
kterým je možné odemknout dveře 
zevnitř přímo. 

Pokud někdo při odemykáni stisk-
ne omylem (nebo náhodou) jedno ze 
šesti tlačítek na pozicích E až J, která 
jsou připojena na nulovací vstupy R 
RS klopných obvodů, ihned se všech-
ny čtyři klopné obvody vynuluji (čili 
zámek se uzamkne) a PIN je nutno 
volit celý znovu. 

Po elektronickém odemknutí mů-
žeme dveře otevřít, O této možnosti 
nejsme záměrně nijak informováni, 
protože musíme znát kód. 

Při otevření dye se rozpojí spí-
nač S1 (kontakt dveří) a rozsvítí se 
kontrolní LED HL1, která upozorni, 
že dveře nejsou uzavřené. 

Když pak dveře zavřeme a kontakt 
dyer! S1 se opět spojí, dveře se tím 
automaticky elektronicky uzamknou. 
Sepnutím dveřního kontaktu S1 se 
totiž pomocí monostabilniho klopné-
ho obvodu sestaveného z hradel 103 
vygeneruje na sběrnici R krátký im-
puls úrovně L, který vynuluje všechny 
RS klopně obvody. Impuls trvá tak 
dlouho, dokud se kondenzátor C2 ne-
vybije přes rezistor R2. Po ukončení 
impulsu (maximálně za 0,5 s) je mož-
né zámek znovu odemknout. 

Popisovaný elektronický zámek 
byl původně navržen jako cvičná prá-
ce pro žáky SOU. 

J. Ježek 
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Alarm pro mrazničku 
Popisovaný přístroj monitoruje 

proud tekoucí ze sítě do motoru 
mrazničky, a když tento proud neteče 
po dobu delší než asi jednu hodinu, 
vyhlásí sirénkou akustický poplach. 
Proud je snímán improvizovaným 
transformátorem proudu. Díky sledo-
vání napájecího proudu mrazničky je 
poplach vyhlašován nejen při delším 
výpadku síťového napětí, ale i při po-
ruše motoru nebo termostatu apod. 
Na základě poplachu pak můžeme 
učinit kroky k záchraně obsahu mraz-
ničky. 

Kvůli vyzkoušení funkce alarmu 
byl zhotoven jeho vzorek na desce 
s plošnými spoji. Fotografie desky se 
součástkami je na obr. 2, pohled na 
transformátor proudu zhotovený z ja-
zýčkového relé je na obr. 3. 

Popis funkce 

Schéma alarmu pro mrazničku je 
na obr. 4. Sledovaný napájecí proud 
motoru mrazničky /j,A je transformáto-
rem proudu TR1 převáděn na malé 
střídavé napětí na zatěžovacím kon-
denzátoru Cl. Toto napětí má me-
zivrcholový rozkmit desítky až stovky 
mV podle provedeni transformátoru. 
Kondenzátor je misto obvyklého za-
těžovacího rezistoru použit proto, aby 
potlačoval rušeni přicházejíci ze sítě. 

Střídavé napětí z Cl je zesilova-
čem s operačním zesilovačem (OZ) 
101A zesilováno tak, aby mělo roz-
kmit omezený saturací az' ti. asi 7,6 V. 
Zesíleni střídavého napětí je určo-
váno poměrem odporů součástek P1 
a R3 ve zpětnovazebnim «Ad a trim-
rem P1 je lze nastavit v rozsahu 1 až 
555. Zesíleni má být takově, aby sig-
nál na výstupu az byl mírně omezo-
ván, nesmí však být příliš velké, aby 
zesílené rušení přicházející z trans-
formátoru při vypnutém motoru bylo 
zanedbatelné. Kondenzátor C4 zmen-
šuje zesíleni na vyšších kmitočtech 
a potlačuje tak rušeni. 

Díky oddělovacímu kondenzátoru 
C3 je zesílení ss složky vstupního 
signálu jednotkové, takže klidové ss 
napětí na výstupu OZ 101A je přibliž-

Obr. 2. Deska alarmu pro mrazničku 

der3.e.54-0 
401111( 

Obr 3. Transformátor proudu 
zhotovený z jazýčkového relé 

ně rovno polovině napájecího napětí, 
tj. stejnosměrnému napětí +4,5 V, 
které je přiváděno z děliče R1, R2 na 
neinvertujíci vstup OZ I01A. 

Zesílené střídavě napětí z výstupu 
OZ 101A je usměrňováno špičkovým 
usměrňovačem s D1 a C5. Při chodu 
motoru mrazničky je na C5 ss napětí 
asi +7 V (proti zemi), při vypnutém 
motoru se C5 vybíjí přes rezistor R4 
na konečné nook( +4,5 V. dasová 
konstanta R4.C5 je záměrně zvolena 
tak velká, aby kondenzátor zůstával 
dostatečné nabitý i během přestávek 
v chodu motoru, který je vypínán ter-
mostatem. Předpokládá se, že tyto 
přestávky nejsou delší než asi 30 min. 

Ss napětí z kondenzátoru C5 je 
přiváděno na komparátor s OZ 101B, 
který vyhodnocuje jeho velikost. Od-
porovou sítí s R5 až R7 jsou defino-
vány dolní rozhodovací úroveň 4,89 V 
a horn( rozhodovací úroveň 4,93 V. 

Pokud je motor mrazničky zapí-
nán dostatečně často, je napětí na 
C5 stále větší než dolní rozhodovací 
úroveň komparátoru a na výstupu 
komparátoru je nulové napětí. Sirén-
ka BZ1, připojená k výstupu kompa-
rátoru přes emitorový sledovač s Tl, 
je tak bez napájen( a mIčl. 
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Obr 4. Alarm pro mrazničku 
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Neběží-li motor mrazničky po 
dobu asi 1 hodiny, napětí na C5 po-
klesne pod dolní rozhodovací úroveň 
komparátoru, výstup OZ 101B přejde 
do vysoké úrovně a přes il je na 
bzučák přivedeno dostatečně velké 
napájeci napětí. Bzučák začne vydá-
vat tón a vyvolá poplach. 

Alarm je napájen ss napětím 9 V 
z destičkově baterie. V klidovém sta-
vu je jeho napájecí proud 0,65 mA, 
při poplachu se odebíraný proud 
zvětší na asi 4 mA. Klidový napájecí 
proud bychom mohli zmenšit použi-
tím úspornějšího OZ typu TLC27L2. 

Konstrukce a oživeni 

Alarm je zhotoven z vývodových 
součástek' kterě jsou připájeny na 
desce s jednostrannými plošnými 
spoji (obr. 5, obr. 6). 

OZ 101 je vložen do objímky, aby 
bylo možné vyzkoušet různé kusy 
nebo typy az nebo jej případně poz-
ději využít i v jiných zapojeních. Na 
desce je jedna drátová propojka. 

Součástky jsou zcela běžné, pou-
ze kondenzátor C5 musíme vybrat ta-
kový, aby měl při pokojové teplotě 
zanedbatelný zbytkový proud. 
V alarmu je C5 vybíjen přes rezis-

tor R4 o odporu 10 Mn, na kterém 
je napětí asi 2,5 až 0,4 V, tj. je vybí-
jen proudem 250 až 40 nA. Aby bylo 
možně zbytkový proud zanedbat, měl 
by být alespoň o řád menší než 
nejmenší vybíjeci proud, tj, měl by 
být maximálně 4 nA. I když se to zdá 
podle katalogových údajů nemožné 
(běžný hliníkový elektrolytický kon-
denzátor o kapacitě 220 pF má pod-
le katalogu při napětí 7 V povolen 
zbytkový proud téměř 50 pA), lze 
kondenzátor o kapacitě 220 pF se 
zbytkovým proudem okolo 10 nA při 
napětí 7 V celkem snadno vybrat. 
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Obr 5. Obrazec spojů alarmu 
pro mrazničku (měř.: 1: 1) 

Obr. 6. Rozmistäni součástek 
na desce alarmu pro mrazničku 
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Vybíráme z kondenzátorů s teplot-
ním rozsahem do 105 °C, které mají 
zbytkový proud menší než kondenzá-
tory s teplotním rozsahem do 85 °C. 
Kondenzátor připojíme se správnou 
polaritou přes bošnik o odporu 100 Icf2 
ke zdroji stabilizovaného napětí 7 V. 

Napětí na bošnfku měříme digital-
ním multimetrem přepnutým na roz-
sah 200 mV ss napětí (200 mV DC). 
Boer« s multimetrem se chová jako 
mikroampérmetr s rozsahem 2 pA, 
který s rozlišenIm 1 nA měří proud te-
koucl testovaným kondenzátorem. 

Po připojeni kondenzátoru k na-
pájecímu zdroji bočnIk na okamžik 
zkratujeme, aby se kondenzátor rych-
le nabil. Po odstranění zkratu sledu-
jeme zbytkový proud, který pomalu 
klesá (kondenzátor se zřejmě formuje). 
Po několika desítkách minut se zbyt-
kový proud ustáli a můžeme posoudit, 
zda je kondenzátor použitelný. 

Je nutné konstatovat, že časovací 
obvod se součástkami R4 a C5 pra-
cuje na hranici svých možností a lep-
ší by bylo jej vyřešit s číslicovými ob-
vody CMOS. 

Po připájení součástek na desku 
si ještě zhotovíme transformátor prou-
du TR1. Kvůli robustnosti byla jako 
sekundární vinutí L2 použita cívka na 
12 V v zalitém jazýčkovém relé (REL-
SIA12-1K). K vývodům cívky relé byl 
připájen zkroucený dvoužilový kablik, 
který se připojí ke svorkám J1 a J2 
na desce alarmu. Pak byly na pouzd-
ro relé navinuty tři závity měděného 
drátu o průměru 0,8 až 1 mm s izola-
ci PVC, která snese síťové napětí 
(obr. 3). Je nutné vinout opatrné, aby 
se neulomily tenké vývody relé. Tyto 
tři závity představuji primární cívku 
Li, která se zapojí do série s moto-
rem v mrazničce. 

Po připojení k desce alarmu byl 
takto zhotovený transformátor prou-
du vyzkoušen. Do primární cívky L1 
byl ze sítě přes žárovku 100 W zave-
den proud 0,47 A a na kondenzátoru 
Cl byl osciloskopem změřen mezivr-
cholový rozkmit střídavého napětí 
26 mV. Není to mnoho, ale posta-
čuje to. Po zhotovení musíme každý 
transformátor proudu takto změřit, 
abychom si byli jisti, že vyhovuje. 
V původním prameni je popisová-

na konstrukce proudového transfor-
mátoru, ve kterém je jako L2 využita 

kulatá cívka na 24 V se železným já-
drem oddělená z běžného relé. Na 
tuto cívku byl navinut jeden závit izo-
lovaného drátu jako primární vinutí 
L1. Takový transformátor poskytuje 
na kondenzátoru C1 podstatně větší 
napětí než transformátor s jazýčko-
vým relé, velmi tenký drat na kulaté 
cívce však není nijak chráněn a je 
velmi zranitelný. Proto transformátor 
s kulatou cívkou nebyl použit. 

Zapojenou desku alarmu s připo-
jeným transformátorem proudu TR1 
oživíme. Paralelně k R4 připojime 
pomocný rezistor s odporem 10 kf2, 
aby poplach začinal v přijatelném 
čase po přerušení sledovaného prou-
du (tj. asi za 3,5 s). Změříme proud 
motoru mrazničky a stejný proud za-
vedeme do Li ze sítě přes vhodnou 
žárovku. Vyzkoušíme, że lze trimrem 
P1 nastavit různou velikost napětí na 
C5. Pak trimrem P1 napětí na C5 ply-
nule zvětšujeme a v okamžiku, když 
přestane narůstat, je trimr správně na-
staven. Na C5 by mélo být napětí asi 
7 V. Trimr by měl být správně nastaven 
při natočeni běžce do poloviny. Pokud 
tomu tak není, upravíme zesílení OZ 
101A změnou odporu rezistoru R3. Po 
vypnuti proudu do TR1 musí sirénka 
za 3 až 4 s začít pískat. Je-li vše v po-
řádku, pomocný rezistor odstraníme. 

Realizovaný vzorek alarmu fungo-
val bez problémů na první zapojeni. 

Oživenou desku vestavíme do 
plastové skříňky a celek nainstaluje-
me do mrazničky. Dbáme, aby do 
TR1 nezasahovalo rušivé střídavé 
magnetické pole motoru apod. Je 
vhodné se přesvědčit o absenci ruše-
ní - při dlouhodobě vypnutém motoru 
musí být na C5 napětí 4,5 V. 

Seznam součástek 

R1, R2 1 MS2/0,6 W/1 °/0, metal 
R3 180 0/0,6 VV/1 %, metal. 
R4,R7 10 MÇ2/0,6 W/1 %, metal. 
R5 100 kf2/0,6 W/1 %, metal. 
R6 120 k0/0,6 W/1 %, metal. 
P1 100 kg trimr ležatý, 

10 mm 
C 1 1 pF/J/63 V, fóliový 
C2 47 nF/J/100 V, fóliový 
C3 47 pF/25 V, radiální 
C4 220 pF, keramický 
C5 220 pF/16 V/105 °C, rad. 
C6 100 nF, keramický 
C7 100 pF/16 V, radiální 
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TR1 transformátor proudu z upra-
veného jazýčkového relé 12 V 
(RELSIA12-1K), viz text 

D1 1N4148 
T1 BC547B 
101 TLC272 (DIL8) 
objímka precizní DIL8 1 kus 
BZ1 piezosirénka KPE242 
S1 jednopólový spínač 
B1 destičková baterie 9 V 
klips na destičkovou baterii 
deska s plošnými spoji č. KEO2R2 

Elektor, 12/2007 

K článku „Třífázové proudové 
relé" v PE 10/2008 na s. 6 
I ked je návrh zapojenia jednoduchý, ne-

pochybne sa do neho „chybička vloudila'. 
Na obr. 1 nemajii ochranné Zenerove diódy 
04, D5 a 06 žiadny význam. Svoju popiso-
van(' funkciu by spinili, keby boli zapojené 
pred odpor R1 (R2, R3) paralelne ku kon-
denzátoru C5 (C6, C7). 

Vysvetlenie: Použité npn tranzistory na 
pozicii Ti ' T2 a T3 majít povoleny maximal-
ny prüd bázy cca 10 mA, teda je potrebné 
chránif ich pred vyšším prüdom. Pri tomto 
prude však UBE kremikoveho tranzistora ne-
presahuje 0,9 V. Ak by vstupné napätie tran-
zistora prekročilo Uz ochrannej diódy, bol by 
už prechod B-E tranzistora (a tým al celý 
tranzistor)sporahlivo zničený. 

Presunutim Zenerovej diódy pred „ochran-
ný odpor bázy" - R1 (R2, R3) neprekroči na-
pätie na vyhladzovacom kondenzátore C5 
(C6, C7) hodnotu Uz, teda asi 4,7 V. Fri 
tomto napäti sa dosiahne maximálny průd 
bázy IB„„,= (4,7 - 0,7)/1,2 = asi 3,33 mA, do je 
výrazne pod deštrukčným pruclom navrhova-
ných kremikových tranzistorov. 
Z uvedeného vyplýva, že pri presunuti 

ochranných Zenerových died pred odpor R1 
(R2, R3) je možno použit ochranné diódy 
s až do hodnoty 12,7 V (Uimax = U BE + 

+ RHBEmax [V; V, kfl, mA]). 
Impedancia préclového transformátora 

zároveň zaručuje, že ani pri rozbehu motorov 
nedöjde k prüdovému prefaženiu jeho se-
kundárneho vinutia (pre navrhovaný vodič 
0,1 mm je podfa [1] povolená prédová husto-
ta až 5,0 A/mm2, teda celkový prild 39 mA). 
Teoretický rozbor funkcie transformátora je 
nepomerne zložitejši, pričom je potrebné 
uvažovat s vlastnostami použitého jadra 
a skutočného konštrukčného prevedenia [2]. 

[1] Vašíček, A.: Typizované napájecí trans-
formátorky a vyhlazovací tlumivky. SNTL, 
Praha 1963. 
[21 Jurkovič, K; Zodl, J.: Priručka nizkotrek-
venčnej obvodovej techniky. ALFA, 1976. 

Ing. Juraj Lörinc 
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Tématem čisla 6/2008, které vychází začátk 
prosince 2008, ¡sou užitečná zapojeni z d 
holeté praxe V. Oslo obslhuje konstrukce 
začátečníky i pokročilé z oblasti radiotechni 
napájecích zdrojů a maid techniky 



MICROSOL • mikropáječka VYBRALI JSME NA s 

s elektronickou regulaci !_>ci OBÁLKU  
Ing. Pavel Hůla 

Vzhledem ke stále se zmenšujícím pouzdrům integrovaných 
obvodů a hustotě vývodů moderních konektorů se stává použiti 
mikropáječky nutností. Popisovaná konstrukce je řešena jako se-
stava dvou modulů - řídicí jednotky a displeje pro indikaci nasta-
vené a skutečné teploty. Konstrukci páječky je pak možné řešit 
jako samostatný přístroj nebo jako součást přístroje jiného. Např. 
při zakomponování modulů mikropáječky do sestavy regulovaného 
zdroje (oba tyto přístroje jsou při konstrukci čehokoliv prakticky 
nutností) lze na pracovním stole uspořit kus cenného prostoru 
a navíc ubude jeden síťový kabel. V tomto případě je však pro 
konstrukci zdroje nutné použít transformátor, který má navíc vinu-
ti 24 V/2 A. Mikropáječka předpokládá použití továrně vyrobeného 
pájecího pera 24 V. Je možné použít pero, prodávané jako náhrad-
ni dil pro pájecí stanici N-SL-916 (v GM electronic za cenu přes 
300 Kč - u tohoto typu je nutné vyměnit konektor), nebo je možné 
použít přímo pájecí pero 24 V/36 W od soupravy Diametral. 

Technické parametry 

Pájecí pero: max. 24 V/48 W. 
Rozsah nastavitelné teploty: 

80 až 450 °C. 
Indikace nastavené teploty: 

3rnístný displej LED, 
výška číslic 14 mm. 

Nastavent požadované teploty: 
potenciometrem. 

Teplota po přepnutí 
do pohotovostního stavu: 120 °C. 

Princip funkce 

Použití pájecí pero obsahuje se-
stavu topného tělíska s termoelektric-
kým článkem. Natištl z výstupu ter-
močlánku je tedy úměrné teplotě 
hrotu páječky a je po patřičném zest-
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lení porovnáváno s referenčním na-
pětím, které svou velikostí odpovídá 
předvolené teplotě. Požadovaná tep-
Iota se nastavuje lineárním potencio-
metrem. Použití mikropočítače s ve-
stavěným převodníkem ND umožňuje 
digitální zpracování signálů a jejich 
bezproblémové zobrazování na dis-
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pleji. Zobrazovací modul je řešen 
jako samostatná jednotka, která pře-
bírá od řídicí jednotky data prostřed-
nictvím sériové komunikace. K pro-
pojení obou jednotek postačuji pouze 
tři vodiče (zem, napájení a datový vo-
dič). 

Během nastavováni je zobrazová-
na nastavovaná teplota (tato skuteč-
nost je indikována rozsvícením dese-
tinné tečky displeje), asi 6 sekund od 
poslední změny nastavované teploty 
se displej přepne do polohy zobrazo-
vání teploty skutečné. Přistroj je dále 
vybaven funkcí pohotovostního reži-
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Obr. 2. Schéma zapojení displeje 
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mu, kdy je teplota hrotu páječky udr-
žována na 120 °C, bez ohledu na 
teplotu nastavenou potenciometrem. 
Tento stav se navodí sepnutím spína-
če S1 a je indikován na displeji zob-
razením nápisu ,PAS" střídajícím se 
se zobrazením nastavené teploty. 
Použití této funkce je vhodné ve chví-
li, kdy vime, že páječku nebudeme 
nějaký čas potřebovat. Hrot je udržo-
ván na teplotě, která příliš neohrožuje 
jeho životnost a přitom po přepnutí 
páječky do normálnlho režimu netrvá 
ohřátí na požadovanou teplotu příliš 
dlouho. Postačí-li pro indikaci nasta-
vené teploty stupnice potenciometru, 
není nutné modul displeje vůbec pou-
žit. 

Popis obvodového řešeni 

Schéma modulu řídicí jednotky je 
na obr. 1. Napětí termočlánku je zesí-
leno zesilovačem s obvodem IC1. 
Použiti typu ICL7650 umožňuje bez-
problémoví zesíleni poměrně male-
ho napětí z termočlánku na požado-

Obr. 3. 
Deska 

s plošnými 
spoji 

[Idiot části 

vanou úroveň (3,3 V pro maximalni 
teplotu). Záporné napájecí napětí, 
potřební pro správnou funkci vstup-
ního zesilovače, je získáváno pomocí 
obvodu IC3. Mikropočítač pro funkci 
převodníku A/D používá jako refe-
renční napětí napájecí napětí 3,3 V. 
Toto napětí je rovněž použito pro na-
pájeni potenciometru pro nastaveni 
požadované teploty. Mikropočítač porov 
nává nastavenou a skutečnou teplotu 
a spínáním optotriaku řidí spínání vý-
konového triaku pro topní tělísko pá-
jecího pera. 

Pro minimalizaci případného ru-
šení je použito spínáni v nule. Vzhle-
dem k poměrně velkým tolerancím 
kmitočtu vnitřního oscilátoru mikro-
počítače (a následným potížím pri 
použití asynchronního přenosu dat 
pro displej) byl raději zvolen extern( 
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Obr. 4. Deska s plošnými spoil displeje 
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Obr. 5. Mikro páječka v samostatné skříňce 

keramicky rezonätor. S ohledem na 
princip funkce termočlánku a nemož-
nost zajistit nulovou referenční teplotu 
mstudeného" konce, je jako částečná 
kompenzace v programu mikropočí-
tače zařazen ofset 20 °C. 

Dioda D4 indikuje sepnutí výkono-
vého triaku, hlavně však eliminuje 
problémy způsobené nižším napáje-
clm napětím mikropočítače. Napájecí 
napětí 5 V je získáváno pomocí jed-
noduchého spínaného zdroje. Vzhledem 
k poměrně velkému napětí z trans-
formátoru (po usměrnění a filtraci té-
měř 40 V) by při použití lineárního 
stabilizátoru mohly nastat potíže s jeho 
teplotou. 

.Schéma displeje je na obr. 2. Je 
použit mikropočítač Tiny2313 s exter-
ním keramickým rezonátorem (ze stej-
ného důvodu jako u řídicí jednotky). 
Mikropočítač má za úkol pouze při-
jmout asynchronně přenášená data 
a zobrazit je na displeji. Pro zobraze-
ni hodnot je použit třímístný displej 
v multiplexním režimu. Použití "nfz-
kopříkonových" typů umožňuje buze-
n1 jak segmentů (přes omezovací re-
zistory), tak i anod zobrazovašů přimo 
z výstupů použitého mikropočitače. 

Mechanická konstrukce 

Každý modul je postaven na jed-
nostranné desce s plošnými spoji. Na 

obr. 3 a 4 jsou výkresy desek, roz-
místěni součástek a fotografie desek. 
Při konstrukci byly použity jak klasic-
ké součástky, tak i součástky SMD. 
Použiti chladiče pro výkonový triak 
není nezbytně nutné (pro proudy do 2 A 
je otepleni pouzdra i bez chladiče na 
ještě přijatelné úrovni). 

Spinaš pro navození funkce poho-
tovostního režimu je připojen (pomo-
cí konektoru z dvou pólů dutinkové 
lišty) mezi vývody 3 a 4 konektoru 
SV1. (Funkce se aktivuje přizemněním 
vývodu 3 mikropočítače.) Pokud pro 
nastavení teploty stači pouze několik 
značek na stupnici potenciometru, 
není nutné modul displeje vůbec pou-
žit. Na obr. 5 je příklad použiti modu-
lů pro konstrukci mikropäječky v sa-
mostatné skříňce. Na obr. 6 je použité 
pájecí pero. 

Seznam součástek 

R1, R14 2,2 la SMD 1206 
R10 390 K2, SMD 1206 
R12 4,7 K2, SMD 1206 
R13 5,6 kü, SMD 1206 
R15 1 £2, SMD 1206 
R16 220 2, SMD 1206 
R17 lOGU, SMD 1206 
R2, R3 330 2, SMD 1206 
R4 47 kf2, SMD 1206 
R5, R9, R11, 
R18 až R25 1 kn, SMD 1206 

R6, R7 10 kf2, SMD 1206 
P01 25 kf2, PT6, vert. 
Pi 5 ke/N, PC1621 
C1, C2 100 nF, CF1 
C10 470 pF/10 V 
C11 330 pF, SMD 1206 
C12 220 pF/16 V 
C13, C14, 
C17, 018 27 pF, SMD 0805 
016 33 pF/16 V, SMD 
03 až C5, C9 100 nF, SMD 1206 
C6, C7 10 pF/16 V 
C8, C15 100 pF/16 V 
04 LED, 5 mm 
05 1N5819, 0041 
BR1 8250C1500, kulatý 
TR2 TIC216M 
IC1 ICL7650CPD,DIL14 
IC2 TINY26 

DIL20 - program Microsol 
IC3 ICL7660, DIL08 
IC4 MC34063, SOIC8A 
IC5 LP29950 3.3, TO-92 
106 Tiny2313 

X1, X2 
JP2 
L1 
01, 02, 03 
OT3 
S1 

8020 - program 
6 MHz 
3 kolíky přímé 
330 pH, Fastron 
H101 
MOC3062 
DINS, do desky 

MSD 

Programy pro procesory mikro-
páječky Microsol najdete na strán-
kách www.aradio.cz 
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Když se řekne 
Single - Ended 

Mgr. Miroslav Palčovič 

Nadpis jsem si vypůjčil z francouzského časopisu Electronique 
pratique, ve kterém je ovšem napsáno: „Když se řekne elektron-
ka". Budeme se věnovat elektronkovým zesilovačům pro domácí 
poslech - a to jen triodám (nebudeme užívat název High-End). A při-
jměte prosím s porozuměním poněkud popularizovanou formu. 

zásadě existuji dvě cesty, které 
má zájemce o radiotechniku na vybra-
nou: buďto kopírovat různé návody 
z různých pramenů, nebo takové kon-
strukce zlepšovat, upravovat, či dokon-
ce sám navrhovat. Presto však by mělo 
být cílem každého, kdo se chce stát 
skutečným radioamatérem, ziskat aspoň 
tolik znalosti a vědomostí, aby nebyl od-
kázán výhradně jen na bezduché kopí-
rování.... To říká Rádiový konstruktér, 
ročnik III, 4/1967. 
V PE bylo uveřejněno několik dob-

rých článků o elektronkových zesilova-
etch. V poslední době vyšla jediná kniha 
o elektronkách ing. Vlacha - Lampárna. 
Na Internetu však nalezneme mnoho 
odkazů a stránek zabývajících se touto 
problematikou. Málo se však šíři o trio-
dových zesilovačích. 

Single-Ended je název pro zesilovač, 
který má před reproduktorem jedinou 
aktivní součástku (elektronku nebo „po-
lovodič'). O nich je popis na stránce 
www.passlabs.com Nelsona Passe. 
Jednoduchost konstrukce je však zdán-
livá. Jak fikal Spejbl Hurvinkovi: „Je to 
jednoduché, jenom na to Opt". Schéma 
takového zesilovače je vskutku prosté, 
proto nás může lákat. A ovšem i proto, 
že výsledek je vice než dobrý. Kromě 
toho nás také bude lákat tajupinost 
žhnoucí elektronky - triody. A tak se oci-
táme v klubu nostalgických vyznavačů 
zvuku, který mnozí nechápou, a svými 
přístroji naše nadšení vyvracejí. Vítejte 
v klubu! 

„Triody jsou královny mezi elektron-
kami" říká Eunice Kron, vdova po legen-
dě Riccardo Kronovi. Blíže o tom např. 
na www.kraudiotz nebo www.kraudio-
products.com nebo i v magazínu Hos-
podářských novin (prod ne?) 2/2008. 
A má pravdu, jak se můžete přesvědčit, 
jestliže investujete asi 5000 Kč do stay-
by. Ujišťuji vás předem, že za měně pe-
něz se dá takový zesilovač postavit stěží. 
Např. Kronzilla z KR Audio v Holešovi-
cích stojí až 20 tisíc dolarů... Nebudeme 
se zabývat pentodami a tetrodami, 
i když je lze použit v tzv. triodovern za-
pojeni. Triody z nich nebudou. Ponech-
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Obr. 1. Trioda 

E3 

me je hudebníkům nebo „hifistům" v za-
pojeni „push-pull". Nevím proč nazýva-
ném „ultralineárni". Každý zesilovač to-
hoto typu je lineární a lineárnější být 
nemůže. Ani přímka nemůže být přiměj-
šl. Například „push-pull" zesilovač s vý-
stupními transformátory s odbočkami 
předvedl H. J. Leak v roce 1949 se 
zkreslením 0,1 % s elektronkami EL34 
a 12AX7 a v roce 1963 uvedl na trh ver-
zi Leak stereo 60. Toto zapojeni se no-
toricky opakuje, včetně zesilovačů 
Marshall v téměř nezměněné podobě. 
Samozřejmě nic nového, topologie typu 
Williamson byla známa mnohem drive. 
Popisný článek o hudebních zesilova-
čích Vojtěcha Voráčka, OK1XVV je 
v KE 6/2003. V PE jsou na pokračování 
články Karla Rochelta o velmi sofistiko-
vaných a dopracovaných „push-pull" ze-
silovačích. Základní principy jsou na 
obr. 1 až 3. 

Než začneme 

Zamyslíme se nad svými reproduk-
tory. Ty nám zprostředkují akustický 
vjem. Proto, abychom se vyhnuli zkla-
mání nad triodami, uvažme, zda máme 
„slušné" reproduktory. Ty totiž převedou 
umění triody na akustický vjem. Není treba 
se pouštět do supersoustav za 100 tisíc 
Kč. Pro začátek je možné poslechnout 
si dobrý zvuk i s reproduktory TVM s dob-
rou výhybkou. K této problematice viz 
články Karla Rochelta v PE 2/2003. 

„Před zkouškou se uši jen zbabělci". 
To jsme říkali jako studenti, ovšem pár-
krát se nám to nevyplatilo. Proto si pro-
jděme teorii. Už take proto, że pracujeme 
se sltovým napětím a se ss napětím 
kolem 300 V. Není nic příjemného za-
třást se dotykem na nevybitý filtrační 
kondenzátor. Sám jsem cuknul tak, až 
jsem si rozbil drahou triodu. 

Dobrý základ poskytne výše uvede-
ný Radiový konstruktér z roku 1967, 
který naleznete na DVD AR 1952 až 
1995. Pak si projděte www.volny.cz/pje-
nicek a tam: co je ultralineární zapojení 

U Obr. 2. 
. Pentode 

jako triode 
EL34 

a o transformátorech. Nebo např. http:// 
hlava.webpark.cz. O triodách je však 
málo řečeno. Důležité jsou katalogové 
údaje a tzv. ‚sheets" (katalogové listy). 
Nejširší informace najdete na http://tu-
bedata.itchurch.org Frank's Electron 
Tube Data sheets, kam take pan Jení-
ček přispěl. Bezesporu by nám poslou-
žily starší učebnice o elektronice, ale my 
nechceme o triodäch učit, ale postavit si 
hezký staromilský aparát. 

O součástkách 

Součástky, elektronky, objímky no-
vel a oktal a elektrolytické kondenzátory 
objevíte v GES electronics nebo J.J. 
Electronic nebo na Internetu, a co je nej-
důležitější - transformátory si nechte na-
vinout profesionály. Např. v Blatné www. 
blatna.cz/tbp. Pokud jim dobře vysvětlí-
te zadání, nebudou problémy. Opravdu 
nemá cenu pokoušet se navinout vý-
stupni transformátor ručně. Jak bude 
popsáno, není to nic snadného. A napá-
jecí transformátor je take lépe udělaný 
od firmy. Totéž se tyká filtrační tlumivky. 
Jde o bezpečnost. Je take možné je 
koupit v cizině pro určitou elektronku 
nebo výkon, ale jsou drahé. Např. 7 W, 
impedance 2,5 kšž pro 2A3 bez krytu 
stojí 35 Euro. A jsou i daleko dražší. 

Elektrolytické kondenzátory budeme 
potřebovat na 450 Vs kapacitou 470 
a 47 pF na filtraci anodového napětí, 
10000 pF/10 V nebo složené 3300 pF/10 V 
na vyhlazení žhaviciho napiti (pro teplo-
ty až 105 °C) pro triody. 

Svitkové kondenzátory - např. axiální 
TC208 nebo WIMA MKS4, či Vishay 
MKT. Vše na 630 V. Kdo chce být opravdo-
vým „hifistou", použije papírové v oleji. 

Rezistory použijeme takové, které 
bezpečně snesou užívané napětí. Vy-
hneme se miniaturním. Obyčejně užívá-
me 2 W, velikost 0414, které snesou tr-
vale 500 V. 
A jsme u triod. Náš zájem se sou-

středí na levnější prímožhavenou 2A3. 
Par nás přijde na asi 1842 Kč (míval je 

o 
Obr. 3. Te/roda jako trioda 

EL 84, KT77, 6L6 
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GES - v současnosti je již však nemá. 
Dostupné jsou na Internetu nebo u JJ 
.Electronc). Je z činy a „ujde". Dražší je 
přimožhavená trioda 300B. Nepřímo-
žhavená 6C33C je ovšem take velmi 
dobrá a také velmi drahá. Vyskytuje se 
rovněž ruská přimožhavená Svetlana 
SV811-10 nebo SV 811-3 (6,3 V/4 A) 
a VV52B Enterprise. Neuvažujme ani 
o KRT1610 z KR audio - to bychom asi 
těžko ustáli. Pro budič (driver) užijeme 
ECC83. Je možné zkoušet i ECC99. 
Dejme si pozor na ekvivalenty z Ruska. 
Ruská 12/0(7 Electro Harmonics je dobrá 
pouze tak pro kytarový zesilovač. Použij-
me raději J.J. Electronic. Kdo chce labo-
rovat, obstará si legendu 6SN7 (případné 
ekvivalent Tungsol 6N8P s patici olctal). 
Má ovšem menši zesíleni. Objímky pro 
elektronky používáme keramické. Propo-
jovací dráty by měly být liustšiho průřezu 
a přívody ke žhavení triod z lanka o prů-
řezu min. 3 mm2. Poteče jimi proud kolem 
3 A. Jen pro přívod od vstupních konektorů 
k potenciometru použijeme dobře stině-
ný vodič. Vše je bohatě předimenzova-
né, protože v zesilovači je opravdu tep-
lo, jak je u elektronek dobrým zvykem. 

Napájecí transformátor 

Pro triodový zesilovač bude napájecí 
transformátor poněkud složitější a draž-
ší, bude mit vice sekundárních vinutí. 
Jeho velikost je určena napětím a prou-
dem. Podle katalogových údajů sečte-
me všechny proudy anod, žhaveni 
a dalších obvodů. Tim bude dimenzova-
ný také průřez vodičů vinuti. Nemá smysl 
se zabývat vice či méně složitým výpo-
čtem. Postačí uvést reálné požadavky 
a domluvit ve firma provedení. U napá-
jeciho transformátoru přidáme na výkon 
jádra 30 %. Kvůli otepleni a menšímu 
sycení jádra. Kdo chce přece jen ušetřit 
a „umi to" nebo si to myslí, může se do 
výroby pustit sám. Ovšem použiti inku-
rantnich plechů v sobě skrývá nebezpe-
čí zkratů mezi plechy, špatnou izolaci, 
otepleni a podobně. Zajímavý a jedno-
duchý prográmek pro výpočet jak napá-
jeciho, tak Wstuprilho transform átoru je 
na www.tubeguitaramp.de. Nicméně, jak 
bylo řečeno, je lépe si transformátor ne-
chat navinout. Firma si zpravidla výsled-
ky a údaje přepočítá a upraví. Zejména 
počet závitů a průměr drátu. 

Ukázka zadáni napájecího 
transformátoru, který jsme vypočítali: 

St napětí 
při zatížení 4 

Primární vinuti 
230 V 563 mA 

Sekundární vinuti 
200 V 300 mA 

N 0 

621 0,53 mm 

553 0,38 mm 

12 V 1,8 A 33 0,94 mm 
pro stabilizované ss napětí 12 V 

2,1 V 2,5 A 5 1,4 mm 
2,1 V 2,5 A 5 1,4 mm 
Při usměrnšni a vyhlazení ss napětí 2,4 V!!! 
Jádro El, 160 VA, nové značení El 96/45,7. 

Jak je patrné, anodové ss napěti po 
usměrněni a při zátěži asi 200 mA bude 
zhruba 260 V. To podle katalogu stack 

2havici napětí je mírni menší. To elek-
tronkám jedině prospěje. Taktéž usměr-
něné žhavení pro ECC83 je jen 12 V. 

Výstupní transformátor, 

někdy nazývaný převodník 

To je nejchoulostivejší část řetězce. 
Všnujme mu pozornost. Především: vý-
stupni transformátor pro „push-pull" ne-
lze pro „Single-Ended" použít. Někdy se 
tvrdí, že musí byt co největší. Pro „Sing-
le-Ended" to není tak úpInš pravda. 
Dobře zpracované pojednání z AR 2/ 
/1959 je na stránkách P. Jenička. Je 
rozdíl mezi výstupním transformátorem 
(s odbočkami) pro protitaktni (Gegen-
takt) zapojeni pentod nebo tetrod a pro 
triody. Pojednání o tomto rozdílu nalez-
neme již v časopise Radioamatér z roku 
1934 na s. 264 z pera Jana Fechtnera. 
Roztomilou nostalgickou radioamatér-
skou češtinou vysvětluje též pohled na 
„moderní dynamik (reproduktor) s od-
porem 10 ST. Ani renomované firmy ne-
uživaji gigantická jádra. Zkreslení pro 
nízké kmitočty je dáno vztahem: 

ra . R,Ira+ R,, 

kde r, je střední anodový odpor a R, je 
efektivní zatěžovací odpor. Odpor r, je 
u triod malý a tím je i zkreslení menši. 
Samozřejmě, že vinutí musí být dimen-
zováno na anodový proud. Kromě toho 
se někdy přehání množství, propojování 
a střidánl sekci. U triody je dostačující 
dvojí střídání. Někdy postačí i sekun-
dární vinuti pod primárním vinutím nebo 
v jeho středu. Tak byly vinuty i profesio-
nální transformátory pro jednu EL84. 

Co je však nezbytné, je vymezeni 
mezery a skied plechů. Ty jsou skládá-
ny jako tlumivka, nikoli střídavě jako pro 
,push-pull". A to kvůli sycení. Jiný skied 
plechů je „slyšet. Transformátor se pře-
sytí. Teče jím proud až 0,075 A. TIoušt-
ka plechů bývá 0,35 mm. Tenči plechy 
nejeví výrazné zlepšení. 

Pro každou elektronku je však jiný 
její zatěžovací odpor. Např. pro 2A3 by 
měl postačovat odpor 2500 Q na pri-
mární straně. Je ovšem možné použit 
transformátor s větším zatěžovacím od-
porem. Ruská Svetlana 811-10 vyžadu-
je až 5000 Q. 

Podle katalogu určíme, že R, = Rom. 
Dale musíme určit „výkon" podle proté-
kajícího proudu. Ten, jak je uvedeno, 
nastavíme pomoci „BIAS" na asi 65 mA. 
Měříme jako úbytek napětí na katodo-
vém odporu triody. Pro triodu 2A3 by 
postačoval transformátor 10 W, bude-li 
perfektně proveden. 

Firmě zadáme tyto údaje: anodový za-
těžovací odpor R, (pro 2A3 to je 2500 12), 
dolní mezní kmitočet (např. 20 Hz), vý-
kon (např. 10 W) a výstupni požadova-
nou impedanci (4, 8 nebo 16 2). 

Byly činěny pokusy s toroidními vý-
stupnimi transformátory. Např. F. Hlava 
je jejich zastáncem nebo kanadská fir-
ma Plitron manufacturig inc. Jejich pře-
nosové pásmo bývá udáváno extrémní 
- od 0,5 Hz do 173 kHz pro pokles 1 dB. 
Ale to jsme v jiné cenové a technologic-
ké hladině. Výstupni výkon triody, byt' by 
byl jen 7 W, opravdu postačí k poslechu 
is rezervou. Honbu za ‚brutálními basy" 
ponechme jiným. Elektronkový zesilo-
vač stavíme take proto, že je „hezký"... 

Filtrační tlumivka 

Od počátků napájení střídavým u-
směrněným napětím bylo třeba se vy-
rovnat s průnikem brumu do přistrojů. K to-
mu dlouho sloužila tlumivka (self choke). 
Pro naše účely jako základ postačí vě-
dět, že ji bude procházet celkový proud 
elektronek a z toho odvozený bude její 
rozměr (výkon a průměr drátu). Indukč-
nost tiumivky by měla být mezi 1,5 až 5 H. 
Odpor se bude pohybovat kolem 50 Q. 
Takže i na ní vznikne úbytek napětí, 
s nímž musíme počítat. Pro proud 200 mA 
a indukčnost 1,5 H nebude tlumivka ni-
kterak veliká a lze ji navinout i doma. 
Kdysi bývaly dostupné plechy M s me-
zerou asi 1 mm. Poskládáme ji z plechů 
El, nestřídáme a mezeru vymezíme kva-
litním „silnějším prešpánem" (to je liso-
vaný impregnovaný papír). U plechů El 
ovšem vezmeme v úvahu, že mají tři 
sloupky, mezera bude tedy poněkud 
menši než u plechů M. 

Komu nepostačí odhad, může si take 
tlumivku nechat vyrobit podle zadání: 
protékající proud a indukčnost. Proud 
bude např. 0,2 A, O drátu asi 0,4 mm, 
jádro např. 66/34,5, 50 VA. 
V konstrukční části si dovolím po-

stesknout si nad skutečnosti, že nikdo 
sériově nelisuje kryty (kapotáže) vinutí. 
To bylo známo již ve třicátých letech, že 
kryl zmenšuje průnik rušivých napíti. 
V čechách bývalo mnoho firem, které 
vyráběly krásné transformátory v krytu. 
V cizině lze takový transformátor koupit 
běžně (a draze). Nám nezbude nic jiné-
ho, než kryt prostě spájet z plechu. Po-
cinované plechy z USA objevíme na 
www.litomysky.cz. Bohužel, transformá-
tory jsou na ústupu, jsou pracné a drahé 
a „chrastítka" MP3 je nepotřebují. 

Vstupní obvody 

Jak bylo řečeno, je to jednoduché... 
Především si řekněme, že zdrojem sig-
nálu bude CD přehrávač. Ač máme nos-
talgickou lásku k ovinilu", gramofon ne-
poskytne kýženou kvalitu. CD nám na 
svém výstupu dodá až 2 V, což postačí. 
Abychom vybudili naši triodu, je nutné 
předřadit budici stupeň. Může to být ka-
todový sledovač, vázané stupně, pare-
Feini spojeni triod nebo kaskáda, kde 
zátěži vstupní dvojité triody bude druhá 
trioda. Tzv. p-follower. Příklady jsou 
uvedeny na obr. 4 až 6. Jakékoli úpravy 
zvuku (bass, treble) jsou zbytečné. Po-
steel dobrý potenciometr na vstupu. Ná-
ročnější si jistě opatří ALPS. 

Doplňkové služby zesilovače 

A už je to tady. Královna elektronek 
vyžaduje servis. Bude jím regulace před-
pěti, vybuzeni, jemný start anodového 
napětí, vyhlazení zhaviclho a anodové-
ho napětí, a převod napětí na anodě pro 
reproduktor. A v neposlední řadě kon-
strukční obezřetnost a promyšlené zem-
něni. Pak bude odvádět očekávaný 
„teplý" tón. 

Nutno dodat, že z praktických důvo-
dů se musíme „snižit k použiti polovo-
dičových součástek. Budeme elektron-
ky chránit tzv. „soft" startem, neboli 
časovačem zapnutí anodového napětí 
po nažhavení. Ten je napájen z vinutí 
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Obr. 4. 
Vstupní 
obvod 
ECC83 

pro žhaveni vstupních elektronek 12 V. 
Relé připíná anody k ss napětí 250 V po 
nažhaven1 za asi 20 s. Rovněž budeme 
usměrňovat a vyhlazovat žhavici napětí 
triod a stabilizovat žhavení budicí elek-
tronky. ECC83 múžeme žhavit ss napě-
tím 12 V. Mírné podžhaveni není na zá-
vadu, naopak. Totéž se týká 2A3. Schema 
jednoduchého časovače je na obr. 7. 
Dale budeme užívat tzv. pevného před-
pětí triod, neboli fixed bias". 
Z principu funkce elektronky vyplý-

vá, že fidici mřížka musí být připoje-
na na zápornější napětí než katoda. Ta 
must byt kladnějši proti zemi. Dosáhne-
me toho dvojím způsobem. A to výše 
zmíněným pevným záporným předpš-
tím - fixed bias - získaným bud ze v./last-
niho vinutí napájeciho transformátoru, 
nebo i z malého transformátoru asi 5 VA 
s regulaci kolem 60 V. Pak můžeme 
v katodě použít rezistor např. jen 2 W 
a na něm bude jen malý úbytek napětí 
asi 2,5 V. Na tomto rezistoru měříme 

Obr. 7. 
časovad 

Uf 
12V 
SOH 

—U. 

60V 

1k 

RE 

4U 

Obr. 8. 
Fixed bias 

Obr. 9. 
470u Cathode 

bias 

AKT VICEOTACKOV 22k 

—Lha 

CND 

Obr. 10. Získáni záporného předpětí 

Obr. 5. 
Vstupná 
obvod 
ECC88 

úbytek a podle Ohmova zákona vypoč-
teme, jaký je anodový proud. Pro 2A3 
to bude asi 65 mA, takže na rezistoru 
33 12 bude onen měřitelný úbytek. 

Při použití tzv. cathode bias - tedy 
automatického nastaveni predpěti bu-
deme muset použit katodový rezistor na 
dosti značné zatíženi (až 25 W), proto-
že jím protéká celkový proud a na rezis-
toru se vytvoří velký úbytek napětí. Kro-
mě toho je třeba rezistor blokovat 
kondenzátorem a ten bude v blízkosti 
horkého rezistoru trpět. Velikostí zápor-
ného předpští mřížky ovlivňujeme i ano-
dový proud a ten dodržujeme podle ka-
talogových údajů. Jeho změna má vliv 
i na zkreslení. Ovšem při použiti přímo-
žhavené triody budeme muset spinit 
podmínku spojení katody se zemí a zá-
roveň se žhavicím napětím. Jde o stan-
dardni obvod, který užívá i J.J.Electro-
nic ve svých zesilovačích. 

