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CI AMARO spol. s r. o. 

íNÄŠ ROZHOVOR‘ 
 OE 

s ing. Petrem Nádherným, jedna-
telem firmy AEC ELEKTROTECH-
NIKA. 

Představte prosim naším čtená-
řům, čim se vaše firma zabývá. 

Společnost AEC ELEKTROTECHNI-
KA, spol. s r_ o. je obchodní společnost, 
která dodává výrobky renomovaných za-
hraničních firem na český trh. Většinu 
z těchto společnosti též výhradné zastu-
puje a zbylé společnosti nemaji v ČR l'ad-
né výhradní zastoupeni. 

Jedná se o tyto společnosti: 
KATHREIN Werke KG (SRN) - veradni 
zastoupeni. 
SCHOMANDL Vertriebs GmbH (SRN) 
- výhradni zastoupeni. 
KABELWERK EUPEN AG (Belgie) - vý-
hradní zastoupeni pro koaxiální kabely 
a konektory. 
TELEGARTNER - Karl Gärtner GmbH 
(SRN). koaxiälni pivky -výhradní zastoupeni. 
SATELCO - CityCom GmbH (SRN) - vý-
hradní zastoupeni. 
RAFI GmbH a CO KG (SRN) - výhradní 
zastoupeni. 
Knitter switch KG (SRN) - distributor, 
PREH PrehKeyTec GmbH (SRN) - dis-
tributor. 
HUBER + SUHNER AG (Švýcarsko) 
- distributor. 
V případě komplexních dodávek vyu-

žíváme i výrobky mnoha daišich speciali-
zovaných firem 

Jaká je historie vaši společnosti? 

Společnost byla založena jil v roce 
1992 jako místní zastoupeni společnosti, 
jejichž výrobky byly do té doby dodávány 
přes podniky zahraničniho obchodu. V ti 
době se jednalo o firmy KATHREIN Werke 
KG a RAFI. V roce 1995 se změnila vlast-
nická struktura a AEC ELEKTROTECH-
NIKA se stala jednou z firem ze skupiny 
.KATHREIN Group". V této době se take 
rozšifilo portfolio dodávaných výrobků, 
nebo možná přesněji řečeno zastupova-
ných společnosti, které se již zásadně 
nezměnilo až do současnosti. 

Které oblasti elektrotechniky 
tedy dnes pokrýváte? 

V současnosti jsou dodávány výrob-
ky ze dvou oblasti. První z nich je vyso-
kofrekvenční technika a druhou oblasti 
jsou pasivní součástky pro elektrotech-
nický a elektronický průmysl 

Jake jsou firmy a výrobky z ob-
lasti vl techniky? 

Do oblasti vl techniky patři na prvním 
místě určitě společnost KATH REIN Werke 
KG, která je v současnosti největším 
světovým výrobcem anténní techniky 
vůbec. Její podíl na celosvětovém trhu 
je okolo 50 °X,. Pro představu o velikosti 
produkce bych uvedl, že v oblasti an-
ten pro mobilní komunikaci je měsični 
produkce vice než 100 000 ks anten. 

Ovšem ve výrobním programu spo-
lečnosti nejsou jen antény, Tato společ-

nost vyrábí v současné době okolo 4500 
různých produktů z následujících oblasti: 

Kromě již zmiňovaných antén pro mo-
bilní komunikace s kmitočty od 25 do 
6000 MHz (jako např v nižších pásmech 
komunikace v pásmech 2 a 4 m, komuni-
kace v leteckých pásmech VHF i UHF) 
jsou to mimo jině i antény pro systémy 
ILS a DME, antény pro sitš TETRA, 
CDMA400. GSM800 a 900. GSM1800, 
UMTS ,VViMax, WiFi, LTE. 

Pro operátory mobilních sití je pak do-
dáván system umožňující dynamické ři-
zeni vyzařovacích diagramů jednotlivých 
základnových stanic v celé síti, co/ umož-
ňuje optimalizovat jeji kapacitu a funkci 
z jediného řídicího centra. 

Dále jsou dodávány antény pro roz-
hlas v pásmu FM, digitálni rozhlas DAB, 
televizní antény pro všechna TV pásma 
a v současnosti pro DVB-H, ale zejména 
pro DVB-T. Col ostatně mohli v nedávné 
době sledovat zejména obyvatelé Prahy 
na Zižkove. 

Pro stejná kmitočtová pásma jsou do-
dávány take filtry, duplexery, sdrutovače, 
elite a další komponenty, které se na-
cházejí mezi vysílačem a anténou. 

Další oblasti výrobků jsou prvky pro 
individuální i společný televizní a rozhla-
sový příjem. Zde se jedná o satelitni anti-
ny a přijimate, moduly pro hlavni stanice 
STA a kabelových rozvodů, zesilovače, 
optické vysílače a {Animate, vybaveni pro 
přenos internetu nebo spiše obecněji dat 
po koaxiálních a optických kabelech, a to 
již i včetně DOCSIS3. Dale jsou v sou-
časné době již k dispozici prvky pro budo-
váni přenosových síti pro IPTV, avšak 
s jinou strukturou než stávající založené 
na DSL technologii a s daleko větším 
komfortem pro uživatele 

Poměrně málo známé je však, że spo-
lečnost KATHREIN je též významným 
dodavatelem automobilového průmyslu. 
Z této oblasti bych se zmínil pouze o auto-
anténě ve tvaru ploutve u vozů BMW. 

Jednou ze zcela nových oblasti pů-
sobnosti firmy KATHREIN je rozvijejici 
se trh označování výrobků čipy RFID. 
Zde jsme schopni nabidnout ucelené sys-
témy podle požadavku zákazníka. 

Take bych se chtěl odděleně zminit 
o měřicich přístrojích. Jedná se zejména 
o moderně řešené 'měřici TV 'Animate, 
ze kterých pak hlavně přistroj MSK200 
vyniká svými možnostmi a přesnosti mě-
řeni Tento přistroj obsahuje mimo měři-
cího TV pňjimače pro analogovou i digitálni 
pozemnl kabe'ovou a satelitn I TV (včetně 
HDTV) tie± digitálni osciloskop a spektrál-
ní analyzátor Umožňuje výsledky měřeni 
uložit ve vektorovém formátu pro jejich 
kvalitní zpracováni a je možné jej obslu-
hovat i _na clátkte přes IP protokol z bet-

Mend — - 
periled 
MSK200 



něho PC, na kterém lie používat veškeré 
funkce, včetně grafického zobrazeni mě-
řených veličin. 

Další společnosti, jejiž výrobky dodá-
váme, je společnost SCHOMANDL. Tato 
společnost patři tei do skupiny firem KA-
THREIN. Její zaměřeni je však speciali-
zováno na měřici techniku. Jedná se ze-
jména o kmitočtové normály a dekády, 
včetně synchronizovaných přes GPS 
Dále měřici přístroje pro vysílací techni-
ku. Zde bych se zminil například o velmi 
šikovném přístroji pro měřeni na sitich 
VViFi. Přistroj změti např výkon a prizpú-
sobení antény přístupového bodu. Onen-
tečně je možné měřit i vyzářený výkon 
VViFi zařízeni. 

Poněkud jině výrobky pro vf techniku 
vyrábějí další dvé společnosti. Prvni z nich 
je firma TELEGÄRTNER. Jedná seo zná-
mého výrobce velice kvalitnIch značko-
vých koaxiálních konektoru a prvků pro 
datové rozvody Naše společnost se sou-
středuje zejména na dodávky koaxiálních 
konektorů ze všech obvyklých fad, jako 
MMCX. MCX, SMB, SMA, N, BNC. 7/16 
a mnoha dalších. Dodáváme i tzv. R ver-
ze používané u prvků WiFi. Mimo konek-
tory však dodáváme dalši příbuzné prvky, 
jako jsou přepáfové koaxiální ochrany, 
zakončovací rezistory, útlumové články, 
krytky a podobně. 

Další společnosti, která doplňuje náš 
sortiment, je firma EU PEN. Tato společ-
nost vyrábí obrovský sortiment kabelu 
všech druhů. My se však specializujeme 
zejména na velmi kvalitni koaxiální kabe-
ly. A to jak s impedanci 50, tak i 75 cz. 
Jedná se hlavně o kabely s trubkovým (v1-
novcovým) vnějším pláštěm pro profesio-
nální použití. Hlavně bych chtěl vyzdvih-
nout sortiment v oblasti bezhalonových 
a nehořlavých kabelů, možnosti dodávek 
iv různých barvách. Samostatnou oblasti 
jsou však kabely vyzařovací ' které za-
jisti kvalitní pokryti signálem v tunelech, 
podzemních objektech, ale i v elektro-
magneticky odstíněných budovách, a to 
i za velmi obtížných podminek, kdy je po-
užiti antén pro členitost objektu problema-
ticke Další výhodou vyzařovacích kabelů 
tohoto výrobce je jejich speciälni kon-
strukce, která zajistí napájeni připadni 
použitých zesilovačů, či jiných aktivních 
prvku i za vysokých teplot. Jsme schopni 
dodati ucelený system pro zajištěni komu-
nikace na všech potřebných kmitočtech 
v uvedených prostorech, a to s vysokou 
požární bezpečnosti. 

Částečné ještě do této Oblasti patři 
i společnost SATELCO, která je též sou-
části skupony firem KATHREIN. Tato společ-
nost však dodává pouze výrobky spotřební 
elektroniky orientované pro využiti spolu 
s počítačovou technikou. Například karty 
do PC pro příjem digitálních programu, 
a to ve všech podobách, tedy DVB-S 
i S2, DVB-C a DVB-T. 

Spirted 
jednotka 
od firmy 
RAF' 

Poslední je švýcarská společnost 
HUBER + SUHNER. Má velmi široké 
spektrum výrobkú. Aby toto spektrum ne-
kolidovalo s výrobky naši mateřské firmy 
KATH REIN, orientujeme se zde zejména 
na speciální antény pro WiFi, WiMax, 
GPS, širokopásmové antény pro drážni vozi-
dla a speciálni teflonove a vysoce ohebné 
koaxiální kabely, které nejsou v sortimen-
tu již zmiňované společnosti EUPEN. 

Nyní přicházíme k druhé oblasti 
vašeho sortimentu. 

Jedná se o pasivní součástky pro 
elektrotechnický a elektronický průmysl. 

Na prvním misfile bych jmenoval spo-
lečnost RAFI. V jejim poměrně širokem 
sortimentu naleznete jak ovládací prvky 
pro stroje a rozvaděče z řad 16 a 22 mm 
- řada RAFIX, tak ovládací prvky menších 
rozměrů řady LUMOTAST pro dalšístro-
je, například pro polygrafický průmysl, 01-
dici systémy, ovladače pro stavebni stro-
je, lokomotivy, tramvaje a mnoho dalšího. 
Odděleně bych se chtěl zmínit ještě o vy-
soce kvalitnich spínačích řady RACON, 
které se pro svoji vysokou spolehlivost 
používají v automobilovém průmyslu 
mimo jiné iv ovladačich integrovaných do 
volantu a přístrojové desky. 

Společnost RAFI však vyrábí i kláves-
nice pro průmyslové použiti, klávesnice 
v zákaznickém provedeni, ovládaci, řidici, 
ale i komunikačni systémy a prvky použi-
telne pro připojení k průmyslovým sběrni-
covým systšmům CAN - nebo Profibus. 

Firma knitter switch se orientuje 
svým sortimentem vice na průmysl elek-
tronický. Mimo již klasických, ale stale 
žádaných páčkových přepínačů a tlačí-
tek jev sortimentu mnoho velmi miniatur-
nich spínačů v provedeni SMD, přepína-
čů v pouzdře OIL, přepínačů posuvných, 
otočných, ate u vicepólových s výstupem 
v kódu binárním nebo BCD a take enko-
dery. Kontakty těchto prvků jsou zlaceny 
přes nikl. V sortimentu jsou však i levněj-
ší provedeni miniaturních spínačů ' které 
jsou určeny zejména pro spotřebni elek-
troniku. Dále jsou v nabídce take zákaz-
nické membránové klávesnice a klävesni-
ce se silikonovými tlačítky. 

Posledni zastupovanou společnosti je 
firma PREH. Od tito společnosti jsou do-
dávány programovatelné klávesnice pro 
použití v gastronomii a některé speciální 
konektory DIN v kovovém provedení se 
zajištěním bajonetovým uzávěrem 

Co byste nám řekl závěrem a kde 
lie získat konkrétní informace? 

Naše společnost se neustále snaží 
doplňovat sortiment ve spolupráci s našimi 
dodavate6 o další nave výrobky požadované 
na světovém trhu, tak i o výrobky modifi-
kované, iádané našimi odběrateli v ČR. 

Přesnějši přehled o našem sortimentu 
naleznete na stránkách www.aec-e/fech.cz 
a www.kathrein.cz. Zde jsou i odkazy na 
stránky našich dodavatelů, 

Na našich stránkách jsou uváděny 
i novinky v sortimentu, aktualizace soft-
ware a další informace. 

Začátkem dubna nás naleznete i na vý-
stavě AMPER 2009, kde vám rádi předvede-
me novinky, které zde budeme vystavo-
vat, zodpovíme vaše dotazy, poskytneme 
katalogy a další potřebné podklady. 

Děkuji yam za rozhovor. 

Pňpravil ing. Josef Kellner. 

NOVA 

KNIHY OE 

Manta, V. a kol.: Diagnostika 
elektrických zařizeni. Nakla-
datelství BEN - technická li-
teratura, 440 stran B5, váza-
né, obj. č. 121294. 

Základní elektrická zařizeni pouf ivaná 
ph výrobě i přeměně elektrické energie na 
jiný druh energie, která jsou svým charakte-
rem klíčová pro svět elektrotechniky, lze po-
važovat za sériové spolehlivostni řetězce. 
u nichž selháni jednoho prvku znamená vy-
řazeni celého zařízeni z funkční činnosti_ 
A proto právě elektrotechnika potřebuje vy-
datné a věrohodné informace o všech di-
jich, které v JO oblasti probihaji. Jedná se 
o informace jako prvcích (materiálech), tak 
systémech (strojích a zařízeních) ve všech 
fäzich jejich vzniku i provozního života. Důle-
žitost a význam diagnostických informaci 
¡sou zcela nezastupitelné Svými výroky dia-
gnostika ovlivňuje všechny faze výrobnIch 
činnosti a odhaduje přišti chováni diagnosti-
kovaných objektů. 

Kniha předkládá obecná hlediska a zá-
konitosti diagnostiky elektrických zařízeni 
Pojednává o diagnostických signálech, a to 
jak o fenomenologických metodách, tak 
o strukturálních analýzách využitelných při 
sledováni vývoje parametru prvku i systémů 
elektrických zařízení Dale se věnuje specifi-
kům diagnostiky transformátorů a točhech 
elektrických strojů všech moderních techno-
logii, lako je aplikace fuzzy logiky, genetic-
kých algoritmů, neuronových siti i expertnich 
systémů Současná diagnostika je pojata 
jako progresivnia moderni váda, jejiž výroky 
mají nejen technicky, ale i výrazný ekono-
mický význam 

Knixr si iixižefe zakoup1 nebo oediat na dob/dni 
v prodend tachricia) brain BEN. Viševa 5, 1W W 
Praha 10, tel 274 820 411, 274 816 162, fax. 274 822 
775. ase prate/ rrea. sae Ptseatterthr 33, Ptak 
WWI 13, Bolo, Cask obrattslul 17, Ostrava, e-mař 
hygben.cz adresa na ((lima; httanvw.bencz Zä-
seikovi služba na Sisvense Anima. anirnaparimask, 
www.ankria.sk. Slovens/reedy+ 10 (za Närerou ban-
kou SR,). 04Oi Kee, labfax (055) 6011262. 
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Rychlé optočleny 
s logickými hradly 

Řídicí systémy a prostředky sběru 
dat jsou v průmyslovém prostředí vy-
staveny intenzivnímu rušeni, které 
může způsobit poruchy přenášených 
signálů a tim i funkce systému. (čin-
ným opatřením pro zvýšeni spolehli-
vosti je využiti izolačních optočlenů, 
které zařazením do signálového toku 
na sběrnicové úrovni zvětši imunitu 
vůči rušeni. Novä řada optočlenù 
s logickými hradly FODO7xx od 
Fairchild Semiconductor ( %mtg. 
fairchildsemi.com) má šumovou imu-
nitu minimálně 20 kV/ps, šířku pás-
ma až 25 Mb/s, zpožděni šířeni sig-
nálu 40 ns a izolační napětí 5 kVet. 
K příznivým vlastnostem přispělo užiti 
patentovaného pouzdra Optoplanar 
s maloou kapacitou přívodů. Optočle-
ny této řady lze napájet napětím 4,5 
až 20 V, jsou kompatibilní s úrovněmi 
UL, LSTTL a CMOS a určeny pro 
použití se sbernicemi Profibus, Devi-
ceNet, CAN, RS-485. 

Faiřc 
OPTOP AN 

Techn. I 
minimu 

gela-KmuZ. 
te:feJWA-f_edZi 

Snímací proudové zesilovače 

Firma Maxim (www.maxim-ic. 
com) nabízí levné zesilovače určené 
k monitorováni nabíjecího a vybíjecf-
ho proudu baterie (případně superka-
pacitorů) mobilních telefonů, noteboo-
ků a jiných přenosných přístrojů 
Vstupní souhlasné napětí mule být 
v rozsahu -0,1 at +28 V nezávisle na 
napájecím napíti a měřici vstup může 
byt tedy i uzemněn. Monitorovaný 
proud vytvářf na snímacím rezistoru 
ůbytek, který snímací zesilovače zpra-
cují MAX9928F/ MAX9928T mají pře-
vodni konstantu 5 j.iNmV a 2 pNmV. 
Výstupni proud je převeden na napětí 
externím rezistorem a lze jej tak přizpu-
sobit např rozsahu ND převodníku 
MAX9929F/ MAX9929T mají zatěžo-

vací rezistor 10 kí 2 již na čipu a map 
tak převodní konstantu 20 a 50 VN. 
Zaručená přesnost konstant je 1 %. 
směru proudu je k dispozici logický 
signál na znaménkovem pinu. Pro 
napájeni monitor() je třeba napětí 2,5 
až 5.5 V, z jehož zdroje odebírají ze-
silovače jen 20 pA. Oba obvody se vy-
rábějl v pouzdře UCSP s šesti kon-
taktními výstupky (1 x 1,5 mm), 
pouzdře pMAX-8 a jsou určeny pro 
práci v teplotách od -40 až +125 °C. 

Termistorové topné články 

PTC termistory lze díky jejich zvlášt-
ni teplotní charakteristice odporu 
s výhodou využívat nejen pro měření 
teplot, ale i pro samoregulující ohřev. 
Pokročilá technologie vyvinutá firmou 
EPCOS (wwwepcos.com)umožnf tyto 
termistory vyrábět nejen jako disky, 
prstence, pravoúhlé destičky, ale vstři-
kováním do forem prakticky v libovol-
ném potřebném tvaru podle po2adav-
ku zákazníka. Tyto elementy mohou 
vyrábět teplo přímo tam, kde je žádá-
no, čímž jsou minimalizovány ztráty 
jeho přenosem. Tvarované topné člán-
ky jsou zvláště vhodné pro ohřev ka-
palin a plynů v aplikacích s požadavky 
na velkou výkonovou hustotu v ome-
zeném prostoru. 

Jednočipový AM/FM přijimač 

Texaská firma Silicon Labs 
(mw.silabs.com) patří k předním vý-
robcům integrovaných obvoclú, jejichž 
čip obsahuje kombinaci analogových 
a digitálních obvodů pro zpracováni 
signálu (Mixed-signal IC). Patti k nim 
i řada obvodů Si474x v technolo-
gii CMOS, která diky vysokému stupni 
integrace umožňuje s minimem exter-
ních součástek realizovat AM/FM při-
jimač určený zvláště pro použiti v au-
tomobilech. Rada Si474x umožňuje 
s nízkými náklady spinit různé zákaz-

nické požadavky na modern( přijimač 
AM včetně dlouhých a krátkých yin, 
FM a zprav o počasí (v USA) včetně 
dekodéru RDS a minimalizaci vlivu 
různých zdrojů rušeni. Pouzdro přiji-
mačoveho čipu má půdorys 4 x 4 mm 
a pro kompletní přijimač stačí na des-
ce s plošnými spoji plocha 4 cm2, což 
přispívá k odolnosti vůči vysokofrek-
venčnímu rušeni. Významná je i vý-
razně menši energetická náročnost, 
až desetinová vůči konkurenčním in-
tegrovaným tunerum. K dispozici 
bude i vývojový modul. Předpokláda-
ná cena obvodu, jehož sériová pro-
dukce začala koncem roku 2008 je 
7,48 USD při dodávce 10 000 ks. 

Automotive 
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Nový digitálni senzor osvětleni 
a přiblíženi je menši i úspornější 

Firma I n te rs I I ( ww,v.interstl, com), 
která patří k špičce ve vývoji a výrobě 
lineárních integrovaných obvodů, vy-
vinula nový integrovaný obvod obsa-
hující jak fotodiodovä pole citlivé ve 
viditelné oblasti, tak další, citlivé v in-
fračervené oblasti světla. Obě jsou 
dopiněny převodníky na ekvivalentni 
proudové signály. Vybraný proudový 
signál je programovatelným 16bito-
vým ND převodníkem převeden na 
digitální signál, který je k dispozici na 
výstupnim I2C rozhrani obvodu, Pro-
t° je tento senzor schopen měřit osvět-
leni i při extrémních světelných pod-
mínkách, při přímém slunečním světle 
i za velmi tmavým sklem. Protože 
v čirém subminiaturnfm pouzdře 
ODFN (2 x 2,1 mm) je vestavěn i bu-
dič pro LED vyzařující infračervené 
světlo, lze ISL29015 využit jak pro ří-
zeni zpětného osvětleni a jasu disple-
jů, tak s využitím infračerveného sen-
zoru i pro měřeni vzdálenosti na 
základě intenzity infrazářenf odraže-
něho od objektu. Odběr z napájecího 
zdroje je pouze 50 pA. ISL29015 je 
určen pro použiti v přenosných počí-

tačích, fotoaparátech, mobilních tele-
fonech a monitorech 

JH 
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Elektronická školička 2 
V predchádzajůcom článku sme si niečo 

povedali o elektrickom napäti, prude 
a odpore. V tejto časti si povieme niečo 
o tom, z kadiar sa elektrické napatie 
a elektrický prúd ben') 
Z poznatkov vedcov vieme, že sa vesmir 

skladá z atórnov. - Atčmy si  zloiené 
z elektrónov, protčnov a neutrimov. Elektrt-
ny majú záporný elektrický náboj, protany 
kladný a neutribny náboj nemajú. Elektrón 
a protein sa pritahuje, naproti tomu dva elek-
!Any, alabo dva prottOny sa odpudzujů Ak 
date do nejakého priestoru rovnaké mnot-
stvo elektrónov a protónom tento priestor sa 
bude tvárit a ko elektricky neutrálny. Nebude 
sa javit ani ako kadne nabitý, ani ako zápor-
ne nabitý, 
Z nejakého dobrého clavodu jev našom 

zná morn vesmire zhruba rovnake množstvo 
elektrónov a protifinov, a teda každá večšia 
east* hmoty sa tvári ako elektricky neutrálna. 
Nevierne prečo tomu tak je. vieme len, že to 
tak je Elektrické sily sův porovnaní s mými 
silami (napriklad gravitačnými) verni velké. 
Keby ste zobrali elektröny z vašich vlasov 
a dokázali by ste ich uvä znif vo vašich to-
pánkach. tak by vás beto topänky pritahova-
li takou silou. ako keby steváři zhruba torko, 
kofko váži zemegufa. Ano, je to nepredsta-
viterne verkä sila, a preto chvalabohu, že 
máme v našom pozorovanom vesmire rov-
novátny stav elektrických sil. 

Poviete si dobre, 
ale čo je to tä elektrina ? 

Ak niekde vznikne prebytok elektrónov 
voči prot6nom, okarnžite sa začriů presku-
pavat tak, aby nastal rovnovážny stav. Ked-
że elektróny zhruba 1836-krát rahšie ako 
protiány, a navyše obiehajú okolo atčmových 
jadier, kde sú protemy uvä znene, tak väčši-
nou vyrovnavajú nerovnováhu elektröny. Ak 
zabezpečíte v rejakej hmota nedostatok 
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elektrónov oproti protenom. tak beto tam oka-
mine začnů pritekal, a to tou cestou, ktorá 
je pre ne najpriechodnejšia. Tento tok elek-
trónov volá me elektrickým prúdom. 

Zdroje elektrického napatia 

Najznámejšie zdroje elektrického napä-
tia sú elektrochemické články — batérie. Ba-
terie premieňajů chernicků energiu na elek-
Woke Na zosUojenie baterie potrebujete dva 
rčzne kovy a elektrolyt (napriklad med. zi-
nok a kyselinu). Elektrolyt je lcvapaltria, väč-
šinou nejakä kyselina. Pnncip baterii je ve-
mi jednoduchý Ak do eektrolytu ponorfte 
elektródy z rčznych kovov, vytvori sa na tých-
to elektridach rifizny napättivý potenciál, kto-
rý je udržiavany elektrochemickými reakcia-
mi. Reizne kovy dokážu vytvoril rězne 
elektrochemické potenciály Ak chceme vý-
razne zväešit napäte, zapájame batérie do 
serie, v tomto pripade sa napätie jednotlivých 
baterii sčitava. diže dva .,tužkove články 
1,5 V zapojeni do série nám dajú napäbe 3 V 

Vyrobte si vlastné batérie 

Aj doma si mčžete vyrobil baterie. je to 
naozaj jednoduché. Prvá batina bude trochu 
slaná. Použijete na ńu kuchynsků sor, dva 
pozinkovaně klince a uhlikovú tuhu. Bateria 
dokáže na krátku dobu rozsvietil LED. Výro-
ba je jednoduchá. V dvoch nádobách roz-
miešate kuchynsků sor s čistou vodou 
a vytvorite čo najsilnejši roztok slanej vody. 
Do každej nádoby ponorite jednu elektr6du 
z uhlika a jednu z pozinkovaného klinca. 
Elektr6dy prepojlte elektrickými käblami 
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Obr 5 a 6 Elektrochemické články Obr 9 Solärne články 

Obr, 7. Rozobraný elektromotoreek 

Obr. 8. Elektrický generátor 

a batina je hotová. Bateria na obrázku po-
zostáva z dvoch do serie zapojených člán-
kov Jej celkove napätie je zhruba 1,6V, čo 
je na hranici rozsvietenia červenej LED. 

Mčiete si vyrobil aj batériu z ovocia. Za-
pojenre sa podobá na predchädzajůce, len 
s tým rozdielom, že miesto slanej vody pou-
lijete a ko elektrolyt ovocie a miesto uhli ko-
vej tuhy použijete medaný klinec. 

Takäto betide, pozostávaluca z dvoch do 
série zapojených článkov, dokáže vytvoril 
celkové napätie zhruba 2 Va jej výkon je vý-
razne váčši ako baterie so slaným roztokom. 
Miesto crtrčnov mčlete použil aj inie ovocie, 
naprfklad paradajky alebo jablká 

Výroba elektriny 
v elektrárnach 

Na výrobu elektriny v elektrárňach sa 
použiva iný princip ako elektrochemický. Ale 
je tiež velmi jednoduchý, zakladá sa na in-
dukčnom principe. Ak pohybujete elektrickým 
vodičom v magnetickom poli, vzniká v ňom 
pohyb elektrónov a to, ako srno si vysvetlili, 
je viastne elektrický prúd. Ta kýto pohyb vo-
diča v magnetickom poli sa deje v generáto-
roch. 

Generator je cievka. ktoirá je umiestnenä 
v magnetickom poli tak, aby sa v tomto poli 
mohla pohyboval. Ako generator mčžete 
pout« elektromotor pre jedriosmerný prúd. 
Ak nim otačate, tak funguje ako generator 
elektriny, ak ho pripojite na batériu, tak fun-
guje ako elektromotor. 

Na obr. 7 Je rozobraný elektromotor: na 
rotore je namotaná cievka. v okrůhlom sta-
tore je kruhový permanentný magnet, ktorý 
vytvära magnetické pole. 

Osky dvoch elektrornotorov spojte butir-
kou tak, že ked sa točí jeden, mechanicky 
sa prenáša otačavá sila na druhy. Elektro-
motor roztáčaný batériou poháňa druhý elek-
tromotor. Ten funguje ako generator a vyrába 
elektrinu, ktorou napájame LED. Presne na 
tomto principe fungujů aj generátory v elekt-
rárno, len s tým rozdielom, že na ich pchária-
nie je použitá vodná turbine, veternä vrtufa, 
naftový 111020f, alebo parny stroj. 

Výroba elektriny y elektrárnach, 
éra parných strojov 

V niektorých elektrárnach zdroj mecha-
nickej energie priamo otáča generátorem. Ta-
kýmito elektrárňami sú napriklad vodne ale-
bu veteme. Malokbo vie, že vačšina elektrámi 
funguje na principe parných strojov. To sú 
elektrárno uhotne, at6mové aj paroplynové. 
Teeto elektráme zohrievajú vodu na paru. kto-
rá následne poháňa pamú turbinu a tento par-
ný stroj pohäňa generator elektriny. Takže vi-
dite, že ešte aj v dnešnej dobe sů parné stroje 
velmi dčležité 

Solärne články 

Solárny. článok je zariadenie, ktoré vie 
priamo premienat svetlo na elektrickú ener-
giu Svetetné loče vyrátajú elektrány z jednej 
vrstvy solámeho článku do druhei a takto vy-
tvoria rázne potenciály na týchto vrstvách. 
Elektrický průd pretekajůci vodičem potom 
vyrovnáva napálie na týchto vrstvách. 

Peter Kočalka (www.tranzistorsk) 
(Pokračoverge nabudúce) 



Obr 17. Okno projektu zobrazujIcl 
všechny soubory projektu s otevre-
ným menu, umožňujícím planí 
zdrojových souborü do projektu 

Tab See 

Ene 003'4   

Mikrokontroléry PIC (14) 
Vývolové prostředí MPLAB rovněž podpo-

ruje vybrané programátäryz dilny společnosti 
Microchip. Vlasinite-li některý z podporova-
ných programátorů popř. hardwarových ladi-
cích prostředků, můžete využít prostřed1 
MPLAB rovnět pro přímou komunikaci s tě-
mito zařízeními bez nutnosti dalšiho softwa-
ru. Typ programátoru lze vybrat v menu Pro-
grammer > Select Programmer. Hardwarový 
ladici prostředek lze vybrat v menu Debugger 
> Select Tool Nevlastníte-li hardwarový de-
bugger, vyberte v menu Debugger > Select 
Tool softwarový simulator MPLAB SIM. Zda 
dané zařízeni (programátor, emulator) podpo-
ruje daný typ mikrokontroléru, v našem připa-
clě PIC16F88, si můžete ověřit v menu Confi-
gure > Select Device..., kde se rovněž 
nastavuje typ mikrokontroléru, se kterým hod-
láme pracovat (viz obr, 15). 

Začínáme 
Programy pro mikrokontroléry PIC bude-

me vyvíjet v jazyce asembleru (resp. makroa-
sembleru). Struktura takového programu je 
velice podobná struktuře programu ve strojo-
vém kódu, který je uložen v paměti mikrokon-
troléru, a proto tento způsob programováni 
umožni dobře porozumět tornu, jak vlastně 
mikrokontrolér pracuje a jakým způsobem je 
program vykonáván. Alternativami k jazyku 
asembleru jsou pak např. jazyk C nebo BA-
SIC, které usnadňuji vývoj zejména rozsäh-
lejšich programů. 
V jazyce asembleru jsou jednotlivé strojo-

vé instrukce reprezentovány příslušnými sym-
boly. např. MOVLW, ADDWF, apod. Jednotli-
vým adresám data/6 paměti můžeme přiřadit 
zástupné symboly a definovat tak proměnné 
a podobně můžeme definovat návěští pro re-
alizaci skoků v programu, kterým jsou při se-

stavování programu přiřazeny skutečné adre-
sy v paměti programu. Možnosti makroasem-
bleru jsou však mnohem větši, jak si postup-
ně ukážeme v následujících dilech seriátu. 

Samotný program napsaný v jazyce asem-
bleru je uloženy obyčejném textovém soubo-
ru, který ma standardně příponu asm. Tento 
soubor mužeme vytvořit vlastně v jakémkoliv 
textovém editoru a následně jej sestavit pa 
moo( programu MPASMWIN,EXE (obr 16). 
Výhodou editoru, který je součástí vývojové-
ho prostředí MPLAB, je, że pro vétši přehled-
nost zobrazuje jednotlivé konstrukty různými 
barvami a mimo jiné rovněž umožňuje nasta-
vení breakpoint(' pro laděni programu a v prů-
běhu simulace zobrazuje aktuální hodnoty jed-
notlivých proměnných. Pokud z nějakého 
důvodu nemáte nainstalované vývojové pra 
středí MPLAB, doporučuji pro psaní nebo pro-
hlIteni zdrojových souboru použit textový edi-
tor notepad++ namísto standardního 
poznámkového bloku ve Windows Uživatelé 
operačního systému Linux mohou pro vývoj 
programů pro mikrokontroléry PIC využít ba-
líčku nástrojů GPUTILS, který by měl obsaho-
vat asembler, linker a další nástroje dostupné 
ve vývojovém prostřed' MPLAB Rovněž exis-
tuje program GPSIM Jako alternative simula-
toru MPLAB SIM, Podobné alternativy rovněž 
existuji pro uživatele Mac OS, ačkoliv v tomto 
případě může být uživatel limrtován nabídkou 
dostupných kompatibilních programátorů. 

Vytvořeni nového projektu 

Správce projektů, který patři mezi základ-
ni komponenty programu MPLAB, umožňuje 
komunikaci mezi vývojovým prostředím a ná-
stroji, jako ¡sou asembler a linker, a organizu-
je veškeré souvisejici soubory a zdrojově kódy 
do projektů. Navy projekt můžeme vytvořit bud 
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Obr 16. 
Program MPASM, 
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Obr. 18. 
Okno zobrazujIcl výstupnl informace asembleru 

přikazemu New... v menu Project, nebo po-
moci průvodce vytvořením nového projektu, 
který je dostupný pod přikazem Project lef-
zard... rovněž v nabídce Project. Informace 
o vytvořeném projektu ¡sou uloženy v souboru 
s příponou mop, který se s novým projektem 
automaticky vytvoří 

Součástí instalace softwaru MPLAB jsou 
rovněž šablony zdrojových kódů, které jsou pro 
jednotlivé typy mikrokontroléru uloženy v ad-
resáři: C3Program FilesIfilicrochip1MPASM 
Suite' Template). 

Tento adresář obsahuje dva podadresáře: 
code a object. V prvnlm adresáři jsou uloženy 
šablony, které předpokládají použiti absolut-
ních adres paměti programu a dat, zatímco 
v druhém adresáři jsou uloženy šablony pro 
vývoj realokovatelného kódu. Ve druhem pří-
padě nejsou adresy jednotlivých proměnných 
specifikovány přímo ve zdrojovém kódu, ale 
o konkrétních adresách rozhoduje al spojovací 
program (linker), který zpracovává části kódu 
vygenerované asemblerem. My využijeme ša-
blony 16F88TEMP.ASM uložené v adresáři 
code, protože při vývoji našich programů ne-
budeme spojovaci program potřebovat. Zko-
pírujte tento soubor do adresáře, ve kterém 
jste založiU nový projekt, a případně ho pře-
jmenujte podle vašich představ. 

Soubor můžeme do projektu přidat bud 
přikazem Add New File To Project... v menu 
File, nebo příkazem Add Files_ v nabidce, 
která se zobrazi po kliknuti pravým tlačítkem 
myši na složku Source Files v alma projektu 
(obr. 17). Pokud se yam okno projektu auto-
maticky nezobrazilo, klikněte na položku Pro-
jekt y menu View. 
S jednotlivými příkazy, které můžete 

v tomto souboru nalézt, se seznámlme 
v přištim au_ Nicméně již nyní si můžete vy-
zkoušet projekt zkompilovat přikazem Make 
menu Project rebo klävesovouzkratkou F10. 

Po provedení tito operace by se mělo zobra-
zit okno Output s výstupními informacemi 
asembleru (obr. 18). Pro nás je nejdtiležitějši 
posledni řádek tohoto výpisu, na kterém by 
milo být uveder,o BUILD SUCCEEDED. zna-
čici úspěšné zkompilováni projektu. V přípa-
dě jakékoliv chyby nalezneme na posledním 
řádku hlášku BUILD FAILED. Ve výpisu v dui& 
Output pak můžeme dohledat bližší informa-
ce o příčině chyby (chyb). 

Pokud jste zdrojový kód vytvořený z uve-
dené šablony nijak neměnili, projekt by se mil 
úspěšně zkompdovat a textová informace uve-
dená v záložce Build okna Output by měla 
vypadat přibližně jako na obr. 18. Podíváte-li 
se do adresáře, ve kterém se nachází soubor 
asm se zdrojovým kódem, zjistite, že zde při-
bylo několik souborů Pro nás bude nejdůleži-
tější soubor s příponou hex. Tento soubor 
můžeme otevřít y programovacím softwaru 
a data v něm uložená posléze nahrát do pa-
měti mikrokontroléru. Kromě tohoto souboru 
asembler standardně vytvoří ještě další tři sou-
bory s příponami Ist, err a cod. První z uvede-
ných souborů obsahuje původni zdrojový kód 
spolu s vygenerovanými strojovými instrukce-
mi, seznamem použitých symbolů, informace-
mi o využiti paměti, počtu chyb a varováni 
a dalšími Informacemi. Tento soubor můžeme 
prohlížet přimo v prostřed' programu MPLAB. 
Příkazem Open— y menu File otevřeme dia-
logova okno, vlizehot spodní časti zvolíme jako 
typ souboru „List Files (' Ise" a vybereme pří-
slušný soubor. 

Soubor s příponou err obsahuje seznam 
chyb, které se při kompilaci vyskytly. Pokud 
se projekt ůspěšně zkompiloval, tento soubor 
je prázdný. Soubor s příponou cod obsahuje 
informace, které jsou využívány při laděni 
a simulaci programu. 

Vit šprIngl 
(Pokračováni plIšta) 

(Praktická elektronika  A Radio MED 5 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Signalizašný obvod 

pre stabilizátor LM317 
V lit. (1) ma zaujal obvod na sig-

nalizáciu sprävneho rozdielu medzi 
vstupným (LW a výstupným (U„1) 
napätfm na stabilizátore LM317. Za-
pojenie som upravil tak, aby bol sig-
nalizovaný nedostatečný rozdiel, a to 
blikaním LED. Upravené zapojenie je 
na obr. 1. 

Táto signalizácia je výhodná pre 
jednoduché stabilizované zdroje, 
v ktorých na transformátore pri prü-
doch blizkych maximálnemu povoe-
němu dochädza k takému poklesu 
napätia, 2a na stabilizátore pri 
maximálnych nastaviterných výstup-
ných napätiach už nie je potrebný 
rozdiel napäti. Pripometime si, że 
pre správnu činnost' LM317 musí pla-
te U1,, - U„t k 3 V. 

Popis funkcie 

Prietokom prüdu cez LED 101 
a 01, 02 sa medzi bodmi A a B vy-
tvára napätie UAB, ktoré must byt' 
váčšie ako 3,65 V. a so zmenou Uin 
sa len málo mení. Vtedy cez LED op-
točlena 101 prechädza dostatočný 
prüd na otvorenie tranzistora v 101. 
Na D3 je napätie nižšie ako 1 V a LED 
D3 nebliká Ak pri zat'aženi zdroja 
poklesne U1r, tak, że prestane platit' 
UR1 Uoul 0,65 V, začne sa D4 obra-
rat', prüd cez LED 101 klesat', tranzis-
tor v 101 zatváraf a LED 03 začne 
blikat a signalizovat', że rozdiel napä-
ti medzi vstupom a výstupom LM317 
nie je dostatočný Pri použití červe-

z 
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•Uout 
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Obr. 1. Obvod pre signezáciu nedo-
statočného rozdielu vstupného a vý-
stupného napätia stabilizatora LM317 

ných LED na mieste D1, 02 vzniká 
medzi bodmi A a B napätie OAB o vet.-
kosti približně 4,6 V. Toto napatie 
som zvolil z dóvodu určitej rezervy, 
lebo pri uvažovanom poklese U„, po-
klesne aj napätie UAB o niekoko 
desatin voltu. Odpor rezistoru R1 je 
2,2 kf. Ph (An = 30 V a pri maximäl-
nom povolenom vý'stupnom prüde 
zdroja by U,T., nemalo poklesnůt pod 
20 V. Pre iné napätia je potrebné od-
por RI proporcionálne upravit'. Odpor 
rezistoru R2 sa nemóže prfliš men it', 
lebo pri nižšom odpore bliká LED D3 
trvale a ph vyššom sa znižuje intenzi-
ta svetla. 

Uvedená signalizácia sa mčiže po-
užit' aj pri mých zapojeniach stabilizo-
vaných zdrojov, pokier je stabilizačný 
člen v kladnej vetve zdroja Je možné 
nastavit• aj iné napätie UAB zmenou 
počtu diód D1, D2, resp. použitím 
tech typov 

Použiti sůtiastky 

101 akýkoNek optočlen 
LED-tranzistor (napr. 
WK 16 412, 4N35 apod ) 

D1, 02 červená LED 
03 samoblik. červená LED 
04 krernfk. dičida (1N4148) 
R1 2,2 kÁ2/500 mW 
R2 4,7 ki2/250 mW 

Literatúra 

[1] Belza, J Jednoduchý napájacf 
zdroj PE 11/1998, str. 6 

Ing. Ivan Hálik 

Generátor 
posloupnosti zvuků 
Popisovaný přístroj je hříčka, která 

vydává zajímavý zvuk připomínající 
(ph určitém nastaveni) cvrkot cikády. 
Konstrukce je vhodná pro deti, které 
se chtějí seznámit s elektronikou. 

Obr. 2. Generator posloupnosti 
zvuků 

Kvůli vyzkoušeni funkce a posou-
zeni zvukového efektu byl zhotoven 
vzorek generátoru na desce s plošný-
mi spoji. Fotografie desky se sou-
částkami je na obr. 2. 

Popis funkce 

Schema generátoru posloupnosti 
zvukü je na obr. 3. 

Základem generátoru je sirénka 
BZ1 typu KPE242, která při napájeni 
ss napětím vydává tón. Ss napájecí 
napětí však není na sirenku přivádě-
no trvale, ale je klíčováno obvodem 
logického součinu s tranzistory Ti až 
T3 pomoci impulsů generovaných bi-
nárním čítačern 4060 (101). Právě 
impulsni kličovánt dodává zvuku si-
rénky zajímavý charakter. 

Impulsy, které jsou generovány čf-
tačem 101, jsou odvozovány od tak-
tovacího signálu, jehož generator ob-
vod 101 take obsahuje. Kmitočet fcLK 
taktovacího signálu na vývodu 9 101 
je určován hodnotami součástek Cl, 
R2 a R7 a u realizovaného vzorku 
jej bylo možné trimrem R2 nastavit 
v rozmezí 1,534 až 14,90 kHz. 

Na výstupu 08 binárního čitače 
(na vývodu 14 101) je obdélníkový 
signal se střídou 1 1 o kmitočtu 
fax/256, na výstupu Q12 (na vývodu 
1 101) je obdélníkový signal se stři-
dou 1 1 o kmitočtu fcLV(256•16) 
a na výstupu 014 (na vývodu 3 101) 

Obr. 3 Generator posloupnosti zvuků 

TI 
8C55813 

T2 
005599 

T3 
8CS5813 
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Obr 4. Obrazec spojů generátoru 
posloupnosti zvuků (mět: 1: 1, 

rozměry 47,0 x 36,8 mm) 
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Obr 5. Rozmístěni součěstek 
na desce generátoru posloupnosti 

zvuků 

je obdélníkový signál se střídou 1: 1 
o kmitočtu fcLK/(256-16•4) 

Do sirénky BZ1 je veden napájecí 
proud pouze tehdy, když jsou všech-
ny tranzistory Ti až T3 sepnuté, tj, 
✓ případě, když je na všech výstu-
pech Q8, 012 i 014 binárního čitače 
současně nízká úroveň. Když je na 
kterémkoli z výstupu 08, 012 a 014 
vysoká úroveň, je tranzistor připojený 
k tomuto výstupu vypnutý a napájeni 
sirénky je přerušeno. 

Proud tekoucí do sirénky má peri-
odicky impulsnl charakter a je dán 
kombinaci impulsú na výstupech 08, 
012 a 014 binárního čitače. Proud 
sirénky má následující průběh, Na 
začátku periody je skupina osmi im-
pulsů o kmitočtu feLx/256, která má 
celkovou délku TEmp z 8 256šcut. Za 
touto skupinou následuje mezera 
o deice take Tamp. Za mezerou ná-
sleduje další skupina osmi impulsů 
o celkové deice Tamp a za ní další 
mezera o deice TeImp Za touto meze-
rou následuje až do konce periody 
ještě jedna mezera o deice 4. Tgimp. 
Uvedená perioda se neustále opa-
kuje. 

Sirenka není ke kolektoru T3 při-
pojena přímo, ale ores trimr R6, kte-
rým se reguluje jeji hlasitost. Rozsah 
regulace je ale velmi malý, odhadem 
1 : 2. Rozsah regulace lze zvětšit na 
asi 1 : 10 zvětšením odporu trimru 
R6 na 25 kO, průběh regulace však 
není rovnomärný. 

Přistroj může být napájen ss na-
pitím 5 až 12 V z destičkové baterie 
nebo sítového adaptéru, při napáje-
cím napiti 5 V je střední hodnota 

napájecího proudu asi 1 mA, při na-
pájecím napětí 12 V je střední hod-
nota napájecího proudu asi 3 mA, 

Konstrukce a oiiveni 

Generátor posloupnosti zvuků je 
zkonstruován z vývodových součás-
tek, které jsou připájené na desce 
s jednostrannými plošnými spoji 
Obrazec spojů je na obr. 4, rozmfstes-
nf součástek na desce je na obr 5 

Součástky osazujeme na desku 
od nejnižších po nejvyšší. Obvod 101 
vložíme do objímky, aby jej bylo 
možné využít i v jiných konstrukcích. 

Realizovaný vzorek generátoru 
fungoval na první zapojenl. 

Po vyzkoušeni funkce byl vzorek 
podroben meteram, jejichž výsledky 
jsou uvedeny v předchozím textu. 

Generovaný zvuk je zajímavý a lze 
Jej využít pro indikaci určitého stavu 
nějakého zařízeni nebo pro výstrahu. 
Při nejvyšším nastaveném taktova-
cím kmitočtu zvuk celkem věrně imi-
tuje akustický projev cikády. 

Seznam součástek 

R1 100 kf2/0 6 W/1 %, metal 
R2 100 kQ trimr ležatý, 

10 mm (PT10V) 
R3, R4, 
R5. R7 

R6 
10 kr2/0,6 W/1 %, metal. 
5 1(11, trimr ležatý, 
10 mm (PT10V) 

Cl 3,3 nF/J/100 V, fdliový 
C2 47 pF/25 V, radiální 
T1 až T3 BC558B 
101 4060 (DIL16) 
objímka precizní DIL16 1 kus 
BZ1 sirénka KPE242 
deska s plošnými spoji d KEO2R7 

Radioelektronik Audio-HiFi-Video, 
9/2005 

Nouzové osvětlení 
s LED 

Casto bývá v dome deska s elektro-
měrem a pojistkami (nebo jističi) na 
temném miste, a když pojistky "vypad-
nou', nebývá podle zákona schvál-
nosti po ruce ani kapesní svítilna, ani 
krabička zápalek Pro takový případ 
můžeme desku s pojistkami opatřit 

o  

4 1N4007 

NAPAJEN 
9..12V 
SOH2 

o  

06 207 

2os 09 

nouzovým osvětlením s LED, jehož 
schema je na obr. 6. 

Nouzové osvětleni obsahuje síto-
vý napájecí zdroj, záložní akumulá-
tor, spínací tranzistor a LED s vypf-
načem 

Sit'ový napájecí zdroj je tvořen 
usměrňovacím můstkem s diodami 
06 až 09, vyhlazovacím kondenzá-
torem Cl a vybfjecfm rezistorem R1, 
Do usměrňovacího můstku se přivá-
dí střídavé napitá 9 až 12 V/50 Hz 
ze zvonkového transformátoru nebo 
z malého sit'oveho transformátoru 
(o výkonu okolo 5 VA). 

Stejnosměrné napětí z kondenzá-
toru Cl (o velikosti okolo 15 V) je 
přes oddelovaci diodu D1 a ptedrad-
ný rezistor R2 přiváděno na záložní 
akumulátor, který je tak nabíjen prou-
dem okolo 7,5 mA a je trvale udržo-
ván v nabitém stavu. Akumulátor je 
tvořen čtyřmi NiCd nebo NifV111 člán-
ky B1 al 84 o kapacitě minimálně 
750 mAh a jeho jmenovité napětí je 
4,8 V. 

