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• on-line shop 
www.soselectronic.cz 

• sklad 
se širokým sortimentem 
součástek 

• ISO 9001:2001 
certifikace 

• rychlé 
doruäeni 
do 2 dnů ve většině zemí EU 

electronic katalog 
elektronických součástek 

• barevný 700 stránkový katalog kompletního 
sortimentu elektronických součástek 
a zařízení 

• 15 000 typů položek 
• přehledné uspořádání 
• lehké vyhledáváni 
• technické parametry 
• mnoho barevných fotografií a rozměrových 
náčrtů 

• orientační ceny v EUR 
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NM ROZHOVOR % í 

s ng. Jánem Sesztákem, jedna-
te em firmy SOS electronic s. r. o., • 
distributorem elektronických sou-
částek v CR a SR. 

Společnost SOS electronic pi-
sobi na trhu s elektronickými 
součástkami lit poměrně dlou-
ho. Mohl byste ji proto našim 
čtenářům v krätkosti charakteri-
zovat z pohledu historického? 

Naga spoločnost sa zaoberá distribúciou 
elektronických súčiastok, meracej a spájko-
vacej techniky. Na českom trhu pčsobime 
od roku 1991 v Brne, slovenská pobočka 
bola založená v Košiciach roku 1995. V roku 
2001 sme založili pobočku v Maďarsku. 
V roku 2007 sme vytvorili v Košiciach odde-
lenie exportu, ktoré zastrešuje proexportně 
aktivity do celého sveta, v rámci toho aktuál-
ne aj obchodných zástupcov v Potsku a Ru-
munsku. Z pčvodne logistickej časti firmy 
v Nemecku aktuálne budujeme obchodně 
zastúpenie aj v Nemecku, v meste Starn-
berg, člm ukončujeme našu plánovanú víziu. 

čtenáři vás znaji na základě in-
zerátů jako úspěšného katalo-
gového prodejce elektronických 
součástek. Jak byste charakteri-
zoval vaši aktuální pozici? 

Vývoj našej firmy bol vždy odrazom aktuál-
nej situácie na trhu. V 90-tych rokoch sme 
začali snád ako prví na trhu ešte v bývalom 
šeskoslovensku s predajom spěsobom ob-
chádzania zákaznikov, zistovaním a reago-
vanim na ich súčiastkové potreby. Bola to 
éra, kedy bol trh s informáciami obmedzený 
a my sme sa snažili ponúkat našim zákazní-
kom komplexně dodávky moderných sú-
čiastok s pomocou silného a flexibilného ne-
meckého distribútora. V dalších rokoch sa 
ukazovalo, že by bolo potrebné komplexně 
dodávky všetkého z pohredu sortimentu tro-
cha zúžit, a preto sme v roku 1996 vydali 
náš prvý katalóg. Jeho cieforn bolo definovar 
zákaznikom odporúšaný skladový sortiment. 
Rastom firmy sme potom dospeli k priamym 
vztahom s výrobcami, čo vyústilo do stavu, 
kedy sice máme katalóg, ale jeho hlavnou 
úlohou je predstavenie asi 50 nami zastrešo-
vaných výrobcov, v rámci toho s poukázaním 
na najobvyklejšie skladové typy. Takže sme 
sloe „katalágovi", ale katalóg je len čiastko-
Wm prostriedkom, stratégia le posunutá už 
trocha inde, vyššie. 

Kdo jsou tedy aktuálně vaši zá-
kazníci? 

V stratéga firmy sme si definovali 3 sku-
piny zákazníkov. Pre velkých výrolocov sa 
snažIme o dodávky súčiastok nami zastre-
šovaných dodávatefov súčiastok formou 
komplexných služieb, a to od prvotnej propa-
gácie, vzorkovania, cez inžiniersko-technic-
kú podporu našich technikov a technikov vý-
robcov, osobitnú starostlivosf cestujúcich 
obchodných zástupcov spolu až po dodávky 
priamo do výroby. 

Druhou skupinou sú stredné a menšie 
výrobne firmy, kde je našou snahou dodávka 
uceleného sortimentu súčiastok pre vývoj 
a výrobu, tj. zjednodušenie práce ktori 
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majú obvykle kumulované funkcie a s tým 
späté mnohé starosti. 

Tretiu skupinu, malých zákazníkov, od-
kazujeme na sief nepriamych obchodnikov, 
ktonj'ch zásobujeme, resp. ak tito akceptujú 
naše čiastočne obmedzené podmienky v na-
šom elektronickom obchode, mčžu si objed-
nat toyer al u nás priamo. 

Jak jsme zaslechli, přestěhovali 
jste se do nových, větších pro-
stor. Jak to ovlivnilo chod firmy 
a samozřejmě jak to vnimaji zá-
kaznici? 

Pred rokom sme dokončili v Košiciach 
naše nové moderně logistické centrum, kto-
ré zastrešuje sklad, nákupné a marketingové 
oddelenie pre všetky pobočky. Centralizovali 
sme postupne sklad, takže v madarskom 
Miskolcl a aktuálne od marca už aj v Brne 
máme už len Obchodnikov. Po prvom roku 
měžem konštatovat aspoň z pohfadu Ma-
ďarska, že sa tam naše služby zásadne 
zlepšili, čeho odrazom bol rast počtu zákaz-
nikov ako aj obratu. Všetci verime, že to isté 
sa nám podad aj v CR, kde postupne imple-
mentujeme náš úspešný system predaja. 

!flak z Košic denne posielame do všet-
kých krajin priamo, alebo cez pobočky, stov-
ky zásielok, pričom pri priprave tovaru neroz-
lišujeme krajinu, priprava tovaru sa Hi len 
jazykem štitkov a dodacích ristov. 

Vime, že na Slovensku máte jako 
distributor elektronických sou-
částek velmi dobré jméno. Jaké 
změny máte připravené pro des-
k& zákazníky? 

Ako som spomínal, to najpodstatnejšie 
bola centralizácia logistiky, marketingu a ná-
kupu, ako aj zmeny v spčsobe obsluhy zá-
kaznikov. Urobili sme zmeny v manažmente 
firmy, od aprila vedie brnenskú pobočku 
skúsený kolega Stanislav Kovařik. Upresnili 
sme kompetencie pracovníkov vo vztahu ku 
zákaznikom. Keby som to konkretizoval, tak 
aktuálne má každý zákazník svojho jedno-
značného partnera pri telefóne, ktorý mu 
podá kompletné informácie o cenách, tova-
roch, terminoch a stave objednávok. Zákaz-
níci si měžu vyžiadaï návštevu kompetent-
něho obchodného zástupcu na prejednanie 
otvorených van Ti majú k dispozícii elektro-
nické prepojenie na materskú firmu a doká-
žu teda poskytnút aktuálne informácie pria-
mo na mieste takpovediac on-line. V pripade 
technických dotazov sú v pozadí k dispozicii 
štyria priebežne.školení technici. Ti sú 
schopni riešit technické problémy priamo 
s prislušnými technikmi u výrobcov. \Meld 
zamestnanci sú priebežne školeni, obchodní 
zástupcovia sav Košiciach prakticky každý 
mesiac stretávajú, školia a diskutujů so zá-
stupcami Wrobcov. 
Z pohl'adu tovarového si dnes měže už 

aj český zákazník u nás vybrat priamo zo 
skladu z asi 15 000 typov produktov, ktorý je 
aktuálne asi 10 -násobne váčšl, ako pěvodný 
brnenský. šalšich asi 200 000 typov zabez-
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pečujeme pružnými dodávkami od našich 
partnerov z celého sveta. Chcem pri tom 
zdöraznif - komunikuje po česky, doklady 
a popisy mä v češtine, platí v českých koru-
nách (alebo ak chce v eurách) s DPH alebo 
bez a do českých bánk. 

Marketingovo priebežne informujeme zá-
kaznikov prostredníctvom nášho časopisu 
SOS news, ktorý zdarma posielame všetkým 
záujemcom na konkrétne meno 4-krát ročne. 
Aj v ČR pripravujeme pravidelně jednoduché 
„mailingy" s informáciami a informativnymi 
ponukami šitými na jednotlivé skupiny zá-
kaznikey. Samozrejme stretávame sa na vý-
stavách, naposledy na Wstave Amok v Pra-
he. Kedže vieme, že človek je hravý tvor, 
sůčastou našich stránok só aj hry o ceny 
s tématikou súčiastok. 

A co elektronicky obchod? 

To je v dnešných časoch samozrejme 
tema č. 1. Okrem toho, že je našim ciefom 
korektnä komunikácia človeka s človekom, 
vybudovali sme aj vermi silnú 6- jazyönú we-
bovskú stránku, která je prepojená s kvalit-
ným elektronickým obchodom. Tu máme Ur-
cite v č R verke rezervy, naketko kým na 
Slovensku a v Maďarsku je näyštevnost na-
šich stránok na úrovni desattisic prístupov 
týždenne, v Čechách pri dvojnásobnom poč-
te obyvatelby je to len zhruba 2000 näyštev-
nikov týždenne. Kým na Slovensku z prichá-
dzajúcich objednávek je asi 60 % položiek 
cez „Online Shop°, tak v CR je to len zane-
dbatelbš cast Ph tom komfort stránky ako 
aj obchodu na nej je vermi silne prozákaz-
nicky orientovaný - však sme ho aj tvorili do-
minantne podia ich podnetov. Zákazník vidi 
typy súčiastok, stay na sklade, terminy, sa-
mozrejme ceny, obrázky, technické parametre, 
mčže si priamo zadat objednávku, sledovat 
jej priebeh od jej vzniku al po ukončenie, 
stay zásielky, dostáva potyrdenia o zasielani 
a vidí dokonca aj celú históriu faktúr a úhrad. 

Postřehli jsme, že jste lento rok 
připravili nový katalog. Co zajima-
vého v něrn najdou naši čtenáři? 

Na úvod by som zdůraznil, že katalóg 
je jedinečný tým, že je to doslovne prvý 
‚česko-slovenský' katalóg. Na zhruba 700 
stranách je e'ast sortimentu popisanä slo-
vensky a cast česky, pričom sme nerozlišo-
vali, čo bude v ktorom jazyku. Na jednej stra-
ne je v ňom popiaanych už spominaných 
15 000 produktov s obrázkami, základnými 
parametrami a orientačnými cenami (aktuál-
ne só vždy v OnLine Shope), na strane dru-
hej je tam aj ukázané ekes' smerovanie pri 
hfadant konkretnych produktov a riešení od 
nami zastupovaných Wrobcov. 

Zmínil jste, że nabízíte široký 
sortiment produktů. Které z nich 
považujete za nosné? 

Asi na popis všetkých tu máme teraz 
málo miesta, rád by som šitatelby odkázal 
na naše stránky www.soselectronlc.cz 
alebo www.soselectronlc.sk, pripadne na 
katalóg. Ak by som mal predsa len zdöraznit 
niece, tak na úrovni polovodičov je to sorti-
ment firmy FTDI, ktorá vyrába obvody pre 
komfortné a jednoduché riešenie USB pre-
pojenia. Táto skupina výrobkov je už celkom 
rozširená, tento rok uvádzame na trh nové 
typy - FT2232H a FT4232H, ktoré dosahujú 
komunikačnú rýchlosf až 480 Mbit/s. Trochu 
staršou „novinkou' je aj tzv. Vinculum - USB 
host/slave radič s procesorom, pomocou 
kterého je možné vytvorif vetrni jednoduché 
pripojenie až „ku disku" bez zložitého progra-
movania. Z pasívnych sůčiastok by som vy-
zdvihol ucelený sortiment elektrolytov kórej-

www.soselectronic.com 

skej firmy Samwha, kde máme riešenie od 
SMD až po Snap In, resp. rozsahy ter& od 
85 až po 130 °C. Velmi ůspešný je ucelený 
rad transtormátorov do DPS firmy Myrra. 
Z mechanických súčiastok, kde si myslím, 
že je naša spoločnost asi najsilnejšia, by 
som vyzdvihol kvalitné vermi pekne yyzerajúce 
krabičky kanadskej firmy Hammond, alebo 
kvalitně vypínače firmy Marquardt. Kde sme 
určite z pohfadu sortimentu „neporaziternís, 
to je ucelená ponuka relé svetových výrobcov. 

A co moduly - zdá se, jako kdyby 
svět směřoval od řešeni s dis-
krétními součástkami k řešenim 
na modulárni bázi? 

Ano, aj my to tak vnimame; časy, kedy 
bol na „plošákit procesor, EPROM, SRAM 
a špecializované budiče, radiče, časovače, 
akoby ustupovali, a naopak, objavujú sa uce-
lené moduly pre komunikáciu, napájanie, 
spinanie, indikáciu. Aj v týchto produldoch si 
myslim, že sme vel'mi silní. Zdõraznil by 
som DC/DC a AC/DC moduly znämej švaj-
čiarskej firmy Trace - pre mnohých alcůsi 
normu na trhu. GSM moduly firmy Simcom, 
kompletné riešenia modulov pre komuniká-
ciu cez Ethernet. WiFi alebo RFID, alebo 
meracie moduly firmy Trumeter. 

Jak je na tom u vás řidici elek-
tronika a automatizace? 

Zaujimavá téma, lebe v podstate, ked sa 
zamyslim, vefká skupina našich zákaznikov 
je výrobcem nejakej riadiacej elektroniky - pre 
kotle, tabule, stroje, zariadenia a vef a mých. 
Tieto potrebujú samozrejme prepojenie na 
napájaciu, spinaciu, indikašnú a senzorovú 
cast a všetko tote je potrebné prepojit spo-
fahlivými svorkami a špeciálnymi káblami. 
Vo všetkých týchto oblastiach máme určité 
riešenie - svorky Wage, káble LAPP, moduly 
Trace, relé Finder, moduly Omron... 

Jake novinky můžeme od vás 
očekávat v nejblizší době? 

Minulý rok sme urobili prvé pokusy s 
prvkami pre soláme napájanie a táto deg do-
padla yenta dobre. Preto sme toto rozšlrili, 
dopinili a v najbližšom čase predstavíme 
ucelený sortiment prvkov pre solárnu techni-
ku. Vytvorili sme al novú „kapitolu" s názvem 
domáca automatizácia a tu by som chcel po-
ukázat na našu najnovšiu dohodu s výrob-
com prykov pre prenos dát cez elektricků 
siet 230 V, firmou Devote. 

Co byste chtěl na závěr vzkázat 
našim čtenářům? 

Mill zákaznici, máme takú zaujimavú 
skůsenost z posledného obdobia, že 
naša spološnost bola medzi vami v ČR 
braná - akoby aj podia mena SOS (electro-
nic), ako posledná možnosf dodávky, keel' to 
„u mých vybuchne". Vieme aj to, že v posted-
ných rokoch sa určitými chybami a pasivitou 
naše meno v očiach mnohých troche zne-
hodnotilo. Ja by som preto al touto cestou 
chcel tých vás starých, nových, ako aj sta-
ronových zákazníkov pozvaf na stránku 
www.soselectrontc.cz, poziadat o krátký 
pohfad do najnovšieho katalágu našej firmy 
- který mimochodem lezi u mnohých z vás 
trvale na vašom stole, ako základny pracov-
ny nástroj - resp. o kontaktovanie našej firmy 
a vyžiadanie návštevy jedného z našich ob-
chodných zástupcov. Stratit nemůžete nič, 
ziskat možno relevantnú alternativu pre 
čiastkove alebo komplexné dodávky súčias-
tok, meracej a spájkovacej techniky. Vieme, 
že rozhodujete o všetkom len a len vy a my 
vás musime presvedšit. 

Děkuji vám za rozhovor. 

PdpravIl Ing. Josef Kellner. 

NOVÉ 
KNIHY 

pro začátečníky 

Vladimir %MN 

Váňa, y.: ARM pro začátečníky. 
nakladatelství BEN - technická 
literatura, 196 stran B5, obj. č. 
121300. 

Rozšíření mikroprocesorů s jádrem ARM 
si zaslouži, abys nimi byla seznámena od-
borná veřejnost, neboť dosud zveřejněné 
články v časopisech ani zčásti nepokrývají 
potřeby konstruktérů, zejména tech začinají-
cich. Kniha ukazuje vše kolem procesorů 
ARM, abyste si udělali celkovou představu, 
co vás vše čeká, pořidili si nějaký ten vývojo-
vý kit, mohli se vrhnout do programováni 
a vývoje vlastních aplikací. 

Kniha seznamuje čtenáře s architekturou 
ARM, jejím instrukčním souborem a poté 
is příklady konkretnich jednočipových poči-
tačů s procesory s jádrem ARM7 vyráběný-
mi firmami NXP Semiconductor (Philips) 
a ATMEL S jejich architekturou, programá-
torskými modely i se zapojeními s těmito po-
čitači. Ukazuje i tvorbu programů pomoci 
vývojových prostředí pVision3 firmy Keil Soft-
ware, Mcbuilderu či Eclipse nebo LabView. 
V první kapitole Architektura CPU s já-

drem ARM jsou mj. popsány operační módy 
(režimy), registry a je zde popsána tzv. load/ 
/store architektura Následuje popis formátu 
instrukci ARM. Třeti kapitola obsahuje ukáz-
ky práce s LPC2000 NXP Semiconductors 
(Philips) a čtvrtá pak představuje práci s ob-
vody ATMEL řady AT91SAM. I zde se nejpr-
ve seznámíme s architekturou těchto obvodů 
a potom s konkrétními moduly s ARM od fy 
ATMEL, např. modulem AT91SAM7S256-
KIT české firmy Kramara. 
V dodatku 1 je uveden podrobný popis 

instrukci ARM a v dodatku 2 pak práce 
s JTAG založeným na obvodu FT2232 a kom-
patibilni s Open0CD. 

Knihu si mite zakoupit nebo objednat na clobirku 
y prodejné technické ere!), BEN, Melia 5, 100 00 
Praha 10, tel. 274 820 411, 274 816 162, far 274 822 
775. Dale! prodejní mista: sae Pétatiltek) 33, icterl; 
Vevelf 13, leiz českobrabskä 17, Ostrava: e-mat 
heben.tz, actiasa na Intemettrep://vontban.tz Zá-
elková MIS na Slovensku: Anima, anima@animask 
viemealmask, Slovenskefiednoty 10 Iza Alároo'nou ban-
kou SR), 040 01 Kee telex (055)6011262. 
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SVĚTOZOR 

ras   

Ochranný 
a vyrovnávací obvod pro 
vícečlánkové baterie Li-ion 

K novinkám firmy Intersil (www. 
intersil.com) patří také integrovaný 
obvod ISL9208, který slouží pro 
ochranu proti proudovému, napěťové-
mu a tepelnému přetížení a zkratu při 
nabíjení a vybíjeni článků Li-ion a také 
pro vyrovnání vlastností jednotlivých 
článků v bateriových sestavách (batte-
ry pack) s pěti až sedmi sériově za-
pojenými články, případně s články 
spojenými paralelně. Tím je kromě 
bezpečnosti zajištěna také vyšší účin-
nost bateriového napájecího systému. 
ISL9208 monitoruje napětí jednotli-
vých článků, teplotu baterie a vnější 
teplotu. Proudové hladiny pro ochra-
ny jsou externím mikrokontrolérem 
uloženy přes rozhraní 12C do internIch 
registrů RAM. Použiti 1SL9208 nahra-
dí zapojení se 17 tranzistory MOSFET, 
12 diodami, 53 rezistory a 31 konden-
zátory. ISL9208 je možno využit 
v elektrickém nářadí, zálohovacích 
systémech, elektrických vozidlech, pře-
nosných počítačích a přístrojích lékař-
ské a vojenské elektroniky. O kvalitách 
nového obvodu svědčí i nominace na 
prestižní ocenění několika známými 
elektronickými časopisy. 

Nejrychlejší elektromobil 

Americký výrobce závodních auto-
mobilů SSC - Shelby SuperCars 
(www.shelbysupercars.com) oznámil, 
že do konce roku 2009 vyrobí nejrych-
lejší elektromobil na světě. Ultimate 
Aero EV s výkonem 736 kW (1000 k) 
má diky vysokému točivému momen-
tu zrychlit z 0 na 100 km/h za 2,5 s 
a dosahovat rychlosti přes 330 km/h. 
Aprílově ovšem zni informace o dese-
timinutové nabíjecí době bated( ze sítě 
firemním systémem ‚Charge on the 
Run°. Dojezd vozidla se dvěma elek-
tromotory na jedno nabiti má být pod-
le výrobce mezi 240 a 320 km. Kon-
cepce kapalinou chlazené hnací 
jednotky AESC (All-Electric Scalable 
Powertrain) je výsledkem vlastního 
vývoje firmy SSC a mä být v budouc-

nu aplikována také do elektrických 
automobilů strední třídy s výkonem od 
150 kW, ale i užitkových a vojenských 
vozidel s výkonem do 1000 kW. SSC 
se specializuje na velmi rychlá vozidla 
a je držitelem rekordu pro nejrychlejší 
sériové homologovaně silniční vozidlo. 
Ultimate Aero vyráběné firmou od roku 
2007 dosáhlo rychlosti 412 km/h. 

Převodn íky signálu 
určené pro vysoké teploty 

Nové, v keramice zapouzdřené 
transceivery Texas Instruments 
(www.ti.com) SN651-IVD11SJD umož-
ní spolehlivou datovou komunikaci 
iv extrémně širokém rozahu teplot od 
-55 do +210 °C. Obvod s diferenciál-
ním vstupem a třístavovým diferenci-
álním budičem linky je určen pro 
obousměrnou komunikaci po sběrni-
ci RS-485. SN65HVD233JD zpro-
středkuje komunikaci mezi sběrnici 
CAN a kontrolérem při rychlosti až 
1 Mb/s. Oba obvody pracuji při napá-
jecím napětí 3,3 V. Typickým příkla-
dem nasazení jsou hlubinné vrtné 
soustavy pro výzkum nových ropných 
ložisek, číslicové řízení motorů, auto-
mobilová elektronika a průmyslová 
automatizace. Produktová řada sou-
částek pro extrémní pracovní podmín-
ky bude rozšířena o obvody pro sběr 
a zpracování dat a správu napájení. 
Podrobnosti ‚ze nalézt na stránkách 
www.ticom/sn65hvallsjd-pr a vvww. 
ti.comisn65hvd233sjd-pr. 

Miniaturní regulator napětí 
s malým úbytkem pro 
velký rozsah napětí 

Regulator LT3008, který doplňuje 
řadu nfzkoúbytkových regulátorů vyu-
žívajících jako regulační prvek tranzis-
tor PNP a schopných pracovat při 
vstupním napětí několik desítek voltů 
při velmi malé vlastni spotřebě, nabí-
zí firma Linear Technology (mw. 
linearcom). Nový regulator je určen 
pro vstupní napětí 2 až 45 V, výstupní 
napětí lze nastavit externím odporo-

vým děličem od 0,6 do 36 V. Z výstu-
pu lze odebírat až 20 mA ještä při úbyt-
ku na stabilizátoru pouze 300 mV. 
Výstupní napětí zůstavá při specifiko-
vaných rozsazích vstupniho napětí, 
zátěže a teploty v toleranci ±2 %. 
V úsporném režimu se zmenší vlastni 
spotřeba na méně než 1 pA. To vše 
předurčuje LT3008 pro poet( v bate-
riemi napájených zařízeních vyžadují-
cích větší napájecí napětí' např. v au-
toelektronice. Obvod je stabilní i při 
blokování miniaturními keramickými 
kondenzátory 2,2 pF s nízkým ekviva-
lentním sériovým odporem (ESR). In-
terní obvody chrání obvod před prou-
dovým a teplotním přetížením, zkratem 
i napájecí baterii před zpětným prou-
dem. LT3008 je dodáván v pouzdrech 
TSOT-23 s osmi a DFN (2 x 2 mm) 
s šesti vývody. 

Zvyšující a snižující měniče 
s vysokým pracovním kmitočtem 

Spina/ kmitočet 2,5 MHz a použi-
tá architektura nových integrovaných 
měničů DC/DC ADP2503 a ADP2504 
firmy Analog Devices (www.analog. 
com) umožňuji umístit spínaný regu-
lator napětí na ploše spojové desky 
menši než 13 mm2. Ten ze vstupního 
napětí 2,3 až 5,5 V, což odpovídá jed-
nomu článku Li-ion, připadně vice/an-
kové alkalické nebo NiMH baterii, vy-
tvoří výstupní napětí v rozsahu 2,8 až 
5 V při zátěži 600 mA (ADP2503), resp. 
1000 mA (ADP2504). Ke kompletaci 
měniče je potřebná cívka s indukčností 
1 pH a dva keramické kondenzátory. 
Realizované zdroje mají plynuly náběh, 
jsou chráněny proti zkratu, tepelnému 
přetíženi a jsou blokovány při příliš 
malém vstupním napětí. Použití nalez-
nou zvláště y digitálních fotoaparátech 
a přehrávačích a v zarizenIch napáje-
ných z USB rozhraní počítačů. JH 

J. k 

stručk-Wat gvircilele.rsucr 
Asennemate entsewnmeur 

'Iota PCB arda «less Men 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM  

Elektronická školička 5 
V tejto časti školičky vám predsta-

vime najjednoduchší rádiový vysielač 
a prijibaš, ktorý sa dá skonštruovat. 

Celé zapojenie je postavené na 
elektromagnetizme, ktorý sme popi-
sovali v predchádzajúcej časti školič-
ky. Poslúži nám to ako základ pre vy-
svetlenie fungovania bezdrötového 
prenosu Cidajov prostredníctvom rádi-
ových vysielačov a prijImačov. 

Vymysliet' takýto jednoduchý expe-
riment chvilku trvalo, ale stoji to za 
to. Dá sa na horn vysvetlir a výpočta-
mi potvrdir princip fungovania rádio-
vých yin. Na začiatok trošku teerie. 

Magnetické pole vodiča 

Ak cez dröt preteká elektrický prúd, 
okolo drátu sa vytvori magnetické 
pole. Smer tohto pore na modelovom 
obrázku 22 reprezentujú modré krúž-
ky), elektrický prúd tečie v tomto prf-
pade zrava doprava. 

Toto pole je okolo celého vodiča 
a rozprestiera sa od jeho povrchů až 
do nekonečna. Meta kružnice sa vo-
lajú magnetické siločiary a sú kolmé 
na vodič. 

Obr. 22. Magnetické pole vodiča 

Obr. 23. Magnetické pole cievky 

, o 
Obr. 24. Znázomenie intenzity 

magnetického pore vo vnútri cievky 

Intenzita magnetického pol'a v n iek-
torom bode priestoru sa vypočita ako 
podiel prúdu pretekajúceho vodičom 
a dl2ky magnetickej siločiary 
H = I/1, 

kdeHje intenzita magnetického pore, 
I prúd, ktorý preteká vodičom a / dí2-
ka magnetickej siločiary. Dí2ka mag-
netickej siločiary je vlastne obvod 
kružnice / = 2.nr, preto H = 

Magnetické pole 
jedného závitu cievky 

Magnetické pole cievky s jedným 
závitom, vytvorené z lakovaného ale-
bo izolovaného dretu, odvodíme iden-
ticky ako magnetické pole rovného 
drötu, ktorým preteká elektrický prúd. 
Magnetické pole je tiež kolmé na vodič, 
ale zakrivenie vodiča vytvára v jeho 
vnútri efekt sčitavania magnetického 
pore protil'ahlých častí vodiča. Inten-
zita magnetického pora v niektorom 
bode vo vnútri cievky sa rovná súštu 
intenzlt protirahlých bast( cievky s po-
lomermi r1 a r2. Ked2e sú profitable, 
tak plat( + r2 = 2-x, kde r je polomer 
cievky (2-r je fým pádom priemer). 

Grafické znázornenie intenzity 
magnetického pore vo vnútri cievky je 
na obr. 24. Na tomto grafe vidno, le 
intenzita se smerom od kraja k stredu 
cievky zmenšuje a potom znovu ras-
tie smerom k druhému okraju cievky. 

Stavba vysielača 

Jednoduchši vysielač už asi ne-
zostrojíte. Potrebujete k tornu len la-
kovaný, alebo izolovaný dröt. Vysie-
lač pracuje na principe priameho 
vysielania audiosignálu. Vysielač za-
pojíte priamo do výstupného konek-
tora zdroja signálu (napr. prehrävača 
MP3 alebo CD). Vysielaná frekvencia 
je v rozsahu audio frekvencii 20 Hz až 
20 kHz, čiže ho na vašom rádiu ne-
naladíte. Potrebujete si zostrojit' aj 
vlastný prijimaš, ktorý je tie jedno-
duchý a je popisaný ni2šie. Zapojenie 
vysielača je na obr. 25. Pozn. redak-
ce: malá cívka s jedním závitem před-
stavuje pro zdroj signálu prakticky 
zkrat. Pou2ijte cívku s více závity vy-
sf/ač bude pak fungovat dokonce lépe. 

Tak ako ste videli vyššie, intenzita 
magnetického pore sa vo vnútri ciev-

Obr. 25. Najjednoduchší vysielač 

ký zosilňuje. Ale inak je tomu mimo 
cievku, magnetické pole sa bude 
zoslabovar. Intenzita magnetického 
pora mimo cievku klesá pomerne 
rýchlo. Ak natiahnete cievku okolo 
celej miestnosti, budete mkt' zachy-
tit' signál v celej miestnosti. Ak cievku 
natiahnete okolo domu, chytíte signál 
v celom dome. Ak máte dlhäl dröt, 
mõžete ho natiahnut aj okolo celého 
pozemku, bude to tiež fungovar. Vy-
skúšajte si to. Pri pošúvani bez zosil-
ňovača must byr v miestnosti úpiné 
ticho. Signál je najsilnejši pri okraji 
cievky a zmenšuje sa k jej stredu, ale 
všade vo vnútri cievky ho dokážete za-
chytit'. Keby ste vytvorili cievku okolo 
celého mesta a zväššili vysielact vý-
kon, s jednoduchým zosilšovačom by 
ste takéto vysielanie zachytili v celom 
meste. 

Stavba prijimača 

Ako prvý skonštruujte elektromag-
net. Skonštruujete ho jednoducho, sta-
čí kúsok 2eleznej tyčky a medený la-
kovaný dröt. 

Keď dáte elektromagnet do menia-
ceho sa magnetického pol'a, bude sa 
na jeho svorkách indukovat elektric-
ké napätie. Náš vysielač vytvára me-
niace sa magnetické pole, pretože 
audiosignál má premennú amplitúdu. 

Svorky elektromagnetu pripojte 
priamo na slúchadlä s vel'kou impe-
danciou, alebo na zosilšovaš, ak chce-
te lepšiu hlasitost. Verkost' indukova-
ného napätia je priamo úmerná počtu 
závitov elektromagnetu. Ciže, čím viac 
závitov, tým hlasnejšie budete počut'. 
Ale pre hlasný odposluch le lepšie 
pou2if zosilšovaš. 
V tejto časti školičky sme použili 

jeden závit cievky na vytvorenie uza-
tvoreneho elektrického obvodu. Cez 
cievku sme púšrali elektrický prúd, 
ktorý vytváral v jej okolí magnetické 
pole. Toto magnetické pole bolo naše 
rádiové vysielanie, ktoré sme pripmali 
cievkou s verkým počtom závitov 
a slúchadlami s verkou impedanciou. 
V ďalšej časti školičky si popíšeme, 

ako a prečo sa nahradzuje vysielacia 
cievka anténou. 

Peter Kočalka (www.tranzistorsk) 
(Pokračovanie nabudtice) 

Fir «. fl 

Obr. 26. Cievka prijimača 
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Mikrokontroléry PIC (17) 
Direktivy asembleru 

(Pokračování) 

bankisel — generuje kód pro výběr banky 
datové paměti při nepřímém 
adresování 

Při nepřímém adresováni nepřistupu-
jeme k registru, do kterého chceme zapi-
sovat nebo z něj čist, přímo, ale přes spe-
ciálni funkční registr INDF. Tento registr 
není fyzicky implementovaný. Zápisem do 
registru INDF nebo jeho čtením ve sku-
tečnosti přistupujeme k registru definova-
nému adresou uloženou v registry FSR 
(File Select Register). Na rozdíl od přímé-
ho adresováni, kde je možné specifikovat 
sedm nejnižších bitů adresy datové paměti 
a poslední dva bity se nastavují odděleně 
pomoci bitů RP1 a RPO, je u nepřímého 
adresováni specifikováno v registru FSR 
osm bitů datové adresy. Stále je však po-
třeba nastavit poslední bit devítibitoví ad-
resy (disponuje-li mikrokontrolär vice než 
256 bajty datové pamšti), který urči, zda 
je registr umístěn v bance 0/1 nebo 2/3. 
K tomuto účelu slouží bit IRP (bit 7 regis-
tru STATUS), který je možné nastavit/vy-
nulovat manuálně nebo právě pomocí di-
rektivy bankisel v závislosti na adrese 
konkrétní proměnné. 

Příklad: 
van 1 equ Ox7D 

movlw van1 
movwf FSR 

bankisel van1 

movlw .2 

movwf INDF 

proměnná van1 
na adrese 70 
adresa van 1 W 
přesune adresu do 
registru FSR 
výběr správné 
banky pro van1 
přesune konstantu 
2 do registru W 
nepřímý zápis 
konstanty do vart 

Kromě uvedených direktiv existuje celá 
řada dalších, které bud nebudeme potře-
bovat, nebo ses nimi seznámíme pozdě-
ji. Na závěr si uvedeme několik direktiv, 
které slouží k zápisu dat do programové 
paměti mikrokontrolérd. V programové pa-
měti jsou standardně uloženy instrukce, 
které jsou sekvenčně načítány a vykoná-
vány. Kromě samotných instrukci je však 
možné do programové paměti uložit též 
jakákoliv další uživatelská data. Progra-
mová paměť mikrokontroléru PIC16F88 
má velikost 4096 x 14 bitů. Na každou ad-
resu lze tak uložit bud čtrnáctibitovou in-
strukci, nebo čtrnáctibitové datové slovo. 
Na rozdíl od některých dalších typů umož-
ňuje mikrokontrolär PIC16F88 z této pa-
měti data programově čist, ale rovněž je 
do paměti zapisovat. Typicky však do pro-
p ramové paměti ukládáme data při pro-
gramováni mikrokontroléru a s těmito daty 
již dale nemanipulujeme. Jsou to obvykle 
různé konstanty, tabulky pro výpočty apod. 
Následujici direktivy asembleru je možné 
použít pro definici dat, která se mají při 
programování zapsat do programové pa-
měti mikrokontroléru. 

db — deklarace datového slova o velikosti 
1 bajt 

Pomocí této direktivy je možné defino-
vat slova o velikosti 8 bitů, která maji být 

součástí dat zapsaných při programováni 
do programové paměti mikrokontroléru. 
Najednou můžeme definovat vice hodnot, 
které od sebe odd& i me čárkou, přičemž 
u mikrokontrolérů PIC16 je první (a dale 
třetí, pátá apod.) hodnota uložena jako 
east nejvýznamnšjšich bitů programově-
ho slova, zatímco hodnoty v sudém pořa-
dí jsou uloženy v osmi nejméně význam-
ných bitech. V případě, že definujeme lichý 
počet hodnot, osm nejméně významných 
bitů posledního slova bude vypiněno nu-
lami. Při pokusu o zápis čísla většího než 
šest bitů do horní části programového slo-
va vygeneruje asembler zprávu informu-
jíc( nás o tom, že byla daná hodnota auto-
maticky zkrácena (viz příklad 2). 

Příklad 1: 
org Ox0000 
db • Ox0f, Ox01„e', 0x01, s', Ox0f„ť„1n' 

Do programoví paměti na adresách 
ODOM al 0004h budou v tomto případě 
uložena následující slova: 
OF74h, OF65h, OF73h, OF74h, 0A00h. 

Pro upřesněni uveďme, že 74h, 65h 
a 73h jsou ASCII kódy pro písmena ,t „e' 
a ,s1 a 0Ah je ASCII kód pro nový řádek. 

Příklad 2: 
db OxFF, OxFF 

V tomto připadě vygeneruje asembler 
následujici zprávu: 
Message (303]: Program word too large. 
Truncated to core size. (FFFF) 

Do programové paměti bude místo toho 
uloženo slovo 3FFFh (v binárním kódu 
odpovidá čtrnácti jedničkám). 

at —vytvoření datové tabulky 

Direktivy dt je možné využít k vytvoře-
ni posloupnosti instrukcí RETLW (instruk-
ce pro návrat z podprogramu a současné 
uložení konstanty do registru W) s defi-
novanými návratovými hodnotami. Obdob-
né „tabulky° představují jednoduchý způ-
sob uložení konstant do programové 
paměť mikrokontroléru a jejich zpětné na-
čteni a my se s nimi seznámíme později. 
Můžeme je využít například k získáni kódu 
pro řízení segmentů displeje LED a v mno-
ha dalšich situacích. 

Data pro vytvořeni tabulky můžeme 
rovněž zapsat ve formě textového řetěz-
ce. V tomto případě se uloží ASCII hod-
nota každého znaku řetězce do samostat-
né instrukce RETLW. 

Přikled: 
table addwf PCL, f 

dt „0123456789ABCDEF" 

Výše uvedený pří klad vrací při voláni 
podprogramu table ASCII hodnotu hexa-
decimálního čísla uloženého v registru W. 
Tato hodnota je při návratu z podprogra-
mu uložena opět do registru W. 

da — ulotenI textových řetězců do progra-
mové paměti 

Znaková sada ASCII kóduje znaky jako 
sedmibitová čísla. Do čtrnáctibitového slo-
va programové paměti je proto teoreticky 
možné uložit dva ASCII znaky. K tomu 
slouží právě direktiva de, která generuje 
z danšho textového řetězce čtrnáctibitová 

čisla reprezentující dva sedmibitové ASCII 
znaky. 

Příklad: 
da „test I n" 

Do programové paměti se v tomto pří-
padě uloži následující čísla: 3A65, 39F4 
a 0500. Podobně jako u direktivy db se 
nejprve zaplňuji významnějši bity progra-
mového slova a poté méně významné bity 
a v případě lichého počtu znaků (jako je 
tomu ve výše uvedeném prikladu) je sedm 
nejméně významných bitů posledního slo-
va vypiněno nulami. Pokud bychom vyge-
nerovaná slova převedli do binärniho tva-
ru, rozdělili na poloviny po sedmi bitech 
a ty pak opět převedli do hexadecimal ní-
ho vyjádřeni, viděli bychom, že čísla od-
povidajl ASCII kódům uvedeným u příkla-
du 1 direktivy db. 

dw — deklarace datového slova 

Direktiva dw má podobnou funkci jako 
direktiva db s tím rozdílem, že dané hod-
noty nezkracuje na osmibitová čísla. 
U mikrokontrolérů PIC16je tak možné pří-
mo definovat až čtrnáctibitová čísla. 

Příklad 1: 
dw Ox3FFF 

tile do programové pamětí hodnotu 3FFFh. 

Příklad 2: 
dw 0)(4000 

U mikrokontroléru PIC16F88 vygene-
ruje zprávu: 
Message[3031: Program word too large. 
Truncated to core size. (4000) 

Do programové paměti se uloží číslo 
0000h. 

Příklad 3: 
dw X„et, ,s'„t„In' 

Do programové paměti uloží posloupnost 
čísel 0074h, 0065h, 0073h, 00741\ 000Ah. 
Poznámka: Pokud bychom u příkladu 
výše definovali znaky jako textový řetšzec 
„test'«, direktiva dw by dekódovala kol-
a dva znaky jako šestnáctibitové číslo 
a to pak vzhledem k deice programového 
slova u mikrokontrolérů P IC16 zkrátila na 
štřnáctibitové slovo. Do paměti by se tak 
zapsaly nesprávné hodnoty. 

data — deklarace dat 
Obdobná funkce jako direktiva dw. 

de —deklarace datového slova o velikosti 
1 bajt pro paměť EEPROM 

Tato direktiva neslouží pro zápis dat do 
programové paměti, ale používá se pro 
inicializaci dat, která mají být při progra-
mování mikrokontroléru zapsána do da-
tové paměti EEPROM. Mikrokontrolér 
PIC16F88 disponuje celkem 256 bajty 
paměti EEPROM. Pro data, která mají být 
zapsána do paměti EEPROM, je u mikro-
kontrolérů PIC16 nutné nastavit pomoci 
direktivy org začátek adresy na Ox2100. 
Tato adresa reprezentuje adresu Ox0000 
v paměti EEPROM. 

Příklad: 
DATAEE org Ox2100 

de „Verze 1.1", 0 

Poznámka: Není nutné data zapisovat na 
začátek paměť EEPROM. Můžeme např. 
nastavit adresu na 0)(2110 a data se uloži 
v paměti EEPROM až na adrese 10h. 

Vit šprIngl 
(Pokračování příště) 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Jednoduché blikátko 

s tranzistory 
Na obr. 1 je schema jednoduché-

ho blikátka, které lze postavit ze 
ušuplikových" součástek. V zapojení 
jsou využity tři tranzistory NPN jako 
invertory, které s dalšími součástka-
mi tvoří astabilni multivibrátor. Gene-
rovaný kmitočet je určován článkem 
R1, Cl, toto blikátko zvládne frekven-
ci pod 0,5 Hz. 

Stavy tranzistoru T3 jsou indiko-
vány svitici diodou LED1, která je ph-
pojena mezi kolektor T3 a zem. V za-
pojeni podle obr. 1 set LED1 tehdy, 
když je T3 vypnut a na jeho kolektoru 
je vysoká úroveň napětí. Pokud by 
LED1 měla indikovat opačný (sepnu-
tý) stay T3, musela by se zapojit do 
série s rezistorem R6. 

Rozsah napájecího napětí je širo-
ký, závisí pouze na povoleném nape-
ti mezi kolektorem a emitorem použi-
tých tranzistorů. 
S hodnotami součástek podle 

schématu je nejvhodnější napájecí 
napětf o velikosti 4 až 6 V, lze je však 
zvýšit třeba na 20 V, v takovém pří-
padě je však nutné přepočítat odpory 

Obr. 1. Jednoduché blikátko 
s tranzistory 

re 

Obr. 2. Obrazec plošných spojů 
jednoduchého blikátka (měř.: 1 : 1) 

Obr. 3. Rozniistšni součástek 
na desce jednoduchého blikátka 

všech rezistorů. Případným zájem-
cům rád pomohu. 

Blikátko jsern'zkonstruoval na des-
ce s plošnými spoji (obr. 2, obr. 3). 
Doporučuji však zapojení předem vy-
zkoušet na nepäjivém kontaktním 
poli a laborovat s odpory rezistorů 
a kapacitou kondenzátoru Cl. Použi-
té tranzistory jsou univerzální NPN 
jakéhokoli typu BC nebo KC. LED1 
je libovolně barvy o průměru 3 až 
10 mm. Aby byl efekt blikání co nej-
výraznější, měla by mit LED1 co nej-
větší účinnost. 

Konstrukci tohoto blikátka (v po-
někud upravené forme) najdete take 
na: wvvvv.i-elektronika.ic.cz . Můj 
e-mail je: Mates.Petera@seznam.cz 

Seznam součástek 

R1 2,2 k51, miniaturní 
R2, R4, R6 220 Si, miniaturní 
R3, R5 10 kn, miniaturní 
R7 68 až 82 fl, miniaturní 
Cl 100 pF/10 V, radiální 
LED1 jakákoliv LED 
Ti až T3 BC547B 
deska s plošnými spoji č. BLK 

Martin Petera 

Krystalový generator 
s malým fázovým šumem 

Pro měření fázového šumu LC os-
cilátorů, ar už samostatných, nebo 
využitých ve fázovém závěsu, je za-
potřebí referenční krystalový generá-
tor se zanedbatelným vlastním fázo-
vým šumem. 