Anodové napětí usměrníme dimen-
zovanými diodami. Je ovšem take možné 
použit usměrňovací elektronku GZ34, 
která by vyžadovala další žhavicl vinuti 
a anodově vinuti by muselo byt zdvoje-
né pro dvoucestné usměrněni. Pak by 
nám k radosti svítilo vice lamp. Odpadl 
by „soft' start. 

Zhavici napětí pro triody je opravdu 
nutné vyhladit. Setkáváme se i se zjed-
nodušenými návrhy přímého spojeni 
žhavené katody se zemi. Usměrňovač 
volíme masivní a chlazený, poteče jim 
trvalý proud 2,5 A ph 2,5 V (nebo 2,4 V) 
pro každou triodu. Do jeho blízkosti ne-
umisťujeme vyhlazovací elektrolytické 
kondenzátory, po tlustých propojkách 
se WI teplo. 

Poněkud obtížné bude „trefit° tak 
male st napětí na transformátoru. Patr-
ně se nevyhneme měřeni a laborováni. 
Nebo to ponecháme na firmě. Zvýšit na-

Obr. 11. 
Katodové 
obvody 

KOSTKA 2SA 3x 2300u/10V 

Obr. 12. 2havicl obvod triody 

Obr. 6. 
Vstupní obvod 

bi-folower 

pěti můžeme usměrněním výkonovými 
Shottkyho diodami, které mají menší 
úbytek napětí. O pár desetin V lze žhavi-
cl napětí snížit správně dimenzovaným 
manganinovjm odporovým drátem. Ra-
ději však použijeme „kostky ° pro 25 A 
s chlazením. Obvod katodových odporů 
a vyhlazovacích kondenzátorů je na desce 
s plošnými spoji zespodu v blízkosti ob-
jímek elektronek. Uvědomme si, že při 
takových proudech a tak malém napětí 
je mat úbytek napětí. Proto vedeme spoje 
robustními co nejkratšími lanky. Ovšem 
„kostkyt, jak bsAo řečeno, raději oddálime. 
Je však též možné žhaveni napštim 5 V 
s sérii dvou elektronek. Pak se naskýtá 
možnost použít i elektronku 300B. Na-
pájecí transformátor a nastaveni budou 
jednodušší. 

Usměrněni thaviciho napětí pro vstup-
ní elektronku stabilizujeme např. 78S12 
s chladičem. Všimněme si, že žhavíme 
sériově napětím jen 12 V a i trochu méně. 
To ECC83 umožňuje. Nikoliv však ECC82 
(ECC802) nebo 6SN7, pokud je použi-
jeme. Pak stabilizujeme na 6 V. Obvod 
stabilizátoru je na desce s plošnými spoji 
(bohužel opět to není puristické). 

Mechanická konstrukce 

šasi přístrojů s elektronkami byla 
tradičně a po dlouhou dobu na kovové 
základně s propojkami drátem nebo ph-
mo součástkami. V poslední době se 
vyskytuji zesilovače na desce s plošný-
mi spoji. My se podržíme přímého pro-
pojení, protože zesilovač je v podstatě 
jednoduchý. Nicméně plošným spojům 
se nevyhneme. Ty si pro katodové ob-

+Of 
u: 2.4V 
I.2.SA 

MODRA 2x ECC93 
LED 2x 12V/0. 15A 

Obr. 13. 2havici obvody vstupního budiče 
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Obr. 14. 
Celkové 
schema 
zapojená 

HLASIT OST 

VST. 

47u 
I 450V 

150k [ 

]47n/630V 

lu 
400V 

22k [ 

1k5 2.4 1170u 1n2 /0V 

vody  a „soft" start jistě každý navrhne 
sám. Upevnění těchto služebných obvo-
dů bude na distančnich sloupcích někde 
tarn, kde není velké teplo. Velký elektro-
lytický filtrační kondenzátor přichytíme 
třmenem. Propojováni stylem „vrabčí 
hnizdo" není nic pokořujiclho, když do-
držíme jistá estetická pravidla (zesilova-
če Jadis). Některé zesilovače jsou kon-
struovány na pertinaxových destičkách 
s pájeclmi oky (Marshall). 

Základna neboli „chassis° by male 
byt z plechu 1,5 mm. Velikost asi 30 x 
x 30 x 5 cm. Budou na ní těžké transfor-
mátory. Osvědčilo se zajít do dílny a ne-
chat si ohnout plech do tvaru U a čelní 
strany přivařit „céočkenr lehce ustoupe-
né dovnitř. Je dobré si nechat vytvořit 
otvory o průměru 35 mm a 20 mm pro 
keramické objímky pro 2A3 a ECC83. 
Ty se amatérovi vrtají špatné. Zbytek 
otvorů jistě dovedeme dokončit podle 
potřeby. Pak si zajdeme do práškové 
lakovny, kde tak za 50 Kč uskuteční ná-
střik odolným černým matným hrubým 
lakem. Taková „krabice" bude dostateč-
ně pevná a efektní. I ty nejdražší zesilo-
vače vypadaji podobně - KR audio, Cayin 
apod. (a manželkám se nelíbí). Jediná 
nevýhoda je v tom, že děti nesměji hrát 
v blízkosti fotbal. 

Rozmistěni součástek je celkem dáno 
funkcí. Vzadu souměrně transformáto-
ry, vepředu souměrně elektronky, uvnitř 
pod napájecim transformátorem tumiv-
ka. Na čelni straně jeden nostalgicky 
knoflík hlasitosti podsvicený modrou 
LED. Na zadní straně vstupní „zlaté cin-
d'e", šroubovací reproduktorové termi-
nály, sitovy spínač, pojistkové pouzdro. 
Tot vše. Ovšem můžeme se inspirovat 
„světovými" výrobci na Internetu. 

Ponejprv si sestavíme a odzkouší-
me doplňkové obvody. „ser start, žha-
yid obvod, stabilizátor žhavení pro ECC83, 
usměrňovač anodového napětí a bias. 
Po montáži transformátorů a objímek 

22M 

VSTUP 

0-

440V 

REPRO 
4 OHMY 

+260V 

T 220u 
I 450V 

270k 270k 
2W 214 47n/630V 

3300u 
10V 33R2H 
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na šasi začneme propojovat triodové 
obvody. To znamená katodový obvod 
a žhavení. 2havici napětí triod předem 
ověřime s náhradní zátěži. Pak je při-
pojíme k objímce. Proud by měl být při 
2,5 V asi 2,5 A. Jestliže usměrňovač 
dává naprázdno předepsaně anodové 
napětí, které zatím nepřipojujeme, a bias 
lze regulovat v rozmezí -40 až -70 V, je 
vše v pořádku. Viceotáčkovým trimrem 
nastaví me bias na -46 V (katalog J.J. 
Electronic wadi -45 V pro anodový proud 
60 mA a maximálně 70 mA pro fixed 
bias). Zatím vše bez elektronek. Jestli-
že bude naše anodové napiti vyšši než 
250 V, budeme bias regulovat proud 
anody na oněch 60 mA. Proto je vhodné 
mít možnost podložit celé šasi v opačné 
poloze s elektronkami. Zasuneme trio-
du a ověříme velikost ss 2haviciho na-
pěti. Mělo by být maximálně 2,5 V. Lépe 
2,4 V. Jak je výše uvedeno, budeme 
nastavovat bias a tedy i anodový proud. 
Proto budeme měřit voltmetrem napětí 
na katodovém odporu (33 S2) a z úbytku 
vypočteme proud. I = U/R. čím menší 
předpětí, tím větši proud a naopak. Nepře-
kračujme katalogové hodnoty. Opatrnosti 
není nazbyt! Začneme zapojovat vstup-
nl obvody. Propojeni je realizováno pří-
mo součástkami stylem „vrabčí hnizdo". 
Vyplatí se zapojení si na papír nakreslit. 

Obr. 15. Vnitřní 
uspořádání 
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Obr. 16. Další přiklady 
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A ovšem pozor! Neoživujte bez záté-
že výstupniho transformátoru - naprázdno. 
U vstupních obvodů nebudou při pečlivé 
montáži problémy. Postačí kontrola volt-
metrem anodového napětí a proudu - opět 
na katodovém odporu. Přesvědčíme 
se, zda prochází signal ze vstupu. Mů-
žeme připojit bud generator, nebo CD. 
Musí „to hrár! 

Jestliže jsme dobře zemnili, zaručuji, 
že zesilovač „nebrušr ani trochu. Zem-
něni je trikem, který málokdo ovládá. Je 
vhodné vest signal logicky a postupně 
a zcela odděleně, nikde nepropojovat 
zem s kostrou. Na konci a na začátku 
pak zem připojí me přes kondenzátor 
47 nF/630 V na kostru. Tim se ornezi 
prostup rušivých signálů. Napájecí mi-
nus pól u vyhlazovadho kondenzátoru 
470 pF je bodem, kam vedeme zemně-
ní od katodových obvodů a nakonec 
i vstupního potenciometru. Smyčky nám 
mohou způsobit problémy. 

Ještě k přívodu sitoveho napětí. Je 
dobré použít třívodičovou vidlici se zá-
suvkou na panel (joke známe z počíta-
čů) a kolík připojit na kostru. Upozorněni: 
před každou manipulaci vybijte konden-
zátor odporem 10 fa/10 W! 

Literatura (výběr) 

Příručni katalog elektronek TESLA, 
roč. 1973. 
RK, 4/1967. 
Katalog JJ Electronic, Vacuum tubes. 
KE 6/2003. 
Electronique pratique, červenec-srpen 
2007. 
Glass Audio, 3/1996. 
Tabulky transformátorů TBP transfor-
mátory Blatná s.r.o. 
Radioamatér, 10/1939. 
Vlach, J: Lampárna. BEN, Praha 2004. 
Články v AR, citované. 
Internetové odkazy, citované. 
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K2 
konekte 

Navlékací blinkry 
pro cyklisty 

Radek Zeman 

Jezdíte v noci na kole a obáváte se, že nejste dostatečně vidět? 
Tak tady je jeden tip: Cílem bylo zrealizovat směrová světla (blink-
ry) pro cyklisty. Největší výhodou je úpiná nezávislost na jizdnim 
kole, maximální mobilita zařízení a jednoduchá obsluha. Blinkry je 
nutné vyrobit v identickém páru (pro každou paži vždy jeden). 
Blinkr tvarem připomíná fitness potítko. Cyklista ukazuje směr 
upaženou pail s připevněným blinkrem. Předtím blinkr zapne 
zmäčknutim o svou hrud'. 

Technické parametry 

Napájení: 
1x lithiový článek 3 V. 

Spotřeba: asi 3 mA v klidu. 

asi 30 mA v režimu blikání. 

Použití: výhradně v noci, cyklista. 

Viditelnost: reflexní pruhy, perfektní. 

Poznámka: nutné používat v páru, 

možná nepromokavá úprava. 

Zapojeni 

Schema je rozděleno na dvě části. 

První část obsahuje blok 1, který tvo-

01 jádro celého zařízeni. Blok 1 je pro-

TL2 

Obr. 3. Schéma 
zapojeni bloku 2 

Obr. 2. Schéma 
zapojeni bloku 1 

I7u 

pojen s blokem 2 trítilovým kablIkem 

(konektor K1 - K2 pouze gee( ploš-

ky). Blok 2 má pouze funkci blikající. 

Deska s plošnými spoji je jedno-

stranná. V bloku 1 lze stranu B na-

hradit drátovými propojkami. Dírky 

po obvodu slouží k přišiti zařízeni do 

rukávu. Na obr. 5 je také zobrazena 

pomocná destička (obr. 4), která po-
máhá ovládat (spinet) mikrospínač 

TL2. Destička má v sobě otvory (ty 

jsou i na desce), za které je přichyce-

na k desce s plošnými spoji. Je vyro-

bena z kusu tenkého plastu. V otvoru 

se nachází kolík (je možný i šroub), 

mčnič napčti 

Obr. 1. Blokové 
schéma blinkru • 
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Obr. 4. Upevnéni pomocné destičky 

který brání ve vypadnutí destičky. 
Vice viz obr. 4. Destička lehce doléhá 

na mikrospínač, tak aby s ni bylo 

možné volně hýbat nahoru a dolů. 

Celý blinkr se skládá ze čtyř zá-

kladních bloků: měnič napětí, mo-

nostabilní část, astabilní část a po-

slední je výkonná část 

Měnič napětí 

Zdrojem napšti je lithiový článek 

se jmenovitým napětím 3 V, které se 

zvyšuje na 5 V. Základem je obvod 

firmy Maxim MAX1724EZK50, který 

při napětí asi 3 V pracuje s účinnosti 

okolo 85 %. Obvod je zapojen podle 

doporučení výrobce a používá k čin-

nosti jedinou cívku L1 a dva tantalo-

vé kondenzátory. Vypínač V1 slouží 

k odpojeni měniče napětí a přechodu 

10 U1 do režimu standby (dlouhodo-
bé nepoužíváni zařízení). 

Monostabilni část 

Monostabilni část tvoři jeden ob-

vod časovače 555, kde rezistor R2 
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35mm -31 

Obr. 5. Deska s plognymi spoji bloku 1 Obr. 5a. Propojky na desce 

a kondenzátor C3 stanovujf délku im-
pulsu v úrovni H (5 V). Délka impulsu 
je přibližně T, = 1,1.R2.C3 = 11,3 s. 
Stisknutím tlačítka TL2 se na výstupu 
10 U2 objeví úroveň H, která ovládá 
astabilnf část následujIcího bloku. 
Kondenzátor C4 je blokovací a je do-
poručen výrobcem. 

Astabilní část 

Druhá část obvodu NE556 (2x 555 
v jednom pouzdře) je ovládána výstu-
pem první (monostabilní) části. Po 
dobu, kdy na vstupu /0 (reset) je úro-
veň H, astabilní obvod je spuštěn 
a generuje impulsy. Délka impulsů je 
definována rezistory R3, R4 a kon-
denzátorem C5: 
(H) T2 = 0,69.(R3 + R4).C5 = 0,3 s 
a (L) T, = 0,69.R4.C5 = 0,2 s. Celko-
vá perioda je tedy asi 0,5 s. S při-
hlédnutím k délce impulsu T, bude 
dioda blikat 22x (výstup 9). 

Výkonová část 

Je tvořena běžným tranzistorem 
T1 typu npn a diodou LED o průměru 
5 mm. Rezistory R5 a R6 omezuji 
proud tranzistorem Ti. Dioda je „su-
persvítivá" - oranžové barvy. 

Konstrukce 

Celé zařízení je tvořeno dvěma 
bloky: první (měnič napětí, monosta-
bilnI část a astabilní část), druhý (vý-
konová část). 

Oba bloky jsou na samostatných 
deskách s plošnými spoji a jsou spo-
jeny třižilovým kablikem. Vše je uspo-
řádáno podle obr. 7. 

třižilový 
kabel 

druhá část 

Obr. 7. 
Uspořádáni 

(řez) 

prvni část 

Obr. 8. Uspořádání 
(bokotys)  4 

thlilový 
kabel 

cca 6 cm 

Podpůrnou konstrukci tvoří ušitý 
nävlek na ruku, který blinkru dává po-
třebný tvar a chrání ho před poškoze-
ním - obr. 8. 

Osadíme postupně oba bloky a pro-
pojíme je přibližně 13 cm dlouhým třf-
žilovým kablikem (záleží na velikosti 
obvodu ruky nad zápěstím). 

Blok 1 osadíme a opatříme tlačít-
ko pomocnou destičkou (blinkr se 
bude lépe spínat). Jině úpravy nejsou 
zapotrebl. 

Na blok 2 připájíme diodu LED 
a před ní přilepíme asi 5 mm kuličku 
z hlinikové fólie (alobal). Tato kulička 
nám bude vytvářet rozptyl světla do 
okolí. Celou část s diodou a kuličkou 
nakonec zalijeme do pryskyřice (epo-
xy). Tím je tato část hotová a je při-
pravena na zašití do návleku. 

Pro realizaci návleku budeme po-
třebovat jednu silnější větší (celkem 
pár pro obě ruce) ponožku. Z ponožky 
použijeme pouze horní část, kterou 
odstfihneme asi 13 cm - viz obr. 9. 

Sešijeme opatrně odstřiženou část 
s lemem a vznikne nám návlek (toroid). 

Podle obr. 10 prostřihneme ná-
vlek, abychom mohli dovnitř vložit 
blok 1. Označíme si přibližně proti-
lehlé místo, kde si připravíme otvor 
na blok 2. Můžeme prostrčit a blok 2 
napevno zašít (z vnějšku). Následně 
přišijeme (do vnitřní strany - jinak ne-
půjde vyměnit článek) i blok 1, ale 
nezapomeneme volné mfsto pro su-
chý zip. Zip nám uzavře prostřižený 
otvor (výměna bateria). Návlek může-
me ještě opatřit reflexními proužky. 

Seznam součástek 

R1 3,3 kg 1 %, 1206 
R2 220 kf2, 1 %, 1206 
R3 10 ka 1 %, 1206 
R4 33 k0, 1 %, 1206 

Obr. 6. Deska s pošnými 
spoil bloku 2 

R5 10 k52, 1 %, 1206 
R6 22 S2, 1 %, 1206 
Cl 10 pF/16 V, SMD, CTS 

velikost A, tantalový 
C2 10 pF/16 V, SMD, CTS 

velikost A, tantalový 
C3 47 pF/16 V, SMD, CTS 

velikost C, tantalový 
C4 10 nF/50 V, CK1206, 

keram. 10 % X7R 
C5 10 pF/16 V, SMD, CTS 

velikost A, tantalový 
C6 10 nF/50 V, CK1206, 

keram. 10 X7R 
C7 47 pF/16 V, SMD, CTS 

velikost C, tantalový 
Ul MAX1724EZK50 
U2 NE556 SMD 
Ti BC817-25 SMD 
D1 L-HLMP-EJ08, 5 mm, 

oranžová 605 nm, 
5500 až 16 000 mcd/20 mA, 

Vf(typ) = 2,02 V, 6° 
L1 TL 10 

Tlumivka axiální 
TL2 P-91720B, tact switch 

12 V, 0,05 A, 7,0 mm 
Bati B-GP CR2032 
Držák článku CR2032 9H2032 
V1 DIP 2L spínač DIL 2x EDG102L 
Ostatní: 
1x ponožka, šití, plastová destička 
asi 5 x 5 cm, alobal 5x5 cm, kousek 
drátu asi 3 cm nebo šroubek, suchý 
zip, epoxy. 

Seznam literatury 

[1] Katalogový list obvodu MAXI 724, 
vvww.maxim-ic.com. 
[2] Hájek, J.: Časovač 555 - praktická 
zapojení. BEN, Praha 2002. 

Poděkování 

Stavebnice byla inspirována spor-
tovní akci Aip 2007, proto děkuji všem 
zapáleným cyklistům. 

Obr. 10. Rozkreslený nävlek otvor pro OWOr pro 

Obr 9 
Odstřihnutí 
ponožky 

blok I blok I blok 2 

blok 2 suchý zip ttiiilový kablik 
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Akcelerometr G020 
Stanislav Kubin, junior 

Před nedávnem mě zaujaly iMEMS® akcelerometry od firmy 
Analog Devices. Hledal jsem nějaké praktické využití, když mi při-
šla poptávka po senzoru, který vyvolá poplach při otřesech/násil-
né manipulaci s vozidlem. A to bylo to pravé, protože právě 
k tomu jsou tyto akcelerometry jako dělané. Podobné „hračišky" 
najdeme kupříkladu vestavěné do přístrojů od firmy Apple (iPho-
ne, iTouch), kde detekují náklon přístroje a podle toho přizpůso-
buji - otäšeji obraz. 

Technické parametry 

Napájecí st i ss napětí: 7 až 18 V. 
Odebíraný proud: asi 2,4 mA. 
Počet snímaných os: maximálně 2. 
Maximální přetížení: 

podle použitého akcelerometru. 
Vystup: tranzistor npn (BC846), 

otevřený kolektor. 
ProvoznI teplota: -20 až +80 °C. 
Vnější rozměry: 32 x 42 x 12 mm. 

Popis 

Zařízeni původně vzniklo k ochre-
ně automobilů před neoprávněnou 
manipulaci či otřesy. Lze je bez pro-
blémů připojit k zabezpečovacím sys-
témům či alarmům. Senzor akcelero-
metru G020 reaguje již na malé změny 
(velmi záleží na použitém iMEMS® 
akcelerometru - viz dále). Detekuje 
dva druhy poplachů. První nastane 
v případě neoprávněné manipulace, 
tj. automobil změní na vice jak 1 s 
o 1,5 ° svou polohu. Tyto hodnoty 
vyplývají z testů, které se uskutečnily 
a dokazují, že poplach bude vyvolán 
např. při zvednuti heverem, odtažení 
vozidla, nastartování a následné jíz-
dě atd. Naopak při poryvech větru, 
kdy se automobil vychyluje kyvadlově 
na obě dvě strany, je do určitě míry 
senzor vůči těmto vnějším vlivům 

m.4 
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Obr. I. Princip měřenf iMEMS® 
akcelerometru 
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odolný. Druhý nastane při skokové 
změně (velikost této zmény lze libo-
volně nastavit v EE-PROM mikropro-
cesoru), která je vyvolaná prudkým 
nárazem at u2 automobilu (havárie 
nebo bouračka) do jiného předmětu, 
nebo předmětu (pád stromu) do auto-
mobilu. 
Z důvodu nestálosti měřených ve-

ličin v závislosti na teplotě (teplota 
uvnitř automobilu se např. y zimě, 
kdy je venkovní teplota pod bodem 
mrazu, při opuštění vozidla/vypnutí 
topeni změní i o několik °C za minu-
tu) probíhá asi každých 15 min kali-
brace. Senzor disponuje i jednodu-
chými diagnostickými nástroji. Pokud 
mikroprocesor zjistf, že iMEMS® ak-
celerometr nepracuje správně a zá-
važným způsobem ovlivňuje celou 
funkci senzoru, je asi na 6 s vyvolán 
poplach, ph kterém se do vnitřní pa-
měti mikroprocesoru (na adresu hi0t) 
zapíše chybový kód. Samozřejmě, že 
senzor není určen pouze do automo-
bilů pro kontrolu otřesů/manipulace 
s vozidlem, ale najde si, cliky nastavitel-
ným parametrům a velkému množství 
použitelných iMEMS® akcelerometrů 
s různými vlastnostmi, uplatněnt i v ji-
ných odvětvích. Jakých? To už nechá 
na vás. 

iMEMS® akcelerometry 

Akcelerometry jako takové, sou-
částky pro měřeni statického i dyna-
mického zrychlení, jsou vhodné jak 
pro určováni odstředivých nebo setr-
vačných sil, zrychlená, či pozice, tak 
i vibracl a näklonu. Akcelerometry 
tedy měrl shy uměle vyvolané (např. 
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ADX1.193 I +4 250g 8 mV/g ±5 Analog 0.4 5,000 cd 4.75 do 5.25 1.5 od -40 do 125 E-8 $7,70 

ADXL204 2 +/- 1.7g 620 mV/g ±4 Analog 2.5 170 od 3 do 6 0.5 od -40 do 125 E-8 812.00 

ADX1278 2 +4 70g 27mV/g 45 Analog 0.4 1,800 od 4.75 do 5.25 2.2 od -40 do 105 E-8 $10.50 

ADXL78 1 +/- 70g 27mV/g 45 Analog 0.4 1,800 Di 4.75 do 5_25 1.3 od -ID do 105 E-8 17.00 

ADXL103 I +/- I.7g 1000 mV/g +4 Analog 2.5 110 od 3 do 6 0.7 od +10 do 125 E-8 

E-8,512.00 

$7.75 

ADXL203...2.1.7g 1000 nt10g, Analor2.5 110 igrOd 3 do 6 ,: . 0.1. od 40 do 125 

ADXL311 2 +42 g 174 roV/g *15 

. f 

Analog 6 300 od 2.4 do 525 0.4 od 0 do 70 E-8 $,4.25 

Obr. 2. Tabulka použitelných iMEMS® akcelerometrů 

zrychlení) i gravitaci země (např. ná-
klon). Díky technologii iMEMS®, Ide-
rou má patentovanou firma ADI, lze 
celý akcelerometr, tj. senzor a obvo-
dy pro vyhodnocení umístit na jeden 
monolitický integrovaný obvod, čímž 
se sníží celková velikost, hmotnost 
i cena. Měření spočívá ve změně ka-
pacity vnitřního kondenzátoru. Tuto 
změnu způsobuje vzájemná vzdálenost, 
která je proměnná v závislosti sil/zrych-
leni působících vdané ose, jednot-
livých pólů onoho kondenzátoru, jak 
je vidět na obr. 1. Výstup je pak rea-
lizován buď pomoci PWM (Pulse 
Wide Modulation), nebo analogově, 
kde se střední hodnota (klidová, tj. na 
iMEMS® akcelerometr nepůsobí žád-
né zrychlení, gravitační pohy-
buje kolem 2,5 V. 

Kompatibilita 

Akcelerometr G020 lze samozřejmě 
osadit vice než jedním typem iMEMS® 
akcelerometrem. V podstatě lze pou-
žít jakýkoli akcelerometr s analogo-
vým výstupem, který lze napájet 5 V. 
Podmínkou je ovšem použit správné 
pouzdro (E-8). Dokonce nám nezále-
ží ani na počtu snímaných os, zařízení 
totiž vyhodnocuje každou osu/směr 
zvlášť a z toho vyplývá, že můžeme 
použít akcelerometr, který snímá jed-
nu i dvě osy. Původní návrh počítal 
s použitím iMEMS® akcelerometru 
ADXL202 (jeho charakteristiku vidí-
me na obr. 3) snímajícím dvě osy, 
protože jeho cena i vlastnosti byly pro 
poet( do automobilu naprosto vyho-
vující. Některé akcelerometry ‚vydrží" 
vetši přetížení, jiné jsou zas přesněj-
ší. Kterým akcelerometrem nakonec 
zařízení osadíme, záleží jenom na 
nás a na tom, kjakernu ůčelu ho sta-
víme. 

Funkce hardwaru 

Při návrhu schématu a následné 
DPS bylo dbáno hlavně na celkovou 
velikost, funkčnost a spolehlivost za-
řízení. Akcelerometr G020 je realizo-
ván hlavně součástkami SMD, díky 
čemuž lze senzor umístit do poměrně 
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Obr. 3. Charakteristika iMEMS® 
akcelerometru ADXL202 
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Obr. 5. Schema zapojeni 
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Obr. 6. Schema zapojená „senzont 
k akcelerometru 6020 

male krabičky. Zařízeni si lze velmi 
dobře přizpůsobit podle našich před-
stay, neboť je na nás, jestli bude sen-
zor v poloze horizontální nebo verti-
kální (viz Oživení). 

Protože vim, jak může být napáje-
ni přístrojů určených do automobilů, 
oproti laboratornímu napájeni, kde 
nikdy nechybí proudová ochrana, ris-
kantní, akcelerometr 6020 disponuje 
i usměrňovačem tvořeným ze čtyř 
diod. Napájecí napětí dále usměrňuje 
stabilizátor SMD 7805 chráněný dvě-
ma kondenzátory proti zakmitávání. 
Kondenzátorem 100 nF je chráněna 
i každá aktivní součástka, tj. iMEMS® 
akcelerometr a PIC12F675. Odporový 
délič, tvořený z rezistorů R4 (100 ki2) 
a R5 (270 kĽ2), vytváří z důvodu ma-
ximální možné přesnosti měřeni refe-
renčni napětí 3,64 V. Každý kanál 
iMEMS® akcelerometru musí být ošet-
řen kondenzátorem C„ a Cy, jehož ka-
pacitu vyčteme vždy z dokumentace 
pro příslušný typ. Záleží zde také na 
rychlosti, se kterou chceme, aby se 
snímané hodnoty aktualizovaly. Vý-
stup, jak již zde bylo dříve řečeno, je 
maximálně univerzální, protože díky 
otevřenému kolektoru a tranzistoru 

Obr. 7. DPS akcelerometru 6020 
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typu npn lze připojit logiku dvanácti-, 
pěti- i třívoltovou. 
Poznámka: Symboly na DPS akcele-
rometru 6020 pod tranzistorem Ti 
(80846) označují verzi. 

Funkce softwaru 

Celý program se mimo jiné sklá-
dá z několika dIlčfch podprogramů. 
Po zapnuti začne zařízení nabíhat 
(ustáleni). V tomto režimu se zaříze-
ní snaží ustálit - dostat do stálé polo-
hy - a to jak ve směru X, tak i Y. 
Vzorkování jednotlivých kanálů je 
s periodou asi 59 ms. Zařizenf lze po-
važovat za ustálené tehdy, je-li roz-
díl nejmenší a největší naměřeně 
hodnoty maximálně 1,5 °, tj. 2 bity. 
Nabíhání trvá asi 15 s tak, že se po-
rovnávají vždy dvě hodnoty. První 
hodnota byla naměřena a uložena 
pro další porovnáváni v okamžiku spuš-
tění intervalu potřebného pro ustáleni. 
Druhá hodnota je naopak aktuální. 
Oba dva kanály/směry/osy X a Y jsou 
na sobě naprosto nezávislé. Pokud 
nastane ve směru X nebo Y posuv 
o vice než 1,5 ° (tj. 2 bity), začne usta-
lování od začátku a všechny původně 
naměřené hodnoty budou smazány. 
V průběhu ustalováni se vytvářejí 
i dvě referenční hodnoty (jak pro směr 
X tak i pro Y). Každá výsledná refe-
renčni hodnota se skládá z aritmetic-
kého průměru 256 hodnot. 

Po úspěšném ustáleni přejde zaří-
zeni do režimu pohotovosti (pohoto-
vost). Zde se opět s periodou 59 ms 
porovnává referenční hodnota pří-
slušného kanálu s aktuální. Pokud se 
na dobu vice než 1 s jedna z aktuál-
ních hodnot vychýlí oproti referenční 
o vice než 1,5 ° (tj. 2 bity), aktivuje se 
výstup zařízení. Výstup zařízeni se 
také aktivuje, pokud v průběhu 59 ms 

GND 

nenastane skoková změna na jed-
nom ze vstupů pro směr X nebo Y o více 
než 0,9 V nebo o hodnotu X, která se 
nastavuje při programování do pa-
měti EE-PROM PIC na adresu h'00' 
(napětí pro aktivování výstupu lze vy-
počitat ze vzorce: U = 0,0035.X, pře-
vodní vztah mezi napětím a velikostí 
změny lze vyčíst z dokumentace pro 
daný iMEMS® akcelerometr). V tom-
to režimu se take korigují pravidelně 
referenční hodnoty. Poplach - aktivo-
vaný výstup zarizenf - výstup je vždy 
aktivovaný asi 1,5 sa po tomto časo-
vém intervalu zařízeni přejde do režimu 
jako po zapnutí, do režimu ustálení. 

Osazeni 

Drive než začneme s osazováním 
součástkami, méli bychom se roz-
hodnout, zda budoucí akcelerometr 
G020 budeme montovat horizontálně 
nebo vertikálně. Neboli které směry/osy 
chceme snímat. Je to z toho důvodu, 
že iMEMS® akcelerometr můžeme 
osadit budto přímo na hlavní DPS, 
nebo na menší DPS kolmo spojenou 
s již zmiňovanou základnou (tj. DPS, 
kde nalezneme veškerou řídici elek-
troniku i konektory). S akceleromet-
rem se pojí také filtračni kondenzátor 
1 nF, který osadíme na stejné místo. 
Nikdy však iMEMS® akcelerometrem 
neosazujeme obě DPS! Rozhodne-
me-li se tedy využit i menší DPS, 
osadfme ji vždy drive, než zařizeni 
zkompletujeme/propojíme obě dvě 
DPS. Vzhledem k tomu, že většina 
součástek je SMD, doporučoval bych 
všem, kteří s touto technologii nema-
ji moc zkušeností, použít speciální le-
pidlo. Tim pokaždé, drive než sou-
částku zapájíme, ji přilepíme, aby nám 
při pájeni „nedělala neplechu". Snad již 
nemusím připomínat postup, osazu-
jeme od nejmenšich součástek (SMD), 
dale zapá Erne konektory a nakonec 
celý akcelerometr G020 zkompletujeme. 

rinrird4r7.1- 7 1  

ey .,.«62Jíj 

Obr. a DPS „senzortf k akcelerometru 6020 
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) Na tomto zařízení je asi nejkrás-
nější, že je není zapotřebí vůbec oži-
vovat či nastavovat. Akcelerometr 
6020 si poradí dokonce s různými 
typy akcelerometrů. Prostě ho osadt-
me a zapneme. Jeho chování si mů-
žeme (pokud budeme chtít) do určité 
miry nastavit v paměti EE-PROM mi-
kroprocesoru, kterou naprogramujeme 
pees konektor X2 (ISP programová-
ní). Pees konektor X2, budeme-li mít 
k dispozici zdrojové kódy programu, 
naprogramujeme i celý PIC. Na dru-
hou stranu není třeba vůbec využívat 
program, který nabízím. Jestliže bu-
deme chtít například vice pochopit 
principy a práci s akcelerometry, není 
nic jednoduššího, než vzít již navrže-
nou OPS a trochu si „pohrát' s hod-
notami součástek C„ a C,, R4 a R5 
(vytvářejí referenčnI hodnotu pro pre-
vodník ND mikroprocesoru) atd. Pro-
gram si v tomto případě musíme na-
psat sami. Přeji hodně úspěchů! 

Oživení 

Montáž do krabičky 

Usazení do krabičky by nám ne-
mělo činit žádné problémy. Nejprve 
však musíme lupénkovou pilkou vy-

říznout otvor pro konektor X1 (napá-
jení a výstup zařízení). DPS vložíme 
do krabičky stranou se součástkami 
SMD směrem ke dnu a přišroubuje-
me ji dvěma vruty (nejsem si jist, 
zdali se vruty dodávají společně s kra-
bičkou; pokud ne, jedná se o samořezné 
vruty s válcovou hlavou, 3 x 5 mm). 
Celou krabičku pak zavřeme víč-
kem (krabička se skládá ze dvou 
částí), které pro jistotu přilepíme che-
moprenem apod. 

Seznam součástek 

R1, R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
Cl, C6 
C2, C5 
C3, C4 
D1, D2, D3, D4 
Cl 
IC2 
T1 

GPUTICKVOSCIOECLKIN 

GRUANYFIGV5C2CLKOUT 

GMINICLPNPP 

1 kg-2, SMD 
1,2 M52, SMD 
100 kü, SMD 
270 kG, SMD 
1,2 kš1, SMD 
100 nF, SMD 
4,7 pF, SMD 
47 nF, SMD 
1N4148, SMD 

PIC12F675, SMD 
78L05, SMD 
BC846 

Vs9 

E 
E 
o 
(V 

50 mm 

Obr. 9. Pohled na zkompletovaný 
akcelerometr 6020 

ADXL 
X1 
X2 
Krabička 

ADXL202, SMD 
PSH02-03W, DIL 
S1G20, DIL 
U-KP39U 

Naprogramovaný PIC12F675 (pro-
gram 6020) za cenu 99 Kč. Komplet 
(součástky, naprogramovaný PIC, OPS 
a krabička) za 299 Kč. Sestavený akce-
lerometr 6020 za 399 Kč. IMEMS0 
akcelerometr není součástí žádného 
baleni! Ke každé cené se připočítává 
poštovné a balné. Objednávat lze 
přes e-mat objednavka@schematic.cz, 
schematic@schematic, nebo na strán-
kách www.schematic.cz. 

Obr. 10. 
ISP/ICSP 
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Univerzální 
aktivní 

usměrňovač 
V časopisech uvádějících na svých 

stránkách zajímavá a praktická zapo-
jení se poměrně často objevuji různé 
varianty zapojení aktivních usměrňo-
vačů. Zvláštnosti obvodu na obr. 1 
[1] je to, že lze volit, zda propouští 
kladnou nebo invertuje zápornou část 
vstupního signálu, případně vytváří 
jeho absolutní hodnotu. Je-li zvolen 
vstup označený znaménkem - (spoje-
ný s R7) a přivedeno na něj záporné 
napětí IJIN, bude dioda D1 kladným 
výstupním napětím operačního zesi-
lovače 101A uzavřena. Protože proud 
do vstupů operačního zesilovače je 
zanedbatelný stejně jako napětí mezi 
nimi, pak při použití uvedených odpo-
rů rezistorů R1 až R7 platí, že zápor-
né napětí na anodě D1 je Up, r  1/1„,/3 
a na katodě D2 je napětí Us = -U,,, 
tedy stejně veliké, ale s kladnou pola-
ritou. Totéž napětí je i na neinvertup-
cím a invertujícfm vstupu 1010. S vy-
užitím těchto podmínek lze odvodit, 
že výstupnf napětí Limn = -SUA = -Utry. 
Výstupni napětí je tedy kladné a stej-
ně velké jako vstupní. Je-li napětí na 
vstupu - kladné, je dioda D2 závěrně 
polarizována a napětí na její katodě 
Ug je tedy nulové. Nulová budou i na-
pětí UA na neinvertujfcfm vstupu 101B 
a na výstupu obvodu. 

Analogicky tomu bude při volbě 
vstupu označeného znaménkem + 

(R6). Při kladném vstupním napětí 
platí, fe UB = U1,'/3 a napětí UA z 
= -UN/3. Za těchto podmínek nastaví 
101B na svém výstupu napětí limn = 
= U,N, tedy stejně, jaké je na zvole-
ném vstupu +. Pokud bude přivedeno 
napětí záporné, bude závěrně polari-
zována dioda D1 a podobně jako v mi-
nulém případě nastaví 101A na svém 
výstupu takové napětí, že v bodě B, 
stejně jako v A bude napětí nulové 
a stejné bude mít také výstup obvodu. 

Konečné je-li na vstup pro celovIn-
nä usměrnění označený na obr. 1 ± 
(R1) přiveden signal, který má klad-
nou polaritu, je nejprve invertován 
pomocí 101 a v bodě zapojení A je 
napětí -UN. Po další inverzi zesilova-
čem 101B je signal na výstupu opět 
kladný. Při záporném vstupním napě-
tí je v bodě B kladné napětí UB. Stej-
né napětí je i na invertujfcfm vstupu 
101B. Protože k němu v sérii zapojeně 

UdLi, 

vstup 

R7 6k65 

R6 
20k 

rezistory R4, R2 jej spojuji s virtuální 
nulou - inverturim vstupem 101A - pla-
tí, že UouT z 5U912. Ze vztahu platné-
ho pro proudy tekoucí do uzlu spoje-
ného s invertujícím vstupem 101A 
lze podle 1. Kirchhoffova zákona od-
vodit, že U2 z -2 UN/3 a výstupni na-
pěti je tedy opět kladné Uour z 
Rezistory je třeba vybrat tak, aby se 
jejich odpor minimálně lišil od uvede-
ných hodnot, v případě zdroje vstup-
ního signálu s nezanedbatelným vý-
stupním odporem je účelné předřadit 
zvolenému vstupu popisovaného ob-
vodu sledovat signálu. Ve schématu 
nejsou zakresleny obvyklé kondenzá-
tory blokující napájeni operačního 
zesilovače. 

JH 

[1] Bissell, H. Jr.: Rectifier tracks po-
sitive and negative peaks. EDN, 8. červ-
na 2006, s. 90, 92. 

R4 10k R5 10k 

-12v 

101 TL072 

01,2 1N4148 

OUT 

výstup 

Obr 1. Podle volby vstupu propustí univerzální přesný usměrňovač kladnou 
půlvInu, usměrní zápornou nebo pracuje jako celovInný 
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Tříbarevná 
prolínačka RGB 

Jan Horký 

Tento světelný efekt pracuje na principu směšování tří základ-
ních barev (červené, zelené a modré) z vysoce svítivých diod LED 
do jednoho místa na bílou plochu. Na tomto principu pracuje kaž-
dá televizní obrazovka. Ze základních th barev vzniká další jiná 
barva či odstín, včetně bile. 

Zapojení obsahuje tři stejné po-
malubäžné generátory trojúhelníko-
vého průběhu na principu integrátor 
- komparätor. Liší se jen odporem re-
zistorů R4, R9, R14 a 'Um jen mírným 
rozdílem v rychlosti průběhu. 
Z výstupů jsou napájeny tranzis-

tory s vysoce svítivými diodami LED 
v kolektorech. Třemi trimry mezi bä-
zemi a emitory tranzistorů se nasta-

- + 
12V \ 

Obr. 1. Schéma zapojená 

vuje poměr svítivosti jednotlivých ba-
rev. 

Světelný efekt lze využit mnoha 
způsoby. Nasvícením bile plochy vznik-
ne velmi pěkný efekt, pokud před tuto 
bílou plochu umístíme nějaký malý 
předmět nebo třeba nápis vystřiha-
ný z papíru, za kterým vznikají stí-
ny mnoha dalšich barev. Pokud vy-
montujeme z tzv. lampičky v solném 
krystalu žárovku na 230 V, stávající 
prolínačku dopinime o větší počet 
diod LED, vznikne též velmi pěkná 
světelná dekorace. 

Je možné rozšířit počet diod té-
měř neomezeně, při respektování se-
hove paralelní kombinace na napáje-
ní 12 V. Potom je take nutné vyměnit 
tranzistory za výkonové v Darlingto-
nově zapojeni (TIP122) nebo za tran-
zistory MOSFET IRF540. Pak je nut-
no odpory trimrů změnit na 22 ki-2. - 

Při osazováni nezapomeňte nej-
dříve osadit tři krátké drátové propoj-
ky napravo od C1, C2, C3. 

Napájeni přístroje je 12 V, odběr 
proudu max. 50 mA. 

en Ceres 
Obr. 2. 

_OM Deska 
s plošnými 

spoji 
a rozmístění 

T3 součástek 

Seznam součástek 

R1, R2, R5, 
R6, R10, R11, 
R15, R16 
R3, R8, R13 
R7, R12, R17 
R4 
R9 
R14 
P1, P2, P3 

22 kŠ2 
101(2 
470 S2 
1,8 MU 
2,2 MS2 
2,7 Mf2. 
5 kg 
trimr ležatý 

C1, C2, C3 1 pF/MKT 
Ti, T2, T3 BC546B 
OZ1, OZ2, OZ3 LM358 
D1, D2, D3 LED 

super červená, zelená, 
modrá o svítivosti 

nejméně 5000 mCd. 

Kompletní stavebnici, tj. všechny 
součástky, vyvrtanou desku, lze ob-
jednat za cenu 220 Kč u firmy Hobby 
elektro, K Haltýri 6, 594 01 Velké Me-
brit,: tel.: 776 853 844, hobbyel@joLcz 
www.webpark.cz/hobbyelektro 
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Vánoční stromeček 
s trojbarevnými LED 

Pavel Trutman 

Stromeček používá devět trojbarevných (RGB) svítivých diod se 
společnou anodou a je řízen mikroprocesorem. fřizení mikropro-
cesorem umožňuje snadno přidat barevný efekt nebo případné 
změnit jeho ovládáni. Dale umožňuje dokonalé ovládáni jednotli-

vých LED. Je možné ovládat každou barvu každé LED samostatně. 

Jas je řízen vždy pro jednu barvu 
společně. Pro zobrazováni se použí-
vá časový multiplex, který je vyvolán 
pravidelně interním přerušením pro-
cesoru přibližně každou 1 ms. Vlastní 
efekty jsou vytvořeny přímo v hlavním 
programu. 
Z praktických důvodů je konstruk-

ce rozdělena na dvě části. První je ří-
dicí část s mikroprocesorem (obr. 1), 
kterou lze po změně programu použit 
i pro jiné účely. Mikroprocesor 
PIC16F84A je v základním zapojeni 
a je řízen krystalem 4,43 MHz. Deska 
je dopiněna integrovaným stabilizáto-
rem napětí 7805, indikační LED a re-
setovacím tlačítkem. Všechny vstup-
ně-výstupni party mikroprocesoru 
a napájecí napětí jsou vyvedeny na 
20pinovou lištu, přes kterou se připo-
juji přídavná zařízení. Druhou části je 
maketa stromečku s elektronikou za-
jišťující buzeni LED a s ovládacími tla-
čítky (obr. 2). Obě bash jsou propoje-
ny kabelem. V mikroprocesoru PIC je 
naprogramováno 14 efektů: 
EFEKT 0 — postupně jsou předvede-

ny všechny následující efekty. 

Byl 

e eVe 

EFEKT 1 — střídání barev, levá stra-
na zelená, hvězda modrá, pravá 
strana červená a potom se strany 
vymění. 

EFEKT 2 — rozsvítí se zelený strome-
ček a modrá hvězda. Zleva dopra-
va a zpět přejíždí červená barva. 

EFEKT 3 — prolinänf barev, prolíná se 
modrá s červenou a modrá se ze-
lenou. 

EFEKT 4 — postupně se rozsvěcuje 
stromeček zeleně s modrou hvěz-
dou, červeně s modrou hvězdou 
a modře s červenou hvězdou. 

EFEKT 5 — postupně se rozsvěcuje 
barevný stromeček. 

EFEKT 6 — celý stromeček bliká čer-
veně, zeleně a modře. 

EFEKT 7 — celý stromeček bliká čer-
veně. 

J2 

n R2 n R3 
U 220 Li 220 

LEOS LEC1S2 

e e2e 

102 
7805T 

ľ1R4 n R5 
U 220 U 220 

LEDS3 LEON  

fl L* e2e 

R10 

3x 10k 

'ELI.1 

reset I 

EFEKT 8 — celý stromeček bliká zele-
ně. 

EFEKT 9 — celý stromeček bliká mod-
ře. 

EFEKT 10 — celý stromeček bliká mod-
rozeleně. 

EFEKT 11 — celý stromeček bliká mod-
ročerveně. 

EFEKT 12 — celý stromeček bliká čer-
venozelenš. 

EFEKT 13 — z pravé strany se rozsvě-
cuje zelená barva. Až se rozsvítí 
LED zcela vlevo, rozsvěcuje se 
z levé strany červená. Až se roz-
sviti poslednI LED vpravo, začne 
se z pravého konce rozsvěcovat 

4,93 MHz 
03 

04 01=2 

VOO RBI 
R66 
ROS 

OSOI RB4 
Rea 

0502 R02 
RBI 

MOLRI RBO 

TOOKVRA4 
RA3 
RA2 
RM 

VSS RM 

PIC1BFBMIP 

Obr. 1. Schéma desky s mikroprocesorem 
a napájecím zdrojem 

R6 
220 

LE DOA 

5/24e 

n 1113 
U 220 

LEDS° 

BC548B 

n R9 
U 220 

LE DS? 