Jako zdroj světla jsou použity dvě 
LED 04 a 05 zapojené do série. Je-
jich barva není v původním prameni 
specifikována, pouze je uvedeno, że 
jsou supersvítivé. Zřejmě se jedná 
o červené LED. aby je bylo možné 
napětím z akumulátoru rozsvítit. 
Dnes múžeme misto nich použit jed-
nu supersvítivou bílou LED. Diody 
LED se zapínají vypínačem Sl. 

Pokud je přítomno sítove napětí, 
jsou LED 04 a 05 napájeny přes od-
dělovací diodu D3 a předřadny re-
zistor R4 stejnosměrným napětím ze 
síťového napájecího zdroje (z kon-
denzátoru C1). Tranzistor Ti je v tom-
to připadš vypnutý (na bázi Ti je vet-
ši kladné napětí než na emitoru Ti) 
a LED jsou od akumulátoru odpoje-
ny, Diode 02 chrání přechod B-E 
tranzistoru Ti před průrazem v závěr-
ném směru 

Při výpadku site (který může být 
způsoben např_ přerušením pojist-
ky) přestane sit'ový napájecí zdroj 
dodávat ss napětí a Cl se přes rezis-
tor R1 rychle vybije. Báze Ti přesta-
ne být udržována na vyšším poten-
ciálu než emitor a proudem báze, 
tekoucím přes R3, 03 a R4 do LED, 
se T1 otevře Sepnutým Ti jsou pak 
LED napájeny ores pfedtadny rezis-
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Obr 6 Nouzově osvětlen! s LED 
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tor R5 ze záložního akumulátoru. 
Podle použitých LED můžeme upravit 
odpor rezistoru R5 tak, aby LED měly 
požadovaný jas. Z akumulátoru mä 
do LED téci proud okolo 20 mA 

Popisované nouzové osvětleni 
můžeme použit i pro osvětleni skle-
pa, půdy apod. 

Sektor, 7-8/1998 

Naslouchací přístroj 

Naslouchací přístroj, jehož sche-
ma je na obr. 7, může sloužit ke 
sledováni zvuků v přírodě nebo jej 
mohou používat osoby s mfrnä zhor-
šeným sluchem (lidé s větší nedoslý-
chavosti musí mit naslouchací off-
stroj předepsaný lékařem). 

Přístroj obsahuje mikrofon, tři-
stupňový zesilovač s operačními ze-
silovači TL084 nebo LM324 (101A al 
101D) a sluchátka. 

Mikrofon M11 je elektretový a je 
napájen přes predradný rezistor R4. 
Napájecí napětí mikrofonu je filtrová-
no článkem se součástkami R3, C2. 

Nf signál z mikrofonu je veden do 
prvního zesilovacího stupně s OZ 
101A, který mä napetove zesíleni při-
bližně 47. Zesíleni je určováno děli-
cím pomérem zpétnovazebniho děli-
če s rezistory R6, R5. 

Zesílený nf signál je veden do dru-
hého zesilovacího stupně s 02101B, 
Tento stupeň má zesíleni regulovatel-
né v rozmezí 1 až 22 potenciometrem 
Pl zapojeným ve zpštnovazebnim 
dšliči. Zmänou zesíleni se ovládá hla-
sitost reprodukce nf signálu ve slu-
chátkách Aby se dosáhlo vhodného 

průběhu regulace, měl by být P1 lo-
garitmický V nouzi však postačí i li-
neární potenciometr. 
Z druhého stupně je nf signal ve-

den do třetího (koncového) stupně, 
který je tvořen dvěma paralelně za-
pojenými sledovači signálu s OZ 
101C a 1010 (aby se zvětšil výstup-
ní výkon). Napšfové zesíleni sledo-
vačů je 1. 
Z výstupů sledovačů je nf signal 

veden do sluchátek SL1 přes rezisto-
ry R8 a R9, které zajištup rovnoměr-
né zatížení obou koncových OZ. Po-
užijeme běžná stereofonní sluchátka 
o impedanci 2x 32 f2 Sluchátka při-
pojíme k naslouchacimu přistroji pro-
střednictvfm zásuvky JACK stereo 
3,5 mm, kterou zapojíme tak, aby 
sluchátka byla propojena do serie. 

Naslouchací přístroj je napájen 
napětím 9 V z destičkové baterie. 
Napájecl proud je v klidu přibližně 
1,4 mA, při piném vybuzeni je maxi-
málně 15 mA. Napájení se zapíná 
spínačem S1 spřaženým s potencio-
metrem P1 pro ovládání hlasitosti. 
Lze však použít i snáze dostupný 
samostatný spínač. 

Odporovým däličem s rezistory 
R1 a R2 je z napájecího napětí od-
vozováno predpěti, které je přivádě-
no na neinvertujicf vstupy OZ 101A 
a 101B. Předpäti je rovni polovině 
napájecího napětí a je filtrováno kon-
denzátorem Cl. 

Přistroj je vestavěn do male plas-
tové skříňky se zvláštním oddělením 
s odnímatelným víčkem pro destičko-
vou baterii. 

Elektronika Praktyczna, 10/2005 

Obr. 8 tasovač 555 zapojený jako 
generator impulsů se střídou 1. 1 

Symetrické impulsy 
z easovaše 555 

öasovač 555 se často používá ve 
funkci astabilnlho multivibrätoru ke 
generováni pravoúhlých impulsů. 
V nejjednodušším zapojeni, jež 

odpovídá obr. 8, ve kterém by byla 
vynechána dioda D1 a D2 by byla na-
hrazena zkratem, však není schopen 
generovat impulsy se střídou 1 : 1. 
Kondenzátor C1 se totiž nabíjí men-
ším proudem přes sériově zapoje-
né rezistory R1 a R2 a vybiji větším 
proudem přes samotný rezistor R2. 
Střídě 1: 1 se můžeme přiblížit vol-
bou R2 >> R1, ani pak však není 
přesně 1 : 1. 

Dopiněním dvou diod D1 a 02 pod-
le obr. 8 a volbou R1 = R2 dosáhne-
me shodne velikosti nabíjecího a vy-
bijeciho proudu a tim i střídy 1 • 1. 

Elektor, 9/2008 
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Obr. 7 Naslouchací přistroj 
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CD ROM 2008 • Vyhlášeni nového rošniku 
Konkursu PE 2009 • Wobbler 2500 MHz • Di-
gitálně řizený audiopředzesilovaš s disple-
jem LCD • Dvoukanálový zdroj pro modelo-
vou železnici (dokončeni) 
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Tématem čísla 1/2009, které vychází zatä 
února 2009, jsou aplikace obvodu FT232 
- konvertoru USINLIART. Číslo obsahuje po 
řady užitečných přípravků s tímto obvod 
včetně DPS a programového vybaveni 
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GSM Pager s funkcí  OBÁLKU  

sledováni buněk 
Ing. Pavel Hůla 

Přístroj je určen především pro hlídáni vozidel sledováním 
úrovně alarmového vstupu. Na připadnou změnu úrovně může re-
agovat budlo obvolánim až tří předvolených účastníků, nebo (pří-
padně a) posláním alarmové zprávy (také až všem třem tičastní-
kům). Navíc je vybaven funkci sledování aktivních GSM buněk 
a možnosti posílat jejich kódy (spolu s hodinou a minutou oka-
mžiku přihlášení) prostřednictvím krátkých textových zpráv na 
preferovaný telefon. Kódy buněk také průběžně (spolu s časem 
a datem) zapisuje do vnitřní paměti, ze které je lze kdykoliv po 
propojeni s počítačem PC vyčist a tak zpětně určit itinerář vozidla. 
Přistroj je dopiněn jedním výstupem, pomocí kterého lze pro-
střednictvím SMS zpráv ovládat připojené spotřebiče. Všechny pa-
rametry přístroje je moine nastavovat ovládacím programem z po-
čítače PC (po připojení k jeho sériovému portu) nebo „na dálku" 
pomoci příkazů SMS zpráv. 

Technické parametry 

Použitý typ telefonu. 
Siemens C35, C45, C55 bez baterie 

(telefon je napájen ze zdroje zařízení). 
Na peen I.-

z palubní sítě 12 V s možnosti 
použít zálohovací akumulátor 

12 V/0,8 až 2,2 Ah. 
Spotřeba proudu: 

klidová spotřeba asi 7 mA. 
Počet ovládaných výstupů: 

1, max. 50 V/0,5 A 
(otevřený kolektor) 
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Způsob ovládán!: 
přes PC nebo prostřednictvím 

heslem chráněných SMS zpráv. 
Počet znaků hesla: 

max. 8, rozlišuje mezery, 
malá a velká písmena 

Ovládáni zi PC: 
programem Dragounizoce, komunikuje 

prostřednictvim sériového portu 
(COM1 až COMB). 38 400 baud, 
8 dat. bitů, 1 stopbit, bez pare. 

Blokovánl funkce alarmu: 
přivedením nulového potenciálu 

na blokovací vstup. 

24,..cei 2  
..Cr Oa ^L, 
LP Al CI e 

lur 

:C 

cil  
a. l ur 

e. 
5k 3Sk 

De< OE 

Rozsah nastaveni 
přichodového zpoždění: 01 až 99 s. 
Rozsah nastaveni 
odchodového zpoždánl: 01 až 99 s. 
Reakce na alarm: 

obvolánf předvolených účastníků 
nebo (a) poslání SMS zprávy 

s volitelným textem. 
Maximäkil počet 
znaků atermová zprávy: 

max. 16 znaků (za znak je 
považována i mezera). 

Doba voláni na jednotlivé účastníky: 
20 s (je-li obvoláváni povoleno). 

Připojen! ovládacího PC. 
trižilovým kabelem 

(Data In, Data_Out, GND). 
Indikace funkce: 

Extemi diodou LED s rozlišením 
stavu vypnuto (blokováno střeženi) 
- dioda nesvítí; střežení - dioda svftf 

trvale; odpočítáváni odchodověho 
zpoždění - dioda bliká pomalu (1 Hz); 
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odpočítáváni prichodového zpožděni 
po narušeni zpožděné smyčky 

- rychlé blikání (4 Hz). 
Mechanické rozměry 

90 x 65 x 25 mm (krabička KP44). 
Funkce sledování kódů buněk. 

- pouze sledováni a zápis buněk 
bez posíláni SMS; 

- jednorázové posláni poslednIch 
deseti buněk; 

- automatické posíláni SMS 
ihned a pak po každých 
deseti nových buňkách; 

automatické posílání zprávy 
po ka/dé nové buňce 

(funkce zápisu kódů do vnitřní 
paměti je zařazena trvale 
a není možné ji vypnout). 

Maximální počet uchovávaných 
kódů ve vnitřní paměti: 

8192, zapsány údaje kód 
buňky + MM DD hh mm (měsíc, 

datum, hodina, minuta). 
Po napinění paměti jsou údaje 
opět od začátku přepisovány, 

takže je k dispozici vždy 
posledních 8192 záznamů. 

V případě potřeby je možné pomoci 
ovládacího programu všechna 
zaznamenaná data vymazat. 

Ovládání pomoci SMS zprávy: 

Klíčová písmena 
pro jednotlivé příkazy: 

Uxx.x; - Nastaveni prahového napětí 
pro alarmovou SMS při poklesu pod 
tuto hodnotu. 
Axxxxxxxxxxxxx; - Funkce pro na-
stavení čísla prvního obvolávaného 
účastníka. Čislo musí být zadáno 
v mezinárodním formátu, jinak nebu-
de pro tohoto účastrifka akceptován 
požadavek na posláni alarmové SMS. 
Bxxxxxxxxxxxxx; - Funkce pro na-
staveni čísla 2 obvolávaného účast-
níka Číslo musí být zadáno v mezi-
národním formátu, jinak nebude pro 
tohoto účastníka akceptován požada-
vek na posláni alarmové SMS. 
Cxxxxxxxxxxxxx; - Funkce pro na-
stavení čísla 3. obvolávaného účast-
níka. Číslo must být zadáno v mezi-
národním formátu, jinak nebude pro 
tohoto účastníka akceptován požada-
vek na posláni alarmové SMS. 
Ox; - Funkce pro sepnuti (1) nebo ro-
zepnuti (0) výstupniho tranzistoru. 
(jiný znak než 1 nebo 0 nezpůsobí 
změnu stavu). 
Pxx...xx; - Funkce pro nastavení ovláda-
cího hesla. x jsou znaky hesla v celko-
vém maximálním počtu 8. 
Thh:mm:ss/DD.MM.YY - Příkaz pro 
nastaveni vnitřních hodin přístroje 
1x x....xx; - Funkce pro nastavená textu 
hlášená při narušeni první smyčky. 
Maximální počet znaků je 16 včetně 
mazer. 
Fx; - Funkce sledováni buněk: 
pro x = 0 - neposilá zprávy s kódy buněk, 
pro x = 1 - posilá SMS zprávu s kódy 
buněk vždy po 10 nových, 

pro x = 2 - posilá SMS zprávu s kódy 
buněk vždy po ka/dé nové, 
pro x = 3 - pošli zprávu hned a pak 
navol funkci 0, 
pro x = 4 - pošli zprávu hned a pak 
navol funkci 1, 
pro x = 5 - pošli zprávu hned a pak 
navol funkci 2. 
lxx; - Nastaveni doby přichodoveho 
zpoždění 01 - 99. 
Wxx; - Nastaveni doby odchodového 
zpožděni 01 - 99. 
Lxyz; - Volba způsobu reakce na pří-
padný alarm (SMS, Call, U_pokles) 
x = 1- posíláni alarmové SMS zapnuto, 
x = 0 - posíláni alarmové SMS vypnuto, 
y = 1 - obvoláváni ph alarmu zapnuto, 
y = 0 - obvotáváni při alarmu epnuto, 
z = 1 - poslání varovné zprávy ph pokle-
su napětí pod zvolenou úroveň zapnuto. 
z = 0 - posláni varovné zprávy při pokle-
su napétf pod zvolenou úroveň vypnuto. 
S; - Příkaz pro poslání stavové zprá-
vy (na číslo prvního účastníka), 
Rx; - Povoleni/zákaz přeposiläni 
SMS zpráv na preferovaný telefon. 
Pro x = 1 přepošle zprávu (jinou než 
ovládací, nebo zprávu s neplatným 
heslem) na preferovaný telefon (tedy 
telefon A). 
Uxx.x - Nastavení prahového napětí 
pro varovnou zprávu (např U11.4;). 
V; - Příkaz pro zpětné volání - zavolá 
na čfslo „A (v první kolonce). 

Příklady ovládacích zpráv: 
(heslo je např. DeMent) 
zpráva pro sepnuti výstupnfho tran-
zistoru: #DeMent#01;# 
zpráva pro rozepnuti výstupnlho tran-
zistoru: řiDeMent#00;# 
příkazy lze kombinovat (v jedné ovlá-
dací zprávě zadat vice příkazů). 
Např. zpráva: 
#DeMent#W15;105;1Kradou ti auto!, 
01;S;# 
Nastaví odchodove zpožděni na 15 s, 
přichodové zpoždění na 5 s, text alar-
move zprávy na „Kradou ti auto", se-
pne výstup a poste stavovou zprávu. 
Zpráva pro změnu hesla ze stávají-
cího DeMent na nové heslo Petr: 
#DeMent#PPetr;# 

Popis ovlädaciho programu 

Ovládací program je v jediném 
spustitelném souboru DRAGOUN.exe 
o velikosti asi 400 kB. Program se 
neinstaluje, nic nezapisuje do systé-
mových registrů (pro jeho případně 
odstraněni z počítače stačí tento soubor 
vymazat). Pro nastavováni (připadni 
editováni již nastavených hodnot) je 
nutně přistroj přepnout do klidového 
stavu (přivedením nulového potenciálu 
na blokovací vstup) a propojit s vol-
ným sériovým portem počítače. Tim 
se navodí servisní mód. Po spuštěni 
ovládacího programu DRAGOUN se 
objeví hlavni okno programu. Po na-
volení správného portu vybränfm po-
žadované položky (COM1 až COM8) 

v položce menu Port je možné kliknu-
tím tlačítko READ načíst hodnoty 
z Dragouna do počítače. Kliknutím na 
tlačítko HW SET se otevře dialog pro 
nastavováni funkci a čísel. Zaškrtá-
váním jednotlivých položek, případně 
vypisováním editačnich polí je možné 
nakonfigurovat všechna čísla nebo 
editovat text hlášeni pro připad posí-
lání alarmové zprávy, jakož i čísla 
účastníků, heslo a doby přichodově-
ho a odchodového zpožděni. Poža-
dujeme-li komunikaci s méně než tře-
mi účastrifity, vymažeme příslušné 
číslo. (V prázdném editačnim poli ne-
smí byt ani mezery.) 

Pro funkci posíláni zpráv musí 
být zadaná čisla v mezinárodním 
formátu (tzn. včetně předčíslí +420 
pro ČR), pro pouze obvolávánf je mož-
ni zadat číslo ve formátu národním. 
Tak lze zajistit. aby obvolával všech-
na zadaná čísla, ale SMS posílal pou-
ze na některá. Data se do přístroje 
zapíší kliknutfm na tlačítko WRITE. 
V bloku OUT je možné pomoci tlačítka 
UPD zapsat stay sepnutá nebo roze-
pnutf výstupu (podia zaškrtnuti off-
slušného polička). Hodnota časové-
ho údaje se zapisuje v bloku TIME 
SETTING. Při zaškrtnutém poličku 
AUTO REFRESH FROM PC se perio-
dicky každou sekundu do editač-
nich polí času a data zapisují aktuál-
ní hodnoty z PC, kliknutím na tlačítko 
TO DRAG se tyto hodnoty přepíši do 
obvodu přístroje. Kliknutím na tlačit-
ko FR DRAG lze tyto hodnoty načíst 
z přfstroje do programu a tak ověřit 
správnost nastaveni, případně chodu 
vnitřních hodin (Pro tuto operaci je 
potřeba vypnout funkci automaticke-
ho vypisování časového údaje z PC.) 

Pro nastaveni vnitřního voltmetru 
přístroje slouží pomocný program, kte-
rý spustíme kliknutfm na zelený pa-
nel s nápisem CAL v bloku U ALARM. 
Otevře se nové okno programu a po 
kliknuti na tlačítko start se periodicky 
zobrazuje v editačnim poli hodnota 
napájecího napětí tak, jak ji měří 
vnittni voltmetr procesoru. Otáčen 1m 
trimru P2 nastavíme hodnotu napětí 
akumulátoru. Tlačítkem SAVE lze na-
stavené hodnoty (mimo časového 
údaje a stavu výstupů) uložit do sou-
boru a pak opit tlačítkem LOAD na-
hrát do programu 

Po zavřeni programu pro nastavo-
váni (DRAGON SETTING) můžeme 
prostřednictvím položky „Data" a „Load' 
přehrát zaznamenané kódy buněk 
(pokud již zařízeni bylo nějakou dobu 
instalováno), nebo pomoci položek 
„Data" a „Erase Data' celou pamět' 
vymazat (coi je pro správnou funkci 
potřeba při prvním zapojení udělat). 
Tlačítkem COYOTE je možné přímo 
z programu DRAGOUN spouštět ještě 
I (jinak samostatný program) Coyo-
te_PN.exe (must být ve společném 
adresáři) pro komunikaci s mobilním 
telefonem pro automatické zpracová-
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ni zpráv při aktivované funkci sledo-
váni buněk a posílání jejich kódů pro-
střednictvím SMS. (Pro tento provoz 
jsou potřeba tedy dva mobily - jeden ve 
vozidle jako součást DRAGOUNA - ten 
zprávy vysílá - a druhý u počítače 
- ten zprávy přijímá a předává počita-
či. který je čte a vyhledává adresy bu-
něk podle jejich kódů. Automatické 
čteni zpráv se odstartuje kliknutím na 
tlačítko GO (a zastavuje se tlačítkem 
STOP). Program v počítači je napsán 
pro použiti rovněž mobilu Siemens 
C35. Je také možné do programu za-
dávat kódy buněk ručně přečtením na 
displeji mobilu a vepsáním do editač-
Who pole v pravě horní části okna 
programu a kliknutím na tlačítko 
SEARCH. Stejné možnosti zadávání 
mä také program DRAGOUN. 

Pro funkci vyhledávání buněk musí 
mit program v adresáři i databázi bu-
něk pro daného operátora ve formátu 
clf - soubor cellsolf 

Napf. databázi eurotel.clf (lze nalézt 
na internetu - např. www.bts.zde.cz) 
přejmenujeme na cells.clf a umísti-
me do společného adresáře s pro-
gramy Dragoun.exe a Coyot_PN.exe. 

Popis obvodového řešení 

Schema zapojeni DRAGOUNA je na 
obr. 1 Všechny potřebné funkce jsou 
zahrnuty v programu řídicího mikro-
počítače IC1. Pro trvalý zápis kódů 
buněk (a příslušných časů) slouží 
vnější paměť EEPROM IC4 typu 
24LC512. Kapacita teto paměti po-
jme celkem 8192 zápisů. Podle údajů 

Obr. 2. 
Deska 

s plošnými 
spoil 

výrobce paměti je možné paměť mi-
nimálně 100 000x přepsat, což je pro 
daný účel dostačujíci. 

Casový údaj je získáván z obvodu 
reálného času IC3 typu PCF8583_ Do 
jeho paměti RAM se ukládá aktuálni 
adresa pro zápis do EEPROM IC4. 
Napájeni RTC obvodu je zálohováno 
kondenzátorem s velkou kapacitou 
CZ1. S nf umožňuje zachováni údajů 
po dobu asi 8 hodin. V nouzi (zejmé-
na použijeme-li pro napájeni záloho-
vad i akumulátor) je možné použít na 
pozici CZ1 mnohem levnější elektro-
lytický kondenzátor - s 470 pF si ob-
vod uchová časový údaj asi 10 minut. 

IC6 slouží k přepínání vstupů a vý-
stupů pro data sériové komunikace 
mezi vlastním přístrojem a mobilním 
telefonem nebo připojeným PC (při 
nastavování parametru nebo při čteni 
údajů z vnitřní paměti. Pro vyhodno-
ceni a zařazeni (přepnuti) příslušné-
ho kanálu slouží detekce napěťové 
úrovně na vývodech C9. Po připojeni 
počítače PC se totiž na tomto kon-
denzátoru - dfky klidovým napětím 
portu - vytvoff záporný potenciál a ten 
změní napěťovou úroveň na portu 
P05 z log. 1 na log 0. Tato informa-
ce je použita pro přepnuti komunikač-
niho kanálu mikropočítače na propo-
jeni směrem na připojený počítač PC 
a umožňuje tak přenos dat mezi ovlá-
dacím programem počítače PC a mi-
krokontrolérem přístroje. Směr ko-
munikace se opět přepne směrem 
k připojenému mobilnímu telefonu po 
odpojení propojovacího kabelu PC. 
Součástky R3, C7 a C8, R4 spolu s L2 
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8 
a L3 slouží k omezení případného ru-
šení z výkonových vf obvodů mobilní-
ho telefonu. Indukčnosti tlumivek L2 
a L3 nejsou kritické, nicméně jejich 
použiti se ukázalo jako prospěšné, 
Indukčnosti se mohou pohybovat v roz-
mezí 1 až 50 pH. 
O napájeni přistroje, jakož i připo-

jeného mobilního telefonu se stará 
spínaný zdroj 4,3 V - IC5_ Kombinaci 
rezistorů R13. R14 a R17 je nastave-
no výstupni napětí na požadovanou 
úroveň. Skutečná hodnota tohoto na-
pětí se může pohybovat v rozmezí 
3,9 a/ 4,5 V bez vlivu na vlastni funk-
ci přístroje. Na L1 je vhodné použit 
cívku asi 220 pH většího typu (např. 
typ od firmy GES). Lze použít i cívku 
uvedené hodnoty navinutou na toroid-
nlm jádře měděným vodičem o prů-
měru minimálně 0,4 mm. 

Celé zařízeni je napájeno z palub-
ni automobilu (12 V) s možnosti 
připojit olověný zálohovací akumulá-
tor o kapacitě 0,8 až 2.2 Ah Tento 
akumulátor je pak pies omezovací 
rezistor R23 a ochrannou diodu D5 
trvale dobíjen z palubní síté Do pří-
vodů k akumulátorům je žádoucí za-
řadit pojistky 1 až 2 A. Proti možným 
komplikacím následkem přehřátí ome-
zovacího rezistoru dobíjení je použita 
ještě tepelná pojistka (pro 100 °C). 
připevněná (přilepená) k rezistoru. 

Připojeni telefonu 

S vlastním ovladačem je telefon 
propojen 5vodičovým kabelem, kte-
rým jsou přenášeny signály datově 
komunikace a zároveň slouží pro při-
vedeni napájecího napětí pro telefon. 
Pro datové signály je možné použit 
tenči lanka, na místě vodičů pro na-
pájeni telefonu je vhodné použit lanka 
o celkovém průřezu alespoň 0,5 mrn7. 
Délka propojovacího kabelu by ne-
měla být \eel než 30 cm. Na strand 
telefonu je zakončen datovým konek-
torem podle typu použitého telefonu 
Přes datový konektor jsou k telefonu 
připojeny signály RX a TX a zem. 
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(Pro jistotu připomínám, le TX telefo-
nu je připojen na RX desky a RX tele-
fonu na TX desky.) Vodiče, určené 
pro napájeni telefonu je potřeba z ka-
belu odbočit (buď před konektorem, 
nebo pro ně vyvrtat ve stěně konekto-
ru otvor) a připojit je primo, např. při-
pájením na kontakty pro baterii tele-
fonu. Je vhodné přímo na svorky 
telefonu připájet elektrolytický kon-
denzátor alespoň 1000 pF/6.3 V 
S deskou je kabel propojen 4pólo-

vým konektorem typu PSH02-04 (na 
zemni svorku jsou připojeny 2 vodiče 
- zem datových signálů a napájecl 
vodič) 

Vývody konektoru pro C35 
1. GND 
2. Self Service - nabíječ. info. 
3. Load - vstup nabíjecího proudu 
4. Battery - vývod z baterie. 
5. TX - Data out - data z telefonu. 
6. RX - Data in - data do telefonu. 
7 Z - Clk - ovládáni příslušenství. 
8. Z - Data - ovládáni prislušenstvi. 
9. Mic. GND - signálová zem mikrofonu. 
10. Mic. In - vstup z vnějšího mikrofonu. 
11. Repro out - výstup na vnější re-
produktor. 
12. Repro GND - signálová zem re-
produktoru. 

Mechanická konstrukce 

Celý přístroj je postaven na jedno-
stranné desce s plošnými spoji o roz-
měrech 85 x 60 mm (obr. 2) a celek 
je vestavěn do krabičky typu KP44. 
Aby se deska do krabičky vešla, je 
potřeba ji oříznout podle naznačených 
obrysů. Je použita technika smíšené 
montáže, většina rezistorů a konden-
zátorů je SMD, kondenzátory větších 
kapacit a 10 jsou v klasickém prove-
dení. Rezistor R23 (4,7 f2/5 W) pro 
omezeni nabijeciho proudu záloho-
vacího akumulátoru má na sobě při-
lepenou tepelnou pojistku 100 °C, 
která v případě výkonového přetiženi 
rezistoru rozpojí obvod. ,,Dvojpin" JP1E 
je pro diagnostické účely a nemusí 
být osazen. Pro propojen( vlastního 
přístroje s instalaci uvnitř vozidla je 
použit desetipálový nástrčný konektor 
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se šroubovacími svorkami. Pro pro-
pojeni přístroje s počítačem je možné 
použit budto delší kabel (max. 2 m), 
který vhodné skryjeme, nebo prodlou-
ženi pomocí nijaké spojky (propojeni 
je teilovým kabelem). Pro diodu D3 
vyvrtáme v horním dile krabičky otvor 
o průměru 3 mm. Použiti této diody 
není nezbytné nutné (po konečně mon-
táži stejně nebude vidět), nicméně její 
blikání je indikátorem probíhající ko-
munikace s mobilem a možnost této 
kontre je pri montáži užitečná. 

Nastaveni 

Po kompletním osazeni zkontro-
lujeme hodnotu napájecího napití 
4,3 V (např. na konektoru pro připoje-
ni mobilního telefonu). Při propojené 
svorce BLOCK se zemi (alarm blo-
kován) připojíme propojovaci kabel 
k počitači PC se spuštěným progra-
mem DRAGOUN Nejprve cejchujeme 
vnitřní voltmetr přístroje a nastavíme 
správný čas a datum systémových 
hodin. Pak vypiněním tabulky vypíše-
me všechna požadovaná čísla a text 
pro hlášeni a navolíme požadované 
funkce. Po zapsáni do přistroje tlačít-
kem WRITE se nastavení přenese do 
paměti přistroje. Zaškrtáváním polič-
ka OUT a klikánim na tlačítko UPD. 
je možné odzkoušet spínání výstup-
niho relé. Po odpojení kabelu k počí-
tači je opuštěn nastavovací mod a po 
připojen( mobilního telefonu a jeho 
přihlášení k sin by ve zhruba šestise-
kundových intervalech měla bliknout 
dioda 03, 

Ješté je vhodně na SIM kartě 
zkontrolovat číslo SMS centra operátora. 
Mělo by být ve tvaru +420 xxx )coc xxx 
(např. +420602909909 pro 02) Nyní 
by nastavení milo být kompletně ho-
tovo a zařízeni by mélo reagovat na 
všechny uvedeně povely a pinit navo-
leně funkce 

Seznam součástek 

R1, R14, R15, R27 
R2 
R3, R5, R7, R12 
R4, R8 až R11 

1 kf2, SMD 1206 
100 fl, SMD 1206 
4,7 kfl, SMO 1206 
10 kf2, SMD 1206 

R6 
R13 
R16 
R17, R26 
R18 
R19, R20, 
R24, R25 
R21, R22 
R23 
P2 
Cl, C2 
C3, C16 
C4 
C5, C10, C15 
C6, C11, C13, 
C7 
C8 
C9 
C12 
C17 
C18 
CZ1 
X1 
X2 

15 kfl, SAID 1206 
560 fl. SMD 1206 
39 kf2, SMD 1206 
3,9 kfl, SMD 1206 
1,5 kfl, SMD 1206 

270 1(2, SMD 1206 
27 kfl, SMD 1206 
4,7 2, 5 W (hranatý) 
5 kf2, PTB na stojato 
27 pF, SMD 0805 
10 pF/16 V. tantal. 
100 pF/16 V 
100 nF, SMD1206 
C14 100 nF. SMD 0805 
2,2 nF, SMD 1206 
330 pF, SMD 1206 
1 pF, elektret 
220 pF 
1000 pF/6,3 V 
22 pF, SMD 1206 
0,47 F/5,5 V zálohovací 
3,68 MHz, nízký typ 
32 768 Hz, hodinkový 

D1, D2, C6 1N4148, SMD- MELF 
D3 G3. LED zel, 3 mm, LP 
04, 07 1N5819, Schottky 
D5 1N4005 
IC1 AT MEGA8 s progr. DRAGOUN 
IC3 PCF8583, DIP8 
IC4 24LC51Z DIP8 
IC5 LM2576, ADJ 
IC6 74HC125, D1L14 
Ti, T3 BC858, SOT23 
T2 BC848, S0123 
T4 80679, TO126 na desce 

umístěn chladicí ploškou nahoru 
L1 220 pH vitši typ (GES) 

- možno i 330 pH 
L2 10 pH, SMD 1206 
L3 10 pH, SMD 1206 
P01 90 °C, tepelná pojistka (obdélník) 
SV2 ARK1550H1OSTL +ARK1550/10 
(10 vývodů pro ARK1550 RM 3,5 + svor-
kovnice násuvná 10x 3,5 
JP1, JP1E dvojice jehlových kontaktů 
SV4 PIN4M štyřjoinový konektor pro ph-
pojení kabliku k mobilu 

Program pro PC je ke staženi na 
www.aradio.cz. 

Naprogramovaný mikrokontro-
lér lze za 300 Kč objednat na adre-
se Pavel Hůla, Jabloňová 2, 106 00 
Praha 10; 607 565 933; 
e-mail: prahula@centrum.cz 
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Dvoukanálový zdroi ÍVYBRALI JSME NA 
pro modelovou železnici [3<, OBÁLKU  

Jaromír Žäk  

Již několik let stavím modelovou železnici, ve které je použito 
dvou samostatných traťových okruhů. Teď, když se pomalu blížím 
výsledku, je stále více třeba zdroj pro napájení této železnice. Na 
trhu jsou dostupné buď drahé originální zdroje, které navíc pod-
poruji pouze jeden výstupní okruh, nebo na jednodušší kolejišti 
až příliš komplikované zdroje digitální, u kterých je navic nutnosti 
ůprava každé stávající lokomotivy. Z těchto důvodů jsem se roz-
hodl ke konstrukci podstatně levnějšího přístroje podporujícího 
dva okruhy kolejí, který by dále bylo možné připojit například 
k počítači, jenž by automaticky řídil chod souprav. 

Popis zapojeni 

Zapojeni zdroje snadněji pochopí-
me, jestliže si celé schema rozdělíme 
na jednodušší funkční ceiky (viz obr, 1) 
Jak je z obrázku patrné, zdroj se 
skládá ze čtyř základních části, kterými 
jsou řiclici obvod, napěťové zdroje, 
obvody pro komunikaci s uživatelem 
a obvod pro komunikaci s počítačem. 

Nejdůležitější east( zdroje jsou vý-
stupnl napěťové zdroje. Schema je-
jich zapojeni je na obr. 2. Toto zapo-
jeni lze rozdělit na dva samostatné 
bloky pro levou a pravou kolej, jak je 
hned na první pohled videt 

( 
Napobvody 

4.1.. 

Nutreuract 
prvky 

pc KOE'xinutlace 
PC 

Obr. 1. Blokové 
schema zdroje 
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Hlavním nastavovacím členem jsou 
dva osmibitové převodníky 0/A (108 
a 109), které komunikuji s řídicím 
obvodem pomocí dvouvodičové PC 
sběrnice. Oba převodníky využívají 
společné napěťové reference tvořené 
obvodem TL431 (1010) a dvěma re-
zistory Tento obvod pracuje na ob-
dobném principu jako Zenerova dio-
da. Přes omezovací rezistor R10 je 
nastaven pracovní proud touto refe-
rencí (typicky jednotky mA) a obvod 
pak již sám udržuje konstantní napětí 
2,5 V mezi řidici elektrodou a svou 
„anodou'. Dfky připojenému trimru 
R11 lze nastavovat napětí na ,kato-
di" pomoci jednoduše odvoditelného 
vztahu (viz vzorec (1), kde poměr od-
port) je clan aktuální polohou běžce 
trimru R11. 
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Obr. 2. Schéma výstupnich napétových zdrojů 
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Napětí z výstupu převodníků D/A 
je dale vedeno na dvojici operačních 
zesilovačů. Oba tyto zesilovače mají 
shodne nastavené zesíleni pouze 
s tím rozdílem, že jedno zapojeni je 
invertujici a druhé nikoliv. Výstupní 
výkon každého zesilovače je posílen 
Darlingtonovým tranzistorem v zapo-
jení se společným kolektorem. 

Kromě těchto tranzistorů si lze v za-
pojení povšimnout ochranné pojistky. 
Ta slouží jako ochranný prvek při 
zkratu na kolejích a je dimenzová-
na na proud 1 A, který pině posta-
čuje na napájeni dvou lokomotiv na 
jednom okruhu. Protože koleje jsou 
obnažené vodiče a snadno se zkra-
tují přiložením jakéhokoliv vodivé-
ho předmětu na jejich povrch, je 
dobré misto standardních pojistek 
použit vratné polovodičové pojistky 
PolySwitch, aby nebyla nutria demon-
tal zařízení při každém nechtěném 
zkratu. Tyto pojistky funguji na princi-
pu prudkého zvětšeni jejich odporu 
v dúsledku zahřáti protékaným odpí-
nacím proudem. Po vychladnuti se 
pojistkám odpor opět zmenši a čin-
nost zařízeni může pokračovat bez 
nutné výměny pojistek_ 

Druhým, na první pohled nesmy-
slným prvkem je přepínací relé, To 
slouží ke změně polarit výstupních 
napěti, aby byly lokomotivy schopné 
i couvat, Toto relé zabezpečuje, le je 
aktivní vždy jen jeden z výstupnich 
tranzistorů a druhý (neaktivní) je uza-
vřen připojením zavěmého napiti na 
jeho bazi. Pfi použiti takovéhoto relé 
v zapojeni lze namítnout, proč nebyl 
použit pouze Jeden zesilovač a vý-
stupnfmu napětí nebyla měněna za 
pomoci relé pouze polarita, čímž by 
se vše výrazně zjednodušilo. Důvod 
takto složitéjšlho zapojeni se skrývá 
v principu provedení samotného ko-
lejiště. Pro správnou součinnost obou 
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okruhů je bezpodmínečně nutné mát 
jednu stranu koleji obou okruhů spo-
lečnou, tzn. vodivě propojenou. V prl-
padš použiti jednoduššího zapojeni 
by se tak při odlišných polaritách na 
obou okruzích zkratovalo napájeni 
ores společnou kolej a následně se 
poškodil zdroj. 

Dale si lze všimnout, le zpětná 
vazba je do každého operačního ze-
silovače zavedena až z úpiného vý-
stupu za všemi popsanými podpůrný-
mi součástkami, nikoliv z výstupu 
samotného zesilovače, jak bývá ob-
vyklé Důvodem je to, le operační ze-
silovač je takto donucen udržovat vý-
stupni napiti na přesně požadované 
ürovni a jakoby tim ignoruje úbytky 
napětí na všech součástkách mezi 
výstupem zesilovače a začátkem 
zpětné vazby. Pro zcela galvanické 
odděleni kolejiva od vnitřního zapoje-
ni zdroje pŘi manipulaci s vypnutým 
kolejištěm je na výstupu použito po-
slední relé, které je sepnuto pouze 
v případě aktivního alespoň jednoho 
okruhu koleji. 

Všechna relé jsou spínána řidicim 
procesorem ores vlastni spinacl tran-
zistory. Do série s relé jsou pak zapo-
jeny omezovací rezistory. Jejich hod-
nota závisí na druhu použitých relé. 
Ph použiti relé se spínacím napětím 
5 V jsou tyto rezistory nahrazeny drá-
tovými propojkami. Diody zapojené 
paralelně ke spínací cívce relé slouží 
jako ochrana spínacího tranzistoru 
peed napěťovými špičkami, indukova-
nými na cívce elektromagnetu rych-
lým odpojením spínacího napětí. 

Druhou nejdůležitější části zdroje 
jsou nastavovací a zobrazovací obvo-
dy (viz schéma na obr. 3). Ty slouži pro 
komunikaci s uživatelem a umožňuji 
tak snadné ovládáni zařízení. 
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Obr 3 
Schema 
zapojená 
indikační 
a fed části 

zdroje 

CC045 

Manuální nastavováni hodnot uži-
vatelem je přístupné přes dvě samo-
statná tlačítka TL1 a TL2 pro výběr 
aktivní koleje a parametry vybrané 
koleje jsou pak nastavovány inkre-
mentálnírn rotačním čidlem 1RC1. 
V tomto zapojeni je použito čidlo 
umotňujíci nejen nastaveni po jed-
notlivých krocích pomoci vnitřního 
kolečka, ale dovolující také plynulé 
zvyšování a snižování výstupnfho na-
Ott otočným vnějším prstencem. 

Takto fungujfcf čidlo lze snadno 
získat z vyřazených nefunkčních vi-
deorekordérů a dálkových ovládáni 
k nim, kde se používá velmi často 
pro svou účelnost. Kvůli těm stejným 
praktickým vlastnostem, pro které je 
čidlo dáváno do videorekordérů, jsem 
se rozhodl použit čidlo této konstruk-
ce i v mém zapojeni. Při připojování 
každého čidla je však nutné zkontro-
lovat zapojeni jeho vývodů, neboť je 
velmi pravděpodobné, le se u každé-
ho výrobce bude lišit. Je nutně identi-
fikovat vývod společný pro všechny 
ostatní bity (SV), dva základnf vodiče 
snfmajici otáčeni prostředního koleč-
ka (RC1 a RC2), bit udávající směr 
natočeni vnějšího prstence (RL) a bity 
udávající míru vychýlená tohoto kroužku 
do strany (OA, OB a QC). Protože 
základem čidla jsou mechanické kon-
takty, na kterých vznikají zákmity, 
jsou k jejich zmenšeni připojeny na 
každý bit čidla filtrační kondenzátory 
a zbytky zákmitů se pak odstraní až 
programově. 

Uživatel je informován o aktivních 
kolejích 2 diodami LED (D1 a D2) 
umístěnými blízko příslušných tlačí-
tek. O aktuálním stavu napětí na vý-
stupech informují dva přehledné 
sloupce tvořené odlišenými diodami 
LED Střední dioda signalizující na-

Obr 5 Schema zapojení převodníku 
úrovní TYL na RS-232 
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 DtA zapojení 
řídícího 
obvodu 

-,•-• 013 
3 -1-. 
— Phccrof k 05 
-1.C1 - 

pětí 0 V (03 a 04) je pro přehlednější 
identifikaci vypnutého nebo zapnuté-
ho okruhu dvoubarevná (červenoze-
lená). 

Každá dioda (kromě těch, které 
nebudou nikdy svítit zároveň) má svůj 
samostatný omezovací rezistor tvoře-
ný pro usnadněni konstrukce odporo-
vými poli se společným vývodem. 
Z důvodu velkého počtu zobrazova-
cích diod a omezeného počtu vývodů 
řídicího obvodu byly pro ovládáni 
diod LED použity sérioparalelni po-
suvnä registry 74595. Do nich jsou 
pomocí datového a hodinového vstu-
pu fidicim obvodem sériové zaslána 
data aktivních diod a ty jsou poté roz-
svíceny převedením těchto dat na vý-
stup obvodů strobovacím impulsem 
na vstupu RCL, což se děje ve všech 
třech obvodech současné 

Základním prvkem propojujícím 
všechny části zařízeni v jeden celek 
je již několikrát zmíněný fidicf obvod, 
jehož zapojeni je na schématu na 
obr. 4. Hlavni části je Mier mikropro-
cesor 105. Ten je vytvořen obvodem 
89C51. který sice již není po boku no-
vých procesorů (např. řady procesorů 
Atmel AVR) zrovna nejmodernější, 
avšak ještě stále hojně používaný. 
K procesoru jsou připojeny některé 
obvody bezpodminečně nutné k jeho 
činnosti, mezi které path například 
nulovací obvod tvořený kondenzáto-
rem C17 a rezistorem R8, nebo tak-
tovací obvod složený z krystalu X1 
a kondenzátorů C11 a C12. Rezo-
nanční kmitočet krystalu je volen 
(s ohledem na možnost nastavení 
přenosové rychlosti při přenosu dat 
do PC) na 11,0592 MHz. Dale je ještě 
k portu PO připojeno odporové pole 
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na h razuj ci interní , PULLUP" rezistory, 
které nejsou z duvodu doplňkových 
funkci procesoru obsaženy uvnitř jeho 
struktury. 

Obvod je dale dopiněn o tlačítko 
TL3 sloužící pro řízeni automatických 
programů nahraných z počítače a pa-
in« na tyto programy. Ta je tvořena 
obvodem 24C16 (107), col je 2 103 
paměť typu EEProm, komunikující 
stejně jako dříve popsané převodníky 
DÍA po I2C sběrnici. Dále jsou na 
schématu vidět konektory a samo-
statné vodiče propojující rídici obvod 
s periferiemi tvořenými ovládacími 

Obr. 6. 
Zapojení 
napájecich 

obvodů zdroje 

prvky, převodníky D/A a obvody pro 
komunikaci s počítačem. 

Komunikace s počítačem je důle-
žitá z důvodu dálkového řízení zdroje 
a nahráváni automatických fidicich 
programů do popsané paměti 24C16. 
Komunikace je uskutečňována přes 
sériovou linku COM, která je dnes 
běžnou součásti většiny počítačů 
Pro správné přizpůsobeni napšťo-
vých úrovní linky RS-232 a mikropro-
cesoru je nutné použit převodník 
úrovni MAX232 (viz 106 na obr. 5). 
Ten pro svou činnost potřebuje napá-
jecí napětí ±12 V, které si vytváři in-

ternfmi spínanými měniči za pomoci 
čtyř externích kondenzátorů. 

Poslední součástí zařizeni jsou 
napájecí obvody dodávající potřebná 
napétf a proudy jednak pro vnitřní 01-
dici obvody, ale také pro výstupní 
svorky připojené na koleje Uspořá-
dání součástek této poslední části je 
na obr. 6. 

Hlavní součástkou je toroidni si-
tový transformátor s dvojitým se-
kundárním vinutím a hlavni spínač 
S1 s pojistkou primárního vinutí Poj1. 
Jeho výstupni napětí je přes pojist-
ky Poj2 a Poj3 vedeno na usměrňo-
vací diody, které ve spolupráci se 
dvěma sekundárními vinutími vy-
tvářejí napětí o efektivních hodno-
tách ±12 V. Pojistky na sekundär-
ním vinuti je vhodni použít opět 
vratné, z důvodu horši dostupnosti 
uvnitř zdroje. Pojistka v primárním 
vinutá však již musí zůstat standardní 

Obr. 7. Spodní deska 
s plošnými spoil zdroje 

(78 x 81 mm) 

Obr. 8, Horní deska 
s plošnými spoji zdroje 

(58 x 93 mm) 

nevratná. Pokud by i zde byla použita 
vratná pojistka, existovalo by již zvý-
šené riziko zničení pristroje a v nej-
horším případě i nebezpečné ;AM-
váni transformátoru s rizikem požáru 
Samotni výrobci vratných pojistek je-
jich připojováni na primární okruhy 
transformátorů take nedoporučuji. 

Diody jsou zapojeny jakoby zdvo-
jený dvoucestný usměrňovač, při-
čemž středy sekundárních vinuti jsou 
uzemněny. To má za následek využiti 
každé pulvIny (žádná není diodami 
odříznuta), avšak celkový úbytek 
vzniká pouze na jedné diodě, takte 
nepřesáhne 1 V, jak je tomu u usměr-
ňovačů můstkových zapojení. 

Těchto efektivních 12 V je filtrová-
no kondenzátory C9 a C10 na maxi-
main' kladnou i zápornou hodnotu 
asi 16 V. Z kladně větvě +16 V je ješ-
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Obr. 9. Osazen! součástkami SMD 

Obr. 11. Usazená horn! deska Obr 10 Spodně deska 

té dále standardnlm zapojením stabi-
lizátoru 7805 (104) vytvořeno napětí 
+5 V potřebné pro digitální obvody. 
Nestandardní je pouze vložení dvou 
Zenerových diod sériově se stabilizá-
torem. Tyto diody mají za úkol zmen-
šit úbytek na stabilizátoru samotném 
a tím výrazně zmenši jeho zahříváni. 
V celém zařízeni jsou pak ještě 

využity některé součástky, které pří-
mo nevyžaduje princip zapojeni, 
avšak velmi zlepšuji stabilitu vnitt-
nich parametrů zdroje. Základními 
představiteli těchto součástek jsou 
vazebná kondenzátory nachäzejici se 
těsné u napájecích vývodů digitálních 
obvodů, kde majá za úkol minimalizo-
vat šířeni rušeni po napájecí sběrnici 
daného proudovými špičkami vznika-
jícími při prekläpéni úrovní v digital-
nich obvodech. 

Osazeni a oživení 

Vzhledem ke složitosti konstrukce 
je nutné ji osazovat a oživovat po jed-
notlivých částech - funkčnich blocích 
popsaných výše. Dale je výhodné 
kvůli přistupnosti během oživováni 
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desky nahradit konektory CON1 až 
CON3 pouze samostatnými vodiči 
Taktéž mějte na paměti, że během 
oživováni bude pracováno se síťo-
vým napětím, proto je nutná zvýšená 
obezřetnost a znalost pravidel (kvali-
fikace) pro práci s elektrickým zařize-
nfm pod napitím. 

Prvním krokem je oživení napáje-
cf části podle schématu na obr 6. 
Zde je dobré vědět pouze to, že fil-
trační kondenzátory nejsou zapájeny 
do desky přímo, ale jsou připojeny 
samostatnými vodiči (důvod bude 
vysvětlen dale v části Konstrukční 
uspořádání). Vývody sekundárního 
vinutí transformátoru je vhodné opat-
fit kňmpovacimi koncovkami, aby se 
zamezilo třepeni. Větší pozornost je 
třeba dát pouze osazeni počátků se-
kundárních vinuti transformátoru (vi-
nutí musí být spojena koncem jednoho 
na začátek druhého). Po sprävném 
osazení součástek bychom mili na-
měřit na výstupu napájecího zdroje 
+5 a ±16 V, 

Následně osadíme procesor s pod-
půrnými obvody podle obr. 4 a horni 
desky pacile schématu na obr, 3. Zde 
Je vhodné upozornit na nulovací kon-
denzátor C17, který je umístěn nale-
žato v objímce pod 105. Protože zde 
není dostatek mista, je použit minia-
turní radiálnf elektrolytický kondenzá-
tor. Dalším postupem je osazeni diod 
LED (pozor na správné zapojeni zele-
né a červené strany dvoubarevné 
LED, pokud bude v klidovém stavu 
po zapnuti přístroje rozsvícená zele-
nä LED, je nutné dvoubarevnou dio-
du otočit). 