Popis funkce 

Schema jednoduchého krystalo-
vého generátoru s malým fázovým 
šumem je na obr. 4. Generátor byl 
navržen pro kmitočet 4 MHz, pravdě-
podobně je využitelný (s upravený-
mi kapacitami kondenzátorů C2 a C3) 
v rozsahu 1 až 10 MHz. 

Koncepce popisovaného generá-
toru vychází ze zapojeni krystalového 
referenčniho oscilátoru HP 10544N 
/B/C od firmy Hewlett-Packard, jehož 
popis byl publikován v podnikovém ča-
sopise HEWLETT-PACKARD JOUR-
NAL v březnu 1981. Podobný oscilátor 
byl popsán i v článku Rauscharmer 
VFO für groRsignalfeste KW-Emp-
fänger (3) od W. Schnorrenberga, 
který vyšel v časopise FUNKAMA-
TEUR 12/2001. 

Vtip použitého řešeni spočívá 
v tom, že vf signál nerd z krystalové-
ho oscilátoru odebírán z některé z e-
lektrod oscilačního tranzistoru T1, 
kde je na nšj „nabalerf šum tranzis-
toru, ale je odebírán z kondenzátoru 
Cl zapojeného do série s oscilačním 
krystalem. Díky tomu, že kondenzá-
torem Cl protéká vf proud zbavený 
rušivých složek filtrační schopnosti 
samotného krystalu, je na Cl doko-
nale spektrálně čisté vf napětí. 

Vf signál se z Cl vede na výstup 
generátoru přes oddělovací zesilovač 
s tranzistorem T2. 

Krystalový oscilátor s T1 pracuje 
v Clappove zapojeni. Kapacita kon-
denzátorů C2 a C3 byla stanovena 
zkusmo tak, aby byla co největší 
a přitom oscilátor spolehlivě kmital. 

Jako kondenzátor Cl je použit 
trimr, aby jim bylo možné přesně na-
stavit kmitočet oscilátoru (zmenšo-
váním kapacity Cl se kmitočet zvy-
šuje). 

Amplitude oscilací závisí na veli-
kosti kolektorového proudu T1, která 
je určována odporem rezistoru R2 
(dim menší je odpor R2, tím silnější 
jsou oscilace). Odpor R2 byl na zá-
kladě experimentu určen tak, aby vý-
stupni úroveň generovaného signálu 
mohla s rezervou být +6 dBm. 

Aby vf signál nebyl parazitně mo-
dulován, je napájecí napětí oscilátoru 
důkladné filtrováno dolní propustí 
se součástkami R3, C4 a C5. 

Oddělovací zesilovač s T2 je na Cl 
navázán kapacitním déličem s kon-

JI 

NAPAJENI 
CIO Looï r ZEM 

J2 

Obr. 4. Krystalový generator s malým fázovým šumem 
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denzátory C6 a C7. Aby bylo možné 
nastavit požadovanou výstupní úro-
veň generovaného vf signálu, je na 
misté C6 použit trimr. 

T2 je zapojen jako emitorový sle-
dovač a jeho kolektorový proud je na-
staven odporem rezistoru tak velký, 
aby sledovač mohl s rezervou do-
dávat do vnější zátěže 50 Q výkon 
+6 dBm (tj. 4 mW, při tomto výkonu 
má sinusové napětí na zátěži mezivr-
cholový rozkmit 1,26 V). Rezistor R8 
upravuje výstupní impedanci generá-
toru a zabraňuje parazitním kmitům 
T2, článek R7, C8 potlačuje přenos vf 
signálu na napájecí sběrnici. 

Generátor se napájí stabilizova-
ným a dobře vyfiltrovaným ss nap& 
tím 12 V z vnějšího síťového zdroje. 
Napájecí proud je asi 30 mA. 

Konstrukce 

Pro ověření funkce a k dalším po-
kusům byl generátor zkonstruován 
„na čisto" z yWodových součástek na 
desce s jednostrannými plošnými 
spoji. Obrazec spojů je na obr. 5, roz-
místěni součástek na desce je na 
obr. 6. 

Desku osadíme součástkami běž-
ným způsobem. Kondenzátory 02, 
03 a 07 musejí být stabilní keramic-
ké z materiálu NPO. Vyhoví staré 
polštářkové kondenzátory TESLA, 
pokud mají materiál označený pís-
menem J. V současnosti jsou vo-
dové keramické kondenzátory z ma-
teriálu NPO s větší kapacitou obtížně 
dostupné, proto použijeme konden-
zátory v provedeni SMD 1206 a při-
pájíme je na příslušná mista na des-
ce ze strany spojů. Kondenzátory C5 
a 08 až C10 o kapacitě 100 nF použi-
jeme fóliové, may lepši vlastnosti než 
keramické kondenzátory z materiálu 
Z5U. Chceme-li mit krystal vyměni-
telný, vyvrtáme do pájecích bodů pro 
krystal díry o průměru 1,7 mm a při-
pájíme do nich dutinky z precizní 
objímky DIL. Do dutinek pak jako 
do objímky zasouváme krystaly se 
zkrácenými vývody. Fotografie reali-
zovaného vzorku generátoru je na 
obr. 7. 

Po připájení součástek desku oži-
vIme. K výstupu připojime zatěžovací 
rezistor o odporu 50 S2, a k desce při-
pojíme napájecl zdroj. Osciloskopem 
zkontrolujeme, že je na zatěžovacím 
rezistoru sinusový vf signál. Trimrem 
C6 nastavíme mezivrcholový rozkmit 
výstupniho signálu 1,3 V (+6 dBm). 
Pak změříme šítačem kmitočet vf 
signálu a trimrem Cl jej nastavíme 
přesně 4,00000 MHz. Protože se 
funkce trimrů Cl a 06 vzájemně 
ovlivňuji, opakujeme uvedený postup 
několikrát, až dosáhneme požadova-
ných hodnot (pokud nenáme přesný 
šítač, je přesné nastavování kmitočtu 
generátoru bezpředmětné). 

Při změně kapacity trimru Cl se 
značně měni úroveň výstupreo sig-

nálu. S jedním z krystalů byl při maxi-
mální kapacitě trimru Cl kmitočet 
generovaného signálu 3,99960 MHz 
a výstupní úroveň byla +2,3 dBm. 
Zmenšením kapacity Cl byl nastaven 
kmitočet 4,00000 MHz, přitom vý-
stupni úroveň se zvýšila na 6,0 dBm. 
Dalším zmenšováním kapacity Cl 
se kmitočet zvýšil na 4,00040 MHz 
a výstupní úroveň se zvětšila až na 
+7,7 dBm. 

Nelze-li požadovanou amplitudu 
nebo kmitočet nastavit, použijeme 
jiný krystal. Některé krystaly mohou 
být „ujeté", ve vzorku generátoru je 
den z dvanácti zkoušených krystalů 
nevyhovoval. 

Pro kontrolu můžeme též čislico-
vým multimetrem (DMM) ověřit ss 
napětí na elektrodách tranzistorů. 
Abychom neovlivňovali vf signál, při-
pojujeme kladný měřici hrot DMM do 
obvodů generátoru přes oddělovací 
rezistor o odporu např. 100 kn. V re-
alizovaném vzorku bylo při napáje-
cím napiti 12,0 V změřeno napětí na 
bázi Ti (vůči zemi) +3,2 V, na kolek-
toru T1 bylo +11,6 V a na emitoru Ti 
+4,4 V; na bázi T2 bylo +6,9 V, na 
kolektoru T2 +10,9 V a na emitoru T2 
+6,2 V. 

Zlatým hřebem experimentů s tím-
to generátorem byl pokus autora ově-
řit v amatérských podminkách, že 
popisovaný generátor má skutečně 
menší fázový šum než běžný krysta-
lový oscilátor. 

Byla použita záznějová metoda, 
která se osvědčila při zjišťováni fázo-
vého šumu (resp. parazitní kmitočtové 
modulace) několika vf LC oscilátorů. 

Při této metodě se kmitočet testo-
vaného LC oscilátoru směšuje s kmi-
točtem krystalového oscilátoru se za-
nedbatelným fázovým šumem tak, 
aby vznikl sinusový zázněj o co nej-
nižším kmitočtu (jednotky až stovky 
kHz, závisí na kmitočtu a stabilitě LC 
oscilátoru). Záznšj se pak zobrazuje 
na osciloskopu tak, aby bylo na obra-
zovce jeho 5 až 10 period. Vlivem fá-
zového šumu se sinusovka zázněje 
ve směru časové osy nahodile nata-
huje a zkracuje, jakoby pružila. S tro-
chou fantazie je možné z obrazovky 
určit minimální a maximální délku 
periody zázněje a z toho pak orien-
tačně určit zdvih parazitní kmitočtové 
modulace na základním kmitočtu LC 
oscilátoru. 

Aby bylo možné otestovat fázový 
šum popisovaného generátoru zá-
znějovou metodu, byly zhotoveny dva 
shodné vzorky generátoru a byly na-
laděny s odstupem 25 Hz. Směšová-
ním jejich 4stuprdch signálů byl zís-
kán sinusový zázněj 25 Hz, který při 
zobrazení na osciloskopu nejevil 
nejmenší známky kmitočtové modu-
lace (pruženi). Fázový šum je tedy 
záznšjovou metodou neměřitelný. 

Pak bylo zapojeni jednoho z gene-
rátorů změněno tak, že levý vývod 

Obr. 5. Obrazec plošných spojů 
krystalového generátoru (měř.: 1: 1) 

Obr. 6. Rozmístěná součástek 
na desce krystalového generátoru 

trimru C6 byl odpojen od Cl a byl při-
pojen na emitor T1. Takto byl generá-
tor přeměněn v běžný krystalový os-
cilátor. Po doladění byl směšováním 
opět získán zázněj 25 Hz, avšak ani 
u něj nebyl fázový šum měřitelný. 

Záznájovou metodou tedy není 
možná ověřit, že popisovaný generá-
tor je z hlediska fázového šumu lepší 
než běžný krystalový oscilátor. Klad-
ným závěrem však může být, že bylo 
potvrzeno, že fázový šum jakéhokoliv 
dobrého krystalového oscilátoru je 
zcela zanedbatelný vůči fázovému 
šumu LC oscilátoru. 

Seznam součástek 

R1 220 kš2/0,6 W/1 %, metal. 
R2 1 kš2/0,6 W/1 %, metal. 
R3 100 0./0,6 W/1 %, metal. 
R4 47 k0J0,6 W/1 %, metal. 
R5 1 Mť20,6 W/1 %, metal. 
R6 270 Q/0,6 W/1 %, metal. 
R7 47 f2/0,6 W/1 %, metal. 
R8 22 ťg0,6 W/1 %, metal. 
R9 330 kf2/0,6 W/1 %, metal. 
Cl trimr 45 pF (fialový), 

plastový, 7,5 mm 

Obr. 7. Deska krystalového 
generátoru osazená součástkami 
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C2, C3 

C4 
C5, C8, 
C9, C10 

C6 

330 pF/40 V/NPO, ke-
ramický (SMD 1206) 
220 pF/16 V, radiální 

100 nF/J/63 V, fóliový 
trimr 10 pF (žlutý), 
plastový, 7,5 mm 

C7 100 pF/40 V/NPO, ke-
ramický (SMD 1206) 

X1 krystal 4,0 MHz 
Ti BC550C 
T2 BC547C 
deska s plošnými spoji č. XGA 

MM 

Impulsni regulátor 
13,8 V/10 A 

Regulator je určen do síťového 
zdroje pro napájení amatérské radio-
stanice. Výhodou impulsniho princi-
pu je, že lze s dobrou účinností regu-
lovat vstupní napětí pohybující se 
v širokém rozsahu od 15 do 50 V, 
takže velikost sekundárního napětí 
síťového transformátoru nerd kritic-
ká. To umožňuje použit i nějaký ,,ko-
fistre transformátor se sekundárním 
napětím okolo 24 V, který by pro 
zdroj s lineárním regulátorem nebyl 
vhodný kvůli příliš velké ztrátě výko-
nu na lineárním regulátoru. 

Schema popisovaného impulsni-
ho regulátoru je na obr. 8. Zákla-
dem je výkonový integrovaný obvod 
L4970A (101), který obsahuje veške-
rou řídicí elektroniku i spínací tranzis-
tor MOSFET. 101 je dopiněn asi tři-
ceti dalšími součástkami, které jsou 
zapojeny téměř přesně podle doporu-
čen! výrobce. 

Obvod L4970A je impulsní snižuji-
cl regulator pracující na principu šíř-
kové modulace impulsů (PVVM). Má 
plastové pouzdro multiwatt s patnácti 
Wvody. Výstupní napětí je nastavitel-
né v rozmezí 5,1 až 40 V, vstupni na-
pat( musí být typicky o 1,1 V větší 

2x 
3300u/63 

CI R 

VSTUP 1 33 
249 

než výstupni a může se pohybovat 
v rozsahu 15 až 50 V. Výstupní proud 
je až 10 A, při přetížení vnitřní ochra-
na omezuje výstupnf proud na typic-
ky 13 A. Regulator obsahuje vnitřní 
zdroj referenčního napětí 5,1 V ±2 %. 
Spínací kmitočet regulátoru je opti-
málně 200 a maximálně 500 kHz. 
Účinnost regulátoru se pohybuje 
v rozmezí 83 až 92 %. Obvod obsa-
huje řadu ochran a různé další vymo-
ženosti. 

Podrobně je obvod L4970A po-
psán v katalogových listech, které si 
po zadänl jeho typového označeni do 
vyhledávače Google můžeme stáh-
nout z internetu. 

Výstupnf napštf UouT regulátoru 
je určováno vnitřním referenčním na-
pitím UR obvodu 101 (UR = 5,1 V 
±2 %) a dělicím poměrem děliče R8, 
R10 podle vztahu: 

UouT = URI(R8 + R10)/R10]. 

S odpory rezistorů R8 a R10 podle 
schématu je UouT = 13,8 V. Změnou 
odporu rezistoru R8 můžeme podle 
potřeby velikost výstupnfho napití 
upravit. Paralelně k R8 můžeme též 
připojit sériovou kombinaci trimru 
a pevného rezistoru, trimrem pak lze 
v určitém rozmezí plynule ovládat ve-
likost výstupnfho napětí regulátoru. 

Při konstrukci regulátoru je nutné 
věnovat pozornost použitým součást-
kám. Elektrolytické kondenzátory Cl, 
C2, C12, C13 a C14 by měly být typu 
s minimálním ESR. Kondenzátory 
C8, C10 a C11 jsou fOliové, C15 je 
typu MKS-2, C7 a C9 jsou keramické 
(nebo take fóliové). 

Dobrou účinnost regulátoru pod-
miňuje kvalita tlumivky Ll. Tlumivka 
mä mít indukčnost 40 až 50 pH/10 A. 
Je navinuta na toroidnfm železo-
prachovém jádru Amidon T106-26 
(o vnějším průměru 26,9 mm) barvy 
žlutobílé. Vinutí má 22 závitů mědě-
něho lakovaného drátu o průměru 
1,5 mm (délka drátu je asi 1 m). 

TP2 TP1 

101 

Sion-lad dioda D1 je Schottkyho 
s parametry 16 N60 V a kromě pře-
depsaného typu MBR1560CT lze po-
užít i jakoukoliv jinou podobnou dio-
du získanou např. ze zdroje pro PC. 

Tranzistor Ti, který tvoří zdroj 
konstantního proudu pro LED D2, 
můžeme vypustit a předřadný rezistor 
R7 pak připojíme přímo na kladnou 
výstupni svorku regulátoru. Chce-
me-li, aby v tomto uspořádání tekl di-
odou LED D2 při výstupním napětí 
13,8 V proud asi 10 mA, použijeme 
R7 s odporem 1,2 k(-2. 

Ventilator je běžného typu ze 
zdroje pro PC se ss napájecím nap& 
tím 12 V. 

Výkonové součástky 101 a D1 
musí být chlazeny, při výstupním 
výkonu 13,8 V x 10 A = asi 140 W 
a účinnosti okolo 85 % je jejich výko-
nová ztráta přibližně 25 W. 101 i D1 
připevníme (podle potřeby izolovaně) 
na žebrovaný hliníkový chladič, který 
bude ofukován ventilátorem, takže 
nemusí být příliš velký. Styčné plo-
chy 101, D1 a chladiče potřeme 
tepelně vodivou pastou. 

Při návrhu plošných spojů pro re-
gulátor musíme vzít v úvahu, že při 
obvyklé tloušťce měděné fólie 35 pm 
má mit spoj pro každý ampér proudu 
šířku alespoň 1 mm. Při proudu 10 A 
musí být tedy spoje široké alespoň 
10 mm. Pokud spoje nejsou takto ši-
roké, musíme je posílit připájením 
měděného drátu o průměru 1,5 mm 
po celé jejich deice. 

Regulator napájíme ze síťového 
transformátoru o výkonu alespoň 
200 VA se sekundárním napětím oko-
lo 20 V. Střídavé napětí z transfor-
mátoru usměrňujeme bohaté dimen-
zovaným diodovým můstkem např. 
typu B80C25A s jmenovitým prou-
dem 25 A. Můstek má výkonovou 
ztrátu okolo 20 W, takže musí být 
také opatřen přiměřeným chladičem. 

Oživení regulátoru nečiní pro-
blémy, při zkouškách zdroj zatížíme 
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např. dvanáctivoltovou halogenovou 
žárovkou o přikonu větším než 30 W. 

Síťový transformátor'. desku regu-
látoru i chladiče s výkonovými sou-
částkami vestavíme do plechové 
skříňky tak, aby byly ventilátorem 
vloženým do otvoru v boku skříňky 
dobře ofukovány. Je vhodné opatřit 
chladič s 101 teplotní pojistkou, která 
při poruše ventilátoru zdroj vypne. 
U dokončeného zdroje ověříme' 

že vf elektromagnetické pole z vysíla-
če blízké radiostanice neovlivňuje 
funkci regulátoru a nemá vliv na veli-
kost výstupnfho napětí zdroje. Pokud 
by zdroj byl vysílačem či jeho anté-
nou ovlivňován, je nutné zdroj odrušit 
zlepšením stinkí a zařazením tlumi-
vek a blokovacích kondenzátorů do 
přívodu síťového napětí a vývodu re-
gulovaného napětí. 

FUNKAMATEUF?, 6/2007 

Zkratuvzdorný 

regulátor 154 V/30 mA 

Trísvorkové regulátory nízkého 
napětí (do 30 V) se staly běžnými 
součástkami' regulator vysokého na-
petí řádu stovek voltů (např. pro na-
pájení elektronkových přístrojů) si 
však musíme sestavit sami z vysoko-
naperových tranzistorů. Schema jed-
noduchého regulátoru s výstuprilm 
napětím 155 V a maximálním výstup-
ním proudem 30 mA je na obr. 9. 

Tranzistor T1 typu MJE350 (PNP, 
300 V/0,5 A, TO126) je zapojen mezi 
vstup a výstup regulátoru a řízením 
proudu tekoucího z báze T1 se ovládá 
velikost výstupnfho napětí regulä-

9 170V 

toru. Proud báze Ti je řízen diferenč-
ním zesilovačem s tranzistory T3 typu 
MJE340 (NPN, 300 V/0,5 A, 10126) 
a BD140 (PNP, 80 V/1,5 A, TO126). 

Na bázi T3 je zavedeno referenční 
napětí 78 V stabilizované Zenerovými 
diodami D2 a D3 (každá mä Zenero-
vo napětí 39 V/0,5 W). Na bázi 14 je 
přiváděno přes dělič s rezistory R6 
a R7 napětí z výstupu regulátoru. De-
le je navržen tak, aby při výstupnfm 
napiti 154 V bylo na bázi 14 napětí 
77 V. Rozdflovým napětím 1 V mezi 
referenčním napětím 78 V a napětím 
77 V z děliče R6, R7 jsou tranzistory 
T3 a T4 mime pootevírány a odebíra-
jí z báze T2 takový proud, aby se ko-
lektorovým proudem T2 vytvářelo na 
zátěži regulátoru napětí právě 154 V. 
Součástky R5, D2, D3, R6 a R7 tvoří 
předzátš2, díky které je definováno 
výstupní napětí regulátoru i při odpo-
jené vnější zátěži. 

Pokud se např. při zatížení regulá-
toru zmenší napětí na jeho výstupu, 
zmenší se i napětí na bázi T4 a oba 
tranzistory T3 i T4 se vice otevřou. 
Um se zvětší proud tekoucí do báze 
T2 a následkem toho i kolektorový 
proud T2, čímž se zvětší výstupní na-
pětí regulátoru zpátky na původní ve-
likost. Naopak při zvětšení výstupní-
ho napětí regulátoru vnějším vlivem 
se tranzistory T3, T4 a následkem 
toho i T2 přivřou a tím se výstupní 
napětí opět vrátí na původní velikost. 

Rezistor R3 je potřebný pro na-
startování činnosti regulátoru po při-
pojení vstupního napětí. Bez R3 by 
byl T2 i po připojení vstupního napětí 
zcela zavřený, takže by bylo nulové 
napětí i na bázích T3 a T4 a neexisto-
vala by žádná možnost, jak by se T2 
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dostal do aktivního stavu. Díky prou-
du, který z báze T2 protéká rezisto-
rem R3, se po připojení vstupního 
napětí dostanou všechny tranzistory 
T2 až T4 do aktivního stavu a regula-
tor začne fungovat. 

Kondenzátory C1 a C3 korigují 
kmitočtovou charakteristiku regulač-
ního zesilovače a zamezuji kmitáni 
regulátoru. Kondenzátor 04 potlačuje 
rušivé složky (šum) referenčního na-
pětí, výstupní blokovací kondenzátor 
C5 zmenšuje výstupní impedanci re-
gulátoru na vyšších kmitočtech a též 
zabraňuje kmitání regulátoru. 

Diode D1 chrání tranzistory před 
proražením v případě, že na vstupu 
je menší napětí než na výstupu 
(např. v případě' když od regulátoru 
odpojíme vstupní napětí a k výstupu 
je připojen nabitý kondenzátor). 

Posledním obvodem regulátoru je 
proudová pojistka s tranzistorem T1. 
Na přechod B-E tranzistoru Ti se při-
vádí napětí vytvořené na bočniku R1 
průtokem emitorového proudu regu-
lačního tranzistoru T1. Když emitoro-
vý proud T2 dosáhne velikosti přibliž-
, ně 30 mA, vytvoří se na R1 napětí 
dostatečně velké k tomu, aby se Ti 
pootevřel. Pootevřený r pak omezu-
je napětí na přechodu B-E tranzistoru 
T2 a nedovolí, aby emitorový proud 
T2 dale vzrůstal. Omezený proud není 
možné zvětšit, protože by se 12 při 
zkratu na výstupu dostal mimo bez-
pečnou pracovní oblast (SOA). Při 
zkratu je kolektorová ztráta 12 až 
10W, a proto musí být opatřen chladi-
čem s tepelným odporem max. 4 K. 

Regulátor se napájí vyhlazeným 
ss napětím 160 až 200 V ze síťové-
ho zdroje. Vlastní odběr regulátoru je 
2,5 mA. Minimální úbytek napětí na 
regulátoru je 1,5 V. 

Elektor, 7-8/2006 

OPRAVA 
V článku „Elektronický světelný 

maják°, který byl uveřejněn v této 
rubrice v PE 3/2009 na straně 8, se 
při překreslování vloudily do obr. 1 
dye chyby. U 102 chybí spoj mezi vý-
vodem 13 a vývody 1 a 2; dale u LED 
06 až 09 mä být správně označeni 
4x LED MODRA 3,5 V/20 mA. 

Redakce se za chyby omlouvá. 
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Bluetooth Car - model automobilu ovláda-
ný přes Bluetooth • Přenosný nabileč s ve-
stavěným měničem • Analogový termostat 
pro plynový kotel • Napájecí spínaný zdroj 
s akumulätorovým dobíjením 
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Tématem čísla 3/2009, které vychází začátkem 
června 2009, jsou praktická zapojení z elek-
troniky. Kapitoly věnované napájecím zdrojům 
a měřici technice jsou dopiněny mnoha dal-
šími konstrukcemi pro domácnost a volný čas 



Panorama Maker 
Peter Tesarovič 

Panorama Maker je pomöcka určená všetkým fotografom, kto-
rým učarovala panoramatická fotografia. Toto zariadenie automa-
ticky natoši fotoaparát vidy o nastavený uhol a aktivuje jeho spúšt'. 
Takto vzniknutá séria fotografií mä rovnaký posun jednotlivých 
snímkov a ich spojením vznikne panoráma, na ktorej nenájde chy-
by po spájaní ani profesionál... 

História 

Každý, kto fotenie panorám mysli 
trošku vážne, sa určite často stretáva 
s problémom, ako spojit panorámu 
bez viditerných chýb pri spájanf. Exis-
tuje vera programov, ktoré napomá-
hajú upravit' fotografie tak, aby po ich 
spojení vytvorili nádhernú panorámu 
s minimom chýb, ale profesionáli na 
vytvorenie dokonalej fotografie siah-
nu vidy po elektrickom rotačnom za-
riadeni, ktoré vyfotí jednotlivé fotky 
maximálnou presnosfou. Tä je hlav-
ným predpokladom na vznik lwalitnej 
panorámy. 

Rózne profesionálne firmy tieto 
rotačně hlavice na stativy predávajú, 
ale ich cena je neúmerne vysoká. 
Táto konštrukcia vznikla ako ich lac-
nejšia alternativa, ktorá ich róznymi 
parametrami a funkciami programu 
trošku aj prekonäva. PrIpadne ako 
náhrada za už trošku muzeälne hodi-
nové rotačně strojčeky. 

Technické parametre 

Napájanie: 
7,2 V (2 ks Li-ION 2 Ah). 

Nabljanie: 
12 až 15 V/500 mA (850 mA). 

Odber: 
200 až 1000 mA (závislé od 

nastavenia napájania motoru). 

Obr. I. 
Schéma 
zapojenia 
riadiacej 

časti 
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Presnosr: al 400 fotografil/360 ° 
(záleží od použitého 
krokového motora). 

Zobrazenie: 
podsvietený LCD 2x 16 znakov. 

Oviádanie: smerová tlačidlä + enter. 

Popis zapojenia 

Schéma riadiacej časti je na obr. 1. 
Srdcom celého zapojenia je procesor 
PIC16F628A, v ktorom je uložený pro-
gram pre riadenie všetkých funkcif 
Panorama Makeru. Tento bude po-
drobnejšie popfsaný v popise progra-
mu. Procesor ovláda krokový motor 
pomocou obvodu L297, čo je kontro-
lör krokových motorov. Samozrejme, 
že by bolo možné ovládat' motor aj bez 
tohto kontroléru. Priamo procesorom 
s obvodom L298 ako výkonovým mo-
dulom pre krokové motory. Obvod 
1297 bol použitý hlavne preto, že má 
v sebe vstavanú reguláciu prúdu 
PWM do jednotlivých vinuti. To umož-
ní poet' motor s iným napájacfm na-
pätim, ako je napätie zdroja, popripa-
de znižit prikon motora na hodnotu 
vhodnú pre batériové napájanie. Trim-
rom RV1 mážeme plynule nastavit' 
verkost prúdu do vinuti krokového 
motora. Regulácia prebieha tak, že 
aktuálna hodnota prúdu je snímaná 
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ako úbytok napätia na snímacích re-
zistoroch R7 až R10. Cez rezistory 
R5, R6 je toto napätie privedené na 
vstupy SENS1 a SENS2 obvodu 
L297. V tomto obvode je táto hod-
nota porovnávaná s napätfm Vref. 
V pripade, že nastavíme váčšf prúd 
ako je prúd odoberaný motorom, je 
reguläcia bez PWM, nakorko tranzis-
tory pre dané vinutie sú trvalo otvore-
né. Oscilátor obvodu je tvorený súčiast-
kami C9 a R4 

Na ovlädanie motora sú použité 
porty RAI až RA3 procesora. Port 
RA1 ovláda smer otášania motora. 
Port RA2 generuje impulzy pre rota-
ciu motora. Počet impulzov na tomto 
porte sa rovná počtu krokov krokové-
ho motora. Port RA3 ovláda spásob 
krokovania motora. Plný alebo polo-
vičný krok. 
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Obr. 2. Schema zapojen/a displeja Obr. 3. Schema zapojen/a 
vstavaného nabijača Li-On batérie 

Riadiace signály z obvodu L.297 
pokračujú do obvodu L298, čo je vý-
konový ovládač krokových motorov. 
Tento obvod potrebuje pre korektnú 
funkčnost' ochranné rýchle diódy D1 
až D8. Tieto obvody boli vybrané hlav-
ne pre ich fahkú dostupnost a mini-
mum externých súčiastok 

Výstup RAO procesoru je určený 
na ovlädanie spúšte fotoaparátu. Je 
posilnený tranzistorom a pre úpiné 
oddelenie spina relé. Kontakty relé 
sú vyvedené na konektor K3, ktorý 
cez prfslušný käblik a koncovku za-
pojíme do fotoaparátu na ovlädanie 
spúšte. (Pre Canon E08350, 400 je 
to jack 2,5 mm, pre E0S4OD som 
musel zakúpit špeciálny konektor, 
rovnako aj pre fotoaparát Nikon). 

Ostatně porty procesora sú vyve-
dené na konektor K4, ktorým sú pre-
pojené na dosku ovládania, obr. 2. Na 
tejto doske je umiestnený len displej 
LCD zapojený v 4-bitovom režime 
a krížové ovládacie tlačidlá. Porty 
procesora pre tlačidlá sú ošetrené re-
zistormi, aby sa zabránilo rušeniu 
ovlädania. 
V zariadení je vstavaný nabíjač 

Li-Ion batérie. Po dihšom hradaní 
a zháňanf röznych typov integrova-
ných nabijačov som použil osved-
čený nabíjač od pána Miloša Zajíce 
(www.zajic.cz). Jeho schéma je na 
obr. 3., bližši popis je myslím zbytoč-
ny. Celkové oživenie spočIva v tom, 
že trimrom RV3 nastavíme napätie 
na výstupe nabíjača na 8,2 V, pripad-
ne 8,4 V (plat( pre 2 články Li-Ion ale-
bo Li-pol). Podra typu použitej batérie 
a počtu akumulätorov treba upravit' 
„R22" (56 Id) pre dva Li-Ion články, 
100 ki2 pre tri Li-Ion články alebo 
12 V Pb, 39 kš-2 pre 6 V Pb). Odpor 
R17 je realizovaný 1 až 3 rezistormi 
2,4 fl. V mojej konštrukcii som osadil 
3 ks, čo zodpovedá nabljaciemu prúdu 
0,75 A. (1 ks = prúd 0,25 A, 2 ks = 
= 0,5 A). Indikačnä dióda nabljania je 
pomocou konektorov K6, K7 vyvede-
nä na dosku ovládania. 

Na konektor K2 som pripojil prepi-
nač typu ON-OFF-ON, ktorým sa za-
pfna zariadenie alebo nabfjanie. V nu-
Iovej polohe sú od batérie odpojené 
všetky obvody, ktoré by mohli spóso-
bit' vybitie akumulátora v papa* že 
sa dlhšie nebude používat. 

Popis programu 

Program ‚Panorama makeru" je 
napfsaný vjazyku Asembler a zaberä 
skoro celé 2 kb pamäte procesora. 
Po zapnuti prebehne iniciatizácia pro-
cesora a displeja. Naposledy nasta 
vené hodnoty sú nafiahnutá z pamäte 
EEPROM. Na krátko sa zobrazí ver-
zia firmware. Program ostane stát 
v hlavnom menu. Výber z hlavného 
menu möžeme zmenit' kurzorom, re-
spektfve tlačidlami ‚UP/DOWN'. Šip-
ky v ravej časti displeja nám ukazujú, 
ktorým smerom sa möžeme pohy-
bovat' v menu (viď obr. 4). 

MANUAL CONTROL 

Táto funkcia slúži na manuálne 
natočenie fotoaparátu (yid' obr. 5). 
Tlačidlami „LEFT/RIGHT" spustíme 
chod krokového motora, respektive 
otáčame fotoaparátom. V rave] hornej 
časti displeja je zobrazené, o korko 
impulzov krokového motoru bolo oto 
čené. V pravej časti displeja vidíme 
smer otočenia. 

Tlačidlom „UP" zresetujeme počí-
tadlo impulzov. Tlačidlom „ENTER" 
opustíme funkciu Manual Control. 
Tlačidlom „DOWN" sa uloží počet im-
pulzov ako predvolenä hodnota oto-
čenia pre spustený program. 

SETUP 

Táto funkcia slúži na nastavenie 
parametrov programu (yid' obr. 6). Po 
jednotlivých parametroch sa pohybu-
jeme tlačidlami „LEFT/ /RIGHT". Ak-
tuálna pozfcia je zobrazovaná blikajú-
cim kurzorom a popis parametru je 
zobrazazený v hornej časti displeja. 

Hodnoty parametrov sa mania tla-
čidlami „UP/DOWN". Nastavenie 
ukončíme tlačidlom „ENTER". Pri 
opustení nastavovacieho módu sú 
všetky hodnoty uložené do pamäte 
EEPROM. Teraz si popíšeme jednot-
livé parametre: 
PULSE QUANTITY: Je hodnota, kto-
rá určuje, o korko krokov Motora sa 
majú pootočir jednotlivé snímky. Túto 
hodnotu možno nastavit' aj vo funkcii 
‚Manual Control". 
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ROTATION SPEED: Rýchlost' rotá-
cie. Čím väššia hodnota, tým pomal-
šia bude samotná rotácia. Eliminuje 
to problémy pri rotácii väššfch fotoa-
parátov. Túto hodnotu som nechal 
nastavitefnú, pretože pri použití mo-
tora s prevodovkou je lepšie zvýšit' 
rýchlost rotácie, aby celý proces ne-
bol zdihavý. 

PAUSE: čas (v sekundách), ktorý sa 
počká pred fotenfm. Je to z dövodu, 
aby sa ustálili vibrácie stativu a fotky 
boli pekne ostré. Vo väčšine pripadov 
stačí hodnota 1. 

EXPOSURE TIME: Čas expozfcie fo-
toaparátu. Je nastaviterný od 0 až 99 
sekund. Pre fotenie cez det) treba po-
nechať na 1. sekunde. Respektive, 
vždy väššiu hodnotu, ako je hodnota 
expozfcie fotoaparátu. Pre fotenie 
nočných panorám treba fotoaparát 
Nastavit' na 3/1" (manuálna Expozi-
cia), a vtedy sa samotná clitka expo-
zicie nastavuje len touto hodnotou. 

DIRECTION: Smer otášania. Rotáciu 
možno nastavit' na oba smery. Prf-
padne možno zvolit rotáciu .tam-spät. 
Site pre prfpad, ak na Panorama 
Maker umiestime kameru pre nafil-
movanie živej panorámy. 

Obr. 8. Doska s plošnými spojmi riadiacej časti 

HALF/FULL STEP: Nastavenie, či 
krokový motor má pracovat' s polo-
vičným alebo s piným krokom. V prf-
pade spustenie piného kroku sa vyu-
±fvajú al medzipolohy jednotlivých 
krokov. Toto nám umožni zvýšit' po-
čet fyzických krokov motora na dvoj-
näsobok. Ale v pripade, že nepotre-
bujeme piný počet krokov, je lepšie 
nechať nastavenie „Hu. Plný počet 
krokov zvýši spotrebu zariadenia, 
pretože v medzikrokoch sú naraz na-
pájané obe vinut ia krokového motora. 
Samozrejme, týmto sa znfži aj rých-
lost rotácie. 

RUN PROGRAM: Po spusteni tejto 
funkcie sa začne vykonávat' vami na-
stavený program fotenia. Cite Rotä-
cia - Pauza - Fotenie - Rotácia... Až 
do zastavenia programu tlačidlom 
‚ENTER'. Počas behu programu je 
na displeji zobrazovaný uhol otočenia 
od spustenia programu (hodnota je 
zobrazená v DEG: čiže 0 až 360 0 = 
= 0 až 400 DEG) a aktuálny počet vy-
fotených snfmkov. V dolnej časti dis-
pleja je zobrazené aktuálne nastave-
nie programu (viď obr. 7). 

Konštrukcia a oživenie 

Osaďte dosky s plošnými spojmi 
súčiastkami podía obr. 8 a 9. Osá-
dzajte najptv všetky prepojky, potom naj-
nižšie súčiastky a pokračujte v smete 
k najvyššfm. Hlavná doska je s dos-
kou ovlädania prepojenä cez konek-
tory K4-K5 a K6-K7. Na prepojenie 
bola použitá jednoradä dutinková liš-
ta ako K4 a K6. Na druhej doske 

E 
(11 

s plošnými spojmi je použitý lámací 
jednoradový rebrfk výšky 38 mm. 

Obe dosky sú spolu spevnené diš-
tančnými stipikmi. Obvod L298, sta-
bilizátor a tranzistor nabijača sú na 
spoločnom chladiči. Pozor, pod tran-
zistor nabijača treba vložit' sfudovú 
podložku. 

Ja som vyrobil chladič z 25 mm 
širokého hliníkového pásiku, ktorý 
som ohol do tvaru znázornenom na 
obr. 8. Batéria zariadenia je pripojená 
ku konektoru Kl. Na konektor K2 je 
pripojený prepinaš typu ON/OFF/ON. 

)alej doporučujem venovať po-
zornost' zapojeniu jednotlivých vývo-
dov na displeji LCD. U jednotlivých 
výrobcov sa liši umiestnenie konekto-
ra, möj displej mal dokonca prehode-
né vývody - a + pre napájanie pod-
svietenia LED. 

Oživenie 

Osadíme všetky súčiastky okrem 
10. Pustíme napájanie do hlavnej dos-
ky a skontrolujeme hodnoty napája-
nia za stabilizátorom. Ak jev poriad-
ku, osadíme aj kontroléry krokového 
motora. Procesor zatial' neosadzuje-
me. Pripojfme zdroj. Krokový motor 
musí byť pod napätim. Ak máte neja-
ký generátor impulzov, tak privede-
nim impulzov na vývod 18 integrova-
ného obvodu L297 sa motor musí 
otáčar. Nakoniec osadíme naprogra-
movaný procesor a spojíme obe dos-
ky. Po pripojenf napájania sa na dis-
pleji musí zobrazit' verzia firmware 
a program by mal čakat v hlavnom 
menu. Potom už ostäva len otestovat' 

82.5mm 

MO!  

8 I I ,Ile ...... 

M ghon 
imer-1=1-
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Obr. 9. Doska s planými spojmi riadiacej časti 

- 
Obr. 10. Fotografie patroja 
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Obr. 11. Krokový motor 

funkčnost' tlačidiel a jednotlivých funk-
cif. V pripade, že sa vám fotoaparát 
otea opačne ako pri stisku tlačidiel, 
prehocfte vodiče do vinutí krokového 
motora. 

Ak je všetko v poriadku, stačí už 
len otestovat nabfjanie a vložit' zaria-
denie do vhodnej krabičky. 

Ku konektoru K8 je pripojenä zá-
suvka na nabijanie do panelu. Já som 
použil typ K3716A. Na vyvedenie ovlä-
dania fotoaparátu som použil 2,5 mm 
mono zásuvku do panelu. Na pripoje-
nie krokového motora som použil ko-
nektory Canon 9.pinové. Celé zaria-
denie som umiestnil do hlintkovej 
krabičky a chladič 10 spojil s jej ste-
nami pre lepší odvod tepla. 

Krokový motor 

V konštrukcii je možné použif kro-
kový motor s prevodovkou, pripadne 
aj bez nej, ako som použil ja. Mnou 
použitý motor má 200/400 krokov na 
360 °, takže som nepourblžiadnu prevo-
dovku a stattvovi2 skrutku pripojil pni-
amo na osku motora. Pd prüde približne 
500 mA do vinutia je motor dosta-
točne silný, aby otäčal zrkadlovkou 
osadenou L-kovým sklom. Na spod-
m2 east' motora som pripevnil hliníko-
vý profil, ktory má rovnaké rozmery 
ako botička pre stativ. Takže celá 
montáž spošíva v upevneni motora 
k fotoaparátu pomocou stativovej skrut-
ky a ukotvení botičky do tela statfvu. 

Obr. 13. Panorama miestnosti 

Záver 

S uvedeným zariadenim som vyfo-
til mnoho panorám. Zariadenie zvládne 
aj také oriešky ako panorámy v miest-
nosti, ktoré sú ručne skoro nespojitef-
né, alebo nočné panorámy, ktoré sa 
pre nedostatok svetla nedajti skoro 
korektne zamerat' apod. 
V pripade problémov s konštruk-

ciou ma mdžete kontaktovat' na adre-
se peatre©tadyk.sk. 

Popis programu, ako aj zdrojový 
kód, dávam k dispozicif na nekomerč-
né (Maly (na www.aradio.cz). 

Použitá literatúra 

[1] vvww.microchip.com - Picl6F628 
datasheets. 
[2] www.zajic.cz - Li-Ion nabijač. 
[3] www.st.com - SGS-Thomson. 

Zoznam súčiastok 

Všetky sušiastky boli vyberané tak, 
aby sa dali fahko zohnaf. Day) sa za-
kilpit na www.gme.sk (www.gme.cz). 
Cena súčiastok by nemala presaho-
vat 1000 SK, čo je približne 15-krát 
menej ako mé profesionálne zariade-
nia na panorámy. 

R1 at R3, R11 al R16 2,4 kf2 
R4, R23 22 kn 
R5, R6 10 kn 
R7, R8, R9, R10 1 f2/1 W 
R17 2,4 f2 (1 ks = prüd 0,25A, 2 ks= 
= 0,5 A, 3 ks = 0,75 A) 
R18 1 kf2 
R19 
R20 
R21 
R22 56 kfl pre 2 Li-Ion články, 

100 kf2 pre 3 Li-Ion články 
alebo 12 V Pb, 39 kn pre 6 V Pb 

RV1, RV2 1 kn, trimer 
RV3 5 kn, trimer 
Cl, C3, C12 100pF/16 V 

100 S-2 
820 n 
560 n 

Obr. 12 Hotové zariadenie 

C2, C4 
C5, C6, C8 
C7, C9 
C10, C11 
C13 
Ul 
U2 
U3 
U4 
U5 
LCD LM016L 
(alebo akýkofvek 16x 2, STN, LED 
podsvietený LCM1602DSL) 
Ti BC547 
T2 
T3 
D1 až D8 
DO 
D10 
D11 
RL1 relé spfnacie 5 V DIP 
DOWN, ENTER, LEFT, RIGHT, UP 
spinacie tlačitka P-DTE6 
Kl, K3, K8, K2 - konektory do DPS 
(možno vynechat' a kábliky priamo 
nacinovat) 
K4 jednoradá lámacia dutinková lišta, 
18 vývodov (skrátená 20evodová) 
K5 lámací jednoradý rebrik 38 mm, 
18 vývodov 
K6 jednoradá lámacia dutinková liš-
ta, 18 vývodov (skrátená 2 vývody) 
K7 lámací lradý rebrík 38 mm, 2 vývody 

100 nF 
1 pF/16 V 

3,3 nF 
220 pF 
47 nF 

7805 (LM2940CT-5) 
PIC16F628A 

L297 
L298 
TL431 

BC556AP 
BD244C 
BYW98 
1N4001 

LED, zelená 
1N4007 
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Programovatelná f VYBRALI JSME NA 

I/O jednotka OBÁLKU  

Jaroslav Klíma 

Při testování pneumatiky jsem potřeboval řidici jednotku, která 
by měla tyto vlastnosti: ovládáni výstupu přímo z jednotky; načítá-
ní vstupních dat a následné uloženi; nastavení výstupu a uložení; 
použití paměti EEPROM; změny hodnot podle potřeby; spuštění 
v automatickém režimu; ovládáni krokoveho motoru s následným 
zařazením v programu. 