•OEd 

13 
1005430 

Obr. 2. 
Schéma vánočního 

stromečku 
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Obr. 3 a 4. Deska s planými spa s mikroprocesorem a rozmístění součéstek na desce 

modrá. Pak začnou z [eve strany 
LED postupně zhasínat. 

EFEKT 14 - náhodně se rozsvěcují 
LED s náhodnou barvou. 

s 

70 

/T7 r"--40 

/ 60 

124 

145 

6 

Obr. 5. Aléčrt stromečku 

Volit jednotlivé efekty lze tlačttkem 
S1 smärem nahoru a tlačitkem S2 
směrem dolů. Rychlost blikáni lze 
měnit tlačítkem S3 v 15 krocích. Ano-
dy osmi bočních diod jsou zapojeny 
na port B (RBO až RB7) a anoda hväz-
dy je zapojena na port A (RA3). Kato-
dy diod, které řidl výběr barvy, jsou 
zapojeny přes spínací tranzistory Ti 
až n na port A (RAO až RA2). 

Řídict modul je postaven na desce 
podle obr. 3. Osazenou desku lze vlo-
žit do elektroinstalační krabice, viz 
fotografie prototypu. Obvody stromeč-
ku i s tlačítky jsou na zadní straně na 
univerzální desce. Desku zde proto 
neuvádím. 

Program pro mikroprocesor ve for-
mátu hex a zdrojový kód pro případ-
né úpravy efektů je k dispozici na 
internetových stránkách časopisu 
www.aradio.a. 

102 

U  

Rozpiska součástek 

?idiot modul: 
R1 
R2 
Cl, C2 
C3, C4 
C5 
01 
TL1 
T1 
KI 
K2 
X1 
101 

4,7 Ic.0 
470 12 
100 nF 
15 pF 
220 pF/16 V, elektrolyt. 
svítivá dioda 
spínací tlačítko (016) 
7805 
konektor 20 pinů 
napájecí konektor 
krystal 4,43 MHz 
PIC16F84A 

stromeček: 
12x rezistor 220 K2 
6x rezistor 10 1(0 
3x tranzistor npn, např. BC548B 
9x RGB LED se společnou anodou 
3x tlačitko pro volbu efektů 
konektor 20 pinů 

Obr 6 a 7. Fotografie řídicí jednotky a hotového stromečku s LED 
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Výkonná LED 5 W 
se spínaným regulátorem 

Petr Nosek 

Konstrukce spojuje výkonnou bílou LED s velkou svítivosti 
a spínaný regulator. Celé zařízeni včetně chladiče LED a chladiče 
regulátoru má rozměry asi 37 x 37 x 30 mm. Zapojení je navrženo 
pro napájecí napětí 9 až 12,5 V/800 mA. 

Výkonná bílá LED STARS má pří-
kon 5 W, napájecí napětí 6 až 7,5 V 
při spotřebě proudu 700 mA. Svítivost 
je 200 až 280 Im a vyzařovací úhel 
120 °. Kladný pól napájení LED je 
označen malým otvorem v jednom 
z napájecích vývodů. V zařízení je 
LED přišroubována na malý chladič 
o rozměru 37 x 37 x 5 mm. Tento chla-
dič jsem získal z procesoru ze staré-
ho PC. 

Spínaný regulator s monolitickým 
obvodem NCP3065 se stará o kon-
stantní budicf proud pro LED. Obvod 
NCP3065 je osazen tranzistorovým 
spínačem 1,5 A a pracuje v rozsahu 
vstupnfho napětí 3 až 40 V. 

Proud, který prochází LED, tj. vý-
stupni proud regulátoru prochází re-
zistorem R2. Uvnitř obvodu se toto 
napětí, přivedené na vývod 5, porov-
nává s vnitřní referenci 235 mV. Zpět-
ná vazba řicli šířku výstupních impul-
zů tak, aby výstupní proud vyvolal na 
rezistoru R2 úbytek napětí právě 
235 mV. Změnou odporu rezistoru R2 
je proto možné výstupni proud měnit 
v potřebném rozsahu, tj. od nuly do 
1,5 A. Nejlepší je použit R2 s odpo-

v 

Compain, 5 

rp 

C OUPAR TOR 

02 

COMPARATOA 

OSCILLA OR 

CT 

REFERENCE 
PEOULAT OR 

ONO 

rem 0,68 0/0,5 W a další rezistory 
připojovat paralelně. 

Obvod NCP3065 je schopen pra-
covat až do kmitočtu 250 Hz. Je také 
vybaven termokontrolou s hysterezí, 
která měnič vypne, dosáhne-li teplo-
ta čipu 160 t. 

Deska s plošnými spoji regulátoru 
je na obr. 3. Osadte desku součást-
kami. Pro lepší odvod tepla z 10 na 
něj přilepte malý chladič. Tlumivka 
musí být dimenzována na proud ale-
spoň 800 mA. Po osazeni desku dů-
kladně zkontrolujte. Výkonnou LED je 
nutně chladit. LED přišroubujte k chla-
diči, pro lepší odvod tepla styčnou plo-
chu namázněte teplovodivou pastou. 
Desku regulátoru jsem k chladiči při-
pevnil přes izolační distančni sloup-
ky. K upevnění desky ke chladiči může 
posloužit malá vázací páska. Propoj-
te LED s regulátorem. 

Zařízení by mělo pracovat na prv-
ní připojení. Pro kontrolu však dopo-
ručuji použít napájecf zdroj s omeze-
ním proudu nastaveným na 800 mA 
a výstupnim napětím 12 V. Do série 
s LED připojte ampérmetr, který by 
ma ukazovat proud asi 780 mA, a pa-

Obr. I. Blokové zapojení obvodu NCP3065 

.9 at 
125V 

„NO 

Obr. 2 

1 

LED. 

LEO 

LED W 
0,7A/5 ₹ 7,5V 

Zapojení regulátoru proudu pro 
výkonnou LED 

Obr. 3 a 4. 
Deska s plošnými spoji 
regulátoru proudu pro 

výkonnou LED a row-Arent 
součástek na desce 

raleInš k LED připojte voltmetr, na kte-
rém naměříte napětí asi 6,7 V. 

Zařízení regulátoru s LED je navr-
ženo pro osazení do venkovních ve-
stavných lamp pro dostatečné osvět-
lent chodníčků a zahrady. 

Pro nadstandardnf výkon LED zva-
žuji použití ive stolní lampě nebo jako 
výkonně osvětlení zvětšovací lupy. 

R1 
R2, R3 
Cl 
C2 
C3 
Li 
D1 
Ul 
LED 

Obr. 5 a 6. Osazená deska 
a LED na chladidi 

Seznam součástek 

15 k0 
0,22 010,5 W 
2,2 nF 
1 pF/10 V 
220 pF/35 V 
680 pH/800 mA 
1N5819 
NCP3065, PDIP 8 
LED STARS White 
280 Im/120 ° (GM) 
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PIR detektor s kamerou 
Záznam obrazu v hlídaném prostoru 

je dnes již běžnou záležitostí. Podívej-

me se na alternativu bezdrátového pře-
nosu snímků ze střeženého prostoru a 

jejich bezpečného uložení na serveru 
mimo střežený objekt. Bezdrátový PIR 
detektor s kamerou systému OASiS 
z Jablotronu umožňuje detekovat po-
hyb ve střeženém prostoru a poskyt-
nout snímky pořízené při jeho narušení. 
Vizuálně tak potvrzuje poplach. 

Bezdrátový pohybový detektor JA-84P 
je vybavený kamerou a bleskem pro fotogra-
fováni v noci. Jeho kamera je schopna poři-
zovat černobílé statické snímky v rozlišeni 
160 x 128 bodů. Je-li zaznamenán pohyb, 
je pořízena sekvence čtyř fotografií. První 
bez blesku a následující snímky s bleskem 
(po 1 vteřině). Ty jsou uloženy v interní pa-
měti detektoru a v komprimované podobě 
v JPG formátu jsou bezdrátově přenášeny 
na ústřednu a odtud na zabezpečený server 
www.img.jablotron.cz. Zde si je může ma-

jitel kdykoliv prohlédnout. Ochrana 
před neoprávněným přistupem 

0 400 k jednotlivým snímkům je 

, zabezpečena přistu-
povým jménem 
a heslem. Od-
kaz na 
těni snímku si 

7 může majitel 
nechávat poslat 
i na mobilní telefon, 
a na sr-dinky se po-

dívat okamžitě. Steel 
běžný telefon umožňují-

cí práci s internetem. 

Na serveru jsou archivo-
vány i starší snímky a každý 

je zde uložen včetně data 
a času pořízeni. U každého 
snímku je take informace 
o zdroji snímků; je-li tedy 
✓ instalaci více detektorů 
s kamerou, je snadno rozli-
šitelně, od kterého snímky 
pocházejí. 

Každý uživatel mä po-
chopitelně možnost spra-
vovat na svém účtu vice 
různých objektů a přidávat 
podřízené uživatele, kteří 
maji mít také přistup k foto-
grafiím, ale nesmí editovat 
ani přidávat budovy a nesmí 
vytvářet další uživatele. Pod-
řízeným uživatelům může 
uživatel — administrator na-
stavit přístup pouze k vybra-
ným objektům. 

JABLOTRON 

1313.11XEY, PAIDILV OBJEKE NASTAVENI KEMP 

Objekt 3ablotronEi ObrázkIll na stránku: 12 El 

Ca,: 

CID: 

Událost 

Detektor: 

SX. Fst 

22.07.20138 09:00:41 čas: 
711515113001003 CID: 

Poplach Událost 

Periferde 003 - Detektor: 

camera 

Hlavním úkolem vestavěné kamery je 
potvrdit poplach způsobený člověkem, a roz-
poznat jej tak od falešných poplachů. Vesta-
věný blesk detektoru především osvětluje 
scénu, ale má take další důležité funkce: 

• Neočekávané světlo blesku upoutá 
pozornost pachatele na detektor a to vý-
razně zvýší pravděpodobnost, že se otoči 
směrem k detektoru a na dalším snímku 
bude vidět jeho tvář. 
• Blesk dává jasně na-

jevo, že pachatel byl dete-
kován, col jej může přimět 
k útěku. Pokud ne, pokusí 
se nejspíš detektor zničit a 
vyvolá sabotážni poplach. 
Sabotážní poplach je jas-
ným potvrzením pachatelo-
vy přítomnosti a jeho report 
předběhne i přenášení foto-
grafie. 

Detektor komunikuje 
s ústřednou obousměrně a 
chová se podle toho, v jakém 
režimu se právě ústředna 
nachází. Je-li ústředna odjiš-
těna, detektor nefotografuje. 
Po pořízení jsou snímky pre-
nášeny do ústředny. K pře-
nosu fotografií ze střežených 
prostor must být v ústředně 
odpovídající komunikátor (GSM/GPRS ko-
munikátor JA-80Y — od verze sw. XA61010 
nebo LAN/TEL komunikátor JA-80V — od 
verze sw. XA64005) a modul pro zpracováni 
dat JA-800 připojený na kabel sběrnice ko-
munikátoru. 

7. 

Pc 

• Do ústředny OASIS může být naučeno 
více PIR detektorů s kamerou a pokud jich 
během krátké doby fotí vice najednou, pře-
nášejí snímky do ústředny ve stejném pořa-
dí, v jakém byly aktivovány. Detektor může 
fungovat i bez přenosů snímků na server a 
pořízené fotografie se pak ukládají pouze 
lokálně v interní paměti detektoru (posled-
ních 61 snímků), která je přístupná přes 
USB port. 

Se svými dotazy se mů-
žete obracet na pracovníky 
Jablotronu, a nebo na oficiální 
zástupce. 

JABLOTRON 

Brno: 
Deter, tel.: 547 241 849 
Ilmoolorm, tel.: 545 210 562 
Ceske Budejovice: 
[loch, tel.: 608 578 636 
Hradec Kralove: 
Elsyco Trade,tel.: 495 522 041 
Chomutov: 
Okénka, tel.: 474 621 004 
Jablonec nod Nisou: 
Telmo, tel.: 483 359 138 

Karlovy Vary: Most: Teplice: 
J. Urbanowl, tel.: 355 328 979 RSA Stun, tel.: 476 709 786 RSA Saksun, tel.: 417 577 924 
Karviná: Olomouc: Ústi and Lobe= 
Kyrik Alarm tel.: 596 345 098 Josef Kvopil, tel.: 585 412 742 Okénku, tel.: 475 501 610 
Kolín: Petr film icl.: 777 345 845 Valašské Meziříčí: 
CT Semis, tal.: 321 723 358 Ostrova: AT-Novo, tel.: 571 627 814 
Htorniiice: MV-Hodino, tel.: 596 110 015 
Eurosys, tel.: 416 737 300 Pardubice: Praha: 
Mladá Boleslav: Elsyco Trode,tel.:466 535 413 Axl Electron., tel.: 266 312 043 
kol Heal °nits, tel.: 326 733 485 Plzeň: E'rech, tel.: 267 021 212 

J. Urbanovd, tel.: 377 539 164 Okénko, tel.: 773 174 461 

JABLOIRON ALARMS s., 
Pod Skalkou 33 

466 01 Jablonec nod Nisou 

tel.:483 559 911, lax: 483 559 993 

prodej@jablohon.a, wwwlabloiron.a 

Dovozce no Slovensko: 
Mkt= Slovakia s. r. o. , iilina 

Tel.: +421-41-5640264 



FX 614P  
LIN-IC Modem 
1200 billsec. 
(-TMC 3105 DIP16) 

NU 11P06  
MOS-P-m 
60V / 9,4A / 311W /0,185 
70251 (Wok) 

TL 1451ACD  
UN-IC PWM kontrolěr 
pro měniče podsviceni, 
-20+85 'C; SOIS 

Mg3001D_  
'Mid Wed pro PINM - 

en/reel StrespeP Pre Snug 1fl319,1 
tedanDieptiomnipia„„,  

IDVB-T přijimaš TechniSat DigiMod T1, střibrokěerná; miniaturní rozměry, napájení 12V (vhodný na cesty, např. 
do karavanu) 

-tePirQ" --

k PK- 1#13 1 
..t"d°11tritamenewa i 

1590,-t 

BS 3301  
Digitální multimetr pentype 3 3/4" LCD, automat. 7 
Mel( V, A, 0, Hz, diody 
a politest obvodu 

MTR-40W-2 
Wove transformátor 
pro elektronkový zesilovač 
s 2eEL34 na koncovém stupni 

DIGIPAL 2 V naší nabídce se obfevila nova serie ventilátorů napájených stejnosměrným napětím tit-mySYRON - HA Series „Super 
. DUB-T přijimaE TechniSat DigiPal 2, stříbrná; možnost e. Silence Fantilovou serif HA charakterizuje velmi nízká úroveň hluku a nízká úroveň rozběhového napětí. Ventilatory 
propojení s domácím kinemv kvalitě Dolby Digital AC3; As.. HA byly vyrobeny v soulaclu s technologií MICRO-MOTOR. Díky použilitelo technologie se firma' Simon podařito znaěně 

mořnost aktualizace SW pomocí antény nebo RS232 snăžit éro veď hluku ventilátoru, přičemž byl současně zajištěn dokonalý efekt Wawa': 

F 
IPřístroje DICIPAL 2 i DIGIMOOTI jsou vhodné pro příjem všech volných programů dignálnipozemnitelevize. 

Jednoduchá obsluha s mnoha funkcemi y českém menu 
zaručuje přehledné ovládáni Elektronický programový 
pro vodce nabízí u mnoha programů kompletnItýdenní 
program a informuje diváka o filmových premiérách. 
Vlastnosti: 4000 předvoleb, OVB-T tuner, český teletext 
a OSO menu, aulelnstalace 

• .1, 
• •_.3 e 

(1690,-U 
DIGIMOD Ti  

MW 1524/90 
Síťový napáječ pro nolebooky 1516/18,5/19,5/2022124V, 
90W; impulnd zdroj, vstup 100-240V / 50-60Hz, 
vč. !dove šňůry, výstup kabel 1,2 m• 
7 výměnných koncovek 
pro notebooky. 

COR EL 0- 4 
Nahileě Pb akumulátorů OE's 
12V, 2/4A; Pro všechny druhy 
Pb oku. Udržovací napětí, 
zimouletni režim, ochrana 
proti přepělování a zkratu, 
odolnost proti vlhku, 
magnetický držák. 

• 

CM 2703  
Digitální multimetr 
3 3/4" LCD, automat. IMari V, A, 0, Hz, F. diody 
a spojitost obvodu 

SOE 111111IC 
112 

ELECTRONICS 

HA92251V4 HACO251S4 
Ventilator vapo 
MAGLEV SUNON 
12 VDC 10,9 W 
1700 ot./min. 
47,7 m'ai 
17,7 dB 
92x92x25 mm 
69,7 g 

HA60251V4 
Ventilator vapo 
MAGLEV SUNON 
12 UDC/O,? W 
2500 ot./min. 
23,4 nn 
13,8 dB 
60x60x25 mm 
41,5 g 

HA40101V4 
Ventilator vapo 
MAGLEV SUNON 
12 VOC / 0,8 W 
4500 ot./min. 
9,0 
18,2 dB 
40s4Dx10 mm 
14,7 g 

Ventilator kluzný 
SUNON 
12 VDC/ 1,9 W 
1600 ot./min. 
93,4 eh 
29,6 dB 
120.120x25 mm 
99 g 

PRODEJ 

F 

HA80251V4 
Ventilator vapo 
MAGLEV SUNON 
12VDC/0,8W 
2000 ot./min. 
40,2 
22,1 dB 
80.80x25 mm 
62,4 g 

79,-

HA40201V4 
Ventilator vapo 
MAGLEV SUNON 
12 UDC/OS W 
4700 ot./min. 
9,3 m'Ai 
12,8 dB 
40x40x20 mm 
30,6 g 

ZASILKOVÁ SLUŽBA A VELKOOBCHOD 
GES-ELECTRONICS, as. 
Studentská 55a, 323 00 Plzeň • 

237 73 73 111 vivá.v.ges. z 
J 37 73 73 999 te.e.sholl 
g ges@ges.cz New 

PRAHA 2, Vinohradská 81 2 222 72 48 03 Ed ges.praha@ges.c.: 

BRNO, Křenová 29 2 543 25 73 73 J ges.brno@ges.ca 
' OSTRAVA, 28. Njna 273 2 596 63 73 73 21 ges.ostrava@ges.c 

• PLZEŇ, Studentská 55a 2 37 73 73 311 rd ges.plzen@ges.c. 

HRADEC KRÁLOVE, Habrmanova 14 2 495 53 23 68 CI ges.hradec@ges.r..-
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NOVINKY V NAŠEM SORTIMENTU 

ODĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR 10A 

OT230.100 
napájecí napští: 
výstupní napětí: 
výstupní proud: 
oddělení: 

1400e 
230V/50 Hz 
230V 
10,0A 
4kV 

3F ODDĚLENÝ AUTOTRANSFORMÁTOR 3x 6A esli1/4 

RZ3F400.060 

LABORATORNÍ ZDROJE 

P230R51D 

2x DC 0 ÷ 30V / 0 + 4A 
1 x DC 5V / 3A 

L240R51D 

2x DC 0 + 40V / 0 + 3A 
lx DC 5V I 3A 

napájecí napětí: 
výstupní napětí: 
výstupní proud: 
oddělení: 

P130R51D 

lx DC 0 + 30V / 0 ÷ 4A 
lx DC 5V / 3A 

L140R51D 

lx DC 0 + 40V / 0 ÷ 3A 
lx DC 5V 3A 

3x 400V / 50Hz 
3x <5 ÷ 400V 
3x 6,0A 
4kV 

V130R5OD 

1 x DC 0 + 30V / O + 10A 

V140R5OD 

lx DC 0 + 40V / O ÷ 10A 

VÍCE NALEZNETE NA WWW.DIAMETRAL.CZ 

ď DIAMETRAL spot s r.o., Hrdofiovická 178, 193 00 Praha - Horní Počernice 
tel./fax 2 8192 5939-40, e-mail: info@diametratcz, www.diametratcz « DIAMETRAL 



EMP0a spol. s,r.o. 
MĚŘICÍ TECHNIKA 

U NOVÝCH VIL 18, 100 00 PRAHA 10 
Tel.: 241 742 084, fax: 241 742 088, info@empos.cz, www.empos.c7 

••••••••••••••••••••.AIMATA 
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Video generator TRF 958 s modulatorem DVB-T le univerzální přístroj s podporou všech hlavních analogových a 
digitálních TV systémů. Umožfiuje práci v analogových soustavách PAL, SECAM, NTSC a všech podstandardech. 
Digitální výstupy poskytují signál DV601/656, MPEG2 programový a transportní stream, DVB, ATSC a další 
signály. Dalšími přednostmi jsou výstupy HDMI a DVI-I, možnošt DVB-C a DVB-S modulátorů, interface USB 2.0, 
RS 232 a tím možnost konfigurace pomoci počítače. 

Vice informaci naleznete na www.empos.cz 

• 
emitor Měřič TV signálu 

Digiair dB je příruční měřič síly televizního signálu v pásmu 45-860 
MHz (krokování po kanálech) s kalibrovaným vstupním deem. Síla 
signálu je zobrazována bargrafem na podsvětleném displeji a měřena 
v dBuV (úroveň 30-90 dBuV), s udáním maximální naměřené hodnoty. 
Přístroj umožňuje též zobrazení kompletního spektra a v něm měření 
síly signálu. Je možno předprogramovat 3x6 kanálů pro rychle 
porovnání síly signálu. Jednoduché měření digitálního pozemního 
vysílání (výkon vysílaný v digitálním kanálu). Napájen je z 
akumulátorové baterie, napájeni pro anténní zesilovač 5/12 V. 

Vice informaci naleznete na www.empos.cz 

Qa elan 
DIGITAL 81,1111•18 UMITAD USB moduly 

USBscope50 - digitální osciloskop do 75 MHz, 50 Ms/s, 
1Gs/s (opakující se děje), citlivost 30 mV/d, záznam 3000 
vzorků. Dodávka bez sondy." Dodáváme též jako sadu 
dvoukanálového osciloskopu včetně dvou sond. 
USBpulse100 - pulsní generátor do 100 MHz, amplituda 
1,5-5 V (po 13,7 mV), časová základna 12,5 MHz. 
USBwave12 - funkční generátor 0-12,5 MHz, amplituda 0-
10 V, offset ±10 V, výstupni signál: sinus, obdélní, pila. 
USBcount50 - frekvenční šítač, měření frekvence/perioda, 
módy RUN, STOP, ONCE, kmitočty: 100, 10, 1 MHz, 
rozsah pásma až 50/100 MHz, napětí 1,5-5V (po 13,7 mV). 

Možnost propojeni až 4 modulů se vzájemnou synchronizaci pro funkci 4-kanálového modulu. Napájeni přes USB, 
velikost flash disku. Dodáváno s propojovacími konektory a CD se softwarem pro Windows 98/2000/XPNista. 

Vice informaci naleznete na www.empos.cz 

Krásné Vánoce a úspšáný nový rok 2009 Vám přeje 

neioešsamottt o. 
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Dokonzdost 'ta 
tiehirri p 

Standardní polovodiče 
Ekvivalenty běžných komponentů 
s výhodnou cenovou nabídkou 

Diskrétní polovodičové součástky 
Signálové diody standardní a rychlé 
Usměrňovací diody stand., Schotkyho a rychlé 
Zenerovy diody, transily 
Usměrňovací můstky standardní a rychlé 
Bipolární tranzistory a MOSFET 

Integrované obvody 
Stabilizátory standardní a nízkoúbytkové 
Obvody pro spínané zdroje, PWM 
Napěťové reference 
Operační zesilovače a komparátory 
Hlídače napětí 
Obvody pro napájení LED 

TAIWAN 
SEMICONDUCTOR 

Vysoká-kvalita výroby a spolehlivost 
potvrzena certifikáty QS9000, /S09002, 
ISO 14001 a TS16949 pro automotive 

Microdis Electronics s.r.o. 
Vojkov 103 
251 01 Iťičany u Prahy 
Czech Republic 

. 
Microdis Electronics s.r.o. Microdis Electronics s.r.o. 
Čapkova 22 Krara 7 
678 01 Blansko 974 01 Banská Bystrica 
Czech Republic Slovakia 

www. m i c rod is. net 

Microdis 
Ę gstwifitre E-mail CZ: Microdis.CZOMicrodis.net E-mail SK: Microdis.SKOMicrodis.net 
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• Kabel PC DVI-1/ OVI-1 SINGLE UN 
19204030 
samec/samec 2x 18+5pin 
Obl. L P112 - 7300009000 3 m 
013. C. Ft12 - 7300009100 5 m 
041. PEI2 -7300008900 10 m 

Kabel PC DVI-D / DVI-0 
SINGLE LINK 192*(1080 

samec/samec 2818+1pin 
Obi. Z. P112 - 7300008600 I.8 m 
Obj. č. PE12 - 7300008803 15 m 

2631634 
95,212fee 

f' mobil: 0.52e12-6.0 

ame@amem 

808,201« 
368,901« 

iimon 

208,3cne 
809,201« 

Kabel PC DVI-D 
/ DVI-D DUAL UNK 2048x1536 
samec/samec 2x 24+1pin 
Obl. č. PEI2 - 7300007803 5 m 321,30 
013.1. PEI2 - 7300007903 1,8 m- 226,10 
Obj. Ĺ PEI2 - 7300008000 3 m 246,30 

Kabel PC DVI-A /VGA 
18+5pin samec/samec 15pin 
Obj. č. PEI2 - 7300008100 1,8 m 149,90 Kč 
Obj. Ĺ 1:112 - 7300008300 5m 273110 Kč 

Kobel PC HDMI / DVI-D 
19pin samec/samec 18+1pin 
Obj. L nE12 -7300006500 1m 

FE12 -7303006600 2m 
704 Ĺ PE12 - 73000067OD 3m 
Obi. č K12-7300006830 5m 

‚Obj. e.PE12 - 7300007300 10m 
013.1.12112 - 7300007500 15 m 
Obl.ePE12 - 7300007403 20m 

Kabel PC HDMI / HDMI 
samec/samec 19 pin 
Obj. Ĺ PEI2 - 7300006200 1 rn 196 
Obi. Ĺ PE12 1,7300006300 10 m 928,2 

Ĺ K12.7300006400 15 m 1390,pr 
Obi. L P112 - 7300007000 3 m 339 ' 
Obj. 1. PE12.7300007100 2m 19 
Obj. Ĺ P02 -7300007200 5 m 

Kabel optický TOSUNK 

opliclu5 propojení Audio 
Obi. PEI2 - A000019603 1 m 
Obi. č. PEI2 - 4000019700 3 m 
Obj. Z. P112 - 4000045600 5 m 

Tiskoý4 chyby vyhrazeny. 

"4« 

Kabel °pile TOSUNK 
/3,5 mm jack oplický 
optidoS propojent Audio 
Obj. e P112-4000044000 1m 

* Obj. č.PE12 - 4000043900 2 m 
Obi č. P112 - 4000043800 3 m 

etc to 

65,501« 
8320n 
89,30KE, 

_ 

Kabel CINCH / CINCH 75 ohm 

DIGITAL COAX 
Obi. č. PE12 - #000023200 15 m 90 
ON. č. F412 4000023180 5 m 0 

Kobel COM HOME CINEMA 
optický TOSUNK /TOSUNK 
2xsifněný, 2xferit Mir 
Obj č PE12 - 4000028700 0,5 m 
014Ĺ PE12 - A0300284500 1 m 
Obi e 1112 - 4030034100 2 in 
Obi PE12 - 4000028800 3 m 
Obi PE12 - 4000028900 5 m 
Obj. č FE12 - 4000034400 10m 

, 

Kabel COM HOME 
CINEMA 

2xCINCH / 2xCINCH 
2xslinEný 
ON. L FE12 - 4000031900 015 m 
Obj. Ĺ FE12 - 4000033400 15 m 
Obj. č.P112-4000032100 3 m 
Obi. t. F412 - A000032100 5 m 

161,60 K2, 
190,401« 
238,00 KZ 
273,70 K2 
357,00 ICE 
539,10 KE 

Kobel COM HOME CINEMA 

SCAR! / 2xCINCH+S-VHS 
2xstinéný, přepínač vstup/ 

Wee 
Obi. č. P112 -13.0000297001,5 m Mare 
Obj. PE12 - 4000029800- 3 m 445,10 Kč 
Obj. 17112,4000029900 5 m _428,40 Kč 

Kabel COM HOME CINEMA 
2xCINCH+S-VHS 

/ 2xCINCH-,-S-V1-IS 
27311n6nE, 2nlerii Ellr 
obj.L PE12 -4000033900 1.5 m 
Obj. Ĺ P112 - 4000034000 3 m 

č. PE12 - 4000034200 5 rn 

Kabel COM HOME CINEMA 
SCART /SCART 

2xstibéný, kulatý 
04Z. K12 - 4000029030' 1,5 
Obi. t - 4000029300 3 n1 
04 L. PE12 - 4000029100 5m 
Obj. č. K12.3000029200 10m 

238,00 Kč 
297,501« 
374,801« 

Kabel COM HOME 
CINEMA SCART/SCART 

2xstrněný, plochý 
Obi. E. PEI2 - A000028400 0,75 m 285,60KE 
014 č. PE12 -3000028300 1,5 m 345,101« 
Obi. t. K-12 -4000028200 3 m _428,40M 
ON C. P112 -4000W28500 5 m 559,30 K2 
ON. C. P112 -400002810D 10 m 

Kabel COM COM HOME CINEMA 

3,5 mm jack / 2xCINCH 
2xstinEný, 2xferit Wb-
Obi, č.PE12 - A000033600 15m 
ObiĹ P112-4000033800 3m 
Obj. Ĺ PE12 - 3000033700 5 m 
0171.č.K12- 3000033500 10m 

160,701« 
244,001« 
368,901« 
595,001« 

Kobel COM HOME CINEMA 

S-VHS /5-VHS 
2xstrriéný, 2xferit Altr 
ONE. PE12 4000032800 1,5 m 141,60 Kč 
Obi, C. P112 - A000032700 ä m 14.4;eo Kč 
Obi, Z. PE12 - A000032900 5 in «02,30 K2 
Obi. Z. PE12 - 8000032600 10m 309,401« 
Obi. C. PE12 - 4000032500 20 mč 665,30 Kč 

Kabel COM HOME CINEMA 
CINCH / CINCH 75 ohm 

2xsliťiéný, 2;1440.8> 
Obit. 1112 - 4000033000 1 m 
Obl. C. P112 - 3000033100 3 m 
Obi. C. PE12 - 4000033200 5 m 

1.13112 - 40000333W 10 m 

130,90 KE 
202,301« 
220,20Kč 
329,60KE 

Kobel COM HOME CINEMA 

SCART /3/CINCH 
2xstínéný, přepínač vstup/výstup 
Obl.č. PE12 -4000029500 1,5m 
Obl. PE12 - AC00029400 3 m 
obi.LPI12-4000029600 5 m 

Obi. C. PE12 -A000042900 

SCARY - 3xSCART shibmý 
+SVHS+3xCINCH WC 02-0925 
kabel 50 an, Servo SIIIIM0 172,594 
40000429 

Kabel COM HOME CINEMA 
SCART/S-VHS 
2xstihaný 
Obj.1. PE12 -4000032400 1,5 in 1190,40/C8 
Obi. L PE12 -4000032300 5 m 335,60 ICE 

0144E02: 73000069 
Redukce HDMI / DVI-D 
19 pin samice/samec 24+1 pin 285,601(č, 

'Of 

WWW • a  en e  6C 



alrZAP alaleeaarronon ČESKÝ VÝROBCE A DOVOZCE ELEKTRONIKY Telefonické objednávky. Po • Pá: 7:30 - 16:00 tel.: +420 518 628 596, +420 518 324 086, mob.: +420 776 586 866 

Adresa provozovny: Lidéřovice 151,Vnoravy, P5d 696 61 

LAJ fax: ±420518 324 088, e-mail: flajzarnajzatcz 
sOt 

GSM KOMUNII1ATOR 
, 

1
 Dozměrove velmi malý GSM komunikátor osazený GSM modulem a nejmodernějšími součástkami - vybaven 
ntremi univerzálními vstupy a jedním reléovým výstupem přímo na desce s možností připojen, dalších dvou 
externích výkonových relé. Každému vstupu lze přiřadit až tři telefonnicisla a samostatnou sms zprávu.Výstupy 

jsou ovládány sms zprávami, nebo bezplatně pouhým prozvonéním.Velké možnosti konfigurace každého vstupu 

zvlášť Ovládáni je možné bud'sms zprávami, prozvoněním, nebo díky dvěma ovládacím vstupům je možné 

jednoduše napojit na připmeě dálkového ovládáni, kódovou klávesnici, RFID nebo prosté jen použít skrytý spínat. 

nebo tlačítko. Ze zařízení je možné vyvést LED diodu, která signalizuje stav zařízení. 

flajzar@flajzar.cz 

le ch niché údaje 51P3 00: 
• napájeni 12V/ max.4C)DmA (pil vysiláni) 
• )(lidová spotřeba 45mA (GSM modul aktivní - zasfeován) 
• pracovní teplota -20'1 a2+50°C 
• rozměry 71 x56 x 20mm (bez antény) 
• anténntkonektor SMA (moinost Opojeni Interní nebo externiantény) 
• GSM pásmo 850 / 900 / 1800/ 1900MHz 
• vložíte SIM libovolného operátora (testováno u všech českých) 
• tii spouštěd vstupy spinaně proti zemi jeden relěový výstup 50V/1A + ?výstupy 
extemi250V /8(10)A (phdokoupeniroeihrjíuho reléového modulu MREL I) 
• možnost nastaveni odchalového a pNchodověho času 
• piedánünformacea2 na 9 telefonních asehmahrmt eltace sms zpráv • 
• dva orlädadvstupy s mnoha konfigurabíng možnosti 
• jednodudie a přehledné nastaveni pomoci sms 
zmenystavů a systémové informace pne ny postiednictvim sms (lze • 
konfigurovat) 
• odposlech střeženého prostoru externím mikrofonem (součásti dodávky) s 

• • nastavením hlasitosti 
• audio vstup i výstup pro dalšt vaše aplikace 

'• mo2nostzákaznicledi úprava aktualizadsoftware 

Telefon urterazejmens pro senlory popř. malé dittlednodunbe 
vyroteni až Mi pradnastaverrich tne' mbeenim pouze 
jednoho tlatilka, niainnut pramici ptichoplio 'moru. 
Telefon byl veninut zejména pro lidi, ktetí nezylednou 
klasický telefon s drobnými datle a nečitelným disOejem. 
Pomoci služby 7-mobile 'hle je' je možné I lokalizovat 
miolo, kde se mobilní telefon resis osoba, která ho má u 
sebe,nachán. 

• 69,1 pásmo 900/ 1300MHz 
• rov/ligy:87X 53 22mm 
• hmotnost: 60g vietne batene 
• doba hovoru: 2-3 hodiny 
• pohotovostní doba:60-100 hodin 
• baterie: 3,79 / 680mAh, LI-Ion 

» Obj. Z. EA5Y 5 

Mi EM s velkym dosahem - cca 200m ve 
volném prostoru. Zvuk e snímám elektretovym 
měuefonern. Příjem signalu na běžném VLIV 
přijímat' v pásmu 88•11)8SIRz. Napájení 9V 
(barecle). 

Monitor napětí akumulátoru 

Bezdrátový mikrofon 

e4Š:1OEFOE 

» Obj. 4:1466 

Použitelný pm sledování sum libovolného 
olomineho a kumulátore Indikace v rozsahu 
10,5 ai 159, přesnost lepší než p5V. Osazeno 
obvodem LM3914 a 10 LED diodami. Lze Opojit 
I piezo měnit, jako zvukovou sedla(' krajních 
mezí @tepe% podpěra. Rozméry desky 80 x 

» Obj. 4: 14701 

tlap/jmi: baterie 9 V Modulate: FM Kedet 
80 - 110 MHz Dosah: 50 - 80 m Nosný spoj: 5 x 
2 un y poddali se jedná o miniaturní vysílat s 
FM modulact ranttočet nosné viny se de naladit 
ladicim kondenzátorem na požadovaný kmitorat. 
Stavebnite obsahuje elektretovy mikrofon. 

» Obj.č.:642 

Obj. E:51P300M 

» Obj.č.:51P300 

www.flajzar.cz www.zabezpecit.cz 

ČTYŘKANÁLOVÝUSII-PŘEVOliÍK 

M iniaturní, čtyři/stopy převod 
níksignálu až ze čtyř kamer 

připojitelný přes USB. Alarmove 

funkce, zaznam obrazu. Ideální 

pro připojení k notebooku. 

Software zdarma. Připojení kamer 

prostřednictvím čtyř konektorů CINCH. 

[Husi informace najdete na www.flajzarsz 
'1111•11116. 

» Obj. OVR-8014 1 

GSM MINI ALARM DRAGON 

Km'a ktniGSMalarm DRAGON se zabudovaným pohybovým senzoretb PIR. Vhodný 

pro střeženi bytu, rodinného domu 

chaty, garáže ... V případě narušení 

objektu volá a odesRá majiteli sms 

zprávu na jeho mobilní telefon. 

- Pomoct konektorů je možné k němu 

't připojit externt čidla. Tlačítko PANIC a 

nabfiečü. Ke zprovozněni sta di  vložit SIM 

kartu s přednastavenými čislyVnitřníakumulátorje schopen udržet alarm 

v provozu až 5 dní. Nabfiečka pak zajistí nepřetržitý provoz. PIR čidlo má 

úhel záběru 360°v dosahu cca 5 metrů. Pomocí zabudovaného mikrofonu 

je možný odposlech střeženého prostoru. Rozměry: 110 x 45mm. Žádná 

montáž, žádné tahaní kabelů! Zprovoznění vám zabere doslova nar 

minut. 

jiMTIZIPTIMItintrtMITNIferniTirffN , 
Programovatelný vánoErd stromeEek '° ''2" Letící kometa 

Blikajki LED ve tvaru hvizdy n i 

25 MIEDdlod složených do tvaru šestiramenne 
lksi I itt, hvizdy. Ramena se postupně rozsvicujf a 
4,74..".# 4., zhasínají. Napejeni 1511, rozměry desky 125 x i s  

t ‘ 4 75 
 41111 -"••••J 
šestiramennä hvězda 

53 LED osazeno mikroprocesorem 
FIC16T628, možnost naprogramovat Iramolný 
postup blikání a zhasínání u každé LED 'tedy 
zoo/sr; nastaveni rychlosti blikání Miska 

rmik strou«allOmm.Plošnýspojghrytvansván 
do tvaru stromu. 

» Obj. č.:2710 

» Obj. Z.:1664 

Pěkný efekt berel, ramen hvizdy. 31 LED diod 
e můžou vytvotit pěknou dekorací slepí ve vyleze, 

nebo u strometku.Napájení 12 až 249, rozměry 
81 x 96. 

41164.cie 

Blikající hvězda 

eviteas 
Blikajici banka 

1 Ozdoba na suometek nebo jako malá reklama. 
Postupné inzsvtkováni ramen hvizdy sraiené z 
diod LED. Napájeni 5 V. Rozměry desky 9 x 8,7 
cm. 

» Obj. L: 1663 

Sei » Obj. č: 784 

Ekktronická ozdoba na stromeček s Koně 
rozsvicuicimi se LED diodama na descevetvaru 

•_ banky nebo jako mola reklama ti poutač. 
• s • .1 napajení je 9 V. Rozměry desky 9 9cm. 

» Obj. i.: 783 

tin:0 
, anel 

Test baterii -1` 

Sice ke kontrole barem nebo ke kontrole nabití 
akumulátorů. Sloupec Ulti LED diod zobrazuje stav baterie, 
Vhodné pro zkoušení batedia ilánk0R3,R6, 814, R20, 3R12 a 
6E22. Napájeni 128, rczmiry 52 x 51min  

  » 014.6.:1630M 

I , 
dky posílejte na e-mail: tomas@flajzancz Nain 

Hledáme další výrobce a dovozce zajímavých elektronických stavebnic 

di RE Objednaně zboii vám rádi zašleme poštou na dobirku.999,poloiek nvale na skladě. A FLAJZA 
-..- Po CR ronsileme denné, »a Slovensko posíláme 1 r týdně.Uvedené cenyjii vt.OPN NI 

rar.n.te:tte, 
• ' OE 

alé blikající srdce r 

Programovatelné LED pole 

Barevuk se minks hvězda 

ON-LINE 

» Obj.č.: DRAK 

frabsaiamaämma-2'4 rk; 

Nestrapá hvězda z 24ks žlutých LED, ttícipý 
cizost z šrars LED. Efekt spočívá v roSeni 
hvizdy. která během 1 s pomalu zhasíná. 
5outasni s pohasinánlm hvizdy se začíná 
rozvicovat ()most hvizdy. Napájení 12V / 
180mA. 

» Obj. f.:1496 

Blikač ve tvaru srdce sestrojemj na dvou 
deskách plošných spojů. Na jedné desce je 
generitor, na druhé LED diody. Napájení 9V, 
rozměry Mošněho spoje 31 x 27. 

» Obj.č:1662 

56 ks LED diod 3mm. Mmůlete 
naprogramovat libovolnou posloupnost 
rozvicorani a zhasínání LED. Osazeno 
mikroprocesomm PIC16F628. Možno dodat 
niznou barvu LED. 

modré LED ierverté LED 
06).4:2714 » Obj. 2709 

• Zajímavá dekorace. Použity dioubarevne LED 
diody. Tavený svit LED se plynule prolíná. 
Napojeni 12V i max.250mk. 

4:OE'ej 
» Obj. 24 1495 

Inteligentninonkovittaütko 

-ml velmi zajímavé využití obyčejného 
— 7N zvonkového tlačítka nejen pro Kleci 
;Je, zvonéni, ale I jako kódového zámku, 

tupí pro otevírání dveří pomoci 
elektromagnetického zámku nebo pro ovládáni zabeeperavact [bedny. 
Procesavyhodnocujeposletranostmlatenitlatitka a inteligentnlm způsobem 
rozpoznav/.zadaný kádi. Velrrajednoduchym způsobem st mülete uložil do 
pameti fibovisenj kód. Nap/jed napili desky je 8 ai 12V sgraných, Zatížení 
kontakt° tele al do 24Vi3A.Vstupjeoddilen optodenem. 