Po osazení součástek, vloženi na-
programovaného mikroprocesoru do 
objímky a připojeni napájeni by měly 
normálně pracovat ovládací a zobra-
zovací prvky, pokud se tak nestane, 
překontrolujeme funkčnost oscilátoru 

u mikroprocesoru, napájecí napiti 
obvodu, případně polaritu diod. Ne-
smíme také zapomenout zapojit ně-
kolik drátových propojek nacházejí-
cích se na dolní desce 

Pokud vše pracuje, jak má, osadí-
me relé s jejich spínacími součástka-
mi a opit připojením napájení ověří-
me jejich funkčnost, RE3 se must 
sepnout, pokud je alespoň jeden 
stupni kanál aktivni (svíti zelená část 
dvoubarevné LED). RE1 je sepnuto 
v případě, że na levém kanálu je zá-
porné výstupní napětí, obdobně tak 
RE2 v pravém kanálu. Vyšší pozor-
nost je nutné věnovat pouze rezis-
torům R23 až R25. Ty závisí na 
spínacím napětí jednotlivých relé. 
pro případ použití relé 5 V se tyto re-
zistory nahradí drátovou propojkou. 

Nynl přistoupfme kosazení zdroje 
referenčního nape( a následné pre-
vodniků D/A v provedeni SMD (viz 
obr. 9). Po připojení napájeni musi-
me naleznout v jedné z krajních po-
loh trimru R11 (podle vzorce 1) na 
,katodě" 1010 napětt 2,5 V. Pokud se 
tak stane, přistoupfme k otestováni 
funkčnosti převodniků D/A, jejichž vý-
stupni napětí bude úměrné absolutnl 
hodnotě napětí nastavovaného ovlá-
dacími prvky. Pokud je vše v pořádku, 
osadíme zbývající součástky vý-
stupních obvodů (operační zesilova-
če, pojistky a posilovací tranzistory) 
a opět ověříme jejich funkčnost od-
měřením napiti na výstupech OZ 
a za tranzistory Pokud je vše v po-
řádku, nastavíme ovládacími prvky 
na jednom kanálu maximální napětí 
a otočen im trimru R11 doladíme vý-
stupnf napětí příslušného kanálu na 
+12 V (OZ zesfli referenčn1 napětí 
3,25krät). 

Nyní jsou výstupnf obvody zkalib-
rovány a přistoupíme k osazeni po-
slední části, obvodu pro komunikaci 
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Obr 12. Pohled na hotové čelo 
krabičky • 

s počítačem. Ten zapájíme do desky 
a dopiníme ho o 4 přídavné elektroly-
tické kondenzátory. Poté spojime ko-
nektor CON6 přes krátký (asi 5 cm) 
plochý vícežilový kabel s konektorem 
CON5. Funkčnost ověříme připoje-
ním zdroje k počítači a otestujeme 
komunikaci mezi nimi pomoci obsluž-
něho programu spuštěného v PC, který 
bude popsán dále. 

Nyní je zařízení pině oživeno a na-
šim posledním krokem je připravit ho 
na kompletaci. Obě desky od sebe 
oddělíme (pouze v případě, že byly 
propojeny provizorními vodiči misto 
konektoru). Musíme také vhodné vy-
brat vodiče pro připojen( výstupnfho 
konektoru CON6 a filtračních kon-
denzátorů C9 a C10 ke spodní desce. 
Tyto vodiče musí mit dostatečný prů-
řez pro efektivní vedeni maximálních 
proudů, na které je zdroj dimenzo-
ván - 1 A. Všechny fotografie v této 
dokumentaci byly pořízené před tes-
továním na skutečném modelovém ko-
lejišti s maximálním zatížením, a proto 
jsou na nich zobrazeny vodiče zcela 
neodpovídajícího pruřezu, které byly 
použity pouze k testování nezatíže-
ného zdroje! 

Konstrukční uspořádáni 

Zařízení se skládá ze dvou desek 
s plošnými spoji propojených lámacími 
lištami (konektory CON1 až CON3). 
Na horní desce jsou umístěny zobra-
zovací a ovládací prvky (viz obr. 11), 
zatímco na dolní desce je hlavni (Uli-
ci mikroprocesor, výstupní a napájecí 
obvody a obvod pro komunikaci s po-
čitačem (viz obr. 10). 

Protože zdroj je konstruován tak, 
aby byl maximálně miniaturizován, 
musí být horní deska uložena co nej-
níže nad spodní deskou. Ovládací 
prvky horní desky je nutné zasadit do 
správné výšky, tzn. kulaté diody LED 
budou vysazeny (horní část ve stejné 
výšce jako horní část tlačítek), ostat-
ní diody budou niž o asi 4 mm, aby 
jejich horni strana splývala s povr-
chem použité plastové krabičky. Tak-
to propojené desky budou usazeny 
do horní poloviny plastové krabičky 
U-KPO4, do které byly předem vyře-
zány otvory pro příslušné ovládací 
prvky. 

Po usazení desek je dalším kro-
kem úprava obou čel krabičky. Na 
spodní část předního čela 3 šroubky 
přichytíme čtyřnásobnou lámací svor-
kovnici (.čokoládu) Do její horní 
čästi provrtáme přes čelo krabičky ot-

Obr, 13. Rozmístěn! otvorů 
v zadním čele 

vory pro výstupni kabely zdroje. Tě-
mito připravenými otvory vodiče pro-
strčíme, zašroubujeme do svorkovnice 
a otvory na horní straně svorkovnice 
uzavřeme tavnou pistoli (viz obr. 12). 

Na zadním čele vyřežeme středo-
vé otvory pro PC konektor a tlačítko 
ovládán( automatických programů. 
Co nejvíce vlevo osadíme sitový spínač 
a naopak maximálně vpravo pouzdro 
na pojistku (viz obr, 13). Takovéto 
umístěni je nutné z důvodu pozdější 
kompletace, aby se tyto součásti ve-
šly do dvou mezer vedle toroidniho 
transformátoru' V pravém dolním rohu 
čela pak vyřízneme otvor pro sítový 
kabel a veškerou kabeláž primární 
i sekundární strany transformátoru 
připájíme. Jelikož se pracuje se sit'o-
vým napětím, nesmíme zapomenout 
na dostatečnou izolaci veškerých ži-
vých částí nejlépe teplem smršťova-
telnými bužirkami, které před připáje-
ním kabelů na ně zasuneme a po 
instalaci kabelů na součástky (spí-
nač, pojistka, atd.) zahřátím ukotvfme 
na všech holých částech (viz obr. 14). 
Neudělaná nebo špatné vytvořená 
izolace může být životu nebezpečná 
nejen konstruktérovi, ale také nic ne'-
tušícímu následnému uživateli zdroje! 

Jakmile jsou čela osazena patřič-
nými součástkami, zbývá již jen osa-
dit spodní díl krabičky. Nejdůležitěj-
ším krokem je zde úprava středového 
kolíku krabičky. Ten nebude sloužit 
pouze jako vodič šroubu držiciho hor-
ní a spodní stranu krabičky při sobé, 
ale hlavně jako ukotvení toroidniho 
transformátoru umístěného ve středu 
spodní strany krabičky. Podle veli-
kosti matice na uchyceni transformá-
toru (měla by u něj být přiložena při 
zakoupení) vyřežeme závit hloubky 
asi 1 cm do středového koliku. Poté 
je do krabičky vložen transformátor, 
jehož středem nyní prochází středový 
kolík. Na něj je nasunut ůchyt trans-
formátoru a dotažením jisticfho šroubu 
je transformátor upevněn ve středové 
poloze. Matice nesmí být dotažena příliš, 
aby se nestrhl závit na plastovém koliku. 

Pro konečnou kompletaci krabičky 
je nejvhodnější následujíc( postup. 
Do spodní strany (k transformátoru) 
jsou vložena čela krabičky, přičemž 
přívodní kabel, pojistka a hlavni spi-
nač jsou umístěny na straně vývodů 
primárního vinuti transformátoru. čímž 
vypInf prostor mezi transformátorem 
a čelem krabičky. Do stejného pro-
storu před transformátorem (na stra-
ně vývodů sekundárního vinutí) jsou 

Obr. 14. Detail izolace živých části 

vloženy filtrační kondenzátory (viz 
obr. 15). Na takto vypiněnou spodní 
část krabičky přilollme předem při-
pravenou izolačni vrstvu (nejlépe vy-
robenou z izolační fólie vytažené z vy-
rozeného počítačového zdroje). Tato 
fólie musí pokryt celou plochu krabič-
ky kromě středového otvoru pro prů-
chod šroubu a malé části u zadního 
panelu, kudy povedou kabely od se-
kundárního vinuti transformátoru do 
desky, již dřive umístěné v horní po-
lovině krabičky (viz také obr. 15). 
Jakmile je fólie umístěna, zapojíme 
všechny konektory, přiklopíme na 
krabičku její horní polovinu vypiněnou 
deskou a dotaženim středového šrou-
bu celou konstrukci zdroje uzavřeme. 

Po úspěšné kompletaci krabičky 
by měl být pině využitý veškerý volný 
prostor uvnitř krabičky. Poté stačí vy-
tvořit potisky pro čela a horní stranu 
krabičky a zdroj je hotov, připraven 
k provozu. Pro dosažení dokonalého 
vzhledu je dobré při vytváření potisku 
horní strany krabičky pod vyříznuté 
otvory na informační diody LED (hra-
naté, nevystouplé) vložit rozptylnou 
fólii (stačí proužek pauzovacího papíru), 
tuto fólii uchytit kouskem lepicí pásky 
a celý komplet nechat zalaminovat. 

Programové vybaveni 

Samotný ovládací program v mik-
roprocesoru není nikterak složitý. 
Jedná se o jednoduché programové 
smyčky sestávající z několika zá-
kladních kroků, kterými jsou zjištěni 

Obr. 15. Rozmístění prvků ve spodní 
části a umístěn! izolační tblie 
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vstupů od uživatele, nastaveni vý-
stupních napětí a zobrazeni aktuál-
ních hodnot Tato programová smyčka 
pak bývá pouze pozastavena přícho-
dem přerušeni od IRC nebo komuni-
kace s počítačem. Vzhledem k této 
jednoduchosti programu nepokládám 
za nutné popisovat celou jeho funkci, 
ale zaměřím se pouze na některé za-
jímavější části. 

Jednou z nich je obsluha vstupu 
od IRC čidla, respektive od snírnačú 
vnitřního kolečka. Na obr. 16 jsou za-
chyceny základni průběhy generova-
né při otáčení prostrednlho kolečka. 
Na první pohled je patrné, że otočí-li 
se směrem vlevo, předchází signal 
RC1 signálu RC2 a ph otočená vpra-
vo je tomu naopak. Protože každý 
z těchto signálů je přiveden na jedno 
externí přerušeni řídiciho procesoru, 
je obsluha velmi jednoduchá a lze ji 
zvládnout napsat deseti řádky asem-
bleru. Při vyvoláni jednoho přerušeni 
se nastaví příznak, že toto přerušeni 
nastalo a zároveň se testuje, zda již 
není aktivní příznak druhého přeruše-
ní. Pokud je, znamená to, le se obje-
vil zpožděný signál, tudíž se vyhod-
notí směr otočeni. Oba příznaky se 
vynulují pouze v případě, když na 
RC1 i RC2 je log. 1. 

Existuje ještě jednodušší způsob, 
při kterém se přerušeni spoušti pouze 
signálem RC1, a pokud nastane, otes-
tuje se stav signálu RC2. Jeli v log 1, 
otáčí se vlevo, naopak je-li v log. 0, 
vpravo Tento postup je značně jed-
noduššl, avšak na rozdíl od prvního 
vlivem zákmitů na RC1 vyhodnotí je-
den posun vicekrät. První způsob 
s mazáním přiznakti automaticky igno-
ruje další fa!ešne hrany vznikle vli-
vem zákmitů. 

Dalším zajímavým bodem je ko-
munikace mezi počítačem a zdrojem. 
Ta probíhá po sériové lince s přenosem 
vždy po dvou Bytech (dále jen B), 
přičemž struktura přenosu je defino-
vaná - viz tab. 1. 
V tab. 1 je vyznačena struktura 

obou B. ve stejném pořadí, v jakém 
jsou přenášeny mezi zařízeními. Nej-
vyšší bit (zvýrazněný červenou bar-
vou) přenáší informaci o druhu B, zda 
se jedná o data (log 0) nebo o příkaz 
(log. 1). Datové bity jsou pak zvýraz-
něny zelenou barvou a bity příkazově 
žlutou. Jakmile dojde druhý (příkazo-
vý) B, dopiní se osmý bit dat, který 
byl nahrazen informací o druhu B, 
posledním datovým bitem přenášeným 
v B příkazovém a vykoná se podpro-
gram obsluhující daný příkaz. Proto-
že je přenášeno 6 příkazových bitů, je 

— L_T—L_E-L_,LJ - 
RC2  r 
SUER *-

Obr 16. Průběhy signálů na IRC 
čidle při otáčent prostředním 

kolečkem 

Tab 1. Struktura 
přenosu mezi PC 
a zdrojem 

První byte 

Druhy byte 

jasné, że maximální počet možných 
příkazů je 64, což však pro progra-
mově ne příliš složité zařízení (jako je 
tento zdroj) piné postačuje Při zasí-
láni přikazú, které nepotřebuji datový 
B, muže být první (datový) B z přeno-
su vynechán a zasílá se pouze B dru-
hý, příkazový Příkladem takovéhoto 
příkazu nevyžadujícího data je napři-
klad žádost o zasláni aktuálního sta-
vu výstupu do PC. 

Poslední zajímavější části je auto-
matické řízeni chodu zdroje z programu 
uloženého v paměti EEProm. V této 
paměti jsou uloženy příkazy a data 
potřebná pro automaticky chod uži-
vatelského programu. Na rozdíl od 
komunikace s počítačem zde již nee-
xistuje pravidlo o maximálně jednom 
B dat na jeden přikaz. Z toho vyplývá 
nutnost mit na první pozici paměti 
(adresa 0) vždy přikaz, za kterým ná-
sledují datové B určené pro jeho čin-
nost, pak další příkaz s jeho daty 
atd Z tohoto instrukčního souboru 
jsou vyčleněny příkazové B 254 a 255, 
které znamenají konec aktuální smyč-
ky a konec poslední smyčky (maxi-
mální počet uživatelem ukládaných 
smyček programu je 20, viz kapitola 
Program v PC). Za poslední smyč-
kou jsou ještě uloženy názvy jednotli-
vých smyček ve formátu ASCII, opět 
odděleně znaky 254 a 255. Po vyko-
náni každého příkazu následuje ča-
sová prodleva, jejíž délka je předem 
definovaná bud implicitně (pokaždé 
při prvním spuštění programové smyč-
ky) nebo samostatným příkazem v prü-
běhu programového cyklu 

Ovládáni zdroje 

Řízení zdroje uživatelem je velmi 
jednoduché a intuitivní. Ihned po za-
pnuti hlavního sitového spínače na 
zadním čele krabičky je zdroj připra-
ven k provozu. Horní strand zdroje 
dominuje centrální IRC čidlo, po je-
hi:12 stranách jsou tlačítka pro výběr 
aktivní koleje a informativni diody 
LED indikující aktuálně aktivní kolej. 
Nad těmito tlačítky a kulatými dioda-
mi jsou dva sloupce s jedenácti LED 
indikujícími napětí na výstupu Kole-
je 1 a Koleje 2. Protože na výstupech 
může být kladná nebo záporná pola-
rita napětí, 5 diod indikuje napětí 
kladná a 5 záporná 

Pro základní pochopení ovládáni 
zdroje je nutně začít s funkcí tlačítek. 
Po zapnuti sit'oveho spínače je aktiv-
ni Kolej 1, což je indikováno rozsví-
cením kulaté diody LED na straně 
Koleje 1. Stiskem tlačítka na straně 
Koleje 2 se aktivní kolejí stane Ko-
lej 2, což signalizuje rozsvíceni kulaté 
informativní diody LED na straně Ko-
leje 2. Jednoduchým stiskem tlačítka 
na straně příslušné koleje lze tedy 
volit aktivní kolej (výstup). Touto ak-
tivní kolejí rozumíme tu kolej, jejíž 

'01111113, Gib 4E3 4691 4:111 
111r-IM P5 P4 P3 P2 pl PO 

aktuální hodnotu napětí lze měnit po-
mocí IRC čidla. Na neaktivní kolej 
nebude mít toto čidlo vliv. 

Nyní můžeme přistoupit k popisu 
ovládáni IRC čidlem Pootočenim pra 
středního kolečka o jeden krok vpravo, 
připadni vlevo se zvýší, případně 
sníží napětí na výstupu aktivní koleje 
o 1/255 maximálního napětí, což je 
47 mV. Z toho plyne, že pro rozjezd 
lokomotivy na aktivní koleji z nulové 
rychlosti na maximální možnou je 
nutne otočit IRC čidlem o 255 kroků, 
což nenl málo. Proto je tohoto kolečka 
využito pouze pro drobné korekce 
rychlosti a nikoliv piné ovládáni. K tornu 
slouží vnější kolečko IRC čidla Jeho 
vychýlením vpravo nebo vlevo začne 
napětí na aktivní koleji plynule narůstat 
nebo klesat, přičemž rychlost změny 
napětí je dána mirou vychýleni koleč-
ka. Posledním způsobem nastaveni 
výstupnfho napětí je nouzové odsta-
veni koleje Pokud podržíme (nikoliv 
stiskneme) tlačítko výběru aktivní ko-
leje po dobu delší než jedna sekunda, 
nouzově se odstaví příslušná kolej 
(na jejím výstupu se okamžitě objeví 
napětí 0 V), 

Take důležitým prvkem, který je 
třeba pro piné pochopení manuálního 
ovládání, jsou slupce diod LED infor-
mující o aktuálním stavu napětí na 
výstupu. Zobrazení přímo odpovídá 
výstupnímu napětí dané koleje, při-
čemž svítí vždy celý sloupec od nulo-
vé polohy a/ po aktuální napětí. Jedi-
nou výjimku tvoři dioda signalizující 
nulové napiti. Ta svítí červeni, po-
kud je na výstupu skutečně 0 V (kolej 
neni pod napětím). Pokud však nape-
tf na koleji není přesně 0 V (na koleji 
je napití minimálně ±47 mV), což 
znamená, le je daná kolej pod nape-
tím, dioda sviti zeleně. 

Kromě manuálního nastavováni 
výstuprilho napětí lze použít take auto-
maticky (programový) režim. Ten se 
aktivuje stiskem příslušného tlačítka 
(zadní čelo krabičky). Po jeho stisku 
se rozsvítí obě kulaté LED (indikace 
programového režimu řízená) a na 
sloupcích diod se rozsvítí LED vlevo 
nahoře, col signalizuje výběr první 
programové smyčky. Dalšími stisky 
tohoto tlačítka lze listovat mezi všemi 
uloženými smyčkami (max. 20), při-
čemž aktuálně vybranou signalizuje 
rozsvíceni příslušné LED v jednom 
ze sloupců. Jakmile uživatel nalistuje 
požadovanou smyčku, spustí ji přidr-
žením tlačítka výběru programů po 
dobu delšf než jedna sekunda. Jak-
mile tak učiní, rozjede se vybraná 
smyčka uložená v paměti EEProm 
a bude se neustále opakovat až do 
ukončeni programového režimu. Ten 
lze ukončit libovolným ovládacím 
prvkem (tlačítka výběru aktivnf ko-
leje nebo použitím IRC čidla). Během 
spuštěné smyčky jsou napětí na vý-
stupech opět signalizována sloupci 
diod LED, avšak oproti manuälnimu 
režimu sloupce nesvítí trvale, ale bli-
kají. 

(Dokončen! příště) 
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HAMSTER II VYBRALI JSME NA 

převodník USB na rozhraní ›c' OBÁLKU , 
12C, SPI a OneWire 

Ing. Jiří Němeeek 

Při svých pokusech s mikrokontrolěry jsem často narážel na 
potřebu vyzkoušet komunikační rozhraní určitého periferního ob-
vodu. Po ruce mi chyběl jednoduchý nástroj, kterým bych mohl 
daný obvod zvenčí stimulovat tak, jak to obvykle dělá řídicí proce-
sor. Nakonec jsem se rozhodl navrhnout malé zařizeni, které poku-
sy s běžně používanými rozhraními umožní. Tak vznikla dále popi-
sovaná konstrukce. 

Již od počátku jsem zařízeni kon-
cipoval jako periferii k PC. Použiti PC 
značně zjednodušuje zadávání i vizua-
lizaci dat, která po zkoušených roz-
hraních problhaji. Požadavky na funk-
ce zařízeni postupně rostly podle toho, 
co jsem v praxi potřeboval. V součas-
ně době tak Hamster umožňuje: 

komunikaci po sběrnicích I2C. 
OneWire a SPI v módu Master, 
měřeni napiti čtyř analogových 
vstupů, 

- řídit dva výstupy PWM. 

• 

- 1=r-• 

HEADER 4 

o2v» 

.SV>)  

42 

4=3. 

5-

Popis zapojeni 
- procesorova část 

Schema zapojeni procesorové čas-
ti je na obr. 1. Jak je patrné, srdcem 
celého zařízeni je mikrokontrolér 
PIC16F873A Tento typ byl zvolen pro-
to, że za velmi přijatelnou cenu nabi-
zi velké množství integrovaných peri-
ferii, je snadno dostupný v kusovém 
množství a v neposlední řadě umož-
ňuje tzv ‚SELF WRITE, neboli zmé-
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nu programu uloženého ve FLASH 
paměti bez externího programátoru. 
Kontrolér je taktován na 20 MHz krys-
talovým oscilátorem tvořeným C3, C4 
a X1. Kmitočet krystalu je nutné do-
držet V opačném případě by bylo za-
potřebi přepočítat některé časovací 
konstanty firmwaru. 

Další významnou části je rozhraní 
pro připojeni k řídicímu PC pomoci 
USB. Je tvořeno dnes již běžným ob-
vodem FT232RL v doporučeném za-
pojeni. Tenta obvod ma v sobě inte-
grován jak oscilátor pro komunikaci 
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po USB, tak EEPROM pro uloženi 
komunikačnrch parametrů. Po připo-
jeni k PC se potom celé zarizeni cho-
vá jako standardní sériový port s pa-
rametry 115200-8-N-1. Na většině PC 
se ovladače instalují naprosto samo-
činné, v nouzi je možní je stáhnout 
na webových stránkách výrobce [1], 
stejné jako utilitu pro konfiguraci ob-
vodu FT232. Diody D2-1 a D2-2 indi-
kuji vysíláni a příjem dat. 

Je-li třeba, je možné namisto USB 
použít rozhraní jiné — klasické RS232, 
RS485, nebo třeba Ethernet. V těchto 
případech nebude obvod FT232 osa-
zen a k spojům USB_RX a USB_TX 
bude připojen prevodnik podle potře-
by, jehož výstupem je standardní 
asynchronní linka s parametry 
115200-8-N-1 

Sběrnice I2C 

Toto dvouvodičové synchronní roz-
hraní vyvinula firma Philips Původ-
ním určením bylo zjednodušeni komu-
nikace integrovaných obvodů v rámci 
jednoho zařizerd (Inter Integrated Cir-
cuits — IIC, neboli I2C) Každý obvod 

HAMSTER 

' .av < 

R7 

SCt « 

SDA < 

má svoji adresu a na sběrnici může 
být i několik obvodu, které komunika-
ci nezávisle rid' (multi-master sys-
tem). Podrobnější popis se vymyká 
rozsahu tohoto článku, omezím se 
proto jen na základní principy hard-
warového řešená. Sběrnice je tvořena 
dvěma vodiči, obvykle značenými SCL 
a SOA. SCL slouží pro přenos syn-
chronizačních hodinových impulzů, po 
SOA jsou přenášena data. Jelikož 
v popisovaném zařízeni je podobných 
signálů několik, použil jsem na obr. 1 
značeni mime odlišné: I2C_CL 
a I2C DA 

Záčlladni úroveň (log. 1, H) na obou 
vodičích zajištuji pull-up rezistory R7 
a R8. Všechna připojená zařízeni mají 
na svém výstupu otevřený kolektor, 
takže kterékoli z nich může příslušný 
vodič „stähnour na úroveň log. 0 (L) 
— viz obr 2. 

Rychlost sběrnice je nastavitelná - 
100 kbps (standard mode) nebo 
400 kbps (fast mode). Firma Philips 
definujeirychlosti vyšší, pro tuto apli-
kaci jsou však zbytečné a jejich im-
plementace by si vyžádala použiti vý-
konnéjšiho mikrokontroléru. 
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Obr. 2. Sběrnice Pc 
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Bližši informace o rozhraní I2C lze 
nalézt na internetu, zejména doporu-
čuji [2]. Pro první pokusy je vhodný 
např. obvod PCF8574. Jedná se 
o expander, který po 120 umožňuje 
ovládat at osm vstupnich/výstupnIch 
pinů [3]. 

Rozhraní SPI 

Dalším hojné používaným rozhra-
ním je SPI — Serial Peripheral Interfa-
ce. Jeho zäkladni principy definuje 
Motorola, nejsou však striktně stan-
dardizovány a jiní výrobci použivají 
púvodni koncepci s mírnými obměna-
mi. SPI je rozhraní pine duplexní, data 
jsou současní vysílána a přijímána. 

Dva odlišné způsoby propojeni 
řídicího (Master) a podřízených (Sla-
ve) obvodů jsou znázorněny na obr. 3 
a 4. V obou případech jsou data pře-
nášena pomocí čtyř vodičú: 

MOSI — Master out. Slave in — sério-
vý výstup dat z Masteru, 

MISO — Master in, Slave out — sério-
vý výstup dat ze Slave, 

SPI_CLK — synchronizačnI hodinový 
signal, 

/CS — Chip select — výběr konkrétní-
ho Slave, obvykle aktivní v log 0. 

Jak je patrné z obr. 3, jeden způ-
sob připojení obvodů Slave je charak-
terizován společnými datovými vodi-
či, každý Slave je potom aktivován 
separátním signálem CS. Výhodou 
tohoto zapojení je možnost kdykoli 
komunikovat s libovolným Slave, na-
proti tornu fide procesor potřebuje 
pro každý Slave jeden výstupni pin. 
V tomto případě je naprosto nezbyt-
nä, aby datově výstupy podřízených 
obvodů (OUT, MISO) byly tiístavové 
a aby v žádný okamžik nebyl aktivo-
ván vice než jeden Slave. 

Při druhem způsobu zapojeni akti-
vuje Master několik Slave najednou, 
přičemž data se mezi nimi přenášejí 
postupně. Výstup jednoho Slave je 
zapojen do vstupu dalšiho —viz obr. 4. 
Výhodou tohoto způsobu je, že jedi-
ným signálem CS je možné aktivovat 
celou skupinu podřízených obvodů 
Data do posledního Slave v řetězci 
jsou však doručena až potě, co pro-
jdou všemi předcházepcimi. 

Jak již bylo zmíněno, mnoho výrob-
ců součástek používá různé verze roz-
hraní SPI. Obvykle se hovoří o čty-
řech módech, které se od sebe liší 
polaritou hodinových impulzů (urču-
je, zda je vodič SPI_CLK aktivní v log. 
1 nebo log. 0) a jejich fázi (určuje. 
jsou-li data vysílána na náběžnou či 
sestupnou hranu hodinového pulzu). 
Velmi pěkně jsou módy SPI popsány 
v [4], kde je rovněž podrobnější cha-
rakteristika tohoto rozhraní. 

Převodník HAMSTER je uzpůsoben 
pro oba výše popsané způsoby zapo-
jenf. K dispozici jsou tři nezávisle na-
stavitelné výstupy CS. Rychlost komu-
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nikace je nastavitelná v rozmezí 
10 kbps — 1 Mbps. Stejně tak je na-
stavitelná polarita a faze hodinových 
impulzů. V rozhraní SPI není defino-
vána délka datových paketů, tuto del-
ku je proto možné nastavit libovolně 
v rozmezí 8 a/ 32 bitů podle toho, kolik 
konkrétní připojená součástka vyža-
duje. 

Pro připojení zkoušeného obvodu 
slouží konektor J6. Rezistory RN2 
slouží k definici napěťových (irovni 
signálů CS ihned po zapnuti napájeni 
HAMSTER u, kdy ještě mikrokontrolér 
nezpracoval potřebné instrukce pro 
nastavení výstupů 

1410 
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Sběrnice OneWire 

Tuto sběrnici vyvinuly firmy Maxim 
a Dallas Semiconductors. Ke'své čin-
nosti vyžaduje pouze jeden vodič, po 
němž jsou přenášena data, synchro-
nizační pulzy a často i napájení. Po-
kud je na sběrnici vice net jedno zaří-
zen', lze libovolné z nich adresovat 
pomoci 64bitové adresy, která je uni-
kátnI pro každou vyrobenou součást-
ku. 

Hardwarově není tato sběrnice ni-
jak komplikovaná. Všechna zařizeni 
jsou zapojena paralelně, pro připoje-
ní k HAMSTERu slouží konektor J4, 
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Obr. 5. Zapojeni vstupních obvodů A/D převodníku 
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Rezistor R6 zajišťuje základni napě-
ťovou úroveň sběrnice — log. 1, H. 
Pokud je po sběrnici potřeba přená-
šet i napájeni, je nutné po skončení 
datových transakci zajistit připojeni 
sběrnicového vodiče k +5 V. To je spl-
něno přímo mikrokontrolérem PIC — 
— v literature je tato funkce nazývána 
„Strong Pull-up'. Bližši informace 
o sběrnici OneWire najde zájemce 
v (5]. Pro vyzkoušeni doporučuji ob-
vody z řady 0S181320 — jedná se 
o osvědčená teplotní čidla. 

Modul A/D převodníku 

HAMSTER disponuje čtyřkanálovým 
převodníkem A/D s rozlišením 10 bitů 
(1024 dílků). Obr. 5 znázoniuje zapo-
jeni vstupních obvodů pro úpravu ana-
logového signálu. Pro optimální funkci 
ND převodníku integrovaného v mik-
rokontroléru bylo nutné vstupy pře-
vodníku vybavit oddělovacími zesilo-
vači. Prvni dva kanály oddělovacího 
zesilovače majá zesílení 1, druhé dva 
kanály mají zesílení nastavitelné 
v rozmezí 1 a/ 11 trimry R16 a R19. 

Referenční napětí převodníku bylo 
zvoleno 2,048 V a je vytvářeno para-
lelním stabilizátorem D3 z řady 
LM4040. Je-li zesíleni vstupního ze-
silovače rovno jedné, jeden bit bude 
odpovídat 2 mV měřeného napětí. Re-
zistory R11, R13, R15 a R18 definuji 
napěťové hodnoty na vstupech pro 
případ, že na vstupy není připojeno 
měřené napětí. Jejich odpor může být 
zvětšen al na 1 Ma 

Modul PWM 

Další drobnosti, kterou HAMSTER 
nabízí, jsou dva výstupy putzně-šiř-
kové modulace (PWM) na konektoru 
J3. Kmitočet impulzů je možné nasta-
vit v rozmezí 2 al 80 kHz. Základní 
rozlišeni je 10 bitů (1024 OW), 4-
stupni střídu je tedy možné nastavit 
zhruba po desetinách procenta. Při 
kmitočtech nad 20 kHz se rozlišeni 
zmenšuje na 8 bitů (256 dílků) V pod-
statě by bylo možné využít i vyšší 
kmitočty s tím, že se zvyšujícím se 
kmitočtem se úměrně zmenšuje rozli-
šeni (6j. Např. při kmitočtu 250 kHz 
je rozlišeni jen 5 bitů. 

Modul PWM je dale dopiněn o dva 
nezávisle nastavitelné digitální výstu-
py, na obr. 1 označena DIR1 a DIR2. 
Tyto je možné využit např. pro ovlá-
dáni müstkového střidače s MOSFET. 
Pro složitější (rychlejší) aplikace však 
bude nutná úprava firmware. 

Rezistory RN1 stout( k ochraně vý-
stupních obvodů mikrokontroléru při 
spínáni kapacitních zátěží (MOSFET). 
Je nutné mit na paměti omezené prou-
dove i napérové možnosti výstupů 
kontroléru —při buzeni „velkých` MOS-
FET s velkou kapacitou galeje nezbyt-
né použit speciální budiče. 

(Dokončeně příště) 
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LED žárovka na 230 V 

1E012 
LED18 

Ing. Zdeněk Budinský 

Svítivost LED dnes již dosahuje takové úrovně, že je možné se-
stavit žárovku, konkurující účinnosti přeměny elektrické energie 
na světlo i úsporným zářivkám. Navíc životnost takových LED žá-
rovek je až pětadvacetinásobně delší než u obyčejných žárovek, 
takže se hodí do mist s trvalým osvětlením nebo obtížně přístup-
ných. Bílá LED žárovka s příkonem 7,5 W svitl přibližně Jako 30 W 
běžná žárovka. LED žárovka může svítit i jinou barvou, ve které se 
LED vyrábějí, připadni mac) svítit každým směrem jinou barvou, 
což ani žárovka, ani zářivka nedovedou. 

Základní technické údaje 

Napájecí napětí: 230 V/50 Hz. 
Proud LED 25 mA. 
Počet diod zapojených v sérii: 

bili, zeleně nebo modré - 85 ks, 
červené, Iluté - 125 ks 

mix barev - 105 ks 
Příkon: 7,5 W 
Životnost až 25 000 hodin 

Popis zapojeni 

Zatím nejsou běžně dostupné mi-
niaturni spínané zdroje. které by při-
způsobily vysoké sírové napětí nízké-
mu napájecímu napiti LED a zároveň 
se vešly do těla žárovky Proto byl 
zvolen dlouhý řetězec sériově zapoje-
ných LED s tranzistorovým omezova-
čem proudu. Počet diod v řetězci zá-
vist na barvě diody, nebo lépe řečeno 

na napiti, které je potřeba k jejímu 
rozsvícení, Proto je LED žárovka 
s červenými nebo žlutými LED slože-
na ze 125 diod, zatímco bílých, zele-
ných a modrých diod postačí 85 kusů. 

Schema zapojeni je na obr. 1. Si-
fové napájená 230 V je usměrněno 
čtyřmi diodami D1 až 04. Usměrně-
né napiti je přivedeno na sériový ře-
tézec diod LED1 až LED125. Aby se 
proud tekoucí LED diodami neměnil 
při kolísajícím napájení, je do série 
zapojen stabilizátor proudu. Ten je tvo-
řen tranzistorem T1, buzeným přes 
rezistor R2. Rezistorem R1 protéká 
stejný proud, jako teče LED diodami. 
Jakmile übytek na tomto rezistoru pře-
sáhne přibližně 600 mV, otevře se 
tranzistor T2 a zmenši budicf proud 
tranzistoru Ti. Tim se omezí proud 
tekoucí LED na bezpečnou úroveň. 
Změnou odporu rezistoru R1 lze tak 
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snadno nastavit proud procházející 
LED 

Popis konstrukce 

Deska s plošnými spoji je na obr 2, 
rozmístěni součástek na desce je na 
obr. 3. 

Desku rozlámeme na deset seg-
mentů, nesoucfch LED, a dvd kruho-
vé destičky Drážky mezi segmenty je 
vhodně prohloubit ostrým nozem, aby 
je bylo možné od sebe snáze oddělit. 
Potom vypilujeme deset obdélníko-
vých drážek v předvrtaných místech 
po obvodu obou kruhových destiček. 

Podle použitého počtu diod zkrátí-
me segmenty pro LED na patřičnou 
délku. Potom připájíme LED do seg-
mentů vždy střídavě katodami (jsou 
označeny ploškou na pouzdru diody) 
směrem k písmenku K nebo anoda-
mi k písmenku A a na horní kruhovou 
desku. Nakonec připájíme zbylé sou-
částky na spodni kruhovou desku. 
K pájeni lze použit pistolovou pá-

ječku s očkem z měděného drátu 
o průměru asi 0,7 mm nebo mik-
ropáječku. Po zapájeni všech součás-
tek odstraníme špičatým nástrojem 
zbytky kalafuny, abychom odhalili oft-

`4. 

1E060 

,E D70 'OE 
,E L D8 

, 1E09 

••• 
‘ek, 

LED1 

LED2 

LED3 

L ED4 

LED5 

1E06 

LED7 

LED 

• LED12 

OE 

OE 

OE 

Obr. 1 
Schéma zapojeni 
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Obr 2 
Obrazec 

plošných spojů 
(139,7 x 25,4 mm) 
LED žárovky 
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Obr. 4. Postup montáže LED žárovky 
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Obr. 3 
Rozmístěná součástek 

padne nedokonalé spoje nebo 
zkraty (pohledem proti světlu). 

Následuje sestaveni těla zá-
' rovky. Obě kruhové destičky 
• must být spojeny s LED v polo-
ze, v jaké jsou nakresleny na 
obr, 3. Pozor, pokud by destič-
ky byly spojeny v jiné poloze, 
LED žárovka by nefungovala! 
Postup montáže je vidět na ob-
rázcích. 

Nejprve připájíme dva protilehlé 
segmenty s LED k horní destičce 
(obr. 4a). Segmenty musejí být připá-
jeny kolmo k desce i rovnoběžně 
s osou žárovky. Pozor! Must se pravi-
delné střídat segmenty označené pis-
meny K a A Nápisy Al až A10 a K1 
až K10 označují mista, která budou 
propojena destičkami s LED Z ozna-
čeni vyplývá i vzájemná poloha horní 
a dolní destičky (Al a Kl must být nad 
sebou). Potom oba segmenty připäji-
me k dolní destičce tak, aby obě kru-
hove destičky byly rovnoběžně. 

Pak připájíme zbylé segmenty 
s LED (obr. 4b). Trochu obtížnější je 
montáž posledního segmentu k horrif 
kruhové destičce, kdy je nutné prostr-
čit pájecí hrot mezerou mezi protější-
mi segmenty (obr. 4c). 

Potom připájíme drátové vodiče 
délky asi 50 mm k ploškám 230 V 
(vstup usměrňovače) na spodní kru-
hove destičce. Pomoci těchto vodičů 
se později propojí objímka žárovky se 
vstupy usměrňovače (obr. 4g, 4h). 

Jakmile je LED žärovka smontová-
na, je nutněji vyzkoušet Pozor! V tito 
fázi je nutno dávat velký pozor na 
možný úraz elektrickým proudem, pro-
tože pracujeme se síťovým napětím 
230 V! 2árovku připojíme přes ampér-
metr na napiti 230 V a zkontrolujeme, 
zda svítí všechny LED. Změříme 
proud odebíraný ze sítě a připadnou 
odchylku od proudu 25 mA můžeme 
odstranit změnou odporu rezistoru R1 
(menší odpor = vétš1 proud a naopak). 

Objímku získáme z vadné žárovky. 
Opatrně rozbijeme skleněnou baňku 
žárovky a odstraníme vše včetně tme-
lu, kterým byla baňka upevněna 
v objirnce (obr, 4i). 
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Do čisté objimky vyvrtáme otvory 
pro připojení drátových přívodů od 
LED žárovky Jeden otvor bude 
v čepičce objímky a druhý na boku 
objímky v misté, kde byla připájena 
původní žárovka (obr. 4j). 

Pak natřeme po celé ploše uvnitř 
závit v objímce lepidlem, prostrčíme 
drátové přivady oběma otvory, zasu-
neme preen ivajfci segmenty do objím-
ky a necháme lepidlo zaschnout Na-
konec připájíme drátové přívody 
k čepičce a k boku objímky (obr. 4k). 

Tim je žárovka hotová a můžeme 
ji začit používat. 

T1 
T2 
R1 
R2 
D1 a/ D4 1N4007 
LED1 al LED125, počet kusů podle 

barvy, viz text 
deska s plošnými spoji 

Seznam součástek 

BD711 
BC547C 
1011 
10 ko. 

Pro zájemce o stavbu LED žárov-
ky jsou připraveny sady součástek 
a desky s plpšnými spoji (viz seznam 
součástek) ve verzi bile, zeleni nebo 
modre (85 LED) za 500 Kč, žluté 

Obr. 5. Porovnáni svitu žárovky 
60W (vlevo) s LED žárovkou 

(125 ks LED) za 460 Kč, červené 
(125 ks LED) za 580 Kč nebo různo-
barevné (20 ks bile, 20 ks červené, 
20 ks modré, 20 ks zelené a 25 ks 
/lute) za 540 Kč. Stavebnice neobsa-
hují objímku. Objednávku můžete po-
slat na adresu: BEL, Eliášova 38, Pra-
ha 6, 160 00, tel. 222 950 345, 
info@bel-shop.eu. Komerční využiti 
tohoto návodu bez souhlasu autora 
není dovoleno. 

Závěr 

Udělejme si na závěr analýzu cel-
kových nákladů na pořízení a provoz 
žárovky po dobu životnosti v porov-

S., , 

trJ, 
eWg); 

tatt7. 17=-72.;,,z4-,e,i 
4 - 

41111ffllikl 
OE 
= 

'' 4445Jir 

flan( s běžnou 25 W žárovkou. Před-
pokládejme životnost 25 000 hodin, 
col jsou necelé tři roky nepřetržitého 
svíceni. Pořizovací cena stavebnice 
žárovky s 85 bflými LED je asi 500 Kč. 
Pořizovací cena 25 žárovek s příko-
nem 25W a životnosti 1000 hodin je 
asi 300 Kč. Spotřeba LED žárovky 
s příkonem 7,5 W je za 25 000 hodin 
provozu a ceně 4 Kč za kWh 750 Kč. 
Pro žárovku 25 W je to za stejné ob-
dobí 2500 Kč. Ze srovnání celkových 
nákladů (bez nákladů na výměnu ve 
špatně dostupných místech a nákup 
žárovek) vyplývá, że LED žárovka za-
čne majiteli šetřit peníze již po 8,5 mě-
sících svícení. 

Obr. 6. Porovnánl velikosti LED žárovky s klasickou žárovkou 

Jednoduchá logická sonda 
Tato logická sonda s jedním CMOS 

obvodem indikuje tři logické stavy: H, 
L a impulzy Navíc indikuje stav, kdy 
vstup sondy není připojen k žádné 
z úrovní H nebo L. V tomto případě 
nesviti žádná LED. Sonda je napáje-
na ze stejného zdroje jako testovaný 
obvod. Napájecí napětí může být 

vstup 
sporty 

2L12 

ICU 

v rozsahu 3 až 15 V Hradlo IC1a je 
zapojeno jako zesilovač. Není-Ji vstup 
sondy nikam připojen, je na výstupu 
IC1 a přibližně polovina napájecího na-
pětí. LED indikující úrovně H a L jsou 
jedním koncem připojeny k výstupu 
IC1a, druhým na napěťový dělič s re-
zistory 1 kn. Když není vstup sondy 

1k 

1501 

IC10 
LED2 
L 

1k 

4147 
k pm 14 

1k 

IC1c ICid 

k pnu ICI CMOS 4)01 

1103 
roputzy 

Obr. 1. Jednoduchá logická sonda 

.3eL 15V 

0 V 

nikam připojen, případně je-li připojen 
do mista s velkou impedancí, je na 
obou koncích LED přibližně stejné na-
pet( a LED nesvítí. V některých připa-
dech může zesilovač s IC1a kmitat 
vlivem zpětné vazby zavedené rezis-
torem 2,2 MCI. Je-li na vstupu úroveň 
H nebo L, svítí LED1 nebo LED2. Je-li 
na vstupu signal s vysokým kmitočtem, 
svitl obě LED menším jasem. Pro tento 
případ je zde monostabilni multivibrá-
tor s hradly IC1b a IC1c. Při vysokém 
kmitočtu na vstupu je multivibrátor 
opakovaně spouštěn a LED3 bliká. 
Kmitočet blikáni je určen kapacitou 
kondenzátoru (100 nF) a odporem re-
zistoru (4,7 ma). Rychlé impulzy jsou 
tak zpomaleny, aby mohly být vnímá-
ny lidským okem. IC1d je zapojen jako 
budič LED3. 

VH 

Zpracováno podle http://wm zen22142. 
zen.co.uk/Circuits/TestgearAprobe.html 
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Certifikační kurzy 
zabezpečovací techniky 

Srdečně Vás zveme no ikoleni otevirojki dveře do svéto zabezpečovoci techniky pro objekty i automobily. Na našich kurzech Vós seznámírne se 

systemy Joblotron. Ponoclime Vám s jejich výběrem o programováním. Přidáme i pár rad, jak získat zókozniky. üspěini absolventi kurzů obdrží certiKkát, 

no jehož základě mohou prodloužit záruční lhůtu svým zákazníkům, navíc s kvalitními výrobky z České republiky budou moci nabídnout i profesionální záze-

mí. Ski% se čienem velké rodiny spolupracovniků Joblotron o vyzkoušejte si no vlastni kůži, ie poctivé česke řemeslo mä stále váhu. 

Autoalarmy a přislušenstvi 
jednodenní kurz pro začátečníky i pokročilé 

Nair vlo¿kcivou lodi je GSM/GPS hlidoci 
lokoNzačrd system ATHOS. Popleme Vám jeho funkce, 
instoloci a programováni (včetně pohodlného dálko-
věho přistupu z mobau nebo IntemehJ). Dozvite se, jak 
zjistit no drilku polohu auto, ale take jak jej zablokovat 
moblem. Představíme Vám 1 možnost střežen1 vozidel 
pultem. Uvidite, le nášoutooldre dokaice víc: bozdnitově 
hlidat garcii či ;caravan, monitorovat pohyb vozu, ses. 
tavovat za Vás knihu jízd, dálkově ovládat spotřebiče 
v autě o nabízí i signál pro navigaci prostředructvím blue 
tooth. 

Vysvétlime Vám, Zilc.čdrullycloršich olormů o doir ken) 
se pouirraji 1c hlkiáni out o jak funguji. Jak si usnadnit 
instaloci pomoci CAN-BUS převodrulcu. F7edssaykne 
možnost dodotednó instoloce ceintrólnich zámků včetně 
dalkevelvo oieládáni. Atrakirmirn doplňkem jsou i parko-
voci senzory a !emery pro snadnější couváni. 

Kurz le určen především procovnikům auto. 
servisů, technikům a autoelektrikářirm. 

Elektronické zabezpečení budov 
dvoudenní kurz pro začátečníky 

Tore kurz p ..kuchelrou*, pk začit s montáži 
zabezjiečovad techniky. Zarierniterre Vós v platné 

Termíny kurzů únor - červen 2009 

Datum Místo 

17.18,2 Praha 

18.2, Praha 

3.3 Teplice 

163 Brno 

17-18.3. Brno 

19,3. Brno 

20.3 Brno 

17.193 Košice 

20.-21.4 Praha 

21.4 Praha 

5.5, Liberec 

1 8.5. Praha 

19.-20.5 Praha 

20.5. Praha 

21.5. Praha 

9-12.6. Žilina 

22.-23.6. Praha 

23.6. Praha 

Breo: 
Deter, Xi, 541 241 849 
Iceocierm, lei: 545 710 562 
České Budijetice: 
f. toh, teL 608 573 636 
Hradec Královi: 
fitrogrodetel 495 57201 
Chomutov 
Okerku, al 474 621 004 
labials« end Risou: 
Um, NI.. 483 359 138 

Název kurzu 

El. zabezpečeni budov 

Moderní metody za bezpečeni 

Moderní metody zabezpečení 

Autoalarmy a příslušenství 

El. zabezpečení budov 

Modern( metody zabezpečeni 

Novinky V sortimentu Jablottonu 

El. zabezpečení budov 

Moderní metody zabezpečeni 

Novinky v sortimentu Jablotranu 

Autoalarmy a příslušenství 

El. zabezpečeni budov 

Moderní metody zabezpečeni 

Novinky v sortimentu Joblotronu 

El. zabezpečení budov 

Moderní melody zabezpečeni 

Karlovy Very: 
1 Blame, wk: 355 328 979 
Kerrie& 
Kink Norm, tel. 596 345 093 
Kai!): 
0 SIM, NI 371 773 353 
Litomiike: 
farm tie, hi.: 4 II 131 3ce 
/Model liolesluir: 
?al Electron, . 376 733 435 

legisbevě o doporučime ViMr, ok sprinně postupcnvt 
pfi ,n1A7ro. Vysvědirne pinapy deteborů, ůsgeden a 
ostatních prvků Na vzorcích přodvodome instalocr, notto 
tor:midi teemed_ Dozvile se, kart se který prvek hock, čemu 
se v+',OutO lak v praxi piedchrizet problémůrn. 

Seznómime Vás sIdasickývni drátceri systémy, ale taker 
sprofesionálnim be:chi:404m systémem OASiS. Vysvěäme, 
jok komunikud miry mezi sobouijok je systém spojen s clok 
rim whim (GSM, Ireernetern ä telefomí 51). Ukážeme 
Vám, że bezdrčnove deeded), regasui. nejen pohyb, de 
sr:veined fologralud o sny posiloji more' či hldoci 
ogeraiře. System dokáže sfežit, ale take řidit toped, ado-
dal garálová vroto a ¡ně spofebiče. Uvidite, jok snadno 
lze nastavit vlastnost počrločemimožnost dalcového servisu 
(mobinirn elefonevn nebo Ireernetem). 

Done: se, co poskytujeme monterům. jak ¡e prodle 
žonina ZdrUk0, rabidrerne Mint 24hod. poradenství, bez-
platný serves a podporu pě propagad Vašich služeb. Doge-
ride také „ivtarketingovou kuchcelru ¡ok získávat zakázky." 