Pokusil jsem se takovou jednotku 
sestrojit. Jako základ byl použit ob-
vod PIC16F871. Má dostatek portů, 
má paměť EEPROM a není drahý. 

Celé zařízení bylo umístěno do 
krabičky 4MH53/5 71 mm12/12 pin. 
Do ní lze umístit čtyři desky s plošný-
mi spoji, což přesně vyhovovalo zá-
měru. Jednotka pracuje tak, že načteme 
vstupní data (lze nastavit i propojka-
mi) a uložíme do paměti. Ručně na-
konfigurujeme výstupy a opět uloží-
me. Po načtení dat a následném 
RESET se program přesune do hlav-
ního programu a čeká na první vstup-
ni kód. Po zadán( správného kódu 
sepne výstup a opět čeká na vstup. 
Jednotka pracuje jako stavový auto-
mat. Krokový motor lze spustit na 
konci programu uzemněním patřič-
ných vstupů. Jsou nastaveny dva dru-
hy provozu. Dva vstupy jsou použity 
jako kontrola koncové polohy. Pro 
napájení lze použít hotové zdroje vý-
roby +5 V a +24 V do 800 mA. Z dů-

PORTA,PORTE 
Led cervena 
Krmotor 

11  
Led ‚luta zapis 10  
Led zelená start 
KV2 
KV1 
Reset 
Programován 
End 
Zápis 
Gnd 
Gnd 
+5V 

Obr. I. 
Schéma 
hlavni 
desky 

vodů bezpečnosti je odděleno napá-
jená ficlicl části a části výstupni - dvojí 
zemněná. Vstup 5 V je chráněn proti 
přepólováni a přepětí, výstupy nejsou 
chráněny proti zkratu. Při spínáni vět-
ších proudů je nutné použit relé. Při 
zápisu dat nemusí být vstupy a vý-
stupy zapojeny a lze kontrolovat ce-
lou činnost programu. Zařízeni lze 
nastavit bez znalosti programováni, 
což lze pokládat za výhodu. Jednotka 
se jeví jako univerzální zařízeni a jsem 
přesvědčen, že s využitím si každý 
poradí sám. Já jsem použil jednotku 
k ovládáni pneumatických rozvaděčů 
s hlídáním koncových poloh válců. 

Technická data 

Počet I/0 vstupů: 16 + 8. 
Počet programovacích kroků: 

16 nebo 40 (PIC16F871-877). 
Napájecí ss napětí: 5 V. 
edici ss napětí: 0 až 30 V. 
Spínací vystupni prvek: BD140. 

B 
7 
e 
5 
4 
3 
2 
1 

D1 G 

IC1 

VOD 

GND1 

L  

3 
4 

6 

B 
9 
o 

SV1 
PORTC3 16 15 
PORTC2  1 
PORTC1 12 11 
PORTCO 10  
PORTC7 8 7 
PORTC6  6 5 
PORTC5  4 3 
PORTC4  1 

13 
14 
15 
16 
17 

_113 
19 
20 

MCLROE/R11V 

RAO/ANO 
RA 1/AN1 
RA2/AN2 
RA3/AN3 
RA4/TOCKI 
RA5/AN4 
REO/R 08/ANS 
RE1 A/1/Rtl/AN6 
RE2/CSOE/AN7 

OSC1/CLKIN 
O SC 2/C LKOUT 
RCO/T10S0 
RC1/T1051 
RC2/CCP1 
1903 
RDO/PSPO 
RD1/PSP 1 

P00/RB? 
PGC/RB6 

RB5 
RB4 

PGM/RB3 

RBI 
INIT/RBO 

PSP7/RD7 
PSP6/RD6 
PSP5/RD5 
PSP4/RD4 

ROEVRC7 
TX/RC6 

RC5 
1104 

RD 3/PS P3 
R 02/PS P2 

VSS  

712 PIC16F871P 

G‘ID1 

40 
39 
sa 
37 
36 
35 
34 
3 

Funkce LED: 
žlutá: 2x Kl, K2, kontrola koncové 
polohy; 
červená: MOTOR start; 
zelená: V1 až V8 kontrola výstupu; 
žlutá: PROGRAMOVÁNÍ; 
zelená: START. 

Provoz a způsob programováni 

Zapojíme napájení 5 V. Rozsvítí 
se zelená LED START. Program se 
nachází v režimu AUTOMAT. Stisk-
neme RESET, podílíme a zároveň 
stiskneme PROGRAMOVÁNÍ. Nasta-
vime data přímo na vstupu nebo na 
simulátoru. Stlačíme tlačítko ZÁPIS, 
rozsviti se žlutá LED a potvrdit-ne 
END, dioda zhasne. Tlaäftky V1 až 
V8 ovládáme výstupy. Podržíme na-
volenou kombinaci a stiskneme ZÁ-
PIS. Navolená kombinace výstupních 
LED zůstane svítit i po puštěn( tlačí-

SV2 
16 15  PORTB7 
14  13 PORTB6 

11  PORTB5 
 PORTB4 

8 ; PORTB3 
6  PORTB2 
4  PORTB1 
2 1  PORTBO 

10 

30 
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27 
6 
5 
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23 
22 
21 
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14 
12 
10 
8 

°U4 VB 

13  PORTD7 
PORTD8 

11  PORTD5 
PORTD4 
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 PORTDO 

8xlOk RN1 
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Obr. 2. Schema 
koncové desky 
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Obr. 4. Hlavni 
deska 

s plošnými spoji 

Obr. 5. Koncová 
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Obr. 6. Deska LED 
s plošnými spoil 

Obr. 7. 
Schéma 
ovládací 
desky 
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Obr. 9. Fotografie desek 

tek V1 at V8. Potvrdíme END a vý-
stuprif diody zhasnou. Jednotlivé kro-
ky opakujeme od začátku. Po navolení 
jednotlivých kroků a ukončení stisk-
neme RESET. Jsme v hlavním pro-
gramu a ten čeká na první naprogra-
movanou kombinaci. Po zadání sepne 
výstupy podle programu. Po posled-
ním naprogramovaném výstupu se 
program vrací na začátek. Na počtu 
kroků nezáleží. Na konci programu 
lze spustit krokový motor krátkodo-
bým uzemněním vstupů Ml, M2 nebo 
podržením tlačítek V5, V6. Převod 
mezi motorem a otočným stolem se 
předpokládá 1/42. Motor je nastaven 
tak, že se otočí o 1/3 nebo 1/4 otáčky 
otočného stolu. Po nedojetí do kon-
cově polohy K1-K2 set, motor doje-
de nižší rychlostí na koncový spínač 
a zastaví. Celá činnost motoru je ří-
zena třemi mikrospínači. Nezapojené 
vstupy V1, V2, M1, M2 nemají na 
chod programu vliv. Tlačítkem V8 lze 
v automatickém režimu program za-
stavit, krokovat. Sepnuti výstupu lze 
kontrolovat zelenými diodami V1 až 
V8. EEPROM vynulujeme bez zapo-
jených vstupů střídavým stiskem ZÁ-

PIS a END, žlutá LED střídavě sváti, 
až přestane reagovat, nebo přepíše-
me stará data novými. Nulovat lze 
i část paměti podle obsazených pa-
měťových mist. Není nutné nulovat 
celou pain«. Obsazení paměťových 
mist zůstává i po odpojení od zdroje 
a po opětovném spuštění je zařízeni 
připraveno k provozu. Časová smyčka 
mezi kroky je nastavena na 15 ms. 
Prodlouženi času mezer nebo spíná-
ni výstupů lze nastavit opakovaným 
programovánim při stejném vstup-
ním kódu. Dělicí i převodový poměr 
motoru, popřípadě čas lze nastavit 
podle potřeby na požádáni. Počet I/0 
vstupů je 16 + 8. 

Poznámky ke konstrukci 

Konstrukce je rozdělena na čtyři 
desky s plošnými spoji. Horní deska 
s tlačítky je oboustranná. Na koncové 
desce je 14 propojek. Všechny desky 
jsou propojeny vodiči procházejícími 
otvory. Deska s procesorem je umís-
těna opačně, aby bylo možné obvod 
do objímky vložit jako poslední ze 
spodní části krabičky. Na procesor je 
použita zlacená objímka, na optočleny 
objímky obyčejné. Desky s plošnými 
spoji nerd problem vyrobit v amatér-
ských podmínkách. Napájecí konek-
tory jsou umístěny na bocích krabičky. 
Pod každým konektorem je zemnici 
výstup. Desky byly vyzkoušeny každá 
samostatně. Deska s tlačítky byla vy-
robena tak, že na určená mista byla 
položena tlačítka - „mističky ° ze stare 
kalkulačky a přelepena oboustranně 
lepící fólii. Na takto připravený podklad 
nalepíme štítek vytištěný na tiskárně 
a znovu celé přelepíme průhlednou 
samolepicí fólií. Nezapomeneme pro-
pojit plošky pod tlačítky. Vyvrtáme 
dírky, natěsno narazíme Imlay a po 
propélenf horní část zarovnáme na 
obtahovacim kamenu. Segmenty map' 
nízký zdvih, a proto must být plocha 
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Obr. 10. Krabička se Štítky 

pod nimi co nejrovnejší. Připájíme 
vodiče a důkladné vyzkoušíme funkč-
nost. Před zapájením diod sesadíme 
ovládací a LED desku do krabičky 
a vystředíme. Výstupní desku osadí-
me a vyzkoušíme průchodnost. Za-
pojíme napájení +5 V a +24 V, propo-
jíme vstupy a výstupy optočlenů. Jsou 
vždy dva vedle sebe a po uzemnění 
jednotlivých vstupů měříme spínáni 
tranzistorů na výstupu. Osazené des-
ky navzájem propojíme na stole, pro-
měříme vývody objímky a jako celek 
umístíme do krabičky. 

Na objímce jsem naměřil tato napětí: 
1 +5 V 40 +4 V 
2 -1,2 V 39 +4 V 
3 -1,2 V 38 +4 V 
4 -1,2 V 37 +4 V 
5 +5 V 36 +4 V 
6 nezapojen 35 +4 V 
7 +5 V 34 +4 V 
8 +5 V 33 +4 V 
9 +5 V 32 +5 V napáj. 
10 +5 V 31 0 V napá. 
11 +5 V napäj. 30 +5 V 
12 0 Vnapäj. 29 +5 V 
13 ose. 28 +5 V 
14 ose. 27 +5 V 
15 +5 V 26 +5 V 
16 +5 V 25 +5 V 
17 +5 V 24 +5 V 
18 +5 V 23 +5 V 
19 +5 V 22 +5 V 
20 +5 V 21 +5 V 

Kontrola objímky před 

vložením obvodu 

Vodičem spojeným s +5 V propo-
jíme vývody 2, 3, 4 a rozsvítíme LED. 
Po stisku tlačítek ZÁPIS, END, PROG 
a RESET jsou uzemněny vstupy 1, 8, 
9, 10. Na simulátoru uzemníme vstu-
py a na vývodech 15, 16, IT, 18, 23, 
24, 25, 26 měříme opět 0 V. Dale vo-
dičem propojíme *Jody 19 a 33. Po 
stisku tlačítka V1 svítí výstupni LED, 
spojíme 20 a 34 a stiskneme V2, 
a takto prověříme všech 8 tlačítek. 
Kontrolní LED K1, K2 jsou zapojeny 
před optočlen. Přeji všem, kdo si jed-
notku postaví, brzkou návratnost in-
vestic, která by neměla překročit 
částku 1000 Kč. 

Závěr 

Na závěr musím konstatovat, že 
se jedná o amatérskou konstrukci, při 
které lze předpokládat jistá rizika, 
a proto se každý pouští do výroby 
podle vlastního uvážení, bez nároku 
na náhradu škody, které by výrobou či 
použitím vznikly. Protože je jednotka 
napájena kupovanými zdroji s nízkým 
napětím, lze konstrukci doporučit take 
mladším zájemcům. Jednotka nemá 
žádné záludnosti a be předpokládat 
dobrou reprodukovatelnost. Při vklá-
dáni obvodu do objímky vypneme 
napájení. 
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RN1, RN2 hlavni deska 
Koncová deska 
RN1 až RN3 
RN4, RNS, RN7 
Rezistor 
Rezistor 
Rezistor 
Dioda 
Dioda LED, průměr 3 mm, 13 ks 
Optočlen 4násobny LTV847, 6 ks 
Tranzistor pnp BD140, 12 ks 
Zenerova dioda 5 W, 5,1 V, 1N5338B 
10 CPU 2K PIC16F871 
Krystal HC49, 4 MHz 

Dobíjeä akumulátorů 
Pavel Hořínek 

Dobíječ akumulátorů je velmi dobré zařízeni zejména v zimním 
období, kdy se tak často automobilem nejezdi. V zimním období 
totiž akumulátor trpi daleko víc než v létä. Proto je vhodné jej stále 

dobíjet malým proudem. Níže popisované zařízení vám to usnadní. 

Dobtječ jev podstatě jakýsi sírový adap-
ter, který dodává do akumulátoru malý proud 
80 al 150 mA (podle stavu akumulátoru). 
Tento proud akumulátor regeneruje a zame-
zuje samovybijení. Podobné doblječe použí-
vají i uživatele vozidel, kde musí být vozidlo 
stále v pohotovosti (hasiči, sanitky apod.). 
Připojeni dobiječe do vozidla je řešeno přes 
palubní konektor (zapalovačová zásuvka). 
Konektor je ve většině případů připojen při-
mo k akumulátoru vozidla. Na středový kon-
takt konektoru je připojeno +12 V a na vnější 
kontakt je připojena kostra vozidla -12 V. 

Doblječ se skládá z malého sitového 
transformátoru 12 V/2,6 W, usměrňovače 
a indikašniho obvodu. Zelená dioda signori-
zuje připojeni doblječe do sitš. červená dio-
da indikuje správné zapojeni do konektoru 
auta. Tato indikace je důležitá, abychom měli 
jistotu, že konektor je dobre zasunutý do zá-
suvky a akumulátor je tak nabíjen. Zapojeni 
není potřeba vice popisovat, jedná se o velmi 
jednoduché zapojení - viz obr. 1. 

Sestaveni doblječe není určeno začáteč-
níkům. Důvod je zřejmý, je zde přítomno st-
rove napětí, které je životu nebezpečné a je 
potřeba zvýšené opatrnosti při sestavování. 
Celý doblječ je namontován do plastové 
adaptérové krabičky KPZ 9. 

Postup k sestaverflejdríve osaďte 
desku s plošnými spoji podle obr. 2. Při páje 
ni nepoužívejte žádné kyseliny nebo pájeci 

Tr 

Obr. I. 
Schema 
zapojen! 

kapaliny. Tyto chemikálie trvale zničí plošný 
spoj. Pro pájeni používejte pouze kalafunu. 
Součástky začněte osazovat od nejmenšich. 
PM osazováni dávejte pozor na pozice a po-
laritu jednotlivých součástek. Potom se vyvrtaji 
dva otvory o SD 5 mm ve vzdálenosti 20 mm 
od sebe do horního dilu krabičky (vylisovaný 
obdélniček). K vývodům transformátoru se 
připájen dva lankové vodiče v deice asi 7 cm. 
Sifové napětí je přivedeno na vývody trans-
formátoru, které man větši rozteč. Na další 
vývody 12 V take připájejte dva lankové vodi-
če. Na druhou stranu sitových vodičů připá-
jejte kolíkovou lištu z krabičky. Dalši vývody 
z transformátoru 12 V se připájejí k desce 
do vyznačených mist. Do ní se ještě připájí 
výstupni dvojlinka s konektorem. Konektor je 
take připájený k dvojlince, pozor na polaritu, 
středový kontakt je plusový. 

Po připájeni všech vodičů k transformá-
toru se nasune koliková lišta do spodního 
dilu krabičky. Deska s diodami se nasune do 
vyvrtaných otvorů. Koliková lišta, transfor-
mátor a deska jsou do krabičky přilepeny 
tavným lepidlem. Potom se oba díly krabičky 
k sobě sešroubuji. Před tim je dobré udělat 
ještě kontrolu, zda je vše dobře zapájeno. Po 
kontrole zasuňte sestavený dobíječ do síro-
vé zásuvky. Když je vše v pořádku, tak by 
měla svitit zelená diode a po zasunuti konek-
toru do zapalovačové zásuvky auta se roz-

( RI  

duarlitliwit 

Autokonektor 

)
Obvod s programem je možné ob-

jednat na čísle: 737 566 195 za cenu 
300 Kö + poštovné. Případné dotazy 
na www.pneumaticlima.webnode.cz 

Použité součástky 

8x 10 kn 

4x 3,3 kn 
4x 1,5 kn 
3,9 k0, 13 ks 
1,5 kn, 13 ks 
10 K2, 8 ks 
1N4002 12 ks 

Obr. 2. Deska 
s ploýšmni 

spoji 

Keram. kondenzátor 22 pF, 2 ks 
Keram. kondenzátor 100 nF 
Tantalovy kondenzátor 2,2 nF 
Box 4MH53/5, 71 mm 12/12 pin 
PIN HEADERS MA08-1, 9 ks; 

Obr. 3. Fotografie přístroje 

svitli červená diode. Zelená diode take svití, 
když je dobljed odpojen od site a je zasunutý 
konektor v autě. Pokud neuděláte vlastní 
chybu, tak bude dobiječ fungovat na první 
zapojení a může se používat. 

Seznam součástek 

R1 1 k.2 
R2 820 Š2 
R3 113 n 
R4 3,3 Id"! 
D1 B25001500 
02 LED, zel., 5 mm 
03 LED, červ., 5 mm 
Ti BC556 
Tri transformátor 12 V/2,6 W 
Krabička KPZ 9 
Dvojlinka 2x 0,35, 2 m 
Autokonektor 

Stavebnici si Ize objednat za 250 Kč 
(včetně DPH) na adrese: Pavel Hořínek, 
Ronov19, 594 52 Ofechovu Velkého Meziffe 
mobil: 776 853 843; e-mail: hobbyelektro@ 
seznam.cz; www.hobbvelektro.webnode.cz  

MA13-1, 1 ks; MA08-2, 1 ks 
Svorkovnice 12 pozic, rozteč 5 mm, 2 ks 

Obr. 11. Fotografie přístroje s popisky 
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Osvětleni s LED f VYBRALI JSME NA' 

na 230 V >c: OBÁLKU  

Jaroslav Beiza 

Používání LED k osvětlení zažívá v současné době nebývalý roz-
mach. Svítivost bílých LED je již dnes srovnatelná s kompaktními 
úspornými zářivkami a lze očekávat' že se během několika let ještě 
zvětší. Svítidla s LED budou ještě „zelenější" než kompaktní zářiv-
ky - neobsahují rtuť a doba jejich života bude až 10x delší. článek 
se zabývá srovnáním LED s jinými zdroji světla, způsoby napájení 
svítidel z elektrické sítě a popisem amatérsky vyrobené „LED žá-
rovky" 

Jak svití LED? 

V souvislosti s LED si jistě kladete 
otázku, jaká je účinnost přeměny elek-
trické energie na světlo. V tabulce 1 
je měrný světelný výkon různých zdro-
jů světla [1]. 

Porovnáme-li katalogové listy růz-
ných výrobců LED, dozvíme se, že 
světelný tok nových LED dosahuje 80 
až 100 Irrifl/V (XR-E Pp, přičemž vý-
vojová vzorky mají světelný tok přes 
150 Im/VV. Přepočítáme-li svítivost 
LED a jejich příkon na měrnou svíti-
vost, zjistíme, že největší svítivost ne-
mají LED s příkonem 5, 10 nebo vice 
wattů, ale LED s příkonem okolo 1 W. 
LED s namodralým světlem (cold 
white) mají větší světelný tok než LED 

100 

se světlem nažIoutlým (warm white). 
Je to způsobeno ztrátami v luminofo-
ru, který převádí modré světlo čipu na 
delší vinové délky. Ukázka spektrální 
charakteristiky bílých LED je na obr. 1 
(může se lišit podle výrobce). 

Velké nejasnosti často provázejí 
oblast jednotek popisujících svítivost. 
Světelný tok 0 je výkon světelného 
zdroje zhodnocený normálním lid-
ským zrakem, tedy v oblasti viditel-
ného světla a bez ohledu na směr vy-
zařováni. Je to tedy celkové množství 
viditelného světla vyprodukovaného 
světelným zdrojem. Jednotkou světel-
ného toku je lumen [Im]. 

Svítivost I je podíl světelného toku 
vyzářeného zdrojem v některém smě-
ru do nekonečně malého prostorové-

Obr. 1. 
Spektrální charak-
teristika LED se 

studeným (modrá), 
neutrálním (zelená) 
a tep4"Itn (červená 

křivka) bílým 
světlem (Cree) 

0 
400 450 500 550 600 650 700 750 

Vlnová délka [nrril 

Tab. I. Měrný světelný výkon P v Imi1/4/ a světelná účinnost K v % pro různé 
zdroje světla 

Zdroj světla Im/W K (%) 

Svíčka 0,3 0,04 
Žárovka 5 W • 5 0,7 
2árovka 40 W 10,5 1,5 
2árovka 60 W 11,7 1,7 
Žárovka 100 W 13,4 2,0 
Halogenová žárovka křemenná 24 3,5 
Vysokoteplotní žárovka 35 5,1 
Kompaktní zářivka (úsporná žárovka) 5 až 24 W 45 až 60 6,6 až 8,8 
Zářivka trubicová 50 až 104 7 až 15,2 
Výbojka metalhalogenidová 100 15 
Výbojka vysokotlaká, sodíková 150 22 
Výbojka nízkotlaká, sodiková 183 27 
LED - teplá bílá (-3 000 K) 40 až 100 6 až 15 
LED - studená bílá (-7 000 K) 50 až 120 7,5 až 18 

ho úhlu a velikosti tohoto úhlu. Svíti-
vost jednoho zdroje může být v kaž-
dém směru jiná. Jednotkou je kande-
la [cd]. V katalogu se uvádí maximálnf 
svítivost. LED, jejíž světlo je soustře-
děno do užšího paprsku, mä větší sví-
tivost než LED se stejným čipem, ale 
s větším vyzařovacím úhlem. Z hledis-
ka posuzování účinnosti světelného 
zdroje je důležitější veličinou světelný 
tok, často (nesprávně) uváděný jako 
svftivost. Pokud je u veličiny svítivosti 
uvedena jednotka Im místo cd, nejed-
ná se o svítivost, ale o světelný tok. 
Zdroj světla, který mä ve všech smš-
rech svítivost 1 cd, dává světelný tok 
4.rt Im. 

Intenzita osvětlení E je podíl svě-
telného toku W a velikosti plochy, na 
kterou světelný tok dopadá. Jednot-
kou je lux [Ix]. Světelný zdroj se svíti-
vost! 1 cd, který kolmo osvětluje plo-
chu ze vzdálenosti 1 m, vytvoří 
intenzitu osvětleni 1 lx. Je-li plocha 
velká 1 m2, je světelný tok právě 1 Im. 
Intenzita osvětleni ubývá kvadraticky 
se vzdálenosti. 

Napájeni LED 

Napájení osvětlovacích LED se 
v zásadě neliší od napájení běžných 
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Napiti y propustném směru (V) 

Obr. 2. 
Voltampérova charakteristika Ma 

LED se jmenovitým proudem 30 mA 

20 



OE 
indikačních LED. Bílá LED se chová 
jako dioda s úbytkem napiti 3 až 3,5 V 
v propustném směru. Napětí ‚kolena' 
na voltampérové charakteristice 
(obr. 2) se mění i podle teploty, a tak 
LED není vhodné napájet ze zdroje 
napětí, neboť i malá změna napětí 
nebo teploty vyvolá velkou změnu 
napájecího proudu. Používá-li se pro 
LED zdroj (stejnosměrného) napětí, 
musí být proud LED nějakým způso-
bem omezen. V nejjednodušším při-
padš je v sérii s LED zapojen rezistor. 
Toto zapojeni však není pro výkono-
vé LED příliš vhodné, neboť na rezis-
toru se může ztratit vice výkonu než 
na LED. Pro malá napětí se s výho-
dou využívají různé typy snižujících 
nebo zvyšujících měničů, zpravidla 
upravených tak, že misto výstupnfho 
napětí stabilizují přímo výstupn! 
proud. Účinnost těchto měničů bývá 
75 až 95 %. Předmětem článku je 
popsat způsoby napájení LED z elek-
trorozvodnš sítě 230 V. 
V nejjednodušším případě lze po-

užit síťový zdroj s transformátorem 
a na výstup zapojit LED s předřadným 
rezistorem. Účinnost tohoto zapojeni 

Obr. 3. Síťový adaptér 5 V nebo 
nabíječka pro mobilní telefon jako 

zdroj pro 1 W LED 

CI 
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Obr. 4. Budič LED s omezením 
proudu kondenzátorem 

je však malá. Samotný napájecí zdroj 
má účinnost asi 60 %, další výkon se 
ztratí na predřadném rezistoru. Z hle-
diska celkové účinnosti je výhodnější 
použít spínaný zdroj se stabilizova-
ným napětím. Např. ke zdroji 12 V lze 
připojit 3 sériově zapojené LED s před-
řadným rezistorem, na kterém bude 
úbytek jen asi 1,5 V. Pro napájení jed-
né nebo dvou 1 W LED lze použít na-
bíječku pro mobilní telefon se spína-
ným zdrojem. Tyto nabíječky lze občas 
koupit ve výprodeji i za méně než 
100 Kč. Výstuprif napětí je zpravidla 
5 V a maximální výstupnt proud pod-
le typu 300 až 700 mA (obr. 3). 
K napájení LED na obr. 4 je použit 

zdroj se sériovým kondenzátorem. 
Proud procházející LED je omezen 
reaktanci kondenzátoru. Zapojeni je 
vhodné pro svítidla s větším počtem 
sériově zapojených LED a proud až 
50 mA. Lze s nim realizovat syltidla 
až do příkonu několika wattů. V zapo-
jení vznikají ztráty jen na ochranném 
rezistoru R1, vybijecim rezistoru R2 
a usměrňovacích diodách, účinnost 
zdroje je přes 90 %. Kondenzátor Cl 
by měl být na stejnosměrné napětí 

Obr. 5. Rude LED s přímým připojením 
ks ti 

Obr. 6. Průběh napětí na výstupu 
usměrňovače (červené křivka) a na 

gate Tl (zelené křivka) 

Tab. 2. Proud Show§ zapojenými LED v závislosti na Cl v zapojená na obr. 4 

Kapacita Cl 

Počet LED 

1') 10—) 20 30 50 70 

1000 nF 
680 nF 
470 nF 
330 nF 
220 nF 

64 mA 
44 mA 
30 mA 
21 mA 
14 mA 

57 mA 
39 mA 
27 mA 
19 mA 
13 mA 

49 mA 
34 mA 
24 mA 
17 mA 
11 mA 

42 mA 
29 mA 
20 mA 
14 mA 
- 

32 mA 
22 mA 
15 mA 
- 
- 

20 mA 
14 mA 
- 
- 
- 

Celkové napětí [V] 3,5 V 35 V 70 V 105 V 165 V 230 V 

*) C2 = 1000 pF, **) C2 = 470 pF 

630 V, připadni můžete použit odru-
šovací kondenzátor pro střídavé na-
pětí 250 nebo 275 V (bývá označen 
X2). V tab. 2 je uveden proud pro růz-
ný počet LED a pro několik kapacit 
kondenzátoru Cl. Rezistor R1 a kon-
denzátor C2 chrání LED před proudo-
vými impulzy, které mohou vzniknout 
při prudkých změnách napájecího na-
pětí. C2 take zmenšuje zvinění prou-
du, který prochází LED, jeho vliv na 
střední proud LED je však malý. „LED 
žárovka" s využitím tohoto zdroje 
bude popsána dále v článku. 

Jiný způsob získání vhodného na-
pěti pro LED je na obr. 5. U tohoto 
zdroje jsem se inspiroval zapojením 
v [3]. Vhodné napětí je „vyseknuto" ze 
síťového napětí. Mezi usměrňovačem 
a filtračním kondenzátorem je zapo-
jen tranzistor Ti. Ten je na začátku 
půlvIny otevřený a usměrňovač nabijí 
přes Ti a D1 filtrační kondenzátor Cl, 
viz obr. 6. Po dosažení potřebného na-
pit( na Cl (nebo proudu LED) se tran-
zistor uzavře a kondenzátor se dále 
nenabíjí. V původním zapojení se sta-
bilizovalo výstuprif napětí, zde se sní-
má proud LED na rezistoru R5. Poté, 
co proud vytvoří na R5 úbytek napětí 
asi 0,5 V, otevře se tranzistor T2 a ná-
sledně i 13. Oba tranzistory lavinovi-
tě sepnou, napětí na gate T1 se zmen-
ší a Ti se uzavře. T2 a T3 zůstanou 
otevřeny po zbytek půlperiody, dokud 
se napětí na výstupu usměrňovače 
nezmenší k nule a nezanikne proud 
procházející rezistorem R2. Tranzis-
tory 12 a T3 fungují jako tyristor a take 
je lze miniaturním tyristorem (např. 
81169) nahradit. Při malých proudech 
však zapojeni s tranzistory pracuje 
lépe. Zenerova dioda ZD1 chrání gate 
Ti před přepitím, dioda D1 odděluje 
tranzistor T1 od filtračního kondenzá-
toru Cl. Bez ní by se po uzavření T1 
vybíjel Cl přes D1, 12 a 13, což by 
vedlo k jejich zničená. Proud řetězce 
LED je určen rezistorem R5, při od-
poru 22 C2 je asi 19 mA, při 1852 asi 
24 mA a při 15 gz asi 28 mA. 

Ačkoli je toto zapojeni zcela funkč-
ní, měla by být pro praktické použiti 
vyřešena ochrana při závadě sloupce 
LED (přerušeni, celkový zkrat) a za-
jištěno vybiti Cl po vypnutí. Protože 
toto zapojeni odebírá ze sítě krátké 
silné proudové impulzy, mělo by být 
ještě dopiněno odrušovacím filtrem. 
Rezistor R1 by měl být drátový, 
a přestote je jeho odpor menší než od-
por R1 v zapojeni na obr. 4, ztratí se 
na něm větší výkon, což je dáno im-
pulzním charakterem odebíraného 
proudu. 

Budete-li s tímto zapojením pro-
vádět experimenty, velmi doporučuji 
použít oddělovací transformátor a do 
přívodu zapojit žárovku 10 až 25 W/ 
/230 V, která ochráni LED před zniče-

rozpojíte-li na okamžik regulač-
ní smyčku. 

(Dokončená příště) 
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Termostat Pt 1000 
Jan Mareš 

Popisované zařízení slouží jako univerzální termostat s teplotním 
čidlem Pt 1000 a jedním přepínacím kontaktem na výstupu. Má na-
stavitelnou teplotu spínání a nastavitelnou spínací hysterezi. 

Technické údaje 

Napájed napětí: 
Přikon: 
Spinaný proud: 
Indikace: 

Rozsah teplot: 

230 V, AC. 
< 5 W. 

10 A/230 V, AC. 
sít', sepnuto. 

Pt 1000. 
viz text. 

Popis zapojení 

Zapojení termostatu je na obr. I. 
Zařízení napájí jednoduchý zdroj 
s indikací provozu. Jádrem zařízeni je 
operační zesilovač zapojený jako 
komparátor s nastavitelnou hysterezf. 
Rezistory R8 a R9 určují proud pro-
cházející čidlem (asi 4 mA při teplotě 
čidla 0 °C) a referenční větví. Kom-
parátor pak porovnává napětí .na či-
dle a na referenční větvi tvořené re-
zistorem R7 a potenciometrem R10. 
Těmito dvěma rezistory lze nastavit 

;MI 

01 

Obr. 2. Deska s planými spa termostatu Obr. 3. Rozmístění soucástek na desce 

rozsah termostatu. Zjednodušený 
vztah pro výpočet odporu platinové-
ho čidla v závislosti na teplotě t je: 

Rpocoo= 1000(1 + t •3,91.10-3) (Q). 

Dosadíme-li do vztahu nejnižší po-
žadovanou teplotu, obdržíme odpor 
rezistoru R7. Dosadíme-li nejvyšší po-
žadovanou teplotu a od výsledku ode-
čteme odpor R7, obdržime odpor R10. 
Pro přehled jsou v tabulce 1 uvedeny 
některé teplotní rozsahy s odpory re-
zistorů R7 a R10. 

Tab. I. Odpory rezistorů pro vybrané 
rozsahy teplot 

Rozsah 
[°C] 

R7 
[Q] 

R10 

[ü] 
-40 až 80 820 500 
-10 až 120 820 1000 
0 až 120 1000 500 
0 až 250 1000 1000 

stup 

Obr. I. 
Zapojení 
termostatu 

Při ohříváni se zvětšuje odpor čidla 
a tim napětí na něm. Když je napětí 
na čidle vštši než na potenciometru 
R10, překlopí se komparátor a rozepne 
relé. Tento stav je indikován LED. Aby 
komparátor nekmital, je zavedena hys-
tereze rezistory R2 a R12. Nastavením 
hystereze se volt rozdíl mezi teplotou 
sepnutí a rozepnuti relé. 

Není-li připojeno čidlo, je na Inver-
tujrcirn vstupu napětí rovné napájecí-
mu napěti komparätoru a termostat 
tudíž nikdy nesepne. 

Konstrukce 

Termostat je zkonstruován na jed-
nostranné desce s plošnými spoji, viz 
obr. 2. Při umistění do krabičky typu 
U-KM 35 BN (např. GM electronic) je 
nutné vyvrtat uprostřed díru pro spo-
jovací sloupek krabičky. Při osazová-
ní desky (obr. 3) nezapomeňte na drá-
tovou propojku vedle R5! 

LED1 a LED2 jsou ohnuté a uchy-
ceny v čeInfm panelu krabičky objím-
kami (viz obr. 4). Potenciometr pro na-
staveni teploty je opatřen vhodným 
knoflíkem. V zadní stěně krabičky se 
vyříznou obdélnikové otvory pro svor-
kovnice a do horního vika je vhodné 
nad svorkovnicemi vyvrtat díry pro 
šroubovák (0 = 5 mm). Po zapájeni 
součástek je vhodni desku ošetřit 
ochranným lakem. 

Nastavení 

Zapojeni by mélo fungovat na prv-
ní pokus. Potenciometr je vhodně do-
pinit stupnici. Z lineární závislosti ter-
mostatu lze určit polohu pro kladné 
teploty např. s pomoci vařící vody 
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Hracia kocka 
s mikrokontrolérom PIC 

Miroslav Cina 

Rád by som popisal jednoduché zapojenie hracej kocky — ale 
zato v dvoch prevedeniach. Je to hračka vhodná na bastlenie 
s det'mi — pre svoju jednoduchosf a „rýchlu možnost' nasadenia". 
Obe varianty využivajú 8-bitový mikrokontrolér PIC, a viac-menej 
totožný program. Lišia sa v tom, že jedna alternativa použiva dvoj-
farebné LED, a teda je možné zobrazit' hodené číslo v dvoch far-
bách, druhá (jednoduchšia) pracuje s jednofarebnými. 

Popis zapojenia 

Varianta 1 
jednofarebná kocka 

Na vytvorenie nimaginárney kocky 
potrebujeme 7 LED (viď tiež schéma 
zapojenia). Ked' si však uvedomíme, 
že vždy dye v páre ležiace na uhlo-
priečke oproti sebe nemůžu nikdy 
svietit' samostatne, postačia nám na 
ich ovládanie 4 výstupy. K ovládaniu 
kocky samotnej stačí jedno tlačidlo 
na „hodenie" — čiže spolu sú potreb-
né 4 výstupy a jeden vstup. Pre kon-
štrukciu (vzhfadom na požiadavku mi-
nimälneho počtu súčiastok) som zvolil 
mikrokontrolér PIC12F675 (v púzdre 
DIP8), pretože poskytuje dostatočný 

počet I/0 a nepotrebuje externý osci-
látor. Alço vidno na schéme, vývody 

+2,4V 

GP3,5ZER 
GPOMN0 

VREROPIANI  
GPVAN2  
GPRAN3   

ICI 

R 
o 

  GP5/CLION 
END 

PICI2F675P 

LED7 

LEDO 

LED5 

LED3 0 0 LED5 

LEM 

LEW 0 0 0 LEDS 

LED4 0 LED2 

‘3. 
LED4 

t>I 
ED 

Obr. I. Schéma jednofarebnej kooky 

GPO až GP2 a GP4 slúžia na ovláda-
nie LED a vývod GP5 na ovládanie 
tlačidla. V tomto jednoduchom zapo-
jeni som zvolil napájanie z dvoch aku-
mulátorov AAA — a preto aj pripojil 
LED priamo — bez obmedzovacích 
rezistorov. V tomto prf pade treba d bat' 
na to, aby budiaci prúd cez jeden vý-
stup procesora neprekročil povole-
ných 20 mA (závisí od typu použitých 
LED a vel'kosti napájacieho napätia; 
je potrebné myslief na to, že pri pou-
žitá obyčajných batérif — nie akumulá-
tora — je napájacie napätie o 0,6 V 
váčšie). Samozrejmeje možné použif 
aj predradené rezistory, podobne ako 
pri zapojení varianty 2. 

Varianta 2 
dvojfarebnä kocka 

Zapojenie je v principe totožné 
s prvou variantou — rozdiel spošíva 
v tom, že na ovládanie dvojfarebných 
LEDiek potrebujeme dvojnásobný po-

a pro teplotu 0 °C z vody s ledovou 
tříští. Tyto body vyneseme na obvod 
kružnice v místech, kam při nich uka-
zuje potenciometr. Ze vzdálenosti 
mezi nimi určíme délku obvodu při-
padající na námi zvolený krok stupni-
ce (např. 10 °C). Po těchto krocích pak 
dopiníme stupnici v požadovaném 
rozsahu. Efektivní je použít ke kresle-
ni stupnic software dostupný na inter-
netu. Hysterezi spínání nastavíme 
nejlépe odhadem podle potřeby. 

Závěr 

Při provozu termostatu je nutné 
věnovat pozornost přívodním vodičům 
od čidla, které při delších vzdálenos-
tech mohou ovlivňovat měřenou tep-
lotu svým odporem. 

Platinová čidla Pt 1000 dodává 
např. firma HT8 (www.ht8.cz). 

Seznam součástek 

R1, R5 5,6 kš2 
R2 2,2 Mf2 
R3, R4 27 kfl 
R6 10 kf2 
R7 viz text 
R8, R9 2,2 kO; 
R10 viz text 

R11 
R12 
Cl, C2 
C3 
D1 až D4 
D5 

propojka 
5 Mf2, trimr 6 mm 
100 nF, keramický 
470 pF/16 V 
1N4148 
Zenerova dioda 
2,7 V/0,35 W 

D6 1N4007 

Ti BC337B 
IC1 LM1458 
K1 relé lx přepínací kon-

takt 230 V/10 A, cívka 
12 V (např. Milionspot) 

CON1, CON2 konektory 2 piny, 230 V 
CON3 konektor 3 piny, 230 V 
krabička U-KM 35 BN 

Obr. 4. Vnitřní provedená termostatu 
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čet výstupoy — čiže 8. A to je dávod, 
prečo som zvolil mikrokontrolér 
PIC16F628A (v puzdre DIP18). 
V tomto pripade sú prítomnä aj rezis-
tory obmedzujúce spotrebu LED — 
— 47 n. 

Podobne ako „menší bráško" ne-
potrebuje ani tento PIC externý osci-
látor, a v praxi sa tie₹ uspokojí s na-
pájaním 2x 1,2 V — čiže celá kocka je 
komplikovaná presne rovnako ako 
predchádzajúca, len procesor je „vää-
šli. 

Na ovládanie LED sú použitě porty 
RB2 až RB7 a RA6 + RA7. Port RBO 
slúži na ovlädanie tlačidla, pretože 
som põvodne zamýšfal (kyčli šetre-
niu batérii) nechat' kocku po určitom 
base nečinnosti ‚zaspat" a po stlače-
ní tlačidla opät prebudit (čo je možné 
s portom RBx, ale nie RAx). Napokon 
som bol ale lenivý pisat program 
s prerušeniami — a na moje počudo-
vanie aj V „bdelej forme" je spotreba 

veltni uspokojivá (pár mesiacov na 
jedno nabitie akumulátorov vydrží)... 

Popis programu 

Program samotný je relatívne jed-
noduchý a pracuje nasledovne: 

Po pripojeni napájania kocka „uká-
že", čo vie zobrazit (prebehnú čísla 1 
až 6, prip. V dvoch farbách) a potom 
sa zobrazí neexistujúci výsledok — sig-
nalizujúci, že kocka po pripojení na-
pájania ešte „nebola hodená". 

Pri stlačeni tlačidla sa začnú pre-
pínat postupne v poradí čísla 1 až 6 
vel'mi rýchlo za sebou, takže LED sa 
„mihocú pred očami" (pri dvojfarebnej 
variante najprv zelená 1 až 6 a ná-
sledne červená 1 až 6) a po pustend 
tlačidla zostane svietif „hodené číslo' 
po dobu niekofkých sekúrid. Pokial' sa 
nič neudeje (nestlačí sa tlačidlo zno-
va), procesor vypne všetky LED a „tvä-
ri sa, že spí'. On ale nespi, bdie a stale 
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Obr. 3. Foto grafia kooky postavena] na univerzálnej doske 

sleduje, či niekto ape' nestlačí ono tla-
čidlo — pokiar áno, zobrazí sa posled-
nä hodenä číslo a po pustení a opä-
tovnom stlačeni hädžeme znova. Na 
tomto mieste by bolo možně naozaj 
„uspat'" procesor inštrukciu SLEEP 
a následne na základe zmeny hodno-
ty na vstupe PBO reagovat preruše-
ram (ako som už [Asa! sit) — k tomu 
by ale bolo potrebné prerušenia po-
volit' atcf. Ničmenej principálne zme-
ny v programe by bolo potrebné uro-
bit na dvoch miestach: 

1. Namiesto ‚main_sleep", ktorý 
momentálne vyzerá takto: 

main_sleep 
clrf 
clrf 
btfsc 
goto 
goto 

PORTA 
PORTS 
PORTB,D'000' 
wake_up 
main_sleep 

by bolo potrebné niečo takéto: 

main_sleep 
clrf PORTA 
clrf PORTS 
SLEEP 
goto main_sleep 

2. Samotný podprogram „wake_up" 
by muselo byt' prerušenie... 

Ale — ako som už pisal, spotreba 
je aj v takomto predstieranom spán-
ku viac než prijatel'nä. 

Záver 

Jedná sa o jedno z mojich „det-
ských zapojená", pri zostrojení ktorých 
je cláležité, aby boli hlayne jednodu-
ché, oživitefné v krátkom čase a ve-
deli upútat pozornost' detí. Najkom-
plikovanejšia čast tohoto typu 
zariadenia je vždy program. Ten sa dä 
vylepšovat aj postupne, vždy ked' 
zostane trocha času na zábavu/hob-
by. V tomto pripade si viem predsta-
vit íný, atraktívnejší sptisob „zastave-
nia hodu" — napríklad, že sa rýchlost' 
prepfnania čísel postupne spomafu-
je, až zastane, a pod. Takže pokiaf vás 
konštrukcie zaujali, želám vera zdaru 
a zábavy, a to aj pri vylepšovaní pro-
gramu. 