» Obj.f.: 2717 osazený modu! -Obj.č.:2717h1 

0136110D: 
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** ZÁSILKOVÁ SLUŽBA ** 
PRODEJ NA FAKTURU I ZA HOTOVÉ • 
** TRADIČNĚ KVALITNÍ SERVIS ** 

http://www.am v.cz 

swan-owl lb* 
Výhradní distributor laboratorních zdroji! tý 

STArritONN, 

SpecIlikace /Typ 2229.1 2229.2 2223.0(1) 2250.0 

vy'sforninaPe0 2 x 0 - 40 V 2 x 0 - 40 V 0 - 30 V 0 - 40 V 

Výstupni proud 2 x 9 - 2,5 A 2 xü- 2,5 A 0 - 2,5 A 0 - 5 A 

Z•Iněni 2 mV 2 mV 2 HIV 2 mV 

Ukazatele U/1 analogové digitální analog.(digit.) digitální 

ŠxVx11 (omit 260 x 140x 230 260x 140 x230 140 x120 x 260 260 x140 x 200 

hmotnost cca. 8,0 kg cca. 8,0 kg cca. 4.0 kg cca.7.0 kg 

Cena Kč bez DPH 6 560.- 6 560,- 3 604,- 5 994,-

Specifikace rep 32501 3252.1 3254.1 3256.1 

Vý,tunni napelf 0 - 36 3? 0 - 36 V 0 - 36 V 0 - 36 V 

Vy'stupoi proud 0 - 7,3 A 0 - 13 A 0 - 22 A 0 - 40 A 

Z‘Inimf 1 m‘' 1 mV 2 mV 2 mV 

Ukazatele UR digitální digitalin' digitální digitální 

Š x V x 11 Imm) 372 x 134 x252 372 x 134 x 252 151 x 134 x 324 451 x 134 x410 

Ilmotnost cca. 10,5 kg cca. 12,6 kg cca. 19.8 kg cca. 31 kg 

Cena Kč bez DPH 9 771,- 10 880,- 18 157,- 27 235,-

specinkace/Typ 2224.1 2225.4 2225.6 2225.9 

‘.3',101,00.0aPH1 0 - 24 V 2 x - 35 NI 5 V 2 x 0 - 30 V 2 x 0 - 60 V 

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

?Mani 1 mV 2 mV 1 mV 1 mV 

Ukazatele U/1 digitální digitální digitalin digitální 

š x V x il Oun0 260 x 150 x 230 360 x 150 x 230 360 x 150 x 230 349 x 150 x 230 

Ilmotnost cca. 5,5 kg cca. 10kg cc:t. II kg cca. 11 kg 

Cena Kč bez DP11 4 554,- 9 867,- 8 217,- 11 088,-

SPeellikace/TYP 3231.1 3233.1 3234.1 3244.7 

Vystupni napéti 0 - 32 V 0 - 32 Nr 0 - 32 V 0 - 150 V 

X'y'Aupnt proud 0 - 6,4 A 0 - 16 A 0 - 24 A 0 - 4,0 A 

Z:Inčni 2 mV 2 mV 2 mV 10 InV 

Ukazatele U/1 digitální digit:UM digitální digitální 

5 x V x 11 Imml 122 x 232 x 252 183 x 232 x 252 214 x 232 x 252 2-14 x 232 x 252 

Hmotnost cca. 7,5 kg cca. 8,5 kg cca. 12,5 kg cca. 12.5 kg 

Cena Kč bez DPI1 9 009,- 14 830.- 20 028,- 41 753,-

i I / 

Vyžádejte si podklady k celé řadě  la/joratomich 
zdrojů (napětí 0-18V, 0-36V, 0.-7 y ,b-15oy 
0-300V, nebo zdroje s pevným napětím), miff. 
navštivte nee Internetově stránky, kde jsou 
kompletnt kata ogy (laboratorní zdroje, maid 
příslušenstvi, regulovatelné autotrapluitory 
a mářicípiistroje ve formátu *.pd1) I 

""" • 

••••••• 

0   " - 
r•-• raw 

Regulovatelné gal' anickv 

oddělené transformalor37, 3- Wove 

sPecilikawe /Typ 5317.6 5316.2 5317.2 5316.62 

VÝsiteni IlaP*0 3 x 2...400 V 3 x 3,5...500 V 3 x 3,5...400 V 3 x 3,5...400 V 

Výstunnt pmud 3 ti 1,6 A 3x 6,0A 3x 10A .3x 16A 

Kryti IP 30 IP 30 IP 30 11' 30 

Ukazatele tanal.) 3x U, 1 1 analogový analogový analogový 

Š xV x 11 omm 450 x 210 x 350 655 x 555 x 520 655 x 555 x 520 655 x 555 x 520 

Hmotnost cca. 35 kg cca. 98 kg cca. 120 kg cca. 180 kg 

Cena Kč bez DP11 46 570,- 83 160.- 87 318.- 112 200,-

Sfdlofirmy: y 1 Obchodní zastoupeni v Praze: i I 
A.W.V. ELEKTRO spol. s r.o. MICRONIX spol. s r.o. 4 OE 
tel: 382 213 756, 382 212 595 tel: 241 441 383, fax: 241 441 384, 
fax: 382 213 756, e-mail: awv@awv.cz / e-mail: merici@micronix.cz 
Žižkova 247, 397 01 Pásek J Antala Staška 32, 140 00 Praha 4 

Obchodní zastoupení na Slovensku: 
RD SENSORS spol. s to. 

tel: 055-7203112, fax: 055-7203118 
e-mail: info@bdsensors.ski 
Osloboditefov 60/A,1040 O I Košice 
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Zásilková služba a velkoobchod: Kosmova 11, 702 00 Ostrava-Přívoz, tel.: 596 136 917,18 (7®-169,fax: 596 136 919 
i=y,OEUOI° e-mail: hadex hadex.cz ,htt:Wwww.hadex.oz. Při dodávce nad 3000,- bez DPH neplatíte poštovné. - - @ P 

VIDEO Platnost AKCE je od 10.11. do 19.12.2008. Akěn1 cena je včetně DPH a nelze ji kombinovat s dalšími slevami. 
arm mare = 're Akční ceny plan pro velkoobchod a zásilkovou službu firmy HADEX 

VÁNOČNÍ AKCE DO 19.12.2008 
Akční cen jsou uvedeny včetně DPH 

NARADI METEOROLOGICKÉ STANICE 
Akuvrtačka 550 of/min 12V - kod P452 

OEM: 

Jr, 
Obsah sady:  

• 1 x akuvrtačka 550otein akul2V/1A , vrták do +10mm 
• 7x křižový+plochý bit různých rozne ů+lxnastavec pro bity 

• 5x vrták do #6mm 5907 298,-

Akuvrtačka 0-550 ot/min 14AV - kód P454 

Obsah sady:  
1 x akuvrtacka 0-bbOoVmetregulace otáček, vrták do iplOmm 

1 x akumulátor 14.4V/1000mAh, nabijecí adapter 

lx křitovy+plochý bit 6-997 429,-

Akuvrtačka dvourychlostni 18V - kód P453 

Obsah sady 
1 x akuvdačka 0-350/900ot/mln s regu 
dvourychlostin mechanická prevail() 
2x akumulátor 18V/1200mAh, nabije 
7x křižový+plochý bit různých rozmérči 

5x vrták do e6mm 

Akušroubovák 3,6V - kód P41, 

01. 
• akutroubovált 3.6V 200 otenen 
• tělo z měkčeného A SS. 
• krouticí moment 1,314m 
• 3x Aku 1,2V/1000mAh  

Sada AD-1912V-10000L 

'Sc pic 

ro bity s magnetem 
o"ý 1 plochý 

230V pro nab(ení 
..;07-ed--31es 143,-

P105 

Obsah sady:  
• lx mine/neck@ 12V, 10.000c4/min (při 18V-11000othnin) 
• lx sifový adapter 12V/1000mA s koncovkou 2,5mm 
• 3x sklIčidlo #1, 2.4, 3,0mm 
• 1 x vrták el,Omm, 1 x frézka s kuličkou 

• 2x brusný kámen-väleček+kotoušek 1-90-118 

Meteostanice 11W9001P s drátovým čidlem - T137 

funkce: 

-předpověd počasí (animovaně) 
-měřeni vývoje barometrického tlaku 
-měření vnější teploty -50470°C 
čidlo s přívodem 3m a konektorem 
-měřeni vnitřní teploty 0450°C 
-měření vnitřní reLvIhkosti 20-90% 
-paměť pro min/max všech hodnot 
-hodiny there signálem OCR-budík 
další údaje: 
rozměry stanice 175x80x25mm 
napájení: 2xAA 
možnost zavěšeni nebo postaveni 
zeleně podsietlenl displeje 
CE+EMC cert,prohläšenf o shodě 

390, 232,-

Meteostanice KW5012 s bezdrátovým čidlem - 
funkce: 
-předpověď počasi (anim 
-měřeni vývoje barometrici 

▪ -měřeni vnější teploty -50'-
bezdrátově (433MHz) dosai. 
-měřeni vnitřní teploty 0450°C 
-měřeni' 4kosti 20-90 
-pamé ch hodnot 
-hod' '`.1oudik 
de -je: 
ro :anice 16Bx97x-
rozr  'die 90x60x25mm 
napáj'AA-stanice, 3KAAA-„ 
motnot šeni nebo postave 
zelené -ni d ispleje 
'ono příp vnější čidla 
-+EMC Get :Ili o shodě 

MeteCiialte KW5090 BIL 

t fry 
SIT s bezdrät.šidlem- 1144 

we: 
en1 barom 
rekci 

.ho tlaku 
,A výšky 
tlaku tlačítkem 

,así animovaně 
měsíce 

jši teploty -50°+70"C 
-meenlynějši reLvIhkosti 20-99% 
enějšipararnetry bezdet na 433MHz 
-možno zapojit at 3vieši čidla 
-měření vnitřní teploty 7450"C 
-měřeni vnitini relvIhkosti 20-98% 
-přesnost +/-1°C,rozlišení 0.1°C 
-paměť pro min/max všech hodnot 
-hodiny+budik řízené rádiem DCF 
dalšíf údaje: 
rozm.340x135x551rm,dep.175x65rtm 
rozměry čidla 113x75x2Omm 
napájeni:2xC-stanice, 2-čidlo 
k zavěšení 
u vnější jednotky možnost dalšího 
teplotěidla na 1.5m kabelu 

T832 Monitor+zdroj samostatné 2,00, 1607,- 
9507 583,- 

Bezdrátová kamera BM s monitorem 6' -kód T872 

USPORNA 'ROVKY 
kód Usporné zárovky MC/ VC 10ks: 

K721 K710 K69 ,719 

K699 230V/11W, i27,. x115n 4 UM 
-111 230V/26W 27 4150me 

'11//15W 2, )x160mm, liii 

"11W 3), i4x115mm. S. 
W, 2x17 744x162mm,tepi 

1719 23u 2x E27,e 44x178mm,teplä 
14720 230W7 x •Lr. 627,454175mm.stud.h. 
1(721 230W30, U. 627,470x180mmteplá Mho 
1723 230V/24W, ''. 627,# 54x175mm,teplä beg 

OVKY LED 

29747,-
1-20r 95,-
69)-41,-
29r47,-
69746.-
717 47,-
99759.-

120, 68,-
997 52,-

LED power • • •0 12 a 230V MC/ VC 3kS 

H‘ee 
"-v 'OEty‘-

1x1W MR18 1x1WGU10 1x3W MR16 1x3W GU10 

"789 J  1W 401m/200. 12V I 47mm-MR16 
3W 1201nee, 12V e 49mm-MR15 
3W 1201m/20e 230V e 49mm-Glib0 
1W 401m/20°, 230V # 47mm-Glib0 
3W 1201m/20L 12V 4, 49mm-MR16 
3W 1201m/20°, 12V+ 49mm-MR16 

BEZDRÁTOVÉ KAMERY 

320, 191,-
520 322,-
770, 381,-
-320,  191,-
-5607 322,-
-550r 322,-

Bezdratová kamera s LCD monitorem 2,5"- kód T830 

Monitor: LCD we 25-se zvukem a vestavěným aku Lljen3,6V 
Rozlišení 480x234bodů, aktivni plocha 49,2x38,1mm 
Kontrastní poměr 150:1, jas 150cd/m, úhlopříčka 63,5mm 
Regulace jasu a hlasitosti, AN vstup ivystup, možno použit 
jako zdroi signálu i monitorPřijimá signal 4.bezdratových kamer 
v pásmu 2,4GHz (CH1-CH4) Jednotlivě kamery je možno 
dokoupit(T828,829,834). Dosah 100m ve volném terénu. 40m 
v zästavbě. rozměry 125x73x3Omm, Wklopný stojánek 
Kamera: color CMOS 1/3' 380řádků se zvukem, 12x infra LED 
vysílací výkon 10mW, rozměry: 4 43x54mm, váha 250g 
Přislušenste 2x adapter 230V pro kameru i pčijimač, 

kabel« akumulátor Ikon 3,6V 34997 2200,-

Srážkomšr a teploměr IN/OUT HW9015-kód T139 

funkce: 
-bezdrátový přenos 433MHz 
-měřeni množstvi srážek 
-mm/den až lmésic + total 
-bargraf s historii do -6d ní 
-dále historie Day-Week-Mon 
-teploměr IN/OUT -20470°C 
-paměť pro min/max teploty 
-srážkový a teplotni alarm %cr.' • 

další údaje: 
Monitor. BM] 6" (15011) se zvukem, možno připojil až 4 kamery, 

mzmérYstanice 12 2x95x25mm   roam. čidla 132x132x160mm (jakodoplěkove kamery je možno použil T827-T834) manuální 
Dam: 3yAA_stanice. 2xAmiso i automatické relit/lard vstupů. Napájení 12/230V z přiložených 

k zavěšeni nebo postavení adaptérů, audio 0.5W. dosah 100m ve volném terénu 
5597339 Kamera: CMOS BAN se zvukem s parametry jako T846 

; 
provozní teplota: 0°C až +40°C 113907 1059,-

rms. 
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39-1290191-oreeMiAoričds-
559591 lbuoollCn000k.nerne 
wenveticek. name 

jarogyl fr Te1/621 X : 546 2115 433 
Vranovská 14. 614 00 BRNO 

Novä adresa internetových stránek : www.bucek.name 

e-mail: bus& iibueck.nam • plošné spoje dpse,bucen.name objednávky objednavkyleibueek.name 

Výkonové 
pometiomotry 

ANKR 
44V l"0 725,-
44016 
MN 265 
eem97 
41610, 

- 
1041 otekovil 
preens rometrOE 

Ara 
BOURNS 

35906 lit OEM-
250005k 320,- It-

20000200 306.-

SPECTROL 

35035 500.1 X15.-
35005 214 635....501 50.32 30, 
35510 MR R4O• SFR 50638 10-

04047 

KV 763 
K7 710 - 
09 711 
1.0 712 It-
‚(VISO 
KY 717 
KY 718 
10718 
O11 72 15.-

KYZ 74 50,-

KYZ 70 60,-
emme.R.,m,mrF.-

Varlkapy 

60498 
BB 400 
00 1090 
KB 113 
KB 2354 

' Optopney 

AX 25W 65,-

AX 50W 95, -

Minimild počat nerd 

stanoven. Termln dodáni 

CCa 14{11110d objednáni. 

SHIM-37 
SFR 50638 
SFR 506-40 
Sal 511035 82, 
sFil 5110-38 

Zonaravy dimly 
5W 

1553356 
1653370 bj-
1602200 It-
1602218 
1853416 
1663456 
01534713 
1653490 
1115352B 
16535513 
1553590 
111538.16 
1651609 

TranilatOrý 

BF/61r 05, 

RF 530 
RF 540 20-
RF 830 
RP 640 
RP 1130 It-
05 (140 

IF 10105 
IF 1403 
IF 3205 
IF 3710 
RF 4905 
‚(F5255 
IF 5.”6 
IF 7205 
Wine 
IF 7343 
90 0024 
11511520 
145 9530 
RF 95,40 
RF 9530 
RF 9540 
RFBC 30 
IMO 40 
‚(905020 

024 
IRP0 120 

1199100 30 G 
16F1130 40G 
IRFP 05411 
RFP 01141 
RFP 150 
RFP 240 
RM. 250 
RFP 360 
RFP 450 
RFP 480 

It 
22. 
21 
29 
52 
13 
20 
23 
10 

40 
60 
191 
50 
60 
SI 
ea 
es 

94 

RFP 3710 
FR'S 9210 
*9E40 
*PE 50 
RFIR 024 
0.FR 120 
PFR 5305 
VI 44 
mum 
FL 229354 
e. 2010 
RLR 0215 
ALI 340 
(OW 
K0356 A 
RD 356 
Kb 367 
KO 357 8 

KD 503 75,-

,01590 
KD 637 
(DOIS 
00650 
10 1517 

500 
▪ 537 
KF 50.9 
M.F 517 
OFT 18 
OPY 10 
MFY 34 
OPY 40 
MFW 58 

onovä ozistorv AX25W a AX5OW 

Dimermen plmysenem 

±0.1 
DSOS 
000.5 
128.5 

1,11 MAI 
L11185 
88 58.0 
Nay 

R 

AX25M/ 

Dan ton Ion 1000 1,060 10 60 

0,150 Ion 150 non 1.540 

0,220 2,20 220 2200 2,2190 

0,330 3,30 330 3300 4,760 

0,470 4,70 470 4700 

0.69 0 eon 66(7 6800 

.615 13003 24-
11.18 13005 15,-
8829 20.-
52030AF 60, 

Dliky,tyrelory 
trlaky 

13113134D3 14, 
121137400 16. 
0/1384100 15.-
B7130400 18 - 
01161-11100 
137012.61:0 
670164,313 
61A40-700 
FR (CO 

100 13, 
105 

FR 107 
161 206 

1.603 
ic m1005 13.-
40201400 IS-
OT2080005 
/CF 2016400 
la 200803 28 
CT 207/200 
CT 207,600 

501 
KT 503 
FT 604 
07 505 
Kle16 

KT WNW 
CT 506200 
105E0400 
CT 701 
Kt 702 
CT 703 
KT 701. 
CT 705 
ICI 706 
O7 712 
01 713 
10714 
1977259000 
CT maw 
KT 7-2040(1 
10 728863 
O7 728M00 
Kr 726963 
FT 726703 
la 724903 
▪ 729103 
FT 730703 
KT MVO 
KT 772 
Kr 773 
01 774 
KIM 
kT 783 
‚(0104 
RC 106 
it 118M 
130520M 
11C 2060 
TIC 208 M 
TIC 210 M 
11C 228 61  

51.9 715 
19.8 21.4 
163 
29.0 515 
Ito *0 
2.3 13 
15,0 17.0 
72 7,9 
3,2 11 
2,9 19 

ea-
105 - 

It 

It-

OES, 

A X506YR: 

oan Ion 100 1000 1,060 1060 

elm ten cm non 1,540 

0,220 2,20 220 2200 2,210 2240 

0,330 3,30 330 3300 4,750 

0,470 4,70 470 4700 5,6k0 

6,80 680 6800 8,240 

isionniam' Konektory a redukce pro autorâdi 
ZRS-66 Panasonic CORD 150,-

2RS-130 Panasonic CO 150,-

ZRS-70 Pioneer 

ZRS-116 Pioneer DHP 

TIC 236 NI 30.-
110246 
T10 253 
TIC 263 

Pairlitl 

70020-100 12'-
70040-500 
7C240-120 25'-
7040-70 050. 
762.56-100 
6256150 

7C-51291.00 
70512. 70 
0511100 83, 
70511120 
C5031 500 

209040630 loOt 
29F04013 PC 
2W010 PO 
20F010.10 85, 
29.010.IF 55-

-0( 

BM:2051-24P 32,-
8904505,330 ‚I,' 
AreLapu 45.-
05101*12 40,-
44m16-1590 55.-
Afm851.5P1.1 70,-
AT10413-2DPU 35-
Anny26-16PU 35. 

4112313-20 45-
120175-119 
16C54G.2011F 70, 
1855252OP 95.-
10E-84844FR 163.-
18F45240. 220, 

Intenman4 otvollý 

A 277 - 

y 

131.11 7011 Mr eq. 70•0. FIR tepWC. 
67-11 70V Fe» bip. 750.4er tep.55e 
81,11 8011 oem.146.1190.2.510 tOEC 
BT.1.1 10,81 oleFtep.103tar tep.7OEC 
BT-1.118641 40, 146150‘nv 130'C 
61.14 100V Rev 56160.02-av top 130•0 

AD 121.10 520, 
MAP 02 SWIM n 
83141017 mar 

El 260 COE __ 19.. 

00200 166,-

0 145 0 
147 

0 347 El 

10 120 
HT 12 
HT 12 E 
HT 1130 
FM 7150 

Cl. 7107 
DA 7555 
OMISSO 
O2111 
12113 
Ft 2153 
O00 0250 
O500220 
LA 7E00 
1.4.7145 
U4 35 00 
VA 35 Oč 
Lin 1875 
LM 2078T-6 
LAI 2875 i 
Un 2870 iF 
1.1,1 3606 
VA UM TF 
W 3014 5-1 
1.1.1 3915 
W 0580 
O.113703 
MA 6520 
MM 430 
MFA 502 
MAO 503 
MM 504 
MM 525 
1,16,1 555 

Kompletní nabidku redukcí 

pro autorádia najdete na 

našich internetových 

stránkách včetně fotografii. 
Zde jsou uveřejněné pouze 

ty nejpoušivanšjěl, 

150,-

150,-

Canoe' role TU 60 32560h 

TU 60 AKC 220V/220V 50Hz 1750,-

TU 60 AKC 2201024V 50/12 19-50,-

TU 60 BKC 22011/2209/ 50Hz 1350,-

TU 60 AKP 220102201/ 50Hz 1650,-

TU 60 AKP 220V/7AV 50Hz 1$50.' 

TU 60 BKP 220V1220V 50H2 1750; 

h Hozlaš eve kondenzátory pro motory s i at fa eurnat p'fm450WOO pVRišmtare 

1M 4-5,. Eamon 2019105547m 
1M5 45.. Payton 3001105507m 
2M 56.. Fasten 3Dmm/5581m 
21,15 56.. Reston 1019105581m 

Fasten 3059P55non 
Futon Xem/55rnm 
Fasten 31:611,11/55e1n1 

000 

RN: We •F 

kL-44 

2660 
IM 
4M5 
8/4 
10M 

20M 
30M 
50M 
6o9,1 
80M 
9094 

Fasta., 
Fasten 
Fa.510/1 
F1151011 
Easton 
Pastcin 
Cabal 
Keel 
Kabel 

305 - Fasen 

35mm/65mm 
35mou935mm 
4011071751710 
40men/75mm 
45mini02mm 
450111V95nini 
50mint95mm 
55ww125ovn 
45wn,95mm 
49nmelem  

DOPRODEJE 5574504 220950Hz 

SpIrtacilminotka TEZ 1110 

I. . earpked keeekt 

e 

5741800 Jednotko nil:Wove T6Mn OHM." ‚tool" 76 „Mk 

1111.4m 1010 1 spinal keatall TM 30 tleltte 
flare 01(7 nmpinaelkontall 718 30 oloami. 
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atCOMPONENTS.p.i.. ro. 
představuje 

CRECTIFIER SPECIALISTS 

SPECIALISTA 
NA USMĚRŇOVAČE 

Schottkyho diody 

usměrňovací diody ULTRA/SUPERFAST 

diody FAST RECOVERY 

diody s vysokou účinností 

usměrňovací můstky 

diody pasivované sklem 

vysokonapěťové diody 

usměrňovače pro fotoblesky 

standardní usměrňovací diody 

signálové spínací diody 

transily, varistory 

Zenerovy diody 

NEJŠIRŠÍ SORTIMENT 
V KLASICKÝCH I SMD POUZDRECH 

Technické údaje: www.rectron.com 

MicheIskš 12e, Praha 4 tel.: 241 4:33 138 fax:241 481 161 erefacomp.cz 

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

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

cd 'ilACtp 3,f2z 

@ID (web 
pre Alpine, Blaupunkt, Clarion, 0 ,  o o e 

Kenwood, Panasonic, 4 
Pioneer, Sony, ... 

  65090 gin % sr' 
Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. 

www.avelmak.sk 
2-otaffi čreseinuešsešsfehistšfa 

Teits515222 4422.-67-5,6312S214 Fe= 442147-712OE@ZZ23 

KIATHIREII1 
Digitální přijímací 

sestavy pro STA a TKR 
AEC ELEKTROTECHNIKA s 

NEJ '.0 IVAN IM.JIJLYUF.C.M'ACT 

typ -funkce 

UFO 364 dvojitý transkodér COFDM-PAL, převod dvou TV 
programů z DVB-T na analog(PAL) 

UFO 351 kmitočtový konvertor pro DVB-T 

UFO 352 kmitočtový konvertor pro DVB-T 

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

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

UFO 394 dvojitý troanskodér QPSK-PAL, převod dvou TV 
programu z DVB-S na analog (PAL) 

UFO 
371/TP 

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

UFO 
373/MX 

transmodulátor z DVB-S nebo DVB-S2(HDTV) 
na QAM (DVB-C) ze dvou SAT transpondérů 
do jednoho QAM kanálu(16-256 QAM) 

UFZ 383 1 x CI modul pro UFO 391 

UFZ 394 2 x CI modul pro UFO 394, UFO 371/TH 
UFO 373/MX a UFO 364 

V přípravě moduly pro převod DVB/S na DVB/T 
a převod na IP protokol 

SKRINE PRO 
Cf JEDNOTKY 

MODULY, NAPAJECI ZDROJE A OVLADA-

glehkeeritell,:t.*: , -;', z -.4 t OE 

UFG 404 základní skříň pro 4 moduly 

UFG 412 základní skříň pro 12 modulů 19"/9HE wf 

UFG 412/R základní skříň pro 12 modulů 19"/9HE - 
redundantní zdroj 

UFZ 412 montážní sada - sada k upevnění UFG4I2 bez 
19" skříně 

UFG 300 řídící jednotka 

UF)( 314 datový demuitiplexer pro nastavení z PC 

XI 

<IC vice informací najdete no www.aec-eitech.cz 

RECTRON 



obchod 
ELECMONIC s elektronikou 

F-ELEKTROMERKUR E2 761-429 

Můžete vyzkoušet 60 pokusů z elektroniky jako např. 
elektrický obvod, pokusy s rezistory, kondenzátory 
a diodami, lze sestavit jednoduché i slolitě'ší obvody 
jako na- příklad 

torový 
blikače, 
a zesi-
Ideálnf 

tranzis-
spinad, 
bzučäky 
lovač, 
pro ZS. 

N-1PK-700 731-039 

Sada naiad( pro profesionály + taška zdarma. 

çfl 

F-KV-MKSET1 760-651 

Dárkový baliček 6 ministavebnic. F-KV-MK101 (pul-
sujíci srdce), F-KV-MK102, F-KV-MK109 (elektronic-
ká kostka), F-KV-MK113 (zvukový generátor siren), 

-KV-MK120 (IR světelná ba-
riéra), F-KV-MK127 

(elektronický 
5 s Noun 

F-P5-062 762-174 

Parkovací snímače - sada se 4 senzory s montážní výš-
kou lit 45 cm. Zobrazuje číselně vzdálenost od překážky, 
rozlišuje pravou a levou stranu dvěma barevnými sloup-
ci. Akustická signalizace. Možnost lakování. 10-16 V ss, 
detekční vzdálen Q3 1 5 

F-ELEKTROMERKUR El 761-428 

Ideáln( pomůcka pro seznámení se základy magne-
tismu a tím, jak vzniká elektrický proud a co všechno 
umí. Všech 88 pokusů z elektrostatiky, elektřiny, mag-
netizmu, elektro-

1 2 
magne-
a elek-
mie vy-
podstatu 

N-1PK-616B 

tizmu 
troche-
světlu je 
jevů. 

A 

N-1PK-302B 731-087 

Sada naiad( + 220 V páječka. 

731-064 N-1PK-710 

Značková sada nářadí pro profesionály. Odsávač-
ka, kleště, šroubováky, multimetr atd. + tflbarevná 
propiska zdarma. 

F-KV-MK100 766-336 

Stavebniceelektronickě ho vánočniho stromečku, 
16 blikajících LED, na- pájení 9 V, odběr 4 mA, 
rozměry 60x100x25 mm. 

F-P5-082A 762-175 

Sada parkovacích snímačů se 4 senzory a kamerou. 
Zobrazení obrazu na 3,5" barevném displeji urnístě-
něm ve zpětném zrcátku. Obraz je dopiněn signalizací 
polohy pře káž- ky (vpravo/ 
vlevo) a -sits Lee: efselným 
údajem o vzdálenosti. 

731-069 

Sada naiad( včetně měřícího přístroje (multimetru) 
pouzdro na nářadí zdarma. 

F-P5-084 762-176 

Sada parkovacích detektorů se 4 senzory. Elegantní 
grafický displej s barevným podsvícením a příjem-
nou semišovou/matnou černou povrchovou úpravou. 
Akustická signalizace se dvěma . úrovněmi 
hlasitosti. jMožnost 
la kovank 'zee:110-16V ss, 
detekční vzdálenost 

1 

599a!„ - - 
2;tr' • 



F-CA-1803BT 754-227 

GSM/GPS autoalarm F-CA-1803 BT Athos kombinuje 
v jednom zařízeni (a tedy i za jedny penize) zabezpe-
čeni automobilu, imobilizéc komunikaci na mobilní 
telefon, sledováni provozu vozidla a přijimač 
GPS souřadni 12-24 V 
DC, E-GSM/ GPRS 
900/1800 
MHz. 

MW-Corcel 0-04 751-543 

Nabíječka olověných 12 V baterii 4.5 Ah - 135 Ah 
(NVet, MF, AGM, Gel), nabíli baterie 13.7-14.7 V 
proudem 2 A nebo 4 A. Tepelná ochrana proti 
of epčelováni, proti zkratu. 
6 kroků 
nabrient 

se—OEl } i .91 OE 
B-ENELOOP AA-2ks 540-311 

Eneloop baterie SANYO 44(1106), technologie, spojuji-
cí výhody alkalické a NiMH baterie. Dlouhodobě hos-
podárná. Setif i z7".4 problematicky 

baterii. Plně odpad 1000 
recyklovatelné. 
Silnější výkon v 

Vydrží až 19 let. 
zimním období. 

MW-MQR02-4-2500 751-440 

Sada ,ah" rychlonabijeC Sanyo se 4 ks tužkovymi M 
NiMH aku 
m A h ) . 
a 1-2 ks 
verzální na-
(cestovno. 

(model HR-3U 2500 
Nabiji 1 až 4 ks M  
AM NiMh aku, uni-
pájení 110-230 V 

F-CA-1802 754-226 

GSM autoalarm F-CA-1802 kombinuje zabezpečení 
automobilu, imobilizér a GSM komunikaci s vozidlem. 
12-24V DC (8-32V), E-GSM/GPRS 900/1800 MHz. 

F-KV-MKSET2 760-639 

Dárkový balíček 5 ministavebnic s vánoční tématikou. 
F-KV-MK101 (pulsující srdce), F-KV-MK100 (vánoční 
stromek), F-KV-MK169R, F-KV-MK130 (3D vánočrif 
stromek), I F-KV-MK167. 

B-ENELOOP AAA-4ks 540-315 

Eneloop baterie ANY() AAA(R03), technologie spoju-
jící výhody alkalich a NiMH baterie. Dlouhodobě hos-
podárná. Setif i C' 'a t.vń0problematický 
odpad 1000 e baterii. Plné 
recyklovatelné. Vydrží di 19 let. 
Silnější výkon '"'""- i v zimním ob' 
dobl' 

B-ENELOOP AA-4ks 540-312 

Eneloop baterie SANYO AA(R06), technologie spojujici 
výhody alkalické a NiMH baterie. Dlouhodobé hospo-
dárná. Setif er - r 1 i problematický 
odpad 1000 s . r 7 bated!. Plni 
recyklovatelné. - 4 • • Vydrží at 19 let. 
Silnější výkon 1 i 4,4er'c v zimním období. 

'Na zboží v akce se nevztahují adně další devy. Ceny jsou yfetnè DPH_ Tiskové chyby vyhrazeny. Stavebnice ¡sou dodávány 
Akce ',lab od 1. do 31. prosince nebo do vyprodáni zásob. Dárky zdarma jsou dodávány do vyprázdnění zásob. 

www.gmezcz 
INFOLINKA 226 535 111 Po-Pa 8-16 hod. )  

cr ar. 

N-1PK-816N 731-302 

Sada nářadí pro elektrikáře' do 1000 V. Pouzdro 
se zipem obsahuje: troje kleště kombinované, plo-
ché čelisti a stranové štípaci. Sedm šroubováků 3x 
křížový, 4x obyčejr5_4...,K«),,- různé velikosti. 
Hmot- 01/44111\„ -̀,• floe 1,67 kg. 

V‘Sr. 

F-CLC3 766-429 

LED lampa ve tvaru kostky - 5 různě blikajících stran, 
2 rychlosti blikáni, 3x AA 1.5V, rozměry 97x72x72 mm. 

F-CLE1 766-431 

LED lampa ve tvaru vajíčka' automaticky mini barvy 
(7 barev). průměr 70x92 mm. Napájení: 3x 1.5V AA 
(LR6C, nejsou v balení). 

F-CLB1M 766-430 

LED lampa ve tvaru koule, postupné mění barvy. Pril-
mer 64 mm, váha 45 g, napájení 3 x LR 44 (v balenh. 

vždy v nesestaveně podobě. 

Praha velkoobchod: Křižikova 77, 186 00 Praha 8, e-mail: praharectme.cz 
Praha maloobchod: Křižíkova 77, 186 00 Praha 8, e-mail: praha.m a loobchod@rtme,u 
Brno velkoobchod: Koliště 9, 602 00 Brno, e-mail: tlarrne.cz 
Brno maloobchod: Koliště 9, 602 00 Brno, e-mail: brno.maloobchod@gme.cz  
Plzeň: Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, e-mail: plzen@gmen 
Ostrava: 28. října 254, 709 00 Ostrava, e-mail: e. 
Bratislava: Mlýnské Nivy 58, 821 08 Bratislava, tel.: +421 220 633 403, e-mail: b_r_mitvamosils, 



BATERIE AKUMULÁTORY NABÍJEČE 
SÍÝOVÉ ZDROJE*SVÍTILNY*TESTERY 
REPASE AKUMULÁTORŮ A VÝROBA AKUMULÁTOROVÝCH SESTAV 

DLE VAŠEHO POŽADAVKU PRO VŠECHNY APLIKACE 
f — 5F1 * car:' * 

_ 

FULGUR 

\sie 

BATTMAN www.batteriesscz 
FULGUR BATTMAN, spol. s r.o., Svitavská 39, 614 00 Brno, tel.: 545 197 108, info@fulgurbattman.cz 

PH servis, s.r.o. 
servisní centrum 
značky PIIILIPS 

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

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

PH servis s.r.o., Darwinova 5 
143 00 Praha 4 - Modřany 

teL 2 66 31 05 74, fax 2 84 82 32 37 

e-mail: phservis®telecom.cz 

Otevírací doba: Po - Pá 8.00 -18.00 hod. 

MEDER 
electronic 

ch 

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

Tet: 234 718 817 
Fax: 234 718 833 

email: salesczech@medereom 

de 

.017 onic f-<t:-•• elect( • 
 : mECIER,,,EGO 
5105.1r 

cies' 
eešter cs. «ye.. 

o 
TŮV 

Single-In-Line a Dual-In-Line jazýčková relé 
zastřiknutá v plastu 

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

littrishikanl L;i 

www.meder.com  
J jileiejettViSgš 
.1 Wen it 9^9t-. ;senile/ 
liege »if: Mee-next: Šeřge 
eta, ligielrermatmiu:9 : 

jainemmkei 4,Us ZHU:109, -1,11.-1j4-14ettilia:5 
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waFrinelektronikaAradil Konstrukení 
------

Ročník XIII, 2008 

Šéfredaktor Ing. Josef Kellner 
LEGENDA: První číslo označuje stránku, číslo za lomitkem sešit. Římské číslice označuji obálky příslušných seši-
tů, příp. zařazení v inzertní příloze časopisu; OPS znamená, že v článku je deska s plošnými spoji, „M" označuje 
článek v modré řadě - Konstrukční elektronika A Radio. Není-li číselný údaj dopiněn písmenem, jedná seo článek 
v základní řadě Praktická elektronika A Radio. 

INTERVIEW, REPORTÁŽE, KOMENTÁŘE, RŮZNÉ 
Náš rozhovor 
s panem Rolfem Nilssonem, prezidentem a zakladatelem 

společnosti connectBlue AB Sweden  1/1,11/1 
s ing. Pavlem Šulckem, jednatelem firmy INFRASENSOR, 

o novinkách v jejím sortimentu 1/2,11/2 
s panem Robertem Rospedzihowskim (Managing director 

Farnell Eastern Europe) o dopadu zákonů týkajicich se 
ochrany životniho prostředí na elektrické výrobky 
v roce 2008 1/3,11/3 

s ředitelem společnosti GM electronic, 
panem Vitem Majtásem  1/4,11/4 

s panem Miroslavem Bulkou, ředitelem společnosti 
Diametral spol. s r. o., výrobcem elektronických přistrojů 
a laboratorniho nábytku   1/5,11/5 

s ing. Jaromírem Volešem, OK1VJV, předsedou 
českého radioklubu, organizace, která zastupuje 
české radioamatéry a značku OK v Mezinárodní 
radioamatérské uniu i (IARU)   1/6,11/6 

s p. ing. Michalem Rafajem, jednatelem firmy FLING 
o novinkách v jejím sortimentu  1/7, 11/7 

s panem ing. Pavlem Šalandou, ředitelem českého 
zastoupeni Rohde 8. Schwarz, Mnichov   1/8,11/8 

s ing. Přemyslem Hejdukem z firmy Micronix, která je 
předním dodavatelem měřici technikyvčR i SR 
o výrobcích firmy Hameg 1/9,11/9 

s technickým ředitelem firmy Antech spol. s r. o. 
Radkem Novákem - pokračováni rozhovoru po roce 
o příjmu DVB-T  1/10,11/10 

se zástupcem firmy Fulgur Bauman 
panem Alešem Ondrovčikem o akumulátorech   1/11,11/11 

s ing. Jiřím Matrasem, 
jednatelem společnosti Ryston Electronics  1/12,11/12 

Výsledky Konkursu PE 2007 
o nejlepší elektronické konstrukce  3/1 

Amatérské radio 1952 až 1995 na OVO 47/2 
Ročník 2007 na CD ROM 3/377 
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Triaky pro vysoké teploty  3/5 
9 nových přesných operačních zesilovačů 3/5 
Vysoce integrovaný obvod 

pro předradniky kompaktních zářivek  3/5 
Napěťová reference s malým šumem a teplotním driftem   3/5 
Čip 3x3 mm obsahuje vícepásmový přijimač   3/5 
ikadič pro „ideální diodu   4/6 
Nový mikromechanický tNosý akcelerometr 4/6 
Rychlý miniaturní optočlen s malým napájecím napětím  4/6 
Budiče pro nové generace svítivých diod   4/6 
Tranzistory IGBT pro UPS a solárni invertory   4/6 
Nf zesilovače pro automobily 

s legal kvalitou zvuku a spolehlivosti  3/7 
Přesné digitální senzory teploty  3/7 
LED v hypermoderních světlometech  3/7 

Integrovaný spinaný regulator napětí 
$ výstupnim proudem 4 A 3/7 

Digitální potenciometr s jednoduchým ovládáním  3/7 
Přesné zesilovače s minimálním vstupním proudem 3/8 
A/D převodník pro senzory 3/8 
Dvojitá křemíková fotodioda  3/8 
Budič bilých LED, nábojová pumpa, 

LOO a zesilovač v jednom pouzdře  3/8 
Tranzistory MOSFET pro výkonové zdroje 

a elektrické pohony 3/8 
„Bezvývodový" MOSF ET  3/9 
Integrované rychlé nabíječe 

kondenzátorů xenono4ch blesků 3/9 
Analogové akcelerometry pro konzumní elektroniku  3/9 
Optoelektrické senzory přiblíženi   3/9 
Zajímavé obvody 

(magnetický enkodér a zvyšující DC/DC měnič)  16/10 
Monitor napětí pro přenosné elektronické přístroje   3/11 
Vicekanálové teplotní monitory s přesnosti ±1 °C   3/11 
Integrovaný oscilátor nepotřebuje další součástky 3/11 
ROB MicroSlideLED - hodně světla, male rozměry 3/11 
AS5304/AS5306 - bezkontaktní magnetické enkodéry 

pro měření lineárního nebo rotačního pohybu 24/11 
AS1101 až AS1104 - řidici obvody 

pro LED libovolné barvy 24/11 
Senzor s citlivostí odpovídající lidskému oku  3/12 
Miniaturnl digitální potenciometr s tlačitkovým ovládáním 3/12 
Zesilovač s malým šumem pro OPS aplikace   3/12 
Rozhraní pro dvě Hallovy sondy 3/12 
DC/DC měnič a tři regulatory s malým úbytkem 
v jednom pouzdře  3/12 

Použiti SSR (Solid state relay) (DPS)  25/3M 

RUBRIKY 
Radio „Historie"  41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 

41/8, 41/9, 41(10, 41/11, 41/12 
Z radioamatérského světa ....... 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 

44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12 

Nové knihy 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 29/11, 28/12 
Světozor   3/2, 5/3, 3/4, 3/5, 4/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/11, 3/12 

D 



ELEKTROBOCK CZ s.r.o. TEPLO PODLE VASICH PŘEDSTAV EBB Blanenská 1763, 664 34 Kuřím 
Tel.:+420 541 230 216 
Fax:+420 541 231 369 s termostaty od nás ELEKTROBOCK cz Http://www.elbock.cz 

BPT31 komfortní bezdrátový termostat 
• moderní technologie obousměrné komunikace zvyšuje spolehlivost přenosu signálu a 

umožňuje získávat zpětné informace • slouží pro automatickou regulaci teploty v místech, 
kde chybí instalační rozvody nebo je obtížné a nákladné tažení vodičů od kotle k termostatu 
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BPT37 

do sah5  
až 3m (.(( 

(v zástavbě) 
✓ Předvídavý systém zaručí 

určenou teplotu v požadovaném čase 

it Pl regulace udržuje teplotu při 
optimální spotřebě energie 

• 9 týdenních programů, volitelných 

i Až 6 časových úseků a teplot na každý den v týdnu 

i Volba sudého a lichého týdne 

i Automaticky přechod na ZIMNÍ nebo LETNÍ čas 

2W 

Požadovaná teplota vždy zobrazena 

i Indikace provozních hodin kotle 

i Indikace údržby kotle 

i Přijimač se sytémem SAMOLIČENÍ KÓDU a 
pamětí E-EPROM, uchová kód i při 

výpadku napětí 

Možnost ovládat celý systém mobilním 

telefonem, modul GST1 lze dokoupit 

PT41 centrální ovládáni podlahového topení 
• slouží pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení • jednotka 
MASTER je schopna regulovat teplotu v 6-ti místnostech a současně ovládá kotel a čerpadlo 

• dalšími jednotkami SLAVE (8 -mi kanálová) je možné rozšířit systém až pro 32 místností (teplotních 
zón) • veškeré konstanty regulace a teplotní programy se nastavují na centrální jednotce 
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Podrobnější informace o cenách a výrobcích získáte na www.elbeck.cz 

XV 

Každá místnost je regulována 
podle určeného teplotního 
programu. 
Vhodně pro penziony 

a Mší objekty. 
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Powered by Data 
Guard Slovakia 

Zásilková služba, prodejna, velkoobchod:Balkánská 245, 851 10 Bratislava, tel:+421-2-52 52 82 92, mobil:+421-948 000 208 
(8"-16") Doblrky na Slovensko I českou republiku, zboží zasilame každý den l!! blizši informace na webu a telefonu. 

Nejširši nabldka kamerových a zabezpetovacich systémů za ty nejlepši mozni ceny. Všechny ceny zde včetně DPH. 

1H1KIT - 1590.-kč 
1990.-sk 

H7KIT - 1590.-kč 
1990.-sk 

H4BIX - 1990.-kč 
2490.-sk 

Značkově Xenonově reflektory pre portiere na vorldlä s pracovitým napätim 12V, dad laca 
jednotka 35W, farebný stupeň 6000K - Welt svetlo, špičkové napätle 23KV, kompletná sada pre 2 
ks reflektorov. Metal harass 

• Xendnově osvetlenle pond ka tri krát svetla pd poloviěnom odbere female 
• 2x cllfrši dosah svetelneho lüča 
• 2x rovnomernelšr• osvedenle vozovky 
• ex drhšla životnost. xendnovjrch Wholok v porovnani s klaskleml naloginoWmi iiarovkaml 
• lepšia viditelnost' vozovky 
• Vdaka dostatočnimu osvetleniu \erase/ v noci upadá tInava oči čim Janie je hezpečneišla a 
pohodlnejšia 
• Xenõrrovi osvettenie taktlet 2Wraznuje atraktivnost' vášho auta 

Garantujeme najnižšiu cenu na trhu 
objednávky na www.kamerasystem.cz 

Karta Skylink 
lie/flee rieSenie TJ Drip%) r re 

rOcrinn,r dern e chats 

Iba u nás karty skylink s 
registráciou a pinou podporou 
pre CZ zakázníkov, už žiadne 
starosti, iba ničím nerušený 
Kent Neobmedzený odber 
kariet na zákazníka, 
expedujeme ihneď I!! 

Karta Skylink Standart - 1699.-kč (2116.-sk)AKCIA 
STV1, STV2, STV3, Markiza, TV JOJ, JOJ Plus, TA3 
+ české programy (čT1, čT2, čT24) 
AKCIA balík MULTI 2 mesiace od registrácie karty 
bališek MULTI obsahuje programy: 
Eurosport. NOVA SPORT, SPORTS, NOSTALGIA, FILMBOX, 
FILMBOX EXTRA, Viasat Explorer, Viasat History. JimJam. LEO 

TV. Spice, XXX Xtreme, vlac info na www.skylink.sk 

Karta Skylink MULTI - 2315.-kč (2894.-sk)AKCIA 
STV1, STV2, STV3, Markíza, TV JOJ, JOJ Plus, TA3 + 
české programy (črl, čT2, čT24) 
AKCIA balík MULTI 7 mesiacov od registrácie karty 
balltek MULTI obsahuje progra my: 
Eurosport, NOVA SPORT, SPORTS, NOSTALGIA, FILMBOX, 
FILMBOX EXTRA, Viasat Explorer. Viasat History, JimJam, LEO TV. 

Spice, XXX Xtreme. vlac Info na www.skylintsk 
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MYPHONE 6690 - 2555.-kč (3192.-sk) OVE SIM KARTY Ill 

Hlavní funkce: Podpora dvou SIM karet najednou Příjem a volání z 
obou SIM Příjem SMS na obě SIM Možnost odesíláni SMS z libovolné 
SIM LCD dotykový displej 2,6" Vyzváněci tóny ( WAVE, MIDI, MP3 ) 
Paměťová karta micro SD FM radio Bezdrátová technologie Bluetooth 
Funkce webovä kamery Vestavěný fotoaparát 13 jazyků čeština 
Videorekordér Videopřehrávač Zvukový rekordér Možnost připojení a 
nabíjení přes USB. Technické parametry: rozměry: 112,5mm x 52mm 
x 17mm váha: 100g frekvence: 850/900/1800/1900 MHz Li-ion 
baterie: napětí 3,7V omezení nabíjecího napětí 4,2V kapacita: 900 
mAh Nabíječka: vstup: 100-240V 50/60Hz 0,1A výstup: 5V 500mA 
Balení obsahuje: Telefon, USB propojovací kabel, cestovní dobíječ, 
sluchátka, 2x baterie, paměťovou kartu microSD 256MB v ceně. 
POZOR - V priebehu 12/2008 nový model s TV TUNEROM :)) 

sledujte www.kamerasystem.cz 

I XCD1 - 7' LCD TFT monitor so stojanom 
7" TFT LCD monitor, pomer strán 16:9, 
nastaviterný jas, kontras, farba, zabudovaný 
reproduktor. 2 videovstupy, 1 audiovstup, 
nastaviterný držiak. zrkadloyé prepinanie obrazu, v 
cene navyše diafkove ovládanie. 

Cena : 1777.-kč (2222.-sk) 

XCD3 - 7" LCD TFT monitor s rámikom 
7" TFT LCD monrtor, pomer strán 16:9. 
nastaviterný jas. kontras, farba, zabudovaný 
reproduktor, 2 videovstupy. 1 audiovstup. 
nastavitefný držiak, zrkadlové prepinanie obrazu. V 
cene navyše drafkové ovládanie. 

Cena : 1777.-kč (2222.-sk) 

1.81.181111111111111188111111111fli 

XCD2 - 9" LCD TFT monitor so stojanom 
9" TFT LCD monitor, pomer strán 16:9 
nastaviterný jas, kontras. farba, zabudovaný 
reproduktor. 2 videovstupy, 1 audiovstup. 
nastavitefný držiak, zrkadloyé prepinanie 
obrazu. v cene navyše diafkové ovIšdanie. 

Cena: 2666.-kč (3333.-sk) 

XCD4 - 9" LCD TFT monitor s rarnikom 
9" TFT LCD monitor, pomer strán 16:9, 
nastaviterný jas , kontras, fa rba, zabudovaný 
reproduktor, 2 videovstupy, 1 audiovstup, 
nastaviterný drliak, zrkadloyé prepinanie 
obrazu, v cene navyše dia Wove ovládanie. 

Cena : 2666.-kč (3333.-sk) 

www.kamerasystem.cz www.kamerasystem.cz www.kamerasystem.cz www.kamerasystem.cz 
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Zásilková služba, prodejna, velkoobchod:Balkänská 245, 851 10 Bratislava, tel:+421-2-62 52 82 92, mobil:+421-948 000 208 

(8°°-16") Dobírky na Slovensko i Českou republiku, zboží zasílame každý den !!! blifši informace na webu a telefonu. 

Nejširšinabidka kamerových a zabezpečovacich systémů za ty nejlepší možni ceny. Všechny ceny zde včetně DPH. 

-N% 

3.1 92.kc 999.sk 

4-kanálový rekoner DO+USB 
2 kanályAUDIO +Network 

Pripojenie na Internet 

— ?1st 

1P4-kanálový rekordér -DO+USIŠe. 
Detekcia pohybu, SATA HDD 

Super cena v roku 2008 IL 

www.kam 
X210 - 1199.-kč (1499.-sk) 
Farebnä CCD kamera antivandal VONKAJŠIA 4201V 

+ IR 20metrov Profi CCD (arena kamera 420 TV 
rladkov. nastavIterná polohovaterne v antivandal 
kovovom provedeni, 1/4 objektiv. nočně IR videnie s 
dosahom 20 matey, napájanle 12V/350mA. Solna 
maloobchodná cena tejto kamery je cca 6900.-sk 
preto nevähajte s objednávanlm tli 

X201 - 899.-kč (1130.-sk) 
Farebna CCD kamera 4201V riadkov. masivne AL 
niacin) so strieškou, nočně videnie sa zapina 

automaticky pd zormeni. napájanle 12V. 21ks 5mm 
infra LED died. Objektiv 1/4 SONY 3.6mm. Nočně 
videnie 20 metrov, cena bez dr2iaka. nutně objednaf 
amostatne , cca 70-110.-sk 

[X2203 - 4792.-kč (5990.-sk) 
3Novinka , yarn)] šikovná kamerka. ktorů Vám bude 

kaidý závidiet MOON riadkov. 22x optický z000m, 
automatické zaostrovanie. 1/4 Sony objektiv. Super 
'HAD CCD čip. RS485 kontrol, parnaf na nastavenie 

po reštarte. dialkove ovládanie, funkcla prechodu 

• COLOR/BW. V cene aj dialkove ovládanie rádiově s 
d1hym dosahom prijimač zabudovaný priamo v 
kamere it! 