Kurz je určen elektrotechnikům, IT technikům, 
projektantům a dalším zájemcům, klečí si chtäji 
roziířit svou 

Moderní metody zabezpečení objektů 
jednodenní kurz pro středně pokročilé 

V tomto kurzu se dozvíte, jak elegantně chránit 
dewy systémem OASiS, Je to vlastně „LEGO", ze kterého 

si dožito požadované 
retied no mini. Uvidíte 
nejnovější bezdrátové de-
tektory, které hlásí pohyb 
a současně fotografuji, 
co se děje (snímky se 
odesílají majiteli či hlídací 
ogentuře). Systém take 
um' řidit toped,. ovládor 
goráf owl vroto a jiné 
spotřebiče. Uvidíte, jak 
snadno lze nastavit vlast-
nosti počítačem i možnost 
servisu na 

Vyzkoušíte si, 
jak se prvky nastavují 
testuji. Vysvědirne Vám, 
jak připojovat instalace 
do celostátniho pultu 
centrální ochrany včetně 
možnosti střežení ob-
jektu no půl roku 
zdarma. 

Nabídneme Vám 
bezplatný servis, 24 ho-
d...nov(1 poradenseri o pod-
poru při propagaci Valich 
služeb. 

Most: 
PSA Saba, tel.:416 109 786 
Olomouc 
Josef Knot o. el 585412742 
Pees hen, reL 111 345 845 
Ostravu: 
HiWiedno,td 596 110 015 
Pardubice: 
Nye Tinietel 466 535 413 

J. Urbarově, al.. 311 539 164 

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

Novinky v sortimentu Jablotronu 
jednodenní kurz pro pokročile 

Vaše dosavadni znalosti sortimentu Joblotronv 
rodiřirne o aktuální novinky . Vyzkoušíte si detektory 
pohybu, které fotograluji., co se dije Osaháte si novou 
ůstřednu lady OASiS JA-83K určenou pro vie objekty 

Zcela nový dvojitý PIE detektor spolehlivě eliminuje 
pohyb domácích zvířat velmi originálním způsobem. 
Seznámíme Vás s novým SW 0-Link, ale take s oplikoci 
OASiS pro iPHONE. 

Praktickou novinkou je universální GSM karnunikátor 
,David" GD•04 
V premiéře Vám předstovime projekt Auto 

no mopil Nová GSM/GPS jednotko se nejen 
snadno montuje, ale kromě sledování pohybu vozv 
(lb v mead nabizi automatickou knihu 'Ad. A to vše 
za bezkonkurenční cenu (do 5 000,. Kč). 
V kurzu je vyhrazen značný prostor dotazům a 

rtórnětůrn. 
Kurz je určen výkradně obsolventům 

předchozích školení. 

Písemný test na závěr kurzu 

Kofdý z nabízených kurzů je zolončen pisernným 
testem. PŘI uspěirtěm absolvováni testy získore certifikát 

Jak se do kurzů přihlásit? 

Elektronicky se můžete 
přihlásit no webově 
stránce www.jobionon.cz. 
Doti; informace ke vide 
nabízeným kurzům získáte 
no firemnich intemetorých 
stránkách, no telefonu 
483 559 991, poni Michaelo 
čcrvojskä fax. 483 559 993, 
nebo skoleni0joblotronscz. 

TeplIct: 
RSA Suisun, ttl.: 417 577 924 
üsti nod Leber:a 
014nio, teL 475 501 6)0 
Vela/ski 
JP4m. tel. 3/1 672 814 

Praha: 
Pedal., ad. 764 312 043 

rtuch, teL 76/ 071 217 
Olitla, teL 173 174 461 

JABLOTRON 

MECIMON ALARMS t.s.„ Poi Silks 33 
466 01 lam« wed Moo 

M.: 4E3 559 911, lax 4E3 559 993 
profflElohooka 
w-

Dovozce no Slovensko: 
Jailor« Slovakia 4. , tau 

Teks '421-41'5640264 



VAdeič doe) liifileet, 
250 Vitt A, renvitfd. 
Zap/ Vyp. tattoo 

Amloped dreetzedtari meileskop WO MHz. Marinilei 

'depot eittivest 1 mV/cm, numbly abets 100x111 mm. 
Home Ain* 3194388418 mm. botelnert 6.5 kg. 
Raped 239 VIII Hz. Oboe 49 W. V pftelešeestri 
dyed k Foetid. :Wed apilect fibre cdvi měřici seedy. 

' 

111111111111111111* 

WS8 2100WH 

MOW Wievf tpdierf, 
256 V/ 6 A. neorlüct. 
Zap. OJ Vyp Mg. IL 
bez pod*. 

fl VbilOSO0C9  
Inleargioal 

—250 V /10 A..40" 
talon 4.8. _ - 
bez rmitmerldšky. 

- 211.11e16,11x19.3 mot 

1,641.66t1=246., 
nbmWdedffl51.4112z, 

YAW babel 12 w 

arliludedi 
MA 

1'Z IC spinaný stabilizátor 
+3,3V/3A 
TO263,3 

LM 2576-S3,3   

KOJ 610 
Můstek usměrňovaci 
6,0 A/10011VAC 
(= GEIJ5101 -WW+ 

KOJ 1510  
Můstek usměrňovati 
15,0 A/1000 VAC 
(. 6E01510) -WW+ 

TSM 2301CX 
MOS-P-FET 
20V / 2,3 A /1,25 W. 
Rds = 0.13 (I, SOT23 

TSM 2302CX 
MOS-N-FET 
20V/2,1A/1,25W, 
Rds = 0.065 FL SOT23 

BTS 112A 
MOS-N-TEMPFET 
60 V/12 A140 W, 
Rés = 0,15 0. TO220 

1299, 

13,-: 

19 - 

7,90 

41W' MEIJI 
10 II Ma 

ELECTRONICS 

Alatampbei 
259 V/16 
Won 1,3, 

13 72 
Unlverzalni odizolovaci klekli na datový kabel, 160 rem, 
KNIPEX. 
Pro stritent katielu jednotlivetic vociče. Str Čín a plastove 
duše k podeloemJ narezevani stinici like s ottiovym 
hrotem na kloubi a k ocistranůni >MN: 
katielu pomoci prizroových noZů 
poC klotioen 
Speckani amodr 

nästrc.iova ocel 
kalená v Olen 

1349,-

12 82  130 SB  
Odizolovacf kleště pro optické kabely. 130 mm, KNIPEX. 
Pro odsiranevani primami 
a sekundamf glace - 
coating 
u kabelů 
ze skelných vláken 

15 11 120 
Pinzeta pro odstaňovani laku z vodičů, 120 mm, KNIPEX. 
K odstrahovinf izolačnítio laku na měděných dratech. NŮŽ 
pro line průměry drátu so dodává jako rühradni (FL Tiles° 
pinzety z prellnove,rOEOE'lieziee, 
°cell, povlak 10 go-
rukoyeti z plastu. 

76 01 125  
Stranově teat' kleště. 
izolovaně, 125 mm, 

KNIPEX -ma 

1310,- r, 

e 

SIC3-
Seemed make 
begat. banked, 
OE pijectoni @by 

SICJ-ej 
Retreated puke 
beet*, keremted, 
de plebes spelt 

WM> 
Elektrankord pence 
maOMVat berandekd OE 
s Medea oky 

S,Kfl9-CO 
Elektreekord petite 
mamtevals keremlebt 
do Abeam ape> 

PLCAP-3  
Iteramteltš seeded 
brydo pro ateklreeby 
P1.5111 

lefD  
Elebbeektrot pates 
meal. emerabdtd. 
ito plibeibe WWI 

95 03 
Flisžky na Witten( vláken, 150 inm, KNIPEX. 

pro stlittlni vláken z KEVLARI, shituvochvyth 
kalelecrt PfKiZni Nebrus se zuby bráni 
prokiuzu ynkeri 2 garantum čistý tez. 
%chili Cep kloubu bez ville 
pro chod 
s minimahlim trenim a sUitläni 
tenkých %taken nez jejeb sevieni. 
Tyra chromovsný btoušeny povrch, 
leso nůZek kalpeO v oleji a pripirštene. 

965,-

12 85100 SB 
Nástroj k odizolováni optických kabala, 100 mm. KNIPEX. d 
pro odsoorio,joi prirnarni (rotate u kabe40 ze skelných I; 

vlikenmastavitelný 'e 
dělkový doraz, e end -POE 

pouzdro. 

.7  • [KNIPEXetim 

• ''r".r.--ie=ic:M"-OE 1809,- i,- "..  

h , ....._ lis plastov ,.. 
ndrannaclorně 
po ` 

25 01 125 
Splěaté kleště izolovanš 
ozubené, 125 mm, e 
KNIPEX r it 4: 320 - 

ci 

OE z 

k 

69 01 130 
Prima štípací kleště 
izolovaně, 130 mm, 
KNIPEX 

PRODEJN ZASILKOV • SLUZBA A VELKOOBCHOD 
GES-ELECTRONICS. a.s. 
Studentská 55a. 323 00 Plzeň 
12 37 73 73 111 vr> 

LI 37 7373999 err-shoSI/ 
gestnes cz 4.01,ke 

PRAHA 2, Vinohradská 81 2 222 72 48 03 ges prahaCqes.tz 

BRNO, Křenová 29 2 543 25 73 73 fil ges,bmogues.cz 
OSTRAVA, 28. lane 273 It 596 63 73 73 1.1 ges.ostravaitges.cz 
PLZEŇ, Studentská 55a it 37 73 73 311 ges.plzene9es.cz 

HRADEC KRÁLOVÉ, Habrmanova 14 2 496 53 23 68 ges.hradece+ges.= 



FÓLIOVÉ PANELOVÉ ŠTÍTKY 
A KLÄ VESNICE 

LEPŠÍ VZHLED VAŠICH PŘÍSTROJŮ 

Displ. Pos. 

• 
AL 
• 

•Ab 

Print 

AL j. 

L 
• 

db • 

ALreclear 

Zwick 

'an 

PHJ- 1 
• 

T75 
rf- 0 M4, 

J-1 

— 
tj  

() tome ) 

(*)  

SRJ40 

C:= cal 0  CI 

REGULATOR JALOVEHO .1•1KORU 
POWER FACTOR CONTROLLER 

3 — 41 

0 000000 
0 • 

O 
T.3 

i.2, ".".......11.7. 71/......:el MOE* OEIMM..."1••••*"". tems.•••••""... 
I mee AP.Mr• Ws Itt .••••••• now. i ruc.reo• 

1OEC •••••••• 1,14+•01 IMO 
•OE pep ....... .. ...., .ya , Ie.......... 

:: =1=4  2 iil...- be,'  i PM. ••••• 
• OEM> 

OE• eid Me ••••••• ii Xi= ma. a ......... 
a* .a .... .... . ........ • •••••• ••••• 

ĹEJ 

CZ 

• 
Revex 2051 
ILLKO e.r.o. 

CE 

111111 

230V/5011: &eke Otäčkomir RS232 

• 
Pseudové 
KAU 

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

VYŽÁDEJTE SI ŠTÍTEK ZDARMA 

11 DIAMETRAL spol. s no., Hrdořiovickä 178, 193 00 Praha - Horrif Počernice 
tel./fax 2 8192 5939-40, e-mail: info@diametraLcz, www.diametraLcz DIAMETRAL 



FI 

EMPCre SpOL 

MĚŘICÍ TECHNIKA 
U NOVÝCH VIL -I 3, 100 00:'‚HA 10 

Tel.: 241 742 084, fax: 241 742 088, info@empos.cz, www.empos.cz 

1'30. 

ITECH ELECTRONICS 
Your Power Test Solution 

'OEVALTOEIZZAKOE, • 
L  
! OE (2 1/4! 

OE • 1/4: I= 

b: äř 

jejlip 

Programovatelně zdroje a zátěže 

IT 8322 
Trojitý programovatelný laboratomi zdroj 2x0.30W3A, 
1x0eV/3A a displejem LEO. Software pm oviädäni a 
kalibraci ples RS 232 nebo USB (volitelné 
prislušenstvi), Vice na www.empos.cz 

emitor 

RIGOL 

MGM Der r - 

.00GOECt DOOVOII •  
L 
1/4;  

L. 07 4=11j) 

IT 8511 
Programovatelná elektronická zátěž 0-120VilmA-
30AP150W. Software pro ovládáni a kalibraci přes RS 
232 nebo USB (vošteln6 přislušenstvi). 

Vice na www.empos.cz 

Satlook NIT Color 

1„. 741 

I ö - 

1 bIirMilffifi M OE yr W filr2 

I  men" • 
Milinian i ; 

DS 11048 
4-kanálový 100 MHz osciloskop. vzorkováni at 2 G8le (pouze 
laden kanál). Paměť až 113 lints (pouze jeden kanál) Doba 
náběhu 3,5 ne. Rozsah časové základny 2 ns-.50 Śilek 
VertikalnI citlivost 2 mV-10V/dilek. Vertikální rozěšent 8 bitů. 
Vstupni impedance 1 M0118pF. Matematické funkce: sěitše 
odčštánI násobení a FFT analýzu, režimy spouštěni: hrana. 
Nike pulzu, video, alternate, pattern trigger. Wei name 10 
průběhů a 10 nastaveni. Komunikačni rozhrani: USB (Client, 
2x Host), LXI-C (LAN). Displej: 5,7" TFT CtVGA (320 x 240). 

Vice na www.empos.cz 

RIGOL OE • a_ 

Osciloskopyleol 

C.11113111L4 

g7-1 
_ OE rn 

J 

_,OEt 7-3 

ei • e• _ [i.r 

1-1 

DS 1102D + 16 kanálový logický analyzátor 
2-kanálový 100 MHz osciloskop, vzorkováni at 1 GS1s (pouze 
jeden kanál). Paměť al 16 kpts (pouze jeden keel). Dobe 
náběhu 3,5 ne. Rozsah časové základny 2 ns-50 sktilek. 
Vertikidni citlivost 2 mV-10VIdilek. Vertikštril rozlišeni 8 bitš. 
Vetupni impedance 1 MC1115pF. Matematická funkce: ačitäni, 
odčítáni, násobeni a FFT analýzu, režimy spouštěni: hrana. 
Wks pulzu, video, alternate, pattern trigger. Vnitřní paměť: 10 
průběhů a 10 nastavení. Komunikační rozhrani: USB (Client 
2x Host), LXI-C (LAN). Displer 5,8° TFT QVGA (320 x 234), 

Vice ne www.empos.cz 

IV 



1-1_AJZ/XP ČESKÝ VÝROBCE A DOVOZCE Telefonické objednávky: 
ELEKTRONIKY Po - Pa: 7:30 - 16:00 

flajzar@flajzar.cz I www.flajzar.cz I www.zabezpecit.cz  ec^ 

0'77 

Mayes:nice K3 e určena pro otevirinl Ceti 
nebo ovlädäni zabezpečovadch system'''. 

Kromě numerického zadání kódu je moneost 

ovtaidäni výsomniho tele i prostledniovien 
beiných EM RHO karet a přivě.ska tech je 

matné 'debt do pan'. ěn až 1003. Okresnite 
mä Ablikt1 A OET1U. Lze ptipojit Kbovolny 
eiderni tentakt. Programově detinonat 

mnoho pararretril a Mich komplettf pěehled 
naleznete na www.flajzar.ci 

4) 5) 0 
7) 8) 0 

1-Trun 
Obj. ... K3, cena ... 1190,-

Adresa provozovny: LIdéfovice 151, Vnorovy, PSČ 696 61 
tel.:4420 518 628 5%, 4420 518 324 086, mob.: +420 776 586 866 

fae +420 518 324 088, e-mall: flajzareflajzar.ez 

P:13C-2000 *riTi-t .' OE "if 
• r'  

Klaresn ice ok.ombinad se čtečkou REID at pro 
ICOO ulivatelů Deena pro ptimie ovrádiní 

elektromagnetzkych dvetnith rank°, nebo 

pro ovfädani iab. istiedny. Svou konstrukci 
předurčeno pro veniovnf mentiě. 

• Ronnery 12E x82 
• rapa eni 12Y OE v edci 
• rors•A pre:. kph* -201 a! +50-{ 
• hmotnost 503; 

=I 
333 
333 
333 
33E1 

1 
Obj. ť.: ... BC-2000, cena —.1990,-

1'162169M= _  

Idealni pro plipojeni Wrier a zafarenf do standardniho IV 
rozvodu. Kamen' pak naladite na TV jako bežny 

TV program. Dig Will nastamoi koala. 
ct‘'' ,s> Obj. ... MS2169 

UniverzólnilOti kaniilově IR dalkovi etidänf 

Malý vyolač bez ;rondo 
K rulaia5 máme malý 
unaverzálni Annul 
mold s lot výstupy a 
nvolmost exěru sendneho mac. 
rehmu. Dosah at 10 metra. 
pro vestavbu do vaiiM Wind. 
Ramey vralate - EGr3316,5mm, 
rozměry giJ inmate • 40t2Ornm. 

Vysilat101110 s baterti...120,-
Připnač IRXIOIstasebnee) ...210,-
Reim at IRXICnifsestavený nedul) 

C 
c c 
cc 

NOVI N  S.111 i •• .L 11,1 ,/ j :4  ,14  

.,17r11.=1 • OE. I  

Přistuporý system 11 se snimačern otiskd 
prstů. Do Ire paměti pojme až 120 otiskti 

prstů. Doba reakce (flatten° Je meně nel 1 

vutina,dobavybodnixenímenenel 2 rtetirry. 

Snimač se automaticky podsve mode 

světlem až v okarriliku ptibliženi poslu. Volnil 

pane. mastmi nerezové provedenf. Současti 

beetle bezdratora IR klavesnice, slou2k1 k 
rustaieni a prograosov.ůnásnirnače. 
Dedararovedvou wee 
Se onfiguotstimet _ 
k•Ztraztiatr.k.:rsiiii. (;119)re _at:et:FIRM 

Obj. E.: ... F1, cena 3390,-

Obj. L: Fl-RF ID, cena ... 3690,-

>'AVPC-4 Uri f.T.iLla.lifir.ja.11  

PC karta pro 4 kamery - kompietni videosystém se zanumern 

obrazo a 5de/et* prostoru za bezkonkurenťnIcenut 

Obj. E.: AVPC-4 

Cena ... lks/1200,-

od 3 ks/999,-

, 
eit a 4. ,xxicr, 

›fiRC•2Ci .7 

ej.e:4711 

Novinkou Y sortimento ferny FLAIIAR je 
velnU designate povedeny, tompaktni 

ptistupový systém BC-2018 sdružujict jak 

modert biornetrický sriftruě 0st:OE prstů. 

tak I Mires:WI pro zadiváni paístupovyds 
kódů a progumoyäni_ Velikost paměti je 

u tohoto kompattniho zalizeni naprosto 

nadstandardni a je do ro twee uložit at 
800 pozic bižirate I id, le každé pozici ptiřadit 

přistuporý kód a dva otisky prstů. 

; 

rOE1 
ry rOE 

OE7 rOE 
t7 rOE n 

Obj. ... BC-2018, cena ... 4100,-

X E NO NOVt,rif j  _ . 
Tata sada yam umoinf nahradd 

laskk Zarov ky vaieni automobilu 

modemirni xenonovymi vybearni. 

Obsaheje vie podebne pro instalaci 

• chi výbojky včetně diou meniťü. 
Cena sady dle typu 

objimky (H1, H7, _ 

K4) od 1990,- g  

p. 

.......ormaemek...emeelemooerimo.....enolimeimmernonweenAllollow 

Miknimoduly pro RI berdratove ovladáni s dosabern at 300 metre 42:«anyace paue thalami Owe: pkinclo sped. icaopte i ponce* popsiu vansillal.ta 

Určeno pre rychlisestaventai Ott kanálovehodálkověho artiadanisvelkým dosahem.Ltmoinujevariabilitu desi gnu a pouťiti libovolných Oar:Heft. 

Yystlati modu I Al TX1(MTX.2) 

• &at univerzalnich vstupů pro dačida, 
optodeny, kontakty. reie. — 
• minizaumi rozměryjert 20127mm 
• rurpljeni 3 • 12Y 
• zanecttatelný klidový odběr 
• eyálni pro baterimě napa jene aplitue 
• tickle-rice 868.3MHz 
• sesteern modul, stati jen „OE • možnost YETZP fafS2 Mato s &taken po 
3Y bateu i CR2032 

MTX1_.350,-, MTX2-399.• 
Dale lorlitravuiemel_ 

• GSM1nrnundcitor miacGAIE vymačujid subrnininurnimi ninety, univerzál poubtim a flaw (emu 

• dal!' GSM kanunikátcrys US8 to:Wadi; rmen.4m furld • rozšiřenitubidky kamerodých systérn0 a zaburečovaci vediniky 

• flown verzi GSVPIRddla - knmpaktni GSM alarm se zabudovaným poh)tor senzorem. Po tegisnad ixklybo ode> majiteli srns a mitt Vte vjedncrn za niduzu cenu. 

ijimaci modul MRX1 

• iest trandstororjth eýscap0 po 
OM bumf relé 
• icemen jen 44 ir 27mm 
• rupájeni 5 • 24V! 
• incenost ptrpc¡enia215ti (naiad 

POETX1 nebo MTKI 
• nultý odběr proudu 
• trek vence 868,3 Mali 
• sestavený modul staťi jen ptipolet 

MRX1...499,• 

® OSOBNĚ SES WWI MŮŽETE SETKAT NA TĚCHTO VELETRZÍCH 
'ed PRAGOALARM 

j.  24. - 26.2. 2009, PRAHA 1, meon.krodni veletrh zabezpečovaci 
‘ techniky, systemó a služeb, pollen 

ochrany a zachrann9ch zalizen I 

d'OEI\ 

18. - 22.3. 2009, BRNO 
nerrětii prudent refenh rybářstri . 

Ir=7:2•MOEIMIK,_ 
Nir Obeednone zt4P1 van redl rotleme pet(oun.1 &edits. W. >Ashok erode no sk -OE-- ON-LINE OBCHOD: le441. 

Po (II muslin m e Prune, no Slovensko poulnios 1 týbd. Ureionle (en, el. PH ID 

AMPER 2009 
 "t_ 

31. 3. - 3. 4. 2009, PRAHA 
mennárodniveletrh 

elettrotechniky elektroniky 

war 
==;Z; OE". • -•-•••it 

Piikladj raxterina www.flalzar.a. 

V 
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Obj. č. PE2-4000114100 
Zdrol laboratorni MATRIX 
MPS3005 L3 
napětí 2x0-30V 5V, proud 5A 
Přistroj se vyznačuje velmi dobře čitelným sp1ejem 2x 
zeleným pro napetf / 2x červeným pro proud - 3rniStný 
LED displej, obsahuje jemně o hrubé nastaveni napětí 
o proudu, ochrana proti zkratu, možnost volby MASTER 
/ SLAVE nebo nezávislosti no sobě, zytnenf <2 mV mks, 
nopětovó stabilizace +0, 01% +3 mV, proudová stabilizace 
+0, 02% +3 mA, rozměr 245x140x345mm, hmotnost 8kg, 
napájecí napětí 230 V +10% / 50Hz 
4284,- rq 

mobil: 

Výhocinä 
el8m3p-lem 
(t243zomei33 ceiayi 

PM EC) 

e-mail: 

605 

ame@ame.cz 

KKKKKK 

•-•—• 

1 142,40 KE 

4 .4 

Obj. č. PE2-7200052200 
Osciloskop BSS 010V jednokanálový 
tom* pc +- 3 dB) 
Pfesnost 3%, vst. impedance 
1 MOhm/25pF 
Osciloskop 10 MHz s vysckým výkonem 
o za vynikaKcenu. Přistroj ma velice 
snadnou obstuhu, je příruční a lze jej 
snadno přenášet Samozřejmě že je 
tento jednokančilový osciloskop vybaven 
kalibrovanými polohami nastaveni 
svisleho vychylovánř o časově základny 
Zabudovaná funkce spouštěni (trigger) 
zajišfule pIl každá frekvenci stálý obraz 
Dodatečně je lento mockl vybaven pro 
provoz X-Y fosyl o kalibrátorem 'tench° 
čidla Technicka dato, urychlovací napětí 
cca 1 2kV, svisle vychylování til 10/K11. 
2 229,90 Kč 

— ) 

Nä. 4 284,00 Kč;I:g r-

--- 44 es. 

Ida aeš 

_Ak • it • 

OEOEt re* 

Obj. E. PE2-4000111200 
Ultrazvuková člstička 

55802F (FC0802F) 
Přikon mox. 50W, objem 

0.751, f=42kHz 
Timer ma 5 nastaveni, a lo 

180-280-380-480-90 sekund 
Určeno pro čištönf CD, 

zlato, střibra, ocele, Rozměr 
21Crx158x125 mm.Viiha 

1,3 kg Lze dokoupit čistící 
prostředek 16101060). 

1 14.7,40 Kč 

k 

e!-- 2 729,9OK. 

irez 

eOE2 

VIL OEN" 
— 4451,70 KE... 6--

44 

obj. č. PU-4000003400 
MĚŘIC( sonda k osciloskopu 1X60-HZ36 
1-1, 1 10, šiřka psOmo 60 MHz DC, 5 en5, vstupní Impedance 
10AA (ph vstup imp osc IM), vst kapacita 18pF, Up 600V DC 
461,70 Kč 

WZZ9 
- 479 60 KE , 

411,44 

• 

VilDRODEA 

- 1 143 60 Kč 
lei' be rö - 

II • G-
. 

imumir  

Obi. E. PE2-40001160 
Transmitter pro přenos auck o video+IR AVS31 

i 2 4GHz, dosah 100m volne prostrar 
Bezdrátový AN system - umožňuje přenos AA/ signálu bez pou 

kabelu Přenáší barevný obraz a stereo zvuk z 1V, videokame 
DVD prehrervoče, videorekordéru nebo PC do televundno pre° 
nebo jiného PC. Bezdrátově řešení pro kvalitní přenost A/V. In 

přenos pro dálkově cvladoče zdrojového zafized v pásmu 434Mt 
Pohodlf bez zbytečných kabelů a kroků wk. Dosch 100 ni 

volnem prostranství, 20-30 m v dome, byli Soda obsahuje 
vysiloč, 2 ks napdjecfzdroje, 2 ks prop kal 

1 143,60 

.4 

285,60 Kč 

re 

Obj. č. K2-4000099W 
Servisní soda nářadí CS501 
102 nástrojů, bezpečnostní bi 

euveřdelně obsáhlá a funkční soda obsahující 95 b 
vně bezpečnostních nástavcu v metrických o palcový 

mírách. Mimo běžná nástroje PZ o PH sou zde i všecn 
torxy od T5 do 1,10, imbusy i vrtaně, hvězdičky, trojhrar 

vrtulky, tisícguany, dvotbo 
285,60 

Obi. č. PU-4030125200 
Lupo stolní malá 
barva zvětšení 3 + 12 dioptrií 
Nezbytný pomocn1k ph práci, stolní lupo se umistuje 
praccivrif plochu tupa je s osvětlením T4/I2W 
479,60 Kč 

irttiÄ „. 

-OE« 
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BATERIE AKUMULÁTORY NABÍJEČE 
SÍŤOVÉ ZDROJE*SVÍTILNY*TESTERY 
REPASE AKUMULÁTORŮ A VÝROBA AKUMULÁTOROVÝCH SESTAV 

OLE VASEHO POZADAVKU PRO VŠECHNY APLIKACE 
* rä- * * 

eo 

3 

g 
All• --14-70110%1 .«.. 

FULGUR 

BAT TMAN 

/lee. -0"16 

www.batteriesocz 
FULGUR BA1TMAN, spol4 s no., Svitavská 39, 614 00 amo, tel.: 545 197 108, Info@fulgurbattman.cz 

Aktivní chladiče s ventilatory a termostaty 
pro chlazeni výkonových prvků v nf technice. Dodávame 
chladiče (CHL45B..) nebo sady s ventilátory (CHL45V..), 
termostaty nutno objednat samostatně (Viz www.ezk.cz) 

typ PoP is 
CHL45V1-12 . chladič + lx KDE1208. 0_36KAN 
CHL45V1-24 ' chladič + 1x KD E2408, 0.36KM 

rozm /ram 

— 81.70.80 
81.70.80 
81.70.160 

cena 

168.00 
179.00 
334.00 ClL45V2-12 chladič + 2x KDE1208, 0.28KM 

CHL45V2-24 chladič + 2x KDE2408, 0.28KM 81.70.160 356.00 
CHL45V3-12 chladič + 3x KDE1208, 0.22KM 81.70.240 499.00 
CHL45V3-24 chladič + 3x KDE2408, 0.22KM 81.70,240 532.00 
CHL45V4-12 chladič • 4x KOE1208, 0.18KAN 81.70.320 659.00 
CHL45V4-24 chladič 4 4x KDE2408, 0.18KM 81.70.320 699.00 
CHL458180 chladič pro lx ventilator. 2.3K/AN 81.45.80 119.00 
CHL45D/160 chladič pro 2x ventilator, 2.0KM 81.45.160 236.00 
CHL45FI240 chladič pro 3x ventilator. 1.6KM 81.45.240 352.00 
CHL45H/320 chladič pro 4x ventilator, 1.3K/W 81.45.320 465.00 
KSI R-045 termostat 45C, spfnaci, vratny 32.19.12 135.00 
' KSI R-060 termostat 60C, spinaci, vratný 32.19.12 135.00 
. KS1R-070 termostat 70C, spinacf. vratný 32.19.12 135.00 
KS1R-080 termostat 80°C, spinacf. vratný 32.19.12 135.00 
KS1R-090 termostat 90°C, spinaci. vralný 32.19.12 135.00 
514206014 termostat 60C, rozpinacl, vrat. 31.21.20 135.00 
KS070-R... termostat 70°C, rozpinacf, vrat. 3 2x20x 22 49.00 
KSD8O-R... termostat 80°C, rozpinaci, vrat. 32.20.22 49.00 
SM 2090H termostat 90C, rozpinaci, vrat. 31.21.20 135,00 

Úpinou nabídku zboží, aktuální ceny s množstevními 
novinky, mimořádné slevy a doprodeje nalezneteve-o chodu. 

CHL45V4 

KW:naafi s CHL45V1 

.S 

\If 
6 

K008780 s CHL45V2- 0 011111-

• 

Ý . 

tel 

josate, 
d 

.„)41, • 

A0144 
reP 

104-2'.41:-P.P4 
KS1R SM 20 

slevami, Uvedené ceny y Kč Jsou MC včetně DPH. 

sez .cz/e-s oe 
ROŽNOV p. R., Tylovice 1880, tel.: 571 651 321, fax: 571 620 576, mobil: 605 463 743 
OLOMOUC, Hälkova 2, tel.: 585 511 211, mobil: 605 463 655, fax: 585 511 257 

http://www.ezkicz, ezk ezk.cz, objednavky@ezk.cz 
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Electronic Cornponente 

Funkce Buy umožňuje velmi rychlé podání objednávky všem, kteří mají-
k dispozici hotový seznam výrobků, které si chtěli koupit. 

Aktuálně máte na výběr elepättey,lcik richlüptedhOMMIneniku: 

K1fflefenfm gbeite, ulit" .ellotothirrirantitn exelf 

teitenerrivffligi pt5 

Podrobné informace naleznete v sekci leovéda n 

Transfer Multi Elektronik 
The Czech Republic s.r.o.: Stdvirenskit 406/17, CZ 709 00, Ostrava, tel.: +420 59 66 33 105. fax  +420 59 66 33 104, e-rnall: tmeftme.a, weev.tmem 

Sidlo: ul. Ustronna 41, 93-350 Lodz, Polsko, tet. +48 42 645 51 44, fax +48 42 645 54 70, e-mall: exportetme.eu, vevrectme.eu 



EFFICIENT WIRELESS SOLUTION 

.GSM/GPRS 
850/900/1800/1900MHz 
GPRS Class 8 a 10 
Embedded TCP/UDP/IP; PPP 
SMD i konektorové verze 

GSM/GPRS/EDGE 
850/900/1800/1900 MHz 
GPRS Class 12 
CS1 až CS4, MS1 až MS4 
Embedded TCP/IP 
USB, UART, Bluetooth 
SMD i konektorové verze 

UMTS 
Single band 2100MHz 
Quad band GSM/GPRS/EDGE 
HSDPA 7.2 
USB, UART, I2C 
GSM/GPS 
20 kanálová navigace 
Vysoká citlivost 
Krátký TTFF 

;:;9119 
›\ 

vet" 

17.3 

OEM 
M M 

M 
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Microdis Electronics s.r.o. 
Vojkov 103 
251 01 äíčany u Prahy 

Microdis Electronics s.r.o. 
Capkova 22 
678 01 Blansko 

Microdis Electronics s.r.o. 
J. Kráfa 7 
974 01 Banská Bystrica 

musintanaliMal If • fitjt. 

e • 41, 

-.see 

M icrod 
z 

Microdis.CZ@Microdis.ni 
MicrodisSK@Microdismi 

www.microdis.ni 



Prodej repasoraných měřicích přístrojú 
Tel. r: 543155252, 513255251 

El IM• %X laymebi 12, Brno 6)11 Po e-nual:eree-adettenmc 11110:derbewace. 

Výbörova nabídka komisních m. p.  

‘15-rilückarr: Tek 453 2..60MHz -5 900KI. Schlumberjer 5212E 2850051112 s 
DNINI -37 5410Kč. C1-99 28.1005.111z -3 125KI, C1-64 2810MIlz -2 000KI, 
13/4566A 2:4120MHz -4 9001a. BAI550 2‘235411z -3 500K, OPI1 220 dig. perna-
liebižný use. -2 900KI„ Precek 6506 2‘61/MHz 800141. 
üriterátorr: .Agiltro 8648I1 GPI/3 93:111 ai 2Glšz -50 000KZ, FIT' 8350B 
41183595A soccp g 10h111z až 26.5Gilz -ify9 000Ke. lIP 8620C11111624011 
av.eep,g 2Ghz až 8,4G1Hz -15 eeoxe., Wi/tron 6637A sweep.g 24111z 18411Iz 
-38 000Kč. HPS69013 569311 aaseep 4Gliz až NGH7 -12 01101a, Hpstilaš puk, g, 
1 Hz a7 5014Hz .4 StIOKF, HP81/10A pula 2a. 1 Hz až 10MHz -3 000Kč. 
IIPS6len NI71 1,543hz 42 4,3Gliz -12 000Ke. BIS1592 pua. s}nt 0,111z al 206111z 
-4 5410KI, 1314536 pflog. ant. 10Hz až 122•1Hz -3!AOKI. 1-31.1.546 pto. syni. AMIN' 
10Hz a/ 110MHz -1 906Kč. BM516 televizel gem -3 900KI., I1M492 10)17 až 
105.1Hz -1 900Ke. 

miliruttinetrrz BM5I S multirtactr miltl-eltrtsc/r 1.2G1 lz -3 500N.I. 
11M579 rralivel:mer 105.111z -1 900Kč. FIP436A waluneur 10034-12-50611z dle 
zsv1eneho aenzeru 000KI, HPF-ISIH senior pro 1-1043m 14111/4141z.11/41H; -10 
ai • 35d13m -18 000Kč, 111134115A NrItZ07 pm HP436.A 50\411z-266Hz. -30 ai 
-20d13:n -25 °NIKE, HP3403C IRAIS sohmetr. DC do 261111 -2 50111SZ, BN1553 
aektereve a- 0.1 až IGID • 11 990KI„ 1.1 M532 veklerea-S soltmelr. 11011z až IGIlz 
-61.100Kě, NI IPSO atelni Lift 6.5digit -1800 KE, GS Dh144113 stole' U-IR 
-2800KI. HP34-101 Ul R 6.5diga. -19 7011KZ, HP3458 labor-aorta atohni UIR 
8.5diviL -104 5oofs.e. 65,1545 trukruseltesetr, pikeampermetr -4900Kč. 
lLLCGa ineiiie intreance: 11\1535 ereič imp, 0 ai 1105411z -8 500Kč, Bh1591 
aut. RLCG nsčhe.. 10011zOElkili -I 900KI, BM593 lab.aut RLCGOU 101/HzOE 
lkHz -7 5110KI,11h1595 Iab,aut R4CGQ mehe 100Hz a) 20kHz -15 000KI. 
,eerAtryilnl nePrriA. analruitorr: 11P85951. 04 41101 105 sa. 9k1 t. al 6.5(311z 
-105 700KI„Advantest L3641 a*. 91.1Iz 341-11z -95 0041Kč, Advamesi R3131 a.a. 
9kHz ai 3C/Hz -68 0430KI, Tettunis 4921(13 r-a 10kHz až. 21GHz -79 000lič, 
HP8756 scalar n.a. 10\1Hz-6/K41z -25 000KZ, Wiltron 560A scalar na. 10MHz-
40611z .25 0006a, Willren 561A ‚calar p.a. 106411z-40G11z -38 000KI. 
elkit'e: 110 5345A 5353A 535-1A 3:40-500MHz. la 0-4611z -25 (AOKI, [10 54813 
Ifflz-263GHz -48 700Kt. 1111/41642C 0 la 1.2543 Hz -7 1100Kt. 
Zairtoie Dez HP66I IC přeseý GPM:RS:32 0-8V 5A -7 060Ke, HP6633 A GP113 
Meats (1-20V30,A 200W -12 450Ke, 111,6621A GP113 0-7VIOA, 0-20V -IA 

0410KI, Ilp 6645A GP1B 0- I )0V,OE1.5A -13 61/OKI, Arnett 1002 pteaný Gills 
0-18V4A -5 2.50Kč. 13%1572 2\0-30V. IA •1 400Ki, RAS (30111 NGPX31.10 
0-35V1 10A -8 WOK& EMS Power A390 13.5V4 -.500KI. 
greizni nti.stroje; 1113053 VN AC Inter 100V-5kVi 10mA -25 000Ke, NPO 
61A metre pieeheakwých t•ipord -4 000KI, Rem: 51 k resizim el.spottehidi 
-9 DOOKI, 113/1:56 MI GN11,1-2500D do 20GO -9 000Kč, PUI91 k reaizim el. 
me/ -91/00Ki, GIGATIST 506 mete izeLitaich odpeett -2 000Kč. 

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

měřicích přistrojd. 

P &V ELEKTRONIC 
spol. a r.o. 

isses "- --'-• ř ; ,_, 
_, c  Nad Rybníkem 589 

19012 Praha 9 - Dolni Počemice 

VINUTÉ DÍLY PRO ELEKTRONIKU 
Samonosně a tvarové cívky 
Antenní spékané civty 
Zákaznickě vinuté dily 
Měřicí cívky a senzory 
Transformátory a ftirrivky do spínaných zdrojů 
SMD tkrmivky a prevodniky 
Toroidni síroví transformátory a tlumivky 

MECHANIKA NEJEN PRO ELEKTRONIKU 
Nästrc¡e a přípravky pro elektrovýrobu 
Elektroerozivni drätove řezáni a hloubeni 
Konvenční broušeni na plocho, na kulato a tame 
CNC soustruieni do prer.ěru 41 mm 

Provozovna 33544 Kasejovice 389 

Wean: 00420371595412, fax 00420371595280 
pvelektroniogpvelgkenic.411_1 

http://mw.pvelektronic.com 

Fri2 
et 

MEDER 
•lectr•nics 

- e--

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

Tel.: 234 718 817 
• Fax: 234 718 833 

salesczech@meder.corn 

VYSOKONAPĚŤOVÁ JAZÝČKOVÁ RELÉ 

SPÍNANÉ NAPĚTÍ AŽ DO 10 KVDC 
PRŮRAZNĚ NAPĚTÍ Až DO 15 KVDC 

1 AŽ 2 SPÍNACÍ, NEBO 1 ROZPÍNACÍ KONTAKT 

OE11;Ailli ztüllssiuntjuibil9tsiati: 

www.meder.com  
' tilli?e;seje','-1-1: 
--..J /?e;te.»#. Zlierr? 

12?_earb?...-.2tAdilr.-11d;ü. ziet/...e..);* 
; a kitauzio) elibl.:Jtibt ;9/Val:JOE/gib:IV 31-.2)ertiiii.,-2-.r:j1 
• Lzre141341*4119-1.-CTE.L! Ziek:199,,  

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

Opravy (opravy přijímáme osobně nebo poštou) 
- záruční a pozáručni opravy elektroniky a domá-
cích spotřebičů značky Philips, Braun, OTF 
Prodej (zasíláme i na dobírku) 
- prodej elektroniky a dom. spotřebičů zn. Philips 
- prodej náhrad. dílů a příslušenství k výrobkům 
značky Philips a Braun 
- splátkový 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 prijImat 

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-mall: phservietelecom.cz 

Otevírací doba: Po - Pä 8.00 - 18.00 hod. 

XI 



gN® obchoci 111111111141r 81 
ELECIRONIC s elektronikou moRovn, 

noldr ue d 1 

5 F23 080A-2083 HSL 

RELEH7DOE12C 

N-CT-93 9 D 

MW2078 751-394 , MY/6278 751-420 OE MV01613 751 

427-129 

PrograrrovateInä &beta N 
Dual 4b.d. binannůBCD WW1 
Counter DIPI 6. 

625-035 

Ventlator SUNON 3212Crx33 mm, 
2241240 VAG93 mA 5060 Hz, 
kh.coé lolisko, 3908 merod 
(23 (FM)' 31 ttiA, 2.300 °Lenin. 

634-108 

Rel4 1 ptepinaci konukt 35A 
(Nita 1 2 V 85 Ohm. 

L-FX300VVVV-5 (3LED) 

KD1206PHB2 

RG-MD-75 

730-311 1 MW0920G 5 

Al.kropaječla s e(ektronickou 
(miL ropfocesorovou) regula-
cl leploty, 230 ves W max, 
200 °C al 430 °C, yhodna pro 
pájeni bezolmmatyrni 
pájkami. 

Super rychlá inteligentni 2 ka-
nálová nabijela CAMPlus 
s vytenirn peo formátováni 
a obnovování 10,i11-1 članků_ 
Nabijeni 4x AA/AAA. nabjed 
proud 800/303 rnA. Dodävä 
se v krabici se sitovjm adap-
térnm, CL adaptérem do auta 
a LIS8 kabelem pro napaseni 
z poUtače. 

511-950 

LED pasetstranovesvitki, bar-
va teplá bib. 12 V/ 0,4 A/1 mn' 
(aka 5 mot úhel 1COst.ltvede-

Délka pásku na circe je 5 m. 
1 rn ks (ED 

625-061 

Ventilator SUN ON 62r60x15 mm, 
12V DC/94 mA, e•tine kuličkove 
lesto 3039 mead (18.0 (FM), 
32 (bk. 3 800 ot/min. 

Joe. _OE 
TRHEI305-1X15 

KDE1208PTV3 

-AL 111 
610 

Transformátor HAHN EI 
3 VA, ta 40 CIF. 230 WI 
700 mA, hermeticky WM 

625 

Ventilator SOWN sexeeo 
17V DC/70 mA, Alagtev 
blisko. 52.67 mead (31 
26 dhlk 2300 otdmin. 

651-245 RG-MY1514 BAUstejne barvy vodku 651 

Koaxialru kabel od *nec. 
koho Wroke HELUKABEL, 
75 Ohm IRG1 79) vr4rj.Li prilmér 
3 mm lanko, útlum 100 MHz 
28 (191100 in, 200 MHz 
41 d81100 m, 500 MHz 
69 (03/100 in, 800 MHz 
92 d8/1 03 kapacita 63 or/Tr', 
zkacuraci tmitel 76%, vhodný 
pro konettory SMB.Cena za meu. 

- 751-351 MW3278 
 1 

Sjtový, zdroj (adapter) 9 V 
DC/2000 mA nestabilizovarrý. 

Spičkova univezalni rych-
lonabijeci stanice Intercept 
AlW6278 s indikačnim LCD de-
plejem. labi niezavisle 1 al 4 
članky všech velikosti, obsahuje 
mikroprocesor a sr,bijeci funkd 
pro oživováni článků, 

-.KM» 

Cu tierra 15x (7x0.12), 
Cu 74,12 J folie, net. 
ni bey jednotlivych 
za beery mem. 

751 

Super rychlä imeligentni 
¡KW AA/AAA/9 V NiCd. I 
Kontrola napal a teplot 
pujen) bud ze silts nebo 
rnobilu vč. adapted). V t 
Nabrjeci proud pro AA 
mAl Nabiji jednotlive 
samostatne„ tj. 1,2,3 rie 
články najednou. 

UniverzaMI automatická 
procesorová rychkenabile< 
nice modeWskych hater, 
pro 1-10 NiCd14.111t 
s mo2rosti nastaveni nabi 
prouiu 0.1-4 A. Funkce vy 
Obsahuje 1ep?otni soini 
Lute delta 1, delta V, mai 
lotu, max. napětí. Napar 
DC (konektor autozapalo. 



MW2173 F-DIG.E609A 751-432 

Znakový adapter Com(, 
pro noteboky automobi-
lu - vstzpnl nape' 12 V DC, 
vystup e mottle nastavit 
na 15/16/181520122/24 V. 
Extrémni proud až 6 A (roux. 
120 stači na viechrry note-
booky. Baleny Wm 4 6 ion-
covek_ 

F-CT-T203 759-269 N-CT-127 
 e t  

Bateriová svitůna se 7 vysoce- Antistabcke rovná pinzeta sYy-
svit;v¡mi LED, až 20 hodin icon- neitelnyrni plastovjrni hroty 
tinualniho svicení, °dolma včči Délka 130 mm, štila Motu 
otřesům, napdlenf 3x C (maly 1,8 mn'. 
monoelťnek). 

752-363 t F-THERMO 093 759-063 

Stolni digitaln( teplo-
rriN s hodinarni, rozmery 
164x125x66 mm, hmotnost 
0,305 kg. 

4-4 

N-a-123 731-451 

N-a-122 

Antistaticka rovná pinzeta s e-
méritetrvni plastovymi hroty. 
Délka 130 nim, šifka Motu 
0,6 mm. 

731-450 

Antistaticka rovná pinzeta s vy-
menitelmjrni plastovjrni hroty. 
Deka 130 rom, hrotu 
1,45 mm. 

N-CT-936-938/T-58 730-317 

www.gme.cz 

Hrot pro N-CT-936E50 . 
a N-CT-938E50, šiřka vrcholu !III 
hrotu 0,25 mm, kratly (vot. ' 

N-CT-123-TIP 

N-CT-122-TIP 

RR W5-0.15R 

731-455 

731-485 

Vrennelný plastosY hrot pro 
antistatickou pinzetu /I C1.123. 
Sirca hrotu 0,6 ovo. 

Digitálmi termostat tydennk 
lze použit s vetšinou topných 
systemb. 

N-a-9822 731-377 

Sada 8ms šroubováčků s lupou 
v plastové krabičce (T3, ľ4, 
15, 16,60 mm, Pentagon, Y, 
2x50 mm). 

N-CT-9214 731-398 

Sada lOti jehloech pilniků, 
délka 180mm. 

731-484 N-CT-18 731-394 

Vyrnénitehrjr plastový hrot pro 
antieatirkeu pinzetu N.CT-122. 
Sna hrotu 1,45 mm. 

311111Let 
114-119 

VYkonový rezistor dratový 5W 
591y kerarockém peach. 

• Na zrxel  dci5ixy.CenyjwuvťetriéDreeeovA eyby vyhrazen 

Akee MY!, cOEd 1 vvorodanizason. 4•011"dr. 
• 

Nai 

INFOLINKA 226 53S 111 Po-Pb 8-16 hod, ) 

1111‘4111141i 

Kleště ploché, zahnuté, hladké. 

E100M/200V 123-295 

OE% radiálni 100 uF1200 V, roz-
e mery 1605 mm, fi/s4.7.5 

85 C. 

4 IEM 

eb„ 
4), 

Praha velkoobchod: Kčifikova 77, 186 00 Praha 8, e-mail: pfahaerne.CZ 
Praha maloobchod: Kfilikova 77, 186 00 Praha 8, e-mail: praha,maloottchoclegmeAz 
Brno velkoobchod: Kolišté 9, 602 00 Brno, e-mail: kirnollgrnegz 
Brno maloobchod: Kolište 9, 602 00 Brno, e-mail: brnounaloobchgdriegme,cz 
Plzen: Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, e-mail: plzenecimMZ 
Ostrava: 28. Ifjna 254, 709 00 Ostrava, e-mail: ostrava@gme.cz 
Bratislava: Mlýnské Nivy 58, 821 08 Bratislava, tel.: +421 220 633 403, e-mail: bratislavaegme.sk 



BeeRival- wiz= 
• 48 tiolverzAtoych gioddrotor, mls où potelml 

odapary pne obrody y Mandl DI. 
• prIpotede k PC- USB pod 

• :Mkt -3 roky 
• podporo ISP 

Podporuje 

> 44200 
evodov 

Beelege n limuse-
• «trim tychty progenitor • kookier pre ISP 

• *Mae pdpoloniok PC: 
• US8 pat? 
- pinta pod 

• trouko • 3 roky 

Podporuje 

a, 44300 obvodov 

751m2 tee, 
• Wanly a eddy progratortor 
Noel MR • konektor pre ISP 
• pdp3Illdnost k PC: 
USB pout • motnad 
dodatoterie 
made 

Soartibtoo2 
pewee" 
>8600 

sibm 

Mere • *may tile', me* pee 
letroctdpit4F1 

e atrial°, put ISP 
• peposItetoottk 

pal. • mood 
Waled* max147 
axiom » 8300 

SovolPrai2 *maw 

r 4r-y -ffloor 
i() -00/ittjql 
• vvylonny a rychly pima:rotor," 
penalt • konektor pie IS  
• PoPeleinost I; PC: 
US 8 port • motnost' 
dodatottneho 
upgrade na 
Smart Prog2 

rC'DOEIILPeiTn°31 P  
Axon» > owe°. I 

prop rarnator pamati do 32 pinos 

", • •••• 
•••••• 

CE 

Pedants 
‚10200 
carom 

.1,, • 1.J. !L.!' +e Zee 

Doclaya ELNEC s.r.o. 