Zoznam súčiastok 

Varianta 1 
R1 
SW' 
LED1 až 
LED7 

IC1 

Varianta 2 
R1 až R7 
R8 
SVV1 
LED1 až 
LED7 

Cl 

10 kn 
miniatúrne tlačidlo 

LED (napr. modrá) 
PIC12F675 
(naprogramovaný) 

47 
10 kü 
miniatúrne tlačidlo 

dvojfarebnä LED (napr. 
zelená/červená) 
PIC16F628A 
(naprogramovaný) 
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JA-83K - nová ústředna systému OASiS 
Každý objekt vyžaduje individuální řeše-

ni zabezpečovacího systému. Jak z pohle-
du rozmístění vhodných tidal, tak z po-
hledu využití drátových či bezdrátových 
komponent systému. V novostavbě rodin-
ného domu ve fázi hrubé stavby můžeme 
zvolit drátové provedení zabezpečení, na-
proti tomu v hotovém interiéru domu či bytu 
zvolíme spiše provedeni bezdrátové, které 
je šetrné k Interiéru. Pro vštši variabilitu sys-
tému OASIS, přichäzi Jablotron s novou 
větší ústřednou s označením JA-83K. 

Novä Ate ústředna JA-83K především pro dráto-
vá instalace programové vychází z ústředny JA-82K, 
mä ale jinou architekturu. Především vštš1 prostor pro 
kabeláž jednotlivých smyček a záložní akumulátor 
(a± 18 Ah) v bytu ústředny, výkonrějsi zdroj pro 
napájení vice drátových komponent a možnost 
zapojeni až 30 drátových smyček. 

Konfigurace 

Ústředna JA-83K je stavebnicový system, kte-
rý zle snadno nakonfigurovat podle požadavků 
konkrétní instalace. Základem systému je deska 
ústředny JA-83K s 10 drátovými vstupy ve vel-
ké plastove skříni se zdrojem. Celkem poskytuje 
ústředna 50 adres (01 až 50) pro prvky systému. 
Tyto adresy obsazuji drátově a bezdrátové prvky. 
Ústřednu lze dopinit o dais( rozšiřující moduly. Po-
užit je mozniš až dva moduly 10 drátových vstu-
pů JA-82C, které rozšiči kapacitu ústředny na 20 
resp. 30 drátových vstupů (lze použit jeden nebo 
dva moduly). Nevyužité drátové vstupy je třeba 
vypnout a jejíhc adresy jsou pak dále k dispozici 
pro bezdrátové prvky. Přiřazen1 bezdrátových pa-
rdoní do systému umožni rádiový modul JA-82R. 
Pomoci nšj lze do ústředny naučit az 50 bezdráto-
vých periferii řady JA-8x — na adresy neobsazené 
drátovými vstupy. 

Drátové vstupy se chovají jako dvojitě vyva-
žované, které rozlišuji klid, aktivaci a sabotáž. 
Reakce ústředny na drátové vstupy lze nastavit 
v ústřednš (Vypnuto, Natur, Tíseň, Požár, 24ho-
din, Následné zpožděná, Okamžitá, Zajisti, Ovlá-
dáni PG, Zajisti/Odjisti). Je-li to v instalaci potřeba, 
může dveřní detektor například vyvolat reakci Pa-
nic, tlačítko kličenky mít reakci Požár apod. Dráto-
vé vstupy poskytuji i některé bezdrátové periferie 
(klávesnice, detektor otevřeni dveří, detektor po-
hybu...). I k čisti bezdrátovému systému lze díky 
tomu snadno připojit např. dveřní magnetický kon-
takt. 

s 2 Š2 

ukázka zapojení drátových vstupů 

Brno: 
Deter, tel 547 241 849 
8inoolorm, tel 545 210 562 
&ski, Budějovice: 
['tech, lei 608 578 636 
Hradec Kralove: 
[km Trade:lei 495 522 041 
Humpolec: 
rtech, tel 774 651 475 
Chomutov: 
Okénko, tel 474 621 004 
Jablonec nad Hisao: 
Telmo, tel.: 483 359 138 

ea` 
erti- erinis 171477 _ 
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maintenance-free 
rechargeable 
battery Lead-Calcium 

JABLOTRON Ltd 
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Ústředna a bezdrátové prvky systému spolu komu-
nikují na frekvenci 868 MHz prostřednicNIm zmiňo-
vaného rádiového modulu. Instalace bezdrátových 
prvků je snadná a rychlá. Chcete-li prvky wvžít jinak 
než v základním nastavení, lze to udělat programo-
vě na ústředně stejné jako u drátových vstupů. Ži-
votnost lithiových baterii v prvcích je ph" normálním 
provozu 3 roky. System baterie průběžně kontroluje 
a požadavek výměny včas oznámí. 

Důležité informace o provozu systému se za-
znamenávají do vnitřní paměti, kde je uloženo po-
sledních 255 události. Ústředna má 2 poplachově 
výstupy (pro intent poplach a externí poplach) a 
2 programovatelné výstupy PGX a PGY s nasta-
vitelnou funkcí. Stav PG výstupů je vyveden nejen 
na svorkách, ale je take vysllán (je-li instalován rádi-
ový modul) pro bezdrátové moduly UC a AC (jejich 
relé kopíruji stav PG výstupů ústředny). Chování 
ústředny lze pohodlně nastavit z počítače progra-
mem OUnk nebo z intemetu prostřednictvím zabez-
pečené webově aplikace www.gsmlinIccz. 

Částečné zajištění a dělení systému 

Pro řešeni individuálních požadavků uživatele 
může být ústředna OASiS nastavena ve dvou reži-
mech. Bucrjako system dělený do dvou nezávislých 
podsystämů se společným sektorem, to je řešeni 
"bodné např. pro dvougenerační dům, frets) jako 
system s postupným částečným zajišťováním sek-
torů. V tomto druhém režimu má uživatel možnost 
postupné zajišťovat dům ve třech krocích. 

Komunikace 

Pro komunikaci si lze do ústředny JA-83K 
vybrat některý z komunikátorů systému OASiS: 

Karlovy Vary: Most: Ústi nod Lobem: 
j. Urbonová, tel.: 355 328 979 RSA Sokson, tel.: 476 709 786 Okenku, tel.: 475 501 610 
Kerala': Olomouc: Valašská Meziiiii: 
Xycik Alarm, tel.: 596 345 093 Josef Koupil, G.', tel.: 565 412 742 AT.Navo, tel.: 571 627 814 
Kolín: Petr Fee, tel; 777 345 845 
Cr See, tel.: 321 723 358 Ostrava: Praha: 
Litoměřice: IfiVloclina, tel.: 596 110 015 kl Electronics, tel.: 266 312 043 
Eurows s. o, tel.: 416 737 300 Pardubice: Pled% tel.: 267 021 212 
Loděnice: Elsyto Trode,td.:466 535 423 Okénka, tel.: 773 174 461 
Reek POILAR, tel.: 604 821 306 Plzeň: 
Mladá Baleslam J. Urbanova, tel.: 377 539 164 
Axl Electron, tel. 326 733 485 Teplice: 

RSA Sokson, tel.: 417 577 924 

• GSM/GPRS komunikätor JA-80Y, pomoci kte-
rého ústředna předává poplachové SMS zprávy 
uživateli a komunikuje na PCO v pásmu GSM. 
Umožňuje dálkový přistup z klávesnice telefonu 
a správu systému z aplikace GSMUnk. 

• Komunikátor JA-80V pro komunikaci po po-
čítačových sítích LAN (Ethernet) v kombinaci 
s komunikátorem na pevnou tel. linku. Umožňu-
je komunikaci na PCO po LAN a předává SMS 
zprávy pomoci pevné linky. Take lze spravovat 
z aplikace GSMUnk. 

• KomunIkátor na pevnou tel. linku JA-80X, kte-
rý komunikovat na PCO a předat hlasovou 
zprávu eivatell dle druhu poplachu. Komunká-
tor JA-80X lze v ůstředne kombinovat s JA-80Y 
— záloha GSM site pevnou telefonní linkou. 

Hlídáni zdarma 

Každý uživatel, který si pořizuje elektronický 
domovni system OASiS, získává navíc možnost 
vyzkoušet si služby profesionálního pultu cent-
rální ochrany (PCO) OK01 zdarma, a to včetně 
nákladů za komunikaci mezi domovním systémem 
a PCO. Smlouva je uzavřena na dobu 6 měsí-

ců a zákaznik se nijak nezavazuje k budoucímu 
odbitu placené služby. www.hIldanizdarma.cz 

Vice... 
Se svými dotazy se může-

te obracet na pracovniky 
obchodniho odděleni firmy 
Jabbtron a nebo na oficiální ob-
chodní zástupce. 

JABLOTRON 

JABLOTRON A1ARMS a. s., Pod %ohm 33 
466 01 Jablonec nod Hisao 

tel.: 483 559 911, fox: 483 559 993 
proderelablereta 
vnew.kblotraea 

Dovozce na Slovensko: 
Jablalsoo Slovakia a. r. o., bina 

Tel.: +421-41-5640264 



Išňůra sifoyá USA se zemnícim kolíkem, 18AVJGx3C, 10/16 A 250 VAC, 
koncovka KKB 1 . 
délka 2 m, 
černá 

SOLO napáječ 
12V/500mA 
nestabillzovartý, 
konektor typ KS 35 

MW 1205 FYB U%-2003   9-VOLT NIM I1200 EKP 
as. 

UM 3-NI42200 EM  
NiMH aka M1,2 V/2200 mith neneReady• 
eke samovybljed 

TC 09 200 
Šňůra silová 3pělová,110511V-F36, 
pro notebook, 
délka 2 m, 
černá, 

dle VDE 43«.  
ADC 300US  
Šňůra síťová USA, 2x1BAWG, 
koncovka RAID, 
délka 3 m, 
černá 

NKSKY 200/0 
Šňůra síťová, 34,75 mm', HO5VV-F30, 
2x koncovka KKB 1, 
délka 1,8 m, černá 

NIMM aku 9 V/200 mAh, 
25x45x18 mm, E-Iceep; 
„Ready to tare 
prednabignbiků 
samovybitent,dloutki 
skladovatelnost 

Š.9- 
4. e 0 e 

MW 19V/4 7A-NTB  
Slot napáječ 19 V/4,7 A. vhodný pro notebooky, 90 W, 
stabIllzovaný, Imp:1M zdroj; 
Vstup 100-240V 50160 Hz. 
[Wad se 6.2 troA 
šattry...Výstup: 
-Nobel 1,1 m, 

_aerm2nných 
ek. 
• 

NKSK 200USE 

NKSK 200UKS 
Šňůra síťová Anglia s 5A pojistkou, HO5VV-F300,75, 
10/16 A 250 VAC, 
koncovka 
KKB 1, 
délka 2 m 
černá 

99,- ig' 

NKSK 200CH 
Šňůra síťová Švýcarsko, HO5VV-F360,75, 
10/16 A 250 VAC, 
koncovka 10(11 1, 
délka 2 m, 
černá de 

e r 179.--111 1_•22. 

I
AS' WC. 
g ri I 

ELECTRONICS 

POWER INE 2 
Rychlonahňeě 1-2 ks gV NiCd, NMI flu, automat, -dU. 
Kontrola stavu nab9eni pro každý flu pomoci LED. Doba 
nabůenf max. 4 h. Automatický bezpeč-
nosinf časový yypinač, rozpoznáni 
vadného nab" prepůlovaného 
akumulátoru. V pripadš vložen 
vadného aku nabíječ 
automaticky spustí 
oživovací program; 
pokud do 2 h dojde 
ke zotavení akumulátoru' 
zatne normální raged 
proces. 100x70s40 mm, 230 g. 

provedení: obsahuje 4 *ewe 
sitově koncovky pro různé 
státy. Vstupní raper 
100-240 V 50/60 Hz. 4e• 
Možno používat 
v automobilu z 12 V. 

599,- Atraktivní kovový design. 

POWERLINE 5 LCD  
Stolid síťový rychlonabeš 1-4 ks NiCh/NiMH akt 
AA/AAA/CAI automat a 2 ks 9V manuálně, -d U, vybíjeni. 
Doba nabůenf 0,5-2,3 h (AAA), 0,7-3 h (M), 2-4 h (C), 
4-6 h (C 4-5 Ah), 14 h (9V). Po ukončeni rychlonabíjenf 
prejde na udrčovad. Možnost vybití aku. Kontrola každého 
akta LED diodou. LCD displej _ 
zobrazuje stav urchlo- — 
nabfienf nebo vyb Beni. 
Stolní provedeni' / 
Samostat. napáječi 
230VAC / 12VDC e 
• napájecí kabel - 
adaptér do 12V 

zásuvky v automobilu. 

ENERGY 16 
Proti Waist 1241M3, MICRO, 61.C/O, 4x9V jednotlivě. 
Nabůect stanice. Nabal jednotlivé tee. Automatický start, 
rychlý test kapacity. Identifikace vadných článktindividualrd 
kotrola článků automatické remind na impulsniudržo-
vaci nabíj ení'  Indikace stavu 
každého článku pomoclz-
multifunkčil LED. /ID 0 in 
Rychlonabírent OE rOE. e13.2t 
proudy: Me • 46 riti 
AM 300 mA; aikr--ao„.4.4 
M 700 mA; 
C,D 1 A, 9V 70 mA. 
Napájecí nape( 
100-240 VAC. 

GES-ELECTRONICS, a.s. 
Studentská 55a, 323 00 Plzeň 
237 73 73 111 
tal 37 73 73 999 

ges@ges.sz 

OE 
wwwk .geuz 
tideshopl, 

2990,- e 

MW 1524/90 
Síťový napáječ pro notebooky 15116/8,5/19,5120/22124V, 
902, lowland zdroj; vstup 100-240V/ 50-60Hz 
stet:Iva Mary, výstup kabel 1,2 m; 111e 
7 víanšoných Ronson* 
pro notebooky. 

MW 1524/9MAR 
Síťový napáječ pro notebooky 15/15118,5/19,5120/24V, 
9121; USB zásuvka 5 V, 230 VAC; ImpulznIzdrol. 
vstup 100-240 V 50/60 Hz nebo 12 VOC. 
2. sled Mary, výstup kabe11 m; 
7 vjeninných komemk 2 -dx:e"'" 
pro notebooky. 

POWERLINE 4 GLOBE+4AA 2700 
Rychlonabr et 1-4 ks NiCd/NIMH akt AA/AAA, automat, 
sada se 4 k akt AA 2700 Ansm a nn-Sa no Digital. 

ir.------....„.........\ Individuältý nabůent každého akta zyläšt, ' 
Indikace LED diodou na každý článek'! "-v. 
110s70.30 mm' 150 g Cestovní it ••••..„.,z'fleis. , / 

• 

ENERGY 8  
Proti rifled 6xUM3, MICRO, ax C/D, 2x9V jednotlivé. 
Naběed stanice. NMI jednotlivé články' Automatice start, 
rychlý test kapacity, identifikace vadných tee individuální 
kotrola tee' -dli' automatické přepnutí na impulsnI 
udržovací nabůent Indikace 
stavu každého článku 
nomad multifunkčf LED 
Rychlonab9enl proudy: 
AAA 300 mA; 
M 700 mA; 
C. 0 1 A; 
9V 70 mA. 
Napájecí napiti 
100-240 VAC. 

ALCT 12-3 
Nabijeě Pb akumulátorů 
12 UDC/ 3 A. ma<  
U, I omezeni, 
Napáleci naafi 
100-240 VAC 

PRAHA 2, Vinohradská 81 2 222 72 48 03 GI ges.prahaddges. 
BRNO, Křenová 292 543 25 73 73 GI ges.bmo@ges. 

OSTRAVA, 28. října 273 15 596 63 73 73 fl ges.ostravaaijes. 
PLZEN, Studentská 55a 2 37 73 73 311 fl ges.plzen@ges 

HRADEC KRALOVE, Habrmanova 14 2 495 53 23 68 GI ges.hradec@ges 

II 



ŠROTOVNÉ 
VYČLENILI JSME PRO VAS ČÁSTKU 1 000 000,- Ke NA ŠROTOVNEI 

ZAŠLETE AMIN SVŮJ JAKÝKOLIV STARÝ AC NEBO DC ZDROJ A MY 
JEJ NECHÁME EKOLOGICKY ZLIKVIDOVAT A VÁM PŘISPĚJEME 
ČÁSTKOU 1 000,- Kč Z PROGRAMU ŠROTOVNÉHO NA NÁKUP 

NOVÉHO ZDROJE Z NAŠÍ PRODUKCE A ZA JAKOKOLIV STAROU 
PÁJEČKU VÁM PŘISPĚJEME ČÁSTKOU 500,- Kč Z PROGRAMU 
ŠROTOVNÉHO NA NÁKUP NOVÉ MIKROPÁJEČKY SBL530.1A1 * 

AKCE JE PLATNA OD 20.4.2009 DO 10.6.2009 NEBO 
DO VYČERPÁNÍ VYČLENĚNÉ ČÁSTKY (CO NASTANE DANE) 

P230R51D 

2x DC 0 + 30V / O + 4A 
lx DC 51,/ / 3A 

P130R51D 

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

V130R5OD 

lx DC 0 + 30V / 0 + 10A 

L240R51D 

2x DC 0 + 40V / O + 3A 
Ix DC 5V / 3A 

L140R51D 

lx DC 0 + 40V / 0 + 3A 
lx DC 5V/ 3A 

V140R5OD 

C OEM  
Ix DC 0+ 40V/0+10A 

VÝKONNOVE  DC ZDROJE 

Q130R5OD 
e1/4ir—vkS. 

ma, 

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

y ODD. TRAFAll 
OT230.012 

230 V /230 V / 1,2 A 
ODDĚLENI 4 kV 

M130R5OD 0T230. 021 

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

IlrAUTOTRAFAII 

RA1F250.031 

Gta 
lx AC 5 - 250 V / 3,1 A 

RA 1F250.100 

• •OEI 

1. AC 5 + 250 V/10 A 

RA1F250.200 

1 x AC 5 + 250 V / 20 A 

230 V / 230 V / 2,1 A 
ODDĚLENI 4 kV 

VAC ZDROJE 1 
AC250K1D 

I x AC 0 + 255 V / 1 A 
NESTABILIZOVANÝ 

AC250K1D-S 

lx AC 0+255V/1A 
STABILIZOVANÝ 

OT230.030 AC250K2D 

orfc 
230V/230V/3,0A lxAC O + 255 V/ 2A 
ODDĚLENI 4 kV NESTABILIZOVANÝ 

0 T230.050 AC250K2D-S 
h•OECtS... 

230 V/ 230 V/ 5,0 A 
ODDĚLENI 4 kV 

OT230.100 

230 V / 230 V/ 10,0 A 
ODDĚLENI 4 kV 

lx AC 0+255V/2A 
STABILIZOVANÝ 

EMIKROPLIEtal 

0T230. loo 

80 + 450 °C / 35 W 
SPÍNÁNI V NULE 

.• • 

ď DIAMETRAL spot s no., HrdorlovIcka 178, 193 00 Praha - Homf Počernice 
tel./fax 2 8192 593940, e-mall: info@diametratcz, www.dfametratcz 
Jako zero) nerd považován samostatný transformátor, akumulátory a bateria. 

šrotovné lze uznat u výrobke $ cenou vyšší Jak 4000.- Kč s DPH. d DIAMETRAL 
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EMPOSt spol. s.; room, 
MĚŘICÍ TECHNIKA 

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

"6:6:4176.611=::46, 

31.881V 31.8134 5.866U 
4.8884 8.6184 8.4684 • 

...ceue COE 0 L , 6: di: dip: littr-
i •L t2) (I 1/4ï tj ci tin C9 ii sal 

Li e G (fie 0  ce s7  pi "OE tils 

IT 8322 
Trojitý programovatelný laboratorní zdroj 2x0-30V/3A, 
1 x0-5V/3A s displejem LED. Software pro ovládáni a 
kalibraci přes RS 232 nebo USB (volitelné 
příslušenství). Vice na www.empos.cz 

a • 
emitor • 

SATLOOK MIT 084cor 

RIGOL 

RIOOL Oil 

6/ G" • 

Uill • • 1/41, LI., ...:, 44: 0 41:2, Z.'..n. 

—  G. e; COE C21 4=> Z-

..... co cs,  

LIVUU. 30003fi • 

IT 8511 
Programovatelná elektronická zátěž 0-120V/1 mA. 
30A/150W. Software pro ovládáni a kalibraci přes RS 
232 nebo USB (volitelné přislušenstv1). 

Vice na www.empos.cz 

Satlook NIT Color LT 
SATLOOK WY COLOR» citlivý a přesný měrný plemstea wen*, 
analyziěter pro kontfolu sateětntch tsigněklia neeteötlětti Parabolic:1*n 
anted v petrel 920-21§0- MHz. Mä možnost zwebšeni mime 
*Ware na Mine' rätsah (min, 250. MHz-span). Plistroj mä S" 18:9 
Trf-LCD dispfej. Analogové a volně CV134 itignäly etbou být 
zobrazený v norntech PAL, NTSC. SECAM a ea zvükem 5,5-8,e MHz 
u digitate eigněiu kromitspektra je měřeno BER, QPSK, a gamer 

iltierštiM, • Napštdvý výstup 1Sh8V, tónový výstup 22 kHz. 
Posicionar LISEqC 1.01.1,14.. Meal je papäjen 12Vá'3,5 Ah 
almmulětotem. Metro( mä paměť na 100 barnšfeth průběhů 
spokes Speiser% Vice na Www.empos.cz 

o arzz • ,'"et 1." r 

Mr.% 
I ‘j 

DS 1104B 
4-kanálový 100 MHz osciloskop, vzorkováni al 2 GS/s (pouze 
jeden kanál). Paměť a/ 16 kpts (pouze laden kanál). Doba 
náběhu 3,5 na. Rozsah časově základny 2 ns-50 skillet( 
Vertikálni citlivost 2 mV-10V/dílek. Vertikálni rozlišená 8 bitů. 
Vstupní impedance 1 MCl/18pF. Matematické funkce: sčítáni, 
odčítáni, násobeni a FFT analýzu, režimy spouštěni: hrana, 
šířka pulzu, video, alternate, pattern trigger. Vnitřní pamět: 10 
průběhů a 10 nastavení. Komunikačnf rozhrani: USB (Client, 
2x Host), LXI-C (LAN). Displej: 5,7" TFT QVGA (320 x 240). 

Vice na www.empos.cz 

Osciloskopyagol 

0 en_ (ZOE •r..) 

Jnna 

Cl • m.1.  et) 
• 

DS 11020 + 16 kanálový logický analyzátor 
2-kanálový 100 MHz osciloskop, vzorkování až 1 GS/s (pouze 
jeden kanál). Paměť al 16 kpts (pouze jeden kanál). Doba 
náběhu 3,5 ns. Rozsah časově základny 2 na-50 sklilek. 
Vertikálni citlivost 2 mV-10V/dílek. Vertikální rozlišeni 8 bitů. 
Vstupní impedance 1 M0/15pF. Matematické funkce: sčítáni, 
oděltánl, násobená a FFT analýzu, režimy spouštění: hrana, 
šiřka pulzu, video, alternate, pattern trigger. Vnitřní pane': 10 
průběhů a 10 nastaveni. Komunikační rozhrani: USB (Client, 
2x Host), LXI-C (LAN). Displej: 5,6" TFT QVGA (320 x 234). 

Vice na www.empos.cz 

IV 



AME 
Eapka 60 

Kitlov6 

SIi 495 gIS 
CD23 gig .003 
 g$S3 

AKČNÍ CENA UNIVERMUÍ 
-NABÍJEČKY AV-MP! 

ZAPOMNĚLI JSTE NĚKDY VZÍT SI NA 
DO VOLENOU 141IMIEdKU K FOTOAPARÁTU 
NEBO KAMEICE? VOW SI NA DOVOLENOU 
POUZE JEDAlfeWnŠKU! POUZE 

#311::::atnitle: NA S . 
POUZE PRO tilingallÁTORVI 

JTE NA  
RAW POMUZEME S VYBERE 
REDUKCE K VAŠEMU 
AKUMULÁTORU 

1.32171 - PANASONIC C 
132234 - CANON N>21,11142 
132001 - CANON 1111-14NOE-1 
1.32046 - CANON Net 
LS2060 - PANASONIC e" .1 r 'OE szt 
132511 - CANON BP-511,9P-512.11P-5M ROEssis ... 
I.S2123 - PANASONIC OP-511,011-512,11P-614,04A9P-535 ... 
147407 - 02-11P07402-9P14S,DZ-14SW,029P07,1128P14,CGA-DUO7CCGA-DUI4E,CCA-0021E ... 

... A MNOHO VALI/CH ... 

NAEHJECKA - 351 KC S DPH 
REDUKCE - 92 S 

Tiskové chyby vyhrazeny. 

NP-30,L1312A,POR-1173,0-112,10W-V9A1041-20 

WWW.AME.CZ 
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0 GSM komunikátor pGATE 

i ;JUKE - nejmenší a nejlevre GSM kornunikátor na trhu - dva 
konflourovatelne vstupy, dva rýstupy pro Mimi pflpojeni 
výkonových rte. WAS nebo °dents sms. MAW sms zprávami 
nebo prorninčnim.Spolehlivy prostředek pro přenos Sonatina 

US mobilní telefon. Ideální pro vestevbu do , 
Ilbovalmjch zafizeni, pro zabezpečent prostor, k 
přenosu informatiod razed, snot° a zařízeni 
Amery ken 13 r 43mm! Mahlon posdít 

— jako malou zabeuečovad 'idled's. Swami 
tottery a cenou znamená revolve' na trhu 
sGSM Yon/Skivers^ jednodošSi oho být 
nemůže! Stab vložit SIM keno pilule 
napájeni a postal jednu konflguračni 
sou welt ... a rallied je připravme 
k Damon. 

e 

•ŠY 

Nový model pera od jiného 
výrobce - super cena. Propisovad 
pero s Integrovanou barevnou 
kamerou a dtilorm zinumem 
obrus a truku do vnithé pantie 2GB. 
learnt@ uklädärn v bee foemátu 
AY'. kapaala named at 30 Wu 
výdrf aliumulátoru na jedno nabiti 
2-3 hodin záznamu. Roddeni 352x 
280 For, velikost souboru 50018/min 
Pro pielmini lie jednoduše pňpopt 
USO jako napi, flash klRenku. Nabaeni 
mitinam U-ion akumulMoru uktef z 
PC pies USB. Romig jako bébe pew 
(150x15x15mm), hmotnost 42g. 

e-

Pomod tohoto nee° per* müfete snadno 
měrit SAU) kondenzMay a reduce. Rozsati měřeni 
kondenzštort IAA až 200MF, mark měřeni ensue 

II 0,1R af 441M. LtD dtspiej4 nitrous° power ofEnozměry 
181 035 r 20mm, 3V baterk (soušisti).Skvéle renal 

teL:4-420 518 628 596, +420518 324086 mob.: +420776586 8.66 1 fa x.+420 518 324 088 flaDarDiflajur.a I web: wwwIlejzar.a 

Telefonické objednávky: Po - Pá: 7:30- 16:00 

Na prod pohled hebe [Mode hodlnky. Keokuk( kov, odolné mlnerelni sklo. 
&ink je koupíte v obchodech na cenu okolo doten Sic Kč. Ale toto nejsou 
jen obyčejné hodinkyl le s each Megrorana bumf kamera se zaznamem 

obrazuirruku do weird pamen 208 »ohm dada I 4GB 
wail! Integtmen je I U-km ekumuLitoc kehreveji do 

• bible foment AID, ken) si pak jednoduše nahrajete 
eke e  panted 058 kabelu do svého počitače a přehrajete 

ve standardním přehrävetl. Zařízení se chová jako 
lo težná FLASH kličenka. Nabíjeni probate take 

„... ktes.,...naUSEIB 2; am:Atop!: PC nebo pomcd 

MrCenOEOEIV Na našich stränked 
www.flajzarn 

naleznete ukšzkovevideo. 

0 Profi pero se skrytou kamerou 

Wrestle vylepšená ierze běineho 
propiseradho pera se zabudovanou 
kamerou.UnikitnIzarizenivyukkajkl 
pokročilou miniaturized. Nenápadný 
design, vyrokč rozlišeni obrazu 
(640x480px) a zvuku s umoinuji 
náročné nasazeni mho :Arena K 
Open,' a natvaero slotdisundardni 
nozhranl 058 a pero ¡e tak možno 
unfit I jako běžný Flash disk 
(kličenkal pro přenos souborů. 

Kompaktnt nenapadné zaiízrnln dengnu běžného PIP čidla. Zasunete SO kerb; went< na stěnu piěpadě registrace 
pohybuyekuje záznam opatřený deem a eases‚Záznamy běžne pfelvajete of PC Rydde, sneers., spokhlist zabožnette 
sae kancelit dam, byt, Matra nati nabídce nalemete led¡loamy torero zařizent Lišidse možnosti infra pOsvkerri. 
Model bez infra: kodVP505, cone 4600,- (lento model obsahuje nark speaálnifunkce viz www.flajur.a) 
Models infra:NMVAN:1g 'Tea 3400,- podrobrkosti na vnyw.flalzeka 

VRSDER 

VRSD6R 
"m moramereneweril 

Nové jsme naladil looktrtl CREE LED, které pou 
považovány za jedny z nejlegh na sviti. Vysoká 
'Amon, male tepelná data. Profeslonelové pouina0 
CREE. U nás za erklutived ceny. Pro dednodušen1 rake 
konstrukd jotu nabízené (REF LED dodávány s inrom 
ddaditem. Nark zařazen DC/DC zdroj ¡rondo pro IED. 

• 

1260 6000K. riux..500mA. 67,2-73,9Im 92,-

5444 440011max.700mA,80,6-87,41m 130,-

0467 6700K, marl A,80,6437,4Im 145,-

8460 60001L maxi A, 103-1071m 155,- 

DR5A 2drol proodu, vstup 10 at 24V, 
vy' stoped 30 6o 800mA 

189,- 

ty.w OE 

n:t t  

VISOS 

O Bezdrátorý couvadset 

Vadoerma mni karnera s rysilačem 2,4411z + LCD 
monitor s Integrovaným piijimaiern. Napápri 129. 
Rozlišen LCD monk= 480 it 240 boda, digitální 
zpra toy ni edam. Amery rnonnoni Rao 63 x 22mm. 
Skvělý design, kvalitní proves:ed. Podrobný návod na 
winv.fl jzar.u. 

objL:CRS-724 

0 Mikro digitálnikamera 

FLAJZAR, s.r.o., Liderevice 151, Vnorovy, PSČ 69661 
- 

Supermodern1 *Kral brýle se rabudavanoti barevnou kamerou 
Umožňuji kvalitni zeznam obrazu I nruku s rozkroj 640n4$0 pm. ?in« je 
rnWrnojn rind itjako fotoaparát, edio a MPlpřehnivat.Polizený záznam 
rnelžete *luau' ve standerdnim ptekoved na sen PC, plpojenim 
USO kabelu, který odnoží take pro nabijeni :glum Skla brýli je moino 
odkloplz. Na oafish stránkách www.Najzar.cě naleznete ukddrové 
video. 

Dalai z řady mlniaturnkh ráznarrmukh zaslzeni, tam 
mluokamerlia umožňuje rimam kvalitnile obrazu 
v rodlienl 610x480pv do roman' MI. Odolný obal 
a male emery pee me zaůmavé moinostl 
vyufiti - RC mode, sport, nebo Hobe pohkd vašeho 

illYjnoleho 'Media :1 Liznarn je 
on/din na MkroSD 'Kano o 

Runnel velikosti 248O . 
. Snadné ovládáni a flexibilni 
upevněni nomad ktipsu. 
' A aby toho nebylo milo - 
. whole clebečka rro1iete 
f použitI jako webtamem le 

svernu PC 
porasehewine 

eceaSem 

O DAREK 

Per objednani zboží v mlnlmalm hodnoe 1500 KZ od 
nás abdrifte motet pozornost de rek v podobě steam( 

I LED Marty, jedná se o vein) pralnkin výrobek, bez 
noblest' vymény bane a Italian', nark 

1% se tiemi vysme svintejini LED Milani ,OEI Selina ¡e kvahinni urmovane s Menem 
pogumovaným northern. Běžná cena 99 
Kt Akre Mama do 31.6.2009. 

Objednané Me/tram rádi regime Remise dobina 99% polo/et mole na skladi. Po Ur rozeidáme denn-i. na Movenske posiUme I x Uvedené <deg vč. DPH M 

VI 

Earshot, mintaturni, ergot* pfevodnik signálu až 
zr tul kamer plipOritelie přes LED Alanrovi Junkie, 
ternam obrazu mandril net» 'pouf tiny pohybem 
v obraze. Ideální pro Klein k notebooku. Pilpojen1 
kamer puntednkmdm čtyř konektorů CINCH. Rudders' 
obrazoveho ;Amami 7011570/357,288. forma ML 
MSC. Software Marna je 
současit dodávky. 

KvalitnICCD barevná Yemen s melee 5120582pe a 
420TV ládliy, &Mutt CALLA FLO, s objektnem 3,6mm 
/ 74° za neurentelné näkou cents Napojeni 129 DC 
110S., eleknonicka Lotävirka 1/50 až 1 /100.003 net, 
elup IV / 750. Rozměry modulko35e3Sid7mm. 

Peteavil jsme pro Vás novy katalog, obtahund mnoho 
novinek z našeho sornmentu. zejména zaberpeiovad 
kamerove technlky, vIdeoterfinlky, stavebnic, LED diode 
nepodedni fade GSM konunikatonl 

on-line obchod: WWW.FLAJZAR.CZ 



POHYBOVÁ ČIDLA PRO SPÍNÁNÍ 
ŽÁROVEK I ZÁŘIVEK 

ELEKTROBOCK CZ s.r.o. 
Blanenská 1763, 664 34 Kutim 
Tol.:+420 541 230 216 
Fax: -420 541 231 369 

ELEKTROBOCK CZ Http://www.ebock.CZ 

Pohybová čidla slouží k automatickému spínáni osvětleni po narušeni deteköního pole. Obsahuji infrapasivní sensor 

pohybu,ktery reaguje na tepelné změny v oblasti zachycení a na základů těchto zmén spíná připojené zařízeni. 

Nové vnitřní zapojeni s omezením proudových nárazů, umožňuje použití čidla i pro spínání kapacitních zátěží 

(ZÁŘIVEK). Toto řešeni zvyšuje odolnost kontaktů použitého relé, a tím zaručuje delší životnost čidla. 

Je výhradně určen pro vnitřní prostory, 
let, Po kde hlavním požadavkem je větší 

tOET472igs, počet spínáni osvětlení (schodiště, 

  chodby, průmyslové objekty). 
•  

IR16 Profi 
Velkou výhodou 11116 Profi je možnost regulace 

citlivosti na světlo, nastavitelná doba sepnuti 
a zména detekčního dosahu. Lze jej použit ve 
venkovních i vnitřních prostorách, kde hlavním 
požadavkem je vétši počet spínáni osvětleni 

45.ai +45. (vstupni prostory domu, chodby, 
schodiště i otevřená, průmyslové 
objekty). 

80`a₹ 80° 
 OE 

 • IR28B Profi 
Velkou výhodou IR280 Profi je velký detekční 

úhel v horizontálni i vertikálni rovině (uvnitř jsou 
3 senso y), regulace citlivosti na světlo, nas-
tavitelná doba sepnuti a indikace funkce čidla. 

Porovnání spínacího relé po 10.000 sepnuti: 

1816 Proti 
114286 Protl 
1111208 Walnlq 

Běžný typ čidla 

'11011taidy 

111 Z . et.* 

; edv. 
'Spine 

V prodeji i bezdrátová verze stropniho čidla IR2813 W-link, která je vhodná pro vice-patrové domy. Při průchodu mezi 

patry dojde k automatickému sepnutí osvětlení v následujícím poschodí = NIKDY NEVCHÁZÍTE DO TMY! 
Podrobnaiši Informace o cannon a výrobcích ziskite na www.elbock.ez 

Převod niky ETHERNET - RS232/422/485 

Různá provedení, snadné použit[, eke' cena (prevodrik, 
wehový server, FTP server, ...), zakázkový software 

Teploměry 

33.1 Svýstupy RS232/485, L. Ethernet 
papouch (IP reploměr) Měrení prima ve 'C 

Převodníky USE - RS232/485/422 

"Chybí Vám sériový port?" 
Běžné i průmyslové provedení, galvenické 
oddělení, prenos všech signělů, virtuální driver 

Měřicí moduly DRAK 

AD převodnik 0-10 M 420 mA, výstup Ethernet, 
USB, RS232/485. Nové rychlé provedení. 

Převodníky a opakovače linek 
RS232 i RS485/422 
Galvanické odděleni, prepěrová ochrana, 
různá provedení, vyscioš spolehlkicist 

Optické oddělení a prodloužení RS232 

I/0 moduly pro RS232/485/422, 
USE), Ethernet 

PAPOUCH s.r.o. Elektronické aplikace dle Vašich požadavků - vuww.papouch.com 
Strašnická la, Praha 10, tel. 267 314 267-9,602 379 954 

EtaKTOE°NOE'St 5°UeAaTrr%n C El< 
IrCOErin 

mai lrauecenrn="eeen e e  es 
3 r <os) as 21 54 33 

Vranovská 14. 514 00 BRNO 

Výroba zakázkových 
plošných spojů Ctrstrr:r2,2 

plošné spoje dle časopisů AR,PE,KE,Radio PLUS (KTE) 

plošní spoje zakázkoví —Jednostranně, 

aboustranne prokovene/neprokovene 

(medOEáky, cínované, vrtaní, s nepájivou maskou, s potiskem) 

w zhotovení filmových předloh 

digitalizace plošných spojů 

digitalizace dat pro strojní vrtání 

" výroba plošných spojů z hotových DPS, ke kterým nejsou 
výrobní podklady 

Bližší informace o vyrobí naleznete na vvvvw.bucek.name  

VII 
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rameleellora mime 
raretbucek_n me 

j pa rn r Tel/FaX : 505 215 In 
Vranovská 10, 514 00 BRNO 

Výkonové 
Pranclomery 

4e,r5043 
4W 1006 113 
4W 11, 
4N0 205 
4w 407 
41111:k 113-. _ 
10-4 OtiGkOVII 
potencleM414 

BOURNS 

35005 11 305-
3590519, 3064 
36001 101, 3057 
3000427' 3057 

SPECTROI. 

2.1106 000« 306.-
31008 21, 305. 
35005 0,75 510 , 

r** 

Olody 

em 14720r .306,-
KT 705 

KT 711 
KY 712 
KT 715 
KT 717 
KY 7011 
Me 719 
Marl 

KV2 74 50.-

412 ri 

KY2 79 — 50,-

Varlicapy 

06010 —  37,-
05 434 
KB ire 0 
KB 113 
02300 

Oploprvky 

11711:03-30 —  30-
era 00613 30,-
541 VA3 MI 30 

SF il 50847 
05" 004-20 
Wei 500-40 
Vey 5100-36 
Mir 511045 

Zenerew 41412 
5W 

11133141 
115337B 
MUM 
111533013 
1113416 
1653446 
1153470 
11153415 
1153335 
11453655 
1153595 
1153011 7,-
1153635 

32 

FM 1000 re 
OERF 1405 
RF 320•5 
Mr 3700 
«F4006 43. 
RF 5110 
RF 4303 
RF 7105 
RF 7340 
RF 7343 114-
RP UM 19 -
RF 1530 
• 4440 
RF 11133 
RR 0040 
«WM 30 
RFBC•10 33 
111111 30 
100024 26, 
R53120 
RIM 9030 M. 
REB0 30 0 
(11154 40 0 
RM. 0504 50-
RFP OWN O • 
«FF 000 0 • 
RIM 740 
RFP 250 50-
RP P 450 el • 
IMP 460 
RIP 3710 
We 9740 

UPE 40 
RFPE 50 
RFR 
RFIR 120 
«FR 5306 
WM 44 
«FI 4041 
ear 120311 
RL 2610 
RLR 0246 
MI NM 
KO 366 
103454 
KO 2115 49-
10307 
ral 3076 
K0301 

KD 603 90,-

K0605 
K0604 
100007 
«0 006 
RD 1110 
KO 607 
14F 103 
KF 507 
I« 501 
KF 117 
07110 
001700 
KAMA 
0740 
WW1! 
MJE 13303 11 - 
UJO OSICS 11 - 

Nová adresa Internetodých stränek: www.bueck.name 

: bucekatbucektame plošné spoje : dps(dbucek.name objednávky objednasky@bucek.name 
auts 745 WE 13006 05.-

92030AF MA 
420M N 
2050AF 12,-
2056 Pi 45., 

Olaky,,1yretory • 
Dinky 

01136403 IMF 
13 WO 

131133239 
0113.610 
0115144) 
BTA12403 
611,16-403 
BM-40700 2204 
EA WO 
MI 100 
KR 104 02,' 
«0 107 
KAM 13. 
KR 0103 12 
KT 301000 
KT 201000 
Kr 302.200 
KT 2062400 
KT »000 n .  

at 20//200 104 
MT 2071400 
KOE 207/000 
KT 501 
KT 503 
KT 304 
01406 06,' 
KT 005 
KT 009400 06. 

KT 701 
KT 702 
am tat 
KT 704 
KT 705 
Kr 705 
Kr 71.2 
Al 713 
OCT YO' 
KT 725400 
11 7224200 
Kr 7254400 
KT 736100 
KT 716440 
KT 723100 
AT 72.700 
K1723530 
KT 721BM 
KT 730403 
KT 754 
TICICOM 
TIC 01,3 M 
▪ 125 M 
TIC 204 
110 3 73 M 14 • 
110 125 M 
TIC 135 
11434411 50 • 

▪ 1,331 40, 

Tyristor T32' 

25.1211200V 

25A TO4J3) 300,' 

 Výkonově rezistory AX25W a AX6OW  

042035W«' 02200004 

: 0,10 1,00 Son 1000 1,01/0 1020 0,10 den um loon 1,040 10k0 
0,150 1,50 15n 1500 1, kn 0,130 I.50 150 1500 asset 
0220 2,20 220 zzon 2, art 0,220 2,20 220 2200 2,220 zee 

0,330 9,30 330 3300 4, 50 0,930 1,30 730 3300 4,7W) 

0,470 4,20 atn 4700 0.470 4,70 470 4700 5,620 
3,68 0 don eon 6900 Len 6E13 6600 den 

AX 25W 65,- AX 50W 95,-

Termin dodáni eta idol od objednáni. Minna rozměry /62161ord 

nejdete na našich Intemetovych stránkách. Jeme schopnl clodM lyto 

/amatory I na wkon 100W, 200W a 300W. Info o rtanerech, 

cenách a cedacim terintely na poptávku. 

himmplikrospinače řady 215017 a  

Provedeni dloubá 

rovná päčka 63.5mm 

Provedeni krätká 

myna packs 42M111 

Provedeni páčka s 

kladkou 46.5mm 

Provedeni páčka s 

kladkou 20.841m 

21501701 

21561702 

• 21561703 

21501704 

21501705 Preyed: n:1Sr ° s 
bole 

220,-

220,-

220,-

220,-

220,-

t ory a redukce ro autorddla 

150,-ZRS-58 Sony COX 

ZRS-130 Panasonic CO 

I 

71 1 

e. • • .0" 

1501- 

.13612-1 TH33 j 300,-

Pečolal 

17001;lir OS; 
270020.000 130.-
270040-000 060. 
270240425 3611.-
27025670 
270256000 
274255-150 
270512PIDC 
273312-70 
270512400 
270612-120 

mama JO 
2980106PC , 
228-010 PO 10, 
22F400 JO 64,-
22F010 IF 65-

Protunier/ 

6101251.2412 15. 