4.444. k 
6666.sk 

999"k> 7.992.1(64,k' 

9-kanálový rekordér DO+USB 
1 kanál AUDIO + NETWORK 

Pripojenie na Internet 

X211 - 755.-kč (943.-sk) 
AKCIA MI Pišvodna cena 2690.-sk Do yyprednia 
skladových zásob. Farebna CCD clIgitálne kamera. 

,I 420w rladkov. protl prevedie v DOME kryte, 1/4 
a i SHARP CCD, napálanie 12V/150mA, hmotnost 250g. 

Vhodná do vnutorněrho prostredia, špičkový obraz 
vdaka CCD čIpu, ekonomické a kvalitně prevedle 

. napr. do barov, linen kanceleril. Krásny obraz Ill 

SZBC - 72.-kč (89.-sk) 

i
SZBC • Sada farebných zmrštovacich buildek 100ks 
1.10metrov P2 Sada barevných smrštovacIch bu2lrek v 
plastova krabičce, prehlecinš rozdéfene podia 
pruner'', délka 100mm. 30kusù 1.5mm. 30kusú d1., 2.5mm, 20kusu 4mm. 10kusu 6rnm. 6kusu 10mm, 
Iditkusy 13mm. 

saes it simoseliat, 

SZBB - 72.-kč (89.-sk) 
SZEB - Sada černých zmrštovacich beiriek 100ks 
10metrov !I! Sada černých smrštovacich butirek v 
plastove krabičce, přehledná rozděleni podle 
prumeru. délka 100mm. 30kusU 1.5mm, 30kusu 
2.5mm, 20kusu 4mm, 10kusu 6mm. Skusů lamm, 
4kusy 13mm, 

Data Guard Slovakia s.r.o. Balkänska 245, 851 10 Bratislava email: info@kamerasystem.cz 
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Výkonové LED 0.5 až 5W 
LXHL-MD1C - červená, 1W, 27 lum, STAR 169.00 Kč 
LXHL-MB1C - modrá, 1W, 16(20) lum, STAR 120.00 Kč 
LXHL-NB98 - modrá, 1W, 16 lum, s optikou 199.00 Kč 
LXHL-MWEC - bílá, 1W, 45 lum, STAR 149.00 Kč 
LXHL-NWE8 - bílá, 1W, 45 lum, s optikou 249.00 Kč 
OF-HPW-0.5EL - bula, 0.5W, 30 lum, EMITER 39.90 Kč 
OF-1-1PWW-0.5EL - teple bílá, 0.5W, 26 lum, EMITER 39.90 Kč 
OF-HPW1-1EL - bílá, 1W, 35-45 lum, EMITER 99.00 Kč 
OF-HPW3-1EL - bílá:1W, 45-55 lum, EMITER 119.00 Kč 
OF-HPW4-1EL - bílá, 1W, 55-65 lum, EMITER 146.00 Kč 
OF-HPB-1SL - modrá, 1W, 5-8 lum, STAR 99.00 Kč 
OF-HPWW1-1EL-teple bflä, 1W, 30-40 lum, STAR 84.00 Kč 
OF-HPWW3-1EL - teple bílá, 1W, 40-50 lum, STAR 89.00 Kč 
OF-HPW5-3E1. bílá, 3W, 120 lum, EMITER 149.00 Kč 
OF-HPWW1-3EL - teple bílá, 3W, 80 lum, EMITER 136.00 Kč 
OF-HPW-5EL - bílá, 5W, 160 lum, EMITER 249.00 Kč 
OF-HPVVW-5SL - teple bílá, 5W, 170 lum, STAR 199.00 Kč 

LED moduly, napájení 12 a 24V, bílé 
LBUO48 - 100 x 20mm, 6 LED, 12V, 55Lx 169.00 Kč 
LBUO60 - 100 x 20mm, 8 LED, 12V, 75Lx 199.00 Kč 
MR015-01 - 150 x 14mm, 9 LED, 24V, 55Lx 359.00 Kč 
MR030-03 - 300 x 14mm, 18 LED, 24V, 153Lx 479.90 Kč 
MR041-01 - 412 x 20mm, 18 LED, 12V, 190Lx 479.00 Kč 
MR049-01 - 490 x 20mm, 24 LED, 12V, 256Lx 619.00 Kč 

Úpinou nabídku zboží, aktuální ceny s množstevními slevami, 
novinky, mimořádné slevy a doprodeje nalezneteve-obchodu. www.ez .cz e -sn o • 
ROŽNOV p. R., Tylovice 1880, tel.: 571 651 321, fax: 571 620 576, mobil: 605 463 743 
OLOMOUC, Hálkova 2, tel.: 585 511 211, mobil: 605 463 655, fax: 585 511 257 

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

LED reflektory 0 50mm, 21 LED, 1.5W 
LED-18/RED - červená, 12V, 12 lum, petice G5.3 99.00 Kč 
LED-18/BLU - modrá, 12V, 6 lum, petice G5.3 149.00 Kč 
LED-18/WHT - bílá, 12V, 21-34 lum, patice G5.3 179.00 Kč 
LED-18/WW- teple bílá, 12V, 19-35 lum, palice G5.3 189.00 Kč 
L-230/WHT - bílá, 230VAC, 34 lum, petice GU10 199.00 Kč 
L-230/WVV - teple bílá, 230VAC, 37 lum, petice Gu10 199.00 Kč 
L15-E27/BLU- modrá, 230VAC, Glum, patice E27 179.00 Kč 
L15-E27NVHT - bílá, 230 VAC, 26-34 lum, palice E27 179.00 Kč 
L15-E27/WW -tep. bílá, 230VAC, 22-37 lum, patice E27 199.00 Kč 
L-E14ANHT - bílá, 230VAC, 34 lum. patice E14 179.00 Kč 
L-E14IWW- teple bílá, 230VAC, 37 lum, petice E14 189.00 Kč 

(411'r 

LBUI)48 LXHL $ optikou 

Uvedené ceny jsou MC včetně DPH. 

E  ex ME_PICt PRISTROJE 
F .e.-TROTEr CHNOEC 501...1C ÉeS-

AUDIO TECHNIKA 

nabídka repasovaných přístrojů, 
zdroje 

Výběrová 
generátory 

i:-
Wiltron 6647A 

rourdlaný genevela 10MHz • 18.6GW. 
OPIS cena: 105 000145 

Wiltron 6637A 
mumnanggenereor 2 - 18.6G112. 

OPIS cena: 52 000KŠ 
Možno dodal ijako seslaw e 
nehrodOE ano/y.410am WIL5151 

cuietiweerri 550.7A50 

HP8350B/83595A 
rozoltsecerraior:1102;10202e 13 z 2.5GH 

Možno dodal I Jako sestavu s 
neesorla edneralresior;116gre56AJB 

mian 
Affilent 8648B 

91.Hz až 2GHz, •1363Bm M •15:1Bm 
AM, FM, phme ~Hukot 

oklik 50 0001“ 
Affilent 86480 

z al 3251-12.-135dBm to •101.13dBm 
MI. FM. phase modulatIon 

cena: 125 0001te 
Agilent 86480 

Hz 40/12.-136dBrn to •100E•130Brn 
AM, FM. pluse mocrukitioni, 

cene: 125 000K5 

weasewrig 

• ssas Z" 
• i 

HP 8656A 
AM,FM, g 10lne a/ 990MHz, 
-127'n o .133bm OPIS 

clona: 213 5001(5 
HP 8657A 

AM,FM. g.1001‘11z al 1040MHz. 
-143,5Wrn •13dbm OPIS 

cena: 32 601)/(t 
HP 86578 

"OE.ITMAZ:2;112622. 
• cena: 35 800Kt 

spektrálni analyzátory 

....•so :::1 1.4 

HP8595E/4/41/101/105 
01.11zaž 15,5Wie -127 až .3005m. OPIS 

cena: 105 700KC 

Advantest R3131 
9101z až 3Gliz GP1B 
cena • 78 000148 

Tektronix 492/1/2 3 
S A 0131e2IGHL obsah...1e p sud«. 

0. rtelnl pan, 1001.1z rozišeK old. 
cena: 79 000Kč 

r-r-Ge=.71411 
R8iS NGPX35 

OPIS plces.lzidiroojat(3:VillIA 

!=i2. 2:2 

Agllent / HP 6621A 
2x O - 75/104 nebo 2s - 20V/4 

GP113 wna .S 0001(6 

Agllent / HP6645A 
, 120V I 0 1.5.4. OPIS 
cena: 13 8001(/ 

Agllent I HP6632A 
0 - 11 - 50A, OPIS 

cena : 53 001111e 

třifikaiie 
Agllent / HP6033A 
- 20V 0 .30.200W GP1B 

cena 12 4501(6 

zátěže  
kasa si -11 
1- - - 

Chroma 6314/4x63103 
5.314 - 1803W 

41 modul 0- 80V /O -1104.300W 
cena : 40 000148 

t. 
HP 6050A/4xHP60501A 

HP1305OEIA 1800W . GP113 
4 =Kul 3 - BOV /0-30A 

cona: 38 40014č 

ceny bez DPH 

Agllent/HP 6060A 
3 -60V 0-80A GP113 

cena 15 20014 

multimetry  

hs 
AgIlent / HP 3458A 
8.5 misInj motto« „IR 

cena 104 5001« 

r="21 
Agilent HP 34401A 

6.5 mIstný muunetr UIR 
cena: la 790118 

ostatní 
atgrare-_OE, 

§Naz.e."" 
'2:-.re ....  

Affilent / HP89038 

a'cicel=r220°= WaHz 

-.1 itit.tie.,1• -

1.9 • %,•1.5415-

Fluke 5101B 
mullifunktni kalilmähe 

AGKICUIR 
cena' 35 00014č 

Ani-Osu S331 antenni analyzMor 
25-33051.01t relu,, lossISWR . obsahu-

je Open/WoMoad. RS-232 
cen.: 79 000KG 

rs, •  

Yokogawa WT2 O 

500VP°720AntRSDC23ť. Cpat5H18 ipjlirankE14510. 
cen.: 15 2001(t 

HP436A 
RF powsr metr do2:0G1‚007(te 06+2011 

ans:HP8481H 
mase 10M1W-10G10. -10 in .15 OEIBm 

cena: 18 000Kt 

HP8485A 
letem 5014W-25GOEtz..30 lo 4-20 dBm 

cona• 25 000K5 

Prodejna Ela Mimoni I Brno 602 00 teasil: let{ä elee rnosz Wiekeniae. Telfax: 5 3 25 52 52, 543 25 52 SI olevieno 9-17h0d 
Dani pliscoje najdete na našich psem. ani Met Mairi pthiroje také ehpujeme a bereme do lomisnilio prodeje. Prontidime opnimy a kalihnore maitich a lahoratornich plinroA. 
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Beellivoli- EXHUME M ILT MUM PROGIUMATOR 

• 48 univerelnych pin-driverov, nie só potrebné 
....e. adaptery pre obvody v pedrach DIL 

• pripojenie k PC - USB port 
• záruka - 3 rey ý. • podpora ISP 

i Podporuje 

cent W > 43200 
65 640,-Kč obvodov I 

Bedew+  MIME RiC1111 UtelinieT ese,„„ 
PRognmene 

• extremne rýchly progenitor • konektor pre ISP 
111) • delne pripojenle k PC: 

• USB port/ 
- printer port 

OE,  • Slue - 3 roky 

• - Podporuje 

cena: > 43300 obvodov 
20 960.- K 

knartProg2 . ..e. 
UNIIERL41111MItfflennt s measstse Ife 
• výkonný a rlely unlverelny 
programilor 
• pripojitelboe k PC: ti 
USB gel 
• koneklor pre ISP Podporuje 
• viruka - 3 roky ). 21200 
ce.na:10 7.10,7 KZ evela I _.. 

151prog2 ..e.e. 
• výkonný a rychly programátor MCS51 a It) 
Atmel AYR • konektor pre ISP 
• priceiternosf k PC: 
USB porl • menus( 
docketočného 
upgrade Poiesuie 
na SmartProg2 4 > 8000 
cent:63 20c tre ..,.. .. .. .. . eincdoyi 

PIllprog2 likkt tia 
• výkonný a rýchty soviet progenitor  
inikroprocesorov !Moroi:BIM Pf'„ri 
• konektor pre ISP 
• eipoptelhost k PC: 
USB port • molest 
dodatečného . Mende 
upgrade na SmartProg • • 3.8100 
epres-,92(ršešc.- .4.1*. . . obvtdov, 

III P riZ — CE 
• wykonny a rycilly programa „.. 
'lama(' • konektor pre ISP .-• 
• pripojiternost k PC: 
USB port • možno 
dodatočrieho j. 
upgrade na SmariProg WI 

L.,...42.-.±...47 

,. 
g_ifopreclat: cenKač. 

..Pgd Panne n eSCO °but., ! 479a- K %.* 
programálor pa met i do 40 pet 

oe r všery ceny su uvedené bezDPH 

Dodava. ELNEC s.r.o. 
Jana Boltu 5 ELNEC .' SK - 089 01 Prešov 

R lel: 051/77 343 28 
ax ...7, elneceelnec.sk, waixelnec.sk 

CiGLER SOFTWARE, as. (servis a zastapenie pre BB) i 
Rostislavovo nám. 12, 612 00 Brno, tel. 5 4952 2511. riOE 
lax 5 4952 2512: eShop: htlp://shop.elnec.cz 
FANDA elektronik sto.,Teilickä 475/217'1n5 Horn( Socha 
tel: 603 531 605, fax. 59 642 58 19, elneceanda.cz . 
NW , LI Pily 103/3, 143 00 Praha 4, info@hwez 

• let 241 402 940, fax: 222 513 833, wink> ci, 
Ryston electronics s.r.o., Modfanskš 621/72, P.O.Box 13, 
143 00 Praha 4, tel. 225 272 111. tax: 225 272 211 

S.O.S. electronic ere., Prl pracharn1 16, 040 11 Košice, 
te1.055f786 04 10-16, fax: 055/786 0445 

Er:17414(s , .._..... 41,22)224,4p -.-.. p 
____L‘Iä! °K,- rOE-20,011I___i 
w pp.Ppis  pp. .-...,---,-7-.-..p4-----4-[_-_ 
P ieš*.veirgy..4keessieltne I 

t' Rt . 'tk'''""Flp per, ele tkiji , 

is-12194W Me,,P,Zge !p 
ertti:-.1 fli i, 

mil--u.;401. ad. . :Biel 111114.1— . ii ; 
- editor schematických značek a schema , • If Iii - editor patio a plošných spojů - 2 22.5ji 1 
- automatický návrh spojoveiho obrazce - 1 
- tisk - PostScript - (Extended) Gerber - 

' - NC vrtačky - frézky osazovaci automaty - ti. LPCL - HPGL - DXF - BMP - WMF -. 
t [MI •1• 1 Fiji Lithe:1 

Ing. gene* 14.443venek ,1 1 NI Inn. Tornieš Orel . ,,/ 
I 

Nil. 60843878o ,. ,e-maii: 144200043$4412ffla 
r pi I. rd1:61bOESOIdit1440 

meeghd2.9A0ftez  

ELVO Plzeň 
software pro elektroniku 

Wadi Proxxon 
tel: 378605510 

www.elvo-plzen.cz 

•Elektronicke výroba 

oKabelova konfekce 

'Materiál pro telekom. 
I 

www.pewtronic.cz 

'Osazování DPS:_ - 

E- technologie SMT a THf - zkušební vzorky expresně 1 
OE - male a střední série 
kVýroba kabeláže: 
3. - automat. střih a krimpování 
- svazkování, a testování; 
- průmysl i telekomunikace ._ 
Velkoobchod:.,, 
I - kabely sdělovací a koaxiálhí - 
1 - konektorý datové a VF 
PEW- RON— IC r.r.o.,'Pod Poityčskými 

skalami 465, 397 01 Písek 

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

41 

Robotika - stavebnice, čidla 
motory, převodovky, Pictoce 
www.snailinstruments.comlpe 
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? 

electronic 
europe 

Nakupujte 
ohodlně on-line na 

www.soselectronic.cz 

a získejte od nás 
hezký dárek! 

_ • více než 8000 typů 
součástek on-line, 
přímo z centrálního skladu 

• aktuální ceny 

• aktuální stavy na skladě 

• fotografe a katalogově listy 

• aktuální stav vaší objednávky 

• přehled o platbách 

--OS electronic aro. 
ybešova 42 
02 00 Bmo 
zech Republic 

.soselectronic.cz 
"nfo@soselectronic.cz 
ei: +420 543 427 111 
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Me RO IIE IL 5 smluvní distributor Tyco /Electronics/ AMP 

"cicida—vIry konekťo-rů7kompreťniho programu mr Tyco/Electronesr-AMPW _ 

.,,,,,nrre% 

konektory pro: e smršťovací hadice - i s lepidlem 
e průmysl - CPC, HTS ... lei ploché vicežilové kabely AWG 28 
e automobily - vč. tásnáných e speciální výrobu 
e elektroniku - včetně SMD ... e SPECIALNI KONTAKTY ve. NIARADi na zpracováni 

role: z výrobní produkce ty SCHRACK a z produkce ty SIEMENS Trutnov 
jako součásti koncernu TYCO / electronics 

zejména pro elektroniku - do OPS např.: SCHRACK RT 424012,024 ... Š 42.-

konektory pro průmysl: fy (ekvN. HARTING. AMPHENOL ...) 
kniti at IP 68 / 20bar HTS /elektrotechnik 

proud 10 AO 100A/ 25 Va₹ 1000 V 
VELKOOBCHOD II MALOOBCHOD III ZÁSILKOVÁ SLUiBA 

#  
..• 

A.- 

..--- • .- 

je .., 
ll 

eet. 

,ifit •%te 

la 

-, 

1 
. 

Skt 

Téžké 

KONCI. sool. s ro, tel. + fax: 6 41227678 www.konel.cz 
Banskobystrická 132, 621 00 BRNO 5 41227680 e-mail: konel@konel.cz 

Převodníky ETHERNET - RS232/422/485 

Různá provedení, snadné pout, nízká cena (převodrut, 
webový server, FTP server, .. ), zakázkový software 

Teploměry 

3'?, 6 výstupy PS232/485,116E1, Ethernet 
paponch ' flP teplaměrl Měrení prímo ve 'C 

Převodníky USB — RS232/485/422 

"Chybí Vám sériový port?' 
Běžné i průmyslově provedení, galvanické 
oddělenf, přenos všech signálů, Wrtuálni" driver 

Měřicí moduly DRAK 

AD převodník 0-10 V, 4-20 mA, výstup Ethernet, 
USB, RS232/485. Nové rychlé provedení 

Převodníky a opakovače linek 
RS232 i RS485/422 
Galvanické oddělení, pfepštová ochrana, 
různá provedení, vysoká spolehlivost 

Optické oddělení a prodloužení RS232 

I/0 moduly pro RS232/485/422, 
USE1,_Ethernet 

PAPOUCH s.r.o. Elektronické aplikace dle Vašich požadavků - www.papouch.com 

Strašnická 1a, Praha 10, tel. 267 314 267-9, 602 379 954 

Systém pro návrh desek 
plošných spojů 

Distributor: TEL lug. Aleš Hamáček 
tet: 603 540 067; fax: 371 725 588 

http://vvvvvv.formica.cz 

XQIt*7RĘ9 sia SclEASO 
čk@cvki39 aseue2CAgge% ®11®Mmidlešel 

M12adlk> gaeggeo goem 
odLýt ealem 

ebjechés GOS@PS© 
grAgc;ge ecliciaes 

AFLAJZAR Ma MOM A DOVOZCE [MIAOW I Ilsizaretnaparm I von.flajzarn 

Zakázkový vývoj a výroba dle požadavků zákazníka Pee 
osazová ni desek plošných spojů, programování, kompletace, balenktf.4 _ 

.FinaFIAILAR,uaseršlouhálétazateasamostatnýmvýwjemelektronetuatizenl, 0  OE • giez.3e,  nás k ' , . ' sepievaena beam 
rrulcrop -1 Dotazyapoptávkyna:vyvoj@flajzar.a. ixesorovouteďniku„  

TECHNIK PARTNER 
sess=i> 
www.technikpartner.cz 

Katalog na CD ZDARMA! 

Kontaktní hroty 

-44 Aire 

%roe 

Testovací 
adaptéry 

rdT' 
Lftztoli 
Mixážni 
systémy 

Svorkovnice 

Jednoúčelová 
zařízen! 

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

XX 
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Konektory, napájecí zdroje, 
ventilatory, součástky 

Naše provize pouze 5% 

l-net: www.L-i.cz, 
E-mail: info©L-Lcz 

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

mobil: 605 567 231, 776 567 261 

OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA A ZÁVORY 
• INFRA ZÁVORY 12m 

REFLEX. ZÁVORY Sm 
DIFUZNÍ ČIDLA 1,2m 

INDUKČNÍ ČIDLA 6mm 
PROGRAMOVATELNÁ ČIDLA A ZÁVORY 

Použití: kontrola osob, předmětu, 
rozměru, ochrana objektů 

REHABIUTAšNi A NIASA2Ni PikiSTROJE 

(ELFA -SRB e-mail: srb©elfa.cz 

keelce 22 http:H www. elfa. cz 

388 01 BLATNÁ tel. fax 383 423 652 

ZIKA,„ 
P-servis ZIKA s.r.o., 

zabývající se servisem 
průmyslových tiskových technologii 

hledá elektronika 
s všeobecným rozhledem o elektrotechnice 
(elektronika, PC, průmyslové počitače,...). 

Požadavky: 
- schopnost se orientovat 
v neznámých systémech; 

• angličtina jednoznačně výhodou; 
- vice informaci při osobním rozhovoru. 

Životopis zasilejte na: pzika@p-servis.cz, 
let: 602 302 797 

Výroba DPS 
do 24 hod 

- oboustranné DPS 

- nestandardní tvary DPS 

(např. kruhové) 

fotocestou max. 130x130 mm 

frézováním 150x250 mm 
• gravírování předních panelů 

Kontakt: 
ABE.TEC, sto., Průmyslová 387, 530 02 Pardubice 
Zodpovědný pracovník - kontakt Jen.has@abetecar 
Tel: 466 670 035 Fax: 466 670 035 

Informace: www.abetec.crisluzby 

www.asix.cz 
PRESTO - USB programátor 
Nový ISP programátor pro PIC, Atmel, 
sériové EEPROM a Flash, CPLD Xilinx a 
další součástky - cena °ouzo 1 980  

Vývojové prostředky pro Microchip PIC 
Emulátory, programátory, vývojové desky 

Kursy programování PIC 
Naučte se programovat mikrokontroleza 
1 den! Kursy pro začínající i pokročilé 

Překladače C a Pascal pro PIC 

USB snadno a rychle - FTDI. 
Převodníky USB-serial a USB-parallel, 
kabely USB-RS232, moduly a kity 

Programovatelná logika - XILINX 

Vývoj a výroba elektroniky na zakázku 

Tel.: 257 312 378 
Fax:257 329 116 

ASIX s.r.o. 
Staropramenná 4 
150 00 Praha 5 

E-mail: asix@asix.cz 
Ceny uvedeny bez DPH. 

KONEKTORY - BRNO, s.r.o. 

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

e-mail: brno@konektor.cz 

rfflimnarradbel: - 

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

ilturrifunretix OEKCP Borská 33, 301 00 Plzeň 
tel/fax: 377326701 mobil: 603264981 

www.elektrosound.cz e-maikobchod@elektrosound.cz 

j Dokonalost & kompetence 

Příslučenstvi pro 
elektronické součástky od 

cialitronikNa 
• součástkový distributor a 
• Donee stardardni program s rozmanitými 
variantami, riyohlä a jedrOuchti montáž 
• specifická zá8aznická provedenf, modifikace 
a zvláštní provedení 

Distanáni sloupky 
umělohmotní a kovově distančni sloupky se zavity, 
distanůmf trubičky, pružinové kovové flumMe kmItů 

vodicí lišty 
vertikální a horizontální vestavba s fixací de ek 
spojů, šroubovatelné s klidovou polohou a aretad 

ttž Montážní only 
držáky, kryty, montální díly pro chladiče, mon 
podložky pro polovodiče, izolační pouzdra 

ČESKÁ REPUBLIKA 

39901 Milevsko, nám. E. Beneše 10 
Tel.: 00 420 - 382 / 52 10 70 
Fax: 00 420 - 382 / 52 10 25 

mobil: 00 420 - 602 / 486 335 

distribuce@fischerelektronik.cz 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Trenčín, 91311 Trenčianské 

Stankovce 367 

Tel.: 00 421- 326/ 49 72 17 
Fax: 00 421- 326/ 49 72 18 

mobil: 00 421- 905/ 914 617 
fischerelektronik@nextra.sk 

http //www.fischerelektronik.cz 
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AMPER 2009 

TERINVEST, spol. s veletržní správa, Americká 459/27, 120 00 Praha 2, česká republika, www.terinvest.com 

17. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky 

31. 3. - 3. 4. 2009 
PVA Letňany - Praha 

TERINVEST 

• 

• 

• 41I • 
• ••• • W ee 

• a  

• • •:e. ; 
it• • ..  • 

• • 

# • • • . . 

.7.. 214 • .11 

INDUSTRY EXPO 
3.1111/4 Nov« !I I luEMYSELNKHTUANotia, 'JAL/Pi/Ai 
a. MIR of New INDUSTRIAL Tweepags.rmmiftsmo.tuereit 

ELEKTRO EXPO 
I. Vale r mourtINSIY, CLEKTROFRKYA1/86HIKY 

PlatIfiEtECTRIGIL ENGINEERING.E4110NICS AND PIEWER ENGINEER*/ 

17.t 19, 2. 2009 
s • 

.4 fir 4 . _ 

. .14 
et • • 

fe 

• ge • INCHEBA • i 

INCHEI1A. as.. Viedenska cute 3-7 851 01 EV/Islas, Slovak Ripou 

T 42124727 3213 • F A21-2,6727 2201 • E arehakoveireari 

incheba.sk 

IVW• I. EXPO BRATISLAVA 
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ELTIP s.r.o. elektrosoučástk 

rý 

Velkoobchod, maloobchod, zásilková služba 
Bulharská 961, 530 03 Pardubice 

lit 466 611 112, 466 657 688, fax 466 657 323 
eltlp©eltip.cz www.eltip.cz 

L7805CV ST T0220 á 3,90/50ks 
L7805ABV TO220 á 4,90/50 
PC817 Sharp á 2,90/50 
TM/264 -6.7.8 PN á 29 50/1ks 
Rela SCHRACK RT 424 012, 024 ( 2x 13A) 12, 24 VOO á 45,-120ks 
Relé SCHFtACK RT 314 012,024 (1x16A) 12,24 VDC á 45,-120ks 
Role SCHRACK RT.314, 424 730 (1x16A, 2x8A) 230 V —a 89,-120ks 
Baterie lithiové CR 2032 PANASONIC á 9,50/10ks 

Aktuální ceny dalších součástek sdělíme na 000tä‘ku e-mailem. fauna. 

Distribuce sorenentu ENIKA, LINEAR TECHNOLOGY, SUNON,WAGO,... 

MAX232IN TI á 6,80/20ks 
MAX232EIVE á 15,50/10 
NE 555N ST á 1,95/50 
ULN 2003ÁN á 2 80/25 

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

P &V ELEKTRONIC 
spol. s ta. 

Nad Rybnikem 589 

19012 Praha 9 - Dolní Počernice 

VINUTÉ DiLY PRO ELEKTRONIKU 
Samonosné a tvarové cívky 
Antenní spékané cívky 
Zákaznické vinuti dily 
Méríci cívky a senzory 
Transformátory a tlumivky do spaných zdrojů 
SMD tlumivky a převodníky 
Toroidní eve transformátory a tlumivky 

MECHANIKA NEJEN PRO ELEKTRONIKU 
Nástroje a přípravky pro elektrovýrobu 
Elektroerozivní drátové řezání a hloubeni 
Konvenční broušeni na plocho, na kulato a !move 
CNC soustružení do peněru 41 mni 

Provozovna 33544 Kasejovice 389 

telefon: 00420371595412, fax: 00420371595280 
e-mail: ovelektronic(pvelektroniccom  

http://www.pvelektronic.com 

„istarse .OE„EK 

E3Utt jaro.. TelOax (05)511ä4 33 
Veanonka 14, 614 (*BRNO 

Výroba zakázkových 
plošných spojů 

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

Oboustranné prokovenérneprokovené 

(mědáky, cínované, vrtané, s nepájivou maskou, s potiskem) 
*zhotovent filmových předloh 
* digitalizace plošných spojů 
* digitalizace dat pro strojní vrtáni 
* výroba plošných spojů z hotových OPS, ke kterým nejsou 
výrobní podklady 

Biel informace o vvrobě naleznete na www.bucek.name  

Gleichmann 
Electronics 
VáŠ rhstnbutor NEC Electronics 

displeje TFT čitelné na slunci 

I• Super-Reflective tech. (SR-NLT1 firmy NEC Kombinace transmisivni a rettektivrd technologie 
TFT čitelný na slunci i bez podsvícení 

ClaturaltighteT Technology 

• 3.5 NL2432HC22-40 
• 3.5" NL2432HC22-41 

• 10.4" NL6448BC33-50 

OVGA 

OVGA with Touch 

VGA 

Jasný obraz 

1 Super-Transmissive tech. IST-NLT1 firmy NEC Technologie TFT se zvýšenou účinnosti podsviceni s 
minimalizací odrazu dopadajícího světla 
Vysoký kontrast a jas za všech světelných podmínek 

• 5.5" NL3224BC35-22 

• 6.5" NL6448BC20-20. 

• 6.5" NL10276BC13-01C 

• 8.0 NL64488C26-09C 

• 8.4- NL8060BC21-03 

• 10.4- NL6448BC33-63C 

• 10.4" NL6448BC33-64C 

• 10.4" NL10276BC20-04C 

• 12.1" NL8060BC31-32 

• 12.1" NL10276BC24-13C 

• 15.0" NL10276BC30-18C 

te Kontaktujte nás: 
,I ,. Gleichmann & Co. Electronics-CZ s.r.o. 

OVGA 

VGA 

XGA 

VGA 

SVGA 

VGA ILVDSI 

VGA RTL) 

XGA 

SVGA 

XGA 

XGA 

Kancelář Praha 
TeL +420 296 580-260 
prahemsc-ge.com 

Kancelář Manske 
Tel.+420 516 411 494 
bLanskotemsc-ge.com 

P, 

www.msc-ge.com 
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OBJEDNAVKA CASOPISOV, CD A DVD 
PRE SLOVENSKU REPUBLIKU . 

NA ROK 2009 
Objednajte si predplatné u Magnet Press Slovakia a Skate mimoriadne zl'avy!!! 

Spolu s predplatným Skate riaviac výraznú zl'avu na nákup CD a DVD 

CASCIASY 
.1" 

Predplatné 
i. 12 čisiel 

A Radio Praktická elektronika 900,- Sk / 29,87 € 
A Radio Konstrukčni elektronika • . 
Amatérské Radio 744,- Sk / 24,70 € 

Predplatné Objednávka Množstvo 
6 čísiel od čísla 

460,- Sk / 15,27 € 
348,- Sk I 11,55 € 
382,- Sk / 12,68 € 

Časopisy zasielajte na adresu: 
Priezvisko a meno 1 Firma  

Adresa   

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

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

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

v((e",r, 
hiAnio 

DVD 
et.9 CA! 

OE, OE a 

OBJEDNAVKA CD A DVD PRE SLOVENSKU REPUBLIKU NA ROK 2009 

CD+DVD .. Cena Množstvo Cena pre 
predplatitel'a 

Množstvo  

Sada 3 CD 1987 - 95 1150,- Sk / 38,17 € 960,- Sk I 31,87 € 
CD Amatérské Radio 1996 - 98 290,- Sk / - 9,63 € 290,- Sk I 9,63 € 
CD ročník 1996 350 - Sk / 11,62 € 240,- Sk I 7,97 € 
CD ročník 1997 350,- Sk / 11,62 € 240,- Sk I 7,97 € 
CD ročník 1998 350,- Sk / 11,62 € 240,- Sk / 7,97 € 
CD ročník 1999 420,- Sk 113,94 € 290,- Sk I 9,63 € 
CD ročník 2000 420,- Sk / 13,94 € 290,- Sk / 9,63 € 
CD ročník 2001 420,- Sk I 13,94 € 290,- Sk / 9,63 € 
CD ročník 2002 420,- Sk 113,94 € 290,- Sk / 9,63 € 
CD ročník 2003 420,- Sk 113,94 € L. _ 290,- Sk / 9,63 € 
CD ročník 2004 420,- Sk / 13,94 € 290,- Sk / 9,63 € 
CD ročník 2005 420,- Sk / 13,94 € 290,- Sk / 9,63 € 
CD ročník 2006 420,- Sk / 13,94 € 290,- Sk / 9,63 € 
CD ročník 2007 420,- Sk / 13,94 € 290,- Sk / 9,63 € 
CD ročník 2008 bude upresnená - bude upresnená 
DVD 44 ročnikov 1952 - 95 1980,- Sk / 65,72 € 1380,- Sk / 45,81 € 

CD, resp. DVD zašlite na adresu: 
Priezvisko a meno I Firma   
Adresa   
Firma (IČO, IC pre DPH, tel ./fax, e-mail)   

Objednávku zašlite 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 
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OBJEDNÁVKA PRO ČESKOU REPUBLIKU NA ROK 2009 
.., , Zajistěte si předplatné u naši firmy AMARO a získáte své tituly až o 10 Kč/ks levněji!!! 
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Tituly 
Příjmení  

Adresa  

Ob 
.• 

prosím zasílat na adresu: 

Organizace dopiní název firmy, Id°, Dlč, Tel./fax/e-mail   

ednávku zašlete na adresu: Amaro spol. s r. o., Zborovská 27, 150 
:,: • 

00 Praha 

Jméno   

5, telifax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 
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Titul I Cena Množství 
Cana pro naše 
předplatitele Množství 

 CD ROM AR 1996 - 98 220,-- Kč 220,-- Kč 
ig 
II CD ROM PE a KE ročnik 1996, 1997, 1998 po 290,-- Kč po 170,-- Kč 
NII CD ROM ročník 1999, 2000, 2001, 2002 po 350,-- Kč po 220,-- Kč 

CD ROM ročník 2003,2004 po 350,-- Kč po 220,-- Kč 
CD ROM ročník 2005 350,-- Kč 220,-- Kč 
CD ROM ročník 2006 350,-- Kč 220,-- Kč 
CD ROM ročník 2007 350,-- Kč 220,-- Kč 

L.OEk 

W4 CD ROM ročnik 2008 (březen 2009) 350,-- Kč 220,-- Kč 

Si 1 DVD AR ročníky 1952 - 1995 1650.-- Kč 1150,-- Kč 
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Tituly prosím zasílat na 

Příjmení   

Adresa  

Organizace dopiní název 

Objednávku zašlete na adresu: Amaro 

i'lHär"t'irdhaV 

adresu: 

firmy, IČO, 

spol, s r. o 

Dlč, Tel./fax/e-mail   

, Zborovská 27, 150 00 Praha 

..fflßOEweŠEIMilli 

Jméno   

5, tel/fax: 257 317 313; e-mail: 
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odbyt@aradio.cz - - 
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Vánošni potěšeni 
Všichni známe z vlastního dět-

ství nebo v dospělosti od svých 
potomků to napjaté vánoční oče-
kávání, co pod tím stromečkem 
letos bude. Čím mladší člo-
víček, tím větší 

očekávání 
a napnutí. Dospě-
lým se mění očekávání 
spíše ve starost, co dát pod stro-
meček ve jménu Ježíška či Santy. 
Tatínkové i maminky, dědečkové 
i babičky od listopadu, krom vy-
mýšlení dárků a přemýšlení, jak se 
s nimi vejít do rodinných financí, 
trénují herecké etudy na téma „Jé 
to je překvapení, ty papuče jsem 
si tak dlouho přál! A la šála, jak je 
hezká! A ten deodorant letos voní 
jinak než loni! No toto, no toto!" 
A co tak změnit styl a nadělit si 

něco pod stromeček sami? Něco 
z našeho oboru. A navíc s mož-
ností na konci roku odepsat z daní 
přírůstek v přístrojovém parku 
podnikatele, pokud krom hobby 
iv oboru podnikáme. 

První tip — multimetr HC-UT 
803, v prodejnách GM Electronic 
pod skladovým číslem 722-294 
(obr. 1) v ceně Kč 4165,- s DPH. 
Přístroj je ve stolním provedení. 
Velký, podsvštlený displej, na 
který stačí jen zvednout oči od 
měřeného výrobku, ocení nejen 

lidé s brýlemi, ale například žáci 
při demonstračním měření ve ško-
lách. Přístroj je svým tvarem před-
určen k místu v polici nad praco-
vištěm. Přitom je díky sklopnému 
madlu a vtipně řešenému úlož-
nému prostoru na bohaté příslu-

šenství snadno přenosný 
(obr. 2). Je na-

pájen 
jak ze 
sítě, tak 
z baterií. 
6 článků 
R14 je ulo-
ženo v dr-
žáku pod 
úložným pro-

storem příslušen-
ství. Pro provoz přístroje však ne-
jsou nutné, pokud je k dispozici 

HC-UT 803 je pilný pomoc-
ník. Umí měřit napětí DC/AC od 
600 mV do 1000 V, proud DC/AC 
od 60 pA do 10 A, kondenzátory 
v rozsazích 6 nF až 6 mF, teplotu 
od —40 °C do +1000 °C, odpor do 

60 MO + indikaci zkratu, frekvenci 
do 60 MHz, testuje diody i tranzis-
tory. Je možno jej propojit s PC po-
mocí RS-232 nebo USB. Rozsahy 
měřených hodnot si volí automa-
ticky. Je možno přepnout i na ruční 
volbu. Funkce HOLD je u přístroje 
této třídy samozřejmostí. Umí si 
zapamatovat nejnižší a nejvyšší 
měřenou hodnotu během měření. 
Pro sklerotiky je užitečné auto-
matické vypnutí přístroje při ne-
činnosti delší než 10 minut. Díky 
intuitivnímu ovládání s ním při po-
kusech v kroužku elektroniky do-
kázali napoprvé pracovat bez 
návodu kluci ve staff 14-15 let. 
S přiloženým SW, nainstalovaným 
do připojeného PC, může vytvářet 
měřící protokoly, grafy v širokém 
spektru užití. Viz názorné foto ob-
razovky PC z měření (obr. 3). 

Druhý tip je na zdroj HC-D 
9600SPS, skladové číslo 722-277 
v ceně Kč 8600,- s DPH (obr. 4). 
Jde o stolní spínaný zdroj s plynu-
lou regulací napětí 0 až 15 V. Jeho 
maximální trvalý výstupní proud je 
60 A. Zdroj je vybaven elektronic-
kou ochranou proti zkratu. Dva dis-
pleje LED indikují napětí a proud. 
Výstup na čelním panelu je pro 
odběr do 5 A. Hlavní výstup tvoří 
robustní svorky na zadním panelu 
(obr. 5), použitelné pro banánky 
a kabelová oka. Zdroj je vybaven 
vypínatelným dálkovým ovládáním 
a vypínatelnou funkcí „Remote 
Sensing". Ta umožňuje s pomoc-
ným vedením snímat aktuální na-
pětí na vstupu spotřebiče. Zdroj 
tedy při aktivaci funkce vyrovnává 
napětí nikoliv na svých výstupních 
svorkách, ale na vstupu spotře-
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biče, eliminuje ztráty na propojo-
vacích kabelech (obr. 6). Autor řeší 
nedostatek místa na pracovním 
stole. Napadlo jej využít tento zdroj 
pro basilení a současně pro napá-
jeni výkonšjší radiostanice. Testo-
val jej ve spojení s Yaesu FT 897D. 
Zdroj pině obstál co do tvrdosti 
a stabilnosti napětí i od-
rušení. Rušení 
autor ne-

pozoro-
val na žádném pásmu. Podařilo 
se tak skloubit dílenský a provozní 
zdroj. Regulace napětí je jemná 
a přesně indikována měřidlem. Při 
zkratu se zdroj konstantního na-
pětí men( na zdroj konstantního 
proudu. 

obr. 5 

obr. 8 obr. 7 

Pro zájemce o vyšší napětí je 
k dispozici zdroj HC-D9602SPS, 
skladové číslo 722-260 v ceně 
Kč 9900,- s DPH. Tento zdroj je 
konstrukčně identický s předcho-
zím, ale umí napětí max. 30 V 
a proud max. 30 A. 

"C. 

•  

Poslední tip je na 
spínaný zdroj 0-15 V, 0-60 A, obě 
hodnoty plynule regulovatelné. HC-
D9106SIM, skladové číslo 722-342 
(obr. 7) v ceně Kč 13000,- je také 

obr. 6 

vybaven možností dálkového ovlá-
dáni a funkcí „Remote Sensing' 
pro eliminaci ztrát na kabelech. Na-
pětí i proud jsou indikovány na dvě 
desetinná místa. Víceotáčkové po-
tenciometry zajišťují přesné a po-
hodlné nastavení hodnot. Pohled 
do nitra zdroje dokladuje jeho pre-
cizní konstrukci (obr. 8). Robustní 
výstupní svorky jsou umistěny na 
zadní stěně (obr. 9). I tento zdroj 
pro náročného uživatele samo-
zřejmé pině vyhovuje i z hlediska 
odrušení. Všechny popisované 
zdroje jsou chlazeny ventilátorem. 

Vážení přátelé, pracovníci 
firmy GM Electronic Praha spol. 
s r. o. vám přejí krásné Vánoce 
a hodně úspěchů v nadcházejícím 
roce 2009. Těšíme se na vaše ná-
vštěvy v našich prodejnách i vel-
koobchodních střediscích v Praze, 
Křižíkova 77, stanice metra Kři-
žíkova, v Brnš, Koliště 9 u Morav-
ského náměstí, v Ostravě, 28. října 
254 na Mariánských horách, Plzni: 
Dominikánská 8 v centru, na Slo-
vensku v Bratislavš, Mlynské nivy 
58 (u Baumaxu). Nakupovat mů-
žete i prostřednictvím e-shopu na 
www.gme.cz. 

XXVII 



Moderní systém 
plošného ozvučeni 

X. Ozvučení fitness a spining center 

Ing. Kamil Toman 

V desátém díle seriálu, který seznamuje čtenáře (elektroprojektanty, 
elektromontážní firmy) se současnými moderními možnostmi v obla-
sti plošného ozyučování, navštívíme spining a fitness centra, která 
patří v poslední době k opravdu moderním ozyučovacím záležitostem, 
které musí být provedeny kvalitně a především prakticky. 

Této modern í záležitosti, je zapotřebí 
věnovat patřičnou pozornost. 
Spiningová centra, popř. fitness 

centra jsou mista, která, podobně jako 
u sestavy pro cvičitelku aerobicu, vyža-
dují velmi kvalitní a dostatečné 
výkonné nazyučent Zvláště u spining 
center bývá toto nanručeni provozo-
váno s vysokou hlasitosti, navíc s poža-
davkem na srozumitelnost řeči cvičite-
le. Jako primární zdroj hudby jsou 
zvoleny 2 MP3 nebo CD přehrávače, 
u kterých je velmi důležitá funkce 
změny rychlosti PITCH, např. typ MP 
302. Pro samotnou řeč cvičitele se 
používá obvykle nählavní bezdrátový 
mikrofon DEXON MBD 900, který je ve 
standardním provedení, tedy náhlavni 
mikrofon + vysílač za opasek. Pokud 
cvičiteli vyhovuje spiše lehči a méně 
nápadné provedení, doporučujeme 
pou/it typ DEXON HM 40, col je mikro-
fon výborné mechanické konstrukce, 
který vydrží namáhání a především 

bezdrátový 
mikrofon 
DEXON MBD 910 

pot. Jeho hlavní devizou je nízká hmot-
nost (18g) a nízká náchylnost ke 
zpětné vazbě, a tak se cvičitel může 
volné pohybovat i blízko reproduktorů. 
U spiningových center je řešení mikro-
fonní části odlišné. Tady se před roto-
ped trenéra, umisťuje řečnický stojan 
a na něj klasický mikrofon DEXON MD 
500. Trenér tak nemusí používat 
nählavni mikrofon, což je pro něj 
komfortnější, protože většinu času 
stráví právě na rotopedu. 
Všechny zdroje signálu (2x hudba 

z přehrávače + mikrofony) vedeme 
do mixážniho pultu, z řady DJ xx. 
U těch je zase důležité, aby byly vyba-
veny tzv. crossfaderem, což je regulá-
tor, který nám umožní plynuly přechod 
z jedné doprovodné hudby na druhou. 
Druhou podstatnou funkcí je tzv, talko-
ver, který automaticky utišuje dopro-
vodnou hudbu, pokud cvičitel promluví 
na mikrofon. 
Samotná koncová část ozvučení se 

0000 
Á4lemert 

dvojitý CD/MP3 přehrávač 

podhledoyé reproduktory 
DEXON RP xxx 

pasivní reprosoustayy DEXON BC xxxx • 0 

dä řešit trojím způsobem. První způsob 
znamená použití aktivních (s vestavě-
ným zesilovačem) reprosoustav uchy-
cených na konzole, tedy varianta repro-
soustav DEXON BC 1000A nebo BC 
1200A. Pokud reprosoustavy budeme 
instalovat na zmiňované držáky, je 
vhodné mit připravený sólo zásuvkový 
okruh, abychom je mohli pohodlně 
centrálně vypinat z napájen I. 
Druhý způsob instalace (pasivní) 

se provádí pomoci site reprosoustav 
DEXON BC 1000 nebo 1200 (podle 
požadovaného výkonu v závislosti 
na onučovanš ploše), které připoju-
jeme sérioparalelně na budící zesilo-
vač DEXON DAP xxx. Tento způsob 
nevyžaduje sice zásuvkový okruh 
na napájeni soustav, ale na druhou 
stranu je finančně nákladnější díky 
většímu počtu reprosoustav a použi-
tému zesilovači. Jedná se o způsob 
snejhlasitšjšr a zvukové nejkvalitnější. 