- elzv 
Y ilt51:77 .34:3 

OE• Er. kWh err); 

CIGLER SOFTWARE, as. OEier a zen,,t-e,-:.± e C`.k 
ram 12 6112 OEX) irn,71 1e, 4P52 7E11 

le E. 4552 2512 24] +,e,t,..p ow>. 2 
FNMA elektronik 3,f,t) OE Tel 0A 4,15012? 73535 h-tyn, 
te B33 51 Ef 5 tai E.I. 3'OE.;. rIrve,:reanda"2 
HW i 1 Ty,. 1033 143 OJ 1-laha 4 ir(t4etiw t.r 
te! 241 ei OE.i/ 84U. L' 222 513 833, AWN MA CZ 

Ryston electronics s.r.o. 1. f,,5'4 021772. PO ea. 13 ' 
143 0:.1 1."rha te, 225272 111 ta.r Z1E. 272211 

S.O.S. e>ctronic sra., 11 trxharni lt La) it d.ceice 
te 0.55,17er5 04 1J-16, br 055,.7136 (144E, 

V' roba OPS do 24 hod 
- oboustranné OPS 
— nestandardni tvary OPS 

(např. kruhové) 
• fotocestou max. 130x130 mm 
• frézováním 150x250 mm 

gravircieräni pfednich panelů 

KONEKTORY - BRNO, s.r.o. 

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

e-mail: brno@konektor.cz 

..1111, pi t, 1111.. OE ... dri 

ei.-7,7741, rOE :' E7e- :747f*-1, 1i --f-l— 
, 'eve ,neyetteite.sytelj 

.„,, , .ri r , 1. 'ez.,i•,., prjg el,ektronem, I 1 , •, 
Le»i ffriirpri;:i 11i....OE , 11 - 
fig9.112-t.,19J19*:;-2iii{il. 
- editor schematických značek a schémat -, z 
III. - editor patio a plošných spolů - :Zia:4, rOE, 
- automatický nšvrh Spojového obrazce - 
- tisk • PostScript - (Extended) Gerber - • L 

- NC vrtačky- frézky • osazovaci autornaty -" 
eli- PCL - HPGL - DXF - BMP .WMF - . 
011118I ,4 II 1181 Ii '11 Llülfift -. 11 
Ing 736,44 Mytäedek. 1.1 In.. TOM43 046 .. 

. lei 608 433 730 1 e-rnet 133200003n1332044 i d  

ľj 1 OE riza0)6zef,4-,1, NviwAyle20,o/ez  
o 

www. a s x. cz 
PRESTO - USB programátor 
Nový ISP programátor pro PIC, Atmet 
sériové EEPROM a Flash, CPLD Xilinx a 
další součástky - Dena nouze 1 980 KČ  

Vývojové prostředky pro Microchip PIC 
Emulatory, programatory, vývojové desky 

Kursy programováni PIC 
Naučte se programovat mikrokontrolery za 
1 den! Kursy pro začínající i pokročilé 

Překladače C a Pascal pro PIC 

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

Programovatelná loglka - XILINX 

Vývoj a výroba elektroniky na zakázku 

AsIxe sASIrt tasprsa.M.ennä 4 
150 00 Praha 5 

Tel.:257 312 378 E-mail: asix@asix.cz 
Fax:257 329 116 Ceny uvedeny ber DPH 

Dokonalost & kompetence 

Patice od 
claktronik N a 

součástkový distributor .1 
• Rolts-kontorrn ibezolcrowe offledent patio 

• stkustrufene prend kontakty' 
ppzlitOopýrnIvnithürni prepare 

• poconovent kontaktů bet obotthu atom 

Precizni dutinkové a kolikové bey pro 10-OIL 
V letaact I SLID techrice. s kirren rioyoraill a too-
kovacirn koilderettitotern, niztia zastavbcwa vyška 

PGA patice pro letovacf a Wire-Wrap techniku 
ScAly a kolikovn zetičky, kolky ve třecn 
'leech dálluich. korreanace s PLCC 

ÓESKÄ REPUBLIKA 
39901 Milevsko, nám. E Beneše 10 
Tel.: 0() 420 - 382 / 52 10 70 
Fax: 00 420 - 382 / 52 10 25 
mobil: 00 420 - 602 / 486 335 
distrbuceeischerelektronik.cz 

SLOVENSKA REPUBLIKA 
Trenčin, 91311 Trenčianské 
Stankovce 367 

Tel.: 00 421- 326/ 49 72 17 
Fax: 00 421- 326/ 49 72 18 
mobil: 00 421- 905/ 914 617 
fischerelektronbenoxtra.sk 

PLCC notice 
) Lelovaci i SMD technka, kombinace s PGA 

• -.4 

•••••• 

«Mg 

••••• 

http://www.fischerelektronik.cz 

ti. 
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COMPONENTS.poi sr,  
šzumr 1110VACAID C  RECTRON 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 

HCF4541BEY prootirrovvielrrý čascriat, DP14 

%trot 000-15F1 tAi EPROM Imes, 150n. vývody ROM kciroabbl I ni 
8T24COM31 EEPROM 512e. aortal CC, OPS 

5714=7020 tinenCivd ((PROM 2K 1,C, kontakty, pro bp tube 

STS71-10136159113 2b ppotitat, 2K OTP. AO pier. 12 10, mil. 020 
STS2725616rkAM) Ob. ppoett4t, 41( OTP, AO pier, 20 90, ire, 8028 

S15774506 

STPIC6425911 

U.4741CN 

ICA7339 

L512404 

STIC3080 

L49701 

75.55.5CN 

TSSŠEID 

MA6131 

L49744 

1363375P 

L781.08C0 

L78L15ACZ 

L79L09ACZ 

P5KE1Cr...4 

P6KE38.CA 

1 SKE62CA 

STP5I545CT 

1311341.3000 

BL11.132 

16UV464 

1.1.47824CV 

51)031420F' 

SW6040516 

1. 

3.60 

32.53 

4.54 

10.03 

50.03 

50.00 

Ob. omelet, 21(0TP, AJO pier, 121,0, LCD, OFP5.2 70.00 

MO Watery výkonorý »armor/O.:My latch, 3024 15.35 

operatn1 meadow-at. DP8 100 

Remo a.bdio proceeor, dprt tioni, DP23 26.43 

drouidnovj vyrrinbci °brad. DPI 10.66 

obvod SLICCOPSLIC, pro tniekort, PLCE.44 9560 

3663 kon voter eleeronickitho uç.4aL SOIS 7185 

aims tabiread, do 2,71112r, OPS 5.43 

$RO CUM takorad, do 2.71ett, Industrial, 504 eso 
dvojitý stab bailor .5.11P14 • reout RA. 561 30.68 

vykeeorý sPeaný napplator 3.5A, PCMKROP 158.85 

regol. P4tokodui repini - 47111.64. 70220 10.03 8.60 

Sly suet LURK »pet! •41.1100ink. 508 120 2.20 

stabalz.Mot nape,' • 151P100o4, 7012 3.20 2.20 

Mobaletor maple -914130inik. 7082 3.2o 220 

tenet 104.600VV1rro, obotaarerný, ni ready 4.00 130 

Sanei' 349400ýetrns, obou inertly, Weird %ewe 4.00 330 

banal; 629.1500411 obou vyrody 650 589 

Schattkyto ‚Sada 45V-154, 70220 500 280 

trtak 600V-40.4-50inik, Mee TOP3 29.60 2293 

nee bennetor kIPN 9009-54-7011, 70220 5.00 280 

banz.etor tiPN 10001/44-7041. 70220 5.00 280 

stabilizinor napdti .249114, T5L, 70220 103 ZOO 

/4-1403FET 200V.33.4.63n13-704i Ed2A1111218 3180 2900 

SMD ii14408,17 SOV40.4.16n1.1.150.1( R.,.....5010 32.70 25 51 

25-
255 

20.00 

322 2.10 

8.60 6.00 

38 00 20.00 

3800 20.00 

40 00 

15 50 11.00 

220 1.23 

2145 1503 

935 6.03 

73.10 40.03 

61,93 39.50 

4.53 2.90 

4.80 3.00 

2511 17.00 

13243 110.00 

100-
1 63 

500 

1.00 

1.00 

1.00 

2.03 

203 

420 

1.03 

18E0 

1.00 

1.00 

1.00 

15.00 

13.00 

Ctrypse. welod•rey bat OPH 

Michalski 12a, 140 00 Praha 4 et: 241483138 fax 241481141 eraficomp.cz 

IISACOURC 
BS ACO C CZ, &rat Brno-CZ 
tel.: 00420 1 633 797 
BS ACOUST Red - SK 
tel.: 00421 34 4511 

R r ODUKTOU 

REPROSOUiTA* 

OZVUCOVA TECHNIKA 

CARIEI-P': 1‘, IONA, Aril) STEMS 
t 

tie oil I" cec o m 
ELTIP s.r.o. , elektrosoučástkv 
Velkoobchod, maloobchod, sasilkova služba 

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

eltip@eltlp.cz www.eltip.cz 

1780ÇC" ST TO220 á 3.90:50ks NIAN232IN TI 46.8020ka 
L7805,14111,' 10220 Š. 4.90/50 NI.NN232EWE 4 15.5010 
PC817 Sharp ri 2,90150 :NE 555N ST 4 1.9530 
TV1-264 -6 7 ' PN a 29.0 lks 111N 2001. N A 2 gn,1% 
Relit SCHRACK RT 424 012. 024 ( 2x SA) 12,24 VDC Ň 45.420ks 

Reli SCHRACK RT 314 012. 024 (1x16A) 12, 24 VOC á 45,420kS 

Reli SCHRACK RT 314, 424 730 (1x16A. 2x8A) 230 V - A 89,420ks 

Baterle lithiové CR 2032 PANASONIC á 9,50/10ks 

A ktualni ccnv danich soneastck vontas'ku c-mai1cm. faxem-

Ditntakao poimmentu ERIKA, LINEAR TECHNOLOGY, MINOR, WAGO,.... 

Pro dodr2eni cci'ž tohoto inicratu uvadejtc 
na objcrinavkach kód SPEC. NAB. 01/2008 Ceny bez DPH 

Plošné spoje rychle, levně, kvalitně 
Zhotovíme jedno i dvojstranné pl. spoje dle časopisů 
AR, KTE i dle vlastních předloh. Běžné dodací lhůty 
t' den ai 10 dnů. Po domluvě i ex ress do 24 hodin. 

Borská 33, 301 00 Plzňe 
tel/fax: 377326701 mobil: 603264981 

www.elektrosound.cz e-maikobchod©elektrosound.cz 

41FLAjzAp tture react A soma ettinanicr I P•jtv J.« 

.OE ove•IIIr 11•OEIMMIEMM•11" • • lowIlm• •••••••••OE 

Zakázkový vývoj a výroba dle požadavků zákazníka 
osazováni desek plošných spojů, programováni, kornpletace, baleni, 

•••••mr•elm!waImmi-OEsmoor 

írnt FLWAR, u a er dbirr eu tea ta•rnstatryn men elrannaidechneen. 
ineanimu kufflo ire serum men lanitupre w riewn2 ru taken' a 

fraknernairnynu terria 

Systém pro návrh desek 
plošných spojů 

Distributor: TE.!. Ing. Aleš Hanudek 
tel.: 603 540 067; fax: 371 725 588 

teulimaja http://www.formica.cz 

OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA A ZÁVORY 
INFRA ZÁVORY 12m 

REFLEX. ZÁVORY 5m 

DIFUZNI ČIDLA 1,2m 

INDUKŠIed ČIDLA 6mm 

PROGRANOVATELNII ČIDLA A ZASORY 

Použiti kontrola osob. pfedmětu, 
rozměru, ochrana objektu 

nisiAstuutat arAsAtril PRisntchie 

(ELFA P") 
Rečke 22 

388 01 BLATNÁ 

e-mail: srbeitfa.cz 

http:// %mom. Oa. cz 

tel. fax 383 423 652 

Konektory, napájecí zdroje, 
ventilatory, součástky 

Naše provize pouze 5% 

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

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

mobil: 605 567 231, 776 567 261 

XV 



(.1,1 

vyhistiávania- méfen karri0 

TA 
minci přistroj pro DV13-T 

Maxpeak''' TAM le ručni mere ¡Astral pro snalne 
a peesné rnefenf všech hlavnich parametrů po-
zemniho cfrg signalu s modulaci COFDM 
(DVB-T). 

rne.rení BER, MER, SNR, úrovnä 
vyhledaváni a identfikace (ND) kanálů 

SAM 
miřici přístroj pro satelitni přijem 

Pplaxpeak'' SAM je ručil mete ptistroj pro 
snadné a přesně nastaven) satelitnIch antan 
a pro rrefenf digitállho satelitnlho signálu 
(DVB-S). 

OE rychlé vyhledáváni 
OE přesné měřeni 

OE snadné ovládáni 
OE odolnost a mobilita 

Hlavni charakteristiky: 
- trek vendrii rozsah VHF a UHF 
meeřeni tirovrA VF signalu (rozsah 30 až 100 deuV) 
- miřeni BER (před a za Wee korektorem) 
- indikace kvality signalu v procentech (riverzni BER) 
- méten1 SNR nebo trueMER, CSI 
- akuste.a indkaze signalu 
• podsvIceny geařický LCD disciej 128x64 boCCr 
- automatické napeni anivnich ante!, (5 V) 
- provoz na balare a/ 4 bode nabijeni 2 hodiny' 

snadno vymenaelný vstupnl F-konektor s 
- nastaverd pomoci USB kabelu a win./ rozžiranl 
- rOrntiry 200 x 75 lc 56 rnm, hmenOst 400 g 
• ochranné poeizeo s popruhem 

 — vyetedani safesid 

COE % .OErá 44;È me: %-rjOE 
ea 

65.1NA: 

SEARC.104Ci 

e e - kompletnipestušensrvt pro TAM a SAM v cen4 (ochran-
ele dIF 07.7, • 'I ný obal. sřfový zdrcý + nabiječ, nabed do auta. USB 

mcVenicigititnilio tagnatu kabel, vstopnl redukce) 

airitechill 

redha 

-IL 

přesně nastaweni pozice 

Hlavni charakteristiky: 
- okamlita autornaticka identitkace satelitd (al 70 pozic) 
- päsma C. Ku. Ka nebo L 
- miteni úrovni VF signale (rozsah 17 at 87 dBuV *43 da) 
- miren BER (pied a za Vilerbi korektorem) 
- indikace kvality signälu v procentech (Inverzní BER) 
- miieni SNR nebo WEIMER (rozsah 3 až 16 dB +1- 1 dB) 
- podsvIcenji graficfity LCD displej 128x64 boaů 
- DiSEqC (SAT A. B, C, D), 22 kHz 
• provoz na batene 32 4 hodiny, nabeene 2 hodiny 
- snadno vymirkitelný vstupnl F-konektor 
- nastaveni a upgrade pomoci USB kabelu a WNW rozhranl 
rozmäry 200 x 75 x 56 mm, hmotnost 800 g 
- ochranné pouzdro s pcoruhem 

Rovn ce 998/6, 691 41 Břeclav. tel/fax. 519 374 090 
e-mail: obchodgantech.cz, www.antech.cz 

Převodniky ETHERNET — RS232/422/485 

Různe prcuedeni, snadné poled, eke cens (ptevodrik, 
viebový server, FTP server, 1, zakezkový wttware 

Tep)oměry 

S vysturyi F15232/485,1_158. Ethernet 
pa much • (IP teplcrriš.) !Men( prírno ve *0 

Převodniky USB — RS232/485/422 

"Chybi Vám sene4 port," 
(Pine i průmAlove provedení, galvenicke 
odrkleni, ()Kenos %šech Signálů, vetuäld &rya. 

Máfici mode DRAK 

AD ;:fevcdriik 01 0 V, 4-20 ma, výstup Ethernet, 
USB, ed32/485 Nove ry:hie provedení 

Převodníky a opakovače linek 
RS232 i RS485/422 

Geluanicke oddálent, prepetbvš ochrana, 
různá crcroaden", vysokä spolehlrvcot 

Optické odděleni a prodloužená RS232 

I/0 moduly pro RS232/485/422, 
USB, Ethernet 

PAPOUCH s.r.o. Elektronické aplikace dle Vašich požadavků - www.papouch.com 
Strašnická la, Praha 10, tel. 287 314 287-9, 802 379 954 

smluvní distributor Tyco /Electronics/ AMP 

dodávky konektorů z kompletního programu _ _  _ 

konektory pro* 
Aim průmysl - CPC, HTS 

automobily - vč. těsněných 

elektroniku - včetně SMD 

Ťyco/Elecťron- tcs/ AMP 

smrštovaci hadice - i s lepidlem 

«3, ploché viceblove kabely AWG 28 
speciálni Výrobu 

SPECIALNi KONTAKTY ve NAAADI na zpracovani 

relé: z výrobni produkce fy SCHRACK a z produkce ty SIEMENS Trutnov 
jako součástí koncernu TYCO /electronics 

minims pro etcktiontInv - do DRS např.. SCHFtACK RT 424012,024 42.-

Telke konektory pro průmysl: fy H TS /elektrotechnik (iv HARTING, AMPHENOL . 
kryti at IP 68 / 20bar proud 10Aat 100A/25 Val 1003V 

VELKOOBCHOD • VALOOBCHOD • ZÁSILKOVÁ SLUt_BA 

KONEL, sPoii s co-

134 nskobystricki 132, 621 00 BRNO 5 41227680 

teL • fax: 5 41227678 www.konel.cz 
e-mail: konel@konelcz 

XVI 

BR 



IIZÍTIMOEINIVe 

/ 4/4.1212 Zásilková služba a vefkoobchod: Kosmova 11, 702 00 Ostrava-Pfivoz. tel.: 596 136 917,18 (7x1-16n.fax: 596 136 919 
4-0 e-mail: hadexehadex.cz ,httpAtvemv.hadex.cz. Při dodávce nad 3000,- bez DPH neplatilo poštovní. 

Prodejny: Francouzská 55,708 00 Ostrava-Poruba.tel/fas 596 962 669; Poštovní 23,701 00 Ostrava,teVfax; 596 113 389. 
Dobirky I na Slovensko- bližěf informace na ebu. 

SO 'RN PANELY 
Kód Solämi pane GoldSource MC/ VC od 2ks 
)rěenn Pro 12V zeoptem soustavu spkeM s akumulasteem 
Nape° naprizdno <21 NOptinähi raOrš 17 6V 1,hroteno z 
mcisclrfsralckých xternüneesolamita Otinhi s kalexrym klcsm skein 
(Nevin Me voděřzchparrAnšha a vzdutr* Sate Duralový rant 
Nuilka Mere Praccnni teplota •45t 

293 12V6V4 Max 054A) 40x17x22cm 1450,11040.-
3899 1714/12.4 (max 0,574) 36430)2 Ccm 2353,41660,-
3894 11W1OEN Imax 1,02A) E4x3ea km 410342890,-
3910 1234,42144 are( 2 27A) 67x54)2 Scm 3953,46390,-
3911 1214,5CMI (ma( 2,844) 40)55x2 Ccm 1099337950,-
39)3 Sciarnt teptlator C411.05 12V rro pane 4 do 5.5W 785, 

OLOVĚNĚ BATERIE RIMA 
amp ern at sty z I c siclryni paramelzy na wvng ado4.44 

Kód Obviní bezódribovb baterie MC/ VC 3ks  
R330 614/1,2411-Imar-184.`5s, Reel/. 97)24A/elm 85357 - 
R329 65412.8411- knax.42Ads R030nal 66x971.34irm 110,475,-
P.031 tffl--sams R.33rel 100x47x7C4rm 120,443, 
R333 INN 2.4h- Imaxx150145s, Ft x 15-11, 151)52194mm 299,4205,-
R339 121133.8Ah- krar=12A/55 13 nr.Ora 9645142rnm 135,491,-
R340 121(41,2An- krux=t8A.5s R.-12Orrdt 87x43xS2mm 135392,-
9.38 12V123M- rnar=3444, Reset 178)3E41mm 185,4125,-
P337 12V42.9411- knat-454/55, R•25rni), 79x9915envri 229,4150,-
R441 12V3.2M- knar.48.145s R 233-at 1345741mm 240,4163,-
R842 I2Vi4 541+- Xnatettes, Rx35111. 90x70.101nun 240,4160,-
R.443 12V(7,2Ah- hunt CA,A5s, R.25-r10,151.25.)43ren 350,4735,-
R845 121412Ah- Irtar--.163k5s R =20r:11151)98 r95e-m 5503370,. 
R846 12V117A11- Imaxx25.5A,Ss R.55,41,1811/77x167me 130,4505; 
11847 12IP28Ah- Imax-410k5s. RnItmL112b1264175 1290,4890, 
P248 12V.(33Ah- Imaim-331\hr5s, R.-1Crrn. 196x133x155 14934 1050,-
R849 12V/45.1.1)-'m2).450?-51 Rx1Ctril 197x145x170 1990,41390,-

NABIJEčKY Pb AKUMULÁTORU 
Nabiječka Pb aku 230V-/12W 10A-kód G826 

reed charakertaaa W 
pro balene do 1204h 
ampermetr do 1016)A 
noted ponstka 10(6)A 
napagnI 230V 

770,4 530,- 39s 

Nabfječka Pb aku 230V-/12W BA-kód G827 

11111I'1111111 1111111h. raniPzicturrieninkävr 
..... pro batene do 120Ah 

-Jme. 
ampeirnee do 1016)A 

; 

42321
. nožova peistka 10(13 naperd 230V )A 

njime:.••"---___71° 670,4 460,- 3ks 

Nabiječka Pb aku nebo zdro¡ 230V-412W 10A. kód G794 

14 7V naorardno 
I 3V ph zatšb ‚CA 
pro batera do ICON) 
5 LED (25-103% nabni) 
odvany tepelna,zimatova 
nap 230/ 160)75x45ern 

690,4 475,- 2ks 

Nabiječka Pb aku nebo zdroj 230V-412W 20/Lkted G798 

14,7V riaäraztino 
13V ph rate/120A 
pro batere do 203Ah 
5 LED (25-103% nabni) 
odvanytepelna z1-atová 
nap 230V 20errtMetirm 

1190,4 799,- 2ks 

ODRUŠOVAC FILTRY 
Kód Odrušovací Mtn/ 

I 

MC/ VC od 3ks 

r-e----a--- - 598 G599.G604,607,608 
(,1598 hě-12 12Vgi 124 ;to aulo ia k napieni 69.4 41,-
G599 TSK27 220nFi2x2n5- 253V-4 64.. 3verody 36,4 22,-
0504 TSK2745 220rfeerr5- 250V-t 4.,a, muodu 36.4 22,. 
0604 7C255 ICOnF+2,2e5- 25244 64 3 Woody 36 4 22 - 
0697 TC255 1Cr11.2+2,15- 250V-16A 5 evorač 36.4 22,-

800 --
GECO TU6415 2)1 r+220n.262n5 250V-4 2.54 90.4 63,- 
0601 TS/475 250d 50V- I 9138rrm 36.4 22.- 

7 4 
-:. 111Kemo. 

inno"'"' II LI • . (Id v.. .... 
al  1- *-41'i 1,5 , I  

G602 G603 „,„„„__;;,, 
0602 TC290 150n.2x2n5 25CIV-4104 6.5.4 45-
=3 FtCR 433501 412r27n+241m11.68Ckta 253Y-4 ISA 

roenčry . 43.3154MM, pro věttne adarretroačck 190 4 129 • 

ROZBAHOV KONDENZÁTORY 
Kód Rozliěhod kondenzátory C88 MC/ V 5ks 

-..00000'......t 
J.. ,..:2,11,0 • ...,,,,/ •-• 

116... 
_ - 

1940 1µF4450V- 4312145rnm 
[951 1.5pFM5014- +30(45rnm 
[952 241450V- a30)45znm 
e63 2,5J44501/- +30446mm 
'965 4'F4509- e35,45(Imm 
957 61.,F4450V- .35150-nm 
964 114/450V- +43)50mm 
,970 12pF44509- 040470mm 
172 1644450V- 043x70mrn 
r924 20pF44511V- 44.3)32mm 
,375 25pF44501,- 453.93mm 
978 4044450V- 453193mm 
179 50414509- 41,53003nyn 
;ea 1004/450V- 469x149men 

17,411, 
18,412.-
18,412,-
18,4 12. 
29,420,-
44,429,-
55,437,-
64,442.-
73349,-
89,4 59.-

110,-4 75,-
149395 - 
1a5,4 129 
.193.4 270.-

SMRŠ OVACI BU2IRKY 

fflußMK  

KÖ 

145 
46 
h/6 
Ki 
N5 

5634 
56 
46 

NG 
56 
4636 05/2.5mm, stčna 035,055mm 
4666 542.5mm sea 02513 55mre 
4686 fix 2.5rrim. mew 350 55mm 

37 06/3mm, slina 0,3540,55rnm 
67 •6.43mrn, stint 0.351,55nure 
87 3mrn steno 0 35 1).55mm 

4 38 a, mrn, atina 0.359,55mm 
6.3 48/ Aiwa Mina 0.35115.5mm 
08 .1 4rnen ulna 0 350,55mm 
39 #164 5rron, Mina 0,351,6rnm 
69 a 1D4 5rnm. atina 025,41.6mm 
!.`č 10/ 5rnn stem 0 354.6mn, 
640 12/ 6rnm, slina 0,350,7mm 
70 41V 6mm. Mena 0250 7mm 

io 122 6mm aka 0350 7mm 
41 4164 6mm, slina 0.350,7mm 
71 01648mm, Mena 02510.7mm 
91 #16 8Mm SW4 0 35 Invn 
647 4 20' 10mm, %Una 0.5q),9-nm 
72 020' lOrnnt. slam 0_5(119mm 
92 #2019mm Pin 030 9trun 

643 30' 15rnm. střna 0.51mm 
44 iOE rn era r) 5(1mm 

56 
NG 
46 
44 
N6 
(46 
N5 
55 
NE 

NG 

146 
NE 
146 

NE 
NC 

en; 

d 125t ternémodrá, červeně MCLVC od.. 
'/531 015( 0,75mm, mete 0.250,45mm 3.4 1,56Tem' 0,831E037 

61 01,54 0,75mm. Mena 0,25.13.45rnm 3 41,50-13mi 1,- 300r1 
81 1,5 0,75min. stem 9 25/945mm 3 1 53-13nt 1 - 3ozvn 
32 fi 2/1mm. Mena 0,2513.45mm 3.4 1.50- I 0-1V 099- 200m 
33 034 1,5mm. stčna 0,250,45mm 4,4 2.-1ce 1.32- 200m 
63 431 1.5mm. stčna 0250.45mrn 4.4 2.-10e 1.32- 2GOrn 
23 • 3 ' 1.5mm. mane 0 rse 4ffin 5, - 2 !Om, 39 2COm 

03.541,75mm, slěna 02500,45mm 5 -12W-10m/1,50- lb> 
64 035/ 1,75mm, ste-u 0,25.0,45mm 6.4 3,-19m./ 2,- 1COm 
84 31/ 1,75/nm mans 0.250 4tereen 6 ' 3 19m 2, - 1řOm 
35 0442mm, slina 0.25.13,45mm 54 2,50-10m/ 1,60- 1COm 
65 044 2mm. stena 0,2519,45mm 6,4 3.-10m/ 2,- 1 COrn 
85 • 2mrn. atina 0,251 45.-rem 5« 3. 1 Orn-OE - 190m 

13re/ 190m 
7.4 3.30-10m4 2.43- 103m 
• •OE 3 13-10no 2.4G- 1013m 
6,43.-10m42.10- 190m 

7.4 3.30-10m4 2.53- ICOm 
7 ' 3.30 13m 2 50 Ign• 
7,4 3,50-10m4 263- 190m 
7.-i 3.50-1015'2,80- 103m 

a, - -10re 3 - loom 
8,44-10m/ 2.90- 1COm 
10.4 3,40. I COrn 
A 4 53-1Drit' 3 60- 103rr 
10.45-10m4 3 50- 103m 
10,-/ 5.-10m/ 3,50- 190m 
10. 5 13m 3 50- 103m 
14,4 7.50-10m, 6,- 103m 

16.4 9,-10rč 7,- 103m 
16 3 -11OEnv 7 - 103m 
22.4 12.-1Crni 9 • 50m 
28.416,-1>v 12_150m 
24 16.-10m (2._- 511m 

32318,-5m/15.50- 25m 
56.437 -5nY 33 - 25m 

14573 04. 2rnrn. slina 0.2540,45mm 43 2 -19nrč 1,60- 103m 
4674 .6/ 3nsm. slina 0350.55mm 7,4 3.30-121W 250- 103m 
iieze riremter., 0.352155mm 83 44 Orrir 3.- 103m 

Sturšt.butirlo, 125 C nu10/7.21ene MV VC od 
4678 03/ 1,2"nrit, slina 0250,45rern 7,4 3.50-.10m/ 2,60- 203m 
14679 • 5/ 2,5rntn. Mesa 0.3513.55mm 4,-4 4 -1Cfn/ 3,10- 109m 
14630 •64 3mm stčna 0 350 55mie 9 4450-10e 3 60 100m • 

1;d Peeie kiOE14li4 Ifir o• 
Kód Elektronky předzesllovacíjj electronic: MC/3ks  

285.-1 218,-
280 4215 

25.-/ 16.-
280 4215 
44e 4337 
345.4263-

K367 Cm ta tooda (le.,417) 
4308 Ovetatrioda ECC132(12,4117) 
6310 Tooda-pcntoda PCF1302 Testa 
6338 Deti tnoda KC533(12AX7) 
6339 Ovce Diodo ECC33 
K340 (Neel eloda EfleCCieD/8) 

le le 

P:7.1 U  
HWIWt 
,,,',.....r....., 1,7 

‘nt 

Kád Výkonové .enlody JJ elect/nit: 
xzf-Penioci KT (6 

K324 Pentoda K1E6-par 199549:5, 444135E, 078560 ., l-
K325 411041 K177 

6328 Pentodt KT4-5 16550/1/ar 1935,4 1550,-
1985"3:44 ;re': 

4,376 Pentocla KT77-par 
6377 Pete.' KT23 165501 

6330 Pentcd) Ei..3-1 (SCAT) 850.4655. 399,-4305,- 
1331 Pentoch 4134 (6C47)-star 
(334 Panto= 61.6GC 15281) 505,4 389.-
K.335 Pentoda 61603154811-Or IC633817,- 

Kód Výkonová trfodyJJ electronic: E09278 44 426147; 
MC/3ks 

6236 Panto* 41.04 (6E05) : 
6337 Pew* 41.84 (6005)-par 

6342 Trioda 3003 2935.4 2237 
Kód Usměrhovacf II electronic: MC/3ks 
(.343 Crvoyta Pods 0131 )5AR4) 
6344 Nog] duds 4281 16044) 
6345 DapOEU ca.:* 511478 
Kód Keramickó valise: 
1.244 octal na chasm 
K347 »oval opri na cruse 
e4s eval 5.sxn do CPS 

MC/3ks 

410,4315,-
293 4 V4,-
350 4277,. 
MC/3ks 

110384,-
99.4 75, 
99 475,-

BEZDRATOVE KAMERY 
Bezdrátová kamera s LCD monitorem 2,5*- klid T838 

Monitor: LCD color 1$' 
(3,81cm) se zhti(ent 
napaAni: 4 kAA I adapter 
Rozliteni 280(22000.10, 
Kontrastní poměr 150 1, 
jas 250certz 
Regulace jasu a hlasesn, 
Pfijitle signal al 3 bezdrit 
kamer v päsmu 2 4311z 
Malmo poettlt T828-834. 

Dosah 1013m (voey tenen)i4Orn (zastavbak roan, 110(77)28mm 
Kamera: color CMOS 1/3'330radků se vithem, 6x infra LEO, 
napent 4xAA., vyslad výkon 10(nWrozměry 1C8x75x4Omm 

Pfistušenstvl: 21 adapter 23DV 2750,41950,- od 3ks 

4x bezdrátová barevná kamera +Airnač 2,4GHz-kód T833 

4.7 411,14 

Bezdratove kamery CMOS color 380čadk(', patamaako T461 
rui tabulka) napajoni 1IV, vysitat 2 4Gliz./10mW, přenos take 
zvuku, dosah max 123m ve votnete terénu 30-40m v zastayhe 
P4tIrnaě.. 4 kartelovy možno přoopt 1-4kamery . estop 26 audio 
i 2x Wee, automat cykItcke mete manualni ()Neiman' kande, 
dispel Cistern kanalu. napanint 12V4530rtv%. 1104100x3Ornm 

Pflgutenstvi 5x nap* adapter, AV k abet 4550,-/ 3150,- 2ks 

Kód Komponenty samostatně: MCI VC 2ks 
T831 plyimat Gliz +0 0.-mapal adapter 995,-4 6913.-
7427 bezdret kamera-kanal 1 ortapal adapter 990,-4 SKI,-
12128-4anal 2, T829-korAl 3, 7834-k:inn' 4  

MC=maloobchodni cena včetně DPH' VC=velkoobchodní cena bez DPH 
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pro regulaci kotlů s komunikaci 
Prostorový termostat 
OpenTherm 

PT59 je určen pro fizeni plynových i elektrických kotlů, které využívají komunikační protokol OpenTherm Plus. 
Spojením PT59 s Vašim kotlem (včetně řizeni TUV) vytvořite futuristický system, kterým při zachování tepelné 
pohody docilite optimälni regulaci teploty v mistnosti, delší životnosti kotle a vyšších úspor. 

9 týdenních programů pro UT 
s 6-ti teplotními zmenami na den 

(Pr8 a Pr9 pro SUDÝ/LICHÝ týden) 

1 týdenní program pro TUV 
(možnost nastaveni 3 časových úseků 
s různou teplotou) 

předvídavý system zaručuje určenou 

teplotu v požadovaném čase 

velký displej s intuitivní navigaci 
v eEšTINŠ 
napájeni pies komunikační linku 
přímo z kotle tneisou potieba bateriel 

volba vzhledu úvodního zobrazeni 
displeje 

tlačítka rychlé volby pro okamžité 
zobrazení Informaci získaných z kotle 
nebo zménu požadovaných teplot 

možnost připojeni vnějšího čidla 
(nap/. pro podlahové vytápěni) 

automatický přechod letní/zimní čas 

letni režim (dohřev TUV povolen) 

diagnostika poruch 

režim dovolená 

ELEKTROBOCK CZ r.o. 
Blarenskš 1761. 664 34 Kutim 
Tel.:*420 541 230 216 
FaE4420 641 231 360 

ELEKTROBOCK CZ Http://www.elbock.cz 

Ekvitermni regulace teploty 
tonne vody (s definici typu budovy) 

Ekvitermni regulace s korekcí 
podle vnitřní teploty 

PI regulace (prostorová regulace) 

OE 
Porp _ 

1 T 

23.80 
- Of 

Alibmmm"...""ammimalumuomm.e...we 

Podrobnejši inforrnace 
o cenäch a virobcich ziakate na www.elbock.cz 

LeetOEVIdirQ K 
mid tirettititrate 
«exert 

Jarorni 
Yraesti 14,6310 

Výroba zakázkových 
plošných sp4i= 

* plošné spoje dle časopisů ARIPE,KE,Radio PLUS (KTE) 
plošné spoje zakázkové -JedRostramé, 

Oboustranné prokoveteprokoyené 

(We, cinované, vriané, s negou maskou s poliskem) 
* zholoveni filmových předloh 
digitalizace plošných spojů 
* digitalizace dal pro strojní van' 
výroba plošných spojů z holových OPS, e Iderým nejsou 
výrobní )oddady 

Bližší informace o vvrobě naleznete na mbucek,name 

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

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

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

• - 
Cd 
Vietky uvedené ceny sú vrätane DPH. 

www.avel ma k.sk 
treibaskeerneautme.ak 

Ttesolme i-i1=-074OE-744=3, Paza 4411-47-7entav_i 
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AulA Kediá'o, 
OBJEDNAVKA CASOPISOV, CD A DVD 

%I 

PRE SLOVENSKU REPUBLIKU 
NA ROK 2009 

Objednajte si predplatné u Magnet Press Slovakia a ziskate mimoriadne zl'avy!!! 
Spolu s predplatnym ziskate naviac výraznú zl'avu na nákup CD a DVD 

CASOPISY 
A Radio Praktická elektronika 

Predplatné 
12 čísiel 

900,- Sk / 29,87 

Predplatné 
6 čisiel 

460,- Sk 115,27 E 
348,- Sk / 11,55 
382,- Sk 112,68 E 

Objednávka 
od čísla 

Množstvo 

A Radio Konstrukční elektronika 
Amatérské Radio 

Časopisy zasielajte na adresu: 
Priezvisko a meno / Firma   

744,- Sk 124,70 E 

Adresa   

Firma (IČO, le pre DPH, tel/fax, e-mail)   
Objednávku zašijte na adresu: 

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

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

zOEIDOEi ;be % ,14 D V D 
er,OE 

OBJEDNÁVKA CD A DVD PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU NA ROK 2009 

šror. 
IRAbiro 

CD+13VD Cena Množstvo Cena pre 
predplatitera 

Množstvo 

Sada 3 CD 1987 - 95 1150,- Sk / 38,17 € 960,- Sk 131,87 € 
CD Amatérské Radio 1996 - 98 290,- Sk / 9,63 E 290,- Sk / 9,63 € 
CD ročník 1996 350 - Sk / 11,62 € 240,- Sk / 7,97 E 
CD ročnik 1997 350,- Sk 111,62 € 240,- Sk / 7,97 € 
CD ročnik 1998 350,- Sk / 11,62 E 240,- Sk / 7,97 E 
CD ročnik 1999 420,- Sk / 13,94 € 290,- Sk / 9,63 € 
CD ročnik 2000 420,- Sk / 13,94 € 290t- Sk / 9,63 E 
CD ročnik 2001 420,- Sk / 13,94 € 290 - Sk / 9,63 € 
CD ročník 2002 420,- Sk / 13,94 E 290,- Sk I 9,63 E 
CD ročník 2003 420,- Sk / 13,94 € 290,- Sk 1 9,63 € 
CD ročník 2004 420,- Sk / 13,94 € 290,- Sk / 9,63 € 
CD ročník 2005 420,- Sk / 13,94 E 290,- Sk / 9,63 E 
CD ročnik 2006 420,- Sk / 13,94 E 290,- Sk / 9,63 € 
CD ročnik 2007 
.Č-D 

420,- Sk / 13,94 E 290,- Sk 1 9,63 € 
ročník 2008 bude upresnená bude upresnená 

DVD 44 ročníkov 1952 - 95 1980,- Sk / 65,72 E 1380,- Sk / 45,81 E 
CD, resp. DVD zašlite na adresu: 
Priezvisko a meno / Firma   
Adresa   
Firma (IČO, IÒ pre DPH, tel  e-mail)   

Objednávku zašijte na adresu: 

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

tel./fax: 02 6720 1951 - 53, e-mail: knihy@press.sk 
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PRAIMCKÄ 
OttOEKTRONIKA 
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AHEM K1 
LA re I ej2=2 

Need; o 
OBJEDNAVKA PRO CESKOU REPUBLIKU NA ROK 2009 

1 
IZajistěte si předplatné u naši firmy AMARO a ziskáte své tituly až o 10 Ke/ks levněji!!! 

Spolu s předplatným navíc získáváte výraznou slevu na nákup CD ROM a DVD 

e 
e• 
.. 
4 

to 
19 

Lò 

lo 

e 

4 

4 

e 

Titul Předplatné 12 čísel Předplatné 6 else, Objednávku od č.: Množství 

Praktická elektronika A Radio 600,-- Ke 300,-- Kč 
4  

4 
4 Konstrukční elektronika A Radio 222,-- Kč 

A. 
1 

4 Amatérské radio 504,-- Kč 252,-- Kč 
i. 
,.. 

ee 

: 
4 

rd Objednávku zašlete na adresu: Amaro spol. s r. o., Zborovská 27, 150 00 Praha 5, tel./fax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 

Tituly prosím zasílat na adresu: 
Příjmení  
Adresa  

Jméno 

Organizace dopiní název firmy, IČO, DIČ, Tel./fax/e-mail 

iiii47iiiOEik3,11111111r7 'Mat 4 f/OE 14ii Joi tAiäli111  Aiäli111  
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AMPER 2009 - FUTURE JUST NOW 
S rokem 2009 přichází i největší tra-

diční elektrotechnická událost ve střední a 
východní Evropě — mezinárodní veletrh AMPER. 
V termínu 31.3, — 3.4 2009 se již po 17té otevřou 
brány Pražského veletržního areálu Letňany, 
aby zde návštěvníci. z fad pfedevšim odborné 
veřejnosti, nalezli novinky téměř 700ti předních 
firem z oboru elektrotechniky a elektroniky 

Opit se potvrdil vzrůstající zájem vystavo-
vatelů prezentovat se na této jedinečně mezi-
národni oborově události. Veletrh AMPER se 
tak znovu stane synonymem kvality, prestiže, 
obchodních kontaktů, ale také přehlidkou novi-
nek, trendů a inovaci. 
V současné době je již jasně east spo-

lečnosti ABB s.r.o., Legrand, s.ro., Schneider 
Electric CZ. s.r.o., Moeller Elektrotechnika s.r.o.. 
Kopos Kolín a.s., Mitsubishi Electric Europe B.V 
a dalších téměř 700ti vystavovatelů, kteří před-
slayí opět to nejnovější z oboru 

Mezinárodní účast fete take stojí za zmín-
ku. Jilje přihlášeno vice jak 120 firem z 16 zemí 
svita a čistá výstavní plocha přesahuje 2090 
m2. Vystavovat budou společnosti z Bělorus-
ka. Činy, Francie, Chorvatska, Itálie, Nemec-
ka, Polska, Rakouska. Slovenska, Španělska, 
Švýcarska, Taivranu, Turecka, USA a Velké 
Británie. Veletrhu se zůčastni například společ-
nosti Krempel — Group Atigust Krempel Soehne 
GmbH+Co.Kg, SPEA GmbH, HellermannTylon 
GmbH, ELBA, a.s., GRÁPER EUROPE sto. 
a mnoho dalších. Novinkou veletrhu AMPER 
2009 bude národní east Turecka a Německa. 

Vzrůstající tendenci mä především obor 
automatizace, který každaročné zvyšuje výstav-
ni plochu a nabizf návštěvníkům nejnovější 
trendy. Letos návštěvníci naleznou tento obor 
tradičně v hale č.3 a nově take v hale č.8, kde 
je společne s oborem měřicí a zkušební techni-
ky Dalším expandujicim oborem pro rok 2009 
je osvětleni, kterému je letos nově vyhrazena 
samostatná sekce v hate č.5. Pro 17, ročník 

— 

se rozšířila nomenklatura oboru elektroniky 
o sítové služby, výpočetní techniku a zvukovou 
a obrazovou techniku, která bude taktéž k vidě-
nivv hale č.5. 

Jako každý rok bude veletrh podpořen roz-
sáhlou mediální kampani, která je zaměřena 
především na odborníky a obchodníky z řad 
elektrotechniky a elektroniky. Již v roce 2008 byl 
rozsah kampani rozšířen i na stavaře, architek-
ty a celková na obor stavebnictví, který se bez 
kvalitní elektrotechniky jisté neobejde. Tento 
trend je podpořeni kampani v roce 2009. Nema-
la pozornost je věnována i propagaci veletrhu 
v zahraničí, nebol' počet zahraničních zájemců 
o veletrh stále roste, at ut se jedná o vystavova-
tele nebo návštěvníky. 

Veletrh opět nabídne doprovodný program 
bohatý na odborné semináře a přednášky. Jed-
nou z nichje patnácté celostátní setkání elektro-
techniků Ceske republiky — konference VOLT 
Zajimavý program připravuje i Česká asociace 
telekomunikaci a opit budou probíhat Snídani 
na veletrhu, pořádaně společnosti L.P.Elektro. 
Jednim z prezentovaných témat je např. Polar-
ní ochrana staveb z hlediska elektroinstalace 
nebo Projektováni a technické specifikace roz-
%Mee NN 

Další zajímavosti veletrhu AMPER 2009 
bude studentská formule Cartech FS01. CTU 
CarTech, piným názvem Czech Technical Uni-
versity CarTech Formula Student/SAE Team 
je univerzitní tým ČVUT v Praze, který staví 
závodní formuli. aby se tak mohl züčastnit sou-
těže pro studenty inženýrských škol Soutěž 
Formula SAE vznikla v USA v roce 1981. Od 
roku 1998 existuje její evropská odnož, For-
mula Student. Obě souteže maji stejný cíl 
a prakticky stejná pravidla. Každý rok se v rámci 
Formula Student/SAE pořádá 8 jednotlivých 
soutěži po cetim svitě. V současně době se 
seriálů Formula Student/ Formula SAE sou-
těži vice než 270 univerzitních týmů z celého 

AM PER 2009 

17. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky 

svita' Na veletrhu AMPER bude tedy k viděni 
nejen celá formule Carlech FS01, ale take její 
koncepce elektroniky. Návrh splňuje aktuál-
ni trendy v oblasti automobilového průmyslu, 
přičemž bylo využito osvědčeného standardu 
CAN. Celý system je koncipován jako distribu-
ovaný a v současné verzi obsahuje 5 modulů 
s vlastni inteligenci, které jsou spolu provázány 
dvěma sběrnicemi CAN Mode implementuji 
funkce nutné pro konkurenceschopnost závod-
ního automobilu současně doby FS01 je tedy 
vybaven elektronickým řazením, diagnostikou 
s (Akre monitoringem, řizenfm trakce a delšími 
podpůrnými funkcemi důležitými pro moderní 
soutěžní automotil. K viděni bude jak system 
namontovaný {Amp v závodním autě, tak i jeho 
reálný model umožěujici nahlédnout na funkci 
a vlastni elektroniku 

Tradičně se bude konat i prestiird soutěž 
ZLATÝ AMPER 2009 o nejphnosnejší expo-
nát veletrhu Vetký zájem o toto oceněni byt 
id v roce 2008 a předpokládá se, le v roce 
2009 tomu nebude jinak, nebol' vývoj a inovace 
jsou bezesporu synonymem elektrotechniky 
a elektroniky Odborná komise je pro rok 2009 
rozšířena o zahraniční účast Slovensko, takže 
na hodnoceni exponátů bude nahlíženo nejen 
s ohledem na vytditf, efektivitu a inovaci v Ces-
ke republice, ale i v zahraničí. 

Dne 5. května 2008 otevřela sve brány 
poslední stanice metre trasy C— Letňany. Dostup-
nost PVA tak nabírá nový smer a usnadni cesto-
vání všem návštěvníkům veletrhu. Nejen město, 
ale take tým veletrhu AMPER chystá pro lento 
ročník nové skiżby, které budou moci využit jak 
vystavovateli tak návštěvnici veletrhu. 

Pevně věříme, le AMPER 2009 bude opět 
úspěšný a poodhalí opet o kousek vie z budouc-
nosti světa elektrotechniky a elektroniky 

Aktuální informaoe, vztahující se k připra-
vám veletrhu, je motile sledovat na intemeto-
vých stránkách' www.ampercz. 

I.4104-1 \. 
I Turrrevirwr 

TERINVEST, spol. s r o., veletrini spräva. Americká 459/27, 120 00 Praha 2, Celia ePublik4, swA'arrierest com 

www.ampencz 

31. 3. - 3. 4. 2009 
PVA Letňany - Praha 
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GM ELECTRONIC představuje 

Takový malý domácí problém 
Když našinec sídlí ve staré 

chalupě, na kterou nemá dosta-

tek času, neubrání se někdy ne-

milým překvapením. Je sváteční 

večer, domácí pohoda a najed-

nou tma. Jistič nejde nahodit. 

A tak si líný našinec vzpomene, 

fe již rok pusou mění ty staré 

hadrové dráty ve zdech chalupy. 

Ráno se dáme do práce. Elektro-

instalace v chalupě je v povlako-

vých trubkách o průměru 16 mm. 

Bylo rozhodnuto vyměnit pouze 

dráty v trubkách. Prozřetelnost 

způsobila, že doma je připra-

ven k popisu výrobek, který mů-

žeme při té příležitosti otestovat. 