Peno616PV 
AM11115M.1 

ANLP913-241111 
Neny20-18411 
M6542313-20 
1286294e 

16,024.2015 
1620140,11OEP 
1.8402-144 2204 

Inpgrovend obvegy 

86142017 Ma 

A 144 0—  30.- 
A IMO 
A 2410 
AWL.] Mom» is 

5 200 

76-

36-
30 
15-
40-
16-
15-

B593 

Univerzální konektor ISO zásuvka 

80,-

Nablzime 
velkoolachodni 
dodáváni tohoto 
typu konektoru do 

prodejen za 

naprosto nejnial 

cenu na trhu. 

Kontaktujte rids, 

možná se budete 

divan! 

C5200 160,- 

O 1440 164 
00470 lO.' 
O 317 0 
86,014 321 
HT 121, . 
111120 
4112E 
le 7130 
113 7150 22- 
01.21243 
04 2107 
CM MO 
0067520 20,' 
111111 
R2113 
▪ 0103 
MA 0210 
VIA0110 11 
U 34 35. 
U7033 
LA 7115 ea, 
L41632 03. 
LA 20413 
LM 3502 
LP 3502 
451 1070 
W OW. 
41.12074 
LiA 3000 000,. 
L43914191 
44.43215 

U.413100 /1 

MAA 

MN 503 

maane 

L1A 6550 

MA 6530 314 
MM. 434 

MAA 002 

MAA 504 
MIA 541 
WM 723 
want cet 

MA4.741 

20,-

We 524 310.- 

MAC 01 146,- 

WC 08A BS, 
MAC 111 022,- 
MAC 156 1254 
WC 156 
MAC 164 

MM 232 

1E14510DM me 
MC 1450 
MC 14P3 15,- 
MC 34013 14,- 
MC 44603211 80,, 
NIC116041P44 004 
1,104,292:3 
PDAC 011112 004 
1.112AC 00 30.- 
110AC 1503 106,- 
1,10AC 555 C 105,- 

141411 8243 120,-

Mee 5710 C 354,. 
1,11,11 110 
14211 140 
MIN 161 

114 
112.1 110 
1428106 
NE 012 
Ned 41515 15,-
NAM 156013 10, 
NOV 1020 L 20,-
PT 2295 
FT 2317 116,, 
11E2 01 CF 1304 
504211 04, 
402420444 25. 
SG 3020 AN 20,-
1311P 20111 1604 
5114 406020 260 

DA 11709 
DA 11703 
Ce. 1075 
DA 1614 A 
DA 1616 
DA 11100 
DA 1516 
041521A 
700405244 
DA 15670 
IDA 1558 A 
DA 15620 
DA 1675 A 
IDA 0771 
IDA 1003 
IBA 2001 
VOA 2005R 
DA 2001 
VOA 2030 OP 222P 
OA 2010 OP 21W 

OA 1241 
OP 2259 
OF 1271. 

OF 1157660V 

WOO 
24021 
NOS 

EA 2014A 25. 564 11 
TDA 4700 1204 TEA 20,04 004 NI 

10A 4050 10. TEA 20258 111, 711041 
DA 5050 105, 1E32261 AA 2016P 

T13451010 40, TL 061CM LC31426 
10401030 10, IL 062 011 LIC X4311 
04111070 46, 11, 034 0.41 W311446 
20A 51050 80,- IL 071 1JC 3140 
104 7093 110.11.072 LC Brae 
104 1067443 114, 1L 074 CM ULM 2003A 
104 7231 25, L001 ULM 2964 
104 2250 00, L0112 1.61150113 

 104 Me 100 t 054 Cel O. OEM 12,191 

Mikrospinače Pady  B   

KUPREXTIT 
Jednostranný A4 1C1č - 

• 3164.40 210,, Jednostranný A5 50 - 
70 0270 65 , houšfke : 0 8,1 0. 1 2, 13,53- 

04101311 30,- Oboustranný A4120 

Oboustranný A5 60,-

tiouštka : 1.2; 1.5mm 
so.. po predchozldomluva je mc±-4: 

42 :: 000141204 libovolný Jiný fonos 

104, LEPTACi ROZTOK 
Mold feral 

20. 0,51. 50,-KŠ 1,0L 
63.  

104.221104 LC171 
210, IDA 7294 TLC 212 
06, 104 7263 25315 12. 
70, 77047200 NY 2UP e 
40, 104 7350 TNY267P 
12,-104 73,36 46 
so: 10,4 7371V TN720112 
Br MA 734/ 
10 1114 7650 
40, 904111111 SO, 

DA 2050 3, TOA 0143 340. 
DA1022 51 10,, VOA 0145 40, 
DA 11353 36. 7124 0122 20. 
OA 1664 130. MA I174W 60, 
DA400101L VOA 0171114 000, 
0441631814 2204 TM 03500 74, 

LOEM4715 5D' WA 9703 110: 
TDA 4655 00, 

e Passed 

to 

B611W- 30,r 1;1'8613 —  
Ce' 

B612-2 TH33 350 - 

KomplatnInabldka 

mIlirospinae5 a 

koncových spina(' le na 

naišlch stränkšch. 

411.111111a191371113C1Dpina nil Zcilpeas 

TYP Proyefind Con. TYP Prprecteal Co• 

On 111511484012.12 *pm t mad 6351057-6024 Deem mew Me 

131 22A 30W 2412,1A 50W 

BY31143-3015-72 „ i„.0.b., yl, 5131104512 

11.1.7A3OW 

535104746011 31311034410 

Cana IN 44312,1 13ke 4,33A 85W 

51310074412 013122140123004 7.634• rani 5.6.- &Pry • heel Ye 

1714,17A POW ‚240,7404W 

106 37010014010 87012317511 
eV 1314/ 5pW 15V SA 79A, 

444 

howdesen..,al 

13612-3 TH33 350.-

Casein{ nab TU 60 3a-60h 

11J 60 AKC 220V1220V 50Hz 1950; 

TU 60 AKC 220V/24V 50Hz 1950,-

TU 60 OKO 220V/220V 50Hz 1350,-

TU SO AKP 220%6220V 50Hz 1950,-

TU 60 AKP 220Vf24V 6014z 1550; 

Rre-cirjz. 
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PŘEHLED PRVKŮ IPTV STANICE IKUSI: 
SNS-100 - IP streamer pro FTADVB-S 
SNS-101 - IP streamer pro DVB-S 
TNS-100 - IP streamer pro FTA DVB-T 
BNS-100 - IP streamer pro 2x AV signál 
RNS-101 - IP streamer_ pro Radio OVO-S 

^ r 0 • o ,OE 

1.-zWate) 

IS 7 
4 4' 

•-• IPTV stanice do 19" skříni 

Rychlá zásilková služba po ČR i SR 

U nás si můžete 
vybrat ze všech 
světových značek spol. s r. o. 

Velké snížení cen vysílaček • aktuální ceny na www.elbccz 
Intek MT-5050 

Ruční PMR FM radiostanice pro profesionální a hob-
by uživatele. Výkon této radiostanice je 3 W u mezi-
národní verze, evropská verze má výkon 0,5 W. Multi-
normnI radiostanice dle evropských předpisů. Vysoká 
účinnost antény. Vysokokapacitní Ni-MH baterie pro 

vice než 40 hodin provozu. Provoz na 5 ks 
NI-MH článků o kapacitě 1500 mAh, kte-
ré jsou součásti baleni. Profesionální 
provedeni elektronické i mechanické 
části konstrukce. 

• 8 PMR kanálů (4- 69 LPD kanálů) 
• 38 CTCSS subtónü 
• Roger Beep, tóny kláves, 3 druhy vyzy. 
• Pamir na 8 kanálů 
• Zámek klávesnice/Funkce monitor 
• Nastavitelný Squelch 
• Auto Power Save 
• VOX (spínáni vysílání hlasem ) 
• Přepinánl vysokého a nízkého výkonu 
• Skenovánt kanálů, paměti a Dual 
Watch funkce 
• Velký display 
• Indikace stavu baterii 
• Digitální S/RF metr 
• Konektory pro ext. nählavni soupravu 
• Rozměry: H195 x L60 x 040 mm 
• Hmotnost 250g včetně bateni 

Intek MT-3030 
Novä PMR radiostanice nahrazujicl původni INTEK MT-
2020. Všechny potřebné funkce, 38x GTOSS ködy, skeno-
rani, ALIN) squelch, dvoubarevná indikace vysllára a Amu, 
hlidanl 2 kanálu, nastavitelný citlatši VOX, prosvětlený 
LGD, indikace stavu zdrojů, úsporný režim, tang kláves 
a ROGER-BEEP, zámele klávesnice, paměť pro kanál a 
CTCSS, 3 druhy vyzváněnl, paměť posIedniho kanálu, ko-
nektor pro extern' hovorovou soupravu a nablječ. 
Rozměry 100 x 55 x 31 mm, hmotnost 100 g. Provoz na 
4x AAA baterie/akumulátory, pripadnä na orig. akumulátor 
Intek, se kterým je možné i Nchlonabljenl. F< radiostanici 
je možno dodat široký sortiment paslušensM • akumuláto-
ry. nablječe, 3 typy vox souprav a 2 typy prilbavých sad 
(INTEGRAL, GROSS), ochranná pouzdra atd. 
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YAESU VX-3 
Novy rem' dvoupásmovy =Sturm' transceiver se špičkovou 
výbavou velmi kvalitni provedenl s hlinIkovým tělem radio-
stanice. 1286 paměti, 24 bank, dvoji pfijem, monitorováni 
HAM pásem, adanumerika, Napäjeni LI-ION baterii s dobou 
provozu až 20h nebo 2x AA články s pouzdrem FBA-37. 
Vestavěny pfarmač 0,5 a₹ 1000 MHz s modulaci AM, FM, 
WFM. VF výkon 1,5 Ws pakiženym akumulátorem, 3 W s ext 
napájenim az 7 V pies kabel E-DG-21. Velmi mnoho funkci, 
např. zastláni textových zpráv, 50 paměti pro skenovad roz-
sah, velmi úsporný provoz. WIRES- internebové propojeni, 
vestavěný VF čitač pro okamžité zjištěni kmitočtu blizkräho 
vysilače, ARTS system hIldánl dosahu, GTOSSJDOS, OTMF 
enkoder, nastavitelný mikrofonnl zisk, atentrátor a mnoho 
<large funkci. 
SMA anténa. 
Rozměry 47 x 81 x 23 mm, 
hmotnost 138 g s akumu-
látorem a anténou. 
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Maloobchodní I velkoobchodní prodej: EUX, Klapkova 48, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, tel.: 284 690 447, 284 680 695, 284 680 656, fax: 284 690 447 
www.elix.cz; www.kenwoodradio.cz Email: elix@elix.cz Prod. doba Po až čt: 9 - 17,30; Pó. 9 - 17  
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iii. _ 

Nové IPTV streamery IKUSI představují ekonomie» fawn multicastového vyslläni TV a R programů v IP sitich. Zdrojem signálu Jsou DVS multiplexy nebo 
AV signal. Jeden streamer může generovat at 8 simultánlch programů s individuálními IP adresami. Moduly lze kombinovat a celkový počet programů je 
omezen pouze kapacitou sítš. Streamery pracuji s protokoly UDP nebo UDP/RTP. Pfijem je mote pomoci PC nebo IP set-top-boxu. Nastaveni a monitoring 
se provádí pomoci webového rozbrard. Je zajištšna podpora SAP a SDP protokolu a OoS. 
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NABÍZÍME: - - 

C profesionální přistup 
zdarma technický návrh řešeni 
většinu komponentů hlavních stanic stále skladem 

fl cenovou nabídku do 48 hodin 
školeni na montáž hlavnich stanic 

aintechinII L.  
spot. s r. o. 

Rovnice 998/6, 691 41 Břeclav, tel/fax. 519 374 090 
e-mail: obchod@antech.cz, www.antech.cz 

IX 



¡MO cm 

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

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

cd 9 

ffinzaffla 
pre Alpine, Blaupunkt, Clarion, dr 
3VC, Kenwood, Panasonic, 
Pioneer, Sony, ... 

20,-

Všetky uvedené ceny st) vratane DPH. 

www.avelmak.sk 
5-ussett evedbar6606Mil 

tag« 44.2.11-57-7MILTA It= 443.11-577-760Z223 

Iffl4 COMPONENTS spol. s no. 
iïe NICIVACLU2  

VÝHODNÁ NABÍDKA 

SUBMINIATURNI METALIZOVANÉ 
REZISTORY GP490 Cd 15 h-ap 

1J, 

0,60 KM, od 10 ks 

0,28 Kčiks od 100 lot 

0,15 KaNa od 1000 ka 

1% TK50 0,4 W velikost 0204 0 1,8 x 3,3 11155I 

Na skladie k okenültimu dodini hodnoty: 

290R, *Ike, 33k. 39k, 66k, 76k, 76k8, 78k7, 80k6, 82k5, 84k5, 86k6, 88k7. 90k9, 
93k1, 95k3, 97k6, 102k, 107k, 110k, 113k, 115k, 118k, 121k, 124k, 127k, 130k, 
133k, 137k, 140k, 143k, 147k, 150k, 154k, 158k, 160k, 162k, 165k, 169k, 174k, 
178k, 182k, 187k, 191k, 196k, 200k, 220k, 301k, 430k, 470k, 610k, 560k, 620k, 
680k, 750k, 820k, IMO, 1512. 1M3, I M5, 2.14, 2M7, 8M8 

PŘESNÉ VÝVODOVÉ REZISTORY 0,1% 
odt át od25ks 100. 

0P491 24R9 0,1%11425 0,6W vel. 0207 3,68 2,84 1,00 

VÝKONOVÉ REZISTORY 
od ks od 25 ks 100-

P0595 1K0 6% 1W, vel. 0207, metaloxid. 1,39 0,90 0,60 

KP290-1 R22 10% 2W, 0518, drátový, radlel. 4,91 3,60 1,00 

KERAMICKÉ KONDENZÁTORY SMD 
0805 82p 10% COG. 601/. SYFER 0,07 Kčiks/clvka=3000ks 

0805 22n 20% Y5V, 5011, SYFER 0,05 Ktikskivka=3000ks 

REZISTOROVÉ SITE. SIP 
4x R a 8x R v pouzdrech SIP5, SIP8, SIP9 

Gen v Kt bet OPH 

Michalski 12;140 00 Praha 4 tel.: 241483136 tax: 241481161 ara@comp.cx 

Plat( do neredani neat 

KATHREII1 I 
Digitální přijímací 

sestavy pro STA a TKR 
AEC ELEKTROTECHNIKA 

NE] ' 'UZ V NEJSIMe • 

typ. 

UFO 364 

funkc  

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

UFO 351 kmitočtový konvertor pro DVB-T 

UFO 352 kmítoťtový konvertor pro DVB-T 

UFO 331/TP ransmodulator z DVB-S nebo DVB-S2(HDTV) 
na OFDM (OVB-T) QPSK,16QAM,64QAM 

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

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

UFO 394 dvojitý transkodér QP5K-PAL, převod dvou TV 
programu z DVB-S na analog (PAL) 

UFO 371/TP transmodulátor z DVB-S nebo DV8-52(HDTV) 
na QAM (DVB-C) 16-256 QAM 

UFO 373/ 
MX 

transmodulátor z DVB-S nebo DVS-52(HDTV) 
na QAM (DVB-C) ze dvou SAT transpondérů 
do jednoho QAM kanálu(16-256 QAM) 

UFZ 383 1 x CI modul pro UFO 391 

UFZ 394 2 x CI modul pro UFO 394, UF0371.[TP, 
UFO 373/MX a UFO 364 

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

SKftiNš PRO-MODULYTNAPÁJECr2DRO3E-A-OVEÁDACI 
[JEDNOTKY 

typ • 

UFG 404 

'-'5  Funkčrillaillanlalinglir  

základní skříň pro 4 moduly 

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

UFZ 412 montážní sada - sada k upevnění UFG412 bez 
19" skříně 

UFG 300 řidicí jednotka 

UFX 314 datový demuitiplexer pro nastavení z PC 

• 

o • # 
• 

• 
4. 

• •• 

OE'S:4W 

4CC vice Informaci najdete na www.aec-eltech.cz 



MEDER 
electronic 

MEDER electronic CZ sto 
Bečovská 1080, 104 00 Praha 10 

Tel.: 234 718 817 
Fax: 234 718 833 

salesczech@medercom  

PERMANENTNÍ MAGNETY VŠECH DRUHŮ 
Nabízíme všechny zäkladni tvary válcových, 
kvádrových, případně prstencových magnetů 

Různé materiály: ferity, AINiCo, NdFeB, SmCo 

OE.E.ilk2šlInlutunite stu 

www.meder.com  
?MUM nail. 

atinnert 
J oztünevfůteeterštme ogšteSit 

:tub/bar:my juietwateei, : asyttaie, ed.?). 
1:41.,•;:21:48.418:Sel -Ihrěm st.41*8)89, frikeabyzůkůlak 

P&V ELEKTRONIC 
spol. s ro. 

Nad Rybníkem 589 
19012 Praha 9 - Dolní Počernice 

VINUTÉ DÍLY PRO ELEKTRONIKU 
Samonosné a tvarové cívky 
Antenní spékané cívky 
Zákaznické vitnué díly 
Měříci cívky a senzoty 
Transformátory a tlumivky do spínaných zdrojů 
SMD tlumivky a převodníky 
Toroidní síťové transformátory a dumivky 

MECHANIKA NEJEN PRO ELEKTRONIKU 
Nástroje a připravky pro elektrovýrobu 
EleMroerozívní drátové řezání a hloubeni 
Konvenční broušení na plocho, na kulato a tvarové 
CNC soustružení do průměru 41 mni 

Provozovna 33544 Kasejovice 389 

telefon: 00420371595412, fax: 00420371595280 
e-mail: pvelektronic@svelektronic.onm 

http://www.pvelektronic.com 

Prodej repasovanýth a komisních a měřicích přístrojů 

lea( Tel/fa': 543 25 52 32, 543 25 52 51 
!Omani 12. Emo 602 00 e-mail zelonifeleentarz HP WrInarnarz 

Výběrová nabídka repasovanych pristroru early bez VFW 

spekträlni analyzátory analogový osciloskop digital/9 osciloskop 

•••• 1•OE' • 

HP8 61A 
11111.t at 5,50Hz. 4211 at +30dBin 

 OPIO 

3,3 
.14 

Tektronix 2246 
4x 100MHz .readout • cursor display 

cessa: 17 000K5 

rill•••••SAK 

• • • II 'I  

HP 54600B 
2/ 100MHz. 20MS.M. 

COO*: 17 000Kt 

cena: 119 ODOM 
antenni a kabelovýanalyzátcv Chroma 19032 

HP8595E/4/41/101/105 
010-12 a/ 6.5GHz. 121st •30cern 

GP B 
arm: 105 700145 

IPA 

Tektronix 492/1/2/3 
kliz:21GHA 0 /Sure GP113, 

preselekion dlopt•ni Pam. old. 
cena: 79 00Kt 

CI 

Advantest R3131 
9KHz al 36112 OMB 
cena : 88 00111(8 

Anritsu $331 
25-3300MHz. return locsOESWR. 

absentee open/shorlAaad RS:232 
cena: 79 ODOM 

mikrovinný šita8 

EIP54813/06 
1014m26.5GHz 

do liCGIM dle senzoru.GPIB 
cena: 28 7110KG 

signální generátory 

¡in 0 raze 

' Pr' WO. • 
HP 8656B 

MUM. 2.100kHz až 99051Hz. 
427 al .13dBm GPO, 

cena: 27 000 KČ 

Aft 

ACSKVIDGEKV,/ minal AG proudu 
do 30A. RS232 
cana: 55 01:10Kč 

• 
• 

laboratorní multimetr 

it1/4 
Agitent / HP 3458A 
8.5 mice multimati U1R 

cena : 104 500K2 

Agilent 8648B 
9kHz al 2GHz.:138dBm lo +13,515m 

A/A, FM, phase m =Heal 0.021H' 
cena: 50 0001(5 

RF měřič výkonu 

HP436A 
RF power melt do 110011z 

dle senzmu 
cena: 12 000K8 

HP8481H 
senior 10MHz-18611., 

:12 to .35 dam 
Cana: 18 0001(d 

Provádíme opravy a kalibrace 
elektronických můřicich přístrojů. 

Další přístroje najdete na 
www.elexbrno.cz 

• 

II ACOUSTIC 
BS ACOU 

tel.: 00420 
BS ACOUS 
tel. 00421 34 

IC CZ s.r.o., Brno - CZ 
1 633 797 

OE szo., Rado ovce -SK 
60 4511 

R pRODUKŤOK 

REPRO»USTATY 

OZVUCOVACI TECHNIKA 

CAR- I-P long AID YSTEMS 

oust-c.com 
ELTIP s.r.o. elektrosoučástk 
Velkoobchod, maloobchod, zásilková služba 

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

eltip@eltip.cz www.eltip.cz 

L7805CV ST T0220 á 3,90/50ks 

L7805ABV TO220 ä 4,90/50 
PC817 Sharp ä 2,90/50 
TNY264 -6 7 8 PN ä 29 50/1ks 
ROO SCHRACK RT 424 012,024 ( 2x 8A) 12,24 VDC a 45,420ks 
Reli SCHRACK RT 314 012,024 (1816A) 12, 24 VDC ä 45,-120ks 
Reid SCHRACK RT 314, 424 730 (1 x16A, 2x8A) 230 V —ä 89,-/20ks 
Baterie lithiové CR 2032 PANASONIC ä 9,50/10ks 

Aktuälni ceny dalších součástek sdělíme na pootávku faxem. 

Distribucesathmentu ENIKA, LINEAR TECHNOLOGY, SUNON, WAGO, 

5.1AX232IN TI ä 6,80/20ks 
MAX232EWE á 15,50/10 
NE 555N ST á 1,95/50 
111.N 2003AN á 2 80/25 

Pro dodrženi cen z tohoto inzerátu uvádějte 
na objednávkách lofed SPEC. NAB, 01/2008 Ceny bez DPH 

XI 



sedm světů(lersta— 
ELEaRopmc elektroniky -

tune 
149 Kč 

K-A13-75 2NI 

F-E 8X4055 

Digitální měřič tlaku vzduchu 
v pneumatikách, měří v hod-

notach PSI, KI38, Bar, marl 

0,3-6,9 Baru 

Profi mini-vrtačka 8 000-

18 000 otáček, max. průměr 

3 mm, 4019 a konektorem 

5,5/21 mm (bez adapteru), 

B99-1013 AF4704 + USB 

Prodloužovad kabel o délce 

200 cm do autozapalovade 
se dvěma zásuvkami vybaven 

pojistkou 5 A. 

33ttizš 
309 Kč 

313-931 F-REPRO XPRO 136 

Autozesiloveč do auta O'tt 

kanálový, 4x55 W/214 Ohm, 
4x75 W/2x2 Ohm, doporuču-

je se k napájeni reproduktoro-
vých setů, lze připojit ke každé-

mu autorádiu, 30-40 000 Hz. 

Autohifi kondenzátor 1,0 Fa-
rad, nepěti 20/24V OC, 

digit voltmetru, modre LED 
podsvštlení, zabezpečuje prou-

dově špičky inteligentní na-

bgeá elektronika, rozměry 
76x252 mm, chráněné vývody 

kabelu. 

Horkovzdušná pistole s otev-
řeným plamenem • plynový 

hořek. 

eterartierftla 

Napájecí kabel pro Inteligent-
•i nabFečku do autozepalo-

vate (CL adapter). Tat lze 

použit I jako nšhradni kabel 
pro MW2076, MW9968, 

MW3279, MW3278 nebo 
k vrtačce Drill 3000. 

BSS•C185 

Rozbočka do zapalovače Giga. 
ret y automobilu. 

• vstup: 12 - 24 V 

• 3x výstup: 12-24 V/5 A 
• 1x USG výstup: 5 V/500 mA 

• 0,7 in pfipojovael kabel 
• LEO kontrolka 

642-143 

Sada autohifi kabelů pro za-

pojení zesilovače- 10 kusů. 
2xRC.4[2x6 rum průměr) délka 

5 m, 10 mm' červený napájecí 
kabel dálka 5 m, 10 mm° ter 
ný nepájecí kabel dálka 1,5 m, 

pojistková pouzdro pro pot 
r1=10x38 mm, pojistka 40 A, 

kabelově konektory. 

_ a...sae] 

État or-

--11‘ 
____t-i'.Jr-

19(  65 Kč  

tvriö 
129 xš 

_177 
Pájecí 12V/40W e au 

nektorem. Tato peeks 
malý'" rozměrům a nape' 

nalezne uplatněni eft* 

při opravách automobilů 
v modelářství. Napájecí I 

páječky je zakončen au 

nektorem. Napájení: 12 1 

"Non: 40 W, hmotnost 1 

USB adapter do auta 

• Map: 12-24 V 
• *tun: USB (5 V/1 Al 

• pro nabgenf telefonu, 
ca, MP3 přehrávače.., 

F-REPRO NV 721 642-

Reproduktorově výhybka, 
100 W, 3000 Hz, strn 

12 dB/oktáva, ochrana 

pfetifenf, zlaceni svorky. 

A 
Ist 

169 Kč 

F-REPRO XPRO 2060 642-

5pn 

449 Kt 

Subwoofer, basový rep; 
tor 180 W 40-2500 Fiz 
průměr 36 mm, Sp1=13 

(1 W/1 m) 4 Ohm. 

V omezeném prostoru ul 
bouráte! Parkovací senu 

maf or) vhodný naph do g 

Semafor se zvukovou reg 
telnou signalized s ma 

yypnuU, automatická 
ce, citlivost na vzděli 

0,2-4,5 m, napájeni b 

nebo ze snového adapter 
tarie není součestl baten 



PCA-1803E1T 754-227 

-F-1012625 

GSM/OPS autoalarm F-CA-

1803BT Athos kombinuje v (ad-

nom zařízeni (a tedy i za jedny 
panne) zabezpečení automo-

bilu, imobilizšr, komunikaci na 
na mobilní telefon, sledováni 

provozu vozidla a přijímač OPS 

souřadnic. 12-24 V DG E-GSM 
/ GPRS 900/1800 MHz. 

Pat-1802 754226 F-SPBS5 762-173 

7290 KC 

GSM autoalarm FCA-1802 

kombinuje zabezpedenl auto-
mobilu, imobilizär a GSM ko-

munikaci s vozidlem. 12-24 V 
DC (13-32 V), EGSM / GPRS 

900/1800 MHz, 

762-018 • 067 12V/55W LONGUFE 

Stavebnice: digitální otáčko-

měr pro zážehově motory 

100-9900 1/min, 2.mistmj 
1/2° LED displej napájení: 10-

15 V X / 200 mA rozměry 
OPS: 80x45 mm + 80x60 mm 

panel: 70x90 mm. Dodáváno 

v nesestaveném stew. 

k-i44/5W/12VAIDG n516.213 

3-9-6 

42,go Kb 

MWALCS2-24A 

Automobilová indikační LED 

fárovka MODRA, náhrado za 

12 V/5 W, celoplastova bez. 
paticova • W2, 1x9,5d, baleni 

v blistru po 2 ks. Cena za kus. 

Automaticky nabšeě gekivych 

akumulátorů 2-24 V (Imax 
300 inAlš(12 V120 min. pro 

nabitf 0,5 Ah). 

Měnič 230 Vac/12 Vdc 5 A 

[60 WI pro napájení spotřebi-

Ur do auta (12 V) ze sítě (230 
V) 5 A. se zabudovanou zásuv-
kou zapalovače cigaret s kry. 

tem, možnost umístěni na still, 

rozměr: 136x 100x195 mm. 

1>W5W/12V-LEDW 

42,90 Ke 

499 Kt 

516-134 0-144 60255W ' 

Autozárovka standartní, halo-

genová 117 do předních svět-

lometů, 55 W, extra dlouhá 
životnost pro dlouhé servisní 
intervaly, petite Px26d. 

Parkovacl system se airtime 
a čtyřmi voděvalonlymi sen-

zory s vysokým úhlem záběru, 

Instalace je vhodná ve vece 

50-80 cm. 12 V DC, 12 mA 
-120 mA, rozsah detek-

ce 02 m-1.5 m / V > 60°1 

Š >60* -20 - +70°C. 

51G-125 

Autohrovka standartnf, halo-

genova H4 do předních světlo. 
matů, 60/55 W, paŮce P43t 

516-212 ISO-STANDARD BOG-204 

Automobilová indikačnI LEO M. 
rovka bird, náhrada za 12 V/ 

5 VV, celoplastovš bezpaticovš 
- W2. Balani v bistro po 2 ke 
Cena za kus. 

MW-Corcel 044 751-543 

I 390 Kč 

AUTO FUSE 25 SET 

Nabíječka olověných 6 Va 12V 

baterií 4.5 Ah-135 Ah  
MF, AGM, Gelb nabíjí baterie 

13.7-14.7 V proudem 2 A 
nebo 4 A. Ochrana tepelné, 
proti přepólování, proti zkratu, 

kroků nabíjeni jdesulfatace, 

pozvolný start, nabíjení, ab-

sorpce, analyze, udržování]. 

Nabíječka olověných 12 V ha-
ten' a indikací nabití. prepinač 

rychlo/normálném nabáent 

Nabijí baterie 12 V proudem 

8/12 A, vhodná je pro kapacity 
od 9 Ah do 160 Ah. Automati-
ka 220VAC-144 W 

633-2-2; Filiatr51;0— r ila alla—"--301,11E14 

Sada autopojistek 25 ks 

blistra Obsahuje: 
• 4x autopojistka 5 A 

• 4x autopojistka 104 
• 4x autopojistka 15 A 

• 4x autopojistka 20 A 
• 4x autopojistka 254 
• 4x autopojistka 304 

• nástroj pro výměnu pojistek 

"Na zboti v akci se nevzrahuli fiend další slevy. Ceny jsou včetně OPI-l. Tiskově chyby vyhrazeny. 
Akce Watt od I. do 31. května nebo do vyprodáni zásob. 

ÚPLNĚ NOVĚ 

www.gmeacz 
INFOLINKA 226 535 111 Po-Pă 8-16 hod. ) 

Přepíanč na stahovaní oken 

u automobilu. Kolébkový 1x 
ON-ON. 

Praha velkoobchod: Křižíkova 77, 186 00 Praha 8, e-mail: praha@ame.cz  

Praha maloobchod: Thámova 15, 186 00 Praha 8, e-mail: praha.maloohrhoddégaezz 
Brno velkoobchod: Koliětě. 9, 602 00 Brno, e-mail: brno@ame.cz 
Brno maloobchod: Kolište 9, 602 00 Brno, e-mail: brno.maloobchod@gme.rz 
Plzen: Dominikánská 8, 301 00 Plzen, e-mail: plzen@gmen  

Ostrava: 28. října 254, 709 00 Ostrava, e-mail: ostravaabgmesz 
Bratislava: Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava, tel.: +421 220 633 403, e-mail: hratislava@gme sk 
Wien: Brünnerstrasse 19, 1210 Wien, tel.: +43 1 27 11 256, e-mail: 57 -ge@gm-e.eu  
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** ZÁSILKOVÁ SLUŽBA ** 
PRODEJ NA FAKTURU 

** TRADIČNĚ KVALITNÍ SERVIS ** 
http://www.awv.cz 

S11111'0111 
/ WL70 :Wc; Výhradní distributor,laboratorních zdroje, 

STAT12011% 

- 

SlwanmeeiT2P 2229.1 2229.2 2223.0(1) 2250.0 1 

vý,tupnirlaPai 2 x 0 - 40 V 2 x 0 - 40 V 0 - 30 V 0 - 40 V 

Výstupnt proud 2 x 0 -2,.5A 2 x 0 - 2,5A 0 • 2,5 A 0 - 5 A 

Zviněni 2 mV 2 inV 2 mV 2 mV I 

Ukazatele L/I analogové digitální analog.(digit.) digitalin I 

8 x V xtt immi 2(20 x 140 x 230 260 x 140 x 230 140 x 120 x 260 260 x 140 x 200 

hmotnost cca. 8,0 kg cca. 8.0 kg cca. 4,0 kg cca.7,0 kg 

Cena Ke bez 1011 6 560; 6 560,- 3 604,- 5 994,-

Speclfikace/TOEP 3250.1 3252.1 3254.1 3256.1 
VSstupni naped 0 . 36 y 0 - 36 V 0 - 36 V 0 - 36 V 

VOE'«upnl proud 0 - 7,5 A 0 - 13A 0 - 22A 0 -40 A 

2. lad I rtiV 1 m" 2 mil 2 mV 

Ukazalele WI digitální digitalin digitální digitalin 

š xVx11 immi 372 x 134 x252 372x 134 x252 451x 13-1x 324 451 x 134 x .110 

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

Cena Kč bez 1011 11 220,- 11 880,- 20 625,- 30 525.-

żs 

I 

CE 

3111 

OBI 

t--.  

- - 
iii 3 'lee   

o 

/ 

Spinané idrojc 
s clkS m s3OE konem / / 

• 

Specitikace / IS p 3654.1 3654.3 3656.1 3656.3 

Vistulmi naPai 0 - 30 V 0 - 60 NOE 0 - 30 V 0 - 60 V 

Výstupni proud 0 - 33A 0 - 16A 0 -66 A 0 - 33 A 

zvinění 6 mV 8 mV 6 mV 8 mV 

Ukazatele l'il digitální digitalin digitální digitalin I 

štiVx11 (mm) 445 x134x320 445 x134 x320 445 x 134 x410 445x 134 x410 

Hmotnost cca. 10.5 kg cca. 10,5 kg ctn. 16 kg cca. 16 kg 

Cena Kč Iwz DPI! 27 720,- 27 720,- 49 170,- 49 170,-

SpecifIkareiT2P 3250.3 3250A 3250.5 3250.6 

Výstupai napětí 0-72 xr 0 - 150" 0 -300 V 0 - 600 V 

Výstupni proud O - 2,5 A 0 - 0.2 A 0 - 0,1 A 0 - 0.1 A 

ZNInal 1,2 niV 1,5 m" 2 mV 4m' 

Ukazatele tin digitální digitální digitalin digitalin 

ŠxViiii dim/ 372x134x252 372x134x252 372x134x252 372x134x252 

Ilmotnost cca. 10,5 kg cca. 10.5 kg cca. 10,5 kg cca. IOS kg 

Cena Kč bez DPI) 12 870,- 12 870.- 12 870.- 37 95(1,-

1 1 
Vyžádejte si podklady k celé řadě laboratorních 
zdrojů (napětí 0-18V, 0-36V, 0-72V 13-150V, 

' 
0-300V, 0-600V) nebo zdroje s pešsnym napětím), 
pop,. natištirle naše internetové stránky, kdejsou 
kompletní krataligy (laboratorní zdroje, main' 
přislušenstri, reg. au totransfornuitory, maid a 
revizní přístroje re formátu *.PD .F4 

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

  + 
71c (e, 

L.2_14 1_ C e" (E. - 2e_ers 
  • •••••• ,--1 

/ 

110VIIIka 

Elektronické raffle 
do max. 80 V / 150 A 

specinuceibP 3227.1 3229.0 3229.02 3223.1 
VOE4upni napčti 1 - 50 y I - 75 V 1 - 75 V 2.5 - 80 V 

2ace2osac( proud max. 25 A max. 50 A max. 100 A max. 150A 

Kr) ti IP 30 IP 30 IP 30 IP 30 

Ukazatele 11/1 digitalin digitäln0 digitalin digitální  

Šx V x H tam! 245x 135 x220 122 x 276 x 240 248 x 270 x 280 445 x 134,4410 

Itmotnost cca. 4,0 kg cca. 4,5 kg cca. 9,5 kg cca. 16 kg 

Cena Kč bez »‚'Il 9 735; 18 150.- 37 422,- 47 520,-

Olychodni zastoupení t' Praze: 
ADCRONIX spol. s no.  
tel: 241 441 383, fax: 241 441 384 
e-mail: merici@micronix.cz 
Aniala Staška 32, 140 00 Praha 4 

Obchodní zastoupení nr Slovensku: 
BD SENSORS spol. s no. 
tel: 055-7203112, fax: 055-7203111 
e-mail: info@bdsensors.ski 
Osloboditerov 60/A5040 01 Kosice 
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PRVNÍ PORTÁL NA OZVUČENÍ INTERIÉRŮ 

TEORIE - KONSTRUKCE - NÁVRHY UZVUČENf 
PORADNA - DISKUZE - INZERCE 

Systém pro návrh desek 
plošných spojů 

Distributor: LEI Ing. Aleš Ham áček 
tel.: 603 540 067; fax: 371 725 588 

tua(rl http://www.formica.cz 

Vývoj a výroba velkoplošných displejov 
Development and manufacture of large sized splays 

• priemyselné displeje • monitorovanie vyrobnych liniek 
• Ethernet • Profibus a LonMark kompatiblIné rozhrania 
• displeje pre informační systémy vo firmách a inetittkläch 
• viacriadkové • farebne • digitálne hodiny s dátumom 
a teplotou c systémy jednotného času • vyvolávače 'den-
toy so zvukovým signálom do bánk a id-MCKIE • číselníky 
s dialkovym ovladanfm do kostolov 
Prtelaj redbytočných sičiastok Marti LED), zoinam setback* 
mò he nest 3 net ej twee strának v sekei Canna, resp. %du kty Zasteenie v Ceskej republike: 
ELEN aim., Slovenská 87, 080 01 Pratt,/ Starmon tr.o..Choceň, prevedzka: Slovanská 161, 560 02 C. Třebová, 
tel.: +421-51-7733 700. tax +421-51-75 99 142 tel.: 972 325 297, tel./fat: 465 532183, e-mat starmoneesketrebove.cz 
e-mall: sales09elensk, http:Mmtevelen.sk 011, Urn 1124, 142 00 Praha, tel.Nat 241 724 688, e-mat ete4cererurn.cz 
LeMerke he oenreg merria EoWn Cerprnern 57COS 

OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA A ZÁVORY 
INFRA ZÁVORY 12m 

ZÁVORY 6m 

IREFLEX. 
DIFUZNÍ ČIDLA 1,2m 

INDUKČNÍ ČIDLA 6mm 

PROGRAMOVATELNÁ ČIDLA A ZÁVORY 

Použití: kontrola osob, předmětů, 
rozměru, ochrana objektů 

REI4ABIUTADNI A MASAN' PŘÍSTROJE 

(ELFA -SRB OE e-mail: srb@elfa.cz 

Aečice 22 http:// mow. elfa. cz 
388 01 BLATI11.. tel. fax 383 423 652 

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

Podnikatelská 553 

ELSY® spol. s.r.o. 190 11 Praha 9 - Běchovice 
Tel: +420 222 590 354 

audio modul P-250 

r/rair* a A. 2. 
ips-ritly•-.1 trey_ 

audio modul A-250 2x4OW 

GSM generátor 

miir.11.9er 

i?1±111-114-re sb..-4)-1 

CENY (s DPH) : 

Výkonový modul A-250 
(od 1400,- Kč) 
Předzesilovač P-250 
(od 1400,- Kč) 
GSM generátor 
(4998,- Kč) 

www.elsy.cz 

elsy@elsy.cz 

Dodáváme součástky od firem: 

NEOSID  
Cívkové sady od 15,20 Kerns 
Feritová jádra od 3,90 Kč/ks 
Helix (ley od 285 Wks 

MINICIRCUITS  
směšovače od 178 Kč/ks 
zesilovače ERA, GAU od 68 Wks 

TELEGÄRTNER 
konektory BNC, SMA, N 

HITTITE  
směšovače, zesilovače 
děliče, atenuátory 
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Dokonalost & kompetence 

Chladiče pro LED od 

.°. 

součástkový distributor 

+rozmanitý výrobní program chladicích 
'Profil0,eptimalizoVána výrobní technika 

tapecifick4)aawnickd zpraccniani,art 
modifircace-a zvláštní provedená 

Zpreco ă& fratzovénim 
nejyyšel přesnost pomoci moderdho CNC zprecove-
telskéno centru, nakolik slova oral* stele ne skladě 

Kruhové chladiče 
geometrie chladičů přizpůsobená LED, vysoká 
účinnost. ršzné provedení povrchš 

'4\wr" 
*1 11L  
Male chladiče 
efektivni odvod tepla, nizkä stavebni forma, 
nepatrná váha, nalepitelné pEmo na součástky 

ČESKÁ REPUBLIKA 
39901 Milevsko, nám. E. Beneše 10 
Tel.: 00 420 - 382 / 52 10 70 
Fax: 00 420 - 382 / 52 10 25 
mobil: 00 420 - 602 / 486 335 
distribuce@fischerelektronik.cz 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Trenčín, 91311 Trenčianské 
Stankovce 367 
Tel.: 00 421- 326/ 49 72 17 
Fax: 00 421- 326/ 49 72 18 
mobil: 00 421- 905/ 914 617 
f ischerelektronik@nextra.sk 

http://www.fischerelektronik.cz 

Troba DPS do 24 hod 
•OE oboustranné DPS 
- nestandardní tvary DPS 

(např. kruhové) 
▪ fotocestou max. 130x130 mm 

frézováním 150x250 mm 
▪ gravírováni předních panelů 

Informace: www.abetec.czIsluzby 

KONEKTORY - BRNO, s.r.o. 

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

e-mail: brno@konektor.cz 

...e2_,..eflimilominomire 

esk age tetway,siotmir e;i ,Y4 

er i 1. P ii r. 

i—t,-4-enti 
if, elegtroiniiik„vi, :lb aj_: ji 14 or,„iw li _. r . 

i-i-nayie \eerie% L lri 
hisi4Vi 2: 1,..1 ill &nil] :•49 Id iii 4__ . 
- editor schematických značek a schémat ; Ifit - editor patio a plošných spojů - I:1411 
- automatický návrh spojového obrazce - 
- tisk - PostScript - (Extended) Gerber - • 

- NC vrtačky - frézky - osazovací automaty - I 
la PCL - FIPGL - DXF - BMP - WMF - 4 4 
.111W11111 Or: 1 FI, 'whim" in,. zdenšh Myelveeek el Ile 706‘66 Ord ..' 8 

I 

tel. 808 438 leo) !. .6187 16620000717e0000 .a ii  

I TA! Irdoevicyie2 
rafl ', ir 

WV»: gC-12 QOES2-

Nové konektory a součástky 
z území bývalého SSSR 

Naše provize pouze 5% 

I-net: www.L-i.cz, 

E-mail: info@L-i.cz 

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

mobil: 605 567 231, 776 567 261 

Bedillt41-/- froantiggollitamina 
• 48 univerallnych pindriverov, nie sú petrel= 

ip.e.. adapery pee obvody v püzdrach 
• prIpojenle k PC • USB port 

• zäruke -3 roky 
• pOdpom ESP 

i Podporuje 

> 45600 
. obvodov ! 