Třetí způsob je sice trochu netradič-
ní, ale uživatele překvapuje, jak účinný. 
Je opět pasivní. Mají-li fitness nebo 
spiningová centra podhledový strop, 
můžeme instalovat sit vice podhledo-
vých reproduktorů DEXON RPT 122 
bez transformátoru, které nabudíme 
výkonovým zesilovačem DEXON DAP 
500. Reproduktory to jsou dostatečné 
výkonné a jejich zvuk je výrazný.Toto 
ozvučená, byť není tak kvalitní jako 
druhý způsob, naopak zaručuje vyrov-
nané pokryti hlasitostí na celé ploše. 
Pro zpracováni návrhu ozvučení 

doporučujeme kontaktovat firmu 
Dexon Czech g.r.o, na jejich stránkách 
www.dexon.cz nebo na tel. 596 321 
160. Tento česky výrobce posoudí 
ozvučovaný prostor a kompletně 
navrhne dané ozvučeni. 

tbirdie! zesilovač DEXON DAP 

t • . I» 

• T.. T 

• • I, • . .• 

• - 

DJ mixe2nl 
pult 

aktivní reprosoustayy DEXON BC xxxxA 

Obr. 1. Schema propojeni ozyučovaciho systému y pasivní anebo aktivní verzi 

www.ozyucovaci-technika.eu www.dexon.eu 
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Vývojárske zariadenie FVYBRALI JSME NA' 
všetko v jednom >a< OBÁLKU  
Development All-In-One 

Ján Tomlain 

Určite sa vám stalo, že pri výrobe, či vývoji zariadenia, ste potre-
bovali napriklad zmerat frekvenciu signálu, jeho periódu, či len 
jeho logický stav, ale súčasne by sa vám hodil aj digitálny regulo-
vatel'ný zdroj, alebo generator harmonického signálu. Samozrej-
me, ovládanie všetkého z PC bezdrätovou technológiou by bol 
prijateTný bonus. Všetky tieto funkcie vám ponúka zariadenie De-
velopment All-In-One, ktorému sa budem venovat' v tomto článku. 

Základné technické parametre 

Napájanie: 230 V, 50 Hz. 
Napájacie napätie nad/ace] častt 

5 V. 
Odoberaný prúd riadiacej časti: 

asi 200 mA. 
Napätövý rozsah všetkých analógo-

vých vstupov: 
0 až 2,5 V (merad f rozsah), 
0 až 5 V (povolený rozsah). 

Rozsah meranej frekvencie: 
0 až 15 kHz (v aktuälnej 

verzii softvéru). 
Rozsah generätora obdižnikového 
signé/u: 0 al 15 kHz. 
Rozsah generätora harmonického sig-

nály: 0 až 1 kHz. 
Výstupné napätie 
regulovatelného zdroje: 

1,5 až 13,5 V. 
Výstupný prúd regulovaterného 
zdroje: 0 až 500 mA 

(krátkodobo až 1 A). 
Rozmery: 130 x 57 x 95 mm. 

Funkcie zariadenia 

Zariadenie Development All-In-One 
(d'alej len D_AllInOne) bolo vyvinuté 
a navrhnuté tak, aby poskytovalo u±f-
vaterovi čo najväčší komfort pri práci 
v elektrotechnickom priemysle, a to 
najmä v obore mikroprocesorov či 
hradlových poll. Zariadenie poskytu-
je užívaterovi tieto základní funkcie: 
Meranie frekvencie, periedy, Šárky im-
pulzu H, Šárky impulzu L, meranie na-
pätia, generátor obdížnikového, sinu-
sového, trojuholnikového signálu, 
digitálne nastavitel'ný zdroj s meraním 
odoberaného prúdu, meranie teploty 
a logickú sondu s detekciou impulzov. 
Zariadenieje pripojiterné k PC softwé-
ru pomocou BlueTooth alebo USB ko-
nektivity, Jed notlivé hardwérové 
a softwérové moduly popišem postup-
ne v článku. 

Popis zapojenia 

Schema zariadenia, ktoré sa skla-
dä z niekorkých funkčných modulov, 
je na obr. 1. V popise zariadenia vám 
priblfžim jednotlivé bloky samostatne. 
Na začiatok rozdelíme schému na 3 
bloky: napájacf blok, riadiaci a zobra-
zovací blok a periférny, tzv. I/0 blok. 
Napájanie riadiaceho a všetkých I/0 
blokov je 5 V. 

Napájanie riadiaceho bloku 
Zariadenie je chránené poistkou 

P01. Potom je napätie privádzané na 
transformátor TRI typu M44163 
(2,3 VA, napätie sekundárního vinu-
tia 2x6 V). Cez diedy D10 a D11 je 
napätie usmernené a privedené na 
stabilizátor s malým úbytkom napä-
tia (Low Drop Out) LM2940-5V. V zdroji 
je niekol'ko filtračných kondenzátorov 
(C17, C18, C19, C11 a C6). Na pred-
nom paneli je umiestnená aj signali-
začná LED D12 s pracovným rezisto-
rom R27 i kn. 

Riadiaci a zobrazovací blok 
Haver' obvodom riadiaceho blo-

ku je procesor AVR od firmy ATMEL 
typu ATMega2561 (U1), ktorý ako ho-
dinový vstup poulíva kryštál 16 MHz 
(Y1). Mikroprocesor má na starosti 
kompletné zobrazovanie, ovládanie 
a riadenie všetkých periférnych I/0 
modulov, ale aj komunikáciu s PC. 
Ako zobrazovaciu jednotku som vy-
bral výborný displej od firmy Electro-
nic Assembly typu EADIP204B-4NLW 
(D2). Tento modul umožňuje zobrazit' 
až 4x 20 znakov s kontrastným mod-
ro-bielym zobrazením. Navyše modul 
disponuje priamo kolíkovými lištami 
na pripojenie do dosky s plošnými 
spojmi a bohatou znakovou sadou [1]. 
LCD komunikuje s mikroprocesorom 
len pomocou 2 vodičov, čo je výho-
dou najmä pri návrhu dosky, ale aj pri 

využití I/0 pinov procesora. Podsvie-
tenie je zapnuté trvalo, odpor pracov-
ního rezistora R23 je 47 Q. Kontrast 
sa nastavuje trimrom R5 10 kQ. Do 
riadiaceho bloku patrf eete bzučiak Pl, 
ktorý je zopfnaný tranzistorom T1 typu 
NPN. Ten slúži ako akustický výstup. 
Pre komfort pri práci je zariadenie vy-
bavené obvodom RTC DS1307, ktorý 
komunikuje po zbernici I2C s AVR 
a mä vlastnú zálohovaciu batériu BT1 
a hodinový kryštäl 32,768kHz (Y2). 
Mikroprocesor slúži aj ako AD prevod-
nik analágových veličin, 
a preto má odrušovací obvod, ktorý 
sa skladá z cievky Ll 10 pH a kon-
denzátora Cl 100 nF pripojeného na 
AVCC pin. Súšasne je pripojená ešte 
aj externá referencia 2,5 V na pin 
AREF. Na programovanie je vyvede-
ný ISP konektor J1. Všetky funkcie 
a celé zariadenie sú riadené a ovlá-
daní pomocou jediného prvku, ktorým 
je rotačný enkodér ALPS EC12. En-
kodéry sú vel'mi jednoduché ovláda-
cie prvky, ale zároveň ponúkajú ob-
rovské možnosti a vysokú flexibilitu pri 
ovládaná. Typický enkodér má 2 vý-
vody, a to A a B, niektoré typy (aj ten 
náš) majú aj možnost zatlačenia, 
a preto majú vyvedené ešte 2 vývody 
kontaktov spfnača. Zapojenie enkodé-
ra RT1 je zrejmé zo schémy. Pri kon-
taktoch sú navrhnuté aj protizákmi-
tové kondenzátory C8, CO a C10. 
Priebeh signälov z vývodov A a B je 
näzorne ukázaný na obr. 2. 

Blok pre meranie frekvencie 
Všetky I/0 bloky majú vstup alebo 

výstup na prednom paneli. Vstup na 
meranie frekvencie a súčasne aj peri-
tidy alebo širky impulzu je na SMA ko-
nektore typu F p epojenom na J2. Po-

A signal 

B signal 

OFF ONI 

OFF ON 

Obr. 2. Signály na výstupe enkodéra 
pd otáčená v smere hodinových 

ručiček 
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tom je vstupný signál privádzaný cez 
ochranný rezistor R7 Zenerovej diňdy 
D5 a na meracie vstupy procesora 
PE.4 a ICP pin. Meranie je uskutoč-
ňované 16-bitovým šítačom. Ten pra-
cuje v „Capture zachytävacom reži-
me, ktorý je pre meranie perididy 
frekvencie stvorený. Frekvencia je vy-
počítaná z periúcly vzfahom f = 1/T. 
Zvlášť je meranä širka impulzu, a to 
tak, že je čitačom zmeranä šírka im-
pulzu H a šfrka impulzu L je vyrátanä 
z ŠO = T- Š1. Veličiny sú zobrazova-
né vjednotkäch Hz, kHz, MHz, s, Ps, 
ms v závislosti na konkrétne namera-
nej veličine. 

Blok generátora obdížnikového 
výstupu 

Podobne ako vstup merania frek-
vencie je navrhnutý aj výstup. Obsa-
huje ochrannú sústavu rezistoru R8 
a diódy D4. Výstupnú frekvenciu ge-
neruje priamo procesor, a to v TTL 
úrovni, čiže O až 5 V. Rozsah genera-
tora je 1 až 999 Hz a 1 až 15 kHz. Ob-
dižnikový signal má striedu 1:1. Ge-
nerátor neumožňuje generovaf vyššie 
frekvencie, pretože by bol procesor 
priliš zatažený a nestíhal by obsluhu 
zobrazovacích a ovládacích prvkov. 
Výstup je pripojený cez konektor J7 
na predný panel (SMA F XYZ2). 

Blok generátora sinusového 
a trojuholnikového signálu 

Na generáciu analògového signá-
lu som musel navrhnút do zariadenia 
DA prevodnik, pretože ATmega2561 
takúto perifériu neobsahuje. Zvolil 
som TLV5618A (U9), ktorého bloko-
vá schéma je na obr. 3. Tento obvod 
je dostupný a aj cenovo prijatel'ný. 
TLV5818 poskytuje až 2 nezávislé 
analógové výstupy, z ktorých je vyve-
dený cez propojku 0 a (R25) výstup A. 
Obvod mä vonkajtiu referenciu, kto-
rú mu poskytuje referenčný zdroj 
ZRA250 (U5). Komunikäcia s proce-
sorom prebieha po zbernici SPI, kto-
rá je privedená na PB.7, PG.3 a PG.4. 
Analógový výstup je samozrejme vy-

vedený cez ochranný obvod D3 a R6 
na konektor J8 a XYZ3. Funkčne za-
riadenie dokáže generovat' analógo-
vé priebehy 2 druhov, a to spomínaný 
signal so sinusovým a trojuholníko-
vým pribehom o strednej úrovni na-
pätia 2,5 V. Frekvencia výstupného 
signálu je nastavitel'nä od 1 Hz do 
1 kHz. Posielanie dát do prevodnIka 
riadi mikroprocesor za pomoci jedné-
ho z časovačov. Presnosf DA prevod-
nika TLV5618 je 12 bitov (1,2 mV/bit). 

Blok napájacieho zdroja 
Tento blok zašína už od napäjania 

230 V. Na ochranu je privádzané na-
pájanie cez poistku P01 na transfor-
mátor TR2 typu M44267 (10 VA, 
1x 15 V). Na stabilizáciu výstupného 
napätia je použitý spínaný nastavitef-
ný stabilizátor LM2575-ADJ (U13). 
Stav stabilizátora je ovládaný vstupom 
ON/OFF z procesora cez optočlen 01. 
O zapnutom stave stabilizátora nás 
informuje LED D1, ktorá je vyvedená 
na prednom paneli. Spínaný zdroj 
obsahuje cievku L2 100 pH a spinaciu 
diódu D15 1N5819. Spätná väzba je 
zavedená cez rezistor R14 1 kn, a dru-
hým odporom je digitálny potenciome-
ter U6, ktorý umožňuje nastavenie vý-
stupn ého napätia. Vzorec pre 
výstupné napätie je: 

Rai  
Votd =V41+ = 

R14 
Vref predstavuje vnútornú referen-

ciu stabilizátora 1,23 V, R14 je 1 kf2 
a Radi vyjadruje odpor digitálneho po-
tenciometra. Ako digitälny potencio-
meter som zvoli obvod od firmy Ana-
log Devices AD5290, bloková schéma 
je na obr. 4. Komunikácia s obvodom 
je podobná ako s DA prevodníkom 
a prebieha po zbernici SPI, ktorä je 
pripojenä na PA.1 až PA.4. Výhodou 
obvodu je možnosf napäjania až do 
30 V, čo ho preduräuje na použifie 
v podobných aplikáciách. Maximälny 
odpor potenciometru je 10 la a tento 
potenciometer má 256 poi* čo je po-
stačujúca presnost' na dané použitie 

(39 a/dielik). Výstupné napätie je 
možné nastavit' v rozmedzí od 1,5 do 
13,5 V. Transformátor a stabilizačnä 
vetva je dimenzovaná na výstupný 
prúd 1 A, ale odporúčam najmä pri 
väššIch napätiach obmedzit' prúd na 
500 mA. Novinkou v zariadenf je po-
užitie prúdového merania. Toto mera-
nie umožňuje obvod LT6106 od Line-
ar Technology (U10), Moral() bloková 
schéma je na obr. 5. Jeho funkčnost' 
je založená na meraní úbytku napätia 
na rezistore R30 (odporový drát 2,5 ni 
/m) priamo v meranom okruhu. Ob-
vod mä na výstupe analágovú zlož-
ku, ktorej napätie sa dá vypočítat na-
sledovne: 

VoiA =Vsene s ( ‘iOELIt ROE 
in 

Kde Vs„s e je úbytok na rezistore 
R30, Rwt odpor R21 10 kn a Rh, rezi-
stor R28 200 n. Hodnoty sú zvolené 
tak, aby ph výstupnom prúde 1 A bolo 
V = 2 5 V Toto napätie je privede-
ne do mikroprocesora, kde je vzápätf 
prepočitané na prúd v mA. Vetva ob-
sahuje aj filtrační kondenzátory C22, 
C14, C23 a jednu filtračnú cievku L3 
22 pH. Vývody regulovateného zdro-
ja sa nachädzajú na prednom paneli 
v podobe červeno-čiernych svoriek 
(XYZ7 a XYZ8). Výstupné napätie je 
zvlášť merané na AD vstupe do pro-
cesora. Tento vývod je privedený kä-
blikom od zdrojovej časti do riadiacej 
časti na bod J11. 

Blok logickej sondy 
Tento blok sa skladá zo vstupu 

na konektore typu JACK (XYZ4) 
a ochranného obvodu R12, D9. Za 
ním nasleduje odporový delič, ktorý 
ma 2 funkcie, a to znfžit' vstupné na-
pätie na referenánú úroveň a súčasne 
zabezpečit' na vstupe v odpojenom 
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stave napätie asi 1,5 V, čo zodpovedä 
odpojenému stavu v UL logike. Tento 
delič sa skladá z rezistorov RSO a RS1. 
Takto upravený signal je privádzaný 
priamo na AD vstup do procesora, kde 
je programovo vyhodnocovaný. Na 
rozdiel od mých logických sond mä 
(okrem stavov nula, odpojené, jednot-
ka) aj stav impulzy, ktorý je zobrazo-
vaný vtedy, ak je na vstup privádzaný 
signal väššej frekvencie ako 3 Hz. 
Táto vlastnost' napomáha pri laden( 
a vývoji röznych zariadenf, kde je po-
trebné odhalit' aj tento "logický" stav. 

Blok meranie teploty 
Teplota je meraná prostrednictvom 

digitálnych snimačov typu D518S20. 
Tieto snímače komunikujú po tzv. 
1-Wire zbernici, ktorú zaviedla do obo-
ru spoločnost' Dallas. Zariadenie ob-
sahuje jeden snímač priamo na dos-
ke (U7) spolu s pull-up odporom R24. 
Táto zbernica má výhodu, že na jed-
nom vodiči möže komunikovat' viace-
ro 1-Wire obvodov, čo znamená, že 
ak na tento vodič pripopme další sní-
mač, tak mõžeme zberat' informäcie 
o teplote z viacerých snfmačov súčas-
ne na jednodrõtovej zbernici. Konek-
tor pre externé snímače je zapojený 
na J18. Softvérové zobrazenie v ria-
diacej časti je uspõsobené pre jeden 
interný snímač a 3 ederné snímače. 
Meranie pomocou týchto obvodov nie 
je až tak presné ako meranie napri-
klad snimačmi PT100, ale je jedno-
duchšie a komfortnejšie. Datasheet 
hovorf o presnosti ±0.5 °C v rozsahu 
teplõt -10 až 85 °C a ±2.0 °C v rozsa-
hu teplõt -55 až 125 °C. 

Pripojenie USB 
Pre komunikáciu pomocou USB 

s PC je použitý vermi rozšfrený obvod 
FTDI typu FT232R (U4). Privod USB 
käbla od počItača je na konektor typu 
USB B (J3), ktorý mä svoj vývod na 
zadnej strane zariadenia. Komuniká-
cia obvodu s mikroprocesorom pre-
bieha pomocou kanálu USART, ktorý 
je pripojený na PD.3 a PD.2. Komu-
nikačná rýchlost'všetkých USART ph-
pojeni je 19 200 bps. Obvod FT232 je 
zapojený podra základného zapojenia, 
ktoré vychädza z datasheetu [2]. Pri-
pojenie zariadenia do PC popfšem 
v kapitole „Spájanie D_All-In-One 
s PC". 

Pripojenie Bluetooth 
Bluetooth prepojeniu by som sa 

chcel venovat' trošku obširnejšie, 
pretože nie je velmi rozšírene, najmä 
v amatérskych zapojeniach, a pritom 
nie je až tak zložité. Na trhu je viace-
ro modulov pre Bluetooth komuniká-
ciu, a výhodou je, že množstvo z nich 
je cenovo priatel'ných a ich cena sa 
pohybuje okolo 20 až 30 E. Väčšina 
modulov taktiež obsahuje kryštálovú 
anténu, ktorá má dosah asi do 10 m, 
čo vylučuje komplikácie spojené 

s návrhom bezdrötovej komunikácie. 
Pri výbere modulu som sa radil naj-
mä dostupnost'ou od dodávatefov 
elektronických súčiastok. Spoločnost 
S.O.S mä vo svojej ponuke 3 Blue-
tooth moduly od firmy KCWireFree 
(www. k cwi re fre e. co m ). Pre moje 
zariadenieje najviac vyhovujúcim mo-
dul typu KC-21 [3], ktorý má vlastnú 
anténu, dosah štandardne podía do-
kumentácie do 10 m a rozmery len 
1,5 x 2,7 cm. Vývody modulu sú zrej-
mé z obr. 6. Na základnú funkciu 
a použitie modulu stačf zapojit' napá-
janie (3,3 V!) a zapojit' signály RxD, 
TxD. Obvod obsahuje tiež vývod RST, 
ktorý slúži na zreštartovanie celého 
modulu. USART komunikácia umož-
ňuje aj Handshake pomocou vývodov 
RTS a CTS, no tieto signály nie sú 
v mojom zapojeni použité. Modul ob-
sahuje aj viacero GPIO vývodov, kto-
ré slúžia v podstate ako cfalšie 10 
vývody, ovládané z riadiacej časti. 
Zvláštnu funkciu pinia vývody GP104 
a GPI01, na ktorých je možno vidief 
stav komunikácie za pomoci LED 
diod, ktoré však nie sů privedené. Ako 
som spomlnal, modul je potrebnä 
napájat 3,3 V, preto je pre tento účel 
navrhnutý SMD stabilizátor TPS79133 
(U11), ktorý stabilizuje potrebné na-
pätie z 5 V. Odber modulu sa pohy-
buje okolo 20 mA v kfude a špičkový 
prúd je maximálne 90 mA pri 3,3 V. 
Komunikäcia s procesorom prebieha 
za pomoci USARTO kanálu. Modul 
dokáže komunikovat' až rýchlost'ou 
921kbaud, ale pre potreby miöjho za-
riadenia je rýchlost' komunikácie na-
stavená na 19 200 bps. Modul je mož-
né nastavovat' a ovládat' za pomoci 
tzv. AT prikazov, ktoré sú známe 
z modemov. Táto komunikácia je ver-
mi pohodlná a rýchlo implentovater-
nä do mikroprocesora. Cena tohto 
modulu je niečo cez 30 E. 

(Pokračovanie nabudúce) 

15.3 

1 PIO 03 VOD 14 

2 RESV SND 23 

3 RSET PIO 6 22 

4 PIO 08 PIO 15 21 

5 NO 10 ma 05 20 

6 IND PIO 02 19 

PIO 09 PIO 04 18 

8 ROO PIO 01 17 

9 CTS PIO 00 16 

10 STS PIO 13 15 

11 RESV PIO 14 14 

12 RE5V PIO 07 13 

Ri 

117 

1152 

8.5 

Obr. 6. Bluetooth modul KC21 a jeho 
vývody 
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Mikeš J., Efmertová M.: Elektři-
na na dlani - Kapitoly z historie 
elektrotechniky v českých zemích. 
vydalo nakladatelství MILPO, 
120 s. A4, vázané, obj. č. 121780. 

Kniha představuje jeden z nejmladších 
oborů technického pokroku - elektrotechniku. 
Seznamuje s jejtm vývojem od prvnIch po-
znatků až po modern! pohled na tento obor; 
s objevy I omyly a vedle osudu nejstaršlch 
českých elektráren se dozvíme pozoruhodné 
skutečnosti o budováni rozvodné sítě v Pra-
ze či o elektrizaci venkova. Značná část tex-
tu je věnována vývoji technického myšlenl, 
vzděláváni i pří běhům velkých českých elek-
trotechniků. 

Publikace představuje sbírku elektro-
technických milnIků elektrotechnické histo-
rie. Pro vyznavače dějin tohoto oboru je to 
příležitost se obohatit o další historické přl-
běhy, které daly vznik dnešním supermoder-
nlm technologiím. A tak můžeme opět zapát-
rat, jak to kdysi začalo... 

Na obálce knihy je nádherná fotografie 
strojovny elektrárny v Karlíně, která je vyba-
vená Křižíkovými generátory. Uvnitř najdete 
mnoho dalšich fotografii, portrétů, dobových 
inzerátů, kreseb a technických náčrtků. Zá-
věr knihy doplňuje rozsáhlý několikastránko-
vý jmenný rejstřík. 

Za zajlmavou pokládáme sbírku Úrazo-
vých listů ESC, které byly výsledkem osvěto-
vé činnosti tehdejšího ESC. Už podle textů 
např. „Nerýpej se v zásuvce", „Nepráskej 

bičem, jsi-li u elektrického vedeni", „Stojiš-li 
u sporáku, nesahej na kovové části svitl-
der - a mnohé další, je jasné, že se jedná 
o velmi názorné a zároveň úsměvné kresby. 

Knihu si mütete zakoupit nebo objednat na do bitku 
prodejně technické keratury BEN, Vešinova 5, 100 00 

Praha 10, tel. 274 820 411, 274 816 162, fax: 274 822 
775. DO pnodejnI mista: sae PetatikátnIků 33, Plzen; 
Veverl 13, Brno, Českobratrská 17, Ostrava, e-mat knb 
heben.cz adresa na Intemeht httmArnew.bentz. Zá-
sielková *TN na Slovenslar Anima antru@anima.stc, 
wwwanima.sk, Slovenskejjednoty 10 Oa Näroabou ban-
kou SR), 040 01 KoSice, teller (055)6011262. 

28 



Celý zdroj je umístěn na jedno-
stranné desce s plošnými spoji o roz-
měrech 150 x 100 mm. Výkres desky 
je na obr. 8, osazení na obr. 9. Vstup-
ni svorky pro síťové napětí a výstup-
ní svorky pro pomocné napětí ±12 V 
jsou typu ARK500/3. Hlavní výkono-
vé konektory jsou typu FASTON 
6,3 mm, vždy zdvojené, země ztroje-
né. Deska je uchycena na distančnich 
sloupcích čtyřmi šrouby M3 a upro-
střed podepřena distančni rozpěrkou. 

Veškerý materiál na výrobu impulz-
nich transformátorů včetně tranzisto-
rů, diod a kondenzátorů je možno se-
hnat např. v internetovém obchodě 
www.tme.cz. Jako izolační pásku do-
poručuji použít žlutou pásku Scapa, 
která je sice poněkud dražší, ovšem 
špatná izolace od sítě je životu nebez-
pečná! Různé textilní pásky jsou ne-
bezpečné, neboť mohou navlhnout! 
Proto je důležité použít na izolaci vi-
nutí alespoň 5 vrstev pečlivě navi-
nuté pásky Ke slepení transformá-
torů jsem použil lepidlo Herkules, 
které jev pripadě opravy možné roz-

Spinaný síťový 
zdroj 500 W 

Jiří Halmazňa 

(Dokončení) 

Poznámky pustit ponořením transformátoru do 
ke konstrukci a oživeni horké vody. 

Při oživováni doporučuji zdroj při-
pojit k síti přes regulační a oddělova-
cí transformátor nebo v nouzi přes asi 
100 W žárovku. To umožní včas od-
halit případnou chybu a zabráni se tak 
zničeni zdroje. Pokud je vše v pořád-
ku, na výstupu zdroje bude požado-
vané napětí. Poté zapojíme zdroj při-
mo na sit' a vyzkoušíme provoz do 
zátěže. Při pine zátěži by výstupní 
napětí nemělo klesnout vice jak o 5 %. 

Závěr 

I přes počáteční neúspěchy, hlav-
ně s volbou materiálu a vinutí trans-
formátorů, jsem nakonec se zdrojem 
spokojen. Naměřené parametry před-
čily me očekávání. Bylo také posta-
veno na 6 kusů několika variant 
a všechny fungují bezproblémově. 
Celkové náklady na konstrukci zdroje 
se pohybují okolo 450 až 600 Kč (vy-
cházím z cen v tme.cz), což není ani 
zdaleka polovina ceny toroidraho 
transformátoru 500 VA. 

Pokud budete měnit výstupní na-
pěti, je potřeba přepočítat dělič R19, 

R21 a R22 tak, aby na pinu I IC1 bylo 
napětí 2,5 V. Dále je potřeba přepočí-
tat rezistory R12 a R13 tak, aby na 
každém z nich byla ztráta asi 1 W. Na-
konec je potřeba změnit akumulačni 
tlumivky - viz výše, zkontrolovat na-
pětí C9 až 012 a diod D10 až 013. 
Požadovaná kapacita kondenzátorů 
09 až 012 je závislá na výstupnfrn 
proudu zdroje. Proto pokud zvětšíme 
výstupní napětí např. na dvojnásobek, 
proud bude poloviční a tím i kapacity 
09 až 012 mohou být polovičnť Pou-
žijeme například kondenzátory 470 p/ 
/100 V (odzkoušeno pro výstupní na-
pětí ±75 V). 

Pozor, zdroj nemá nadproudovou 
ochranu, proto se při zkratu na výstu-
pu zničí spinací, případné i budicí 
tranzistory. Realizace spolehlivé prou-
dove ochrany je velmi obtížná a po 
neúspěšných pokusech jsem ji zavr-
hl. Proto je nutné dbát zvýšené opatr-
nosti. Proudovou ochranu mám inte-
grovanou v koncovém zesilovači. Ze 
stejného důvodu nerd možné přímo na 
výstup zdroje připojit filtrační konden-
zátory s větší kapacitou. Vybité kon-
denzátory se chovají jako zkrat 
a zdroj, i když mä pomalý rozběh, 
shoří. Přídavný filtrační kondenzátor 
není nutný, protože zdroj pracuje na 
vysokém kmitočtu a mä malý vnitřní 
odpor. Přesto u jednoho vzorku byly 
použity přídavné filtrační kondenzáto-
ry 4x 6 800 pF, které byly připojeny 
přes rezistor 100 2/10 W. Rezistor byl 
po asi 2 s přemostěn kontakty relé. 
Přídavné filtrační kondenzátory se 
projevily jako zbytečné, protože zesi-
lovače s nimi i bez nich vykazovaly 
totožné parametry při měření sinuso-
vým signálem. Stejné to bylo i při kom-
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Obr. 9. Osazent desky s plošnými spoji součástkami 



plexni zátěži (reprosoustavy) a na zvu-
ku i při velmi vysokých hladinách hla-
sitosti nebylo poznat rozdíl. 
Všem případným konstruktérům 

přeji úspěch v práci a hlavně málo 
„kopanců". Pokud budete mít jakéko-
liv dotazy, rád je zodpovím na e-mai-
lu: jirka.halmazna@seznam.cz. V pří-
padě většího zájmu mohu take zajistit 
výrobu desky s plošnými spoji, popří-
padě i špatně dostupné součástky. 
Upozorňuji, že konstrukce není vhod-
ná pro začátečníky, neboť se zde vy-
skytuje životu nebezpečné strove na-
pětí! 

Uvedené zapojeni lze využít pouze 
pro osobní potřebu, jakékoli komerč-
ní využití je bez písemného souhlasu 
a utora zakázáno! 

Seznam součástek 

Rezistory 
R1, R2, R5, R7 
R3, R4 
R6, R8 
R9, R10 
R11 
R12, R13 
R14, R17 
R15, R16 
R18, R20, R22 
R19 
R21 
R23, R25 
R24 

Kondenzátory 
Cl, C2, C3, C4 
C5 

330 k, 0207 
5,6 n, 0207 
2,2 kn, 0207 
1,2 n, 0207 
loon, 2W 
1,5 kn, 2 W. 
1,5 kn, 0207 
3,3 kn, 0207 
4,7 kn, 0207 
560 kn, 0207" 
82 kn, 0207* 
47 kn, 0207 
15 kn, 0207 

330 JF/200 V, elektrolyt 
1 pF/275 VAC, fóliový 
typ CFAC, třída X2 

Vypněte si „stand-by" 

C6, C7, C18, 
C19, C20 
C8 
C9, cio, Cu, 
C12 
C13, C14, C15 
C16 
C17 

Polovodičové 
D1, D2, D3, 
D4, D5, D6 
D7, D8, D9 
010, D11, 
D12, D13 
014, 015, 016, 
017, 018 
B1 
Ti, T2 
T3, T4 
IC1 
IC2 
IC3 

Ostatní 
Fl 
NIC 
Kl, K2 
TERM 

L1,L2 
TR1 
TR2 
7ks EASTON 

* blíže viz text 

2,2 pF/50 V, elektrolyt. 
1 nF/500 V, keramický 

1000 pF/63 V*, elektrolyt. 
100 pF/35 V, elektrolyt. 
10 nF 
1 nF 

součástky 

UF4007 
1N4148 

BYV32/200* 

UF4007 
KBU8M 
MJE 13009 
BC639 
TL494 
LM7812 
LM7912 

pojistka T 3,15 A 
term istor 5 A/5 St 
svorky ARK500/3 
rozpínací termostat 
70 *C" 
23 pf-I/7 At 
viz text 
viz text 

6,3 mm 

Literatura 

[1] Belza, J.: Spínané zdroje ve výpo-
četnf technice. Amatérské radio, 
řada B 4/1994. 

[2] Schemata PC zdrojů na internetu. 
[3] Katalogové listy feritových jader 

ETD49/3C90 a E16/3F3 - Ferrox-
cube. http://www.ferroxcube.com/ 

[4] Katalogový list obvodu TL494 Te-
xas Instruments. http://focus.ticom/ 
lit/ds/symlink/t1494.pdf 

lento příspěvek řeší jednoduchým 
způsobem, jak zajistit odpojeni počí-
tače od rozvodné sítě po skončeni 
práce a tím ušetřit energii v řádu ně-
kolik desítek kWh ročně. 

Funkce je zcela triviální - po stis-
ku tlačitka TI sepneme zapínací tla-
čítko na počítači. Po naskočení zdro-
je (téměř ihned) sepne relé a vytvoří 
pro přívod energie druhou cestu přes 
svůj spirted kontakt. Nyní tlačítko TI 
můžeme pustit. Po vypnuti počítače 
odpojí relé přivod od sítě, tudíž počí-
tač nespotřebovává žádnou energii. 

Výroba je taktéž jednoduchá - 
-v původní síťové šňůře opatrně pře-
rušíme fázový vodič (zpravidla černý 
nebo hnědý). Konce připojíme na spí-
nací kontakt relé a paralelně připojí-
me spínací tlačítko. Uvnitř PC najde-
me napětí 12 V. Kabely s tímto 
napětím vedou téměř ke každému 
komponentu; obvykle je to černý (0 V) 

a žlutý (+12 V). Připojíme nejlépe za-
pájenIm nebo ,lustrsvorkou" vhodný 
dvoužilový kabel, který vyvedeme ven 
zadní stěnou k cívce relé. Tlačítko TI 
je skive', nejlépe určené k montáži do 
krabice. Relé může být libovolně 
s cívkou na 12 V a kontaktem schop-
ným spinet síťové napětí a proud ale-
spoň 3 A. Hodí se např. H100, H800 
nebo RAS apod. 

Tlačítko Ti s relé umístěte do ně-
jaké krabice vyhovující pro síťové 
napětí (např. tzv. lištové). Dbejte na 
to, abyste ovládali skutečně fázový vo-
dič. Všechny spoje musí být řádně za-
izolovány a kabely zajištěny proti vy-
trženi. 

Celou práci, i když zdánlivě jedno-
duchou, si nechte překontrolovat od 
borníkem - elektrikářem. 

Zapojení je vhodné i pro další spo-
třebiče, např. věž nebo přehrávač. 
Podstatné je najít v zařfzení vhodné 

napětí pro ovládáni relé. Typ relé se 
musí přizpůsobit tomuto napětí. 

Pozn.: Úpině správně by bylo vy-
pinat sit v obou přívodech L a N. 
K tomu je třeba si obstarat tlačítko se 
dvěma spřaženými kontakty a relé 
s dvěma spinacími kontakty. 

Tomas Tláskal 

PC 

12y 

PE 

N 

1=1 
12V 

Obr. I. Zapojená, které zcela vypne 
zařízení v režimu stand-by 
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Anténa 1,25 As (1) 
Jindra Macoun, OK1VR 

Tento článek obrací pozornost k jednoduché dipólové anténě o deice 1,25 X, 
jejíž směrové vlastnosti a zisk jsou skoro shodné s anténami G5RV [1] nebo 
W5GI [2], které jsou jen o 0,25 X delší. Vysvětluji a popisuji se zde její směrové 
a impedančni vlastnosti. Jako přiklad praktického řešení se tato anténa navrhuje 
pro pásmo 14 MHz, včetně přizpůsobení. 

Úvod 

Dříve popisované „vicepásmové" an-
tény G5RV a W5GI byly navrženy se 
záměrem optimalizovat jejich směrové 
vlastnosti na kmitočtu, odpovídajícím re-
zonanční deice 1,5 X, obvykle v amatér-
ském pásmu 14 MHz. 

Napájení ve středu rezonančních an-
ten, dipólů 1,5 X dlouhých (lichý násobek 
půlvIny) zároveň usnadňuje přizpůsobení 
k vinové impedanci běžného koaxiálního 
kabelu. 

Na rezonančním kmitočtu mä jejich 
impedance jen reálnou složku, která sice 
s výškou horizontální antény a kvalitou 
země kolísá, ale v dostatečné výšce nad 
zemí (≥ 0,5 X), vhodné pro dálkovou radi-
okomunikaci (DX provoz), se podstatné 
nemění a pohybuje se kolem 110 Q. 

Soufázové napájení obou krajních 
půlvInných úseků 1,5 X dlouhého záriče 
antény G5RV, resp. všech tři půlvInných 
úseků stejně dlouhého zářiče antény 
W5Glzůži v obou případech hlavní lalok 
vyzařovacího diagramu v rovině prochá-
zející podélnou osou antény - tedy v rovi-
ně E. Záření, soustředěné do menšiho 
prostoru, tak ovlivni zisk antény. 

Při praktickém provozu, s anténou 
v optima Iní výšce nad zemi, se to projeví 
zvětšeným ziskem pod příznivými ele-
vačnimi úhly v obou směrech' kolmých 
k anténě, tzn. v rovině H, kde je diagram 
zářeni antény ve volném prostoru vše-
směrový. 

Přírůstek zisku proti půlvInnernu dipó-
lu činí v podmínkách volného prostoru 
u antény G5RV +2 dB, u antény W5GI 
+3 dB. Zde ovšem jen tehdy, podarí-h se 
shodně nafázovat všechny tři pülvInné 
úseky. S kabelovými fázovacími členy je 

to u antény W5GI z drive uváděných dů-
vodů [2] poměrné obtížné. 

Tyto obtíže odpadají u jednoduché di-
pólové, nerezonanční antény 1,25 X 
dlouhé, jejiž zisk se téměř shoduje 
s předpokládaným ziskem složitější ante-
ny W5GI, která je (jen) o čtvrtvInu kratší. 
Protože je však anténou nerezonanční 
(jeji délka není celistvým násobkem půlvl-
ny), mä její impedance ještě reaktanční 
složku, což zdánlivé komplikuje přizpůso-
beni. Proto asi není nijak popularizována. 
Nelze ji také považovat za anténu vice-
pásmovou. 

Záření dipólové antény 
1,25 2. 

Z diagramů zářeni na obr. 1 je vidět, 
že všechny symetricky napájené dipólové 
antény s délkami do 1,25 X (resp. 2x 
0,625 X, nebo take 2x 5/8 k) mají ve vol-
ném prostoru charakteristicky dvou-
směrný („osmičkový") diagram záření. 

Diagramy znázorňuji zářeni v rovině 
E, čili v rovině elektrické složky, která je 
rovnoběžná s podélnou osou antény. 
Jsou zakresleny v polárních souřadni-
cích, se stupnici zisku v dB, vztaženou 
k zisku ‚maximálního' dipólu (2x 0,625 k), 
který čini prakticky 5 dBi v podmínkách 
volného prostoru. 
V rovině magnetické složky H, která je 

kolmá k podélné ose antény, je diagram 
všech antén kruhový a do obr. 1 není pro 
jejich větši přehlednost zakreslen. Jsou to 
soustředné kružnice, jejichž poloměr se 
shoduje s maximálním ziskem odpovída-
jícich antén v rovině E. 
U každé antény tak maximum diagra-

mu přímo definuje její zisk v dBi za před-

Obr 1. Diagramy Went di-
pólů 0,1 - 0,5 - 0,75- 1,0 - 
1,25 a 1,3 A. dlouhých, v ro-
vině E, tzn. v rovině proché-
zejicl podélnou osou dipólů. 
Plan v podmínkách volného 
prostoru. Maximálni zisk vy-
kazuje dipól s délkou 1,25 /1.. 

1 X - 1,54 dBi 

0,5 - 2,14 dBi 

015 - 2,76 dBi 

i1,0 - 3.86 dBi 

-1.25 X - 5.05 dBi 

1,3 X - 4,85 dBi 

14 MHz 

Obr. 2. Zisk sy-
metrického dipólu 
v závislosti na 
jeho deice v A. 
Křivka pled pro 
antény ve volném 

prostoru 

pokladu 100% účinnosti, tzn. při beze-
ztrátovém a dokonalém přizpůsobení. Ci-
seině vyjádřený zisk v dBi spolu s délkou 
dipólů doplňuje obr. 1. Lze jej take ode-
číst z dB stupnice polárního diagramu. 

Měřítkem směrovosti jsou i úhly záře-
ni, nebo take úhly hlavního laloku, vyme-
zující úhlovou oblast, kde vysílaný (přijí-
maný) signal neklesá pod -3 dB proti 
maximu. 

Užitečnou informaci je take úroveň 
(nebo potlačení) postranních laloků v dB, 
vztažená k maximu. Hodnotám kolem 
-10 dB odpovídá maximální zisk antény. 
Větší úroveň (menší potlačeni) postran-
ních laloků signalizuje pokles zisku, i když 
se šířka hlavního laloku dale zužuje. U di-
pólové antény k němu dochází při dél-
kách nad 1,25 X. U antény 1,45 X dlouhé 
se úroveň všech tři maxim vyrovnává 
a z antény se v podstatě stává anténa 
typu G5RV. Průběh zisku v závislosti na 
délce přizpůsobeného dipólu je na obr. 2. 
U antény umístěné nad zemi se zisk 

zvětšuje. Demonstruje nám to obr. 3, 
znázorňující tvarově shodné diagramy 
záření horizontálních antén (dipólů) o dél-
ce 0,1 - 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,25 a 1,3 X 
v rovině H, umístěných ve výšce 0,55 X. 
Maximum zářeni již není „neužitečně" 
směrováno kolmo k obloze, tzn. pod ele-
vací 90 0, ale pod příznivějším elevačním 
úhlem 25 °. K této výrazné a z hlediska 
(dálkové) radiokomunikace užitečné změ-
ně dochází v rovině H, tzn. v rovině kolmé 
k podélné ose antény, kde jsou diagramy 
všech antén ve volném prostoru všesmě-
rove. 

Naopak v rovině E, rovnoběžné s an-
ténou, je nyní vyzařování v průměru 
o 10 dB nižšl. Dokumentují to diagramy 
záření na obr. 4. Protože se velikost ma-
xim dB stupnic na obr. 3 a 4 shodují, je 
z obou obrázků velmi zřetelná, v průměru 
o 10 dB vyšší úroveň záření do směrů kol-
mých k anténě pod elevaci 25 °na obr. 3. 

Zdánlivě překvapující může být maxi-
mální zisk 1,25 X dlouhé antény, umístě-
né nad zemí, který činí 10,8 dBi, resp. 
jeho zvýšeni o průměrných 5,5 dB proti 
zisku stejné antény ve volném prostoru 
(asi 5 dBi). Umístěním antény nad zemi 
se při stejném výkonu dodávaném anténě 
přibližně dvakrát (tj. o 3 dB) zvyšuje úro-
veň zářeni do „poloprostoru"nad zemi. 
Další, téměř 3 dB přírůstek zisku má „na 
svědomí" zrcadlový obraz antény v zemi, 
který tvoří se skutečnou anténou, která 
se nachází v optimální výšce nad poměr-
ně kvalitní zemi, dvoučlennou virtuální 
anténní soustavu, vyzařujicl v elevaci 
25 °. 

zisk (dBi)  i (iJ  

5 I= r j  

4 - / 

7* 

3- /* 

2 

1 0 0,2 01 1 r Ì 1 1  
,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 
délka dipólu ( X) 

31 



0,1 X - 7.06 dBi 0,5 L - 7.74 dBi 
1 25 X - 10.8 dei 

0.75 - 8.45 dBi 1.0 X - 9.68 dBi 
1,3 X - 10,52 dBi 

14 MHz 

Obr. 3. Elevačni diagramy záření dipálů s délkami 0,1 — 0,5 — 
0,75 —1,0 — 1,25 a 1,3 2. v rovině kolmé k podélné ose antény 
(rovina H). Antény jsou ve výšce 0,55 2. (12 m) nad reálnou 
zemi. V této výšce se původní všesměrový diagram všech an-
ten již štěpí ve dva laloky s elevaci 25 ° s maximálním ziskem. 
Všechny diagramy mají stejný tvar a navzájem se liší jen 

ziskem 

Impedance antény 1,25 2t, 

Jde o anténu nerezonančni, tzn. že 
její impedance mä reaktančni složku. Za-
tímco zářivé vlastnosti dipóloyé antény se 
v celém rozsahu uváděných délek mění 
plynule a pozvolna, a nejsou tedy kritické, 
projdou napájecí vlastnosti antény, tzn, 
její impedance několika extrémními hod-
notami, které ztěžuji realizaci a využití an-
tén určitých délek. 

Krátký dipól (< 0,4 X) se zprvu chová 
jako kapacita s velmi malou reálnou slož-
kou, reprezentovanou menším až velmi 
malým vyzařovacím odporem. 

PůlvInný dire prochází první rezo-
nanci s nízkou („kabelovou") odporovou 
složkou a následné pak celovInný dipól 
druhou rezonanci (tzv. „antirezonanci") 
s vysokou odporovou složkou, aby se ve 
třetí rezonanci s délkou 1,5 lt. znovu vrátil 
tento dipólový zářič na pomärně nízkou 
reálnou složku impedance kolem 100 O. 
S uvažovanou délkou 1,25 k, tj, mezi dru-
hou a třeti rezonanci má pak impedance 
antény výrazně kapacitní charakter s vyš-
ši odporovou složkou. 

Vypočtená vstupní (svorková) impe-
dance 4= 147 Q —j 857 f/ platí na kmi-
točtu 14 MHz pro anténu zhotovenou 
z holého Cu vodiče C3 1 až 2 mm o deice 
26,75 m (1,5 X.) a ve výšce 12 m (0,55 kJ 
nad reálnoti zemí (a = 0,005, e = 13). 

Bez přizpůsobení by tato impedance 
vyvolala na obvyklých napáječich 50 IX 
300 1.2 nebo 450 š-2 stojaté viněni s nepři-
jatelným DSV >100, 19 nebo 14,5. 

Vypočtená nebo naměřená impedan-
ce je tedy základní výchozí informaci pro 
výpočet přizpůsobeni antény. 

Obr. 5. Azimutálni diagramy záření horizontálních dipólů s dél-
kami 0,1 — 0,5 — 0,75 — 1,0 — 1,25 a 1,3 2. ve vodorovné rovině 
pod elevaci 25 °. Antény jsou ve výši 0,55 A(12 m) nad reálnou 
zemi. Populárně řečeno jde o zäřeni uvedené antény pod ele-

vac! 25° při pohledu „shora" 

Obr. 3, 4 a 5 tak kompletně popisují vyzařováni těchto antén 
ve třech navzájem kolmých rovinách. Jsou to vlastně řezy 
prostorovými (3D) diagramy 

Obr 4 (Vlevo). Elevačni diagramy záření dipičlů s délkami 0,1 — 
0,5 — 0,75 — 1,0 — 1,25 a 1,3 A. v rovině procházející podélnou 
osou dipölu (rovina E). Antény jsou ve výšce 0,55 Ä. (12 m) nad 
reálnou zemi. V této výšce se původní, ve volném prostoru „os-
mičkovy" diagram (dle obr. 1) minimalizuje, protože maxima 
záření jsou orientována do směrů kolmých k anténě (viz obr. 3) 

Přizpůsobení antény 

Obecné je žádoucí přizpůsobovat take 
KV antény přímo na vstupních svorkách, 
aby se pak na napáječích objevilo jen mi-
nimální ČSV pro připadné konečné ‚do-
přizpůsobeni " pomoci anténního členu 
(ATU) na výstupu vysílače. 
Z celé řady možností, jak přizpůsobit 

na KV pásmu (nerezonanční) dipálovou, 
1,25 Â dlouhou anténu, se jeví jako nej-
vhodnější přizpůsobeni pomoci dvou úse-
ků symetrického vedení s vinovou impe-
danci 450 šz, kterého se zároveň použije 
k napájení antény. 