Protahovací struna N-DK-2032, 
v prodejnách GM Electronic ve-
dená pod katalogovým číslem 

759-390 (obr. 1) v ceně Kč 210,-

s DPH. Ocelová plochá struna 

o deice 15 m s upínacím okem 

na konci je navinuta v umělo-

hmotném obalu s rukojetí. Struna 
prochází v rukojeti brzdou, ovlá-

danou páčkou. Rukojeť je po-

suvně uložena mezi pružnými 

čely obalu. Posouváním rukojeti 

po obvodu čel odvíjíme nebo na-

víjíme strunu. Máme možnost si 

odvinout jen potřebnou délku, 

zbytek struny zůstává ukryt 

v obalu a nepřekáží. Velikost oka 

na konci vyhoví pro vtahování 

vodičů do trubek o světlosti od 

16mm výše. Vrátím se k vlastni 

zkušenosti. Trubky byly starého 
provedeni, povlakové, vtahoval 

jsem do délky až 10 metrů se 

dvěma koleny v cestě. Nemohu 

říci, že práce byla příjemná, ale 

provedeni struny ji velmi usnad-

nilo. Struna však nedovede mys-

let za obsluhu. Tak se stalo, le 

moje maličkost vtahovala do ob-
tížného úseku 7 vodičů o prů-

řezu 2,5mm. Když je vtaženo 

zjistím, le jsem jeden vodič za-

pomněl připnout ke svazku. Kla-

sická scénka jak z animovaného 

seriálu o dvou zmatkatich „A je 

to". Stojíte na štaflích, odvážete 
vtahované dráty od struny a vy-

dechnete úlevou, že mate hotovo 
✓ nejhorším místě akce. Chcete 

lézt ze štaflí a zákonitě sklopíte 

oči dolů. A v ten moment uvidíte 

zapomenutý drát na zemi, jak se 

na vás zelenožlutě výsměšně 

šklebí. Zuřivě vysoukáte čers-

tvě vtaženě dráty ven a jdete na 

akci znovu. Nikoliv za zpěvu bu-

dovatelských písní, ale za do-

provodu nepublikovatelných na-

dávek. Dcera odvádí do bezpečí 

vnoučata, aby snad neslyšela 
nevhodná slova, která ale stejně 

již znají ze školy a školky. Za tuto 

situaci ale vážně nemůže struna. 

Ta naopak celou akci usnadnila. 
Pro potřeby větších vtaho-

vaných délek jsou v prodejnách 

GM Electronic k dispozici struny 

N-DK-2033, kat. číslo 759-391 

(obr. 2) v ceně Kč 410,- s DPH 

o (Wee 30 m a N-DK-2034, kat. 

číslo 759-392, dlouhá 61 m, 

✓ ceně Kč 640,- s DPH. Po do-

končeni nepříjemné práce se na-

šinec rád zašije do hamovny ke 

svým vysílačkám' A jde bádat 

nad jejích napájením, aby nahra-

dil neúsporné trafákové zdroje. 

Napadlo mne využít spínané 
průmyslové zdroje z nabídky GM 

Electronic. 

Zdroj PS-100-15, kat.čfslo 

751-380 (obr. 3) v ceně Kč 490,-

s DPH je určen k montáži do 

zařízeni, které bude napá-

jet. Kovová skříň o rozměrech 

199 x 98 x 38mm z perforova-

ného plechu je opatřena svor-

kovnicí s montáži pod šrouby. 

Vstupní napětí v rozmezí 176-

264 V/47-63 Hz, výstupní napětí 

15 V, výstuprif proud do 6,7 A. 

Zdroj má vedle svorkovnice trimr 

k přesnému nastavení výstup-

Who napětí. Lze jím měnit napětí 

v rozmezí cca ±2 V od jmenovité 

hodnoty. 
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Druhým testovaným zdrojem 

je PS-200-12, kat. číslo 751-459 

(obr. 4) v ceně Kč 790,- s DPH. 

I tento zdroj je určen k vestavbě 

a mä podobný vzhled jako před-

chozítyp.Vstupnínapětí může být 

v rozmezí 176-264 V/47-63 Hz. 

Výstupní napětí je 12 V, trim-

rem nastavitelné o t2,4 V s prou-

dem do 16,5 A. Rozměry jsou 

230 x 115x 52mm. 

Oba zdroje jsem si vyzkoušel 
ve spojení se stanicí Yaesu FT-

897 v provozu na KV ve všech 

AMA pásmech. Stanice mä ma-
ximální odběr 22 A. Při testech 

jsem omezil výkon stanice tak, 
aby byl její maximální odběr na 

95 % 4stuprifho proudu zdrojů. 
Byl jsem mile překvapen, fe 

jsem na žádném AMA pásmu 

nepozoroval rušení působené 

zdrojem. Napětí zdrojů jde trim-

rem, přístupným zvenčí vedle 

svorkovnice, lehce nastavit na 

potřebných 13,8 V. Svorkovnice 
zdrojů jsou zdvojeny, u většího 

typu ztrojeny. Lze tedy bez pro-

blému připojit i silně vodiče roz-
ložením svazků. Napětí bylo do-

statečně tvrdé, zdroje v běžném 

provozu nadměrně nehřály. Pro 
využiti piného výkonu stanice se 

nabízí řešení s pomocným aku-

mulátorem. Ten by byl nabíjen ze 

zdroje průběžně a vyrovnával by 

potřebu vyššího proudu při vysí-

lání na piný výkon. Zdroj je při-

tom schopen omezit proud te-

koucí do paralelně zapojeného 

aku bez dalších opatřená. Hodí 

se například aku B-WP18-12K, 

kat. číslo 540-299 (obr. 5) v ceně 

Kč 899,- s DPH, ale lze použít 
i silnější a nabízí se využití již 

nestartujícího staršího aku z au-

tomobilu. 

Zdroj zabudovat do některé 

z rozměrově vhodných krabiček 

z nabídky GM Electronic, napří-

klad U-KP-30, kat. číslo 622-499 

(obr. 6) v ceně Kč 204,- s DPH, 
ale není to jediné řešení. 

Jako vhodné svorky lze použít 

K206, kat. číslo 808-006 v ceně 

Kč 24,- s DPH, ovšem lze vybrat 

i z jiných provedení svorek nabí-
zených v prodejnách GM Electro-

nic. A není od věci na přední pa-
nel umístit kontrolní panelový 

voltmetr, například HD-043 15V, 

kat. číslo 723-034 (obr. 7) v ceně 

Kč 105,- s DPH o rozměrech 

80 x 65 mm nebo menší verzi 
HD-076 15V kat. číslo 723-044 

v ceně Kč 97,- s DPH o velikosti 
45 x 45 mm.Invenci se meze ne-

kladou a každý majitel vysílačky 

má tak možnost získat kvalitní 

zdroj za velice vstřícnou cenu. 

Zdroj PS-100-15 se po nasta-
vení na 13,8 V hodí bez dalších 

úprav, kromě zabudování do 

vhodné krabičky, pro provoz CB 

stanic, ale i menších mobilek FM 

na 145/430 MHz.. 

Osobně jsem si výše popsa-

nou sestavou vyřešil potřebu 

úsporného a levného zdroje. 

Preventivně jsem při konečné 

montáži na všech přívodech ne-

šetřil nacvakávacími ferity, ale 

1 bez nich funguje vše v pohodě, 

při testu samozřejmě nebyly po-

užity. 

obr. 7 eve 
ter.. 

• -,1 1.111,4 

',19"4 11 0 
OE 

GM Electronic nabízí celou 

řadu průmyslových spínaných 

zdrojů, ne jen dva výše popsané. 

Jde o zdroje na nominální napětí 

5, 12, 13,5, 15, 24 V ve výkonech 

50, 100, 150, 200 W. Kromě pro-
dejen se s nimi lze seznámit na 

webu GM po zadání ve vyhle-

dávači PS-xx, kdy xx je číselně 

uvedený výkon, například PS-50 

atd. 

Přeji všem více pohodového 

bastlení, než domácích tech-
nických problémů. Na vidš-

nou v prodejnách GM Electronic 
v Praze, Thámova 15, u stanice 

metra Křižíkova, v Brně na Kolišti 

9 poblíže stanice tramvaji Mo-

ravské náměstí, v Ostravě na 
Mariánských Horách na adrese 

28. října 254, přímo u stanice 
tramvají Prostorná, v Plzni v his-

torickém centru na ulici Domini-

kánská 7 poblíže Náměstí Re-

publiky. Naše webové stránky 

jsou www.qme.cz. 
Na Slovensku máme pobočku 

GM Electronic s novým prodej-

nim centrem v Bratislavě, Mlýn-

ské Nivy 58, poblíž Baumaxu, 

s webem www,gme.sk. 
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Moderní systémy 
plošného ozvučená 

XII. Návrh ozvučení obce 100V rozhlasem 

Ing. Kamil Toman 

Seriál si klade za cíl seznámit čtenáře (elektroprojektanty, elektro-
montážní firmy) se současnými možnostmi v oblasti plošného 
ozvučování. Dnes rozkryjeme řešení obecního rozhlasu. Podíváme 
se na to, jak je to nejenom s komfortem obsluhy ale především 
s dimenzováním takového systému. 

Ozvučeni obecním rozhlasem může 
probíhat prakticky dvěma způsoby. 
Buďto se system buduje odznova, 
nebo se jedná o upgrade systému, kdy 
doplňujeme a nahrazujeme stare 
reproduktory, upgradujeme ozyučovaci 
centrálu a popř. řešíme evakuaci admi-
nistrativních budov, či bezdrátové ovlá-
dáni a komunikaci s obecními rozhlasy 
jiných obcí. Vysokoimpedančni 100 V 
system je zde opravdu nutný, doporu-
čujeme zónové děleni i pro exteriéro-
vou část. Pokud samotnou exteriéro-
vou část není možné rozdělit, prove-
deme alespoň rozděleni zón na exte-
riér a interiér. Protože exteriérová zóna 
vycház1 příliš .velka", je nutné vše 
pečlivě navrhnout a dimenzovat. 
Jako ozyučovaci centrálu je vhodné 

použit rozhlasovou ústřednu DEXON 
JPA 1240A, 1180, 1120 nebo 1680. 
které obsahuji již vestavěný tuner, 
a CD/Mp3 přehrávač. Máme tim 
pádem „kombajn- na veškerou hudbu, 

reentrantní reproduktory 
na sloupy DEXON TC 1640AH - - 

171011•1fflaarlaiNIIIIrt 

posilující zesilovače  110-
DEXON JPA xxxx 

r., .. 
[. -,..,-._-.,--  ...........‘. ‘ .1 : 4. *4 .' '. 'OE 

OE f• .p _ 4: • k *.*:: •c_ .7 .— 

připoslechova r 
DEXON ARS 190. 

směšováni a případně i zónováni. 
V určitých případech, kdy již zdroje 
hudby máme, se obejdeme bez rozhla-
sové ústředny. pak použijeme jen malý 
mixální pult XENYX UB 802. Mikro-
fonní část v tomto systému tvořl 
obvykle prepálkový mikrofon DEXON 
JRC 10 anebo velice oblíbeny DEXON 
PA 550. Cast zesilovačů z řady 
DEXON JPA xxxxDP musí být dosta-
tečně nadimenzoväna podle výkonové 
náročnosti jednotlivých okruhů a výst-
upy zesilovačů must být připojeny 
k reproduktorové síti dostatečným 
průřezem, klidně 110 mm2. Vice zesilo-
vačů řadíme paralelně či sériově na 
výstupní straně. Celý centrální budící 
set ještě nakonec dopiníme o praktic-
kou monitorovací reproduktorovou 
skříňku DEXON ARS 190. 

Ext. reprosoustavy, které must byt 
vysoce klimaticky odolné, citlivé 
a výkonně, jsou typy sloupové DEXON 
OPT 6xx (široká směr, charakteristika), 

nebo reentrantní, úzce vyzařující (tlam-
pače) DEXON SC 30AH, TC 30AH 
nebo největší TC 1640AH. Zatímco 
sloupové se hodi pro ozyučování 
náměstí (využijeme zásad se zacháze-
ním se sloupovými reprosoustavami, 
které se chovají částečně jako akus-
tický dipól), tak reentrantní instalujeme 
spáše na sloupy u chodníků, cest a všu-
de tam, kde nám jde o ozvučeni do vě-
tší dálky. 

Pro ozvučení vnitřních okruhů v bud-
ovách obecního úřadu volíme repro-
soustavy - skříňky na zavěšená DEXON 
řady ARS, nebo dřevěné SPT. plastové 
SP 302, 502 s konzolou a nejčastěji, 
pokud je to možné, do podhledů insta-
lované, DEXON řady RPT xxx, opět 
různých tvarů a výkonů. 
Velké administrativní budovy větši-

nou vyžaduji tzv. evakuační rozhlas, 
který řeší nejenom komfort obsluhy, ale 
take i napojeni na požární system EPS, 
zálohu zesilovačů, napájeni, dohled, 
měření atd. Celý system řešime tak 
pomoci Velkého ozyučovaciho 
systému Dexon / Jedla, jehož popis 
naleznete na vAvw.dexon.cz v kategorii 
plošného ozvučení. Tento system se 
dodává take v kombinaci s bezdráto-
vým řízením, takže je možné obecní 
rozhlasy provádět i ve vzdálenějších 
obcích a na dálku toto ozvučeni jedno-
duše spravovat a řídit, are bezdrátově 
nebo pomoci telefonní linky. 
Pro zpracováni návrhu ozvučení 

doporučujeme kontaktovat firmu 
Dexon Czech s.r.o. na jejich stránkách 
www.dexon.cz nebo na tel. 596 321 
160. Tento český výrobce posoudí 
ozyučovaný prostor a kompletně 
navrhne dané ozvučení. 

přepäikový mikrofon 
DEXON JRC 10 

rozhlasová ústředna 
DEXON JPA xxxx, včetně 
furrow a CCVMP3 přehrávače 

 ie.• 

reentrantní reproduktor, 
na stoupy DEXON SC xxxxAH 
sloupové reprosoustavy 
pro náměstí DEXON DPT xxx 1/4 . 

redo DEXON SP xxx s konzolou 

plepäikový mikrofon 
DEXON PA 550 v obecním úřadě řada vestavných DEXON RPT xxx pro interiéry úřadu 

Obr. 1. Schéma propojen! obecního oneučovaciho systemu 

www.ozmucovaci-technika.eu www.dexon.eu 
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Bezdrátový zvonek 
s digitálním 

přenosem hlasu 
Ing. Patrik Partsch 

(Pokračován!) 

Návrh výstupniho filtru 
s nf zesilovačem 

Přijímaný digitální zvukový signál 
je potřeba převést zpět do analogové 
podoby a dostatečně zesílit pro vybu-
zeni malého reproduktoru Protože 
obvod nRF9E5 nemá převodník D/A, 
použil jsem PWM modul s rozlišením 

Obr. 10. 
Pfenosová 

charakteristika 
výstupntho ftltru 

B1 
Obr_ 12. 1,5V 

Schéma 
napájená 82 LL 
modulú 

• 

100 1000 10000 10 

3V (2clanky) 

1,5V 

83 1 
1,5V — 

.1' GND 

Obr 11. Schéma 
výstupntho filtru 
s nf zesilovačem 

C7 
Ion 

R12 R13 R14 R15 
2 2k 4 7k 1 at tat GN 

——.-1=-4—(=1-9-3. 
IN PVVILI 

C14 
1 u 

GND 

8 b a aktivním filtrem RC. Aktivni filtr 
je dolní propust 3. řádu. zapojeni Salien 
Key, který dostatečné potlač' vzorko-
vac( kmitočet PWM a zaručí malou 
výstupni impedanci. Přenosová charak-
teristika výstupniho filtru je na obr. 10. 

Jako nf zesilovač je použit obvod 
NCP2890. Napájecí napiti obvodu 
NCP2890 je v rozmezí od 2,2 do 5,5 V. 

A 4.5V (3clanky) 
NCP600 

POO 

ICI 

C13 V 
103,1 

0 1  

230V 
50Hz 

ON  

C5 C6 

T1511 I 82n GND 

TR1 
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ii 

BR1 
013102S 

C8 — 
1 5n 

GNCI 

IC3A 
1.4C33502 

GND 

C 1 
1000uF/16V 

GND 

R16 
4 7k 
 r-1  

N OU 

If H4 100000 
—› 

3V 

C15 
1u 
C17 
22u 

GND 

P02 

CIO 

GND 

CS 
470n 

IC1 
78102 

IN 

°Ull SND 
C2 
100n 

GND 

R18 
20k 

Při tomto napájecím napětí má vý-
stupni výkon as, od 300 mW do 1 W 
s 8 í reproduktorem. Zapojení nf ze-
silovače přímo vychází z katalogové-
ho zapojeni výrobce. Na vstup zesilo-
vače je sériové zapojen kondenzátor 
C9, který odstraní ss složku. Rezistor 
R18 a trimr R23 vytváří odporový dš-
lič, kterým lze regulovat hlasitost. 
Obvod NCP2890 obsahuje i vývod 
„shutdown', přivedený na port P02 
obvodu nRF9E5, kterým je možné 
zesilovač softwarově vypnout Při tom-
to vypfnaclm módu mä zesilovač mi-
nimální odběr 10 nA. 

Mezi aktivním filtrem se zesílením 
0 dB a nf zesilovačem je napěťový 
Oft R16/R17 s útlumem 15 dB Je 
zde zařazen kvůli výstupnímu napiti 
na PWM modulo Ten má amplitudu 
od 0 V do hodnoty napájecího napětí 
obvodu nRF9E5, tj. při bateriovém 
napájeni asi 3 V. Tudíž PWM signál 
projde aktivním filtrem na vstup na-
pěťového deliče. Zde se sniž' na asi 
0,53 V a přivede do nf zesilovače, 
který požaduje maximální mezivrcho-
lové vstupnl napétl 0,6 V. 

Napájeni vysílacího (TX) 
a pfijimaciho (RX) modulu 

Plijimací modul bude umístěn v bu-
doví, kde bude napájen ze zdroje na-
pěti připojeného na rozvodnou elek-
trickou sit. Oproti tomu vysílací modul 
bude umístěn mimo budovu, proto je 
zapotřebí napájená např. z tulkov-ých 
článků Jak vysílací, tak přijímací mo-
dul potřebuje tři různé zdroje napiti 
pro napájeni různých části v obvodu. 

redicf jednotka nRF9E5 pracuje 
v rozmezí napětí 1,9 až 3,6 V. Nf ze-
silovač potřebuje napiti v rozmezí 
2,2 až 5,5 V, a vstupná a výstuprif fil-
try potřebují přesně 3 V. Tedy pro na-
pájeni vysílacího modulu bude zapo-
třebf tři článků (AA) zapojených do 
série. Třemi články bude napájen nf 

a 
REP-I 

45v (3clanky) 

2 11/4 

cli 
‚'U 

Id' SND 
NCP2890 

3 

R23 

C3 
100n 

100n 
IC2 --
7805 R1 

220 

«I» 2 (3clanky) 5V 

C6 
1uF/25V 

3 (2clanky) 2,6V 

 o 
LED2 C5 

uF/ 2 5 V 
1 GND 

 o 

REP-2 

Obr. 13, 
Schéma 
sit ového 
zdroje 
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Obr. 14. 
Záznam 
o rušent ph 
přenosu 
hlasu 
pomoc! 

osciloskopu 

żx  e í0.8e  Av(1) 78.13/InV  

Made r. Source f X V( XI ft) ľ x, xe 
_ Normal _ j_ 1 -.33.50ms -25.40m% J 

zesilovač NCP2890 a stabilizátor na-
pěti NCP600 3 V Dvěma články bude 
napájena řídici jednotka nRF9E5. 
Rozvod napájecího napětí ze tři článků 
je zobrazen ve schématu na obr. 12. 

Afdicí jednotka nRF9E5 u vysíla-
cího modulu je přímo napájena bate-
rii z důvodu zjištěni jejího stavu, Ob-
vod nRF9E5 hlídá napájecí napiti 
pomoci interního VDD/3 převodníku 
Pokud se baterie vybije pod 1,1 V na 
článek, vysílací modul vyšle signál 
prijImacimu modulu, ten bude signa-
lizovat rozsvícením diody LED1, že je 
nutná výměna baterie ve vystlacim 
modulu. 

Jak již bylo napsáno, stabilizátor 
NCP600 stabilizuje bateriové napětí 
na 3 V a napájí vstupní filtr, výstupní 
filtr a mikrofon. Stabilizátor NCP600 
v modulu je použit ze dvou dilvodů. 
První je, że mikrofon je potřeba napá-
jet konstantní hodnotou, jinak by se 
zmenšováním napětí zmenšovala am-
plitude výstupnfho signálu z mikrofo-
nu. Druhý důvod je, že stabilizátor 
NCP600 má vestavěn vypínací mód, 
který je přiveden na vývod POO obvodu 
nRF9E5. Tento vypínací mód slouží 
ke sníženi odběru z baterie při jeho 
nečinnosti. 

Protože vysílací modul je napájen 
z baterie, je potřeba brät ohled na 
malou spotřebu modulu. To se do-
sáhne vypínáním různých částí mo-
dulu při nečinnosti. Nejmenší odběr 
bude mit modul před stiskem spínače 
(zvonění). Aldici jednotka nRF9E5 
bude v režimu Power Down Mode 
- odběr 2,5 pA, nf zesilovač NCP2890 
bude mít při vypnutém stavu odběr 
jen 10 nA a u stabilizátoru NCP600 je 
to při vypnutém stavu take 10 nA. Po 
stisknuti spínače se probudí řídicí 
jednotka nRF9E5 z režimu Power 
Down Mode a začne vysflat signál 
pro zvoněni na přijímací modul. Při 
tom se zvýší její odběr až na 30 mA. 
Poté nastane komunikace mezi účast-
niky, kde řídicí jednotka nRF9E5 akti-
vuje stabilizátor NCP600 a nf zesilo-
vač NCP2890. Nf zesilovač se bude 
během komunikace vypínat a zapínat 
závislosti na směru komunikace. 

Ph tom může být odběr až 500 mA 
v závislosti na hlasitosti reprodukto-
ru. Po ukončeni komunikace, stisknu-
ti spínače S2 na přijímacím modulu. 
se vysílací modul vrátí do úsporného 
režimu. 

Přijímací modul těž využívá vypí-
náni a zapínáni stabilizátoru NCP600 
a nf zesilovače NCP2890, ale nevyu-
žívá režimu Power Down Mode u řídi-
cí jednotky nRF9E5. Důvod, proč se 
nevytržívá, je ten, že přijímací modul 
musí být stále na přijmu a čekat, net 
začne vysílací modul vysílat. Při tom-
to čekáni mä řídicí jednotka nRF9E5 
odběr 12,5 mA. Z tohoto důvodu je 
nevhodné přijímací modul napájet 
baterii. Schema sitového zdroje pro 
napájení přijímacího modulu je zob-
razeno na obr. 13. 

Sit'ové napětí 230 V je přivedeno 
na transformátor TR1. Transformátor 
mä jedno sekundární vinutí 6 V a je 
schopen dodávat proud až 660 mA_ 
Střídavé napiti je dále přivedeno do 
usměrňovacího můstku BR1. Násle-
duje elektrolytický kondenzátor Cl, 
který filtruje procházející napití. Fil-
trované napětí je dáte rozděleno do 
dvou větví +5 V pro napájení nf obvo-
du NCP2890 a stabilizátoru NCP600 
a +2,6 V pro napájeni řídicí jednotky 
nRF9E5. Tato nape( jsou získána 
pomoci stabilizátorů řady 78xx (IC1, 
IC2) v klasickém doporučeném zapo-
jeni. Protože ze stabilizátoru IC2 
(7805) bude ph nečinnosti nf zesilo-
vače NCP2890 odebírán malý proud, 
je v této větvi zapojen zatěžovací re-
zistor Rl. Ten zajisti minimální odběr 
20 mA z obvodu pro správnou funkci 
stabilizace. V sérii s rezistorem R1 je 
zapojena dioda LED2, která signali-
zuje přítomnost napětí. 

Při návrhu a testování bezdráto-
vého zvonku s digitálním přenosem 
hlasu se ph přenosu hlasu objevova-
lo velmi silné nežádoucí rušeni (viz 
obr. 14). Rušeni bylo naměřeno za 
výstupem stabilizátoru NCP600 a ovliv-
hovel° tak vstupní filtr. Měřením bylo 
zjištěno, że toto rušeni má pravidel-
nou periodu asi 140 Hz, tj každých 
7 ms se objevoval rušivý impuls. Po 

čase bylo zjištěno, že rušení způso-
buje obvod nRF9E5 svým vysilánim. 
Protože obvod nRF9E5 nevysilá spo-
jitě, ale po určitern časovém Úseku, 
tj. vysílač se zapíná a vypíná. Tim 
vznikly na napájecích přívodech tyto 
rušivě impulsy. Rušeni bylo odstra-
něno zapojením filtrujícího konden-
zátoru C17 (víz obr. 12) co nejblíže 
k napájeni filtrů K filtrování byl pou-
tit kvalitní kondenzátor s malým ESR 
(ekvivalentní sériový odpor) 50 mil 
Tim rušení způsobené vysíláním vy-
mizelo 

Návrh desky s plošnými spoji 

Přijímací i vysilaci modul je navr-
žen na dvou univerzálních oboustran-
ných deskách s plošnými spoji. 

První univerzální deska obsahuje 
vstupní filtr, výstupni filtr, nf zesilo-
vat, napájeni a ovládací prvky. 

Deska s plošnými spoji je univer-
zální v tom, že ji lze použit jak na při-
jimaci část' tak na vysílací část_ Roz-
díl bude jen v osazeni součástek (viz 
obr. 15 až 15 e). 

Druhá univerzální deska obsahuje 
řidicf jednotku nRF9E5. Ta je použita 
na přijímací i vysílací části. Deska 
(obr 16 až 16 d) řídicí jednotky nRF9E5 
byla převzata (31 

Obě desky budou propojeny pra 
pojovacimi lištami (SV1, SV2 a SV3). 
Desky budou pracovat s vf obvody, 
tornu odpovídá oboustranná zemnici 
plocha propojená vhodně rozmístě-
nými průchody. Všechny součástky 
jsou v provedeni SMD, pasivní sou-
částky jsou v rozměrech 0805. 

Deska síťového zdroje pro přijí-
mací modul je jednostranná (obr. 17 
až 17b) a používá z velké části klasic-
ké velikosti součástek_ Sírový zdroj je 
k přijímacímu modulu připojen třemi 
privodnimi kabely. 

Softwarový návrh 
vysílacího a přijímacího 

modulu 

Ridici jednotka nRF9E5, přijíma-
cího i vysílacího modulu, obsahuje 
software, který řídí hardware bezdrá-
tového zvonku s digitálním přenosem 
hlasu. Přijímací i vysílací modul mail 
svůj vlastni rozdílný software. Navr-
žený program pro vysilaci modul ob-
sluhuje bezdrátovou komunikaci, spí-
nač Sl. úsporný režim vysílacího 
modulu, spínáni relé, měření stavu 
napájecí baterie a jiné tidier funkce 
pro správnou činnost modulu. Pro-
gram pro přijímací modul obsluhuje 
take bezdrátovou komunikaci, spína-
če S1 a S2, diodu LED pro zobrazení 
stavu napiti na vysilacím modulu 
atd. Programy byly naprogramovány 
v jazyce C a lze si je stáhnout na 
www.aradio.cz 
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Obr. 15 d. Rozmístěni součástek přülmactho 
modulu - strana Bottom 

Obr. 15 e Rozmístěná součástek přijímacího 
modulu - strana Top 

Obr. 15, Univerzální deska s plošnými spoji Obr 15 a Univerzálně deska s plošnými spoji 
modulů - strana Bottom modulů - strana Top 

Obr. 15 b. Rozmístěni součástek vysílacího 
modulu - strana Bottom 
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Obr. 15 c. Rozmistěni.součástek vysílacího 
modulu - strana Top ..., Je-• 

tel. JP11 

— 10_,CDOCCCO  
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W2 

Obr. 16 Deska 
s plošným' spoji 
fed jednotky 

nRF9E5 - strana 
Bottom 

Obr. 16 a. Deska 
s plošnými spoji ¡idiot 
jednotky nRF9E5 - 

strana Top 
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Obr. 16 c. 
Rozmístění 

součástek řídicí 
jednotky nRF9E5 
- strana Bottom 

Obr. 16 d. 
Rozmístění 

součástek fled 
jednotky nRF9E5 
- strana Top 

(Dokončení 
příště) 
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Merač rýchlosti 
vetra WM01 

Martin Liker 

Zapojenie ponúka jednoduchý meraä rýchlosti, pripadne 
aj smeru vetra. Pri návrhu boli kladené prisnejšie poiiadavky na 
vorbu senzorov a samotný vyhodnocovaci obvod je konštruovaný 
čo najjednoduchšie. 

Úvod D-DAC13 z toho istého radu snima-
toy. 

Jednoduché zapojenie merača 
smeru a rýchlosti vetra využíva pre 
svoju činnost' jednočipový 8-bitový 
RISC procesor AT90S2313. Požiadav-
ky na konštrukciu vyhodnocovacej 
jednotky boli nasledujůce: 

- Jednoduchost'. 
- Nízka cena. 
- Napäjanie z bezúdržbového aku-

mulätora 12 V, odber odvodu vrá-
tane snimača rýchlosti do 50 mA. 

- Zobrazovanie informácii o rýchlosti 
a smere vetra v textovej forme, 
podsvietenie displeja nie je kvóli 
spotrebe využité. 

Naopak, pri volba snímačov sa 
prihliadalo na dostatočnů robustnost 
a cenovú dostupnost'. Po zváženi do-
stupných typov bol nakoniec použitý 
snímač rýchlosti vetra DWS-V-DBC05 
(výrobca Carlo Gavazzi, distribuuje 
ENIKA.CZ, Novä Paka). Konštrukcia 
umožňuje prfpadné pripojenie snima-
ča smeru vetra, uvažovaný typ DWS-

esewm 
WHITE 
BLU 

.12U 
CAD 

+WI 

PRE 
SE14208 

SAM W[TRA 
DWS- A 13 

UB 
*U. 
DI 
82 

Popis zapojenia 

1. Snímač rýchlosti vetra DWS-V-
DBC05 

Uvedený typ (obr . 1) predstavuje 
robustný, ale pritom cenovo dostup-
ný anemometer Talo snfmača je vy-
hotovené z PVC, rotor, ako aj snlma-
cie poháriky. sú z nehrdzavejúcej 
ocele 

Snímač pracuje na optoelektronic-
kom principe. Výrobcom deklarovaný 
rozsah merania je 1,5 až 30 ms"1, Na-
pájacie napätie sa mčže pohybovat' 
od 10 do 28 V, odber v kfudovom sta-

Tabutka 1. Kódovanie smeru vetra 

Relativny 
smer vetra 

Biti 1342 Zobra-
zenie 

0 al 90° 0 1 S 
90 at 180° 0 0 V 
180 až 270° 1 0 J 
270 až 360° 1 1 Z 

1C2 
288 

C4 

lee. 

VI 110 

RI 090 DTI 
81 

R2 898 2  
-8 

92 

-8 
R2 880 -8 13 

12 

R4 ese 3  IG-1  
7 18 

*31‹  
Obr. 2. 

Schema zapojenia merača 
smeru a rýchlosti vetra 

UCC 

CSI 

C411 

IS  
14 

Obr. 1. Anemometer 

ve je okolo 20 mA. Výstup snit-nab je 
tvorený prúdovými budičmi 12.5 mA, 
výstupný signal je prerušovaný s frek-
venciou zodpovedajúcou rýchlosti 
vetra. Konštanta snimača je 10 Hz na 
1 ms-1. 

2. Snímač smeru vetra DWS-D-
DAC13 
Snímač smeru vetra DWS-D-

DAC13 je relativny štvorkvadrantový 
snímač so vstavaným vyhrievanfm. 
Vyhrievacie teleso je napájane samo-
statne a konštrukcia nepočita s jeho 
použitím. 

Výstupy B1 (Biti) a B2(1342) kódu-
jů smer vetra podra tabulky 1. 

Bez pripojeného snimača zariade-
nie ukazuje symbol „V'. 
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3. Vyhodnocovacia jednotka 
Zapojenie vyhodnocovacej jednot-

ky je uvedené na obr. 2. Srdcom 
pristroja je vyššie spomfnaný proce-
sor AT90S2313. Ide o starší typ pro-
cesora, ktorý sa už do nových kon-
štrukcii nedoporučuje. Nakorko pri 
konštrukcii bol kladený döraz na čo 
najnižšiu cenu a dostupnost' použitých 
sůčiastok (okrem LCD ide všetko 
o .šuplikove zásoby), bol zvoleny 
práve tento typ procesora. V prfpade 
zäujmu mčžem zäujemcovi zaslat 
zdrojový text v jazyku BASCOM-AVR. 
ktorý si mč/e upravit a skompilovat' 
pre procesor ATTiny 2313. 
PORT B procesora je vyčlenený pre 

komunikáciu s displejom LCD. I ked 
póvodne bol do konštrukcie uvalova-
ný typ EA DOGM163 (distribuuje SOS 
electronic Košice), nakoniec cenové 
kritérium bolo silnejšie a bol použitý 
konvenčný typ LCD 16 x 2 znakov bez 
podsvietenia Komunikäcia s disple-
jom prebieha v štvorvodičovom mode. 
Tento spčsob pripojenia je štandard-
ne podporovaný knižnicami programu 
BASCOM-AVR (www.mcselec.com), 
PORT D je využívaný ako vstupný 

(popr. vstupno - výstupný) port. Sig-
nály RxD a TxD sů rezervované pre 
prfpad, te by zäujemca chcel použit' 
sériovů komunikäciu pre posielanie 
ůdajov o rychlosti a smere vetra. Ak-
tuálna verzia sériovů komunikäciu 
nepodporujern Vstupy PD.2 a PD.3 (B1 
a B2) obsluhu» senzor smeru vetra 
a zodpovedajů vyššie uvedenej ta-
buřke. Vstup PD.4 (TO) je rezervova-
ný Zariadenie v tejto verzii ho však 
nevyužíva Vstup PD.5(T1) je vstup 

pošítania impulzov za snimača rých-
losti. 

Pre jednoduchšie naviazanie 
průdových výstupoy snírnačov k ob-
vodu mikroprocesora boli vstupy rie-
šené s optočlenmi. Takéto riešenie 
zároveň čiastočne piní funkciu poten-
ciálového oddelenia vstupov mikro-
procesora, nerieši však v dostatočnej 
miere ochranu yob ESD. 

Ostatně 10 piny nie sů využívané. 
Princfp detekcie rychlosti je zalo-

žený na počítaní prichädzajůcich im-
pulzov. Časové okno je nastavené na 
1000 ms Je to najjednoduchši spč-
sob, využívajúci algoritmus merania 
frekvencie počitanírn impulzov počas 
pevne daného časového intervalu. 

Program beži v nekonečnej slučke. 
v prvej časti sa vyhodnocuje rýchlost 
vetra, näsledne sa prepočIta do spra-
covaternej podoby v ms -1. resp. 
kmh-1. Druhá test' programu v slučke 
analyzuje bity B1 a B2 senzora sme-
ru a detekuje smer vetra. 

Mechanická konštrukcia je vermi 
jednoduchá. Elektronika okrem LCD 
displeja je umiestnenä na univerzál-
nej doske s plošnými spojmi. Kyčli jed-
noduchosti zapojenia sa plošný spoj 
takmer neoplatí vyrábar. LCD displej 
je prichyteny k základnej doske pra 
stredníctvom dištančných strpikov M4. 
Uvedené mechanické riešenie 

umožňuje vorný prfstup k mikropro-
cesoru a v prfpade potreby jeho pre-
programovanie. a tým aj zmenu funk-
cie prístroja. 

Umiestnenie a uchytenie senzorov 
záleží ůpine na použIvaterovi. Je však 
potrebné mysliet na to. že snímače 

. . • _ 

 , iir<-7•7_ • 
rj r rd'r*If f.42' r.es P -e+ 'FT *- 7.. 
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Obr 3 
Merač rýchlosti vetra 

na untverzálnej 
doske 

• • • • 

• • • • • 

• • 

by mall byt' umiestnené v chránenej 
zone bleskozvodu, nakorko samotná 
elektronika nie je vybavená prepät'o-
vými ochranami ani ESO ochranami. 
Priamy úder blesku by mohol zničit' 
elektroniku a byt' nebezpečný pre ob-
sluhu prístroja. 

Záver 

Uvedená konštrukcia nepredstavu-
je návod na konštrukciu uceleného 
prfstroja, sk8r by mala sled' pre in-
špiráciu pri konštrukcii jednoduchého 
anemometra V prIpade zäujmu za-
šlem zäujemcovi "'.bin sůbor s progra-
mom pre AT90S2313, zdrojový kód 
v jazyku BASCOM-AVR zašlem 
v prfpade zäujmu tie2, must byt' však 
zaručené nekomerčně vyulitie pro-
gramu 

Katalógové listy k snimačom sů 
k dispozicii napr. na [1] a 121 

Zoznam súčiastok 

R1 al R4 680 LI 
R5 330 LI, RRA odporová slet' 
Cl, C2 27 pF, keramicky 
C3 220 pF/25 V, elektrolyt_ 
C4, C5 100 nF, keramicky 
C6 47 pF/6,3 V, tantalovy 
D1 1N4007 
IC1 AT90S2313, DIP20 
IC2 78L05, stabilizátor 
DT1 PC847 (LTV 847) 
XT1 4 MHz, kryštä I nízky 
DI Displej LCD 16x2 
Fl Poistka T50mN250V 
X1 konektor 10-pólový podra 

volby utívatera 
senzor rychlosti vetra DWS-V-DBC05 
senzor smeru vetra DWS-D-DAC13 

[1] http./Amv.audin.fr/pdfldocumentabons/ 
carlo gavezzikapteurs/anemometres/ 
DWS-V-DBC05 eng pdf 

[2] řittplAvww.support-carlogavazzi. 
se/downloads/-Datablad/ 
DVVS-D-DAC13 eng.pdf 

Víte, že... 
Značka CE na nejrůznéjšlch vý-

robcich měla původně znamenat 
určitou jistotu kvality výrobku - ta-
kovy výrobek měl odpovídat předpi-
sům, na kterých se dohodly státy 
v EU. Znamená zkratku z francouz-
štiny - Conformité Européenne. Jen-
že pozor, platí to převážně u výrob-
ků vyrobených v EU. Na stovkách 
výrobků dovážených nyní z tiny tuto 
značku najdeme take, ale na nich 
znamená nikoliv garanci kvality, ale 
„Chinese Export', Obvykle se take 
tyto výrobky poznají podle toho, te 
písmena nenavazuji na sebe, ale 
mají vétš1 odstup Proto pozor, CE 
se nerovná C E! 

QX 
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Automatické 
čerpáni vody 

Vlastimil Vágner, Miroslav Lizner 

Zařízeni umožňuje vyčerpávat nebo doplňovat do nádrži elek-
tricky vodivě kapaliny (užitkovou nebo dešťovou vodu). I když lze 
v dnešni době koupit ponorné čerpadlo s plovákem, nemůže být 
použito v nádržích (Jímkách), ve kterých je nižší výška hladiny, než 
je vlastní výška ponorného čerpadla se zdvihem ploväku. V našem 
případě je čerpána spodní voda, která se shromažďuje do jímky 
o rozměrech 50 x 60 x 30 cm. Zařízeni je v provozu od roku 1986 
a má hlavně posloužit pro vlastni inspiraci. 

Popis zařízeni 

Schema zapojeni je na obr. 1. Na-
pájeni je zajištěno ze zdroje se zvon-
kovým transformátorem, diodovým 
můstkovým usměrňovačem (D1 at 
04) a filtračním kondenzátorem Cl. 
U transformátoru je použit výstup BV. 
Transformátor je na přívodu 230 V jiš-
těný pojistkou Fl 80 mA. Zesilovač 
proudu s velkou citlivosti tvoři tranzis-
tory Ti al T3 v Darlingtonově zapoje-
ni. Citlivost lze nastavit trimrem P1 
Zesilovač ovládá cívku relé Rel, pro-
ti napěťovým špičkám vznikajícím na 
cívce při uzavřeni tranzistoru je chrá-
něn diodou 05. Kontakt relé rel a slou-
ží jako přídrtný kontakt, který určuje 
výšku hladiny, druhý kontakt relé reib 
ovládá cívku výkonového relé nebo 
stykače (pokud je použito čerpadlo na 
napětí 3x 240/400 V). 

Zařízená umožňuje bud' z nádrže 
vyčerpat kapalinu, nebo do nádrže ka-
palinu dopinit. Tuto funkci ovlivňuje 
zapojeni kontaktů rel b. V případě, że 
nádrž je piná a čerpadlo používáme 
k jejímu vyprázdněni, použijeme spí-
nací kontakty rel b. Z nádrže je čer-

230 V 

pána tekutina at do doby. kdy hladi-
na kapaliny klesne pod úroveň elek-
trody označené 2. Pak přestane elek-
trodami procházet elektrický proud 
a tranzistory T1 at T3 se uzavřou 
Relé odpadne a rozpojí se kontakty 
rel a a rel b. Čerpadlo se zastaví a zä-
roveň se odpojí elekroda 2, Aby se 
čerpadlo znovu zapnulo, musí nyní 
hladina kapaliny dosáhnout až k elek-
trodě 1, Teprve potom začne opět pro-
cházet elektrodou 1 proud, tranzisto-
ry Ti al T3 se otevřou a relé opět 
sepne 

Při doplňováni kapaliny je použit 
rozpinacf kontakt rel b. Při poklesu 
hladiny pod úroveň elektrody 2 relé 
odpadne a rozpínací kontakt rel b se-
pne výkonové relé (stykač) ovládající 
čerpadlo. Aby se čerpalo vypnulo, 
must nyní hladina dosáhnout až 
k elektrodě 1, kdy sepne relé. Relé pak 
zůstane sepnuto at do doby, net' hla-
dine klesne pod úroveň elektrody 2. 

Snímací elektrody jsou vyrobeny 
z nekorodujícího materiálu. Vhodná je 
např. mosaz nebo .dráty" do výpletu 
kola bicyklu. Vzájemná rozteč mezi 
elektrodami 1 at 3 je däna vodivosti 

DI a:04 
dir 1N4007 

Obr. 1. 
Zapojeni automatu 
pro čerpáni vody 

kapaliny a nastavením citlivosti trim-
ru Pl. Elektrody v horní části uchyce-
ni musí být zafixovány proti vzájem-
nému dotyku. Elektroda označená 3 
je napájecí. Pokud je nádoba kovová, 
je možno místo elektrody použít plášť 
nádoby. Bude-li reli Rel spinet výko-
nové relé s cívkou do 48 V, můžete 
použít např. typ M4-12H z nabídky GM 
(obr. 2). Pro spínání stykače však 
must být kontakty relé dimenzovány 
na skive napětí, v tomto případě vy-
hoví např. relé MZPA9212 (obr 3) 

Seznam součástek 

R1 470 kn 
TP1 10 MQ, odporový trimr 
Cl 1000 pF/25 V 
C2 47 nF. styroflexový 
Ti, T2 BC548B (KC148) 
T3 BC639 nebo BD433 

(KF507) 
01 až D4 1N4007 (KY132J1000) 
05 1N4148 nebo 1N4007 

(KA261) 
Rel relé 2x přepinaci kon-

takt, cívka 12 V, viz text 
Tri zvonkový transformátor 
Fl rychlá pojistka 0,08 A 
držák pojistky Fl 

erase < 
Falb el 

OVO  

Obr. 2. Připojeni výkonového 

OE 

' -L 47n 
275V- -6 
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Obr. 3. Prripojent stykače 
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• Firma Texas Instruments vybudovala 
nově vývojově centrum, které se bude 
věnovat výzkumu v oblasti polovodi-
čových technologii. Narváno bylo po 
člověku, který světu představil prvý 
integrovaný obvod, Kilbyho centrum. 
Slavnostní otevřeni se uskutečnilo 
právě v den 50 výročí této události, 
která připadá na 12. záři 

• Na základě doporučení EU bude 
omezen dovoz Ni-Cd i jiných baterií 
do Evropy. Pravděpodobné to take vy-
volá problémy s náhradou baterii do 
různých typů přenosných, hlavně VKV 
transceiverů. 

QX 
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Aktivní anténa 
Maxi Whip 
Vojtěch Voräšek, OK1XVV 

Tato anténa je určena pro příjem rádiových signálů v pásmu VDV 
(velmi dlouhých vin) od asi 10 kHz přes DV, SV, KV až po VKV do přibliž-
né 175 MHz. Je určena jak pro příjem dlouhovInných leteckých majáků 
NOB, tak pro příjem rozhlasových a radiomaterských vysílačů a různých 
služeb v uvedeném kmitočtovém rozsahu. 

1M 

100nF 

[- R1 II 
1M5 Cl 1 1 Li 

1nF 

R2 

100nF 

Ti 

2J310 
G> S • 

C2— R4 r 
lopT 680%. 

16 CT 

100nF 
R5 

C3 [1 2k2 T2 
R7 

100nF 

R6 
10k 

47R 

R8 
220R 

Obr 1. Schéma zapojeni antény Maxi Whip 

Tato anténa vznikla malou úpra-
vou poměrně populárni antény Mini-
Whip od holandského radioamatéra 
Roelfa Bakkera, PAORDT. Schema 
a původní konstrukční návod najdete 
snadno na webu, Při velmi malých 
rozměrech mä tato anténa překvapu-
jicf vlastnosti a mnohdy nahradí 
mnohem rozměrnější drátové antény. 
Samozřejmě je určena jen na příjem. 
vysílat s ní nelze. Na těchto nízkých 
kmitočtech jsou obvykle signály do-
statečně silné, pokud jsou vlivem 
podmínek šíření vůbec přítomné. 
Problémy spíš bývají se selektivitou 
a odolnosti přijímačů a samozřejmě 
hlavně s rušením, Nejedná se proto 
vlastně o pravou aktivní anténu, pro-

o 
co 

Výstup 

toOnF 

tote neobsahuje zesilovací stupně, 
jen impedančrif přizpůsobení vstupní 
snímací plošky k obvyklé impedanci 
kabelu 50 SI To je realizováno dvě-
ma emitorovými sledovači, na pr"-
nim stupni s tranzistorem J-FET typu 
J310 a na druhém s bipolárním tran-
zistorem 2N5109 s větší linearitou 
i při silnějších signálech. 

Původní zapojeni jsem důkladně 
proměřil z hlediska linearity ph příjmu 
silných signálů, která je na těchto níz-
kých kmitočtech obzvláště důležitá, 
a zjistil jsem, že na něm při teto jed-
noduchosti není prakticky co optima-
lizovat, pracovní body tranzistorů 
jsou zvoleny správně. Ukázalo se ale 
jako vhodné zavést filtraci vstupního 

*-117-o oiro 
1:1> C3 

CeE0 

signálu proti pronikání vysokých kmi-
točtů, hlavně ze síti mobilních telefo-
nů, DVB-T a datových přenosů až do 
2,4 GHz. To zajišt'uje vstupní dolní 
propust L1/C2, ve které cívka L1 je 
realizována přímo meandrem na ploš-
ném spoji. 

Dále bylo potřeba zlepšit filtraci 
napájecího napiti pro nastavení pra-
covního bodu T1, aby se napěťové 
špičky z napájení např, při zapnuti 
nemohly dostat na gate T1, což způ-
sobi často jeho destrukci v původním 
zapojeni, kterou majitelé těchto antén 
často sváděli na atmosférickou elek-
třinu, Proto je střed děliče pro napáje-
ni gate Ti dopiněn kondenzátorem 
C4, který tvořf s rezistory Mite inte-
grační článek 

Pro pohodlnější měřeni přenosu 
a linearity jsem dále galvanicky oddě-
lil plošku od vstupní elektro-
dy G tranzistoru Ti pomoci konden-
zátoru C1. Na desce plošných spojů 
jsem dále zvětšil snímací plošku pro 
použiti antény v lokalitách s malým 
rušením, kde může anténa poskyt-
nout vétši užitečný signál. Jiné zmš-
ny zapojeni nebyly potřeba, upravené 
schema je na obr. 1. 

Zapojeni antény je realizováno na 
jednostranném plošném spoji (obr. 2, 
3). Hotová antena je na obr. 4. Oproti 
původnímu pramenu je patrná celko-
vá větši délka antény (obr. 5); kdo by 
ovšem vyžadoval nižší úroveň signá-
lu. může plošku zkrátit na původní 
velikost; na desce s plošnými spoji je 
to naznačeno zářezem. Použité sou-
částky jsou běžné a levne. Tranzistor 
T2 (2N5109) je určen původně pro 
výkonnější kabelově zesilovače atd., 
sehnat se dá, viz web, ale lze ho bez 
znatelné změny parametrů nahradit 
benějšim BFR96 atd. Kondenzátory 
použijte s malou indukčností. Jako 
blokovací se přiliš nehodí keramické 
typu 3. 