Berieog+ 
• 

le  

EIMIIIIIINE RIMY 
IMMERMI.MY lee. 
PROGRAMMOR 

extremne rýchly programtdor • konektor pre ISP 
• duelne pdpolenie k PC: 

• USB pod, 
• printer port 

,..4, ..11 • äruke • 3 roe 

Podporuje 

1 , 45800 obvodov 

SmariPay2 
IMIMER2ÁLNY PROGRAMÁTOR s motattes 
• výkonný a richly unIverMlny 
programátor 
• pripoptetnost k PC: 
USB port 
• koneMor pre ISP 
• zäruka - 3 roky 

.4. 
ISP 

, .• 

Podporuj. 

a 22000 
obvodart 

751prog2 
• výkonný it rýchly programátor MIMI 
Atmet AYR • koneklor pre ISP 
• pripobletnod k PC: 
USB porl • manes( 
dallatogného 

s 

podporuje 

> 8800 
obeadoKr 

upgrade 
SmartProg2 

PINprog2 
• výkonný a rýchly serytsný programátor e 
mikroprocesorov MicrochipTIN • 
• konektor pre ISP 
• pripoštelhosf k PC: 12 
USD port • .motnosf 
dodatečného . Peon% 

upgrade rra > 8500 
SmartProg2 /Naha . . 

M' C E 

.j. 

1511 

• YVykonný 8 rýchly programei 
'pamäti • konektor pre ISP 
• pripoptejnost k PC: 
ÚSB port • moino • 
dodatotného 
'upgrade na 
SmartProg2 
tr----, — 

rriZZIW 
Perigee's 

prop 

CIGLER 
Rostislavovo 
fax: 
FANDA 
tel: 
HW 
tel: 
Ryslon 
143 

S.O.S. 
tell/55/786 

prIpolitet—nosr. 
k PC: LPT 

a 9800 abrader I 

ramá to r paineiti do 32 pino! 

"Ir . 

Dodán: 
I 

ELNEC sto. 
Jána Botu 5 SK-OSO 01 Pier 

tel: 051/77 343 28 
warelnecsk 

pre CR) 
5 4952 2511, 

73535 Horní Suchá 

hw,c2, 
621/72, P.O.Box 13 
225 272 211 
16, 040 11 Koeice 

ELNEC a 
— 

— W."051/77327 97, elneceelrtec.sk, 
SOFTWARE, as. (sends a zastMenie 

nárn. 12, 612 00 Brno, ter 
5 4952 2512: eShop: http://shopetteccz 

elektronik sto.,Terlicke 475/22, 
603 531 605. fax: 59 642 58 19, elneceandacz 
, U Pily 103/3. 143 00 Praha 4, info@hwcz 
241 402 940, fax: 222 513 833, YAW 

electronics s.r.o., Modranska 
00 Praha 4, te I. 225 272 111, fax: 
electronic seo., Prl pmehárai 

04 10-16, fax. 055/786 0445 
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i OBJEDNAV, ČASOPISQV,' CD A DV1*5-; 
VAL PRE SLOVENSKÚ REP-UŠILIKUs) 

NA ROK 2009 
Objednajte si predplatné u Magnet Press Slovakia a ziskate mimoriadne zl'avy!!! 
e Spolu s predplatným Skate naviac výraznú zl'avu na nákup CD a DVD 

C I r-) Predplatné Predplatné Objednávka Množstvo 
t _12 čisiel 6 čisiel od čísla 

.1 

A Radio Praktická elektronika 
A Radio Konstrukční elektronika 
Amatérské Radio 

900,- Sk / 29,87 € 460,- Sk / 15,27 € 
348,- Sk 111,55 € 
382,- Sk 112,68 € 744,- Sk 124,70 € 

Časopisy zasielajte na adresu: 
Priezvisko a meno 1 Firma  4" 
Adresa  ' g k .zeture.x•dete-  .•^.4 

l' 
Firma (IČO, IČ pre DPH, tel./fax, e-mail)   

Objednávku zašijte na adrésu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX i69, 830 00 Bratislava 

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

e•mt..-ss, .-i•ar..;>••-55-ryt.-4 leb4 
' • 4-.--;,..if?::' 5 "- ,--,•-•1:‘,.Ztels,3/4 , - ..., • . • 'sr •• OE4 :c«.•;,--. • te 

442 t. r ""41% ->OE•ete ‘34 .77/ 'la' 

OBJEDNÁVKA CD A DVD PRE SLOVENSKU REPUBLIKU NA ROK 2009 
4 [ 

veer 

CD+DVD - - Cena Množstvo Cena pre 
predplatitel'a 

Množstvo  

Sada 3 CD 1987 - 95 1150,- Sk / 38,17 € 960,- Sk / 31,87 € 
CD Amatérské Radio 1996 - 98 290,- Sk /"9,63 € 290,- Sk / 9,63 € , 
CD ročník 1996 350,- Sk / 11,62 € 240,- Sk / 7,97 € 
CD ročník 1997 350,- Sk / 11,62 € 240,- Sk / - 7,97 € 
CD ročník 1998 350 - Sk / 11,62 € 240,- Sk / 7,97 € 
CD ročník 1999 420,- Sk / 13,94 € 290,- Sk / 9,63 € 
CD ročnik 2000 420,- Sk / 13,94 € . 290,- Sk / 9,63 € 
CD ročnik 2001 420,- Sk 113,94 € 290,- Sk 1 9,63 € 
CD were 2002 420,- Sk /13,94 € i ,I. 290,- Sk 1 9,63 € - 
CD ročnik 2003 420,- Sk / 13,94 € . _ - 290,- Sk 1 9,63 € 
CD ročnik 2004 ' -- 420,- Sk 113,94 € ' 290,- Sk 179,63 € 
CD ročník 2005 420,- Sk 113,94 € 290,- Sk 1 9,63 € , 
CD robin( 2006 420,- Sk 113,94 € 290,- Sk / 9,63 € 
CD ročník 2007 420,- Sk / 13,94 € • 290,- Sk / OE 9,63 € 
CD ročník 2008 bude upresnená .- bude upresnená 
DVD 44 rocnikov 1952 - 95 -. 1980,- Sk / 65,72 € 1380,- Sk / 45,81 € 

CD, resp. DVD zašijte na adresu: 
Priezvisko ameno/Firma   
Adresa 
Firma (IČO, IC pre DPH, tel./fax, e-mail) 

Objednávku zašlite na adresu: y k 

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

11 k te' /fax  02 6720 1951 - 53, e-mail: knihy@press.šk 
1). 

1OE 's 
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Nové funkce internetové obchodu společnosti TME 
Vychází vstříc očekávání našich zákaz-

niků a neustále zdokonalujeme naše inter-
netové stránky a internetovy obchod. Na 
základně phpominek našich zákazníků jsme 
zavedli nové funkce, které usnadňuji vyhle-
dáváni a podáváni objednávek. 

Chcete-li v tomto okamžiku najít pro vás 
nezbytnou elektronickou nebo elektrotech-
nickou součástku v našem katalogu, který 
čitá vice než 50 000 položek, můžete použít 
různé způsoby vyhledáváni a řazeni. Nejno-
vějším usnadněním je system vyhledávání 
podle parametrů. Ten pomáhá zkrátit dobu 
vyhledáváni pomoci filtrování určitých para-
metrů, které jsou pro vyhledávanou součást-
ku charakteristické. Mužete označit požado-
vanou hodnotu jednoho nebo více parametrů 
můžete, protože system umožňuje konfigu-
rovat zpusob vyhledávání pomoci několika 
atributů a výběru několika hodnot pro daný 
atribut (obr. 1). Ve výsledku se zobrazí pouze 
a výhradně výrobek, který splňuje zadaná kri-
téria, a zákazník tak ušetři svůj drahocenný 
čas. Navic existuje možnost zúžit vyhledá-
veal oblasti na výrobky vybraného výrobce 
nebo výrobky splěujici smšrnice RoHS. 

Přesný popis této funkce se nachází 
v Nápovědě na www.tme.cz. 

Druhou funkci, která byla v poslední 
době spuštěna, je funkce Quick Buy. Ta 
nabízí tři způsoby rychlého objednáváni. 
Je to velmi užitečný nástroj pro všechny 
zákazníky, kteřt map k dispozici připravený 
seznam výrobků, které chtějí koupit. 

Obr. 1 r Stahováni 28021 LI SOUNDIU 

nepět' 

Vyberte =Oh herinot 

Od: 1V203 

e MQ/ 

nestagil 

Prvním možnost je nahráni připraveného 
seznamu v podobě elektronického souboru 
(obr. 2). Zákazník must pouze dodržet pod-
mínku, aby soubor byl zapsán v jednom z ná-
sledujictch formátů: txt, xis (shodný s Excel 
97/2000/XP) a csv. A take, aby symbol vý-
robku byl oddělen od jeho mnoistvi pomoci 
jednoho z následujicich znaků: tečky, čárky, 
středníku' tabulátoru nebo mezery. Každý 
druh zboží se musl nacházet na zvláštním 
řádku. 

Druhá možnost je zkopírováni seznamu 
výrobků do zvláštního okna. Zde must zákaz-
ník pamatovat na to, aby seznam byl sesta-
ven podle výše uvedených podmínek. 

Weil způsob je zadat objednávku řádek 
po řádku do speciálně připraveného formulate. 

Po zadání seznamu výrobku zákaznik 
přejde ke kroku, ve kterém může zadat pří-
padné opravy před závazným potvrzením 
objednávky (obr. 3). 

Zákazník má možnost přidat nový nebo 
odstranit stávajIcl řádek, vymazat celou 
objednávku nebo přenést výrobky na tzv. 
Parkoviště. Parkoviště je nově zavedená 
funkce, která umožňuje uchovávat všechny 
vybrané, ale neobjednané položky, a usnad-
ňuje sledováni historie prováděných 41361'0. 

Chcete-li se podrobné seznámit s mož-
nosti, které nabízej tyto užitečné funkce, 
zveme vas k prohlídce instruktáiniho videa 
dostupného na stránkách www.tme.cz. 

Obr. 3 

Obr. 2 
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Quick Buy zjednoduš je nákup a umozňuje 
zkrátit dobu pro podáni objednávky. 

Důvodem k zavá ěni nových funkci je 
skutečnost, že v současnosti je většina zá-
kazníků nakloněna používání intemetových 
obchodů. Zákaznici, kteří souhlasí se zasí-
láním newsletteru, budou aktuálně informo-
váni o všech novinkách na našich stránkách, 
ať už se týkají nabídky zboží nebo nových 
funkci e-shopu. 

Protože se v TME orientujeme na rozvoj 
našich služeb a jsme si vědomi neustálého 
rozvoje intemetu, budeme na naše intemeto-
ve stránky neustále zdokonalovat. 

Podívejte se a vyzkoušejte, co ještě na-
bízeji naše internetové stránky a intemetový 
obchod! Navštivte www.fine.cz! 

TME je jedním z předním evropských dis-
bibutorě elektronických a elektrotechnických 
komponentů a dílenského vybaveni. Inter-
netové stránky nabizejl snadný a nepřetržitý 
(24(7) přístup k bohaté nabídce sortimentu. 

TME Czech Republic s.r.o. 
Slévárenská 406/17 
CZ -709 00, Ostrava - Mariánské Hwy 
tel.: +420 59 66 33 105 
fax: +420 59 66 33 104 
tme@tme.cz; www.tme.a 

eillErnine=1:= 

2111413 20 1.14 CZK 22 NO CZK 44752 Isenn_e 

ALMS 20 1 20 CZK 29 CO CZK 275982 9889919 

IOEW 208 I 20 1 Zbotl s Unto symbolem nebylo nalezeno SAWS 

Ochaclovane cena beechen/a Mdkü, klesá warm byl pnclány Ie onecInclece -4890 CZK 

VYČISTIT PAIDEI NOVÝ ŘÁCIEK 

PŘEsuirru PIA 

AKTUALIZOVAT I PVIDEI KOBJEDNAVCE 

CENÍK INZERCE (černobílá/barevná - Kč bez DPH) 
2/3 strany 

13.060/15.670 Kč 

1/2 strany 

9.800/11.760 Kč 

celá strana 

19.600/23.520 Kč 171 x130mm 112x264mm 171x254mm 

I 

1/3 strany 

1/4 strany 1/6 strany 

112x53mm 54x13 nm 

3.260/3.910 Kč 
17Ix85mm 54x224mm 112x130nra 

6.530/L830 Kč 
171 x63mm 83x133mm 

4.900/5.880 Kč 

Menti inzeráty musí mít čířku 54, 
112, 171 mm a jejich ceny se počítají 
1 cm2= 44 Kč (člo), 53 Kč (barva) 

1/9 strany 

2.170/2.600 Kč 

1/12 strany 

1.630/1.950 Kč 
54x63mm 54x85mm 

Obálka: vnitřní strana - 43.000 Kč, IV. strana 53.000 Kč (bez DPH) 

Slevy při opakované inzerci 
Ve 3 a vice číslech snižuje sazbu o 5 % 
V 6 a vice číslech snižuje sazbu o  • •jc) oh 

,.„-, " 
Při celoroční inzerci se sazba snižuje o zu -to 

Zvláštní požadavky 
- Umístěni inzerátu  +10 % 
- Welt a 9rafickä úprava  +15 % 
- u I nzeratů fakturovaných přes 
reklamní a9enturu se cen a zvyšuje 
o agenturni provizi. 

Jako standardní podklady jsou přijimány definitivně zpracované inzeráty (CMYK, černobílé - v dostatečném rozlišení 
1501p0 ve výstuprdch formatech tif jpg, pdf, eps uložene v souborech dat dodaných elektronickou poštou, popř. na dis-
ketě. ZIP 100, CD-R. Dodání definitivně zpracovaných inzerátů na filmech (vždy včetně natisku)je možné pouze u celo-
stránkových inzerátů, jen po dohodě s redakct Bez barevného nátisku dodaného inzerentem nenese AMARO odpo-
vědnost za případné odchylky a chyby Veškerá média a použité soubory must být formátovány pro PC. 

Kontakt: AMARO, spol. s r.o., Zborovská 27, Praha 5, 150 00; tel. 2 57317311, 13; e-mail: pe@aradio.cz 
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TME Czech Republic s.r.o.: Slévárenská 406/17, CZ 709 00, Ostrava, tel.: +420 59 66 33 105, fax: +420 59 66 33 104, e-mall: tme8tme.cz, www.trne.cz 
Sidlo: ul. Ustronna 41, 93-350 Lodz, Polsko, tel. +48 42 645 54 44, fax +48 42 645 54 70, e-mail: exportenme.eu, www.tme.eu 

Hledáte nové 

možností? 

At www.tme.cz 
Podívejte se na 

Transfer Multisort Elektronik 

:ELEKTRONICKÉ SOUŠÁSTKÓ EK e-mall : bucekebucekname 

w.bucetname 

rril fr. TeI/Fax : (05) 45 21 54 33 
J ar° Vranovská 14, 614 00 BRNO 

Výroba zakázkových 
plošných spojů i'Z'Jsst:ni: 

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

Oboustranné prokovené/neprokovené 

(měnky, cínované, vrtané, s nepájivou maskou, s potiskem) 
* zhotovení filmových předloh 
* digitalizace plošných spojů 
*digitalizace dat pro strojní vrtání 
* výroba plošných spojů z hotových DPS, ke kterým nejsou 
výrobní podklady 

Bližší informace o vvrobě naleznete na www.bucek.name  
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Mikrokontroléry PIC 

Mikrokontroléry 
PIC10F2XX 
PIC10F200, PIC10F202, PIC10F204, 
PIC10F206 
Adresa knihy na Internetu (+ ukázka a podrobný obsah): 
rittrngshoo.iren.cz/180052  

Miiudkonitolgay 
Lifit 3( 5 23.0Á 

Microchip 

Mikrokontroléry 
PIC16F630 a 
PIC16F676 
Adresa knihy na Internetu (+ ukázka a podrobný obsah): 
httpdishop.ben.cz1180053  

tlerctoktrithalšty 

.1Z L'-'J'Dr:, -) ut 

Jedná se o volné překlady originálních katalogo-
vých listů mikrokontrolérů Microchip. Tyto „české l 
manuály jsou vhodné jednak pro začátečníky a jed-
nak pro ty, kteří nejsou běžně zvyklí řešit problémy 
v angličtině. 

Začátečnici, a studenti obzvláště, s těmito volnými 
překlady manuálů lépe pochopí principy činnosti mik-
rokontrolérů řady PIC. Doporučujeme mít také po ruce 
originální datasheety, jelikož jsou v nich informace 
vždy po čase výrobcem aktualizovány a zpřesňovány. 

Nad rámec originálního datasheetu je podrobný po-
pis instrukčního souboru dopiněn příklady, což určitě 
využijete, jakmile se pustíte do experimentováni. 

Kontaktní adresy na následující straně. 
www.ben.cz 

Výprodej součástek za poloviční ceny 
do vyprodání zásob 

Součástky jsou 

nepoužité a funkční 
(jedná se o doprodej 

z nerealizované 

výroby). Vše je 

v původních obalech (štangle). 
Součástky byly skladovány déle než 

dva roky, tudíž pro průmyslovou výrobu 

nevyhovují certifikaci ISO. 

• Mikrokontroléry Microchip PIC 

• Paměti EEPROM 

• LCD displeje 16x2 s podsvětlením 
viz obrázek vlevo, bližší info na webu 

▪ Další polovodiče 
(stabilizátory, OZ, spínané zdroje, ...) 

▪ Patice s nulovou silou TEXTOOL 
14, 16, 18, 22 (úzké), 24 (široké) 

viz obrázek vpravo 

• 3V a 3,6V lithiové články 
velikosti AA a 1/2 AA 

Kontakt: vvvvw.volny.cz/hezky.den 
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Akční nabídky 
Vyhláška 50 — kompletní balíček knih za AKČNÍ CENU 

Balled( knih je určen nejen pro revizní techniky, ale také pro 
všechny, kteří se chystají na přezkoušeni podle Vyhl. 50/78 Sb. 
V baličku najdete Soubor testových otázek pro revizní techniky 

od ITI. Tento soubor je komplexní přípravou pro revizního technika. 
Soubor je .biblí' otázek a také správných odpovědí na otázky před 
komisí 
V knize ZKUŠEBNI TESTY jsou soustředěny komplexně otázky se 

správnými odpověďmi a to pro § 5, 6, 7, 8, 10 a 11 Vyhl. 50/78 Sb. 
Pokud se budete chtít naučit problematiku Vyhl. 50/78 Sb. vice než 

dobře, jistě privItáte také knihu PšiRUCKA PRO ZKOUŠKY ELEK-
TROTECHNIKŮ, která obě předchozí knihy úspěšně dopläuje texty a 
vysvětleními s obrázky a grafy. 

Baliček jev prodeji za zvýhodněnou akönl cenu 1290 Kč. 

Adresa knihy na Internetu: 
htto://shoo.bemczt121784 

Katalogy tranzistorů 
— doprodej za méně než byla výrobní'cgna 
Souhrnné informace o tranzistorech japonského a asijského původu. V katalo-

zích jsou obsaženy mezní a charakteristické údaje, které obvykle postačí pro 
vyhledáni potřebné náhrady. Ideální pro servisäky. Katalogové listy některých 
tranzistorů se I v dnešní době špatně shánějí na Internetu. Jedná se o výprodej 
skladových zásob. Katalogy už nebudou dotiskoväny. 

Japonské polovodičové součástky 1 

tranzistory 2NJ50...2S131569A — shop.ben.cz/180003 — cena 10 Kč 
...laponské polovodičové součástky 2 

tranzistory 2SC11...2SC3300 — shop.ben.cz/180004 — cena 40 Kč 

Polovodičové součástky 3 

tranzistory ECG10...MJH16110 — shop.ben.cz/180033 — posledních 30 ks na skladě 

pornolte ̂ äni l 
vyčistit siciady. 

,lehl1461 

Zkušební testy ) 

Přehled obvodů Sdv 

CMOS 4000 
2 al 4Ia,. aln,40.. 011aa 

021111 

Institut technické inspekce Praha 

Ušebnf texty 

4. S 
ze zákonů, vyhlášek, 

předpisů á CSN 

i 
urtene pro ) 

rkouiky revizních techniků 
elektrických nfl eel 

a ostatnl gem°. o BIORITIC kit zafizenl 

?DOI 

Přehledy CMOS a TTL — výprodej 
cmos 1 (40xx) — shop.ben.cz/180005 — posledních 30 ks 
CMOS 2 (45xx)— shop.ben.cz/180022 — cena 35 Kč 

TTL 1 (74xx)— shop.ben.cz/180034 — cena 30 Kč 

TTL 2 (741xx)— shop.ben.cz/180039 — cena 30 Kč 

p °vacate nétil i 
čistit %nil „rift  

Televizní technika 3 - přenosové barevné soustavy 
doprodej za méně než byla výrobní cena 

Pojednává o současných přenosových soustavách NTSC, SECAM, PAL, MAC s úvodem o vybraných 
statích z kolorimetrie důležitých pro televizního technika. Po výkladu a přehledu televizních norem se 

uvádějí stručné základy teorie vzorkování a spekter čislicového televizního signálu. 

720 barevných stran za 150 Kč 
shop.ben.cz/120807 

HEN i  117732N [If 
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prenosové barevné soustavy 
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Prodejní mista nakladatelství BEN — technická literatura: 

centrála: Vášinova 5, 100 00 PRAHA 10, fax 274 822 775 (pouhých 200 m od stanice metra ‚Strašnická) 
zásilková služba tel. 274 820 411, 274 816 162, prodejna a distribuce tel. 274 820 211, 274 818 412 

PLZEN, sady Pštatricátniků 33, tel. 377 323 574 OSTRAVA, Českobratrská 17, tel. 596 117 184 
BRNO, Veveří 13, tel. 545 242 353 Internet: http://www.ben.cz, e-mail: knihy@ben.cz 

SK: ANIMA, Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice, tel./fax (055) 601 1262, www.anima.sk, anima@anima.sk 
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k---1 Ýrlk IIII 
PRAKT-ICKÁ 
EKEKTRONIKA 

AI; Radio A\ Wedto 
rot, 

OBJEDNÁVKA PRO ČESKOU REPUBLIKU NA ROK 2009 
Zajistěte si předplatné u naší fray AMARO a získáte své tituly až o 10 Kč/ks levněji!!! 

Spolu s předplatným navíc získáváte výraznou slevu na nákup CD ROM a DVD 
Titul Předplatné 12 čísel Předplatné 6 čísel Objednávku od č.: Množství 

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

Konstrukční elektronika A Radio 222,-- Kč 

Amatérské radio 504,-- Kč 252,-- Kč 

he 
7 

etOE 
1 

Tituly prosím zasílat na adresu: 
Příjmení  
Adresa  

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

Objednávku zašlete na adresu: Amaro spol. s r. o., Zborovská 27, 150 
7i OE - 

00 Praha 

Jméno  

5, tel./fax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 

' 

i OE OE i a7e=rltilit raiwrit UL OE 
- -V 

).„._, .....,„ ,t„„....., _,. 
1::,,-,Itz-; SOE. % - -teV-ege4:43-14ejkAw - witc7;111A 

eteass,'vr, ÄOE- "OE 994 . 

Il li l Titul Cena Množ stvi 
Cana pro naše 
předplatitele Množství 

i II 

1 

CD ROM AR 1996 • 98 220,- Kč 220,-- Kč 
i il 

is CD ROM PE a KE ročník 1996, 1997, 1998 po 290,- Kč po 170,-- Kč 
s ill CD ROM ročník 1999, 2000, 2001,2002 po 350,- Kč po 220,-- Kč 
tgli CD ROM rošnik 2003, 2004 po 350,-- Kč po 220,-- Kč  
, II  CD ROM rošnik 2005 350,-- Kč 220,-- Kä 
II. CD ROM robin( 2006 350,-- Kč 220,-- Kč 

CD ROM rang( 2007 350,-- Kč 220,-- Ke > iid;., CD ROM rošnik 2008 350,-- Kč 220,-- Kč 1 
1:11( DVD AR ročník" 1952 - 1995 1650,- Kč 1150,-- Kč 

W Tituly 

!I 

i 
li 

prosím zasílat na adresu: 

Příjmení Jméno  

Adresa  

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

Objednávku zašlete na adresu: Amaro spol. s r. o., Zborovská 27, 150 00 Praha 5, telifax 257 317 313; e-mail: odbyt@aradioicz 
• 'I Alm: 

Ák, 461 • 



=GI -7.Romc rnps tavuje  
Blíží se léto 
a s ním doba dovolených. Mě-

níme se dobrovolně v putující ko-
čovniky. Mnozí dávají před hotely 
přednost pobytu ve volné přírodě 
pod stany nebo v obytných vo-
zech. A jsou tad, co si vezmou ra-
diostanici a vylezou s ní na pokud 
možno co nejméně dostupný ko-
pec a odtud navazují spojení. Pro 
všechny je společné jedno — ne-
dostatek elektrické energie a s ní 
spojeného minimálního komfortu, 
na který jsme zvyklí. Přičemž pro 
radioamatéry je elektřina zákla-
dem. Podívejme se na výrobky 
z prodejen GM Electronic, které 
nám pomohou nahradit elektric-
kou přípojku při pobytu mimo ci-
vilizaci. 

Začněme malou elektrárnou. 
Přenosný solární panel v po-
době rozkládacího kufříku F-SO-
LAR KUFR skladové číslo 751-
590 (obr. 1) v ceně Kč 2590,- nám 
vyrobí elektřinu ze slunce. Lze ho 
rozložit u stanu, na střeše obyt-
ného vozu, prakticky kdeko-
liv potřebujeme. Svými rozměry 

770 x 520 x 23 mm je lehce pře-
pravitelný, ve složeném stavu vy-
padá • jako větší, notebook. Má 
jmenovité napětí 12 V, v maximu 
17 V a maximální udávaný proud 
je 750 mA. Při dubnové zkoušce 
v expediční Avii, umístěn na 
střeše vozu, při oslunění nabíjel 
akumulátor Pb proudem 840 mA, 

při zatažené obloze cca v 15 ho-
din odpoledne ještě dodával proud 
400 mA. Panel je vybaven několika 
propojkami pro různé druhy spo-
třebičů, uskladněnými v úložném 
prostoru na boku. Není však vyba-
ven pamětí „debilničkem" pro skle-
rotiky. Jistý známý radioamatér si 
jej koupil a coby starší pán, dbající 
na své zdraví, se rozhodl vyzkou-
šet jej ve spojení s radiostanicí při 
vysílání z kopce. Udělal si výšlap 
vzhůru lesem několik kilometrů. 
Nahodil drátovou anténu na strom, 
vybalil radiostanici, rozložil solární 

evaivehkelgrynaedSLteaUd_Aeld Battery A19.5-12,124.5Ah 

O atASIOING IMTRUCTION 2e0 

panel a pak namísto vysílání jen 
pustě zaklel. Zapomněl doma pro-
pojovací kabely a aku ve stanici 
byly vybité. Tak vše zase pokorně 
složil a vydal se zpět k domovu. 
Upevnil si zdraví a navíc prověřil 

své morálně volní vlastnosti v kri-
zové situaci. Ale ještě ten samý 
den vše vyzkoušel doma na za-
hradě. Radiostanice s výkonem 

5 W se dala z panelu napájeti bez 
aku. Večer při vysílání pěl oslavné 
ódy na solární energii a poctivě 
se vyznal i ze své sklerotické vy-
cházky. Vždyť kopce v okolí Vyš-
kova jsou tak malebné. 

Panelem lze napájet některé 
spotřebiče přímo, je ale výhod-
nější jej využívat ve spojení s aku-
mulátory. Pro výlety pěšky nebo 
na kole se nabízejí menší gelové 
bezúdržbové Pb akumulátory 12 V. 

Rozměrově j cenově výhodné jsou 
typy 13-WP 4.5-12 K, skladové číslo 
540-190 (obr. 2) v ceně Kč 273,-, 
s rozměry 90 x 70 x 101 mm 
s váhou 1,3 kg, nebo větší typ 

B-WP 7-12 K skladové číslo 540-
304 (obr. 3) v ceně Kč 319,- o roz-
měrech 151 x 65 x 95 mm a váze 
2,25 kg. Mají dostatečnou kapa-
citu pro provoz QRP radiostanice 

i pro osvětlení stanu a přitom se 
pohodlně vejdou do batohu. Pro 
majitele obytných přívšsů, obyt-
ných aut, ale i na chaty doporu-
čuji gelový akumulátor 12 V s ka-
pacitou 100 Ah, v prodejnách GM 
Electronic dostupný pod názvem 
B-WP100-12, skladové číslo 540-
206 (obr. 4) v ceně Kč 3950,-Tento 
akumulátor používáme k piné spo-
kojenosti v našich expedičních 

obytných Aviích. Za 7 let jsme po-
stupně vystřídali 3 vozy, ale aku je 
všechny přežil a pracuje již „přes-
čas" a stále dobře v zimě i v létě. 
Má rozměry 408 x 173 x 210 mm 
a váží 37,5 kg. Je absolutně bez-
údržbový. 

Pro zájemce o bastlení a po-
kusy se solární energií je v na-
bídce GM Electronic malý solární 
článek, představující základní jed-
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notku k sestavená větší solární ba-
terie SCM040-2V, skladová číslo 
522-012 (obr. 5) v ceně Kč 69,-. 
Dává napětí 2 V při proudu 40 mA. 
Rozměr je 69 x 26 x 3 mm. Bate-

obr. 5 

—  
rie pěti krystalových řezů je vo-
dotěsnš zalita průhlednou zalé-
vací hmotou. Připojuje se pájením 
na výstupnf kontaktní plíšky. Tyto 

obr. 6 

SIR 

články lze spojovat seriově nebo 
paralelně do výkonnější sestavy. 
Jde z nich sestavit vhodný napá-
jecí zdroj, ale také slouží k poku-
sům na pochopení funkce fotovol-
taického článku. 

obr. 7 

Pro chataře je velmi vhodný 
solární panel pro stabilní insta-
laci. Je dostupný po předběžné 
objednávce. SCM1000-17V 

skladové číslo 522-014 (obr. 6) 
v ceně Kč 4390,- dává proud až 
1,09 A a napětí nominální 17,6 V, 
naprázdno až 21,6 V, výkon 18 W. 
Řezy monokrystalů jsou umístěny 
v masivním hliníkovém rámu. 
V obytných autech a přívěsech, 

ale i v chatách bez elektrické pří-
pojky máme často potřebu vyrobit 
si síťové napětí 230 V AC. Máme-li 
akumulátor s dostatečnou kapaci-
tou, můžeme použít některý z mě-
ničů 12 V DC/230 V AC. 

Nám se v Avii velmi osvěd-
čil F-MEN12/230V 300 W, skla-
dové číslo 751-437 (obr. 7) v ceně 
Kč 1390,-. Využíváme jej bez po-
ruchy již několik let. Výkon 300 W 
je dostatečný pro většinu potřeb-

obr. 8 

ných aplikací. Máme jej trvale na-
montován poblíže trakčnfho aku 
uvnitř vozu. Zatím jsme nepozo-
rovali rušení radiostanice od to-
hoto měniče. Trápíme jej i provo-
zem trafopáječky. Přestože jde 
o indukční zátěž, měnič s námi 
má trpělivost. Důrazně však upo-
zorňuji, že žádné měniče se ne-
hodí k napájení klasických zářiv-
kových těles, pokud u těchto těles 
neprovedeme úpravy v zapojení. 
Kdo potřebuje mít k dispozici sí-
ťové napětí 230 V o vyšším vý-

konu, může zvolit F-MEN12J230V 
600 W skladové číslo 751-438 
(obr. 8) v ceně Kč 2950,- o výkonu 
600 W, nebo měnič o výkonu 1 kW 
F-MEN12/230V 1000 W skla-
dové číslo 751-439 (obr. 9) v ceně 
Kč 4250,-. 

Pro pěší batůžkáře, kteří potře-
bují v přírodě nabít svůj mobilní te-
lefon, je určen malý solární nabí-
ječ MW-SBCO3A, skladové číslo 
751-488 (obr. 10) v ceně Kč 349,-. 
V prodejnách GM Electro-

nic v Praze, Thämova 15, v Brně, 
Koliště 9, v Ostravě 28.října 254, 
v Plzni, Dominikánská 7, na Slo-
vensku v Bratislavě, Mlynské nivy 
58 jsou k dispozici ve velkém vý-
běru měniče 12 V DC/230 V AC 

obr. 9 

i Pb akumulátory různých kapacit. 
Další výrobky vhodné pro kempo-
vání jsou i na našich webech www. 
gme.cz a www.gme.sk. 

Budeme účastni i na populár-
ním setkání radioamatérů a cíbfč-
kářů na kopci Sv. Antonínek u Blat-
nice v lokátoru JN88RW 29. a 30. 
května. Přijedle se stanem, kem-
pem či pod širák na krásný roman-
tický kopec v centru Moravského 
Slovácka k pátečnímu večernímu 
ohýnku se zpěvy a vínkem a k so-
botnímu dopolednímu programu 
s tombolou i prodejem. 
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Výkonové LED 
moderní zdroje světla 

Ing. Petr Štál, Tomáš Trávníček 

(Ne)tradični aplikace 
svítivých diod 

Pomineme-li aplikace svítivých 
diod, které jsou jistě každému čtenáři 
známé (tj. využití svítivých diod jako 
indikátorů, podsvětlenl displejů 
apod.), s použitím LED se již dnes 
můžeme setkat např. u velkoplošných 
informačních zařízení (viz obr. 12, 
největší LED displej na světě v Las 
Vegas), v automobilové technice (v re-
flektorech hlavních světel automobi-
lů) nebo u silničních a železničních 
návěstidel (zde se používají tzv. mati-
cová návěstidla). Samozřejmosti je 
i použiti LED v dekorativních osvětlo-
vacích systémech. 

Obr. 12 Fremont Street - Las Vegas 

him inn Molvnl h lam.? 
Hies. LED/toe, ckl«12 

Obr. 13. Výkonové LED žárovka (121 

(Dokončen!) 

Ulití svítivých diod se očekává i na 
místech, která se možná na prvý po-
hled zdajf být jako „vystřižená ze 
sci-fi filmů". Vlivem globálního otep-
lováni se předpokládá nárůst výskytu 
škodlivých bakterií, mikroorganizmů 
a sinic ve vodovodních potrubích. 
Jako jedno z možných řešení k hube-
n1 těchto a jiných nežádoucích mikro-
organizmů v potrubích s pitnou vodou 
se uvažuje nad použitím výkonových 
LED, které bud ou ozařovat vodu prou-
die( potrubím a likvidovat nežádoucí 
mikroorganizmy. Samozřejmě se bude 
jednat o speciální výkonové svítivé 
diody, které budou emitovat zářeni 
v ultrafialové oblasti spektra, přesně-
ji na vinových délkách okolo 265 nm 
a 254 nm, kde jsou účinky záření bio-
logicky velmi silně negativní (germi-
cidnf). 

Ke globálnímu oteplováni a vzniku 
skleníkového jevu, jehož příčinou jsou 
emise CO2 (oxidu uhličitého) vznik-

lého v teperných elektrárnách ph vý-
robě elektrické energie, velmi silně 
přispívá i elektrická energie spotřebo-
vávaná na svíceni. Ta činí asi 20 % 
celkově vyrobené elektrické energie. 
Proto je potřeba pamatovat i na vý-
zkum a vývoj moderních zdrojů svět-
la, které nahradí neefektivní žárovky 
a zářivky obsahující rtuf. Zajímavé 
řešení do budoucna představují tzv. 
výkonové LED žárovky (obr. 13). 

Na závěr části článku věnované 
moderním aplikacím výkonových sví-
tivých diod můžeme v krätkosti zmí-
nit jednu z aplikací výkonových LED, 
která byla vyvinuta na Západočeské 
univerzitě v Plzni. Zde byly vyvinuty 
speciálni výkonové LED žárovky ur-
čené pro aplikaci v návěstních systé-

Obr. 14. Fotogratie výstražnIku 

mech českých drah, konkrétně pak 
pro výstražniky přejezdových zabez-
pečovacích zařízení (obr. 14). 

Ve výstražrůctch Českých drah se 
doposud pro dávání tzv. pozitivního 
signálu (vytvářené kmitavým Juno bí-
lým« světlem) používala jako zdroj 
světla klasická návěstní žárovka se 
dvěma vlákny. Střední délka života 
tohoto zdroje je pouhých 600 h! 

Cílem výzkumného projektu bylo 
vytvořittakový zdroj světla, který by bylo 
možné použít jako úpinou náhradu kla-
sické návěstní žárovky, tj. rozložení 
světelného pole návěstidla a vlastnosti 
emitovaného světla musí vyhovovat 
platným předpisům a normám. 
S využitím technologie výkonových 

LED Luxeon Rebel se podařilo vyvi-
nout speciální výkonovou LED žárov-
ku (obr. 15), jejiž vlastnosti splňují 
všechny požadavky pro použiti ve vý-
stražnicfch českých drah. Navíc ener-
getická spotřeba tohoto zdroje je při-
bližně 15 % klasické návěstní žárovky 
a předpokládaná životnost zařizenf by 
se měla pohybovat okolo neuvěřitel-
ných 50 000 h! 
Z výše uvedeného tedy jasně 

plynou výhody výkonových LED, spo-
čívající v energetické úspoře, velké 
odolnosti a stabilitě (i v náročných pod-
mínkách provozního prostředí), vyso-
ké spolehlivosti a v neposlední řadě 
i extrémně dlouhé životnosti. 

Amatérská konstrukce 
příruční svítilny 
s výkonovou LED 

Pro konstrukci byla vybrána ruční 
přenosná svítilna od firmy Energizer 
(obr. 16). Tato svítilna jev obchodech 

Obr. 15. Počítačový model a prototyp 
výkonové LED žárovky určené pro 

prejezdove výstražniky českých drah 
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běžně dostupná za přijatelnou cenu. 
Výhodou svítilny je konstrukce umož-
ňujici rozložení na jednotlivé části, 
a tedy snadný přistup ke všem důle; 
žitým místům. 

Pro výkonovou LED je nutné pou-
žít chlazená, protože čip i při příkonu 
přibližně 1 W dosahuje rychle vysoké 
teploty, čímž se výrazně snižuje život-
nost součástky. Proto byl použit ma-
sivní chladič o délce asi 3 cm, vyro-
bený z hliniku, který byl vysoustružen 
do vhodného tvaru (z hlediska mecha-
nické konstrukce svítilny - obr. 17). 
Velikost chladiče neni pro danou apli-
kaci kritická, výkonovou LED však ne-
lze provozovat zcela bez chladiče. 

Deska s plošnými spoji, na kterou 
byla připájena výkonová LED, je 
k chladiči přilepena speciálnim dvou-
složkovým tepelně vodivým lepidlem 
s označením WLK5, dodávaným spo-
lečnosti Fischer Elektronik. K upevně-
ni desky k základně chladiče je s dob-
rými výsledky možné použit i běžné 
„vteřinove lepidlo. 

Optika svítilny byla optimalizová-
na pro kryptonovou žárovku, která má 
vlákno umístěné v ohnisku reflekto-
ru. Z tohoto důvodu se osvědčilo po-
nechat část chladiče přesahujici do 
vnitřní strany reflektoru (obr. 18). 

Miniaturní impulznI měnič, jehož 
konstrukce je podrobněji popsána 
dále, byl přilepen k vnitřní straně plas-
tového rámu svítilny pod spínačem 
svítilny. Výstupni svorky impulzniho 
měniče nesmí být zkratovány, jelikož 
by se mohl velmi rychle přehřát a ná-
sledně zničit. 

Obr. 16. Upravená svítilna Energizer 

V zadni části svítilny byl vytvořen 
malý otvor, do kterého byla zasazena 
LED s malým odběrem. Tato LED sig-
nalizuje vybitou baterii. 

Impulzni měnič 
pro napájeni výkonové LED 

Na trhu je poměrné velké množství 
integrovaných obvodů, které je mož-
no použit pro napájení výkonových 
LED. Jedním z velkých výrobců těch-
to obvodů je společnost Linear Tech-
nology [13]. Pro napájeni svitilny 
s výkonovou LED byl v prezentovaně 
konstrukci použit obvod LTC3490, kte-
rý je bezproblémově dostupný i na 
českém trhu. 

Uvedený obvod impulznfho měni-
če je velmi vhodný pro připojeni k jed-
nowattovä výkonové LED v bateriově 
napájených systémech. Obvod pracu-
je jako zdroj konstantniho proudu 
350 mA při napětí na výstupu od 2,8 
do 4 V při napájeni měniče z 1 až 2 
NiMH či alkalických článků. Obvod je 
funkční v intervalu napájectch napětt 
od 1 do 3,2 V. 10 pracuje jako zvyšu-
jící měnič nepěti (tzv. „step-up regu-
lator nebo též „boost regulator") 
s proudovou zpětnou vazbou. 

Jak je patrno z obr. 19, zapojeni 
impulzritho měniče s obvodem 
LTC3490 vyžaduje pouze minimum 
externích součástek. 

Obr. 17. Chladič výkonové LED 

Obr. 18. Sestava chladiče 
výkonové LED a reflektoru svítilny 

V době sepnutí vnitřniho tranzisto-
ru (zapojeného mezi vývody SW 
a GND) se akumuluje energie do cív-
ky Ll a proud zátěže je hrazen 
z kondenzátoru Cl, jenž je součásti 
výstupnlho filtru. Při rozepnuti tran-
zistoru se okamžitě změní polarita 
napětí na cívce Ll. Napěťový úbytek 
na cívce Ll je přičten k napájecímu 
nape!, tedy výstupní napětí obvodu 
je větší než napěti na jeho vstupu. 

Spínací kmitočet impulznfho měni-
čeje nastaven pevně na 1,3 MHz. Bez 
zátěže je výstupnf napětf omezeno na 
4,7 V. Klidový proud zapojení je men-
ší než 1 mA a účinnost měniče je vyš-
šf než 90 %. 

Pokud se napájecl napětí obvodu 
zmenšl pod 1 V, obvod díky funkci sig-
nalizace vybité baterie sepne výstup 
LOBAI, ke kterému je přes R2 připo-
jena katoda LED s malým příkonem 
a tato LED se rozsvítí. Anoda LED 
s malým příkonem je připojena ke 
svorce X3. Zmenší-li se napájecí na-
pěti obvodu pod 0,85 V, obvod se vy-
pne, čfm₹ jsou baterie lépe chráněny 
proti zničeni. Je-li napětí baterii vět-

než je potřebné k dosažení poža-
dovaného výstupnfho proudu obvodu 

Obr. 19. Zapojení impulzniho měniče 
s obvodem LTC3490 

zw, 
Obr. 20. Otisk motivu svrchní s rany 
desky s plošnými spoji v měřítku 2:1 

Obr. 21. Rozmístěná součástek na 
desce měniče 
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Samočinné odpojení baterie 
při poklesu napětí 

Tento obvod používáme již delší 
dobu v několika elektronických zařize-
nich a v přípravcích na vybíjení NiCd 
a NiMH akumulátorů před nabíjením. 
Přípravek je jednoúčelový vždy pro po-
užívané zařízeni, schéma má hlavně 
sloužit pro vlastní inspiraci. Příprav-
ky slouží bez poruchy déle než dva 
roky. 

Popis přípravku 

Přípravek se zapojuje mezi napá-
jecí baterii a spotřebič, nebo při dovy-
bljenf sestavené baterie mezi baterii 
a zátěž. Napětí na vstupu přípravku 

Obr. 1. Samočinné odpojená baterie 

může být od 3 do 15 V. Maximální 
proud je omezen pouze parametry po-
užitého spínacího tranzistoru, v na-
šem případě to je 1 A. Ph dostateč-
ném napětí baterie je sepnut tranzistor 
T2, který napájí zařízení nebo vybíje-
nou baterii. Ph poklesu napětí na ve-
likost nastavenou trimrem se uzavřou 
tranzistory a zařízení se odpojí od 
napájecí baterie. Nedojde tak k hlu-
bokému vybiti dobfjecích článků a je-
jich poškození. 