Principiálně jde o to, naladit anténu do 
rezonance beze změny její délky. Dosáh-
ne se toho například paralelním vedením, 
zkratovaným v takové vzdálenosti od an-
ténních svorek, aby se na sestavš anténa 
plus vedení rozložily (v našem připadá) tři 
celé pülvIny. Pak se na paralelním vedení 
v určité vzdálenosti od zkratovaného kon-
ce najde místo s požadovanou impedan-
ci, respektive s vinovou impedanci napá-
ječe. 
I v amatérských podmínkách můžeme 

využít k návrhu přizpůsobeni „obávané-
ho" Smithova diagramu pomoci dostup-
ného programu SMITH V2.03, jehož 
demoverzi, vyhovujicí pro výpočet přizpů-
sobení naši jednoduché antény, najdeme 
na stránkách http://fritz.dellspergernet. 

Základní informace o Smithovš dia-
gramu, včetně jeho použiti při přizpůso-
bování antén pomocí zmíněného pro-
gramu, zveřejnil velmi srozumitelným 
způsobem OK2BUH [4]. Zároveň tam po-
pisuje dnes již „klasický" postup přizpů-
sobení, který lze na „smitáku" zvládnout 

jen s kružítkem a pravítkem, bez počíta-
čového programu. 

Take při práci se Smithovým diagra-
mem je základní informaci vstupní impe-
dance antény. 

Příště se pokusíme popsat přizpůso-
beni antény tak, aby mu porozumšli i ti, 
kteří s použitím „smitáku" zatím nemají 
zkušenosti. 

Předběžný závěr 

Vzhledem k tomu, že přizpůsobeni 
i vyzařováni antény je optimalizováno jen 
v jednom pásmu, nelze ji považovat za 
anténu vIcepásmovou. Uplatní se zejmé-
na při cílené radiokomunikaci, popř. 
v místech, kde jsou vhodné terénni pod-
mínky (např. hluboké údolí) pro efektivní 
využití nizkoelevačniho záření jen v jed-
nom nebo dvou protilehlých směrech. 

Anténu lze navrhnouti na jiné pásmo 
po přepočtu rozměrů v poměru kmitočtů. 

Literatura 

[1] Macoun, J., OK1VR: Anténa G5RV 
(1) a (2). PE 7 a 8/2007. 
[2] Macoun, J., OK1VR: Anténa W5GI. 
PE 11/2008. 
[3] Macoun, J., OK1VR: Antény, souosé 
kabely a konektory (pro pásmo CB). AR B 
1/1994 (s. 11 až 16). 
[4] šperlín, M., OK2BUH: Impedance 
a antény (části 1, 2, 3). Radioamatér 3, 4, 
5/2006. 
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HAM RADIO DELUXE 
Většinu moderních komunikačních přijímačů a transceiverů lze dnes ovládat nejen mnoha tlačítky 

a knoflíky na jejich panelu, ale i z připojeného počítače, vybaveného vhodným softwarem. Výhodou je 
jednak velká plocha obrazovky, na níž lze umístit ovládací prvky obvykle mnohem přehledněji, než na 
malém panelu přístroje, jednak pak konfigurovatelnost softwarového rozhraní, umožňující každému 
přizpůsobit si ovládáni svým potřebám a zvyklostem. Navíc jsou pak k dispozici všechny výhody počítače 
— téměř neomezená paměť na cokoliv, rychlá volba celého souboru nastavení, ukládání „oblíbených" 
stanic a/nebo kmitočtů, dostupných pak jediným kliknutím ap. 

Počítač umožňuje samozřejmé také 
mnohem složitější operace — např. au-
tomatické natáčení antén směrem ke 
zvolené stanici, sledování satelitů, ve-
dení staničních deníků, příjem a vysílá-
ní v digitálních datových režimech, ovlá-
dán( vzdáleného zanzen i po počítačové 
síti nebo Internetu ad. 

Radioamatéři mají dnes na výběr 
z mnoha sofwarových produktů, které 
poskytují více či méně z těchto mož-
ných funkcí. Každý z nemnoha syšto-

HB9DRV 
Simon Brown 
autor softwaru 

Ham Radio Deluxe 

vých výrobců radioamatérských komu-
nikačních zařízení mä nějaký alespoň 
jednoduchý software, ušitý na m fru prá-
vě těm svým produktům, existují i ko-
merční programy, které se snaží být 
univerzální a podporovat většinu popu-
lárních zařízení. Software, na který vás 
chceme v tomto článku upozornit, je 
k dispozici zdarma a je opravdu skvělý; 
vytvořil ho švýcarský radioamatér Si-
mon Brown, HB9DRV, a nenajdete snad 
funkci, kterou by nenabízel. Navíc si ho 
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každý může po všech stránkách přizpů-
sobit svým potřebám, jak pokud jde 
o vizuální stránku, tak pokud jde o funk-
ce Autor řeší program jako univerzální 
a k dispozici jsou tak konfigurační sou-
bory pro velké množství moderních ko-
munikačních zařízení a schopny radio-
amatér ho nastaví i pro použiti s jakým-
koliv dalším novým přijímačem nebo 
transceiverem. 

Záměrně jsem napsal, že vás chce-
me na tento software „upozornit", proto-
le možnost „seznámit" vás s ním na 
třech stránkách je nereálná (jen stručný 
manuál k programu má 188 stran). Tak-
že uvedených několik obrázků a popis 
některých možností by vás měl inspiro-
vat k tomu, abyste si software z Inter-
netu stá hli a sami vyzkoušeli. A nemu-
site byt zrovna vysílající radioamatéři 
- software bu de stejně dobře fungovat 
např. s moderními SDR (Software De& 
ned Radio, psali jsme např. o phjimači 
Perseus) a můžete ho použit k ,,loven f" 
vzdálených rozhlasových stanic. 

Ham Radio Deluxe 
Software Ham Radio Deluxe (dále 

HRD) lze spustit na počítači s operač-
ním systémem Windows 98/NT/2000/ 
XP a může mít na dnešní poměry i pod-
průměrné parametry. Není a nebude je-
ho verze pro jiné operační systémy. 

Vyzkoušet se dá i bez připojeného 
přijímače nebo transceiveru, pro účely 
předváděni a zkoušeni mä zabudova-
nou podporu simulace transceiverů 
FTDX-9000, K2, Orion, TS-480, TS-570 
a TS-2000. 

Pro opravdový provoz je pak zapo-
třebí počítač propojit s transceiverem 
prostřednictvím sériového portu (lze po-
užit i adaptér USB/RS-232). Software 
spolupracuje prakticky se všemi výrob-
ky firem Yaesu, Kenwood, /COM a Ten-
Tec, dále podporuje Elecraft K2, Flex-
Radio SDR-1000 a Perseus. 

HRD se nainstaluje převážně pouze 
do svého adresáře, jen některé údaje 
ukládá do registrů Windows (umístění 
a velikost oken ap.) a tyto údaje lze kdy-
koliv bez rizika smazat (vytvoří si je zno-
vu); do uživatelských adresářů Win-
dows (Documents and Settings) pak 
ukládá konfigurační a další pracovní 
soubory. 

Zobrazení 

Hlavní pracovní okno HRD (viz před-
chozí stránka) zobrazuje přehledně 
všechny ovládací prvky použitého zaří-
zení (pokud je tam všechny chcete mít) 
a hlavně jsou na něm velké a přehledné 
stupnice zvolených kmitočtových pä-
sem. Vzhled toho všeho lze podrobně 
nastavit, včetně umístěni, tvaru, veli-
kosti a barev ovládacích prvků, popi-
sů, velikosti písma, počtu stupnic atd. 
Kompletní nastavení vzhledu pracovní-
ho okna lze uložit a následně s ním pra-
covat jako s „tématem" - k dispozici 
jsou tři základní témata od autora a řa-
da dalších od různých uživatelů softwa-
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Uživatelské rozhraní program' Ham Radio Deluxe lze zcela plIzpůsobit vlastním potřebám 

ru Ham Radio Deluxe, kterých jsou ve 
světě dnes již desetitisíce. 

Ovládáni 

Základní funkci každého přijimače 
nebotransceiveru je samozřejmě ladě-
ni, tj. nastavování kmitočtu příjmu/vysí-
lání. HRD umožňuje několik způsobů 
laděni - od analogových, jako je pohyb 
kolečka myši nebo externí otočný knof-
lík, připojený přes USB, přes využívání 
kurzorových tlačítek na klávesnici k po-
suvu ukazatele nebo změně číselného 
nastavení až po čistě digitální přímé 
číselné nastavení kmitočtu. U přístrojů, 
které mají dvě samostatné laditelná 
VFO, se zobrazují kmitočty obou. 

Pro rychlejší rutinní práci lze všech-
ny funkce ovládat nejen myší na obra-
zovce, ale i klávesovými zkratkami 
z klávesnice. Samozřejmě jsou všechny 
klávesové zkratky volitelné a uživatel-
sky nastavitelné. 

Nahrávání 

Zabudovaný Audio Grabber.umož-
ñuje poslouchaný signál a celý provoz 
kdykoliv jedním kliknutím začít nahrá-
vat a ukládá ho do souborů MP3 s vy-
sokou (volitelnou) komprimací. Využívá 
k tomu zvukovou kartu počítače a k ní 
musí být samozřejmě připojen audio 
výstup připmače/transceiveru. Do tzv. 
ID tagů souborů MP3 ukládá automa-
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7.3 G117 72Aureolla 24895.0 18 Dec 13:56 pee pse Vlad 17m co 

3.4 GHz 3.4 GHz ;15.750 24950.0 19 Dec 13:55 itillAr rare opening but chatting style 
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10 012 10 97 72/1.rarlenix 74940.0 18 Dec 13:49 IT9FGA co co 
74 017 74 er7 zz 24940.0 18 Dec 13:50 2_P_4Z heavy era on 12m frceirEofEU 
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Po peojenl k lntemetu lze v programu HRD využívati DX cluster OH2A4 
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ticky základní okolnosti nahrávky (za-
řízení, datum/čas, kmitočet a typ provo-
zu), dopinit si však můžete libovolné 
další údaje. Soubory lze přehrávat vja-
kémkonv MP3 přehrávači, je ale k dis-
pozici přímo v HRD zabudovaný Audio 
Browser. 

Ovládáni externich zařízení 

K hardwarovému ovládáni externích 
zařízeni (např. rotätor, přepínač antén, 
koncový stupeň ap.) využívá HRD para-
lelní port počítače; lze ho ovládat jak 
přímo (např. softwarovým tlačítkem), 
tak automaticky (např. při zvolení urči-
tého pásma se automaticky připoji pří-
slušná anténa). K propojeni s dalšími 
softwarovými produkty podporuje HRD 
mechanismus DDE ve Windows. Pro 
vysíláni telegrafním provozem spolu-
pracuje program s populárním elektro-
nickým klíčem 1/141)Key od K1 EL. 

Internet 

HRD může spolupracovat s Interne-
tem. Využívá ho hlavně k zobrazeni 
údajů z tzv. DX-clusteru, on-line tvoře-
ného seznamu zajímavých stanic, aktu-
álně dostupných na radioamatérských 
pásmech, a k vyhledávánf údajů o ra-
dioamatérských stanicích v celosvětové 
databázi radioamatérů QRZ.com. Tuto 
funkci lze nastavit jako automatickou; 
jakmile pak zapíšete do deníku značku 
stanice, „vyskočí" okénko s podrobnost-
mi (jméno, stanoviště ap.). 

Staniční deník 

I když deník není hlavni funkcí HRD 
a existuji mnohem dokonalejší progra-
my k zapisování a evidenci uskutečně-
ných spojení, mä zabudovaný deník 
většinu funkcí, které radioamatér běžně 
potřebuje. Lze do něj převést záznamy 
zjiných programů a naopak může HRD 
spolupracovati s jinými staničními de-
n iky. Staniční den ík lze i vytisknout ne-
bo vyexportovat ve formátu ADIE poža-
dovaném v soutěžích. 

„Favourites" 

Pro tuto funkci našel autor inspiraci 
u internetových prohlížečů. Tak jako při 
prohliženiwebových stránek si zde mů-
žete při ladění uložit snadno misto, na 
kterém se zrovna nacházíte (jeho kmito-
čet a druh provozu). Uložené odkazy lze 
organizovat do hierarchických struktur 
a pouhým kliknutím na odkaz se zaříze-
ní přeladí na požadovaný kmitočet. Lze 
umisťovat i grafické značky (markers) 
primo na zobrazené stupnice a při najetí 
kurzorem myši na značku se dočasně 
nad ní zobrazí právě údaje z odkazů. 

10000 rave: QRP CW 14.060 MHz }a 

In III 

14 050 14075 14.100 14125 

Takovéto značky lze vkládat do stupnic 

tOE'? [1- x 
Prewew Acid Amtrils OricrpIo Reftelt itt wittott 1.4yOUt Bat* 

UtlomFladtc\SWeenNerCINIndb(558e 1.• Select 

Intones El Dee DE IS» DEVICI InSurnmerise 

Vex 100 

108/ 760 

Date Start End Stetson 

27/06/2005 13:38 13:38 SH7HG 6m USE, 

19/06/2005 13:55 13:55 EH5CGU/P 6m USO 

19/06/2005 10:56 10:56 9H9H Sm uss 
19/06/2005 10:53 10:53 EH5GLN 6m USO 

19/06/2005 10:51 10:51 SH5NT 6e USO 

10/06/2005 17:06 17:06 0059115 Ent USE 
17/06/2005 14:30 14:30 IlOGXT 6m USO 

17/06/2005 13:26 13:26 no= On use 
11/06/2005 15:40 15:40 I2Mliti Sm USO 

11/06/2005 09:01 09:01 YU7DP On USO 
08/06/2005 09:23 09:23 /59/12ADN On USO 59 59 

03/06/2005 16:24 16:24 109HDD dm USO 59 59 

01/06/2005 17:12 17:12 EH5CGU 6m USO 59 59 

01/06/2005 16:52 16:52 E113AXV On use 59 59 
01/06/2005 16:47 16:47 I'M= 6m USO 59 59 
01/06/2005 13:34 13:40 MSS/ 6m USO 57 58 

01/00/2005 13:31 13:34 GOTHE 6m USO 53 52 
01/06/2005 12:39 12:39 G6YJD 6m USO 55 59 

01/06/2005 12:25 12:35 M3TIM 61 USO 55 59/57 
01/06/2005 11:57 11:51 G4DEZ 6m USO 59 59 

01/06/2005 11:44 11:44 SP8FXH/8 6m USO 59 59 
01/06/2005 10:57 10:51 LZ1RB Sta USO 59 59 

Band Mode Sent ROCV NAM. 

59 55 EUGENIO F. MEDI... 

59 005 59 003 
59 004 59 168 

59 003 59 047 

59 002 59 000 
59 001 59039 BART ulAcEK 

59 59 Daniele PEPE 

55 58 
59 59 MAURIZIO COLOMBO 

59 59 

coMsive 

Am*, 

ANGELO D'ANNA 

JOAQUIM SANDALINAS 

CANNARELLA MUR.  
Andre Risser 

NEIL CARR 

JOHN GOVIER 
KEVIN 

BOS, LLEWELLYN 
Jan 

Andrey Totev 

Staniční deník programu Ham Radio Deluxe vyhoví běžným potřebám 

Makra 

Silnou stránkou programu jsou mak-
ra. Lze sestavit jakékoliv kombinace pří-
kazů, které podporuje použité zařízení 
a/nebo rozhraní HRD a tím si vytvořit 
nové funkce nebo zjednodušit často 
opakované postupy. 

Ovládání vzdálených stanic 

Software HRD má vybavení pro dál-
kové ovládání přijimačů/transceiverů 
přes Internet v reálném ease. Předpo-
kladem je pevná IP adresa na obou 
stranách. Lze tak mít např. přijimač/ 
vysílač někde „na chalupě", kde nikoho 
neruší a od nikoho není rušen, a ovládat 
ho z paneláku uprostřed města. 

Address — 

OBIsPo A 

Stazzoni 

VIA 5.CA 

VIA ORTI 

C/ EDCAm 

P.O. BOX 
Gotthard 

15 mesn 

14 Withal 

EASTTIEL 

Box 20 6'. 

Provoz přes satelity 

HRD je pine" vybaven pro využívání 
radioamatérských satelitů. Může si sám 
z Internetu stáhnout aktualizované pa-
rametry jejich drah, vypočítá a zobrazí 
na mapě jejich pohyb a dostupnost 
z vašeho stanoviště a rotátorem a uto-
maticky natáčí anténu tak, aby zvolený 
satelit sledovala. 

Program Ham Radio Deluxe je zdar-
ma ke stažení na wwwham-radio.ch. 

Instalační soubor samotného pro-
gramu mä 34 MB, lze si ale stáhnout 
celé CO s mnoha dalšími programy 
a informačními materiály. 

• Sown . • Remy, ‘711-0••••0 • Seteeu• • Oaten • wad 

590 Sons T•2030 

O A••• • _145 450.000 

RC E Men _136.795.000 

Seette SO-50 
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Weed* LSO 
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436.803.023 

sjnOET 
.• Meet • Nee Pam • Ste-Pen  • Poi • ICE • Mip 

oaks* ir 

Rev. I 5 
/ 60 

DLmar Timmer TX (PI)  [3. Deleon. 

lo Almne  

PX : 3 Is SAT j 

cęsooaola.._at.rmo ‚9 

69-30 

ACS 4:21 
LOS 12:35 

Omm6e Stage 4.242M 

Sam. AOS 064.11316 
6S0-58 20:35:13 8:14 
003 20136147 9: fl 
140-51 20:44:53 14:28 
LO-19 20:50: 11 11:24 
RS-22 01:86137 8:07 
00-32 21:12t08 15:28 
VO-52 21:20:54 12:17 
1.3-44 2140:15 15:09 
SO-41 22:03:31 12:11 
ISIS 22:13:30 4:11 
A0-7 22:24:47 16:59 
A0-51 22,25:09 12:18 
RS-22 22:42:15 13:31 
00-32 22:54:84 12:47 
VO-52 22:55:52 12:10 
110-44 23:13:41 15:19 
SO-41 23:46:42 10:36 
R.9-22 00:20:01 12:07 
00-52 00:39:13 3:00 
NO-44 01:00:05 12:30 
50-41 01:28:38 11:26 
RS-22 02:00:29 2:38 

• 

EL: C13 
9960 Opixtes MOESATII 

I 20 

i 2 2.32.0 

rE.0-51;10,30-526outhbojd I 

M 
315 
270 . 

79 1 
39 

Ham Radio Deluxe je komfortně vybaven pro provoz ples radioamatérské satelity 
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NÁSTROJE NA OKNA (3) 
Web Sysinternals založili v roce 1996 Mark Russinovich a Bryce Cogswell, aby mohli zveřejnit své po-

kročilé systémové nástroje a technické informace. V červenci 2006 byl web Sysintemals zakoupen spo-
lečností Microsoft. Zájemcům o hlubší pochopení a ovládnutí operačního systému Windows pomohou 
nástroje Sysintemals spravovat a diagnostikovat systémy a aplikace Windows a odstraňovat vzniklé 

potíže. Postupně vás s těmito nástroji stručně seznamujeme. 

Všechny tyto nástroje si můžete jed-
notlivě nebo jako komplet zdarma stáh-
nout z oficiálních stránek společnosti 
Microsoft z webové adresy: 

www.microsoft.com/czeJtechnet-
cIanky/sysinternaIs.mspx. 

Nástroje související 

s bezpečností 

Autologon 

Utilita Autologon usnadňuje konfigu-
raci přihlašovacího mechanismu, zabu-
dovaného ve Windows. Místo aby uži-
vatel musel vždy znovu zadávat svoje 
jméno a heslo, operační systém použije 
automaticky údaje, které jednou pro-
vždy zadáte do utility Autologon a ta je 
zašifrované uloží v registrech. 

Sy% Int•I roli "Iligie .SOE 

umem. POs., Debko  

Donem 

%snad C  

Autologon zajisti automatické plhlašovánI 

LogonSessions 

Pokud jste si mysleli, že když se při-
hlásíte („zalogujete") do systému, že 
jste jediní, kdo systém používá, tato uti-
lita vás překvapí. Vypíše všechny sou-
časně aktivní přihlášené „uživatele" sys-
tému a na požádání i procesy, které 
v jednotlivých „sessions" probíhají. 

NewSID 

Mnoho organizací používá pro insta-
laci softwaru ve svých počítačích klono-
vané obrazy pevných disků, aby nebylo 

ri,..t..40-sek.7-c--zo-t--bc-3111811111111r125! 
ne.. • SID 

ččtičin Meč 90 teroččontlionSt t ač* 

Clečulrtriče Perem čelcured črčIP.NrEID.4 erircončer 

Ce•ILSO 544OEIrr61/1141ď019043»295 

▪ einxečč) 

r 

r kraččyND 

qw. j (—tj 

NewSID umožní zménu SID systému 

nutné jednotlivě na každý počítač insta-
lovat operační systém a všechny použí-
vané programy. Každý systém má však 
standardně jiný Computer Security 
Identifier tzv. SID. Naklonované disky 
mají ale logicky všechny stejný SID, což 
může následně ohrozit bezpečnost ne-
bo správnou funkci počítačové sítě. Un-
lita NewSID umí změnit SID a lze tak 
snadno každému naklonovanému počí-
tači přidělit unikátní SID. 

PsLoggedOn 

Utilita, která z přikazového řádku 
zjistí, kdo je přihlášen a využívá pro-
středky počítače nejen na lokálním po-
čítači, ale i na ostatních počítačích v sl-
ti. Používá k tomu SID a záznamy z re-
gistrů jednotlivých počítačů. 

PsLogList 

PsLogList vypíše v přehledném for-
mátu záznamy z deníku události (Event 
Leg) na lokálním nebo vzdáleném počí-
tači. Utilita se spouští z příkazového 
řádku a mä množství volitelných para-
metrů. 

Rootkit Revealer 

Rootkit Revealer je výkonný pro-
gram k detekci tzv. rootkitů a jeho výs-
tupem je seznam diskrepanci mezi 

nm..".“..a"11111111111111111111111•11111111.11111~zz 
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Rootkit Revealer odhaluje dobře ukryté a zamaskované škůdce 

LsairsjOEMIIIK,  

I rčr 

1?-1 

registry a API souborového systému, 
které mohou indikovat přítomnost root-
kitu. Termín „rootkit" se používá k ozna-
čení mechanismů a technologii, které 
se snaží zakrýt přítomnost škodlivého 
softwaru — virů, spywaru, trojanů ap. 
— před antivirovými programy a systé-
movými ochranami. 

Nástroje 
informujicí o systému 

ClockRes 

Pokud vás někdy napadla otázka, 
s jakým rozlišením (nejmenší hodno-
tou) pracují systémové hodiny (a s ja-
kou přesností můžete tak třeba zadá-
vat čas softwarovým časovačům), unii-
ta ClockRes, spouštěná z příkazového 
řádku, vám to sdělí. 

Corelnfo 

Utilita, která zobrazí „mapování" me-
zi logickými a fyzickými procesory v po-
čítači, patici, v které jsou umístěné, a je-
jí typ, tzv. NUMA node a vyrovnávací 
paměť, přiřazenou jednotlivým logic-
kým procesorům. Dává tak nahlédnout 
do topologie systému. 

LiveKd 

Speciální utilita hlavně pro progra-
mátory, která umožňuje spouštět na 
běžícím systému programy Kd a Wind-
bg z Windows Debugging Tools for 
Windows od Microsoftu, 

LoadOrder 

Tento program zjistí a vypíše v ja-
kém pořadí nahrává operační systém 
Windows při svém startu jednotlivé ov-
lad ače (drivers). 
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LoadOrder vypíše' v jakém porad'se ph startu nahrávat! ovladače 
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ProcFeatures 

Utilitka která zjistí a vyplše, zda 
používaný procesor podporuje různé 
speciální funkce, např. No Execute 
Protection, Physical Address Exten-
sions (PAE), Floating point emulation, 
Pentium Floating point errata, RDTSC 
(Cycle counter), MMX Instruction Set, 
3D Now Instruction Set, SSE Instruc-
tion Set, SSE2 Instruction Set ad.• 
Spouští se z příkazového řádku. 

PsInfo 

Program spouštěný z příkazového 
řádku, který shromáždí a vypíše klíčové 
informace o lokálním ale i vzdáleném 
systému Windows - např. typ instalace, 
build, zaregistrované uživatele a organi-
zaci, počet procesorů a jejich typ, veli-
kost systémové paměti, datum insta-
lace systému, nainstalovaní Service 
Packy ap. 

Winobj 

Velmi užitečný nástroj pro admini-
strátory, vývojáře i zvědavé uživatele 
- zobrazí informace o objektech sys-
tému, jejich typech a jejich zabezpe-
čení. 

Různé další 

programy a utility 

BlueScreen 

Velmi populární (v negativním smy-
slu)„modrá obrazovka" VVindows, tzv. 
Blue Screen of Death (BSOD), je zde 
použita jako vtipný šetřič obrazovky. 
Simuluje nejdříve start počítače (boot), 
a to velice věrně s použitím konkrét-
nich údajů, a pak náhle skončí modrou 
obrazovkou. Lze nastavit, jak často to 
mä šetřič obrazovky udělat. Napoprvé 
zmate i zkušené odborníky. 

Bglnfo 

Obzvláště v prostředích s více počí-
tači stojí obvykle dost času, když se 
chcete proklikat přes různá diagnostic-
ká okna k jejich základním údajům, jako 
je např. jméno pošítačevsíti, IP adresa, 
verze operačního systému, osazená pa-
měť ap. Program Bglnfo zajistí, že se 
tyto informace automaticky zobrazí na 
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ktknObjje užitečný nástroj pro administrátory, ktetý zobrazí pfeh'eá 'ter 

pracovní ploše počítače - lze přitom 
zvolit všechny grafické parametry toho-
to zobrazeni, jakoje typ, velikost a bar-
va písma, barva pozadí, umístění na 
ploše ap. Program pouze vytvoří přidá-
ním těchto údajů do obrázku na ploše 
nový obrázek a skončí, takže nikterak 
nezatěžuje počítač. 

CtrI2Cap 

Ovladač, který filtruje znaky z klá-
vesnice tak, že změní znaky se součas-
ně stisknutou klávesou CapsLock na 
kontrolní kódy (jak to bývá u Unixu). 

Debug View 

Aplikace, která umožňuje monitoro-
vání testovacího (debug) výstupu z va-
šeho lokálního systému nebo z ¡Mho 
počitače v síti přes TCP/IP. Zejména 
pro Wvojáře a programátory. 

Desktops 

Tento program vytvoří čtyři virtuální 
pracovní plochy, na kterých si můžete 
zorganizovat různé své aplikace. Lze 
je pak snadno přepínat buď z ikony 
v systémové oblasti nebo zvolenými 
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TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI 
Miniaturní spínané zdroje 

Stále vice používaným maloformá-
tovým základním deskám počítačů (ja-
ko jsou miniITXap.) bráni kzabudování 
do přiměřeně velké skriňkyv porovnání 
s nimi až ,,obludná" velikost napájecího 
zdroje. Praktičtější by bylo napájet je 
z externího zdroje (jako se napájejí 
např. notebooky), ale napájení standar-
du ATX vyžaduje několik různých napětí 
s velkým odběrem. Jen málo vyrábě-
ných základních desek si vyrábí potřeb-
ná napšti zjediného napájecího napětí. 

Vhodná a cenové dostupná řešení 
napájecích zdrojů jsme našli na webo-
vých stránkách vvww.mini-box.com. 

Zdroj PicoPSU-90 
s kabely 

2 
12V-ATX SÁTA 

PicoPSU-90 

PicoPSU-90je univerzální spínaný 
zdroj, poskytující potřebná napětí s cel-
kovým odběrem do 90W pro libovolné 
desky standardu ATX (velké i malé). 
Stačí mu k tomu jediné vstupní napětí 
12 V a konstrukčně je řešen tak, že se 
jako modul zasune přímo do napájecí-
ho konektoru základni desky (viz obráz-
ky). Jeho účinnost je přitom větší než 
95%, má jen pasivní chlazeni a je tak 
zcela tichý. Přívod napájená tvoři jediný 
kablfk zakončený běžným napájecím 
konektorem. 

Použití zdroje PicoPSU-90 
na základní desce Intel D945GCLF 

PATA 

1I• 

Detail zdroje 
PicoPSU-90 

OC JACK. 2 5 avn 

Zdroj poskytuje maximálně 5 V/6 A, 
5 V/1,5 A, 3,3 V/5A, -12 V/0,05A a 12V/ 
5A. Při maximální zátěži (která celkově 
nesmí přesáhnout 90 W), se vyžaduje 
chlazeni (ventilátorem), pro provoz bez 
chlazení jezapotřebi snížit zátěž na 5 V 
a 3,3 V o 25%. Zabudované obvody 
ochránl zdroj proti napěťovému i prou-
dovému přetíženi. Na vstupu odebírá 
zdroj při stabilizovaných 12 V proud 
1 až 10 A podle momentální zátěže. 

Zdroj PicoPSU-90 měří 44,5 x 20 
x 30 mm a váži 45 g včetně kabelů. 
Cena jev přepočtu asi 1800 Kč. 

HOD. FLOPPY 
SÁTA POWER 

MIO ONIOFF CONTROL k( 
THUMP CONTROL 

irissre n 

vt.) 

IGN 

ATX CONNECTOR 

Of>  

CONFIO 
JUMPERS 

I  

Detail zdroje M3-A TX 

Zdroj M3-ATX 
v zékladnI desce mini/TX 

Zdroj M3-ATX s kabely 

M3-ATX 

Spínaný zdroj M3-A7Xje určen ze-
jména (ale nejen) pro počítače v auto-
mobilech, kde je nutné dobře ošetřit 
kolfsáni napětí baterie (při startování, 
za jízdy, v klidu) a zajistit co nejnižší od-
běr vzaparkovaném automobilu. Zdroj 
proto nevyžaduje stabilizované vstupní 
napěti a dodává požadovaná výstupnf 
napětí pro deskyATX při napájecím na-
pětí v rozsahu 6 až 24 V. 

M3-A7X poskytuje na svém výstupu 
maximálně 5 V/6 A, 5 V/1,5 A, 3,3 V/ 
6 A, -12 V/0,15 A a 12 V/4 až 6 A, při-
čemž celkový odběr nesmí překročit 
125 W. Při extrémních podmínkách 
(nízké nebo vysoké teploty, vybitá ba-
terie) je nutné tyto parametry snížit asi 
o 25 až 50%. 
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Meteostanice 
Ultimeter 2100 

Meteorologická stanice Ultimeter 
2100 patří ve světě k nejznámějším pro-
duktům v oboru a často je využívána 
iv amatérském leteckém provozu. Má 
všechny běžné fun kce, které člověk od 
produktu v této cenové kategorii oče-
kává — měření teploty a vlhkosti na ně-
kolika místech (několika senzory), mě-
řeni atmosférického tlaku, měřeni rych-
losti a směru větru, přesný čas z radio-
vých normálů, paměti pro ukládání 
dlouhodobých maximálních a minimál-
ních hodnot ap. 
• Proč o ní píšemev této rubrice je ale 
sedm módů jejich výstupů přes sériový 
port do počítače, které umožňuji různá 
zajímavá využití dalšim softwarem 
(ukládání dat, odesílání dat přes tele-
fon, modem nebo radiovým bezdráto-
vým spojením). 

Podrobnější údaje najdete na webu 
www.peetbros.com. 

WeatherText Output Mode 

V tomto režimu odesílá stanice kaž-
dou minutu všechny momentálně na-
měřené údaje plus největší a průměr-
nou rychlost větru za poslední minutu 
jako standardní běžně čitelný textový 
soubor. Textové soubory lze ukládat pro 
další zpracování. Software Weather-
Text Tools (nutno dokoupit) z těchto 
údajů generuje i datový řetězec APRS 
pro radioamatérská vysíláni. 

Complete Record Mode 

V tomto stavu stanice odesílá trvalý 
proud dat, asi 30 sad kompletních údajů 
za minutu. Každá sada obsahuje veške-
ré momentální naměřené hodnoty plus 
změny barometrického tlaku za posled-
ní tři hodiny, nejvyšší a nejnižší denní, 
včerejší a dlouhodobé hodnoty a mo-
mentální datum a čas. 

Data Logger Mode 

Je to podobný režim jako předchozí 
Complete Record Mode, ale odesílá 
pouze dvě sady údajů za minutu (dopl-
něné datumem a časem). 

Packet Mode 

Odesílá jeden záznam (sadu údajů) 
každých 5 minut Je určen zejména pro 
(pomalé) odesíláni údajů APRS v radio-
amatérských pásmech KV. 

Meteorologická 
stanice 
Ultimeter 2100 

Complete History Mode 

Plynulý tok dat, asi 12 sad údajů za 
minutu, každý záznam obsahuje kromě 
všech okamžitých hodnoty i trlhodinové 
změny tlaku, denní, týdenní a dlouhodo-
bá maxima a minima všech hodnot, da-
tum, čas a rok. 

Multiple Output Mode 

Odesílá plynuly tok dat, ve kterém 
se střídají jednotlivé výše uvedené mó-
dy plus jednou za pět minut Packet 
Mode. Umožňuje tak plynulý souběžný 
přísun dat různým softwarovým aplika-
cím s různými požadavky. 

• 

napájecí zdroj 

0 0 0 

0 00 
000 

/boom 

ULTIMETER 2100 

základní jednotka 

Trflir 
11 

čidlo směru a rychlosti vět u NEBO 

čidlo pro měřen venkovni teploty a vlhkosti 

Venkovni senzory stanice Ultimeter 2100 

Modem Mode 

V tomto režimu je sériový port „na 
příjmu" a neodesílá žádná data. Přímá 
příkazy k odeslání kompletní sady úda-
jů, k nastavení data a času, korekcí ba-
rometru a ostatních údajů a vynulování 
dlouhodobých pamětí. 

1.1411 
1;11 111 e  

přídavně zařízent 
Weather Picture 

čidlo vlhkosti (vnitřní) 

PC pro záznam dat 

čidlo pro měření srážek 

čidlo pro měření teploty 

Sestava meteorologické stanice Ultimeter 2100 
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http://vyuka.lide.cz 

S novou verzi komunitní služby Lide.cz se na stránkách 
Seznamu (www.seznam.cz)objevila výuková sekce pro stu-
dium cizích jazyků (http://vyuka.lide.cz). Angličtinu, němčinu, 
španělštinu, francouzštinu a italštinu tak můžete studovat 
na Internetu v kteroukoliv dobu a kdykolivjste na lekci připra-
veni. Stud ium jazyků online připravil Seznam.czve spoluprá-
ci se známou vzdělávací společnosti LANGMaster Group, 
a. s. Všechny učební pod klady splňuji požadavky pro modes-
ní jazykovou výuku. 

Výuka jev provozu od záři 2008 a v současné době má již 
66 tisíc registrovaných studentů, denně se jí údajně účastni 
kolem 15 tisíc z nich. Vybírají si z nabídky uvedených pěti 
světových jazyků a vstupují do nich podle toho, s jakým vý-
sled kem prošli prvním vstupním testem. Ten je pak automa-
ticky zařadí na vhodné místo v kurzu. Jsou tu stovky interak-
tivn ion cvičeni a aktivit jako doplňování, výběry z vice mož-
ností, řazeni, diktáty, párování, třídění do skupin, dialogy 
a další. V nejbližší době má být spuštěna i Modern( Brána 
védént, specializující se na učivo základních a středních 
škol. Do budoucna je portál kapacitně připraven až na 1 mi-
lion studentů. 

Lide.cz jsou nejnavštěvovanější komunitní službou na 
českém Internetu, denně tu tráví volný čas vice než 400 tisic 
uživatelů. Služba nabízí nejen chat a diskuse, ale především 
Profily uživatelů, server školních tříd Spolužáci, chat, diskuse 
nebo internetové deničky — blogy. 
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www.linksiden.dk 

Dánský web, obsahující mnoho jednoduše setříděných 
odkazů na výrobce součástek a zařízení, na informační mate-
riály a manuály z elektroniky a informačních technologií 
a na dalšl zajímavé weby. I když dänština nenl zrovna srozu-
mitelný jazyk, názvy firem srozumitelné jsou ... 
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www.chipdocs.com 

ChipDocs je online zdroj technické dokumentace (data-
sheetů) pro elektronické součástky a polovodiče, včetně 
tech již starších. Najdete zde veškerou firemní dokumentaci 
výrobců, a plikačnI poznámky, zapojeni, reference a další in-
formace, potřebně pro navrhování nových nebo opravy star-
ších elektronických zařízeni. üdajně jsou na webu k dispozici 
týdně aktualizovaně údaje o vice než jednom miliónu sou-
částek 500 různých výrobců. 
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RÁDIO „HISTORIE" 

Z počátků 
radioelektronického boje 
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Obr. I. Vzducholoď Graf Zeppelin LZ-130 

V srpnu 1939 odstartovala z frankfurt-
ská základny obří vzducholoď LZ-130 
Graf Zeppelin (obr. 1) a pokračovala v letu 
k polařeži Anglie. V luxusních kabinách 
obsluhoval tým spojovacích specialistú 
radiokomunikašni přijimače prvního léta-
jícího pracoviště elektronického průzku-
mu. Sb o o cucnou akci, která měla zjistit 
kmitočty britských radarů, komunikašni 
a navigační frekvence pro potřeby zpra-
vodajců německé Luftwaffe. 

Němci se soustředili na rádiové spekt-
rum nad 100 MHz. To byla oblast, kterou 
použivaly prvni německé radary, a Němci 
předpokládali, le britské budou fungovat 
na stejných kmitočtech. V tomto rozsahu 
nenašli specialisté pulznl signal radaru, 
ale spoustu vysílání nových VKV stanic 
pro Královské letectvo. Prohledali kmito-
čty 20 — 50 MHz, které první britské rada-
ry používaly. Sice nějaké pulzní signály 
zaznamenali, ale ty považovali za vysilání 
ionosférické sondáže. To, ze přehlédli 
signály anglických radarů bylo chybou, je-
jich Aft-race nebyly vybaveny k tomuto 

Obr. 5. FuG 28a na palubě letadel HE-111 
sloužil pro příjem paprsků Knickebeinu 

Obr 2. Letoun Anson využívaný britskou odposlechovou služ-
bou s rádiovým operátorem na palubě ke sledováni německých 

radiomajaků 

Obr. 3. Schema směrováni Knickebeinu při náletu 
na Birmingham 

Obr. 4. Obrázek anténní soustavy na kolejovém podvozku 
systému Knickebein (vlevo) 

účelu a právě se začínali učit radioelektro-
nickérnu zpravodajství. 
0 rok později v roce 1940 vzlétl dvou-

motorový Anson britské RAF (obr. 2) za 
tmy nad východní Anglii. Na jeho palubš 
rádiový operator prohledával éter. Ve slu-
chátkách zachytil řadu teček a čárek Mor-
seovy abecedy. Za letu najednou se znač-
ky slily v souvislý tón, který se později 
proměnil na čárky a identifikoval druhý rá-
diový maják s obdobným signálem. Ve 
srovnáni s elektronickými informacemi 
Zeppelinu zjistila posádka Ansonu hod-
notná fakta — dva rádiové paprsky vysila-
né z Německa, protfnajlcl se nad letec-
kou továrnou v Derby. 

Rádiové signály patřily systému pro 
bombardování naslepo od firmy Telefun-
ken. Pojmenovali ho KNICKEBEIN (Zlo-
mená noha). Využíval dvou paprsků. Je-
den označoval přibližovací dráhu a druhý 
ho křížil v misté vypuštění pum. Mel dvě 
výhody. Za prve zařízení pracovalo na 
stejných frekvencích 30, 30,5 a 33,3 MHz 
— jako letištní přibližovaci systémy Lo-

renz, kterými byly vybaveny všechny ně-
mecká bombardéry. Díky tomu mohly při-
jímat signály Knickebeinu a nebylo nutné 
do nich montovat další přístroje. Druhou 
výhodou bylo, že posádky zvyklé využívat 
přibližovací system mohly Knickebein po-
užívat bez dalšího školení a výcviku. 

Anténní systém pozemní ho vysílače 
Knickebein tvořily konstrukce vysoké 
30,5 m a 96 m široké. Cale zařízeni bylo 
uloženo na železničním podvozku a mohlo 
se pohybovat po kruhových kolejích 
s přesným nasměrováním na vzdáleny oil 
útoku (obr. 4). Dosah zařízení závisel na 
výšce letadla. Bombardér letici ve výšce 
6000 m mohl signal přijimat na vzdále-
nost 435 km. Šířka paprsku byla třetinou 
úhlového stupně, což poskytovalo přes-
nost navedeni 1600 m ve vzdálenosti 
300 km. Do roku 1939 vybudovala Luft-
waffe tři vysílače pokrývající cíle v Anglii 
a západní Evropě. Jeden se nacházel 
u holandských hranic v Kleve, druhý ve 
Stolbergu a třetí na jihozápadě v Loerra-
chu. Na obsazeném území vystavěli poz-
ději zařízeni v Holandsku a severní Fran-
cii v rámci útoku na Velkou Británii. 
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Komunikační přijímač H2L/7 Philips 

Obr. 1. Pf/jímač H2L/7 - přední panel 

Obr. 2. Detail odkryté stupnice ph:limed° H2L/7 (vpravo) 

Když kdysi začátkem 30. let minulého 
století dostali inženýři u firmy Philips 
v Eindhovenu v Nizozemí za úkol vyvinout 
komunikační pi-Wm* který by umožnil 
příjem ve velice širokém tehdy užívaném 
vinovém pásmu, museli se rozhodnout 
pouze pro přImozesilujicl přijImač. Měl 
být pro příjem Al, A2, A3, mít dobrou cit-
livost, přijatelnou cenu a únosně veliké 
rozměry. Podle některých pramenů byl 
původně určen pro lodní dopravu. Dílo se 
podařilo a na trh přišel model s typovým 
označením Han. 

Celkový rozsah je opravdu úctyhodný 
- od 15 kHz až po 21 MHz (!), rozdělen do 
10 podrozsahů. Rozsahy se prepinaji ka-
ruselem. 

Za vstupem následuje vf zesilovač, 
osazeny tetrodou B442, potom zpštnova-
zební detektor s elektronkou 6424, dále 
nf předzesilovač se stejnou triodou, tedy 
B424 a nf výkonový zesilovač s pentodou 

Obr. 3. Pohled na přijímač H2L/7 zespoda Obr. 4. Pohled na odkrytý přijímač H2L/7 shora 

B443. Všechny tyto elektronky vyráběl 
take Philips. Jsou přímožhavené, asi ne-
byly ještě nepřimožhavené vyvinuty. Uve-
dené elektronky jsou nahraditelné i jinými 
typy od firem Telefunken, Valvo apod. 

Tehdejší elektronky měly malou str-
most, málo zesilovaly, a tedy muselo být 
zesíleni pomoženo transformátorovou 
vazbou mezi jednotlivými stupni, s pomě-
rem vzestupným. 

Dosažená citlivost je - dle originální fi-
remní příručky - pozoruhodná. Na tom 
„nejdelšim° vinovém rozsahu, tedy ”1" 
(obr. 6), udává výrobce pro Al 20 al 
50 µV a na vyššich rozsazich je ještě lep-
ší, 5 al 15 µV a pro A2 a A3 je nejhorší, 
200 µV. Tyto hodnoty jsou udávány dle 
tehdejších zvyklostí pro výstupnl výkon 
0,1 mW na zátěži 10 ILQ. Pro A2 při kmi-
točtu 400 Hz a 30 % hloubce promodulo-
vání. I selektivita je pro 30. léta, kdy pás-
ma byla prázdná, velice dostačující. 

A sice je udávána od 4,5 do 15 kHz při 
poměru vf a nf 1:10. 

Odečítáni kmitočtu je tzv. nepřímé, 
tedy za pomoci cejchovacích křivek, pro 
každé pásmo vlastní graf velikosti A4. 
Odečítány jsou údaje ze dvou kruhových 
stupnic, které jsou na stejném převodu. 

Jak vidno z obr. 2, je menší rozdělena 
na úseky označené písmeny A al L a ta 
většiho průměru má dílky 1 al 100. Z cej-
chovací křivky, vyhotovené pro každý pří-
stroj zvlášť, lze tedy např. podle „F43" 
odečíst přesný kmitočet (QRG). 

Za zmínku stojí, že RX je take uzpů-
soben pro nouzový příjem, tedy jako 
krystalka. Detektory se tehdy používaly 
například z krystalu galenitu. Germaniové 
diody či tzv. „sirutory" ještě nebyly vynale-
zeny. 

Přijímač H2L/7 je 525 mm široký, 
265 mm vysoký a 285 mm hluboký. Síťo-
vý zdroj je umístěn mimo. Musí mít 

)Přesnější prostředek pro navigaci vy-
vinula společnost Lorenz pro přistání za 
nulové viditelnosti. Ten umožňoval pilo-
tům nalézt letiště za ztížených meteorolo-
gických podmínek. Využíval dva vedle 
sebe vysílané paprsky, které určovaly při-
bližovací dráhu 50 km od letiště. V levém 
paprsku byly vysílány tečky a v pravém 
čárky. Když se signály překryly, pilot usly-
šel souvislý ton, který směřoval k vysilači 
umístěnému v ose dráhy. Tento prostře-
dek používaly civilní aerolinky i vojenské 
letectvo některých zemí. V Německu jej 
specialisté upravili pro bombardováni 

v noci nebo za špatného počasi. Byl po-
jmenován X—Gerät (zařízení X) a využival 
šesti paprsků. Cestu k cíli určovaly tři pa-
prsky, jeden hrubý a dva jemné, vysílané 
na různých kmitočtech, přičemž všechny 
směřovaly k cíli. Další tři protínaly přistu-
pové paprsky ve třech bodech, kde po-
slední vyznačoval shoz pum. Kmitočty 
X—Gerätu byly mezi 66 až 75 MHz. Když 
bombarder proletěl druhým příčným pa-
prskem, zmáčkl navigator tlačítko speci-
álních hodin v podobě stopek spouštějí-
cích jednu ručičku. Když se letoun dostal 
5 km k cíli, proletěl třetím a posledním 

příčným paprskem. Uslyšel-li trvalý tón 
tohoto paprsku, stiskl tlačítko podruhé. 
Ot8šejíci se ručička se zastavila a druhá 
se začala otáčet, aby tu prvni doběhla. 
Když se obě ručičky překryly, sepnul se 
elektrický kontakt a bomby se uvolnily. 
Luftwaffe zřídila speciální letecký útvar 
pro užití a obsluhu X—Gerätu, letecký 
zpravodajský oddíl 8. 100 se základnou 
poblíž Dessau a byl vybaven Junkersy 52 
a Heinkely 111. Důmyslné zařízení před-
stavovalo vážnou hrozbu při nočních ná-
letech. 