Součástky osaďte do vyvrtané 
desky podle obr. 2. Tranzistor Ti mů-
žete dát do objímky (3 odříznuté piny 
z precizní objímky pro IC), zůstává 
možnost jeho zničená v případě blíz-
kého (a samozřejmě i mistnfho) at-
mosférického výboje při vyvýšeném 
umístěni antény. Tranzistor T2 je za 

o 

criW 

CI 

Cit,0 

Obr. 2. Osazeni 
desky antény 
s plošnými spoji 

Obr. 3. Deska 
antény 

s plošnými spoji. 
Rozměry: 

141 x 31,5 mm 
včetné malého 

pfidavku 
na oříznut! 
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Obr. 6. Zapojeni nepájecí výhybky 

provozu teplý, proto ho osaďte těsně 
k desce, ploška midi pod vývodem 
kolektoru slouží jako jeho chladič. Po 
osazeni anténu vyzkoušejte, spoje 
omyjte a natřete ochranným lakem. 
Vývod kabelu může být připájen rov-
nou do desky, případně můžete pou-
žít konektor BNC nebo PL (viz obr. 4 
a 5). Anténu můžete umístit do plas-
tového krytu z vodovodní trubky, in-
spirovat se můžete v původnim pra-
menu. 

Napájeni antény je navrženo jako 
dálkové po kabelu, obvyklým stejno-
směrným napětím 12 al 15 V. Odběr 
nepřesáhne 60 mA. U prijimače bude 
napájecí výhybka v obvyklém zapoje-
ni (obr. 6). 

Umístění antény by mělo být sa-
mozřejmě co nejvýš a nejdál od zdro-
jů rušeni, mimo budovu. Nezapo-
meňte na ochranu proti atmosférické 
elektřině! 

Anténu jsem vyzkoušel ve spojeni 
s přijímači JRC NRD-545DSP (obr. 
7), AOR AR-7030, AR-5000A+3, 
s transceivery KENWOOD TS-480, 
YAESU FT-2000, FT-950, FT-450 
a dalšimi i v Praze s úspěchem. 
Oproti LW anténám je její signal 
mini zatižen rušenim ze silných 
zdrojů, které nemusí jiné mini kvalit-
ni přijimače bez dostatečné odolnosti 
zpracovat. Anténa je vzhledem ke 
svým malým rozměrům snadno pou-
žitelná i pro ty posluchače, kteri 
z různých důvodů nemohou dlou-
hodratové antény provozovat. 

Seznam součástek 
antény Maxi Whip 
a napájecí výhybky 

R1 1,5 Mf2 
R2, R3 1 WI 
R4 680 
R5 2,2 k..0 
R6 lOkil 
R7 47 SI 
R8 220 SI 
Cl 1 nF 
02 10 pF 
C3, C4, 05, C6, C7, C9, C10 

100 nF/63 V 
C8 470 nF/63 V 
T1 J310 
T2 2N5109 
Li viz text 
L2, L3 680 pH/min. 100 mA 

Obr. 4 Hotová anténa Maxi Whip 

Obr. 5. Porovnání velikostí antén MinWhip a MaxiWhip 

Obr. 7. Anténa MaxtWhip a špičkový KV pelmet JRC NRD-545DSP 

Vítězný snímek soutěže ARRL Photo Contest 2008 
Autor Bob Johnson, 4V7LRD, jej nezval ,,Snowy up 
and down link"a byl pořízen při provozu přes družici 
A07 PST 11/08) 
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TOTAL COMMANDER 
Souborový manažer je program pro práci se soubory v počítači — jejich organizování, přesouvání, 

kopírováni, mazání, připadně i prohlížení. Jako takový patří k základnímu softwarovému vybavení počítače. 
A není asi populárnější a oblibenějši souborový manažer než Total Commander (cliive Windows Com-
mander, inspirovaný Norton Commanderem ještě z dob operačního systému MS DOS). Umí toho ale 
mnohem vice a asi i mnoho jeho uživatelů o tom nemá možná ani tušení. 

V tomto článku vás proto chceme 
stručně seznámit s některými méně 
známými funkcemi a možnostmi sou-
borového manažeru Total Commander, 
jak z jeho základního vybaveni, tak 
hlavně ze snadno instalovatelných roz-
šířeni, tzv. plugtnů. 

Základní vzhled programu Total 
Commander (dále TC) tvoří typická dvi 
okna s adresář, zobrazující strukturu 
a obsah zvolené adresářove větve. Způ-
sob, jak jsou adresáře a soubory v le-
vém a/nebo pravém oknězobrazovány, 
si lze vybrat z několika možností (uve-
dených v položce menu Zobrazení). 

Zobrazování 

Pro adresáře a soubory v obou ok-
nech (nezávisle) lze vybrat některé z ná-
sledujících zobrazení: 

Stručné — zobrazí se pouze názvy 
souborů a adresářů, v několika sloup-
cích (podle počtu souborů v adresáři 
a výšky okna) 

Detaily — zobrazí se názvy souborů 
a v dalších sloupcích zvolené údaje ke 
každému souboru, např. velikost sou-
boru, datum vytvořeni, atributy ap. 

Popisy —zobrazí se názvy souborů 
a v dalším sloupci poznámka k souboru 

(pokud k němu byla předtím vložena). 
Poznámky lze ke každému souboru 
vkládat klávesovou zkratkou Ctd+Z 
a ukládají se v každem adresáři souhrn-
né v textovém souboru description. 

Strom —zobrazí se stromová struk-
tura adresářů vybraného disku, jednot-
livé úrovni stromu lze otevírat/zavírat. 
Kliknutím na kterýkoliv adresář se v dru-
hém okně otevře jeho obsah (způso-
bem podle nastavení okna). Tento adre-
sářový strom si můžete vyvolat kdykoliv 
i klávesovou zkratkou Alt+Fl 0 — vtom 
případě se otevte v samostatném okén-
ku, ve kterém si můžete najít požado-
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vaný adresář, kliknout na něj a otevřít 
ho tak v okně. 

Miniatury —vše se zobraziv náhle-
dech (thumbnails), obrázky jako male 
obrázky, dokumenty jako první stránka 
textu, adresáře jako velká ikona složky 
s naznačeným obsahem. 

Náhled — při této volbě se soubor, 
označený v adresáři v jednom okně, 
zobrazí v druhém okně (obrázek jako 
obrázek, dokumenty tak, le v nich lze 
listovat). 

Filtrováni — pro zobrazeni souborů 
v adresáři lze zvolit jednoduché i velmi 
složité filtry, takže si zobrazíte jen ty 
soubory, které potřebujete (např. všech-
ny soubory POP, nebo soubor, který má 
v názvu nějaké slovo, ap ). 

Kterýkoliv soubor lze zobrazit i stis-
kem klávesy F3 (buď na klávesnici, ne-
bo na tlačítku ve spodní liště TC). Ně-
které typy souborů se zobrazí vždy, pro 
některé další jezapotřebi nainstalovat 
doplňky. 

Pokud mate soubory zobrazeny 
v detailnim pohledu, kliknutím na zähla-
v1 sloupce (jméno, přípona, velikost, 
datum...) je seřadíte podle abecedy, ve-
likosti nebo data. Dalším kliknutím se 
pořadi obrátí. 

TC má k zobrazování souborů zmí-
něná dye okna, ale každé může mít zá-
ložky, takže se rychle dostanete do 
jiného adresáře na jiném misté disku 
nebo na jiném disku, aniž by bylo nutné 
se .proklikávat* složitou adresářovou 
strukturou. Nejčastěji používané adre-
sáře si můžete navíc uložit do „Ob-
libených«. 

Označování souboru, s kterými hod-
late něco Mat (třeba je někam zkopíro-
vat nebo přesunout, nebo zkomprimo-
vat do archivu) je běžnou věci — možná 
ale nevíte, že tento seznam lze snadno 
uložit do textového souboru (v menu 
Označeni vybrat Uložit výběr do soubo-
ru), a naopak, výběr lze kdykolivz tako-
vého souboru opět obnovit (v menu 
Označení vybrat Načíst výběr ze sou-
boru). 

Dalši méně známé funkce 

Možná některé z dale popisovaných 
funkci již znáte a používáte, ale jistě 
se najde dost tech, kteří o nich nevědí. 
Mnoho zajímavých funkci je hned v prv-
ním menu Soubory. Kliknutím na Zrně-
na atributů lze měnit tzv. atributy sou-
borů (archivace, pouze pro čteni, skrytý, 
systémový) a jejich datum a čas. Přímo 
vTC lze snadno vytvářet komprimova-
né archivy souboru — označíte zvolené 
soubory a kliknete na Komprese —pak 
si vyberete metodu komprimace, způ-
sob, název a misto uloženi archívu. Pro 
některé metody komprese je potřebné 
vybavení již v TC, pro další ho musite 
doinstalovat. 

Soubory lze v TC take rozdělovat 
a spojovat. Drive to bylo zapotřebí 
vzhledem k používaným disketám, nyní 
se to využije např. při ukládáni souborů 
na některých webových serverech, kte-
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Veit* mocná je funkce Total Commanderu pro hromadné přejmenováváni souboru 
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Okno TC pro zrnanu atributů souboni 

ré je omezené velikosti souboru, nebo 
při práci s videosoubory. 
V TC te mezi sebou porovnávatjed-

notlivé adresáře (menu Označeni — Po-
rovnat adresáře, Shrft+F2) i jednotlivě 
soubory (menu Soubory, Porovnat po-
dle obsahu...). Soubory, vybrané k po-

rovnáni, se zobrazí v obou oknech a TC 
červeně vyznačí v každém ze souborů 
odlišné pasáže. Pokud jsou soubory 
identické, oznámí yam to (nemusíte je 
celé prohlížet). 

Málokdo asi ví, le z TC můžete vel-
mi snadno, mnohem snáze než ze sa-
motných Windows, přiřadit (tzv. aso-
ciovat) určité přípony souborů určitým 
programům. Steel pak kliknout na sou-
bor (dokument, obrázek, video, hudbu 
ap.) a on se v zävislosti na své příponě 
rovnou otevře v předpokládaném pro-
gramu. V menu Soubory k tom u slouží 
položka Asociovat s... . 

Velmi mocná je funkce Přejmeno-
vat vice položek (v menu Soubory), tzv. 
Multirename Tool. Umožňuje pomocí 
velmi variabilních nastavení přejmeno-
vávat např. fotografie s využitím růz-
ných ůdajú (datum, čas ...) ze souboru, 
sériového číslováni ap. 

Pokud používáte více počítačů, zTC 
lze synchronizovat zvolené adresáře 
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TC Plu gins Managerje utteta pm Total Commander ke snadné sprawl jeho pluginü 

tak, aby oba obsahovaly nejčerstvejší 
verze pracovních souborů. Synchro-
nizace probíhá obousměrně, její způ-
sob lze detailné nastavit a před spušte-
nim musite vše ještě potvrdit. 

Pokud si chcete pojistit, le vaše 
důležité soubory zůstaly neporušené 
(např. při jejich posílání přes Internet), 
nabízí TC i vytvořeni kontrolních souč-
tů, tzv CRC (menu Soubor, Vytvořit 
Popř Ověřit kontrolní součty). 

Piece v počítačové síti 

Snadno a rychle lze tzv. enamapo-
var síťově disky. tj. přiřadit disk nebo 
adresář jiného počítače v sin zvolené-
mu písmenu tak, že se pak ve vašem 
počítači (a samozřejmě v TC) zobra-
zuje jako další disk. Z TC se můžete 
také přímo připojit protokolem FTP k li-
bovolnému serveru (i na Internetu), jeho 
zvolený adresář pak vidíte v okně TC 
a můžete s nim pracovat, jako by byl 
na vašem počítači (samozřejmé v zá-
vislosti na vašich přístupových prá-
vech). Sjinym počítačem seize pomoci 
TC propojiti přes paralelní porty obou 
počítačů. 

Rozšíření — pluginy 
At doposud to byly všechno funkce, 

které TC obsahuje přímo v sobi, ve své 
základní výbavě. Desítky dalších užiteč-
ných funkci (a stále přibývají) do něj lze 
dopinit pomoci mnoha rozšlřent, tzv. 
plug/flu Jsou rozděleny do čtyřzáklad-
nich kategorii — komprimační (packer 
extensions, wcx), souborové (file sys-
tem extensions, .wfx), zobrazovací 
(lister extensions, .w1x) a obsahové 
(content extensions, .wdx). Budeme se 
jim věnovat podrobněji. 

Rozšířeni se do TC instaluji z nabíd-
ky Konfigurace — Nastaveni— Plu gins. 
K dispozici je i samostatná utilita, TC 
Plugins Manager, ke snadně správě 
rozšířeni pro TC. Umožňuje instalaci 
rozšířeni, i zkomprimovaných souborů 
nebo adresářů, jejich aktivaci a deakti-
vaci (tato funkce v samotném TC není) 
a změnu pořadí jejich nahráváni při 
startu TC_ 

Komprimační rozšíření 
(packer extensions) 

V této kategorii jsou doplňky. které 
fakticky rozšiřuji možnosti zabudovaně 
komprimačnf/dekomprimačni funkce 
TC na všechny soubory, které jsou ve 
skutečnosti archivem. Mezi nejznámější 
patři: 

AVI — otevře soubory .avi a extrahuje 
z nich jednotlivé snímky a zvuk. Naopak 
umí zjednotlivých obrázků BMP vytvořit 
soubor AVI (video). 

BZIP2 — velmi dobrý komprimační 
algoritmus, pracuje ale pouze s jednlm 
souborem (jeden soubor, jeden archiv). 

Catalog — vytvoří kompletní kata-
log, tj. strukturovaný seznam, zadané-
ho disku nebo adresáře včetně všech 
podadresářů. Formát seznamu je pine 
uživatelsky definovatelný V seznamu 
lze vyhledávat a kliknutím na soubor 
se soubor otevře (je-li dostupný a ne-
změnil své umisténi). Tato funkce je 
vhodná např ke katalogizaci zejména 
datových CD a OVO 

Checksum —vytváři a ověřuje kon-
troln í součty MD5 a SHA označených 
souborů. 

DEB —rozbalí instalační programo-
vé baličky .DEB pro Debian Linux. 

DiskDir —vytvoři seznam všech vy-
braných adresářů a podadresářů, ve 
verzi DiskDir Extended i včetně obsahu 

Domovskou stránkou programu 
Total Commander, kde najdete 
i odkazy na diskuzni fěrum, sta-
tent programu a jeho doplňky 
(plugtny) je 

www.ghisler.com 
Mnoho dalších informaci a mož-
nosti staženi TC a jeho rozšíření 
získáte po zadáni hesla Total 
Commander do vyhledávače 
Dobré adresy jsou napt: 

www.totalcmd.net 

http://en.wikipedia.orgiwikl/ 
Total_Commander 

komprimovaných archivů ARJ, ACE, 
CAB, JAR, RAR, ZIP, TAR, TGZ, TBZ. 

ICL—otevře a umožní editaci soubo-
rů s ikonami JCL_ 

IMG —vytvoř' a otevírá bitový obraz 
(image) standardní diskety (1,44 MB). 

ISO — zobrazí a zpřístupní obsah 
z obrazu .1S0 disků CO/OVO. 

MSI — otevře instalační soubory Mi-
crosoftu 

RPM — přečte instalační baličky 
.RPM pro operační system Linux. 

Souborová rozšíření 
(file system extensions) 

Tyto doplňky rozšiřuji možnosti prá-
ce se soubory v programu TC a umož-
ňuji i přistup k externím zařizením. Mezi 
nejpouživanejši patři: 

Back2life — renovuje (tzv. undelete) 
omylem smazané soubory v souboro-
vém systému FAT32 a NTFS, ukáže 
stupeň jejich případného poškození 
a mapu clusterů, ve kterých jsou tyto 
sou bory uloženy. 

Complex CD/DVD Burner — jed no-
duchy a rychlý zpùsob vypalováni CD 
a OVO přímo z TC. 

HTTP Browser —umožňuje otevírat 
webově stránky, sledovat odkazy a sta-
hovat z nich soubory přes HTTP podob-
ně, jako přes FTP. 

POP3/SMTP — umožni přístup k e-
mailové schránce POP3, download 
a upload mailů jako textových souborů 
(ve formátu EML) a mazáni souborů 
z mailové schránky. 

PROC — zobrazí seznam betIcich 
procesů ve Windows, podobně jako 
Task Manager, a propojeni procesů 
s úlohami Windows, 

Registry — umožní pracovat s 1,411n-
dows Registry a měnit údaje v ni zapsa-
ně primo z TC. 

Serial — zajistí přistup k jinému po-
čítači přes sériový port RS232. 

Services — zobrazí všechny systé-
mové služby operačniho systému Win-
dows a umožni jejich správu 

SFTP —zajisti přistup k zabezpeče-
ným FTP serverům (FTP via SSH). 

SymbFS —umožni přístup k soubo-
rovým systémům mobilních zařízeni 
s operačním systémem Symbian (např. 
některé mobilní telefony Nokia nebo So-
ny Ericsson ad.). 

Temporary panel —vytvoří virtuální 
adresář, který pracuje pouze s odka-
zy na skutečné soubory, které ponechá-
vá v jejich původním umístěni. 

WebDAV — zajisti přístup ke služ-
bám webových serverů, známým jako 
webové složky, protokolem WebDAV 
přes HTTP a HTTPS (čteni i zápis). 

WinCE —zajistí přistup k zařizenim 
typu Pocket PC s operačním systémem 
Wndows Mobile přes ActiveSync pH-
mo z TC (kde se zobrazí jejich adre-
sáře). 

(Dokončení příště) 
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USB LAMPIČKA 
Malá lampička, napájená z počítačového portu USB, může být praktickým pomocníkem při různých 

opravách a úpravách v počítači, ale i k osvětleni klávesnice při práci v málo osvětleném prostředí. 

Technicky to není samozřejmě Md. 
ný zázrak, ale je to dobrý nápad a je 
rychle a levně realizovatelný (podobné 
lampičky se za pár stovek i prodávaji, 
obvykle ale s poměrně krátkým tuhým 
přívodem k použití s notebookem). Pů-
vodním autorem konstrukce je novozé-
landský student z Wellingtonu. 

Zapojeni je jednoduché — běžný ka-
bel USB, z jehož jednoho konce se Od-
stran' konektor a na dva vodiče, připoje-
né v USB na + a — 5 V (jsou to vývody 
č. 1 a 4, červený a černý), je pfes rezis-
tor připojená supersvítivá bílá LED. 
Pokud použijete vhodně dlouhý kabel 
a přeš'tipnete ho uprostřed, ziskáte zá-
klad pro dvě lampičky. Konstrukčně je 
to vyřešeno tak, že k ,,zastřešenr LED 
použil autor přiměřeni velké kabelové 
pojistkové pouzdro (viz obrázky). Ob-
zvláště když si připlatíte a použijete typ 
LED s velmi vysokou svítivosti (vyrábějí 
se se svítivosti až 18 000 mCd. ty nej-
dražší stoji asi 20 Kč). budete překva-
peni, jak dobře sváti. Ale i úpině běžná 
velmi levná LED spiní svůj eel, protože 
ji můžete bez rizika umistit do bezpro-
střední blízkosti mista, na které si po-
třebujete posvítit. 

Rezistor v sérii s LED uprav' proud 
tekouc' obvodem tak, aby vyhovoval 
použité LED. MI by se na něm vytvořit 
při doporučeném proudu (např. 25 mA) 
úbytek napětí asi 1,2 V (col je rozdíl 
mezi napájecím napětím 5 V v konekto-

konektc USB 
typ A 

2 

3 

4 

47(r 

supersvítive 
bitá LED 

rezistor dimenzujte 
na protékající proud asi 25 mA 

pohled zepředu   
na USB konektor 

typu 

I 2 3 4 

Zapojenllampičky a konektoru USB 

Konstment uspoládánl jednoduché lampiCky s LED, napájené z portu USB 

2 jati e„ A M. • «OE"'" . 

Monte všech souCasti lampičky do pojis,kového pouzdra je tésnä, ale jde to ... 

ru USB a napětím na přechodu super-
svitivé diody LED). V uvedeném pripa-
dě to tedy vycházi R= U/I =1,2/0,025 
= 47 0, při proudu 25 mA se na nem 
ztratí výkon RI7, tj. pod 0,1 W), 
Z plastověho pouzdra na kabelovou 

pojistku odstraníte vše, co je uvnitř, po-
užijete opravdu jen .holé " pouzdro (jeho 
dvě části). 

MURPHYHO INTERNETOVÁ MOUDRA 
• I sebevětši pevný nebo přenosný disk jev kritické chvili příliš malý. 
• Při oteviráni internetov4 stránky pobě21 požadavek tou nejnemožnější oklikou. 
• Nejpromyšlenější zadáni při vyhledáváni obvykle přináší nehorši výsledek. 
• Pravděpodobnost, že zatuhne prohlížeč, je primo úměrná tornu, jak blízko jste 

se dostali k hledané informaci. 
• Ar hledáte co hledáte, určitě při tom narazíte alespoň na jednu pornostránku. 
• Jakýkoliv hledaný citát, vyskytující se na Internetu dvakrát, má bud různé zněni, 

nebo různé určeni autora, anebo oboji. 
• Cim naléhavěji potřebujete určitou internetovou stránku, tím pravděpodobněji 

už na serveru není. 
• Po dlouhé snaze přihlásit se na přetížený server ztratíte spojeni ve chvíli, kdy 

se to podari. 
• Plánovat si dovolenou po internetu zabere víc času, než dovolená sama 
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WOW KABELY 
Při práci s počítačovými sítěmi se přichází do styku s různými propojovacími kabely, které se uši za-

pojením konektorů, počtem vodičů a jejich barvami. Když si tyto hezké obrázky vytisknete, už nikdy ne-
budete tápat... 

orán2ova/bila 

2 mean! 

3 zelen4/541á 

4 5 modrámodrá/il 

8 zelena 

7 hnödalbila 

hněda t I 

Osmižilový 
patch kabel 

1 4- 1 
2 r- 7 
3-3 
4 r- 4 
5 4. 5 
4-8 

7 . 7 
ß 

1 oraniovatolla 1. cram/co.:8'841a 

2 °ran/ova 2 oren2orá 

3 zelenarbitä 3 zelenititil* 
4 mode 4 

5 modra(äilä 5 
6 zelená 6 zerena 

7 hnerraerda 7 

8 hnkla 8 

1 orantovii!bila 

2. oran2ovit 

3. zeleret418 

4. modrá 

5. modrillnlä 
6. zelená 

7 
8 

Šestižilový 
kabel 
audio/data 

1_1 
2 6- 2 
3 ••• 3 
4 4- 4 
5-5 
6-6 

1 9414 6 

12345673 rrilif _ 

Čtyřžilový 
úsporný 
patch kabel 

8.-6 

1 orantoválbrlä 

2 cgantova 

3 zelenailala 
4 

5 

6 zelenä 

7 

e 

1 twanlovátila 1 oranlovatila 

2. orantova 2. mead 

3 zelenaftrIla 3, zelentebilá 
4 modrá 4 modrá 

5 modráibilá 5 modratilá 

6. zeen5 6 zelená 

7. 7 hnedareola 

8 hnetnla 1 

AID 
*2341676 

2. °met:ma 4- 71 1 2 r- 6 
1 3 

1 oran2anhibilá 

3 zeleránala 3 1 
resocIrá 4 . 4 

5 5 5 rradrálbila 
6 r- 1 

ZeIeni 7 . 7 
hneidarbila 

5 bore= 

Osmižilový 
překřížený 
kabel 

,23 4:476 
1 zelettánalä 

2 zelená 

3 oranZovártilá 
4 modrá 

5 modräkilá 

ora niora 

7 hnid621318 

8. 6n41476 

AID 

2 

3 zelenatbilá 
4 mocha 

5 modráib,lá 

6 zelena 

7 

12 )4147...4 

Ifl 

Kabel 
Token Ring 

3 4.- 3 
4 . 
3 4.- 5 
e- 6 

73414/6 

OE 

2 

3 zelenättälä 
4 mocha 

5 mocha/1,1a 

6 zeleni 

7 

8 

+7343674 

Osmižilový 
audio kabel 

1 cr4antovánnlä 

2 orantova 

3 zelená/bila 
4 

5 

6 zelena 

7 

o 

Čtyřžilový 
překřížený 
kabel 

rz6464 ,6 

1 4- 8 
2 7 
3 4- 6 

5 
5- 4 
6 3 
. 2 

8 r- 1 

8 - 2 

1 hnieä 

2 nntrdadala 

3 zelena 

4 modnifbIlá 

5 moire 

6 želená/bili 

7 exan/oya 

8 oranicmailnla 

1 zelonáibIlá 

2 :Were 
3 oran2424411611á 

4 

5 

oranžová 
7 

8 
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TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI 
Peak Atlas DCA 

Inteligentní merit polovodičü od 
anglické firmy Peakelec nabízí hodně 
funkci y malém a jednoduše ovladatel-
ném přístroji. 

MěŇČ polovoce) Atlas DCA 

Atlas DCA automaticky rozpozná 
měřenou součástku, není tedy zapotře-
bí nic přepínat nebo nastavovat. Jediná 
dvě tlačítka na malém přístroji slouží ke 
spuštění měření a k listováni v zobraze-
ných údajích (na displej se vejdou jen 
dye' řádky, viz obrázek). 

Přístroj umí změřit všechny běžné 
polovodičové diody, bipolární tranzis-
tory, Darlingtonovy dvojice tranzistorů, 
junction FETy, oba typy MOSFETÜ, ma-
lovýkonové tyristory a triaky, světelné 
diody LED včetně dvoubarevných, dio-
dová pole. Automaticky rozliší i vývody 
součástky, je tedy jedno. jak se k němu 
phpoji. Pozná‚připadni přídavné prvky 
v pouzdrech polovodičů, jako jsou např 
ochranné diody nebo rezistory, pozná, 
jde-li o germaniový nebo křemíkový 
tranzistor. U tranzistorů změří napětí 
báze-emitor, zbytkový proud kolektoru 
a proudový zesilovací činitel (až do hod-
noty 65 000). Po 30 s nečinnosti se au-
tomaticky vypne a šetři tak svoji baterii 
(alkalická miniaturní baterie 12 V). 

Rozměry měřiče polovodičů Atlas 
DCA jsou 103 x 70 x 20 mm a prodává 
se za asi 48 E. 

Peak EDDI 
Měřicí přístroj Peak EDDI je určený 

k jednoduchému meter)i parametrů 
okolního prostředí — teploty, osvětlení 
a hluku. Hodnoty těchto veličin umí ne-
jen současné merit, ale i ukládat v po-
žadovaných intervalech (samozřejmě 
is ůclajern času) po velmi dlouhou dobu 
(až 12 dni) do svoji paměti. Odtud je 
pak možné je .vytáhnout' do počítače 
a zobrazit v tabulce a/nebo grafu. Ob-
sluhuje se jediným tlačitkem. 

Přistroj lze používat ve dvou provoz-
ních režimech — s ukládáním a bez uklá-
dán( dat. V obou případech zobrazuje 
na displeji po určitou dobu aktuální hod-
noty všech tři měřených veličin (hodno-
ty 'sou obnovovány každou vteřinu), po 
určité době „usne" (aby se šetřily bate-
ne) aleje-li spuštěno ukládáni, data se 
ukládají pořád dál. Baterie vydrží v při-
stroji i několik měsíců. 

Intenzita osvětleni je udávána v pro-
centech v logaritmické stupnici, protože 

Peak EDD1 je napájen ze dvou baler!! AAA 

Wir=c0— Ti"mwl A pristroj rozeznal Vern'-
, ITrarrsistor +1 1 kový tranzistor n-p-n ... 

"RED GREEN GUJE .4 A ... identifikoval jeho 
Base Enit Coll .. 1 vývody... 
r, r ,..A..irrent. 9-3 i ri - ." A ... změřil proudový f 
,HFc=11? 4. 1 zesilovacišinitel... 

gest ciirr eFtt- —  "OE ...pri kolektorovém 
c=2.5041 4, proudu 2,5 mA .. 

Etase-Etlitter:7 1- "OE A ... změřil napětí 
',OE'VEtEle. 71U +I 1 bäze-enutor... 
;Test current:—  *1 ... oft proudu bäze 
lIer---4.58nA 4, 4,58 mA ... 

... a zbytkový 
1Ic =O. 00r11:1 + 1 proud kolektoru 

Inteigentnl měfič polovodičů Atlas DCA zmérl všechny bend souCěstky 

Peak EDD1 mt1 teplotu, hluk a osvětleni 

dává rychlejší představu. Úroveň 100% 
odpovídá pinému slunečnímu světlu, 
100 000 Luxů, 0% odpovídá prakticky 
tmě — 1 Lux, Hladina zvuku je udávána 
v dB, teplota ve stupnich Celsia. Tento 
způsob zobrazováni lze ale změnit na-
stavením ze softwaru, který je dodáván 
pro PC. 

Světelný senzor měří intenzitu světla 
v rozmezi 1 Lux a2 100 000 Luxů s udá-
vanou přesnosti ±100 Luxů, zvukový 
senzor měří hladinu hluku od 0 do 80 
dB s přesností ±5 dB, teplota se men 
externím senzorem v rozmezí -20 až 
+45 °C s přesnosti ±1,5 °C. Software 
pro PC slouží hlavně pro převod ulože-
ných dat z paměti přístroje do počítače 
(ve formátu CSV) a k jejich zobrazení 
v tabulkovém formátu s grafem (nejlépe 
přímo do programu Excel). 

Měřici přístroj Peak EDD1 má roz-
měry 103 x 70 x 20 mm, je napájen ze 
dvou baterii AAA (mikrottižky) a prodá-
vá se za asi 150 E. 

Modul ToothPick 2.1 

Modul s mikroprocesorem 
a propojením Bluetooth 

Hromadná výroba ruzných elektro-
nických moduli' pro spotřební elektro-
niku jako jsou mobilní telefony, MP3 
přehrávače, GPS ap. umožnila snížit 
jejich cenu tak, že je lze bez problémů 
používati „na hraní" ve vlastních elek-
tronických pokusech. Dále stručně po-
psaný modul Toothpick 2.1 je kombi-
nace mikroprocesoru PIC18LF6722 
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a bluetoothového modulu LinkMattk, vy-
bavená firmwa rem pro Flexipanel Inter-
face server. 

Toothpick 2 1 ma rozméry 51x22x 10 
mm, je osazen mikroprocesorem typu 
PIC18LF6722, mä pamět 128 kB flash, 
3,5 kB RAM, 1 kB EPROM a lze k němu 
připojit ai 512 kB externí paměti ores 
sběrnici I2C. Obsahuje 12 desetibito-
vých převodnfků AID, pet desetibitových 
výstupů PWM, sériový UART, sběrnice 
PC a SPI, podporuje audio PCM, má 
krystalové oscilátory 24 MHz a 32 kHz 
Na desce je regulator napájecího napětí 
pro odběr al 400 mA. Zabudovaný mo-
dul pro Bluetooth LinkMatik je třídy 1 
verze 2.0 s dosahem 100 m a integro-
vanou antenou. 
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Modul ToothPick 2.1 v meřitku 1:1 
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Umožňuje bezdrátové pro-
gramování a de ve firmwaru 
implementovanému FiexiPanel 
serveru vytváří uživatelská roz-

hraní na pees Bluetooth připojených 
PDA, mobilních telefonech nebo PC, 
aniž by na nich bylo zapotřebí cokoliv 
programovat. 

Modul lze napájet neregulovaným 
napětím 3,2 až 10 V, v klidu odebfrä asi 
3,3 mA, ph vysílání nebo příjmu asi 40 
mA, ve sleep režimu asi 370 gA. Maxi-
mální vf výkon je 100 mW v kmitočto-
vém pásmu 2402 až 2480 MHz 

Cena modulu je asi 120 e. 

Externí dobijeci baterie 
Několik typů dale popsaných baterií 

je určeno k dobíjení drobných elektro-
nických přístrojů, jako jsou mobilní tele-
fony, MP3 přehrávače, PDA, GPS, digi-
tální fotoaparáty ap, v místech, kde není 
přistup k běžné elektrické sáti. Mají ob-
vykle několikanásobnou kapacitu oproti 
těmto přístrojům a proto je lze k dobitá 
použít i několikrát. Při vhodné příleži-
tosti je lze pak nabit běžným sítovým 
nabíječem nebo ze standardního poči-
tačoveho portu USB. 

U20 AUP3600 je lithium-polymerový 
akumulátor s kapacitou 3600 mAh. Mä 
zabudovanou ochranu proti přebiti i pro-
ti přílišnému vybití a signalizuje pokles 
energie pod 10%. K dispozici jsou ko-
nektory pro dobíjeni všech běžně pou-
žívaných přístrojů a telefonů, sálový na-
bíjecí adapter a nabíjecí adapter do au-
ta s výstupem v konektoru USB. Baterie 
mä rozměry 96 x 73 x 16 mm, vyrábí se 
v červeném, bílém a černém provedeni 
a stojf asi 30 e. 

Li-Pol externí dobljeci baterie L120 i-UP3600 
se vyrábí ve třech barevných provedeních 

U20 i-UP5400 je kompaktní lithium-
polymerový akumulátor s vystupnim 
napětím 5,3 V a kapacitou 5400 mA. 
Dodávají se k němu rovněž konektory 
pro dobljenf všech belné používaných 
přístrojů a teefonü a sírový adapter. 
Jako vstup/výstup používá standardní 
konektor USB. Akumulátor ma rozměry 
106 x40x24 mm, välf 148 g, vyrábí se 
v černém nebo oranžovém provedeni 
a stojí asi 42 e. 

Li-Pol akumulátor 
U20 i-UP5400 

External Battery Extender je nej-
levnější a možná nejpraktictějši Je to 
pouze pouzdro na 4 kusy tu±kových ba-
teriiAA, vybaveně jednoduchou ochran-
nou elektronikou, spínačem, signalizač-
ní LED a různými výstupn fmi konektory. 
Stojf pouze 5 E. 

External Battery Extender na baterie AA 
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ZAJÍMAVĚ WEBY 
Na webových stránkách americké firmy Colorado 

Electronic Product Design jsou k dispozici webové 
aplikace (kalkulátory) pro výpočty některých obvo-
dů v elektronice. 

Na stránkách www.cepd.com je najdete pod položkou 
Calculators. Zajímavé jsou výpočty filtrů prvního a druhého 
Řádu, a to jak pasivnfch, tak aktivních, dolní, horn! i pásmové 
propusti i zádrže. Po vložení požadovaných parametrů filtru 
se jednak vypočítají hodnoty součástek, jednak se vykresli 
v grafu i kmitočtové a fázové charakteristiky filtru. 
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RÁDIO „HISTORIE" 

Jak dělal Pavel Homola, OK1RO, 
krystaly pro amatéry vysílače i partyzány 

Ivan Šolc, OK1JSI 

Život u Homolů se soustřeďoval hlav-
ně v kuchyni Tam jeho pan( vařila, šila, 
žehlila a vychovávala dye male děti. 
U okna byl velký stůl, na něm brousicí 
a radioamatérské zařizeni. Po straně sto-
lek s velkým akváriem, pod nim byly aku-
mulátory na žhaveni (v Turnově byl ten-
krát stejnosměrný proud). 

Už jsem o tech časech klukovských 
objevů ve 30. letech minulého století psal, 
poznal jsem se s prof. Homolou (obr. 1) 
v dětství; od tech dob jsme si byli blizci, 
protože diky jemu se zájmy naši party 
rozšifily i o amatérstvi. Však jsme se 
všichni dobře naučili i morseovku. 

Protože bydlel Pavel ve stejné ulici 
jako naše rodiny, byl jsem u něj skoro 
každý den. Tam jsem mohl sledovat, jak 
jako první v naši republice začal brousit 
piezoelektrické krystaly, jeho odborným 
poradcem byl tehdy mladičký docent, 
později profesor i akademik Václav Petr-
/like. Tak tedy Homola brousil krystaly 
i pro univerzitu, kde pod vedenim legen-
dämiho prof. Žáčka (objevitele magnetro-
nového oscilátoru) začal své pokusy 
i jeho žák a později nastupca Petržilka 

Dnes vám chci napsat, jak to Homola 
dělal; mo/nä, że to někdo z vás zkusí 
take. Piezoelektrina je totiž nádherná roz-
sáhlá oblast fyziky a dosud je to otevřený 
obor, který je patrně bez hranic. Tak tedy 
do toho. 

Surovina, Pavel použival výhradně 
přírodní krystaly křemene, brazilské WA-

Obr 2. Pohled na kameneřskou fezačku 
Je vidět trubičku pro chladici petrolej, 
v řezu je krystal křemene, řežou se stej-

ně tlusté plátky 

tály. V té době byly takové Vista ly běžná 
surovina pro šperkařinu. Homola byl fyzik, 
učil na střední šperkarské škole v Turno-
vb. I on dělával doma takové umělecké 
výbrusy, proto mil svůj kuťičský stroj, což 
je masivní stojan s vodorovnou hřídeli, na 
obou koncích je možné uchytit různé 
brusné kotouče i diamantové nástroje. 
Kolem roku 1930 ale upravil jednu stranu 
hřídele na řezáni piezoelektrických krys-
talových destiček Začal s tím včas, i v ci-
zině byl považován za jednoho z průkop-
niků. 

Řezaäka byla běžný pomocník všech 
zdejších kamenářů. Měla vodorovnou 
osu, na konci byla nasazena diamantová 
pila. Tenkrát se kotouče „nabljely dia-
mantovým zrnem podomácku, dries jsou 
běžně k dostáni a nejsou drahé. Pro své 
potřeby měl Homola pilky o průměru okolo 
20 cm. V horní polovině je kotouč přiklo-
pen krytem, kterým po obou stranách 
procházej' 2 trubičky o světlosti asi 
5 mm. Jimi se na pilku přivádí petrolej pro 
chlazeni i zlepšeni jakosti řezu (obr. 2). 

Vpředu na vodorovné ose je ložisko 
dvojzvratné páky. Když se konec. mířící 
k obsluze, stiskne, druhý konec, nesoucí 
řezaný krystal, se zvedá k pile. Krystal je 
přilepeny orientovaně na prkénku, které je 
pak upevněno na upinacím zařízení na 
konci páky. Krystal tmelíme za tepla, v 
kastrolku se opatrně roztaví směs včeliho 
vosku, kalafuny a suché sádry. Tento 
tmel se nanese na povrch prkénka i na 

Obr. 3. Trubkový vrták pro vykružováni 
kulatých destiček. 

Obr, 1. Pavel Homola, OK1R0 Zahynut 
tragicky na konci války při transportu 
smrti z Terezlna tésne před příchodem 
spojeneckých armád. Snímek je převzat 

z časopisu Krátké viny 1/1946 

tmelenou plochu předehřátého krystalu. 
Drží to výborně - Při řezání se ještě přes 
kryt kotouče přehodí hadr, petrolej pak 
stéká do podložené plechové mísy Od-
tud se trubičkou odvádí do jiné nádoby. 
Čas od času se pak přeleje do nádoby 
hornl, odkud odtéká na pilu. - Po rozřezá-
ni se krystal na prkénku důkladně oplách-
ne vodou, Pak obvykle postačí dolní plo-
chou prkénka důrazně klepnout o tvrdou 
podlahu a krystal odskočí. Rezaci páka 
má zajištěný měřitelný posuv clo strany, 
který umožňuje rovnoběžně řezat sérii 
destiček žádané tloušťky Tloušťka pro-
řezu pilek do průměru 20 cm bývá do 
1 mm, destičky jsou tlustší o přídavek na 
následní fáze broušeni. Bývá to asi tak 
so 1 až 2,5 mm. 

Broušeni. Po rozřezáni se destičky 
vyčistí v benzinu a natmelí se směsi vče-
lího vosku a kalafuny na kruhovou desku, 
která může být i z hliniku. Průměr např. 
100 mm, tloušťka okolo 20 mm. Deska je 
na soustruhu srovnaná, je planparatelni, 
rovinnost ploch se kontroluje vlasovým 
pravitkem. Deska může být ryhovaná 
(kruhově, na soustruhu), rýhy o průřezu 
cca 2 x 2 mm nebo i širší. Natmelené 
destičky se obrousí tak, aby byl povrch 
rovnoměrný, bez defektů po pile. Po pře-
lepen' se tak srovná i druhá strana 

Brousíme volným zrnem, např. karbo-
rundem č. 250 (nahrubo) a pak č. 400. 
Smysl prvniho (nepatrného) broušení je 
odstranit hrubší stopy po pile, srovnat po-
vrch. Brousicí kotouč může být 
o průměru např. 140 mm. Na Jeho vrchní 
ploše můžeme take udělat drážky do 
hloubky 2 až 3 mm. To umožňuje lepši 
rozdělováni brusiva. Kotouč se pomalu 
otáčí, nebo je i pevný. Desku s flatmate-
nými destičkami držime oběma rukama 
a krouživými tahy brousíme. Brusivo se 
nanáši štětcem, je zamíchaně ve vodě 
v zavařeninové sklenici. Tloušťka desti-
ček se měří setinovým indikátorem na 
měřicím stolečku. Destičky za tepla sun-
dame, očistíme v benzínu a znovu se dů-
kladně omyji teplou vodou. Pak se osuší 
a následuje leptáni. 
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História rádioamatérstva na Slovensku 
Z pripravovanej publikácie Ing. Antona Mráza, 0M3LU 

Úvod 

Historia rádioamaterstva na Slovensku 
sa začala pisat v 20. rokoch minulého storo-
die, ale do dnešných dot) ju nikto nevydal 
v pisomnej forme. Boli viacerä pokusy. naj-
dalej sa asi dostal Ing. Jozef Horský, 
0M3HM, ale nebdo mu dopriate zämer do-
končit' Pretote som dostal podstatnú čast 
podkladov, ktorä Jozef zozbieral, pokůsil 
som sa jeho dielo dokončit Svoje historické 
spomienky v rokoch 1989 a 1990 posielari 
Jotkovi. 0M3HM. Samko šuba, OK3SP. 
a Jo2ko Krčmárik, 0M3DG, tie sa potom do-
stab k Harrymu 0M3EA, a po jeho smrti na 
SZR a ku mne 
V Čechách sa historii amatérstva vena-

val Dr Ing Josef Daneš, OK1YG. vo svojej 
krulke „Za tajemstvím &ant", ktorú vydalo 
Nakladatefstvo dopravy a spojov v roku 
1985 a stála 19 Kčs. Záujemcom o skoršiu 
historiu amatérstva ju doporučujem na pre-
itanie. Nes kór na svojich webových strän-

kach uverejňovali články z histórie Honza, 
OK1UU, Milan, OK1 IF, a OK2KKW 0 his-
torii českého (al československého) rádioa-
matérstva napisal Jirka. OK2QX, rozsiahlu 
publikáciu, z ktorej PE prinášala ukälky 
v priebehu roka 2008 v tejto rubrike a ktorä 
je teraz k dispozicii na webových stránkach 
Českého rádioklubu (twit, crkez) pod ná-
zvom radioamatérského hnuti". 

Mne nič inò nezostalo, len použit' do-
stupně dokumenty a zadat' pisat históriu slo-
venských amaterov, Problémy mám s rok-
mi 1939-1945, lobo z tých čias máme k dis-
pozicii len základné fakty. Chýbajů nám 
obefniky, klon e vydal SSKA za Slovenske-
ho štátu Bolo ich 17 a ani Povofovacie pod-
rnienky z roku 1940 sa medzi rádioamatermi 
nezachovali. Fovojnovä roky, teda 1953 
a neskor. chcern vybrat' z prispevkov jednot-
livých klubov, lebo krátka história klubov by 
mala byt sůčasfou našej historie. Dokumen-
ty, ktorä by histifiriu dopinili, uvitam, a takto 
sa i vy mčifete zúčastnit popisania dejin 
amatärskeho vysielania na Slovensku Ale 
to je daleká budúcnost. 

Preto2e rádioamatérstvo u nás vznikalo 
najskor v okolí Prahy, tak zmienky o sloven-
ských amatäroch 20 a 30, rokov bah v Krät-
kych vinách vent zriedkave Napriek tornu 

uverejěujem všetky dostupně dokumenty 
o vzniku rádioamateärstva v Českosioven-
sku, ktoré napísal Josef, OK1YG (sk) a na 
Slovensku, Jozef, 0M3HM (sk), Samo, 
OK3SP (sk). Jozef, 0M3DG (sk) a prípadne 
boli uverejnené v časopise Krátko viny 

Rädioamatéri vo svete 

Už prod rokom 1912 začali rádioamatéri 
v USA poulivat volado značky a v taj dobe 
začal vznikat rádioarnatérsky /argon, ako 
napriklad Q-signály, Z-kódy, X-kódy, R-
-kódy, S-kódy a výrazy DE. CO, 33, 73, 
ham, lid, SOS, mayday, pan-pan, system 
RST. S-meter, roger... 
V roku 1913 začali rádioamatäri pouli-

vat audiony a na vinách 200 metrov sa 
zvěčšila (tibia spojeni na 350 mir. 
V roku 1917 ul bolo v USA asi 6000 

amatérov, po2iadavka na skůškach bola 
zvýšena na 10 WPM (asi 50 znakov za mi-
nůtu). Cez prvů svetovú vojnu bolo v USA 
zakázané arnatärske vysielanie a znovu za-
čali vystelat v okbólori - novembri 1919. 
V roku 1918 objavil Armstrong princip 

superhetu a Nicolson vymyslel kryštálový 
oscilátor. Prvý QSL asi postal roku 1919 
C. D. Hoffmann, 8UX, ale niektoré prame-
ne uvádzajů, že prvý zachovaný, tlačený 
QSL postal 8M L 5. mája 1923. 
V roku 1920 vyšiel prvý The Radio 

Amateurs Callbook (RAC, Flying Horse) 
a boli zriadené International QSL bu-
reaus. V roku 1921 bolo asi 6000 vysielajú-
cich členav ARRL. 
V roku 1923 bol udelený patent na SSB. 

Dňa 27. novembra 1923 urobil prvé DX 
spojene na 110 metroch CW Leon Deloy 
(8AB) z Nice vo Francůzsku s americkými 
stanicami: Fred H. Schnell (1 MO, Con-
necticut) a John L. Relnartz (1QP/1XAL, 
neskôr W3RB). Bolo to štyn tisíc mil' • na 
nižšej frekvencii ako 3,5 MHz, DX spojenie, 
ako sa patri. 
V roku 1924 dostali amatéri nové pásma 

80. 40, 20 a 5 metrov. V roku 1926 zakázali 
rädioamatérom isiuovú telegrafiu. 
V roku 1925 bola založená Internatio-

nal Amateur Radio Union (IARU). určená 
na organizovanie, reprezentovanie, zastu-

Obr. 1. Slovenski 
rédioametéri sú ferez 
organizovaní v Slo-
venskom zväze redo-

emalerov (SZR) 

pavane zäujmov ama-
térskeho rádia národne 
a medzirtärodne, na lep-
tie vzájornnä vyulivanie 
rádiového spektra v ce-
lom svete, na celosvetovy rozvoj amatär-
skeho hnutia a ůspešnú spoluprácu s ůrad-
mi zodpovednými za reguláciu a alokáciu 
rádiových frekvencii. 
V roku 1926 vynašli páni Hidetsugu 

Yagi a Shintaro Uda „beam" - smerové 
antenna pole. alebo Yagi anténu. 
V roku 1927 - Union (Medzinärodnä 

telegrafná únia, predchodca ITU) pridelil 
frekvenčně pásma pre ut exist-duce služby 
(pevnú. nämornú a leteckú mobilnú, roz-
hlas, amatärsku a experimentálnu) na zais-
tenie váčšej efektivity prevádzky z pohradu 
zvyšujticeho sa počtu slu2ieb vyavajúcich 
rádiové spektrum. Amatérske pásma boli 
stanovené v blizkosti 160, 80, 40, 20. 10 
a 5 metrov a výkonový limit mali stanovit' ná-
rodně organizácie 
V tej dobe, teda v dvadsiatych rokoch, 

sa začali objavovat prvá nadšenci vysielania 
na krátkych vinách iv Československu. 

Prvý rádioamatár 
na Slovensku 

Ing. Jozef Horský, 0M3HM, naplsal 
v Rádložumäle 2/98: Asi prvý slovenský 
rádioamater. ktorý vysielal a počůval rozhlas 
ešte pred povolenim amatérskeho vysie-
larva v ČSR, bol V. Jankovits z Nitry, strýko 
Ivana Jankoviča, OM3LL Jeho posluchač-
ske reporty o prijme na krätkych vinách pod 
200 m tvaruj v rokoch 1928/29 slušnů east 
nápIne pravidelnej rubriky .Slyšené značky* 
v hliadke SKEČ mesačnika RADIO-TELE-
GRAFIE A TELEFONIE. Správy o prijme na 
krátkych vinách od dornácie, ale be.2 zahranič-
ných rádoamatérov boll už v rokoch 1928 
a 1929 publikované dost pravidelne. Vela 
týchto správ z obdobia 1928 a neskěr po-
chädza od RP-47, ktoretio posluchačsky 
listok zdobi fotografia nitnanskeho hradu 

Okrem toho uvádzali poslucháčske 
správy z Británie, Francúzska, Nemecka, 

Leptáni destiček se dělává v kyselině 
fluorovodíkové - HF 2 (pozor nebezpeč-
nä!) nebo v roztoku fluoridu amonnäho 
N IV_ V obou případech chemikálie pře-
nášíme v novodurových nádobách při do-
drženi bezpečnosti. Zrovna tak i leptací 
proces probíhá v novodurové microbe, při-
kryté novodurovou deskou Při práci je 
nutné mit gumové rukavice i ochranný 
štít na obličeji pro případ stříknuti kapi-
ček Hlavni ale je profesionálni chemický 
opatrný přistup k této práci. V místnosti 
musí být dobré větrání, destičky na okraji 
podložíme novodurovou tyčinkou, aby ky-
selina meta přistup z obou stran. Nepovo-
lane osoby nemají k tito operaci přistup! 
- Leptací doba záleti na teplotě a koncen-
traci. Bývá to cd 20 minut do několika ho-
din. Pak destičky novodurovou pinzetou, 
nebo z nouze rukou v spolehlivé gurnovä 
rukavici vyndáme a hned je oplachujeme 

v proudu vody. Po skončeni leptací pra 
cedury zbyli chemikálie opatrně zabezpe-
číme (dají se opakovaně používat) a dob-
Fe umyté destičky otřeme a rovnoměrně 
usušíme. Při šikmém osvětleni se na nich 
bez obtíži prozradí srostlice nuzným les-
kem. Jestliže jsou růstové linie přímkově, 
pak jde o srůst krystalu opticky pravotoči-
vého s krystalem levotočivým Jsou-li linie 
různě zakřivené, je to srůst elektrický, 
kde obě části majá různou polaritu os x 
Při vykružováni destiček pro oscilátory se 
musime srůstům vyhýbat, protože by se 
obě cast] snažily kmitat v protifázi, čimi 
by výbrus nebyl funkční. Před vykružová-
ním proto linie srustu obtahneme tužkou 
(Některé krystaly vůbec srostlice nemají' 
jiné jich mívají i tolik, že jsou k nepotře-
bé). 