Schéma zapojená přípravku je na 
obr. 1. Rezistor R1 s trimrem P1 tvoří 
napěťový dšlič, kterým se nastavuje 
ovládací napětí do báze tranzistoru 
Ti. Rezistor R2 zapojený z kladné vět-
ve do kolektoru Ti uzavírá přes rezis-
tor R3 tranzistor T2 při uzavření tran-
zistoru Ti. 

Funkce přípravku je následující: 
pokud je na bázi tranzistoru T1 z děli-
če R1 a P1 napětí dostatečné k ote-
Went Ti, je Ti sepnutý a tim se na 
kolektor T2 a rezistor R3 dostane zá-
porné napětí zdroje. Proud prochäze-

jíci přes R3 do báze otevře tranzistor 
T2, který sepne. 

Oživení přípravku 

Oživení je velice jednoduché. Po-
třebujeme pouze regulovatelný zdroj 
s napětím v rozsahu napětí baterie 
a měřicí přístroj (OMM). Běžec trimru 
P1 vytočíme směrem k vývodu zapo-
jenému na záporný pól napájení. Pří-
pravek připojíme na regulovatelný 
zdroj a na výstup mezi kolektor T2 
a záporný pól zdroje připojíme malou 
žárovku nebo LED se sériově zapoje-
ným rezistorem. S měřicím přístrojem 
připojeným ke zdroji nastavíme napě-
tí' při kterém se mä baterie odpojit. 
Nyní otáčíme běžcem trimru P1 sin& 
rem k vývodu zapojenému k rezistoru 
R1, dokud se nerozsvítí žárovka nebo 
LED. Znamená to, že tranzistor T2 je 
sepnutý. Napětí na výstupu bude men-
šf o úbytek na sepnutém T2. Změnou 
napětí zdroje vyzkoušíme funkci pří-

pravku. 
Vlastní proudová spotřeba příprav-

ku při vypnutí je nepatrná. Z popisu 
vyplývá, že přípravek hlídá pouze 
spodní hranici napětí baterie. 

Vlastimil Vaguer 
a Miroslav Lizner 

)
(tj. 350 mA), je obvod LTC3490 scho-
pen periodického odpínání zátěže (vý-
konové LED) od zdroje napájecího 
napětí tak, aby byl po celou dobu pro-
vozu zachován prakticky konstantní 
výstupní proud. 

Oproti nejjednoduššímu katalogo-
vému zapojení byl do zapojení na 
obr. 19 přidán blokovací kondenzátor 
C2, předřadný rezistor R2, který ome-
zuje proud indikační LED, a konden-
zátor C3, který v paralelní kombinaci 
s kondenzátorem C2 a rezistorem R1 
zabezpečuje zpomalený náběh i vy-
pnuti obvodu. 
S uvedenými součástkami je mě 

nič navržen pro výkonovou LED Lu-
xeon Rebel emitující bilé syštlo, na 
které je při provozu úbytek napětí při-
bližně 3,4 V. Napájení výkonové LED 
bylo vyřešeno tak, že záporný kontakt 
napájecí baterie prima dosedá k hli-
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Obr. 22 
Závislost výstupniho proudu 1„t 
měniče na napájecfm napěti Ubat 

(měřeno při zátěži 9,2 0) 

nfkověmu chladiči. Přívod ke kontak-
tu katody výkonové LED (svorka X4 
na obr. 19 a 21) je k chladiči přichy-
cen šroubem. Přívod k anodě výko-
nové LED je veden z impulznfho mě 
niče (svorka X3) přes konektor. 
Napájecí přívod anody LED tedy lze 
při výměně batedí jednoduše rozpojit 
a provést potřebný úkon. 

Kladný pól napájecí baterie (resp. 
sestavy napájecích baterii) je připo-
jen ke svorce X1, záporný pól baterie 
je připojen skrze tlačitkový vypinač ke 
svorce X2. Otisk motivu desky s ploš-
nými spoji na straně součástek je uve-
den na obr. 20 (resp. obr. 21). 

Závěr 

V současně době se v českých ob-
chodech velmi často objevují ruční 
svítilny s výkonovou LED od nejrůz-
nějších výrobců. Nutno poznamenat, 
že u levnějších modelů neni pro udr-
žení konstantního napájecího proudu 
výkonové LED použit impulzní měnič, 
ale LED je přímo připojena k soustavě 
baterií. Toto řešení je však velmi ne-
vhodné. Prahové napětí LED se silně 
mění v závislosti na teplotě, a tak se 
podle teploty čipu výkonové LED 
může silně měnit svítivost. Svítivost 
se silně mění i podle stavu napáje-
cích baterií. 
K přibližnému určení mezi napáje-

cích napětí' ve kterých lze měnič pro-
vozovat, a ověření údajů z katalogo-

vého listu byla změřena vstupně-vý-
stupnf charakteristika měniče při kon-
stantní zátěži tvořené rezistorem 
o odporu 9,2 ≤2 (obr. 22). 

Provedeno bylo i měření základ-
nich fotometrických veličin. Ze vzdá-
lenosti 1 m byla naměřena osvětlenost 
68,1 lx. Pomocí Lambertova zákona 
lze jednoduše určit svítivost světelně-
ho zdroje (ruční svítilny), která je rov-
na 68,1 cd. 

Seznam součástek 

R1 1 MII, SMD 0805 
R2 3,3 kf2, SMD 0805 
C1 4,7 pF, SMD 1206 
C2 100 nF, SMD 1206 
C3 1 pF, SMD 1206 
101 LTC3490, S008 
L1 3,3 pH, SMD 1210 

Literatura a odkazy 

[1] www.cree.com 
[2] vvvwv. philipslumileds.com 
[3] www.osram.com 
[4] www.seoulsemicon.com 
[5] wvvw.edison-opto.com.tw 
[6] www.enfis.com 
[7] www.hyledchmacom 
[8] www.lednium.com 
[9] vvww.lexedis.com 
[10] vvww. powerled.com 
[11] vvww.ledengin.com 
[12] www.nahradazarovek.cz 
[13] www.linearcom 
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VFO pro 3,5 až 3,8 MHz 
tak trochu jinak 

Libor Janko, OK1JTZ 

Ve chvíli, kdy se nám „déčkařům" otevřela KV pásma, netrpělivě 
jsem se vrhl do stavby transceiveru pro pasmo 80 m. Při brouzdá-
ni po internetu mě zaujaly stránky http://lpistorchez-alice.fr/ 
radio2.htm od F6BQU, kde je popsáno několik zajímavých konstruk-
ci QRP zařízení. Nakonec volba padla na minitransceiver ANTEK. 
„Antka" jsem dokončil těsně před předloňskými Vánocemi a bě-
hem nich jsem s ním udělal 'několik desítek krásných spojení a tak 
nějak si „ohmatal" provoz v pásmu 80 m. Pěkné reporty a i po-
chváleni modulace mě přesvědčilo o tom, že by bylo dobré vybavit 
ANTEK lepším a stabilnějším VFO. 

V původním zapojení je řešen jako 
Colpittsův oscilátor s ladicím konden-
zátorem s kapacitou 15 pF. Už pro-
blém sehnat alespoň podobný, když 
ut ne stejný kondenzátor a následné 
použitá dostatečného převodu tak, aby 
laděrd bylo jemné, cena celé této se-
stavy a v neposlední řadě mechanic-
kä konstrukce může mnoho zájemců 
o stavbu nakonec odradit. Rozhodl 
jsem se pro novou stavbu s Um, že 
ANTEK vybavím kmitočtovou synté-
zou. Během realizace, kdy jsem čer-
pal z různých zdrojů, mě zaujalo zají-
mavé zapojení VFO, které ve smyčce 
využívá zpožďovací linku z barevného 
televizoru. Poměrně jednoduché za-
pojeni, které by vyřešilo kmitočtovou 
stabilitu a ladění 10otáčkovým poten-
ciometrem i použitá potřebného pře-
vodu, tedy zjednodušená celkové me-
chanické konstrukce zařízeni. 
I cena potenciometru (Aripot) 

250 Kč (GES) je poměrně příznivá 
k ceně celého zařízeni. Po částečně 
úpravě zapojeni z původnlho prame-
nu mě dosažené výsledky natolik 
uspokojily, že jsem navrhl samostat-

nou desku s plošnými spoji. VFO lze 
poet např. jako přídavné nebo inte-
grovat do jakéhokoliv zařízeni. 

Základní technické údaje 

estupnl kmitočet: 
8,62 až 8,92 MHz 

pro mf kmitočet 5,12 MHz 
(příčkový krystalový filtr). 

estupni impedance: 50 
estop?! napětí: 200 až 250 mV. 
Potlačení 2. harmonické: 

lepší jak 60 dB. 
Potlačení 3. a 0/Mich harmonických: 

lepši jak 75 dB. 

Popis zapojení 

Napěťově řízený oscilátor T1 pra-
cuje v žádaném výstupním rozsahu 
kmitočtů. Napětí pro směšovač je vy-
vedeno přes oddělovací zesilovač 
s T2 a pásmovou propust realizova-
nou mírně nadkriticky vázanými rezo-
nančními obvody, která se výrazně 
podílí na potlačení nežádoucích pro-
duktů. Na tento výstup je navázán od-
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dělovaci stupeň s T3 pro čislicovou 
stupnici. 
Z kolektoru T1 je signál veden na 

vstup děličky 1:128, obdélníkový sig-
nal na výstupu je derivován členem 
RC. Jehlové impulsy jsou zeslleny 
tranzistorem T4. Tento zesílený sig-
nal je veden přímo na vstup S klop-
ného obvodu RS a současně přes 
zpoždovaci linku a zesilovač s T5 na 
vsup R. Impuls přicházející na vstup 
S nastaví klopný obvod RS na logic-
kou 1, impuls prošlý zpožďovací lin-
kou na vstup R vrátí klopný obvod do 
výchozího stavu log. 0. Sled impulsů 
z děličky vytvoří tedy na výstupu klop-
ného obvodu obdélníkové napětf, 
jehož střída je úměrná kmitočtu osci-
látoru. Toto napětí se integračním čle-
nem R14, C15 a R15, C17 převede na 
stejnosměrné a přivádí se na invertu-
pci vstup operačního zesilovače pra-
cujicfho jako komparátor napětí. Na 
neinverturl vstup se přivádí referenční 
napětí z napštového děliče, jehož sou-
částí je proměnný 10otáčkový poten-
ciometr P2. Komparátor porovnává 
obě napětí a jeho výstupní napětí vy-
hlazené dolní propustí RC ovládá ka-
pacitní diody v obvodu oscilátoru. 
VFO se tedy ladí potenciometrem, 
změnou referenčního napětí. 

Zpožďovací linka je stejná, jaká se 
používá v barevných TV. Zpožděni 
64 ps odpovídá kmitočtu 15 625 Hz, 
který vynásoben dělicím poměrem 
děličky určuje schopnost přeladěni 
oscilátoru (15 625 x 128 = 2 MHz). To 
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znamená, že oscilátor může pracovat 
v rozsazích násobků 2 MHz, např. 
2 až 4 MHz, 4 až 6 MHz nebo 6 až 
8 MHz atd. Nejvyšší použitelný kmi-
točet je dán kvalitou zpožďovací linky 
a schopnosti děličky. Na okraji dané-
ho pásma se začíná projevovat nesta-
bilita, a tak není vhodné volit mf kmi-
točet tak, abychom se pohybovali 
v této oblasti. Takže pokud je to mož-
né, volíme mf kmitočet tak, abychom 
se pohybovali v okolí středu daného 
pásma přeladěni, nebo zvoláme dělič-
ku s jiným dělicím poměrem a tím 
změníme pásmo přeladěni VFO. 

Na pozicich D1 až D4 byly použity 
varikapy BB105. Dva jsou osazeny ze 
strany součástek a dva ze strany spojů 
s minimálními vývody. V případě, že 
použijete BB109, postačí 2 kusy těch-
to varikapů. 

Konstrukce 
a oživeni VFO 

VFO je osazen na jednostranné 
desce s plošnými spoji, viz foto. Na 
desce v mém případě chybí P1 a P3, 
které slouží k nastavení potřebného 
přeladěni v celém rozsahu 10otáško-
vého potenciometru. Byly postaveny 
3 kusy VFO a všechny pracovaly na 
první zapojeni. Pokud věnujeme po-
zornost kontrole součástek před za-
pájením a pečlivě navineme potřeb-
né cívky, neměly by být s oživením 
\Mel problémy. Cívky jsou navinuty 
na tzv. npardubických" kostrách, kte-
ré byly použity ve velmi rozšířených 
zařízeních jako VXW100, PR21, 
PR11, VR20, VR21, ze kterých je 
možno tyto kostřičky vytěžit. Na těla 
kostřiček jsou navléknuty papírové 
podložky 5 a zafixovány „vteřinovým° 
lepidlem, které slouží jako dorazy pro 
vinutí (obr. 4). Jádra jsou použita N05 
(modré označení) ze sortimentu bý-
valého podniku PRAMET Šumperk, 
nebo podobná pro kmitočty 5 až 
10 MHz. K oživení VFO potřebujeme 
minimálně vf milivoltmetr, šítaš a nej-

lépe ručkový voltmetr, i když čislico-
vý multimetr též vyhoví. Ručkovým 
lépe sledujeme změnu ladicího nap& 
tí pro varikapy. VFO, jak píšu výše, 
by mělo pracovat na první zapojeni, 
presto je vhodné osad it jednotlivé cel-
ky a oživit je. Máme-li možnost na-
stavit pásmovou propust L2, L3 roz-
mitaným generátorem (wobblerem), je 
dobré nejdříve osadit na desku tran-
zistor T2 včetně C3, R3 až po T3 a R5, 
tedy oddělovací zesilovač pro stupni-
ci. Dále osadíme všechny blokovací 
kondenzátory napájení včetně elekt-
rolytických a oddělovací rezistor R6. 
Přivedeme napájecí napětí a na C3 
přivedeme signál z wobbleru. Sondu 
zapojíme na výstup pro směšovač. 
Změnou indukčnosti (šroubováním ja-
der) nastavíme šířku pásma asi na 
0,5 MHz pro pokles 2 dB v pfelad'o-
vaném pásmu. Pokud je šířka pásma 
velká, zmenšením kapacity C6 a na-
opak dosáhneme potřebné šířky. Vý-
sledná křivka by měla být mírně nad-
kritická, viz foto na obr. 5, Pokud tuto 
možnost nemáme, zapojíme i obvo-
dy oscilátoru, a laděním L2 a L3 se 
snažíme dosáhnout stejný efekt, tedy 
pokles výstuprdho vf napětí maximál-
ně 1 dB v celém přelacfovaném pás-
mu. Výstupni napěti kontrolujeme vf 
milivoltmetrem nebo osciloskopem. 
Výstupni napětí by mělo být v rozsahu 
200 až 250 mV, na osciloskopu roz-
kmit špička-špička asi 800 mV. Na ko-
lektoru Ti by měl být rozkmit napětí 
1,5 až 2 V. Je-li vše v pořádku, osadí-
me 101, tranzistory T4 a T5, zpožďo-
vací linku a 102. Připojíme opět 
napájení a na výstupu děličky kontro-
lujeme obdélníkové napětí o rozkmi-
tu 5 V s kmitočtem 128x menším než 
je frekvence oscilátoru. Na kolektorech 
tranzistorů by měly být úzké záporné 
impulsy 0,5 ps, rozkmit asi 11 V. Na 
výstupu klopného obvodu RS jsou ob-
délníkové impulsy, jejichž střída se 
mění v závislosti na kmitočtu oscilá-
toru, což simulujeme změnou polohy 
jádra v cfvce. Chová-li se vše podle 

Obr. 4. Proveden! cívek 

Obr. 5. Sejmutá křivka pásmové 
propusti 

popisu, osadíme zbylé součástky 
včetně viceotáškového potenciomet-
ru (Aripotu) a přistoupíme k nastaveni 
pásma přeladěni v celém rozsahu otá-
čení potenciometru trimry P1 a P3. 
Trimry nastavíme na minimální odpor, 
na P2 budeme mit tedy napětí 12 V. 
Potenciometr natočíme tak, že na be-
ci nastavíme napětí 5 V. Potom já-
drem cívky L1 prolad'ujeme a zároveň 
voltmetrem kontrolujeme ladicí napětí 
pro varikapy v bodě spojení R21, C20 
a R22. Jakmile se „zachytí" regulační 
smyčka, začne se toto napětí plynule 

Obr. 2 a 3. Deska s plošnými spoji VFO a rozmistění součástek na desce 
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)
měnit v rozsahu asi O až 8,5 V. Jádrem 
cívky nastavíme napětí 3 až 4 V. Po-
tom natočíme P2 k P1 a změnou P1 
nastavíme horní hranici požadované-
ho kmitočtu, pak otočíme P2 k P3 
a nastavíme dolní požadovaný kmito-
čet. Vše opakujeme několikrát, jelikož 
se nastavení vzájemné ovlivňují. 

Jakmile máme přeladění nastave-
no, zkontrolujeme voltmetrem napětí 
pro varikapy, mělo by se pro pásmo 
přeladění pohybovat v rozmezí 2 až 
6,5 V. Případnou odchylku doladíme 
nepatrnou změnou polohy jádra L1. 

Pokud bychom se během nastavo-
vání pásma přeladění trimry P1 a P3 
dostali do ‚mrtvého' stavu, kdy se 
nebude kmitočet měnit, změníme po-
lohu jádra L1. Na závěr znovu zkont-
rolujeme úroveň výstupnlho vf na* 
tf. Maximální pokles by měl být pro 
celé pásmo menší jak 2 dB. Tim je 
oživeni dokončeno a VFO je připra-
ven k použití. 

Závěr 

VFO splňuje požadavky kladené na 
toto zařízení pro ORP. Byly postave-
ny dva kusy minitransceiveru ANTEK, 
ve kterých již byla deska s plošnými 
spojitransceiveru upravena přímo pro 
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Obr. 6. Spektrum VFO 
v pásmu 8,5 až 9 MHz 
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tento VFO, viz foto na obr. 9. Je sa-
mozřejmé možné použit původní des-
ku a do transceiveru integrovat desku 
VFO z obr. 2 tak, ze vynecháme pů-
vodní obvody oscilátoru a desku me-
chanicky upevníme nad originální des-
ku a propojíme krátkými kablfky. 

Desku s plošnými spoji lze objed-
nat na adrese ttoklýz@seznam.cz. 
Na tuto adresu možno směrovat i pří-
padné dotazy zájemců o stavbu. 

Rozpis součástek 

R1, R3, R4 
R2 
RS 
R6 
R7, R8 
R9, R11, R13 
R10 
R12, R19 
R14, R15, R16 
R17, R18 
R20 
R21 
R22 
P1, P3 
P2 

C1, C5, C7 
C2, C3, C8 

120 kn 
390 n 
470 12 
100 n 
47 kn 
1 kn 
220 n 
3,3 Mn 
220 kn 
3,3 kn 
120 kn 
10 kn 
100 kn 
64V-20K0 (trimr - GES) 
534-5K00 (Aripot 
10otáčkový - GES) 
47 pF 
33 pF 
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Obr. 7. Spektrum VFO 
v pásmu 1 až 100 MHz 
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Obr. 8. Osazené deska VFO 

C4 1 nF 
C6 5,6 pF, nestaví se 

při oživeni 
C9, C15, C16, 
C17, C20 10 nF 
C10, C13, C21 100 nF (5 ks) 
C11, C14 10 pF 
C12 470 pF 
C18 3,9 nF 
C19 220 nF, svitkový 
Ti, 12, T3 BF245A (B) 
T4, T5 BC5475 • 
D1 až D4 BB105 (nebo podob-

né, při použiti BB109 
postačí 2 ks) 

D5 1N4148 
D6 Zenerova dioda 5 V 
101 74HC4024 
102 4011 
103 CA3140 
zpožďovací linka 64 ps z barevného TV 
L1, L2, L3 kostry cívek tzv. ‚par-

dubické' průměr 5 mm 
včetně hliníkového 
krytu, jádro 0 3 mm 
NOS (Pramet) 

Navíjecí předpis cívek 
Nejprve navineme vazební vinutí 
a potom vinutí hlavni (viz obr. 4) 

L1 vazební vinutí 5 z lakovaným 
drátem 0 0,15 mm 
hlavni vinuti 25 z lakovaným 
drátem 0 0,15 mm 

L2 25 z lakovaným drátem 
0 0,15 mm 

L3 vazební vinutí 6 z lakovaným 
drátem 0,15 mm 
hlavni vinutí 25 z lakovaným 
drátem 0 0,15 mm 

Literatura 

[1] Daneš, J. a kol.: Amatérská radio-
technika a elektronika. Díl 3. Naše 
vojsko 1988. 

[2] Jedlička, P.: Přehled obvodů řady 
CMOS 4000. BEN 1994. 

Obr. 9. Upravený transceiver ANTEK 



Baluny na KV pásma (2) 
Jindra Macoun, OK1VR 

Článek navazuje na 1. část článku v PE 4/2009 konstrukčním popisem cívko-
vého balunu, navinutého koaxiálním kabelem RG 58 na „vzdušném" jádru. Po-
psaná měření prokázala dobré vlastnosti v pásmu 1,8 až 30 MHz. 

Úvodem 

stručně o účelu symetrizace při na-
pájení symetrických antén nesymetrický-
mi — koaxiálními napáječi. 

Symetrizace má především zabránit 
zářeni ze stínění koaxlálniho kabelu. 

Vf proud z vnitřní strany stíněni se na 
výstupu z kabelu větvi na proud tekoucí 
do připojené části anténního zářiče a na 
proud, přecházející na vnější povrch stí-
aril. Lze tomu zabránit obvodem 
s vysokou vstupní Impedanci, která 
tento nežádoucí povrchový proud 
a jeho nepříjemné účinky omezí. Tuto 
funkci zabezpečují oddělovací nebo sy-
metrizačni obvody — baluny nejrůznějšich 
typů a provedení. 

Za jistých okolností může být impe-
dance na konci stíněni již dostatečně vel-
ká i bez oddělovacího obvodu. Ovlivňuje ji 
délka kabelu, jeho instalace, i zakončeni 
u radiostanice. Obecně platí, že výhod-
nějš1 podmínky nastávají u lichých ná-
sobků čtvrvInných délek kabelu. Proto se 
tento efekt neuplatní v širšim kmitočto-
vém pásmu, kdy je (širokopásmový) sy-
metrizačrif obvod žádoucí, popř. nezbyt-
ný. 

Obr. 3. Mě fen! balunu, zakončeného 
odporem 50 (8 x 100 () 
anténním analyzátorem 

Drive než přejdeme k běžně používa-
ným oddělovacím obvodům na feritových 
jádrech, popíšeme méně používaný, ale 
jednoduchý a účinný širokopásmový sy-
metrizačni obvod — balun, navinutý z ko-
axiálnlho kabelu. 

Širokopásmový balun 1: 1 

Klasickým symetrizačním obvodem — 
balunem, používaným hlavně v pásmech 
VKV, je čtvrtvInný zkratovaný úsek sy-
metrického vedení. 

Poprvé, a to v r. 1944 jej popsal G. 
Guanella Podle něj je proto také znám 
jako guanella-balun. Od té doby byla pod 
různým označením publikována i patento-
vána rada konstrukčních modifikaci, kte-
ré pracuji na stejném principu [2]. 

Vysoká vstupní impedance tohoto 
čtvrtvinného zkratovaného obvodu — balu-
nu, připojeného na svorky symetrické an-

brání vzniku povrchových proudů 
na koaxiálním napáječi, provlečeném ke 
svorkám antény jedním vodičem balunu, 
a svým symetrickým uspořádáním záro-
veň zabezpečuje v širšim kmitočtovém 
pásmu napájeni symetrické antény nesy-
metrickým koaxiálním kabelem. 

Symetrie napájeni je dána symetrií 
konstru kění ho řešeni. Ovlivňuje ji délka 
obnaženého vnitřního vodiče mezi antén-
nimi svorkami symetrizačniho vedení, 
popř. délka zkratu obou stínění na konci 
vodičů. 

Konstrukce, běžná na VKV, je princi-
piálné použitelná také na jednotlivých 
KV pásmech. Z rozměrových důvodů je 
tam však sotva realizovatelná. 

Jedna z modifikaci štvrtvInného balu-
nu, zabezpečující symetrické napájení na 
několika KV pásmech, je znázorněna na 
obr. 2. 

Oba ,,čtvrtvInné" vodiče jsou navinuty 
jako cívky. V popisované úpravě jsou 
uspořádané souose jako jedna ,,pülvInná 
cívka", resp. jako paralelni rezonanční 
obvod připojený na svorky antény. Re-
zonanční kmitočet, daný indukčností 
a vlastní kapacitou této ,,civky", lze snad-
no určit pomoci GDO. Měl by být vyšší 
než maximální provozní kmitočet symetri-
zované antény. Vlastní a vzájemná in-
dukčnost obou souose uspořádaných vi-
nutí bude vykazovat v poměrně širokém 
pásmu dostatečně velkou impedanci, kte-
rá prakticky neovlivni nízkou impedanci 
(50 SI) připojené antény. Koaxiální napá-
ječ je do balunu zaveden uprostřed obou 
cívek, v místě nulového vf potenciálu. 

Konstrukční popis 

Balun s 2 x 5,5 tšsnými závity je nevi-
nut dvojici 173 cm dlouhých ůseků koaxi-
álního kabelu RO 58 C/U, 0 5 mm (GES-
-ELECTRONICS), uvnitř 75 mm dlouhé 
novodurové (instalační) trubky o průměru 
109/105 mm. 

60  

50 fl symetricky —D. 
C 

50 šk 
nesymetricky 

2 x 5,5 závitů PG 58  

komp 
kapacita 
12 cm 
PG 58 

Obr. 1. Schéma cívkového balunu 
s hlavními rozměry 

Nesymetrický, koaxiálnl vstup balunu 
je uvnitř trubky připojen k panelovému 
konektoru PL (A). 

Symetrický výstup vinuti je připojen 
na protilehlých krajích trubky k pájecím 
okům pod šrouby (M4 x 10) se vzájem-
nou rozteči 60 mm (B, C). Na vnějš1 stra-
ně trubky jsou zároveň kabelová oka pro 
připojeni symetrické antény nebo symet-
rického vedeni. 

Stínění obou kabelových úseků jsou 
tak na jednom konci připájena k okům 
pod protilehlými přírubovými šrouby ko-
nektoru PL a na druhém konci k pájecím 
okům pod šrouby symetrického výstupu. 
Vnitrni vodič „aktivnihou úseku je na jed-
nom konci uvnitř cívky připájen ke koliku 
konektoru PL (A) a na druhém konci (B) 
je galvanicky připojen k protilehlé svorce 
symetrického výstupu (C) pomoci asi 

Obr. 2. a) Spoje' u koaxiálního vstupu A 
na panelovém konektoru PL; b) a c) spo-
je u svorek symetrického výstupu B, C 
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65 mm dlouhé a 15 mm široké spojky 
z pocínovaného plechu (obr. 2 a, b, c). 

Mezi vnější (anténní) konec vnitřního 
vodiče aktivniho úseku a jeho stínění 
u svorky symetrického výstupu (B) je zá-
roveň připájen paralelnl kompenzační 
kondenzátor. kterým je 15 cm dlouhý (ne-
zkratovaný) úsek téhož kabelu RO 58, 
který (jak bude dale zmíněno), kompen-
zuje parazitni indukčnost spojky a posou-
vá impedančni průběh zakončeného balu-
nu do středu Smithova diagramu, takže 
minimalizuje čsv zakončeného balunu. 

Předností zvoleného experimentál-
ního uspořádání je snadná realizace 
amatérskýml prostředky. Jedinou kon-
strukční částí je (novodurová) izolační 
trubka, která nese vstupní i výstupni 
svorky balunu a zároveň tvaruje a chrání 
jeho vinutí. 

Max. vf výkon přenášený balunem 
závisí jen na výkonové zatižitelnosti po-
užitého koaxiálnlho kabelu. U kabelu 
RO 58 je to až několik set wattů. Pro ob-
vyklých 100 W lze balun navinout z „mini-
aturnihe typu RO 174 (drive VLEOY 50-
-1,5, nebo kvalitnějšiho VBPAM 50-1,5) 
na mens'( průměr s větším počtem závitů, 
pomoci GDO. 

Pro experimentováni, ale i pro trvalou 
instalaci antény je výhodné zavěsit balun 
s anténou na izolační lano provlečené 
trubkou balunu. Mimo jiné výhody tim 
klesnou pevnostní nároky na anténní vo-
diče i na jejich mechanické upevnění 
k balunu a k závěsným bodům. Pak je vý-
hodnější umístit výstupnl symetrické 
svorky také na spodní stranu trubky. 
i když se tím o 2 x 1/2 závitu zvětší celko-
vý počet závitů. Vzhledem k širokopás-
movosti balunu to prakticky neovlivní jeho 
příznivé vlastnosti. Zatékání vody omezí 
krátké svislé „odkapávače" na závěsných 
vodišlch, popř. zaviškováni balunu při tr-
valé instalaci. 

Vlastnosti balunu 
a jejich měřená 

Tento „netransformační" balun (1:1) 
by tedy měl přenášet prakticky beze změ-
ny impedanci přizpůsobené symetrické 
antény na výstupni konektor PL. Jedno-
duše se tato funkce ověřuje reflektomet-
rem na koaxiálním výstupu balunu, za-
končeném na symetrických svorkách 
(bezindukčním) rezistorem 50 D. Za vy-
hovujIcl se považuje ČSV 5 1,2. 

Popsaný balun tyto požadavky splňuje 
v pásmu 3,5 až 30 MHz. Pouze v pásmu 
1,8 MHz je ČSV = 1,6, jak je zřejmé z im-
pedančnI křivky na obr. 4. 

Dale popsaná měření jsou užitečná, 
např. při alternativním návrhu balunu na 
jiná pásma, popř. s jinými konstrukčními 
prvky. 
Z pouhého průběhu čSV na koaxiál-

ním výstupu balunu nelze zjistit skuteč-
nou impedanci na symetrickém výstupu, 
ze které je třeba vycházet, majl-li se 
vlastnosti balunu dale optimalizovat. čSV 
na konektoru PL se totiž měří až za napá-
ječem, stočeným do cívky balunu. Jeho 
délka sice čSV nemění, ale impedanci 
přesto transformuje. Proto je nezbytné ur-
čit impedanci na PL konektoru. V amatér-
ských podmínkách ji změříme nejsnad-
něji některým z dostupných anténnich 
analyzátorů. 

Postup měření: 
1. Na konektoru PL byla změřena im-

pedance na počátečních kmitočtech jed-
notlivých amatérských KV pásem. 

2. Naměřené hodnoty byly normalizo-
vány (vztaženy) na 50 12, tzn. děleny 50 
a pak znázorněny na Smithově diagramu 
s normalizovanými hodnotami. Vzhledem 
k malým hodnotám čsv je pro čitelnější 
ilustraci použit zvětšeny výřez diagramu 
omezený maximálním čSV = 2 (obr. 4). 
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3. Na každém kmitočtu pak byla nor-
malizovaná impedance přepočtena, tzn. 
„přetočena" kolem středu diagramu smě-
rem „k zátěži", tzn. na svorky antény (si-
mulované zatěžovacím odporem 50 52, 
složeným z osmi rezistorů 100 0) o vino-
vou délku navinutého kabelového úseku. 
Jeho fyzická délka je 1,73 m, elektrická 
délka d = 1,73 x 0,66 = 2,62 m. (0,66 je 
činitel zkráceni PE dielektrika kabelu 
RO 58). 

Vlnové délky dü na měřených kmito 
čtech tedy die 

f [MHz] 1,8 3,5 7 14 21 28 
cl4 0,016 0,03 0,06 0,12 0,18 0,244 

(Podrobněji byl tento „historický kru-
žítkový" postup probrán v PE 3/2009. 
Rychlejel a přesnější přepočet impedanci 
umožňuje snadno dostupný, jednoduchý 
počítačový program TLD, zmíněný v zá-
věru. 

Průběh impedanci přepočtených na 
symetricky vstup balunu, zatížený rezis-
torem 50 n, má indukční charakter, typic-
ký pro tento typ balunu. 

4. Paralelní kapacitou k symetrickým 
svorkám balunu můžeme celou impe-
daněni křivku posunout do středu, a zlep-
šit tak i jejl průběh na konektoru PL, jak 
je viděti na obr. 4 (červená křivka). 

Kapacitou může být pevný kondenzá-
tor nebo krátký úsek kabelu RO 58, jehož 
kapacitu lze nastřihat na optimální veli-
kost. U popisovaného balunu činila délka 
kompenzačního „kabelového" kondenzá-
toru 12 cm. 

Kapacita každého koaxiálního kabelu 
s vinovou impedanci 50 D činí 99 pF/m. 
Použitý zakončovaci odpor 50 i") (složený 
z osmi rezistorů 100 II) má v pásmu 1,8 
až 21 MHz ŠSV < 1,1. Na 28 MHz stoupá 
čSV na 1,18. 

TLD - Transmission Line 
Details . 

Přesně a rychleji je možno realizovat 
předchozí postup pomoci počitabového 
programu TLD, který je volně dostupný 
na stránkách www.ac81a.com. 

Kromě jiného prepočitává impedanci 
z jednoho konce koaxiálniho nebo symet-
rického vedeni na druhý, včetně ztrát. 
Obě hodnoty zároveň zobrazuje na Smi-
thově diagramu. V programu je také ulo-
žena databáze parametrů vice než 40 
typů koaxiálních i symetrických napáječů. 

Jak vkládané, tak i uložené parametry 
lze plynule a rychle měnit přidržením při-
slušného tlačítka (spin button) a na odpo-
vídajicím grafickém zobrazeni zároveň 
sledovat počítané výsledky. Zvláště půso-
bivé a instruktivní jsou plynulé změny im-
pedanci na Smithově diagramu. 

Literatura 

[1] Guanella, G.: Novel Matching Sys-
tems for High Frequencies. Brown — Bo-
ven i Review, Vol. 31. Sept. 1944, s. 32 — 
39. 
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Obr. 4. Průbšh ČSV na konektoru PL v pásmu 1,8 až 30 MHz: 
bez kompenzace (modre křivka), s kompenzaci (červené) 
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POČÍTAČ S TELEFONEM 
Obvykle se takovýmto přístrojům říká Smartphone, něco jako „chytrý telefon", nebo také vznešené ko-

munikátoty. Záměrné jsem ale zvolil titulek Počítač s telefonem, protože podle mého názoru lépe vystihuje 
podstatu přístroje HTC Touch HD. Nadchnul mě koncem minulého roku, protože (konečné) splňoval moji 
představu o tom, co všechno by měl umět takový malý přístroj, aby uměl „všechno" — všechno, co chci mít 
pořád sebou a pokud možno v jedné jediné krabičce, 

‚Všechno" v mé představě znamená 
orientaci (GPS), telefon, přístup na In-
ternet a k mailu, přístup k domácí počí-
tačové síti (WiFi), komunikaci Bluetooth 
(externí stereosluchátka bez kabelu, 
snadné přenášení souborů), fotoaparát, 
přehrávač hudby a filmů, připojení slu-
chátek nebo audio výstupu přes stan-
dardní konektor (lack), prohlížení foto-
grafii, radiopřijímač, možnost přijatel-
ného čtení dokumentů, používání pa-
měťových karet, spouštění dalšího po-
třebného softwaru — snad jsem na nic 
nezapomněl. A jako takový bych vám 
ho chtěl stručné představit, aniž bych 

zacházel do detailů obsluhy telefonu ne-
bo popisu práce s operačním systé-
mem lMndows Mobile, který je stan-
dardně používaný v mnoha jiných za-
řízen ích. Kromě technických parametrů 
tedy půjde spíše o trochu podrobnější 
popis výše zmíněných funkci a jejich 
praktické využitelnosti. A znovu zdůraz-
ňuji, že přístroj HTC Touch NDvnímám 
opravdu vice jako počítač, který umí 
i telefonovat, než jako chytrý telefon. 
Důkazem toho budiž skutečnost, že 
jsem asi po týdnu vrátil svoji SIM kartu 
zpět do mého předchozího telefonu 
Sony Ericson K7501, s kterým nadále 

běžná telefonuji —je podstatné menší 
(lze ho mít iv kapsičce u košile), na te-
lefonní ‚události" (hovory, SMS ap.) rea-
guje mnohem rychleji, má skutečná 
(hardwarová) tlačítka, která se dají na-
hmatat i po paměti, a nebojím se tolik, 
že mi upadne nebo ho ztratim.V HTC 
Touch HD mám jinou SIM kartu, kterou 
mohu použit pro připojení k Internetu 
a samozřejmé i k zavolání (byť nez mé-
ho běžného čísla). 

Přístroj HTC Touch HD je na vzhled 
i velikostí asi hodně podobný populárn i-
mi iPhonu (tím ale jejich podobnost té-
měř končí). Je velmi tenký a prakticky 
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nikde nic z něj nevystupuje. Jeho obra-
zovka pokrývá prakticky celou přední 
plochu (úhlopříčka 3,8°) a její rozlišení 
800 x 480 pixelů umožňuje už celkem 
slušnou práci s pošitaňovými progra-
my, s texty, tabulkami, PDF dokumenty 
nebo internetovým prohlížečem (Ope-
ra), aniž byste museli po dokumentech 
jezdit jako s lupou nebo s baterkou. Cel-
kem pohodlně si lze opravdu i čist dlou-
hé texty (i knížky). Své přednosti má 
displeji při sledováni videa, které je při 
takovémto rozlišení nadstandardně 
kvalitní. Velké rozlišeni je výhodou i při 
používání map a GPS, velmi dobře zde 
funguje např. populární OziExplorer, do 
kterého lze nahrát libovolné mapy. 
Samozřejmě lze využiti různé navigač-
ní programy (pro cesty autem), vzhle-
dem k tomu, že samostatné navigační 
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přístrojů a naopak podobností se zmí-
něným iPhonem je dotykové ovládáni. 
Musíte si na něj zvyknout, ne že by bylo 
něčím zvláštn i, ale prostě jen proto, že 
zatím nejsme moc zvyklí cokoliv ovlá-
dat pohybem prstu po obrazovce. Je to 
ale docela šikovné a rozhraní přístroje 
(TouchFLO 3D) je pro to velmi dobře 
vybavené, všechna virtuální tlačítka 
jsou dostatečně velká a velmi dobře 
funguje používáni tv. gest - specific-
kých pohybů prstů po obrazovce. Při-
stroj má jen dvě opravdová (fyzická) 
tlačítka - jedno na zapináníNypInánf 

%mate Dodat, 

Tomarverw. AI 

Icum mi -ittfilmra 

A i el 
IH lesem* 

s. cu.t;eteze x 

o a 
aciegyie- Mne~ 

LB 

Albarte lese« CAlculeter 

w Ítig. 
mam [mm Fis ixperer 

W 
191 pAisi. tetka Bc...014 Mar« 

stared 

o 
bitinne 
e 
lan JETCET 

PRINT S 

popř. uspání a druhé kol ibkové na regu-
laci hlasitosti; a čtyři pevná dotyková 
na spodní hraně pro základní obsluhu. 
Má také senzor natočení a při prohlížení 
obrázků, videa a Internetu se zobrazen( 
přepne podle natočení přístroje (nasto-
jato/naležato). Jednoduchý prográmek 
pak umožní využívat tuto funkci i u dal-
ších programů. 

Přístup k Internetu je umožněn vše-
mi představitelnými způsoby, tj. přes 
telefonní SIM kartu (včetně rychlých dat 
HSPA a WCDMA), prostřednictvím 
WiFi a přes Bluetooth. Jako základní 
prohlížeč je použita (kupodivu, vzhle-
dem k operačnímu systému WIndows 
Mobile) Opera' i když standardní Inter-
net Explorer lze samozřejmě používat 
také. Propracované rozhraní pro evi-
denci kontaktů, posílání SMS a MMS 
a mailů je propojené i s telefonováním 
a umožňuje pohodlnou komunikaci. 
Veškeré další funkce, související s In-
ternetem, odpovídají použitému ope-
račnímu systému a případně vámi nain-
stalovaným programům. 

Telefon je štyřpásmový pro GSM/ 
GPRS a EDGE a dvoupäsmový pro 
HSPA/VVCDMA. Umí používat libovol-
né vyzván šat tóny v nejrůznějších for-
mátech. 

Zabudované rozhraní pro bezdráto-
vé počítačové sítě (V0Fi) umožňuje 
standardní přenosovou rychlost až 54 
Mb/s, Bluetooth 2.0 umí kromě běžných 
protokolů i A2DP pro bezdrátová stereo-
fonní sluchátka s mikrofonem. 
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Velmi poveden6 a intuit/vn! rozhranf TouchFLO mä základní záložky pro kontakty, zprávy, poštu, Internet, akcie, fotografie a Mee, hudbu, 

poCasi, nastavení a programy — pře piná se mezi nimi dotykem prstu, podobné snadno se /1/stufe vjejich obsahu 

Ze specifického a velmi pěkného 
ovládaclho rozhraní TouchFLO lze sa-
mozřejmě vystoupit a běžně pracovat 
s operačním systémem IMndows Mobi-
le a nainstalovanými programy. Vzhle-
dem k opravdu velké interníí paměti 
počítače a možnosti používat paměťo-
vé karty microSD nejste téměř omezeni 
v počtu nainstalovaných programů (lze 
je instalovat do paměti počítače i na pa-
měťovou kartu). 

Pro běžnou práci s počítačem byste 
již ale museli mit velmi útlé a úzké prs-
tíky, takže proto je zde stylus (bežnš 
zasunutývtělese pošítače a magnetic-
ky přidržovaný, aby nevypadl). Počítač 
si počíná poměrně svižně - ono to os-
tatně není až tak dávno, kdy procesor 
528 MHz a RAM 288 MB měl docela 
dobrý stolní počítač. 

Přehrávání hudby je standardní 
a kromě vestavěného přehrávače si sa-
mozřejmé lze nainstalovat jakýkoliv 
další. Podobné je to s videem, kde je 
potřeba instalace ‚lepšího' přehrávače 
téměř nutností, protože Microsoft ve 
svých operačních systémech příliš 
mnoho kodeků (kromě těch svých) ne-
podporuje. Přístroj si poradí i s kode-
kem H.264 a to nejen pro VGA ale i pro 
VVVGA rozlišení. Při této kvalitě zobra-
zenf je naprosto bezproblémové i sle-
dováni filmů s titulky. Základní repro-
dukci umožňuje zabudovaný reproduk-
tor, jinak je ale audio výstup na stan-
dardnim konektoru typu jack 3,5 mm, 
ke kterému lze připojit libovolná sluchát-
ka, počítačové reproduktory nebo vstup 

extern tho zesilovače. Zabudovaný FM 
radiopřijtmač si sám vyhledá dostupné 
stanice a zobrazí automaticky i jejich 
názvy. 

Fotografování jisté nebude hlavním 
úkolem takového přístroje, nicméně 
měl by být schopen kvalitně zdokumen-
tovat jakoukoliv situaci. A to vestavěný 
fotoaparát umí -jeho 5 Mpx umí rozli-
šení od 320x240 až po 2592x1944 se 
čtyřnásobným digitálním zoomem a au-
tomatickým ostřením. Jako kamera umí 
zachytávat video až do 24 snímků za 
vteřinu při rozlišení QVGA ve formátech 
3gp nebo mp4. Druhá kamera (VGA) 
na přední straně umožňujevideohovory. 
Přístroj má velice pěkné rozhraní k pro-
hlížení fotografii a jejich sestavování 
do alb. 