(Dokončení přišlé) LV 
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Obr. 5. Schéma za-
pojeni německého 
komunikačního při-

jimače H2L/7 
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usměrněno i žhavici napití, tedy 4 V, ji-
nak by byl příjem znemožněn brumem 
50 Hz. Anodové napětí je 150 V. 

v dnešní době, tedy po více než 70 
letech od uvedeni na trh je požitkem na 

SR2 
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Cla 
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tento RX poslouchat, přestože již elek-
tronky maji slabší emisi. S delš1 anténou 
lze uspokojivě poslouchat i radioamatér-
ské stanice jak CVV, tak i SSB. 

73, Jirka, DJOAK 
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Obr. 6. Štítek s kmitočtovou tabulkou deseti 
podrozsehů, připevněný na předním panelu 

přijímače 

Postřehy rádiového staromilce 
Jak se člověk dostane ke sbírání sta-

ré a vojenské radiotechniky? Důvody 
jsou různé, až přerůzne! Jeden je čistě 
tzv. praktický: 

Možná si zprvu někdo řekl, že začne 
konečně šetřit. Důkladně. A tedy proč 
platit vstupné v muzeu, když si může 
muzeum udělat doma! 

Jiný OM začne vzpomínat na léta mi-
nulá. Jaké to byly tehdy krásné strojov-
ny, a začne dumat, zda by aspoň jednu 
z nich opět nemohl sehnat! Jenom tak, 
vystavit si ji někde v blízkosti asi jako ob-
rázek, který se nám líbí. A Um je už vět-
šinou v pasti a řetězech starobylých kon-
strukcí inženýrů a mistrů oboru a začne 
toužit po dalších strojovnách. 

Jsou ale i vyložení ziskuchtivci, kte-
rým je vše mimo mamonu „putýnka", 
chtějí do něčeho peníze investovat, že 
po čase ceny tich přístrojů stoupnou 
a oni jejich sklad budou vyprodávat a ne-
stydatě bohatnout. Tedy, řekl bych, nic 
čistého, co má s našimi radioamatérský-
mi zájmy a cíli něco společného. Ostatně 
známe příklady odstrašující, kdy majitel 
ne sbírky, spíše skladu udělal SK+ 
a jeho poklady skončily všelijak. A žádný 
„strýc Dagobert" z takového nikdy nebyl. 

Ale nás přece zajímají spíše ideály 
a - ano, sny! čili začněme. 

Ano, třebas co takhle ještě mít ,Feld-
kul Ale v dobé mikročipů? To se přece 
na krámě už nevede! Tedy? Inzerci, 
nebo to zkusit na rádiovém blešáku? 

Na inzerát se možná i kdosi ozve, 
většinou z daleka. A když se to riskne 
a objedná poštou na dobírku, pak se člo-
věk nestačí divit, za co zaplatil! Ale cesta 
zpět už jest těžko uskutečnitelná. Peníze 
lépe oželet, zklamání zůstává déle. Tedy 
dále. 

Nu, zjistí se, kde je velký radioama-
térský blešäk (i v delší vzdálenosti) e... 
jednoho sobotního rána se velice časně 
vstane. Proč časně? Musí se! Ony totiž 
ty nejlepší „kousky" bývají brzy prodány 
a to ostatní si často odvážejí prodejci 
s sebou zpátky domů. Nebývá o to zájem 
ani za pakatel. Jsou i takoví, kteří kdesi 
v blízkosti přenocují, třeba i nepohodlné. 
V peněžence mají neobvykle moc banko-
vek, nelze přeci riskovat a nemít dost pe-
něz na nějaký ten vysněný Modrý Mau-
ritius! 

Jsou samozřejmé sběratelé téměř 
čehokoliv. Jeden sbíral dokonce i hrady 
a zámky. Bylo o něm i v televizi. Jiný měl 
slabost pro trezory... Ano, ty bachraté 
pancéřované skfině! 

Ale v našem připadá jde o specialisty 
a nadšence pro vojenskou techniku, ne 

o stará, tzv. civilní rádia, i když v těch je 
také kus historie, umu a geniality jejich 
tvůrců. My máme zájem o tzv. německý 
inkurant, tedy NE poválečný, ale z dob, 
když ta válka zuřila! INKURANT! 

Zprvu musíme tyto podivíny, sběrate-
le starých rádií, vysloužilých vojenských 
vysílaček atd. trochu popsat: Okolí je po-
važuje spíše za divouse. Ano, za pomát-
lé tvory. Takové, co domů tahají kdovíja-
ká krámy, shromažd'uji je, ač to může 
narušit i statiku oné společně obývané 
nemovitosti! Vlastně zdroj rizika! 

často bývají radiosběratelé vídáni ve 
stavu přepadlěm, ducha nepřítomného, 
jsouce näměsičnikům leckdy podobni. 
Bdělé sousedstvo se mä na pozoru a do-
mnívá se, że bude nutný i zákrok hygie-
nika, neb! Snad přijde nuceně i odhmy-
zoväni?! Lidé, nač otálet? Lépe je přece 
požáru předcházet, než heslu Vždy bdě-
te! 

Onen spoluobyvatel bývá potkáván, 
jak se vleče, sám nebo s něčím, na po-
zdrav neodpovídá, hledí kamsi jako ve 
snu, a to za bileho dne! Vite, něco jako 
mrtvola na dovolené. Sousedstvo pozo-
ruje dále: Nebere ten pavouk snad dro-
gy? 

Ne. (5, nekamenujte ho! Propadnouti 
radiosběratelství - nic lehkého v bytí lid-
ském... 

(Pokračování) DJOAK 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

Úspěch českých a slovenských liškařů na MS 2008 

Obr. I. Český reprezentační tým. Zadní řada: Mareček, Vlach, 
Suchý, Fučík, Vlček, Oma, Mysliveček; prostřední fade: Omo-
vá J., Marečková, Voráčková, Zachová, Patková, Srútová, 
Wurzelová, Baier, Lněnička, Veškma (maser); dole: Jelínková, 

Omo vá M., Krčálová, Novotná, Myslivečková 

Po osmi letech mistrovství světa v rá-
diovém orientačním běhu znovu zavítalo 
v záři do Asie, tentokrát do Jižní Koreje. 
Centrum MS bylo ve městě Hwaseong, 
asi 60 km jižně od Soulu. Pro početnou 
českou výpravu byly velkou neznámou 
nejen závodnI terény, ale i výkonnost asij-
ských závodníků, kteří jsou schopni 
předvést v domácím prostředí velmi dob-
ré výkony, čehož jsme byli svědky v roce 
2000 v CM& Ceská výprava (obr. 1) ve-
dená Miroslavem Vlachem, OK1UMY, tak 
před sebou měla obtížnou pozici pro ob-
hajobu vynikajících výsledků z posled-
ních let. 

Po velkolepém zahájení přišlo sezná-
men( s terénem a vysílači na oficiálním 
tréninku. Terén byl velmi kopcovitý, což 
tolik nepřekvapilo. Oproti tomu provoz vy-
sílačů, kdy po odvysíláni sekvence zna-
ků, identifikujících jednotlivé TX, následo-
vala velmi dlouhá mezera, byl trochu 
nezvyklý a znesnadňoval zaměřováni. 

Jako první na programu MS byl tradič-
ně závod v pásmu 144 MHz. Prvním pře-
kvapením byla mapa, jejíž velkou část po-
krývala pole. Naše tušeni, le se bude 
jednat o pole rýžová, se potvrdilo hned po 
prvních stovkách metrů závodu. Rozhod-
ně to ale nezaskočilo stavitele tratí, a tak 
se do rýže pod íval snad každý závodní k. 
Naši reprezentanti se s tím vyrovnali tak 
napül. Pei kladem mohou být hlavni kate-
gorie, kde v ženách Veronika Krčálová 
(obr. 5) vybojovala zlatou medaili a spolu 
se svými kolegyněmi získala zlatou me-
daili take v družstvech, zatímco čeští 
muži vyšli úpině na prázdno. Ale v nejsil-
nější kategorii M21 zvítězil Peter Viskup 
ze Slovenska (obr. 2). 

Na startu druhého závodu v pásmu 
3,5 MHz bylo zřejmé, že tentokráte budou 
podmínky docela jiné. Velké ostré kopce 
a k tomu teplota přesahující 30 °C dávaly 
tušit těžký závod. Většina prostoru byla 
zalesněná, ale pro milovníky rýže se take 
něco našlo. Tento typ terénu nám vyhovo-
val podstatně vice a v hlavních kategori-

OE" ,  
2-7September 2008 Hwaseong Korea 

-o-

t' : 

Obr. 2. Stupně vítězů družstev v pásmu 2 m, kategorie M21: 
1. Rusko, 2. Německo, 3. Slovensko (Vladimir Blasnák, Juraj 

Turský, Peter Viskup) 

Ich jsme téměř kompletně ovládli stupně 
vitezů. Mistrovské tituly si vyběhli Micha-
ela Omová a Karel Fučík (obr. 3). Druhý 
závod vylepšil naši celkovou medailovou 
bilanci, a tak česká výprava opouštšla dě-
jiště MS s dobrým pocitem. 

Postřehy z MS: Korejci pohřbivajl 
svoje zemřelé v lesích; ty jsou poté pine 
hrobů, které byly zanesené do závodní 
mapy, col ulehčovalo orientaci v jinak 
hodně hrubě zmapovaném terénu. 
I přes ujištění pořadatelů, že se tu ne-

vyskytuji hadi, se hned při prvním závodě 
přihodilo, že při překonávaní hrázky v rý-
žových polích musel ukrajinský závodník 
sundávat velkého blíže neidentifikované-
ho hada ze zad ruské veteránky za pomo-
ci antény svého RX (ještěže se běželo 
pásmo 144 MHz). 

Podrobné výsledky z obou závodů 
a desítky fotografií si můžete prohlédnout 
na stránkách www.2008ardtorg 

(Foto TNX Lee, HL1DK) OK2UMO 

Obr 4. Ján Košut, 0M3TPO, 3. misto 
v pásmu 2 m v kategorii M40 

Obr, 5. Veronika Krčálová, vítězka kate-
gorie W21 v pásmu 2 m a druhá na 

„osmdesátce" (vpravo) 

Obr. 3. Karel Fučík, 1. misto v pásmu 
80 m v kategorii M21; tuto kategorii Ceti 
převálcovali - druhý byl Martin Baier 
a třetí Jakub Oma; (ne „dvoumetru", 

který drží v ruce, byl K. Fučík osmý) 
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Počítač v ham-shacku LV 
FLDIGI - univerzální program pro digitální druhy provozu (část 3.) 

(Pokračování) 
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Obr. 1 b. CW signél 40 WPM - spektrum 

Zinimmal 

Obr. 2 b. RTTY Baudot 45 Bd, zdvih 
170 Hz - spektrum 

Obr. 1 a OW signál 40 WPM - vodopád 
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Obr. 3 a. BPSK31 - vodopád 
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Obr 3 b. BPSK31 - spektrum 
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Obr 4 b. DominoEX-4 - spektrum 

Digitální druhy provozu tedy předsta-
vuji nové technologie, které do značné 
miry mění i styl práce operátora. Zatímco 
u „klasických" druhů provozu, kdy se sig-
nal přijímá uchem, operator pracuje 
s transceiverem a počítač nahrazuje sta-
niční deník a ovládá funkci některých do-
plňkových zařízení, u digitálních druhů 
provozu se počítač dostává do popředí 
a transceiver se vice či méně stává jeho 
periferním zařízením. Operator tedy pra-
cuje s programem a v řadě pripadů se 
transceiveru ani nedotkne. Na program 
jsou tak kladeny zvýšené nároky nejen co 
do funkčnosti, ale velmi důležitou se stává 
celková ergonomie a intuitivní obsluha. 
V „digitálním shacku" občas nebývaji 

ani sluchátka či reproduktor a méně zku-
šený operator stejně nemusí ani poznat, 
o jaký druh digitálního provozu se jedná, 
jak správně naladit signal a hlavně, jaké 
jsou jeho přenosové parametry (rychlost, 
počet bitů, šiřka pásma apod.). Velmi vý-
znamná je proto funkce RSID (automatic 
mode detection and tuning), kdy program 
vše potřebné rozeznává sám. Využívá se 
k tomu zvláštní tónová sekvence, která 
se vyskytuje na začátku každého vysílá-
ní. Program pak sám automaticky nasta-
vuje nejen všechny své potřebné parame-
try, ale nastaví např. i šířku pasma v mf 
řetězci přijímače (přepne filtry a nastaví 
DSP) a doladí ho, čímž je dosaženo nej-
lepšího možného příjmu. Nastavení se 
provádí i ve vysílacím řetězci a nejedná 
se jen o „jednoduché" AFC. Předpokla-
dem samozřejmě je, aby byl transceiver 
propojen s počítačem a aby počítač (pro-
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Obr 5 a. Feld Hell - vodopád 
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Obr. 5 b. Feld Hell - spektrum 
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__OSCAR 
W5KWQ na ISS 

Obr. 1 Snímek $STV z paluby ISS zachyceny stanicí Fl GAW 

19. ?Una 2008 

Obr. 2. Pozdrav SSTV z ISS phjetyGOT71/ 22. října 2008 

Richard Garnett, VV5KWQ, se jako tzv. vesmírný turista zú-
častnil desetidenní mise na ISS v říjnu tohoto roku. Během poby-
tu na ISS navázal stovky FM spojeni s radioamatéry z celého 
světa a hlavně vysílal velmi pěkné obrázky z paluby ISS modem 

SSTV (obr. 1, 2). SSTV vysílání mělo ohromnou odezvu, jak je 

Kepleriánské prvky: 

NAmE Epocm INcL RAAN ECO' AitGP mA 6I oEcY REvw 

Ao-07 8303.60786 101.45 330.55 0.0012 0.23 359.87 12.53574 -2.7E-7 55382 
Ao-10 8303.67212 26.03 188.46 0.5960 169.15 213.81 2.05869 -1.4E-6 19087 
uo-11 8303.48689 98.14 339.43 0.0009 7.75 352.38 14.79673 2.7E-6 32371 
Rs-15 8303.91383 64.82 277.19 0.0146 96.66 265.09 11.27553 -3.9E-7 57015 
E0-29 8303.78871 98.58 202.40 0.0350 227.02 130.11 13.52940 -2.8E-7 60259 
so-33 8303.32559 31.43 277.89 0.0354 120.07 243.55 14.28230 5.3E-7 52280 
Ao-40 8302.52736 8.02 52.34 0.7939 138.67 321.89 1.25586 -2.9E-6 3671 
vo-52 8303.33974 97.78 6.16 0.0028 64.26 296.16 14.81513 9.0E-7 18846 
P0-63 8304.21635 97.86 359.77 0.0013 306.29 53.71 14.80316 5.4E-6 9744 
Ao-16 8303.52469 98.25 276.84 0.0012 133.43 226.79 14.31807 2.4E-7 98014 
Lo-19 8303.47988 98.22 284.91 0.0013 131.10 229.13 14.32044 2.5E-7 98029 
Ao-27 8303.89445 98.40 258.98 0.0008 218.38 141.68 14.29250 7.0E-8 78701 
10-26 8303.92503 98.40 259.86 0.0008 216.38 143.69 14.29500 1.9E-7 78711 
Go-32 8303.60770 98.35 332.05 0.0001 164.27 195.86 14.23150 7.6E-7 53533 
No-44 8303.54635 67.05 298.53 0.0007 257.75 102.28 14.29537 -5.6E-7 36961 
s0-50 8303.44559 64.56 5.89 0.0085 253.25 105.92 14,71390 -2.0E-7 31472 
CO-55 8303.75216 98.72 310.16 0.0011 87.46 272.78 14.20604 6.3E-7 27654 
CO-57 8303.55708 98.72 309.05 0.0011 91.38 268.86 14.20411 5.0E-7 27648 
AO-51 8303.51448 98.06 320.49 0.0085 104.68 256.38 14.40622 1.1E-7 22774 
CO-56 8304.08984 98.12 74.03 0.0143 268.43 90.06 15.63538 3.1E-4 15107 
CP3 8303.71476 98.02 1.35 0.0102 278.99 79.98 14.51986 -4.8E-7 8145 
cP4 8303.72917 98.03 4.19 0.0085 270.69 88.46 14.55151 -1.7E-6 8151 
CO-65 8303.39979 97.98 2.88 0.0016 62.72 297.57 14.81407 2.4E-6 2727 
NOM-10 8304.30522 98.71 325.96 0.0013 144.28 215.92 14.27372 7.3E-7 15071 
NOM-11 8304.30811 98.80 31.73 0.0012 46.04 314.18 14.14881 1.6E-6 3701 
NOM-12 8304.59530 98.77 306.57 0.0013 90.65 269.62 14.25552 1.9E-7 90768 
MET-3/5 8303.96269 82.56 9,16 0.0014 40.88 319.35 13.17017 5.1E-7 82732 
mET-2/21 8303.71393 82.55 4.85 0.0021 273.23 86.65 13.83632 -1.1E-6 76573 
oNEAN-4 8303.63063 82.54 189.62 0.0024 46.73 313.59 14.82646 1.9E-6 75820 
NOM-14 8304.51277 98.94 16.75 0.0010 119.99 240.23 14.13750 -2.1E-6 71347 
NOM-15 8304.54852 98.57 293.05 0.0011 12.61 347.53 14.24730 -2.SE-7 54407 
REsuRs 8303,72047 98.37 341.44 0.0002 131.29 228.84 14.24174 -1.2E-7 53559 
EENGvuN1 8303.95680 98.74 275.26 0.0021 142.25 218.01 14.07831 6,7E-6 48792 
oKEAN-0 8303.90866 97.76 288.59 0.0001 98.15 261.98 14.73542 3.6E-7 49923 
NOM-16 8304.50367 99.17 296.73 0.0010 202.24 157.83 14.12500 -2.2E-6 41787 
NOM-17 8304.52294 98.52 5.12 0.0013 75.89 284.37 14.24013 -6.9E-7 33000 
NOM-18 8304.54604 98.88 243.88 0.0014 293.49 66.48 14.11204 1.5E-6 17756 
8080LE 8303.90965 28.47 16431 0.0004 14.54 345.53 15.00422 3.2E-6 81523 
P0-34 8303.51653 28.46 359.42 0.0005 303.94 56.07 15.17249 3.2E-6 55358 
Iss 8304.49799 51.64 42.70 0.0004 279.91 182.37 15.72248 1.0E-4 56982 
co-58 8303.61237 98.08 194.32 0.0018 353.25 6.85 14.59708 3.3E-7 16009 
FALCON 8303.68818 35.43 57.72 0.0001 24.29 335.78 15.03087 3.7E-6 9039 
MAST 8303.20961 98.02 2.18 0.0094 276.70 82.35 14.53454 1.2E-6 8148 
CApEl 8303.70805 98.02 1.36 0.0102 278.94 80.03 14.52002 -7.0E-7 8124 
COMPASS 8303.39228 97.97 2.79 0.0017 63.79 296.51 14.81484 2.2E-6 2727 
AiitisAT2 8303.85139 97.97 3.27 0.0017 64.08 296.21 14.81596 -1.7E-6 2734 
oo-64 8304.67579 97.98 4.14 0.0017 59.65 300.69 14.81514 5,0E-6 2746 
CO-66 8303.41007 97.98 2.83 0.0017 60.84 299.46 14.81335 3,8E-6 2724 
Rs-30 8303.74755 82.50 39.90 0.0018 323.84 36.14 12,42998 1.0E-7 1976 

možní se přesvědčit na stránce [1]. Z našich ham(' se zúčastnil 
a do této kolekce přispěl OK1 TAI. Richard je synem amerického 
astronauta Owena Garriotta, VV5LFL, který byl před léty průkop-

níkem radioamatérských spojeni z kosmu. Mise byla zakončena 
úspěšným přistánim v Kazachstánu 24. řijna 2008. 

Reference: 

[1] http://ariss-sstv.ssl.berkeley.edu/SSTV/ 
AQK 

gram) mohl tyto parametry nastavit bez 

zásahu operátora, což je ostatně dnes již 
zcela běžné. FLDIGI je vybaven všemi tě-

mito možnostmi. 
Dnešní obrázky znázorňuji, jak vypa-

dají jednotlivé druhy digitálních druhů 
provozu při laděni pomocí „vodopádové-

ho" displeje a jejich FFT spektrum. Podle 
vzhledu „vodopádového" displeje pak lze 
poznat druh provozu v případech, kdy 

RSID nefunguje. Pro srovnáni je rovněž 
uveden signal CW, vysílaný rychlostí 200 
zn/min (40 WPM). 

Odkazy 
[3] Freese, Dave, W1 HKJ: Beginner's 

Guide to FLDIGI. http://www.w1hkj.com/ 
beginners.html 

[4] Fast Light Digital Modem Application. 
http://www.w1 h kj.com/FldigiHelp/in-
day. html 

(Pokračování) RR Obr. 6 a. MFSK-4 - vodopád 
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Obr 6 b. MFSK-4 - spektrum 
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 KV 

Kalendář závodů 
na prosinec a leden (UTC) 

13:14.12. ARRL 10m Contest MIX 
20.12. OK DX RTTY Contest RTTY 
20.-21.12. Croatian CW Contest CW 
20.-21.12. International Naval MIX 
26.12. DC XMAS CW/SSB 
27.12 RAC Canada - iimni MIX 
27.-29.12. Original DU Waiter CW 
28.12 RAEM CW 
1.1. AGB New Year CW+SSB 
1.1. HA Happy New Year CW+SSB 

1. SARTG New Year RTTY RTTY 
1. New Year AGCW CW 
1. SSB liga SSB 
1. EUCW 160 m Contest CW 
1. EUCW 160 m Contest 5513 
1. Provozniaktiv KV CW 
1. World ORP Party ALL 
1. Aldivaa 160 SSB 
.1. OM Activity CW,SSB 

0.1. Old New Year Contest CWISSB 
.1. 070 PSK Fest PSK 
.1. YL-OM Maivanter CW 
.1. WAB Phone 160m SSB 
.-11.1. NAOP CW 
.1. YL-OM Midwinter SSB 
.1. DARC 10 m Wettbewerb MIX 

Aktivita 180 SSB 
7.-18.1. HA DX Contest CW/SSB 
7.-18.1. NACIP SSEi 
4.-25.1. CO WN 160 m DX Contest CW 

24.-25.1. French DX (REF) CW 
24.-25,1. BARTG RTTY Sprint RTTY 
24.-25.1. European Commune SKI 

0300-24.00 
0300-24.00 
14.00-14.00 
16.0046.00 
08.30-11.00 
00.00-24.00 
15.00-15.00 
02.00-09.59 
03Z-01.00 
00.00-21.00 
08.0011.00 
09.00-1200 
06.00-08.00 
20.00-23.00 
0400-07.00 
05.00.07.00 
03.00-24.00 
20.30-21.30 
05.00-07.00 
os.oce.00 
00.00-24.00 
1400-20.00 
19.00-23.00 
18.0005.00 
08.03-14.00 
09.00.10.59 
20.30-21.30 
12.00-12.00 
18.00-06.00 
03.00-24.00 
06.00-18.00 
1200-1200 
13W-13.00 

Důležité upozorněni! 

AR RL přijimä elektronické deníky jen 
v Cabrillo formátu, nebo „papirove dení-
ky zaslané poštou. Jiné jsou brány jen 
„pro kontrolu". U Cabrillo formátu genero-
vaného programem N6TR doplňte pro 
ARRL závody na 4. řádek: AR RL-SECTI-
ON: DX, jinak vám automat dentk vrátí 
s požadavkem na tuto úpravu. 

Podmínky prakticky všech závodů 
uvedených v kalendáři (uvádíme pouze 
ty, kterých se mohou zúčastnit i naši radi-
oamatéři) najdete česky na internetové 
adrese www.aradio.cz. Aktuálně je mož-
ní zkontrolovat jejich platnost např. na 
dale uvedené adrese SK3BG, nebo take 
na www.arrt corn/contest/. 

Adresy k odesíláni deníků přes Internet 

(adresu si ověřte na www.sk3bg.se/contest/ 
nebo ()Arno na intemetovych stránkách po-
řadatele před odesláním; ke zménérn často 
dochází y poslední chvíli před závodem) 

Pozor, misto znaku © je v textu použito 
// k omezeni spamü: 

070 PSK: jbudzowskWyerizon.net 
AGB New Year: euleulkstnet 
AGCW New Year: hnyc//agcw.de 
Aktivita 160: CW: cw//a160net; 

SSB: ssb//a160.net 
BARTG RTTY: ska//bartg.org.uk 
CQ 160 m: 160cw/Ackn.net 
Croatian: hrs//hztk.tel.hr 
DARC 10 m: 10m//dxhf.darc.de 
EUCW 160 m: f6cel//wanadoo.fr 
HA-DX: contesV/entemet.hu 
HA FINY: ha5hny//ha5khc.hu 
Int. Naval: pf9a//yrza.n1 
Midwinter: pa7dw//home.nl 

NAQP CW: cwnaqp/Incjweb.com 
NAQP SSB: ssbnaqp//ncjweb.com 
OK DX RTTY: okrtty//crk.cz 
Provozní aktiv: oklimg/Aiscaltcz 
RAC: canadawinter//rac.ca 
REF: cdfcw//ref-union.org 
RAEM: alaludmurtneftru 
Russian 160 m: contest//radio.ru 
SARTG N.Y.: contesU/sartg.com 
SSB liga: ssbriga/Magano.cz 
USA: ubassb//uba.be 
Xmas: xmas//darc.de 

QX 

Leden 2009: 
Expedice na Desecheo 

Obr. I. Letecký snímek ostrova 
Desecheo 

Na začátku roku 2009 v období mezi 
15. lednem až 30. březnem by se měla 
uskutečnit velká expedice na tento vzác-
ný ostrov v karibské oblasti. V žebřIčku 
nejžádanějšich zemí do diplomu DXCC je 
nyní na 7. místě. Po mnoha letech žádos-
ti amerických radioamatérů o možnost 
uskutečnit expedici na Desecheo se roz-
hodl Americký úrad ochrany přirody, ryb 
a divoké zvěře a jeho karibská pobočka 
se sídlem na Portoriku, že vypíše soutěž 
na získáni povoleni ke krátkodobému po-
bytu omezeného poetu návštěvniků v této 
přirodní rezervaci za přísných pravidel. 
Tyto propozice dostalo několik skupin zá-
jemců o povoleni. Z nich nakonec úřad 
vybral žádost skupiny pod vedením zná-
mého Dr. Glenna Johnsonna, WOGJ, 
a Boba Allphina, K4UEE. Jako velice zku-
šení expedient operátoři podali asi nejpo-
drobnějši údaje o možné expedici na toto 
území, které nejvíce odpovídaly přísným 
podmínkám návštěvy této lokality. Povo-
lent s platnosti 45 dnů bylo vydáno pro 
návštěvu na počátek roku 2009. Výpravy 
by se mélo zúčastnit 15 operátorů po 
dobu 14 dnů. Doporučeno jim bylo územi 
na pobřeží ostrova, kde je uf vybudována 
plocha pro přistáni, vhodná i pro postave-
ni vysílacích stanovišť. 

Vedoucími výpravy tedy jsou Glenn, 
WOGJ, a Bob, K4UEE. Dalšimi účastníky 
jsou Ralph, K1IR, Glen, K1JGH, Scot, 
K1MD, Grant, K1KD, Brad, K4RT, Gary, 
K9SG, George, N4GRN, Mike, N6MZ, 
Mike, NA5U, Jim, N1NB, Gordon, 
W1 RUN, Gregg, W6IZT, a Garry, W801. 
Jejich vybaveni sponzoruji firmy ICOM, 
Stepp-IR, Alpha, Heil Sound, RF Con-
nection a microHAM. Take další kluby jim 
zaslaly peněžní sumy na dopravu a celko-
vé vybaveni. Jednotlivci též mohou zaslat 
peněžní dary na tuto expedici. Vice jak 
polovinu výdajů si budou hradit sami 
účastníci expedice. Dalši informace 
o průběhu připrav na tuto expedici je 
možno se dozvědět na jejich webovä 
stránce hUp:// www.kp5.us/ 

Ostrov Desecheo leží asi 20 km na 
západ od pobřeží Portorika. Jeho země-

pisné souřadnice jsou 18 ° 23 " severní 
šířky a 67 ° 28 • západní délky. Jeho po-
vrch je asi 1,5 km2 a nejvyšši bod ostrova 
je 218 m nad hladinou. Je zcela neobydle-
ný. Byl objeven Kryštofem Kolumbem při 
jeho druhé výpravě do Nového světa. Až 
teprve v roce 1517 ho pojmenoval španěl-
ský průzkumník Nunéz Alvarez de Ara-
gon. V 18. stoleti byl ostrov využíván pa-
šeráky, piráty a dalšími dobrodruhy. Ti 
tam lovili volně lute( kozy, které sem byly 
kdysi předtím dovezené. Za druhé světo-
vé války byl ostrov používán válečným le-
tectvem USA jako cvičná střelnice a poz-
ději v letech 1952 al 1964 byl využíván 
letectvem jako tréninková oblast pro pře-
žiti osádek. Až v roce 1976 se dostal pod 
správu amerického Úradu ochrany přiro-
dy, ryb a divoké zvěře při Úřadu minister-
stva vnitra USA. V roce 1983 zde byla vy-
hlášena přírodní rezervace a přistup na 
ostrov byl značné omezen. 

Prvni radioamatérská expedice se ko-
nala v roce 1979 pod značkou KP4AM/D, 
kdy byl tento ostrov zapsán do listiny no-
vých zeml pro DXCC. Expedice pak ná-
sledovaly a v roce 1981 John Ackley, 
KP2A, se skupinou navázali přes 45 tisic 
spojeni. 

Další menší výpravy se konaly iv dal-
šich letech až do roku 1993, kdy se popr-
vé uskutečnil z této lokality i RTTY pra 
voz. Pak byl na delší dobu přístup na 
ostrov striktně zakázán a teprve v roce 
2005 se podařilo aktivovat tuto zemi dvě-
ma radioamatérům N3KS/KP5 a K3LP/ 
/KP5, ale bez většího přínosu pro evrop-
ské zájemce. Doufejme tedy, že se příští 
expedice vydaří včetně RTTY provozu. 

OK2JS 

VKV 

Kalendář závodů 
na leden (urc) 

1.1. AGCW Contest 144 MHz 16.00-19.00 
1.1. AGCW Contest 432MHz 19.00-21.00 
6.1. Nordic Activity 144MHz 18.00-22.00 
8.1. Nordic Activity 50MHz 18.00-22.00 
10.1 FM Contest 144 a 432 MHz 09.00-11.00 
13.1 Nordic Activity 432MHz 18.00-22.00 
18.1 Provozní aktiv 144 MHz-24 GHz 08.W-11.1:0 
18.1 AGGH Actey 432 MHz-47 GHz 08.00-11.03 
18.1 OE Activity 432 MHz-10 GHz 08.00-13.00 

OK1MG 

V Olomouci se koná 
28. prosince 2008 

tradiční 

SETKÁNÍ RADIOAMATÉRŮ 

Jako obvykle proběhne v prosto-
rách DDM Olomouc na V. 17. lis-
topadu č. 47, oficiální začátek je 
vloh, ukončení v 18 h a prostory 
DDM budou přístupny od 9 h. 

Pořadatelé se tail na hojnou 
účast nejen „domácich" radioa-
matérů, ale i na zájemce z jiných 
krajů a ze Slovenska. 

QX 
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CENÍK INZERCE (šernobilálbarevná - Kč bez DPH) I 
2/3 strany 

13.060/15.670 Kč 

celá strana 

19.600/23.520 Kč 

1/2 strany 

9.800/11.760 Kč 171x130mm 112x26 mm 171x264mm 

1/3 strany 

1/4 strany 1 /6 strany 

171x65 nun 54x26 nun 112 x130mm 

6.530/7.830 Kč 
112x63mrn 54x13 mm 

3.260/3.910 Kč 
171 x63nvn 133x 130mm 

4.900/5.880 Kč 

Meng inzeráty must mít šířku 54, 
112, 171 mm a jejich ceny se počítají 
1 cm2= 44 Kč (ebb 53 le (barva) 

1/9 strany 

2.170/2.600 Kč 

1/12 strany 

1.630/1.950 Kč 
54x63min 54x65mm 

Obálka: vnitřní strana - 43.000 Kč, IV. strana 53.000 Kč (bez DPH) 

Slevy při opakované inzerci 
„ 

Ve 3 a více číslech snižuje sazbu o 5 To 
V 6 a více číslech snižuje sazbu o 10 % 

,-, n, 
Při celoroční inzerci se sazba snižuje o 20 70 

Zvláštní požadavky 
- Umístění inzerátu  +10 % 
- Přepis a grafická úprava  +15 % 
- u inzeratů fakturovaných přes 
reklamní agenturu se cena zvyšuje 
o agenturni provizi. 

Jako standardní podkladyjsou pemány definitivně zpracované inzeráty (CMYK, černobílé - v dostatečném rozlišení 
150(p) ve výstupnich formatech tif, jpg, pdf, eps uložené v souborech dat dodaných elektronickou poštou, popř. na dis-
ketš, ZIP 100, CD-R. Dodánl definitivně zpracovaných inzerátů na filmech (vždy včetně nátisku) je možné pouze u celo-
stránkových inzerátů, jen po dohodě s redakci. Bez barevného nátisku dodaného inzerentem nenese AMARO odpo-
vědnost za případné odchylky a chyby Veškerá média a použité soubory must být formátovány pro PC. 

Kontakt: AMARO, spol. s ro., Zborovská 27, Praha 5, 150 00; tel. 2 57317311, 13; e-mail: pe@aradiacz 

Seznam inzerentů v PE 12 /2008 

ABE TEK - technologie pro DRS  XXI 
AEC - TV technika  XI 
AME - elektronické přístroje a součástky VI 
ASIX - vývojové prostředky a součástky  XXI 
AV-ELMAK - elektronické přístroje XI 
A.W.V. - zdroje  VIII 
BUCEK - elektronické součástky  X, XXIII 
DATA GUARD - elektronické součástky XVI - XVII 
DEXON - reproduktory XXVIII 
DIAMETRAL - držáky měřicích šňůr III 
ELEKTROBOCK CZ - zabezpečovací a rídici tech.  XV 
ELEKTROSOUND - plošné spoje, el. součástky XX 
ELEX - elektronické součástky aj.  XVIII 
ELFA - optoelektronická čidla  XXI 
ELNEC - programátory aj. XIX 
ELTIP - elektrosoučástky XXIII 
ELVO - software pro elektroniku XIX 
EMPOS - měřicí technika  IV 
ERA components - elektronické součástky XI 
EZK - elektronické součástky a stavebnice  XVIII 
FISCHER - elektronické součástky  XXI 
Flajzar - stavebnice a kamery VII, XX 

FULGUR - baterie, akumulátory, nablječky apod XIV 
GES - elektronické součástky I I 
GLEICHMANN Electronics - displeje TFT XXIII 
GM electronic - el. součástky  XII - XIII 
HADEX - elektronické součástky  IX 
Hanzal Josef - BitScope  XIX 
JABLOTRON - zabezpečovací a řidici technika  
KONEKTORY BRNO - konektory XXI 
KONEL - konektory XX 

- elektronické součástky  XXI 
LSD 2000 - český návrhový systém pro elektroniku  XIX 
MEDER - relé XIV 
MICRODIS - elektronické součástky  v 
PaPouch - měřicí a komunikační technika XX 
PEVVTRONIC - elektronická výroba  XIX 
PH servis - opravy a prodej PHILIPS XIV 
P + V ELECTRONIC - vinuté díly pro elektroniku  XXIII 
P servis Zika - nabídka zaměstnání   XXI 
SOS electronic - elektronické součástky  XIX 
T.E.I. - Formica XX 
TECHNIK PARTNER - konstr. součástky  XX 
Veletrhy - pozvánky  XXII 
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J raiCRolliX® SR: gorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, tel: 00421 48 47257 30, fax: 00421 43 472 39, meracia@micronix.sk 
čR: Antala Staška 33a, 140 00 Praha 4, tel.: 225 282 703, fax: 225 282 724, mericiCinicronix.cz, www.micronix.cz 

Profesionální měřicí technika 57  Košická 6, 821 09 Bratislava, tel.: 00421 253 414 270, e-mail: bratislava@micsonix_sk, www.micronix.sk 
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lititeereSel 
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tšt 0--• a • 

cil 

• 2 kanály, šířka pásma DC-30 MHz 
• citlivost lmV/c111-20V/dil 
• 6 místný čitaă, paměť na 10 nast. 

GSG) 

+ doprodej dalšich analog. osciloskopů 
GOS-6030D   9 999,-Ke 
GOS-653 (50MHz)   12 999,-Ke 

.:ra-7= '-j-š.7., r, i 

:[ --.¡2-1 .,):24t-.-: 

=2..2 .-i•-=*7.,! — .L — ...'..--) 

Dil 

• 2 kanály, DC-200 MHz; 2GS/s 
• 4 kanály logické; hl. paměti 2M/kanál 
• FFT analýza; analog, a dig. režim 
- RS-232; USB 

lAYEZIA dded 
fiEdoillüge 

• Uss/st do 600V; Iss/st do 10A 
• R; f; C; bargraf; automat 
• aut. vypínání; data hold 
• test diod; MIN, MAX, AVG 

22 

1Z GeZ Ws 21 C ,. 

CO — 1=i 1=ii - • 
. «. 

—1 

L: L., L.,  
esreElke 

@Cig.3 ENO@ 
Digitální osciloskop 

• 2 kanály, šířka pásma DC-100 MHz 
• citlivost 2mV/di1-5V/dil 
• 100 MS/s; hloubka paměti 125k/kanál 
- barevný displej; RS-232 • 

24;) USG 

LruQo 
• 1 kanál, š. pásma do 500 kHz 
• 20MS/s; True-RMS DMM pro U a I 
• R; test diod, vodivost, C, f, otáčky 
• Délka pulsu, střida, úhel sepnutí 
• Módy REL., TREND, COMPARE 
• RS-232 

NCO 

Eij 
GSG07@ rozšířenými trtgaialia 
• Uss do 1000V; Ust do 750V 
• Iss/st do 20A; f, C, T, generator 
• bargraf, aut, rozsahy; aut. vypínání 
• pain«, hFE, test diod; USB 

g g(OriziM 

+ příslušenství (SW + kabel, 
tepl. sonda, kabel na měř. prvků) 

Spektrální 

ir 

s 
a t _ 

a 

S. it 2; 7.- a... -a -94 _ 
"Jr 14,1, 

analyzátor 
• šířka pásma 0,15MHz 4- 3,0GHz 
• RWB 9kHz, 120kHz, 3MHz; -110 až +20dBm 
• RS-232; AM demodulator; zákl. software 

['VA 

sa 
• do 100kW (True Power) 
• proud (AC) do 600A 
• UN do 200V; Um do 600V 
• odpor do 2k0; test diod 
• akust. test kontinuity 

součástek 
• měří tranzistory, tyristory 
• triaky, diody, optočleny, 

msze. 
• Uss/st do 600V 
• Iss/st do 600A 
• R; DH; MAX; spojitost 

• šiNa pásma 100Hz-200MHz 
• 32 kanálů; 32Mbit pamětí 
• ext. trig. 0,01Hz-100MHz 
• UL, CMOS, ECL 
• RS-232 a I2C; rozhr. USB 

-.2 

re.:.-* ..... 

;-amid.• ., .. 

• 2 x 0-30V/0-3A; 1 x 5V/3A 
• minimální zviněni a šum 

es9D327 Luc GoGo2uG 12108 (prosím 

• 2 výstupy 
• 200 - 480°C 
• digitální ukazatel 
• přesnost ± 3 °C 

uvádějte toto číslo 

OE 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH! 

objednávkách) 
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O BIllet0Othe OEM Serial Port AdapterTM 

Point-To-Point 

R5-2321402/495 

Základní firmware Point-To-Point je určen k přenosu 
dat mezi dvěma &vetoes zařízeníml (druhé zařízení 
nemusí být od connectBlue). Jedná se o transparentní 
přenos sériové linky RS-232 (nebo 422, 485). 
Ovládáni AT příkazy, konfigurace ores Bluetoothe, 
WLAN co-existence support. 

Podporované profily: 
- Generic ACCeSS Profile (GAP) 
- Serial Port Profile (SPP) 
Dial-up networkng Profile (DUN GW, DUN DT) 
File Transfer (FTP), Object Push (OPP) 

Typické aplikace: 
bezdrátová náhrada kabelu RS-232 (422/485) 
bezdrátově připojení tiskárny se sériovým portem 
dopinění jakéhokoli zařízeni se sériovou linkou 

bezdrátovým přenosem dat 
přenos dat mezi PC/PDA a přenosným přístrojem 

Vlastnosti Bluetoothe modulů: 

-13luetooth 2.0 

- AT command support 

r Flafilyri 
-Generk Access PrMIle (GAP) 
- Sedal Port ProMe (SPP) 
- Dial-up net". ProNe (MN GW, WN(n) 
- Išluetooth Ale Mansfer (FIT) ISM 
- Object Push (OPP) ' aim 

- Anténa: . 
- Mternt nebo externí 
(OEMSPA310 pouze intern» OE 

- 
‚±35 dam 75 M) OEMSPA310 
- 7 m) OEMSPA311, 312 
- 17 den (v.• 300 mj OEMSPA331, 332 
2, 20 dllm (. 400 ni) . , OEMSPA333 

- Interface: 
• War toe level 
- RS-2321422/485 s externím převodnikem 
baudrate 300 - 921,6 k . ' 

• vNepélení: 
- 3,0 if 6,0 V 417 a 20 dErm moduly3,3 - 6,0 V) 

- Rozměry: 
16 x 36 mm OEMSPA310, 311, 331 
x 36 mm OEMSPA312, 332, 333 

Teplotni rozsah: • 
- Industrial &Automotive -30 al +85°C • 

Rem oketenn 1990/5/EC SiNly humanc• 
EN 300 =IV'S] (200141) .E1.1 istesimenin.dArne mr.a.bee. 

miwan, UMW« (1st lee) 
HEN 301 *WI V1.4.112t.čeal EN 609504/AU:2004 • C•tgen•inn1004 
91301.14>V1.2.1(20.141) MISISteribialtquilperne 
EN dflle6.2 CW31) 11C WYJI-1-.2 CM) 

Point-To-Multipoint 

• • • 

Sleves 

Point-To-Multipoint Firmware (k dispozici zdarma) 
vyutivelid technologil Wireless Multidror dovolu-
je jedním zařízením Master současné ovládat až 7 
zařízeni Slave a jednoduše tak vytvořit tak Wire-
less Multidror Network. Až 7 dalšich Bluetooth• 
zařízeni Slave tak současně komunikuje s jedním 
nadřazeným Masterem. 

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

WLAN 802.11 b+g 

Wireless LAN Serial Port Adapter 

Wireless IAN moduf OWSPA311g pracujui se stan-
' derdem 802.11 trig (54 MBit/s), představuje kom-

pletní implemented WLAN. Není potřeba žšdný 
driver, veškerý software je integrovaný modulu. 
Umožňuje velmi jednoduché vybavení libovolného 
zařízeni se Memo linkou bezdrátovou LAN. 

- AT command support 
- Security: WEP64, WEP128, WPA-PSK, 

WPA2-PSK (TKIP/AES) 
Ad-hoc + Infrastructure mode 

-'80281e, WhIM, DHCP-client, DNS-resolver 
Anténa: latemIfextemi (+ dual antenna diversity) 
- Rozměry: 23 x. 36 mm 

ist 

Universal I/O Module 

2: void« max 5 Iti ens 

loo   

rdieffl( 
J. • 

arne 

1 
f. 

.1 WIRELESS INDUSTRIAL SOLUTIOI 

Unikátní firmware I/O Module (k dispozici zdarma) 
změní funkci modulu na univerzální I/0 modul 
s max. 12 nezávislými vstupy/výstupy. Každý z 12 
vodičů lze naprogramovat budijako vstup nebo jako 
výstup a to v libovolné kombinaci (např. 4 vstupy 
a 8 výstupů, 12 vstupů apod.). Pr'e náši se logický 
stav H/L jednotlivých vodičů. 

Typické aplikace: 
- dálkové ovládáni s velkým dosahem a mimořád-
nou bezpečností přenosu 
- bezdrátový přenos logické iírovre až 12 vodičů 

connectBlue)) 
Repeater 

Serial Port Profile (SPP) Repeater firmware (k 
pozici zdarma) umožňuje poet Bluetooth. 
Jako repeater a prodloužit tak dosaherakticky 
omezené, levným a jednoduchým zpusobem. I 
Repeatery lze navíc řadit za sebou do tear' 
neomezeného letšzce. 
Nastavení Je velmi jednoduché a po počáteční 
figuraci repeater pracuje zcela samostatné a 
vyžaduje přítomnost obsluhy ani žádný nadř 
systém, pouze napájeni 3 - 6 V. 

Typická aplikace: 
- prodlouženi dosahu mezi libovolnými Bluet 
zařízeními. 

Development KIT OEM Module Adapter 3 

Sil :ter: 
eltk 
ea ...rill" 

. , .. . 
vojevý kit OEN Nadu e Adapter 3 Jae net jak s moduly 13luetoote, tak IS WLAN misery, 

le vybaven 0 508-9 katorem pm připojen' RS-232 a napěleclin konektorem +5V. MCdUlY 
připojeny pomoci kontaktn plošek na Opödni *rani modulo. • ' ..., 
Ke komunikace s kRem lze kroměobvyklých zOldsóbe (nag Windows Hypertemeal) využit spiddl. 
nrsoftware connectlese ArkAl Port Adapter'" Todbox nabízející modem vyšší komfort.. 

• VELKOOBCHOD MALOOBCHOD ZÁSILKOVÁ $1.1.1ŽBA I FCIR,ADENR4 ENGINEERING • 

spezial electronic tel.: 233 326 621 
Wuttke Immobilien KG, o.s. 
Šärecká 22/1931 
160 00 Praha 6 

233 326 622 
fax: 233 326 623 

e-mail: spezial@spezial.cz 
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