Vykružováni. Volíme destičky kruho-
vé, mají proti čtvercovým některé před-

nosti. Destičky s vyznačenými srůsty na-
lepíme na čtverce silného okenního skla 
o rozměrech asi 12 x 12 cm, použijeme 
zase směs včelího vosku a kalafuny, ale 
bez sádry Pak vykrou2ime žádaný prů-
měr trubkovým vrtákem ve stojanově vr-
tačce. Použijeme bud vrták nabitý dia-
mantovým bortem, nebo jen plechovou 
trubku, připevněnou na váleček s vystře-
děnou tyčkou o průměru 8 mm pro uchy-
ceni do vrtačky (obr. 3). Dobrý je plech 
mědéný, nebo i železný, tloušťky menší 
než 1 mm. Plechová trubka se na švu 
soap, nejlépe na tvrdo stříbrem apod 
Okraj takové trubky se opatři zářezy nebo 
zäseky a při vrtáni se řez přimazává kar-
borundem. Po vykrouženi se destičky 
sundají a slapl do válečku, který se po 
obvodě jemně obrousi (č. 400). Pak se 
destičky roztmeli, vyčisti a ofasetuji. 

(Dokončeni příště) 
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Obr 2 a 3 OSL-listok od SP3LM pre OK400 z me@ 1929 

ale aj z USA v tom istorn ease i pomerne 
častý prijem slovenskej stanice EC4000. Kto 
vlastne bol ten RP-47, EC400 a neskir 
OK4Q0, ktorěho meno a adresa sa na vte-
daišich OSL listkoch nemohli objavif? Všet-
ky tieto značky patrili pánovi V Jankovitsovi 
z Nitry, ktorý bol nielen vynikajtici poslu-
cháč, ale aj vermi činný amatér-vysielač. 
Podfa reportov pracoval hlavne telegraficky 
na päsmach 20 a 40 m. Tak ako všetky vte-
dajšie česko-slovenskä stanice, samozrej-
me načiemo Ako je mnohým zná me, rozde-
lenie prefixov prod rokom 1929 bolo vo vte-
dajšej ČSR nasledujúce; EC1 Čechy, EC2 
Morava, EC3 Sliezsko, EC4 Slovensko 
a EC5 Podkarpatská Rus. 

Stopy po koncesionárovi OK4Q0 sa 
však v polovici tridsiatych rokov strácajú 
a pan Jankovits už v Callbooku z roku 1938 
nefiguruje Medzi vzacne listky z jeho poslu-
cháčskej zbierky patri listok amerického 
amatira 3AG z roku 1925, lístky za spojenia 
a reporty z konca roku 1928 a z roku 1929. 
Prvý známy poslucháčsky report pre mého 
slovenského amatéra Samka Šubu, 
EC3SP, vtedajšieho študenta brnenskej 
techniky, je z jůla 1931 a cez vtedajši SKEC 

ho poslal sovietsky posluchač 8. N. 2idkov, 
RK-2424 z Krasnogvardejska pri Leningra-
de. Je zaujimave. že Samko, EC3SP, pra-
coval ešte v roku 1931 ako „unlis' pod znač-
kou EC3. (Pozn. 0M3LU: 0S1 lístky 
dokazujú, le Samko vysielal v roku 1931 
ako OK3SP. V životopise tvrdil, že ako 
OK3SP pracoval v rokoch 1928/29. Prod-
tým ako EC3SP.) Prvě sktišky na koncesiu 
pre .amatérske rádiotelegrafne vysielacie 
stanice' sa totiž uskutočniii na pražskom Mi-
nisterstve pčšt až v máji 1930. Zůčastnili sa 
ich Ösmi uchädzači z Ciech. Správu o tom 
pnnieslo júnové a decembrové číslo mesač-
nika RADIO-TELEGRAFIE A TELEFONIE 
z roku 1930. Prvé dve moravské stanice bon 
povolené neskir, správu o tom priniesol ten 
istý časopis v januári 1931. Pre zaujimavosf 
uvádzam, že koncom roku 1930 sa začalo aj 
rokovanie o splynutí dvoch rádioamatér-
skych organizácii KVAČ a SKEČ, z ktorých 
rieskir vznikol ČAV. 

Zdá sa teda, že overenim najstaršich 
dostupných údajov v časopisoch a skúma-
nim záznamov na starých OSL listkoch je 
otázka kto bol prvým slovenským krätkovin-
ným amatérem' zodpovedanä Net pochýb 

Postřehy rádiového staromilce 
(Pokračováni) 

A jak to vypadá u trhovce, když se 
vrátí domů z rádioveho blešäku. 

Též i on, když přijde domů, předstírá 
únavu a upachtěnost (neni nevhodné, 
neboť. „Hlava rodiny a podívejte, jak se 
stará. Poklad!). A začne vyprávět o ja-
kémsi pomátlém magorovi, co za tenhle 
krám dal 430 euro - jak ti lidi jen dnes vy-
dělávají penize, když je tak vyhazujou 
Ale konečně jsem se toho pitomého krá-
mu zbavil, matko! 

Tedy všude vládne radosti Onen 
prodejce se ještě může zmínit v klubu 
a následuje další výbuch smíchu, jací 
jsou dnes li firm fen výstředníci a memo-
tratnici Smích! Co si müzeme přát vice? 
Plein spiněn. Jde piece o radost z na-
šich dni! 

• • • 
At potud platily naše „Postřehy" vše-

obecně Ale oč konkrétně tehdy na rádio-
vém blešeku v Hamburku šlo? 

lnu, byl náhodou objeven krásný vnit-
řek z vysílačky, zvané Feld Fu c., roku 

1941 vyrobené!! Nekupte to! Tech per 
set... Ale byl to jen vnitřek. Kde seženu 
ten kufřík, ve kterém bylo zařízení, aby 
mně ta elektronika venku nenastydle? 
Vzpomněl jsem si na Napoleonův citát,' 
..0dvat se a pak se uvidí.' 

Tedy nač čekat, nějak to zvládnu... 
Nastalo hloubáni, kdo by to mohl mít ne-
věc? Ale v případě speciálni skřinky 
a ješte k tornu z mend běžného zařízeni? 
Male naděje. Ale budu inzerovat. V ce-
lem Německu se snad někdo ozve. Ale 
to at jako posledně možnost. V teto spo-
lečnosti rádových sběratelů bude lépe 
se kohosi zeptat? — Přece to nebudu vy-
ráběti Z polyesteru? V kuchyni? Dle 

který ani nemám? 
Hned jsem se sice nic přesného ne-

dozvěděl, tolik štěstí bývá jen ve filmech, 
ale to, co se stalo později, stop za zá-
znam do redosbératelských čitanek. 

Po blešákovem klänl se tide z obou 
stran barikády sejdou ve vždypřitomnern 
koutě s nabídkou jídla, pill a pochutin. 
Ale tem jsou ceny pevné jako beton! 
V bufetu cenu za celou severroněmeckou 

o tom, že to bol V. Jankovits — RP-47, 
EC4CIO a OK4Q0. Mekkou slovenského 
amatérskeho vysielania by sa teda mala 
stať Nitra, Mohli by Nitrančania objasnif 
osudy tohoto nestora amatirskeho vysiela-
nra na Slovensku? Podia neoverenej správy 
žil pán Jankovits ešte v roku 1990 v Brati-
slave vo veku coz 90 rokov... 
O Viliamovl JankovItsovi nap/sal 

0M3DG v roku 1989 toto: Má vyše 90 ro-
kov a žije v Bratislava. Za bývalej republiky 
pásobil v Nitre. Ja sa dobre pamatám, ešte 
ako školák na jeho obchod a elektrodielnu. 
Mal vraj zastúpenie Philipsa. Dokonca som 
chodil s jeho učr)om do škoty. Ale "tedy som 
nevedel, 2e edit je amatir. 
V rokoch 1928-1930 bol amatér vysielač 

so značkami EC-00, EC4Q0 a OK4Q0 
a vidai som aj jeho korešpondenciu so spot-
kom SKEČ v Praho, cez ktorý dostával líst-
ky 
0 tom, či bol Viliam Jankovits, OK4Q0, 

prvý slovenský rádioamater-vysielač, bude-
me diskutovaf ešte neskir. 

(Pokračovenie) 

klobásu na pc/ovinu neusmlouväte. A ja-
kýsi chlapík, co tam take byl, se u kafe 
zmínil o jiném, který zná jednoho, a ten 
že má onu věc, kterou jä potřebuji! Bra-
chu, příteli' Naděje mých dnů! Vyprávěj, 
piš! Kde nalezne mä duše blaha? Na 
vzdálenosti přece nezáleží! Nelze tin 
bez kufřiku k Feld Fu c.! 
A tak/sem jednoho dne zastavil pied 

vat' nemovitostí. Pes mě nenapadnul - 
néco nebude souhlasit, neb patřím mezi 

neoblíbené. 
Obyvatel e majitel domu byl téhož 

hobby jako já. Ale - ježkovy oči a babiny 
brejle! Mrákoty me chtějí přemoci... Jed-
no Jifikovo viděni je na to mnozstvi e za-
chovalost stare radiotechniky málo Kdo 
to neviděl, mně nebude věřit. Něco jako 
radioarzenál! 

Nu. bylo o čem mluvit. Jiskrní pohle-
dy. Ten mluvy takřka připomínal Jih. Na-
lezl jsem normálního člověka_ !tad ještě 
jsou. Jak je na matičce Zemi blaženi.' 

(Pokračováni) DJOAK 
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RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

Počítač v ham-shacku LVII 
FLDIGI - univerzální program pro digitální druhy provozu (část 5.) 

(Dokončeni) 

Nastavení programu 

V praxi mám vyzkoušenu právě uni-
verzální knihovnu hamlib, která umož-
ňuje ovládat prakticky všechny známé 
typy transceiverů (vice než 140 typů) 
a kterou lze doporučit. Je však nutné ji 
předem nainstalovat. rigCAT bohužel 
podporuje pouze některé transceivery, 
je však snadno rozšiřitelný, a lze proto 
předpokládat, že se nabídka podporo-
vaných typů rychle rozroste V současné 
době rigCAT podporuje: 

• Elecraft: K2, K3; 
• loom: IC-703, IC-706MKIIG, IC-

-728. IC-735, IC-746, IC-746PRO, IC-
-746PRO2, IC-7000; 
• Kenwood• TS-50. TS-140, TS-440, 

TS-450, TS-480, TS-570, TS-790, TS-
-850; 
• Ten Tec: TT-516, TT-538, Omni VI 

(563); 
• Yaesu: FT-100 (Euro), FT-1 00-a 

(US), FT-817, FT-857, FT-857D, FT-
-950, FT-990, FT-1000 (D, MP). 

• Chceme-ii použit univerzálni knihovny 
harnlib, zaškrtneme poličko ,use 
a nastavíme typ zařízeni, port a jeho 
rychlost. Chceme-li pomoci počítače 
ovládat i PTT, zaškrtneme ,rigCAT 
PTT, Je nezbytni kliknout na tlačítko 
Initialize, 
• Chceme-li použit integrované řízeni 
transceiveru rigCAT, zaškrtneme polič-
ko ,use rigCAT. Chceme-li pomoci po-
čítače ovládat i PTT, zaškrtneme ,rig 
CAT PTT. I zde je nezbytné kliknout na 
tlačítko Initialize. 
• V nabídce Configure/Defaults/Misc 
nastavime, zda chceme vysílat RSID 
data na začátku každé relace. To je 
vhodné pro ostatní na pásmu a nijak 
tímto nastavením není ovlivněna mož-
nost automatické detekce druhu provo-
zu. Máme-li počítač s pomalejším pro-
cesorem (< 1 GHz), zaškrtneme rove/ 
poličko ‚Slow cot/. V tomto režimu pro-
gram vyžaduje menši 4početni výkon. 
Budeme-li pravidelně používat automa-
tickou detekci druhu provozu (RSID), je 
třeba ponechat poličko ‚Start New Mo-
dem at Sweet Spot' nezaškrtnuté. 

Libovolný modem lze individuálně 
nastavit pomoci dialogu Configure/Mo-
dems. Zde není třeba nic měnit, může 
však být vhodni uvést vlastni značku 
a lokátor jako ,secondary text pro Do-
mino EX (záložka ‚Dom') a THOR (zálož-
ka Thor). Secondary text je vysílán, 
pokud píšeme na klávesnici pomaleji, 
než by odpovídalo rychlosti příslušného 
druhu provozu Tento text se objevuje 
v malém okénku úpině dolern 
V nabídce Configure/Save Config 

uložíme konfiguraci. 

19 20 '21' 22 

Obr, 11 Pracovní plocha programuje rozdělena na th části - deník, okno pro příjem 
a okno pro vysílání. Kromě toho obsahuje celou řadu pomocných ovládacích prvků. 
1 - RS1D vyp./zap., 2 - nastaveni úrovné RX, 3 - nastaveni úrovně 7X, 4 - přepínač 
displeje FFTIvodopid (‚Mr), 5- nastavenl minimální úrovně zpracovávaného signá-
lu pfi přijmu. 6 - nastaveni maximálnl úrovně zpracovávaného signálu při přijmu, 
7 - šířka displeje (xl, x2, x4), 8 - centrováni displeje na požadovanou frekvenci (šip-
ky umožňuji posun vpravo e vlevo), 9 - přepinaš rychlosti displeje (SLOW/NORM/ 
/FAST/PAUSE), 10 - přelacrovánl frekvence DSP Mtn', programu, 11 - (QSY - přela-
dění, zde centrovánf doprostřed propustné Usti mf filtru transceiveru). 12 - (Store) 
uložení druhu provozu a frekvence DSP filtrů programu, 13 - (Lk) uzamknutí vysila-
cl frekvence, 14 - (Rv) přepínač norm/reverse, 15 - (T/R) přepínač RX/TX, 16 - vol-
ba sady maker, 17 - ovládáni squelche, 18 - stavový leek, 19 - indikátor RX/7X 
(ph TX svit!), 20 - indikátor AFC. 21 - (AFC) automatic/4 doladěni AFC zap.Aep., 

22 - (SQL) squelch zap./vyp. 

Tim je ukončeno základní nastaveni 
programu. Je však třeba mít na paměti, 
že priliš vysoké úrovně signálu' privádě-
něho na mikrofonní vstup transceiveru, 
mají za následek strmý nárůst intermo-
dulačnIch produktů, rušení na soused-
nich kmitočtech a rapidní sníženi komu-
nikačni účinnosti Je proto nutné pečlivě 
nastavit úrovně ve směšovacím panelu 
vašeho operačního systému. Pokud po-
užíváme signál, přivedený do mikrofon-
ního vstupu (což je u digitálních druhů 
provozu vždy s výjimkou FSK RTTY, 
kdy spinäme proti zemi zvláštni vstup, 
který bývá k dispozici u většiny moder-
ních zařízeni), mä nižši modulační úro-
veň za následek i menši vstupní výkon 
transceiveru. Je tedy zcela běžné, že 
transceiver o výkonu 100 W mlvá při 
těchto druzích provozu výstupni výkon 
15 až 20 W 

Obsluha programu 

Po spuštěni programu se objeví pra-
covní obrazovka programu, na které je 
k dispozici vštšina funkci. Je rozdělena 
do tři části - deník, okno pro příjem a 
okno pro vysílání (obr. 11). 
I ores značnou složitost je ovládáni 

programu intuitivni, aspoň pro operátora 
s určitými zkušenostmi s digitálnimi dru-
hy provozu. 

Odkazy 
[3] Freese. Dave, W1HK-1: Beginners' 
Guide to FLDIGI, http://wwww1hkj.com/ 
beginners.html 
[4] Fast Light Digital Modem Application, 
http.//www,w1hkj.corn/FldigiHelp/in-
dex.html 

RR 

44 



Test přijímací techniky: 

SDR přijimač PERSEUS 
(Pokračování) 

Jak vypadá přijimač Perseus uvnitř, 
ukazuje obr. 3. 

Připojeni (Aimee je velmi jednodu-
ché, balení obsahuje i adapter (redukci) 
NC/S0239, takže tento prvnl úkon nám 

zabere jen minimum času a múžeme se 
věnovat softwarově části nastaveni. Z ph-
loženého CD je třeba nainstalovat pouze 
ovladače, samotný ovládací program se 
nemusí instalovat, stačí nakopírovat sou-
bory z CD do libovolného adresáře v PC. 
Na CD je i anglický manual. V té souvis-
losti je třeba zmínit, że anglický manual je 
sice dostatečný, existuje ale i německý 
manual, který s pečlivosti a nadšením 
sobi vlastnim vypracoval Stefan Brock-
mann z firmy SSB Electronics. Tento ma-
nual je podstatně obsählejš1 a zahrnuje 
vice praktických poznatků a popisit Ma-
nual je ve formátu PDF na internetové 
stránce italského výrobce Microtelecom 

Teprve po spuštšni ovládacího pro-
gramu si pině uvědomime, jakou výhodou 
je ovládáni takového přijimače pomoci 
softwaru. Dosud jsme na to nebyli zvykli. 
Přijimač byl vždy už hotovým výrobkem, 
který měl ve skříni neměnné obvody 

Obr. 3 dint 
vnitřku přijimače 

(vlevo) 

s funkcemi. Bylo 
sice možné přiji-
mač do jisté mlry 
modifikovat nebo 
k němu připojit 
další krabičky, to 
se ale dnes jeví ve 
srovnáni s SDR 
phjimačem jako 
velmi těžkopádně' 
Jeho programové 

vybavení je merle široce měnit a upravo-
vat. Jsme toho ostatně svědky právě 
v této dobe, kdy byl uveden na trh PER-
SEUS. Jeho autor Nico Palermo (47) při-
jimač stále vylepšuje, reaguje na připo-
minky uživatelů a přidává další funkce. 
Vydává nove a nové verze ovládacího 
softwaru, ty jsou zdarma k dispozici na in-
ternetové stránce výrobce. Stačí si tedy 
novou verzi stáhnout a nakopfrovat do 
příslušného adresáře. Bud se může mi-
nulá verze jednoduše nahradit novou, 
anebo můžeme mit jednotlivé verze v sa-
mostatných adresářIch a spouštět libovol-
nou z nich. Mule se zdát neuvěřitelné až 
podezřelé, že v rozmezi půl roku mfeeme 
mit zdarma k dispozici značně vylepšený 
přijimač, protože u klasického přijimače 
bychom si museli za nový typ s lepšími 
parametry značně připlatit. 

Je nesmírně zajímavě sledovat na in-
temetovä skupině Perseus (v rámci adre-
sy yahoogroups.com), jak je přijimač 
hodnocen, testován a vylepšován. Nico 
Palermo je velmi aktivním účastníkem 
této skupiny, sbírá poznatky a zapracová-
vá je do nových verzi. V polovině roku 

Obr. 4. Zobrazeni na monitoru 

2008 dokonce proběhla celosvětová an-
keta, která vyzývala uživatele, aby navrhli 
další funkce, která by měl PERSEUS 
umožňovat Z ankety vzešlo pořadi nejžá-
danějšich funkci a autor slíbil vzít je 
v úvahu. Bude zajímavé sledovat, do jaké 
podoby bude přijimač postupem času vy-
lepšen a kdy se objeví potřeba moderni-
zovat take hardware. Zatím se zdá, že 
černá skříňka si dá líbit všechno... 

Mnohého čtenáře už možná napadlo, 
jestli jeho stolní počítač nebo notebook 
bude na bezproblémovou práci s přijima-
čem PERSEUS stačit. O torn se už dis-
kutovalo i ve světě, i tam lidé používají 
nejrůznější sestavy od téměř historických 
a nevýkonných a/ po nejnovější výkonné 
stroje, které jsou zvlášť v západních ze-
mích state ještě cenově mnohem dostup-
nější než u nás, Budeme si muset kvůli 
Perseovi pořidit nový, výkonný počítač? 
Ano j ne. Pro běžný provoz neklade ()hp-
mad PERSEUS na počítač velké nároky. 
to se ale změni. chceme-li využit jeho vy-
nikající funkci záznamu širokého kmito-
čtového spektra na disk a jeho následně 
přehráváni. Zvýšené nároky už byly pa-
trné u původního maximálnlho spektra 
400 kHz (500 ks/s — zkratka označuje po-
čet tzv. kilosamplů za sekundu), narostly 
s novější verzi, která u/ uměla zazname-
nat 800 kHz (1000 ks/s). U další verze 
(1.1c) s 1600 kHz (2000 ks/s) se již náro-
ky tolik nezvyšuji diky úsporám pŘi vzor-
kováni a sníženi požadavků na práci pev-
ného disku. Verze 1.1c byte v době psaní 
tohoto textu novinkou (v textu budeme 
tedy vycházet převážně z poznatků vzta-
hujících se k tee 800 kHz). V pivní řadě 
se jedná o zatíženi procesoru, která se 
u méně výkonného počítače může i ph 
šířce spektra 400 kHz přiblížit hodnotě 
100 % a v záznamu (a při přehrávání) do-
chází k přerušováni nebo i k zamrznuti 
programu. U méně výkonného počítače 
můžeme sice využit nižší hodnoty 100 
nebo 200 kHz, tim se ale připravíme 
o značnou část kmitočtového spektra, 
i když je třeba vzít v úvahu, že dosavadni 
SDR přijimače i od renomovaných výrob-
ců nemajl zdaleka tyto možnosti a jejich 
cena je až o polovinu 

Jake systémové požadavky tedy 
výrobce uvádi: 
• procesor 2 GHz Pentium IV s 512 MB 
RAM (pro 125 ks/s, 250 ks/s a 500 ks/s); 

procesix s 2,5 GHz Dual Ccre s 512 MB 
(1 GB') RAM (pro 1000 ks/s, resp. 
*2000 ks/s); 
• USB 2.0 — vysokorychlostní port 
480 Mbit/s; 
• zvuková karta 16 bit, kompatibilní 
s AC-97; 
• grafická karta a monitor s rozlišením 
min. 1024 x 768; 
• myš se dvěma tlačítky a kolečkem; 
• pevný disk 10 GB nebo vice, 
• operačni system Windows 2000 SP4, 
Windows XP SP2 nebo Windows Vista 
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Obr. 5 Spektrum 

Výrobce uvádi, že tyto požadavky 
)  jsou pouze doporučeně, přijimač mule 

pracovat i na méně výkonném zarizeni, 
ale jeho spolehlivá činnost men( zaručena. 

Mezi praktické připomínky a rady vý-
robce patři i tyto: 
• Prijimač by neměl být připojován k an-
téně, která je v blízkosti jiné antény pou-
žívané pro vysíláni 
• Uživatel by měl vzit na vidomi, že při 
záznamu širokého kmitočtového spektra 
nemůže používat laděné antény. Typic-
kým příkladem je např. rámová antena 
pro střední viny: tu je třeba při přechodu 
na další kmitočty stále dolaďovat, takže 
záznam širokého spektra nebude mit 
smysl, jelikož anténa signály ze vzdále-
nějších kmitočtů prostě nedodá! 

PERSEUS pracuje dle výrobce od 
10 kHz do 30 MHz (fakticky je možné la-
dit ai do 40 MHz, ale zde již nejsou zaru-
čeny parametry), má výbornou citlivost 
[0,39 pV SSB, (S+N)/N = 10 dB] a selek-
tivitu, o které je třeba napsat samou chvá-
lu, jelikož filtry umožňují dosud nevídané 
možnosti oddělován' signálů ' které se 
vzájemně ruší, apod. Vše podrobně roze-
bereme v následujícím popisu tohoto výji-
mečného přijimače. 

Hlavní okno 

Když se na monitoru otevře ovládací 
panel přijimače (obr. 4), hned zaujme 
hlavni, velké okno. V nim se budou zob-
razovat všechny signály, které se budou 
vyskytovat v námi zvoleném kmitočtovém 
rozpětí, jež do okna umístíme. Zobrazo-
váni má dvě varianty: spektrálni (na něm 
vidime všechny signály ve forme křivek. 
ze kterých můžeme zjistit např. silu sig-
nálu atd. — obr. 5). Druhé zobrazeni je 
tzv. vodopád (z anglického waterfall — 
obr. 6), tady uvidíme jednotlivé signály 
jako čáry, které postupuji směrem shora 
dolů. Podle toho má toto zobrazeni svůj 
näzev. 

Kolik stanic se nám do okna vejde, zá-
leží na kmitočtovém nastaveni jeho šířky. 
Můžeme vybírat z těchto možnosti 
(v kHz). 800; 400; 200; 100; 50; 25; 12,5: 
6,3 a 3,1, dále můžeme nastavit gnu 
okna 1,6 kHz u vzorkovaciho kmitočtu 
500 ks/s nebo méně, 0.8 kHz u vzorko-
vaciho kmitočtu 250 ks/s nebo měně 
a 0.4 kHz u vzorkovaciho kmitočtu 
125 ks/s. Rozpětí okna můžeme chápat 
jako lupu, která nám umožní vidět vice 
podrobnosti ve zvolenöm kmitočtovém 
úseku. 

FREQUENCY 

Obr. 7. Laděni kmitočtu 

Obr. 6. Vodopád 

U vodopädověho zobrazeni můžeme 
udit rychlost jeho pohybu. kontrast a svě-
telnost, Program nabizi take několik ba-
revných palet, z nichž si uživatel vybere 
tu, která mu nejlépe pro zobrazováni vy-
hovuje. Ve spektrálnim režimu nejsou 
vzhledem k jeho odlišnému charakteru 
tyto možnosti k dispozici. 

Ve spektrálním zobrazenl si můžeme 
označit čtyři zvolené signály značkami. 
Jsou to male trojůhelničky s čisty 1 at 4. 
Tyto signály se nám tak neztrati při dalši 
práci. Zároveň se v rohu vypisuji údaje 
o přesném kmitočtu (na 1 Hz) a sile ozna-
čených signálú (dBm). Pomoci značek 
můžeme take zjišťovat rozdíly mezi nej-
méně dvěma signály. Tak např. označíme 
jednou značkou signál a druhou značkou 
označíme práh šumu. Tak snadno a rych-
le zjistíme poměr signálu a šumu a tyto 
hodnoty se nám prubětně zobrazují v již 
zmíněním rohu okna 

Ladění 

Velmi důležitá funkce každého přiji-
mače při vyhledáváni konkrétní stanice. 
Mae být propracovaně, uživatelsky při-
jemná, anebo stejně dobre mohou ph 
každém přeladování trpět uživatelovy ner-
vy PERSEUS nabizi prvni možnost. 
Existuje několik způsobů, jak rychle dojit 
k požadovanému kmitočtu. Komu nebude 
stačit ani to, může si dokoupit extern' lodi-
ci knoflík. Propojuje se kabelem s portem 
USB. Jistý Ital, který st take nedovedl 
představit, že při ovládáni prijimače ne-
bude moci otáčet klasickým knoflíkem, si 
tenhle dopiněk pořídil, podle vlastních 
slov ale došel v krátké době k poznáni, že 
pohodlnější a praktičtější je používat 
myš, tak jak bylo pro ni ovládáni jednotli-
vých funkci navrženo. 

Přijimač nabizi celkem sedm způ-
sobů ladeni: 
• Položíme kurzor myši na některou 

z čislic ukazatele kmitočtu (např. 
14 670x°) a začneme otáčet kolečkem 
myši. Podle směru otáčení se začnou čís-
lice na teto pozici měnit bud nahoru, nebo 
dolu. Jak známo, kolečko myši se neotáčí 
plynule, ale po krocích, stejně se měni 
číslice. Můžeme tedy lack libovolně po 
MHz nebo kHz či Hz, podle toho, nad kte-
rou pozici pololime kurzor myši (obr. 7). 
• Přímá volba kmitočtu: dvakrát klik-

neme do pole vedle údaje kmitočtu, tim 
se zobrazí male okno s klasickou nume-
rickou klávesnici a dvěma tlačítky (OK 
a Zavřít), na které zadáme kmitočet. Za-
dáni je proste, bez starosti o nulu na za-
čátku nebo desetinnou tečku, jak to zná-
me u klasických digitálnIch přijimačù 
některých výrobcú. 
• Laděni pomoci tzv. CF kroku. kdy 

pomoci tlačítek se šipkami posouváme 
celý kmitočtový úsek, který je vidět 
v hlavním okně ovládacího panelu, Máme 

možnost nastavit tam rozmezí kmitočtů 
od 1 kHz do 1 MHz ve 12 variacích. 
• Ladění posouváním kmitočtové liš-

ty, která je umístěna pod hlavním oknem. 
Jednoduše položíme kurzor myši na lištu, 
stisknéme levé tlačitko, poddime ho 
a táhneme lištu k požadovanému kmito-
čtu. Když kurzor jen položíme na lištu 
a otáčime kolečkem myši, laděni probíhá 
po krocich, jejichž velikost je libovolně na-
stavena pro kolečko myši (máme výběr 
z ladicích kroků o odstupu 25; 12.5; 10; 
9; Sal kHz, ale take 100; 10 a 1 Hz). 
• Laděni pomoci šipek pod malým 

oknem filtrů. Ladicí krok (viz minulý od-
stavec) se nastavuje pod kmitočtovým 
údajem a šipkami se ladi kmitočtově na-
horu nebo dolů. Lze tak výhodně nastavit 
např. 9 kHz pro střední viny nebo 5 kHz 
pro krátké viny. Výběr ladicího kroku ale 
není kmitočtově omezen, nastavuje se 
podle potřeby. Toto male okno nabizi ce-
lou radu dalších možností jemného dola-
ďováni a práce s filtry, bude to popsáno 
v dalších pasážích textu. 
• Laděni rychlým přechodem na kmi-

točet v rámci zobrazeného spektra: když 
dvakrát klikneme na libovolné misto uvnitř 
velkého okna, kde je zobrazeno určité 
kmitočtové pásmo, prijimač se tam oka-
mžitě přeladi na nejbližší cely kmitočet 
(kHz) 
• Laced pomoci ručičky" — při-

jimač má ve velkém okně svislou rysku, 
která je umístěna na momentálně nalodě-
ním kmitočtu Když na ni klikneme levým 
tlačitkem myši, kolem rysky se objev' še-
dive pole, takže to celé připomíná klasic-
kou ladici ručičku u analogových 
Šiřka a umístěn' pole odpovídají širce za-
razeného filtru a druhu provozu (např. při 
LSB nebo USB je pole vpravo, resp. vlevo 
od rysky). Přidržením tlačítka myši a táh-
nutím ručičky se rychle *mistime k po-
žadovanému kmitočtu. Jeho přesná hod-
nota se samozřejmě stále zobrazuje na 
hlavnlm ukazateli kmitočtu. 

(Pokračování) 

Jarní setkáni radioamatérů, 

CBčkátu a ostatních zájemců o ra-
diotechniku a výpočetní techniku, 
spojené s radioamatérskou burzou, 
se uskutečni 

v sobotu 21. března 2009 
v Přerově 

od 8 do 12 h v obou sálech Pivovaru 
Přerov, Komenského ul. Pro prodej-
ce budou sály otevřeny od 7,30 h. Sr-
dečně všechny zveme. 

Radloklub OK2KJU, Přerov 
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KV 

Kalendář závodů 
na únor a březen (urc) 

18,2 
20-212 
21,-222. 
21,-222. 
222 
222 
252. 
27-13 
282-1.3. 
282.-1 3. 
1.3. 
2.3, 
7.-83. 
7.3 
7.-83. 
8,3 
8.3 
83 
9.3 
14.3. 
14,3 
21.-723. 
21,-22 3. 
23.-A 3. 

A0CW Sernautoniatc CW 
Russel VW PSK PSK31 
ARRL DX Contest CW 
French DX (REF) SSB 
OK-0 RP Contest CW 
HSC CV/ CW 
Kuvrat flatoral CW+SSEi 
CO WW 160 m DX SSB 
European Communty (UBAJCW 
GACW Key Day CW 
Provozni ate/KV 
A ktivra 162 
ARRL DX Contest 
SSB 
DIG OSO Party 
OARC Corona 13m 
VRK &tad 
UBA 80m Somg 
AHMta 1E0 

Acany 

CW 
SSB 
SSB 
SSB 
SSB 
OIGI 

WSW 
SSS 
CW 

CMS/3 
AGCW ORP Caltest CW 
RUSS al DX Contest MIX 
Imerre SSTV DARC SSTV 
CO MY WPX Contest SSS 

1E0-2030 
21.03-21.00 
CO 00-24 00 
0603-1800 
06.010730 

podm 
CO 03-24 CO 
2200-2203 
13 0111300 
18.00-C6.03 
05,00-0703 
2o.33-21.33 
031:0-24 00 
05 CO-07.03 

viz pen_ 
11.03-17_00 
C6 00-10 CO 
0703-11t0 
2030-21 30 
C5 00-07 00 
14 CO-20 00 
120D-1203 
12.03-1200 
C000-24 CO 

Podminky prakticky všech závodů 
v češtině najdete na internetových strán-
kách našeho časopisu: www.oradlo.cz 
(na stránce vlevo dole), odkud si je mute-
te stáhnout k vytištěni. 

Během 25. 2., kdy Kuwait slavi „Ná-
rodni den", by odtamtud měly vysilat 
zvtáštní stanice. 

Pozor, během WPX Contestu (29. 3. 
od 02_00) se men, zimni čas na letni. 
GACW Key Day neni závod, pouze 

aktivita všech stanic, které maji v oblibě 
libovolné druhy ručních klíčů. Je povolen 
pouze provoz s mechanickými klíči bez 
elektroniky. 

Na stránkách DARC jsou v zařazeni 
závodů CORONA v závěru roku 2008 ne-
jasnosti v terminech i vyhodnocovateli. 

Adresy k odesíláni deníků přes Internet: 

Aktivita 160: 
cw@e160. net. ssb@e160.net 

ARRL: 
DXCW4gerrl.org, DXPphone@arrtorg 

CO 160 ni SSB: 160ssb@kkn.net 
CO WPX: ssb@ccrivpx.com 
EC-UBA: ubecteube.be 
HSC: hsccontesegrnail.corn 
OK-ORP: keretline@seznam.cz 
OM aktivita omac@pobox.sk 
REF (SSB): cdfssb@ref-union.org 
RSGB 160: 1s1160.logs@rsgbhfcc.org 
Russian PSK: ruschgifel@bk.ru 
Russian: rdxcrgsrr.ru 
SSB liga: http://ssbliga.nageno.cz 
UBA Spring: on6ki@qsl.net 
Závod VRK. OK5VRK@seznem.cz 

Ox 

Očekávané 
radioamatérské expedice 

v nejbližší době 
Ostrovy Wallis a Futuna. FWORE: 28. 1. 
at 28 2.; 
Ostrov Desecheo, KP4/1). 12. al 26. 2: 
Ostrov Mayotte, FH/G3SWH 26. 2. až 
5. 3.; 
Bangladéš, S21: 7. al 12. 3. 2009. 

Tabulka závodů na VKV v roce 2009 

Závody pořádané Českým radioklubem: 
Název závodu Datum UTC od-do Pásma Denik na: 

I. subregionálni závod 7. a 8_ března 14.00-1400 144 a 432 MHz, OK1AGE 
1,3 az76 GHz RK OKI KHI 

11. subregionálni závod 2. a 3. května 14_00-14,00 144 a 432 MHz, OK1CDJ 
1,3 až76 GHz RK OK1KCI 

Závod mládeže 6 června 1 4 00-17 00 144 1.0-lz RK OK1KKD 

MikrovInný závod 6 a 7 června 14 00-14 00 1,3 at 76 G Hz OK1 IA, OK1KHK 

Polni den mládele 4 července 10 00-13 00 144 a 432 MHz OK1 MG, OK1KKD 

Polni den na VKV 4. a 5. 1400-1400 144 a 432 MHz, OK2Z1 
Ill. subregionálni závod července 1,3 až 76 GHz RK OK1OFL 

ORP závod 1_ a 2. srpna 1 4 00-14.00 144 MHz OKI MG, OKI KKD 

IARU Region 1. 5. a 6. zäři 1 4 00-14 00 144 MHz 01(1 MG 
VHF Contest (Den rekordú) RK OK1KKD 

IARU Region 1. 3 a 4. tijna 14 013-14,00 432 MHz, OK1GK 
UHF/Microwave Contest 1,3 až 76 GHz 01(1 KIR 

Al Contest-Marconi 7_ a 8 14.00-14.00 144MHz OK1DOZ 
Memorial Contest listopadu OK1KPA 

Podle Všeobecných podmínek platných od 1. 1. 2006 se posilaji zásadně elektro-
nické deniky ve formátu EDI, nejlépe na adresu- httplivkvzavody.moravany.com 

Nile uvedené údaje v případě změn budou upřesněny v dalšlch číslech PE AR. 

OK1AGE: Stanislav Hladký, Masarykova 881, 252 63 Roztoky, 
E-mail: ok1ageesky.net Paket radio: OK1XHI @ OKOPCC 
OK1CDJ. Ondrej Koloničný, Sezemická 1 293, 530 03 Pardubce. 
E-mail: ok1cdj@moravany com Paket radio: 0 K1 C DJ @ CKONAG 
OK1IA Jan Moskovský, Cajkovskěho 923, 500 09 Hradec Královi, 
E-mail: ok1iat2hk.rozhlas.cz Paket radio: OKHA +2 OKOPPL 
OK1MG: Antonin eqe, Polska 2205, 272 01 Kladno 2, E-mail: ok1mgi2seznam.cz 
Paket radio: OK1MG @ OKOPPL 
OK2Z1 Karel Odehnal, Gen. Svobody 623/21, 674 01 Třebič, 
E-mail: ok2zi@atlas.cz Paket radio: OK2Z1 12 OKOPBX 
OK1GK: Pavel Novák, Na Farkáně 111/281. 150 CO Praha 5, 
E-mail: okl kir@seznancz Paket radio: OK1KIR re 0 KOPCC 
OK1DOZ. Bedřich Jánský, Družby 337, 530 09 Pardubice, 
E-mail: oklkpa@volny cz Paket rádo: OKI KPA (2 OKOPHL 

Ostatni závody: 

Velikonoční závod 12. dubna 07130-13.00 144 MHz a výše RK OK1KKT 
Velikonoční závod dětí 12. dubna 1303-14 00 144 MHz a výše RK OK1KKT 
Vänočnizávod 26 prosinze 07 00-11 00 144 MHz OK11A 

1200-16 00 

OK1KKT. RK Tanvakl, poet. schr. 30, 468 61 Desnä v Jizerských horách 

Dlouhodobé soutěže, pořádané českým radioklubem: 

Provozní VKV aktiv každou třetí 08.00-11.00 144 a 432 MHz OKI MNI 
nedéli v měsici 1,3 ai 76 GHz RK OK1KPA 

Mistrovství ČR juniorú souběžně 
s Provozním VKV aktivem 144 a 432 MHz OK1OHK 

OK1MNI- Miroslav Nechvile, U Kasáren 339, 533 03 Daeice v Čechách. 
E-mail: okl kpaievolny.cz Paket rádio: OK1KPA @ OKOPHL 
OK1OHK: vkvzavody.moravany.com 

VKV  

Kalendář závodů 
na březen (u-rc 

3.3 Nordic Act/ati 144 MHz 
7.-82 I. subreg závod 144 thlz-76 GHz 
103 Nordic Actlity 432 MHz 
123 Nordic Actrrtty 50 MHz 
143 FM Contest OE) 144 a 432 MHz 
14 -153, ATV Contest?) 432 MHz a yýše 
15.3 Provozní adiv') 144 MHz-24 GHz 
153 Mistr junior('') 144 MHz-10 GHz 
15.3 AGGH Acavity 432 MHz-10 GHz 
15,3 OE Activity 432 MHz-10 GHz 
21.3 AGCW Coreest 144 MHz 
21,3 AGCW Contest 432 Alliz 

18 03-U.03 
14.03-14.00 
18 03-22.03 
18.03-2203 
09 CO-11.03 
18.00-12C0 
09.03-1100 
08.W-11.00 
08.00-11.01 
08.00-13.00 
16 011900 
1900-21.00 

') Hlášení na OK10AB. 
') Deniky na adresu OK1MO: Jiří Vorel, 
P. O. Box 32, 350 99 Cheb 2. 
1 Viz zelená tabulka s celoročním přehle-
dem závodů na VKV na této straně_ 

OK1MG (e) 

Sjezd českého radioklubu 

se bude konat v sobotu 
14. března 2009 od 10 h 
v Kulturním dome Adal-
bertin v Hradci Kralove. 
Podrobnosti na 

www.cr k.c z 
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Univerzální klávesnice 
V současné době jsme svědky rychlého rozvoje nabíd-

ky klávesnic, které nacházejí své uplatnění v různých elek-
tronických systémech. Současně s nástupem pokročilých 
systémů se objevily kapacitní klávesnice - jednoduché 
na použiti, zbavené kontaktních součástí. K dispozici jsou 
také verze membránových klávesnic, které lze jednoduše 
přizpůsobit požadovaným konstrukčním a situačním potře-
bám. 

Univerzální tiačitková klávesnice 3x 4 a 4x 4 ještě dlou-
ho nebudou patřit do starého železa, a to hned z několika 
důvodů, které představuji jejich přednosti. 

Univerzální klávesnice představuji známé řešeni a do-
konale se osvědčily v mnoha aplikacích - jen těžko se na-
jde někdo, kdo by s nimi neměl ještě žádnou zkušenost. 

Jednoduchá konstrukce zajišťuje dlouhou životnost 
(přibližně 1 000 000 cyklů na jednu klávesu) a odolnost 
klávesnic, např. proti vnějším vlivům. Standardní rozměry 
zase usnadňuji montáž (např. v krabicích). 

Další výhodou těchto klávesnic je jejich cena - často je 
natolik atraktivni, že sama rozhodne o jejich výběru. 

Univerzální klávesnice mohou mást úzkou nabídkou 
modelů - to se však ukazuje jako špatný závěr. 

Seznam inzerentů v PE 2 /2009 
ABE TEK - technologie pro OPS  XIV 
AME - elektronické přístroje a součástky VI 
AMPER 2009 - pozvánka na veletrh  XXI 
ANTECH - měřici přístroje, STA a TKR XVI 
ASIX - vývojové prostředky a součástky  XIV 
AV-ELMAK - elektronické přístroje XVIII 
BS ACOUSTIC - ozyučovaci technika XV 
BUŠEK - elektronicke součástky  VIII, XVIII 
DEXON - reproduktory XXIV 
DIAMETRAL - držáky měřicích šňůr III 
ELEKTROBOCK CZ - zabezpečovac.I a řidicí tech. .. XVIII 
ELEKTROSOUND - plošné spoje, el. součástky XV 
ELEX - elektronické součástky aj.  XI 
ELFA - optoelektronická čidla  XV 
ELNEC - programátory aj  XIV 
ELTIP - elektrosoučästky XV 
EMPOS - měřicí technika  IV 
EZK - elektronické součástky a stavebnice  VII 
ERA components - elektronické součástky XV 

Vedle počtu kláves (12 nebo 16) si lze zvolit také další 
parametry; 
- materiál, ze kterého je klávesnice vyrobena - plast nebo kov; 
- barva klávesnice - černá, bílá nebo střibrná; 
- popis kláves - numerický nebo alfanumerický; 
- provedeni odolné proti povětrnostním vlivům; 
- silu stlačení a zdvih klávesy; 
- vnější rozměr klávesnice; 
- způsob připevněni klávesnice. 

Klávesnice mohou být vyrobeny s integrovaným pod-
svícením kláves. 

Zvláštním případem univerzálních klávesnic jsou tzv. 
klávesová tlačítka. Je to malá kovová klávesnice osazená 
jedním až čtyřmi tlačítky, která je vodotěsnä, velmi odolná 
a má dlouhou životnost. Tato konstrukce umožňuje rozmís-
tit jednotlivá tlačítka libovolně tak, aby uživatel získal klá-
vesnici, kterou potřebuje (např. do výtahu, klávesnice 
v soustavě lx 10, tlačítka na pultech atd.). 

Podrobné informace naleznete na www.tme.cz 
V případě dotazů se obratte na: TME Czech Republic sx.o„ 

Slévárenská 406/17, CZ - 709 00, Ostrava - Mariánské Hory; 
tme\Tcme.cz; tel.: +420 59 66 33 105; fax: +420 59 66 33 104. 

FISCHER - elektronické součästky  XIV 
FLAJZAR - stavebnice a kamery V, XV 
FULGUR - baterie, akumulátory, nabíječky apod VII 
GES - elektronické součástky Il 
GM electronic - el. součástky  XII - XIII 
HADEX - elektronikcké součástky  XVII 
JABLOTRON - zabezpečovací a rick' technika  
KONEKTORY BRNO - konektory XIV 
KONEL - konektory XVI 
LAI - elektronické součástky XV 
LSD 2000 - česky návrhový systém pro elektroniku  XIV 
MEDER - relé XI 
MICRODIS - elektronické součástky  X 
PaPouch - měřici a komunikační technika XVI 
PH servis - opravy a prodej PHILIPS XI 
P + V ELECTRONIC - vinuté dily pro elektroniku  XI 
Štěpánek Jakub - panelová měřidla  XIV 
T.E.I. - Formica XV 
Transfer Multisort Elektronik - elektr. součástky  IX 
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VÝHRADNI OBCHODN1 ZASTOUPENI PRO ČR A SR: 

IscpueNtAl 
ELING BOHEMIA, s.r.o. 
V Humnech 1590 
686 04 Kunovice, Česká republika 
Tel.: +420 572549935, Fax: +420 572549047 
eling@eling.cz 

www.eling.cz 

- 

BOPLA 
A Phoenix Mecano Company 

ELING s.r.o. 
Trenčianska ul 863/66 
018 51 Novä Dubnica, Slovenská republika 
Tel.: +421 42 4455680, Fax: +421 42 4434172 
eling@eling sk 

www.eling.sk 
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Zveme Vás na výstavu AMPER 2009 
31.3 — 3.4. PVA Praha — Letňany, hala 4, sektor A 
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1.250,- Kč 

IFI chose: 
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Citlivost ROE, 
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SeCurt? 
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Hardwarevä akzelszovan4 
protekoly 

Tyorrhe iglidsace 

Teplatni ruzsah  

Napalec, naceti 

Cjertrf.k.se,* 

1.190,- Kč 

Connect 9ne 

AIM* 

The Device Networking Authority 

1.190,- Kč 

Nano WiReachTM Mini Socket iWIF1TM Secure Socket iWiFiTM 

LLFL 

iChpTM CO2144 

Marvell 88W8686 802.11 bag win chipset 
SMA (m)  LIFL 

-88 dBm (802.11b); -74 dBm (802.119)  

+15 dBm 

SSLUTLS1, HTTPS, FTPS, RSA, AES-128/256, 3DES. 
PC-4. SHA-1, MD-5, WER, WPA/WPA2 

ARP, CM P, P. UDP, TCP, DHCP client a server, 
DNS, NTP, SMTP. POP3. MIME, HTTP. FTP a Telnet, 

uživatelsky a konliguraeni Web Server 

AES, 3DES and SHA 

iChrp'm CO2128 

 33.8 x 18,0 x 5.5 rnm 41,0 x 31,5 x 5,0 mm 

UAF1T 
USO 
SPI 
RMII 

přenos sériové linky přes WiFi 
SSL zabezpečen' pro M2M 

bezdrštove náhrada LAN kabetu 

spezial electronic 

64,5 x 27,4 x 6,8 mm 

UART 

přenos sérioví linky pies WiFi 
SSL zabezpečeni pro M2M 

-40° at 8S° C 

43,3 V (./-10 %) 

CE, FCC. RoHS 

111 e, IP IP 
spezial electronic tel.: 233 326 621 

Wuttke Immobilien KG, o.s. 233 326 622 
Šárecká 22/1931 fax: 233 326 623 
160 00 Praha 6 e-mail: spezialeispeziatcz 
Česká republika Internet: www.spezial.cz 

..-

Ceey ¡sou uvozsimy bez DPH. 
oro kuSO4 melt platr4 k 5 1.2009 
ZfrAna cen vytenzana 

Výwolove desk/ 

FVe YAW* fu 0-220 

Pea ,11UWW-F11./90 