I energeticky je na tom HTC Touch 
HD poměrně dobře- pokud ho moc ne-
používáte, vydrží i týdny v uspaném sta-
vu. Mä baterii Li-Po 1350 mAh, udáva-
ná doba hovoru je až 480 minut, poho-
tovostní řežim až 600 hodin. Dobíjet se 
dá ze síťového adaptéru nebo z USB 
portu počítače (kabel je jeden, zasune 
se buď do portu nebo do adaptéru). 

Přístroje HTC r‘najf rozsáhlou komu-
nitu fanoušků a na Internetu tak lze najít 
odpovědi na všechny otázky a obrovské 
množství různých aplikací a vylepšeni. 

Myslím, že HTC Touch HD se oprav-
du dä nazvat přístrojem 21. století; koho 
by ještěpřed pár lety napadlo, že ,,tohle 
všech no" bude umět krabička, která se 
nám vejde do kapsy... 

HTC Touch HD -technické parametry 

Procesor 
Operační systém 
Pamšf 
Rozméry, váha 
Displej 
Telefon 

Fotoaparát 
Další funkce GPS, 
Paměťová karta 
Napájení 
Výdrž 

Qualcomm MSM7201A 528 MHz 
Windows Mobile 6.1 Pro 

ROM 512 MB, RAM 288 MB 
115 x 62,8 x 12 mm, 147 g 

3,8" TFT-LCD 800 x 480 pixelů 
HSPANVCDMA 900/2100 MHz, 

GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz 
hlavni 5,0 Mpx,vedlejší VGA CMOS 

Bluetooth 2.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g, radio FM 
micro SD 2.0 

baterie 1350 mAh Li-Pol, napáječ 5 V/1 A 
až 480 minut hovoru, až 600 hodin pohotovosti 
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REGULAR EXPRESSIONS 
Regular expressions (zkratka 

Reger) je velmi výkonný system 
(dalo by se říci jazyk) k prohledá-
vání textu za účelem nalezení těch 
jeho částí, které odpovídají urči-
tým „vzorcům" nebo Jetšzcům". 
Pokud pochopíte jeho podstatu, 
může vám ušetřit mnoho času při 
prohledávání dokumentů, pře-
jmenovávání čehokoliv (třeba 
souborů vdaném adresáři), změ-
ně dat nebo jmen v celém doku-
mentu, ve vývoji softwaru ap. 

Pomocí určitých předem daných 
pravidel sestavíte jako zadání určitý 
vzorec textu, který jezapotřebi v doku-
mentu vyhledat — typickým příkladem 
může být např. webovä adresa nebo 
mailová adresa. Vzorec musite sestavit 
tak, aby byly nalezeny všechny webové 
(mailové) adresy, nikolivjen jedna kon-
krétní. Na rozdíl od běžného vyhledá-
vání, při kterém zadáte nějaké slovo 
nebo řetězec konkrétních znaku a vý-
sledkem je vše, co toto slovo (řetězec) 
obsahuje, v regular expressions zadá-
váte uspořádání znaků, jejich typy a dal-
ší vlastnosti (např. počet výskytů). 

Např. při vyhledávání mailových ad-
res (obecně) si musíme nejdříve ujasnit, 
z čeho se mailovä adresa skládá —jako 
příklad veiměme třeba ma ilovou adre-
su pear@aradio.cz. Je to nejdříve řetě-
zec znaků, potom znak © (tzv. zavi-
náč), dale opět retšzec znaků, následuje 
znak . (tečka) a opět řetšzec znaků. 
Z definice mailové adresy dale víme, 
které znaky může a nesmí obsahovat, 
čímž lze výběr dale upřesnit. 

Příklad 

Vezměme následující úryvek textu: 
Toto je kus textu. Obsahuje několik 

mailových adres. Např. nekdo@ne-
kde.com je mailové adresa. Jiné může 
být junk@address.co.au nebo třeba 
@234.34.23.com. Následuje ještě ně-
kolik dalšich—@. neco©. @nekde. 
@.com neco@.com @nekde.com 

Výraz pro nalezení správně napsané 
mailové adresy pomocí regular expres-
sions je 

hAt@ Wit\wl (\Awn? 
Prakticky ve všech jazycích lze vše 

vyjádřit vice různými způsoby. Rozebe-
reme si ale ten uvedený: 

1w — speciální znak znamenající 
„znaky obvykle obsažené ve slovech". 
Jsou to všechny alfanumerické znaky 
kromě mezer, interpunkčních znamé-
nek a tabulátorů. 

*— hvězdička znamená ‚nula a vice 
výskytů" a vztahuje se k výrazu vlevo od 
ní. Proto tedy znamená „žádný nebo 
jakýkoliv počet běžných znaků". 
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Obr. 1. Program The Regulator pro práci s regular expressions s př/kladem z článku 

@— znamená výskyt jednoho kon-
krétního znaku ©. 

1w*—znamená ‚žádný nebojakýko-
liv počet běžných znaků'. 

znamená výskyt jednoho znaku 
„tečka". Je zapotřebí napsat před tečku 
zpětné lomítko, protože samotná tečka 
má v jazyku regular expressions spe-
ciální význam. 

1w*— znamená „žádný nebo jakýko-
liv počet běžných znaků". 

()— seskupuje vše mezi závorkami 
do logické skupiny. 

(\Awl* — znamená výskyt libovol-
něho počtu teček (včetně žádné) násle-
dovaných libovolným počtem běžných 
znaků (včetně žádných). 

()?— případná další skupina znaků. 

Výraz ((l.W*)*)?tedy znamená, že 
zde mohou (ale nemusejí) být nějaké 
tečky a za nimi nějaké znaky. 

Celkově tedy výraz pro vyhledání 
mailových adres znamená ‚najdi jaké-
koliv slovo následované zavináčem 
následovaným jakýmkoliv slovem za 
kterým mohou být tečky a další slovo". 

Uvedený příklad byl vložen do pro-
gramu The Regulator a jeho výsledek 
je yid& v obr. 1. 

Konkrétní znaky 
Nejjednodušší regex sestává zjed-

noho konkrétn rho znaku, např. a. V tex-
tu se podle něj vyhledá první výskyt 
tohoto znaku. Existuje 11 znaků, které 
mají v systému svůj speciální význam 
— jsou to (1 A $ .I ?*+ ( ). Často se 
jim říká metacharacters. Pokud je chce-
te vyhledávat jako konkrétní znaky, 

musíte jim předřadit zpětné lomftko. 
Chcete-li tedy např. vyhledat 1+1=2, 
musite napsat 11+1=2. 

Třídy nebo skupiny znaků 

Tyto výrazy vyhledají části textu, 
obsahující (pouze) jeden z uvedených 
znaků. Napíšete-li výraz gr[ae]y, vyhle-
dají se slova grey i gray. Nevyhledají se 
slova graay, greey, graey ap. Pořadí 
znaků ve třídě (skupině) není důležité. 
Můžete použít malou pomlčku (dělítko) 
k vyznačení rozsahu znaků, misto aby-
ste je vypisovali (must být ale v řadě). 
Např. zápis [0-9] vyhledá výskyt které-
koliv jedné číslice mezi 0 a 9. Pokud 
napíšete za otevírací závorku třídy 
(„strišku"), neguje se její obsah. Apliko-
váno na předchozí přIpad grraelyvy-
hledä všechny řetězce začínající gr 
a končfc1 y s jedním jakýmkolivznakem 
‚uvnitř' kromě a nebo e. 

Souhrnné třídy znaků 

Aby nebylo nutné vše pracně vypiso-
vat, jsou zde některé zkratky reprezen-
tující velkou skupinu znaků. Např. 
vyhledá jednu jakoukoliv číslici, je-
den jakýkoliv běžný znak (číslici, pf sme-
no, podtržítko), 1s jakýkoliv prázdný 
znak (mezeru, tabulator, odřádkování). 
Standardně jde pouze oznaky anglické 
abecedy. Vyhledávat lze takto i znaky, 
které se netisknou — např. vyhledá 
tabulator ap. 

Tečka 

Znak . (tečka) nahrazuje ve výrazu 
pro vyhledáváni jakýkoliv jeden znak. 
Výraz gr.y tedy vyhledá gray, grey, 
gr%y, gr7y ap. 



Kotvy 

. Kotvy neznamenají znak, ale pozici 
znaku. A znamená začátek řetězce, $ 
znamená konec řetězce. Výraz Ab tedy 
vyhledá pouze první b ve slově babička. 
Výraz \ b znamená rozhraní slova, je to 
pozice mezi znakem pro který platí ‚w 
a znakem, pro který hv neplatí. 

Alternace 

Alternace je obdobou výrazu ‚nebo" 
(OR) v logice. Oddělíte-li výrazy svis-
lou čarou I, vyhledají se všechny výsky-
ty všech uvedených řetězců. Např. vý-
raz ano' ne vyhledá v textu všechny vý-
skyty slov ano i ne. 

Opakování 

Otazník za určitým znakem ho činni 
„nepovinným" — výraz colou?r vyhledá 
slova colour i color. Hvězdička* za urči-
tým znakem/výrazem znamená, že se 
může vyskytovat libovolněkrát za sebou 
(Počínaje nulou), plus + znamená totéž 
ale počínaje jednou. Pokud napíšete 
za znak/výraz číslo ve složených závor-
kách, např. {3}, znamená to konkrétní 
počet opakování tohoto znaku/výrazu. 
Např. výraz 1b[1-9][0-9]{3}'b vyhledá 
všechna čísla mezi 1000 a 9999, výraz 
\141-9][0-9]{2,4}11, všechna čísla mezi 
100 a 99999. 

Výrazy pro opakování jsou Ječné" 
a rozšíří výsledek vyhledávání na mož-
né maximum. Pokud zařadíte za znak 
* nebo + ještě ? (otazník), operátor se 
stane „líným" a výsledkem bude mini-
mální řetězec vyhovující zadání. Např 
z textu Jota je <EM>prtink/EM> test" 
vybere výraz C.+> část <EM>prvnici 
EM>, zatímco výraz <.+7> vybere jen 
<EM>. 

Software 
Na Internetu najdete několik velmi 

dobrých programů pro práci s regular 
expressions, které zároveň dobře po-
slouží k pochopení systému a jeho 
procvičení. Interaktivně kontroluji syn-
taxi zadaného výrazu, upozorňuji na 
chyby a ve vloženém textu okamžitě 
u kazuji, co bude na základě vámi navr-
ženého výrazu z textu vybráno. Najdete 
i stejně fungující online webové ap-
likace. Stačí do vyhledávače zadat 
regular expressions. Uvádíme několik 
příkladů. 

The Regulator 

The Regulator je pokročilý testovací 
nástroj pro regular expressions. Umož-
ňuje otestovat navržené výrazy v inter-
aktivním prostředí, barevně vyznačí 
syntaxi výrazů a vy hledané řetězce 
v prohledávaném textu. Umožňuje ne-
jen vyhledávání ale i nahrazován( vyhle-
daných řetězců jinými na základě stej-
ných pravidel. 

Po spuštění programu vidíte tři hlav-
ni oblasti otevřeného okna (viz obrázek 
na předchozí stránce) — do jednoho za-
pisujete výraz regular expression, do 
dalšího vložíte zpracovávaný text a ko-
nečně ve třetím se zobrazí výčet výsled-
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Obr. 2. Pracovní okno programu The Regex Coach a jeho ovladac prvky 

ků — kliknutím na kteroukoliv položku 
se příslušná část barevně vyznačí v pro-
hledávaném textu. Jednou vytvořené 
výrazy (zvláště ty složitější) lze uložit 
a při příštím použiti je v příslušném 
okně otevřít. Program The Regulator 
najdete zdarma ke stažení na webové 
adrese http://regulator sourceforge.net. 

The Regex Coach 

The Regex Coach je grafická aplika-
ce (obr. 2) pro interaktivní experimen-
továni s regular expressions. 

Program opět umf všechny základní 
funkce pro práci s regular expressions, 
navíc se pokouší nlidsky" slovně popsat 
operace, které ten který výraz regular 
expressions zajišfuje. Poskytuje i gra-

fické zobrazení postupu ve tvaru stromu 
a větvení; konkrétní testování výrazu 
lze krokovat a na grafickém zobrazení 
je vidět, ve které části procesu se zrovna 
nacházíte. 

Program je pro soukromé nekomer-
ční využití zdarma ke stažení na adrese 
http://weitz.de/files/regex-coach.exe. 

Webová aplikace 

VVebovou online aplikaci s podobný-
mi funkcemi, jako mají uvedené pro-
gramy, najdete na internetové adrese 
www.osteele.comAoolskeworW# . Apli-
kace (obr. 3) umožňuje vyhledáváni, 
nahrazováni, postupné operace s něko-
lika výrazy, rozdělování textu, vytvoří 
i grafický "strom' postupu. 
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TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI 
Osobní generator PCG1 

PCG1 je vtipný a praktický mecha-
nický generátor elektrické energie pro 
napájeni/dobíjení drobných elektronic-
kých spotřebičů, jako jsou mobilní tele-
fony, MP3 přehrávače, kapesní počíta-
če, fotoaparáty, svítilny ap. Generátor 
elektrického proudu (dynamo) se setr-
vačn ikem se roztáčí vytahováním navi-
nutého lanka, které je při uvolnění pru-
žinou vtahováno zpit. Podle autorů je 
typický generovaný výkon okolo 15 W 
při výstupnim napiti 5 V. 

Osobní generátor PCG1 

Osobní generátor PCG1 má rozmě-
ry 5,5 x 10,9 x8,6 cm a váží asi 450 g. 
Drží se v dlani jedné ruky a druhou ru-
kou se vytahuje Ian ko. Tímto střídavým 
pohybem se vyrábí elektrická energie, 
která nabíjí zabudovaný akumulátor. 
Z něj lze pak napájet nebo dobíjet drob-
né přístroje (výstup 5 V/0,85 A). Tento 
vnitřní akumulátor lze případně nabíjet 

i z vnějšíhozdroje (síťový nablječ, USB 
port počítače), je-li k dispozici. Jedna 
minuta ,,taháni za šňůrku" by měla do-
dat energii pro 20 minut hovoru z mobil-
ního telefonu nebo např. 6 hodin posle-
chu MP3 přehrávače. 

Mechanická nabíječka PCG2 

PCG2 je větším bráškou" PCG1. 
Pouzdro s dynamem se ',edit( v ruce, 
ale upevni se na nějaký stabilní před-
mět (zed', strom, sloupek), lanko se dvě-
ma konci a držáky se uchopí do obou 
rukou a tahá se za něj střídavě oběma 

Způsob präce s PCG1 

rukama. Udávaný výkon je 20 až 40W 
(podle úsilí), výstupní napiti 12 až 16 V 
(ohraničené na maximálně 16 V). Tento 
generator neobsahuje vlastní baterii 
a připojuje se k němu externí akumulá-
tor 12 V, který se generátorem nabiji. 

Rozměry ručního generátoru PCG2 
jsou 7,6 x 10,2 x 15,2 cm a väha 900 g. 

Akumulátor u obou typů zařízení je 
zapotřebí k tomu, aby se dosáhlo sta-
bilního napájecího napětí pro připojené 
elektronické přístroje — elektrické nap& 
tf, generované dynamem, je vzhledem 
k nerovnoměrnému a nepravidelnému 
pohybu při taháni za lanko kolísavé 
a pro přímé použití nevhodné. 

Bohužel jdezatím pouze o prototypy 
a jejich autoři se snaží nag výrobce. 
Podrobnosti najdete na jejich webu 
www.potenco.com. 

Mechanická 
nabíječka PCG2 
k nabíjení 
akumulátorů 12 V 

BlueSMiRF 

Blue SMiRF je sériová bezdrátová 
linka, využívající standardní technologii 
Bluetooth. Na jedné straně je běžný 
Bluetooth adapter do portu USB (dan-
gle), obsluhovaný standardnim Blue-
tooth softwarem, který umožňuje vytvo-
řit na počítači virtuální sériový port. 
Pokud mä počítač Bluetooth zabudova-
ný, lze samozřejmě použít vestavěný 
adapter. Na druhou stranu linky přijde 
modul BlueS MIRF — malá destička 
o rozměrech 43 x 15 mm se součástka-

mi, napájená napětím 3 až 10 V, na 
jejichž vývodech je standardní sériový 
výstup RS-232. Linka zajištuje pině du-
plexní přenos dat rychlostmi 9600 až 
115 200 b/s na vzdálenost až 100 m 
(ve volném prostoru, v budovách okolo 
20 m). Firmware desky BlueSMiRF 
zajišťuje vyrovnávací paměť přijíma-
ných i odesílaných dat, kontrolu chyb 
a kontrolu doručená datových paketů. 
Jeden Bluetooth adapter může komu-
nikovat s až osmi individuálními SMiRF 
,,protistanicemi". 

BlueSMiRF byl navržen pro snad-
nou a bezproblémovou implementaci. 

Modul SMiRF a běžný USB Bluetooth 
adaptér pro PC 

Prostě se připoji a funguje to, není 
zapotřebí řešit žádné antény ani soft-
ware. Po instalaci virtuálního sériového 
portu Bluetooth v počítači si počítač 
sám najde připojený SMiRF, vyžádá si 
PIN kód a propojí ses modulem. Když 

Moduly BlueSMiRF měň 43 x 15 mm 

pak spustíte na počítači třeba Hyper-
terminál, můžete rovnou odesílat po se-
riové lince libovolné znaky nebo příkazy. 
Modul SMiRF má 6 vývodů — napájení 
3 až 10 Va zem, TX-0 a RX-I pro příjem 
a vysílání (po sériové lince) a CTS-I 
a RTS-0 pro hardwarové řízení přenosu 
(flow control). Tyto vývody lze přímo 
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Zapojeni modulu BlueSMiRF pro bezdrátové propojení sériové linky 

propojit např. s příslušnými vstu py/vý-
stu py mikroprocesoru v ovládaných ap-
likanich. 

Spotřeba modulu v klidovém sta-
vu je 24,8 mA, pfi odesíláni dat 33 mA. 

Konfigurace modulu se provede po 
stejnš datové lince zadáním potřeb-
ných příkazů. 

Modul BlueSMiRFstojí asi 65 USD 
a můžete si ho objednat nape. na webu 
www.sparkfun.com. 

Přenos dat po elektrické síti 

Sériové linky RS232 a RS485 jsou 
často používané v průmyslových i ji-
ných aplikacích pro přenos dat a jedno-
duchých ovládacích příkazů. Problé-
mem často bývá fyzická realizace linky. 
Moduly společnosti Linksprite to řeší 
přenosem dat po běžné napájecí elek-
trické síti. 

elektrická 
rozvodná sir 

Funkční diagram 
PLC modulu 
pro přenos dat 
sériovým protokolem 
po elektricke 
rozvodné síti 

Moduly transparentním způsobem 
zajišťuji přenos dat protokoly UART, 
RS-232 nebo RS-485. Maji zabudova-
nou korekci chyb a funkci opakovače 
(repeater). Pro detailní konfiguraci se 
použIvajitzv. AT pfikazy a k přenosu se 
využívá modulace FSK na nosných 
km itočtech 262 kHz/144 kHz. Rychlost 
přenosu je až 30 kb/s, maximální veli-
kost paketu 320 bajtů, v cestě 
přenosu mohou být vřa-
zeny až 3 opakova-
če (repeatery), pře-
nos bez opakovačů 
jezajištěn až na vzdá-
lenost 100 m. 

Modul je napájen na-
pětím 18 V a prodává se 
v Anglii asi za 60 USD. 
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Pam« SO-C' UM 
Kingston nypen 

Kingston HyperX 

Společnost Kingston uvec a --St 
výkonné paměti Kingston 2GB -j-netz 
SO-DIMM. Jsou určené zejrné-e 
notebooky s procesorem infei 
a jsou navrženytak, aby výkon sfert._ 
zvýšily díky kratším časům lane ̀lc-
tebook při upgradu automaticky 

přednastavené nízké hodnr..c3 
ce paměťových modulů HyperX 
slušnš zvýší výkonnost a rychine.: ste-
ho systému. 

Paměti se prodávají za ce-_ Dire 
700 Kč včetně DPH, popř. i 
2x2 GB za asi 1500 Kč. 
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www.nastypixel.com/instantsoup 

InstantSOUPje cesta k elektronice učením se praxi. Na-
bízí tvorbu elektronických prototypů hravou, zcela netech-
nickou formou. Metoda byla vyvinuta na základě zkušeností 
s výukou designu fyzikální interakce. Je určena zejména 
pro studenty designu. Používá Macromedia Flash ksimulo-
váni určitých fyzikálních postupů a funkcí, takže vytvářeni 
prototypů je jako příprava „instantní polévky.Konstrukčni 
návody (jsou jednoduché) využívají volně dostupný progra-
movací jazyk Wring a prototypově propojovací desky. Kon-
krétní návody jsou něco jako recepty. Přečtete si postup, 
shromáždíte přísady, propojíte dohromady na experimentálni 
desce a upravite podle vlastni chuti — konečně přesvědčte 
se sami na uvedené adrese. 

http://wiki.xda-developers.com/ 
index.php?pagename=HTC_Blackstone 

Tento web je asi nejlepší a nejznámější zdroj informací 
souvisejících s kapesními počítači (PDA) všech typů. Jde 
o nezávislý web vývojářské komunity, takže zde najdete 
i různé nestandardní úpravy, speciálně upravované ROM, 
návody k hardwarovým úpravám, popisy softwaru, a hlavně 
velmi kvalitní diskuznf fóra, ve kterých se dozvíte odpověď 
na prakticky jakoukoliv představitelnou otázku. Samozřejmě 
je zde i sekce věnovaná HTC Touch HD, o kterém píšeme 
v tomto čísle na str. 33-35. 
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_ 
 'RÁDIO „HISTORIE". 

Sovietska agentúrna 
rádiostanica RION 
PaedDr. Miroslav Horník, 0M3CU 

Na internete som narazil na niekorko 
obrázkov zaujimavej sovietskej radio-
stanice. Zaujali ma, a preto som pátral 
ďalej. Výsledkem je tento člänok. Išlo 
o rádiostanicu označenú ako RION. Podra 
vzhl'adu a konštrukčného riešenia je to 
agentúrna rádiostanica. Pre sovietske 
agentúrne rádiostanice je netypický iba 
popis azbukou. Rádiostanice pre agentov 
boli popisane vo väčšine pripadov anglic-
ky. Azbuka bola poutivaná na popis rádi-
ostanic určených pre vojenských prie-
skumnikov. Tomu zasa v tomto pripade 
nezodpovedá umiestnenie v klasickom 
kufri, ako je vidno na obr. 1. Hmotnost 
kufra bola okolo 18 kg. 

RION sa skladal zo samostatného pri-
jimača PR56, vysielača R57, zdroja pre 
napájanie zo striedavej siete 90 až 240 V 
a zdroja pre napájanie z autobatérie 12 V/ 
/40 Ah. Bola možná aj prevädzka zo su-
chých batérii v samostatnom kufri: 
V tomto prIpade sa použivalo Of 80-
voltových anňclových batérii s kapacitou 
0,8 Ah a jedna 3-voltová (2 x 1,5 V) so 

Obr. 1. Ulotenie rédiostenice v klesickom kufri 

vzduchovou depolarizáciou s kapacitou 
30 Ah. Zo značenia a použitých súčiastok 
vyplýva, te rádiostanica vznikla v druhej 
polovici 50. rokov. Rádiostanica mohla 
pracovat' od -40 do +50 °C. Predpoklada-
ná životnost bola 2000 hodin. Frekvenč-
ným rozsahom a výkonom zodpovedá rá-
diostaniciam určeným pre spojenie asi do 
2000 km. Tento údaj je sloe pomerne mä-
túci, ale takéto boli údaje v technickej do-
kumentácii väššiny podobných zariadent 
Predpokladala sa simplexná alebo polodu-
plexnä prevádzka. Pri poloduplexnej pre-
vädzke vyžadoval prijimač samostatnú 
anténu. 

Prijimaš PR56 je na obr. 2. Pracoval 
v rozsahu 2 až 12 MHz v štyroch plynulo 
prelaďovaných podrozsahoch. Stupnice 
boli farebne rozlišené, s ciachovanim po 
50 kHz. Umožňoval prijem AM aj CW. 
Schema je na obr. 6 a pohrad na vnútor-
nú konštrukciu prijimaca na obr. 3. Tento 

Obr. 2. PnjImeč PR56 Obr. 3. Ponied na vnútomú konštrukciu prijimada 

lb OE 
--- 19 qz="2OETOE 

jor VI* A  
gr=.3   del 

Obr. 4. Vysieleč R57 

sedemelektrónkový superhet bol osadený 
pomerne modernými, 7-kolíkovými elek-
tránkami. Vysokofrekvenčný zosilňovač 
a dva stupne medzifrekvenčného zosilne-
nia mu dávali citlivost pre OW lepšiu ako 
2 µV. Nepoznám frekvenciu medzifrek-
venčného zosilňovača, ale pri bene pou-
živanej hodnote 458 kHz v SSSR je pred-
poklad, že širka prenášaného pásma bola 
okolo 4 kHz. Zmiešavač (96) pracoval so 
samostatným oscilátorom. Zaujimavé je 
zapojenie BFO. Jeho elektrónka (99) pra-
covala ako nf zosilňovač pri AM a ako nf 
zosilňovač a BFO pri OW. 

Vysielač R57 je na obr. 4. Ten praco-
val v rozsahu 2,5 al 10 MHz, opär rozde-
lenom do 4 podrozsahov. Prvé dva rozsa-
hy boli ciachovane po 25 kHz a cfalšie po 
50 kHz. Zapojenie bolo jednoduché, osci-
látor, násobič a koncový stupeň. Oscilá-
tor mohol pracovat ako plynulo ladený 
v Clappovom zapojeni na polovičnej frek-

Obr. 5. Vnútome konštrukcie vysieleče 
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Muzeum v Lešanech 

, 
I© 

Obr. 6. Schema 
prijimače PR56 

)vendi ako PA, alebo stabilizovaný kryštá-
lom na základnej alebo druhej harmonic-
Rej. Schema je na obr. 7. Umožňoval iba 
prevádzku CW s výkonom 5 až 10 W. 
Króčovalo sa anódové napätie oscilátora 
a napätie pre druhé mrie2ky koncového 
studia. Oscilátor bol osadený jednou lok-
tal elektrónkou (pätica ako naša EF22) 
a na koncovom stupni dvora paralelne 
zapojenými loktal elektrónkami. Pohrad 
na vnútornú konštrukciu je na obr. 5. Pri-
sp8sobenie antény bolo jednoduché, od-
bočkou na cievke koncového stupňa. Išlo 
o bane použivané zapojeno agentúr-
nych rádiostanic a rádiostanic pre 
prieskumné jednotky, ako bola napr. 
americká RS-6, československá RM-33, 
britská Mk-128. Indikácia vyladenia bola 

na pokles anódového prúdu PA a maxi-
mum anténneho prúdu, ktorý sa kontrolo-
val 2iarovkou. 

Prečo použivajú agentúrne rádiostani-
ce samostatne ladené prijimače a vysiela-
če? Táto otázka napadla aj mča, ved 
transceiverová prevádzka je podstatne 
jednoduchšia a rnenej stresujúca pre ob-
sluhu. Dõvod je jednoduchý. Centrála 
möže vysielat pre viac prijemcov na jed-
nej frekvencii a jednotliví agenti vysielajú 
na svojich frekvenciach. Niekedy ich cen-
trála navedie na najvhodnejšiu frekvenciu 
pre prijem, ktorá v mieste vysielania 
mõže vyzerat ako nepoužitelhá. Napri-
klad vplyvom pásma ficha. Tento spasob 
sa používal už počas druhej svetovej voj-
ny. 

Obr. 7. Schema vysielača R57 
z rédiostanice RION (dole) 

.4 
23. května 2009 zahajuje výstavní se-
zónu Vojenské technické muzeum 
Lešany. K viděni je mj. stálá expozice 
spojovací techniky od 1. světové války 
do současnosti. (Na dekoračním záběru 
spojař wehrmachtu.) Bližší údaje o pro-
vozu muzea viz 

www.vhu.cz 

..4¢ TX 
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História rádioamatérstva na Slovensku 
Z pripravovanej publikácie Ing. Antona Mráza, 0M3LU 
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Obr. 3. QSL-Iístok Ing. Vlad/mira Lhotského, OK3LS, ktorý bol 
popravený za účast v protifašistickom odboji 

Prvé skúšky 
na rádioamatérske koncesie 

Pred 79 rokmi mali naši amatári - prie-
kopníci amatárskeho vysielania, velký 
sviatok. Dr% 19. mája 1930 (v pondelok) 
urobilo prvých 6 členov spolku KVAC 
skúšky a obdržali prvé rädioamatérske 
koncesie OK. Bolo to v dopoludnajšich 
hodinách v budovo hlavnej pošty v Jin-
dřišskej ulici v Praha. Tak bol zavfšený 
dlhý, t'ažký boj so štätnou byrokraciou. 
Titulok ‚Hlídky KVAČ' v siedmom šisle 
Čsl. Radiosvšta bol jasný (obr. 1). 

Co tomu predchádzalo: V roku 1930 
bolo u nás konečne vydané vo Vestrau 
MPT č. 1 v kapitole A ,,Ustanovenie 
o shiškach žiadaterov za koncesie vysie-
lacich rádiotelegrafných alebo rádiotele-
fónnych stanic', obsahujúce pravidlá 
skúšok. Tým bolo vlastne nahradené 
ustanovenie o skúškach z roku 1927. 
Prod skuškou musel kandidát ,zapraviti 
náhradu výdajů" vo výške 200 kš za oso-
bu a shišku. Bola stanovená skušobná 
komisia, ktorá mala štyroch členov; do pr-
voj čs. skúšobnej komisie bdi menovank 
predseda - ministerský rada Dr. Otto Ku-
čera (zástupca Dr. A. Burda), členovia 
odborní radovia Dr. A. Burda pre čast 
predpisovú, Ing. J. Svoboda pre east fyzi-
kálnu a technickú a vrchný poštovný ta-
jomnik Al. Špinka pre east' praktickú (zá-
stupcovia komisár Konečný, Ing. Singer 
a poštovný tajomník Náprstek). 
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Obr. 2. Ukétka z prie] koncesnej listiny, Wore sa oko zerakom 
zachovala (jej drzitef Ing. Mirko Schäferling, OK1AA, bol coz 
vojnu a aj po nej vo väzeni a všetko mu bolo zhabané) a jej väč-
šiu časů' možno pozriet na stränkech www.crk.cz v kapitole 
‚Elektronické publikace ÖRK" alebo na CD ROM AMARO 2008 
pod nézvom „Vývoj Melia a radioamatérského hnuti ve světě 
a u nés. Vývoj koncesnich podmInek od r. 1930.' (Autorom je 

Ing. Jiří Peček, OK2QX) 

Za vydanie koncesnej listiny sa platila 
dávka za úradný výkon 50 Kčs. Kon-
cesná listina bola na 4 stranách A4 a ob-
sahovala ”Povinnosti koncesionára vysie-
lacej rádioamatérskej stanice, a to boli 
právo tie prvé československé koncesní 
podmienky. Boli stručné, mali 17 bodov 
a zachovali sa nám v origináli prvej čs. 
koncesnej listiny, vydanej Ing. M. Schä-
ferlingovi, OK1AA (obr. 2). 

O aktivitách na Slovensku 
v roku 1935 

Verkú radost' sp8sobilo Ministerstvo 
národnej obrany bratislavským a sloven-
ským omom (jeden OM - dvaja omovia) 
tým, že v r. 1935 preložilo predsedu čAV 
plukovnika Jaroslava Skálu, OK1VA - 
OK3VA, do Bratislavy dä fun kcie velitera 
letectva na Slovensku na Zemskom vo-
jenskom velitelistve v Bratislava. Hned po 
prichode do Bratislavy sa zaujímalo ama-
térsku situáciu a bol prijatý s velkou rado-
sfou u OK3JR a OK3LS. Informovali ho 
o rádioamatérskom hnuti na Slovensku 
a prejavili želanie, aby sa OK3VA zúčast-
nil propagašných akcii na zvýšenie záuj-
mu o krátko viny na Slovensku. 

Doručovaním QSL Iístkov pre brati-
slavských omov bol poverený Julius Ran-
dýsek, OK3JR, tajomnfk odbočky Radio-
journalu s. r. o., Bratislava, Jakubovo 
námestie 13a, a u neho si mohli omovia 
listky vyzdvihnút. 

Slovenski rádioamatéri 
v roku 1935: 

OK3A1, Ing. Antonin Jecelín, Prešov; 
OK3AL, Ing. Miloslav Švejna, Košice 
(pövodne OK1AL); 
OK3AX, Pohronský rädioklub, B. Bystri-
ca, operator Ing. Karol Dillnberger, OK3ID; 
OK3DC, Vladimir Dančik, Prešov, neskör 
OK3TDC, 
OK3DB, Arpád Dúlsravský, Bratislava; 
OK3DK, Michal Dovina-Kmeto, Bratislava; 
OK3DN, Teodor Neumann, Trnava; 
OK3ER, Ondrej Bílek, Karlova Ves; 
OK1FD, František Ďurica, Praha (neskör 
OK3FD); 
OK3F1, František Filip, Trnava; 
OK3HR, Josef Herel, Bratislava; 
OK3ID, Ing. C. Karol Dillnberger, Banská 
Bystrica, toho času v Brno ako študent; 
OK31P, Imrich Ikrényi, Zlatí Moravce; 
OK3JR, Július Randýsek, Bratislava 
(pövodne OK1JR); 
OK3LA, Ing. Bohumil Teplý, Trnava; 
OK3LS, Ing. Vladimir Lhotský, Bratislava 
(p8vodne OK2LS); 
OK3MK, Ing. Oskar Macek, Trnava; 
OK3MZ, Josef Novak, Prešov; 
OK3RC, Josef Ružička, Prešov; 
OK3RI, Eugen Riman, Bratislava, (piö-
vodne OK1R1); 
OK3SP, Samuel Šuba, Bratislava; 
OK3YY, Ing. Jiff Voitl, Bratislava (pávod-
ne OK1YY); 
OK4KW, Ing. C. Alexander Kolesnikov, 
Lochovo pri Mu kačeve OK1 KW). 

(Zdroj Call book 1935 a KV 1935) 

Praktická elektronika A Radio 



Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

Počítač v ham-shacku LX 
FLDIGI - univerzální program pro digitální druhy provozu (část 8.) 

Speciální klávesy 

Přechod na přiJem 
Stisknutím <Ctrl> a R vložíme do vy-

rovnávací paměti při kaz Ar. Když program 
při vysílání dojde k tomuto příkazu, pře-
jde na přijem, vysíláni však není přeruše-
no okamžitě. 

Přechod na vysíláni 
Stisknutím <Ctrl> a T začne program 

vysílat, pokud vyrovnávací paměť pro vy-
sílání není prázdná. 

Pohyb kurzoru při psani 
Kurzor lze přesunout na konec vyrov-

návacl paměti pro vysíláni stisknutím 
<Tab>, tím se zároveň přeruší vysíláni. 
Stiskneme-li znovu <Tab>, přemísti se 
kurzor na pozici znaku, následujícího za 
znakem, který je právě vysílán. Neplatí 
pro CW. 

Vysláni libovolného ASCII znaku 
Stisknutím a podržením <Ctrl> a sou-

časným zapsáním třímístného čisla lze 
do vyrovnávací paměti pro vysílání vložit 
libovolný ASCII znak. Třímístné číslo 
musí samozřejmě odpovídat tomuto zna-
ku, např. <Ctri>177 je ± (plus(minus), 
<Ctrl>176 je ° (stupeň) apod. Stiskneme-
-li jinou klávesu nef 0 al 9, je příslušná 
sekvence vynulována. K zápisu čislic lze 
použit jak numerickou klávesnici, tak 
i horní číselnou řadu. 

RTTY 

RTTY má zcela zvláštní význam mezi 
tzv. digitálními druhy provozu. Je nejen 
nejstarší, ale mezi radioamatéry již zdo-
mácnělý druh provozu. Na rozdíl od mo-
dernějších druhů provozu je běžný iv DX 
provozu a závodech, RTTY vysílají DX 
expedice a skóre je sledováno v DX žeb-
fičcIch, vydává se diplom DXCC RTTY 
a bývaji zde aktivní i stanice, které se ji-

(Dokončenl) 

nak věnuji výhradně klasickým druhům 
provozu - CW a SSB. 

RTTY se take liší tím, že není nutné je 
vysílat pomocí modulační cesty a zvuko-
vé karty. Většina moderních transceiverů 
je vybavena FSK vstupem, který lze jed-
noduše spinet proti zemi a tím vytvářet 
kmitočty, odpovídající značce a mezeře. 
Odpadá tim jak starost o intermodulačnI 
produkty, tak i snížený výkon - transcei-
ver dodává piný výkon jako při CW/SSB, 
a pokud je správně dimenzován napájecl 
zdroj a obvody PA (včetně chlazeni), lze 
piný výkon využiti při běžném provozu. 

Existuji tedy dva způsoby vysíláni 
RTTY - FSK (Frequency Shift Keying - 
klíčováni kmitočtovým posuvem), popsa-
ný v předchozím odstavci, a AFSK (Audio 
Frequency Shift Keying - kličovánl posu-
vem kmitočtu modulační frekvence). Za-
tímco FSK je označován za pinohodnot-
ný, je AFSK méně náročný, vysilá se 
stejně jako např. PSK, MFSK atd., tedy 
s využitím modulačni cesty a výstupu ze 
zvukové karty, s intermodulačnimi problé-
my a se sniženým výkonem. Dalším roz-
dílem je možnost využiti automatického 
doladěni, AFC - přI FSK nelze AFC vyu-
žit, při AFSK ano. Z toho vyplývá jeden 
zásadní rozdíl - AFSK využivajl spiš za-
činajici radioamatéři, FSK je doménou 
DXmanů a závodníků se špičkovým zaří-
zením a letitými zkušenostmi. Používají 
se zde úzké mf filtry (šířka pásmy RTTY 
při rychlosti 45,45 nebo 50 Bd odpovídá 
270 Hz, při 75 Bd je to 300 Hz) a zkušeny 
operator dokáže ladit RTTY signal podle 
ucha, výjimečně se používá laděni na 
křiž. 

FSK (a stejně tak generování CW) 
s sebou nese jeden problém, který 
u mnoha programů stale není vyřešen. 
Jde o generováni impulsů přesné délky. 
Problem je v podstatě multitaskingových 
operačních systémů, které využívají 
vzorkování, spojené s přepínáním mezi 
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jednotlivými úlohami. Nízký vzorkovací 
kmitočet, tedy dlouhé časové inkrementy 
(take nazývané latence či granularita jä-
dra) znemožňuji ph použití běžných pro-
gramátorských technik generováni impul-
sů libovolné délky. Řešeni je v podstatě 
dvoji - buď úprava jádra na vyšší vzorko-
vací kmitočet (nižší latenci), případné vy-
užiti tzv. precizního časovače a tickless 
jádra, nebo vytvoření odděleného prosto-
ru v paměti, kde se zavede zcela jiný re-
žim časováni a veškeré procedury kritic-
kš na časování (tedy zde generováni 
impulsů přesně délky) se odbavuji v něm. 
üprava jádra přichází v úvahu pouze 
v otevřených operačnIch systémech, kde 
jsou k dispozici zdrojové kódy jádra (Li-
nux), ale běžné linuxové distribuce takové 
jádro neobsáhuji a úpravu jádra běžný 
uživatel nezvládne. Vytvořeni odděleného 
prostoru v paměti vyžaduje použití zvläšt-
nich programátorských technik, ale pro 
uzavřené systémy je jedinou možnosti. 
Pro Windows existuje celá řada řešení, 
např. MMTTY, ale ve všech systémech 
existuje možnost, jak tyto problémy ele-
gantně obejít - využije se zvuková karta, 
která je ke generováni přesných kmitočtů 
(přesně časovaných impulsů) přímo kon-
struována. 
V podstatě jde tedy o to, že zvuková 

karta ‚píská' na svém výstupu v požado-
vaném ‚rytmu', tento výstup se usměrní 
a použije k ovládáni spínacího tranzisto-
ru, který pak může spinet FSK vstup 
transceiveru (prin. klIčovaci vstup CW, 
je-li požadavkem dokonalá CW i ph velmi 
vysokých rychlostech). Pro generování 
CW byl tento princip využit v programu 
YPlog (VE6YP), FLDIGI využívá stejný 
princip pro generováni FSK pomoci tzv. 
pseudo-FSK (obr. 10). 

Pro činnost pseudo-FSK je však nut-
ný zvláštní interface, který se postará 
o usměrněni vystupteo signálu zvukové 
karty a ovládáni spínacího tranzistoru. 
Autor programu doporučuje následujici 
zapojeni (obr. 11). 

Obr. 10. (Vlevo) FLDIGI umožňuje využívat FSK vstup transcei-
veru, pokud zapneme volbu pseudo-FSK v konfiguračním 

panelu Fldigi conrguration -> Modems -> RTTY 

KANO IN 

BRO. B20 Ohm 

02 

Obr. If. Interface pro pseudo-FSK, usměrňujid výstupnl signal 
ze zvukové karty a ovládající spínací tranzistor 

44 



Test přijímací techniky: 

SDR připmaä PERSEUS 
(Dokončení) 

Zdá se, le případné rušení od počíta-
čově sestavy bude slabinou ph nasazeni 
přijimače PERSEUS. Zatímco hardware 
i software jsou perfektní a každý nový 
majitel dostane stejný kvalitní produkt, 
přinese si ho každý uživatel do jiného pro-
středí, kde mnohdy výpočetní technika je 
v zanedbaném stavu, o péči o snížení ru-
šení šiřiclho se široko daleko ani nemlu-
vě. I bez SDR přijimače ve svém majetku 
už dnes někteří šiři ‚poznatky, že tyto 
přijimače jsou k ničemu, protože mberou* 
rušeni z PC a nenl na nich pořádně nic 
slyšet, přestože stoji kupu peněz. Jak již 
bylo zminšno, některé levné verze jinak 
dobrých SDR přijimačů i od renomova-
ných výrobců skutečně za moc nestály. 
Šlo tam o udrženi nízké ceny, rozšířeni 
těchto přijimačů do povědoml veřejnosti 
a velké nároky si nikdo klást neměl. 
Ostatně ty nejsilnější stanice, ať se jed-
nalo o rozhlas, radioamatérské stanice 
nebo různé služebni provozy, na nich 
hrály poměrně slušně... 

Ale znovu k testovanému přijímači 
PERSEUS. I ph poslechu na volných kmi-
točtech, kde nevysilá žádná stanice, je 
někde slyšet v pozadí typicky ‚počítačo-
vý' zvuk, produkt procesoru nebo jiného 
prvku přijimače či připojeného počítače. 
Tomu se ale není možné u tohoto typu 
přijimače (a v této cenové kategorii) asi 
zcela vyhnout, k výraznému rušeni ale 
nedochází (s tim se dříve trápili majitelé 
levnějšlch SDR přijimačů jiných výrobců) 
a v zahraničí si na to ani nikdo výrazněji 
nestěžuje. Spree se dá říci, že převládá 
nadšeni z přijimače, který se podařil a je 
navíc soustavně vylepšován. 

Práce s přijimačem a ovládacim pa-
nelem na monitoru je příjemná a přesná. 
Vše funguje perfektně, absence velkého 
ladicího knoflíku nevadí. Kdo si zvykl pro-
cházet pásma nikoliv soustavným otáče-
nim knofliku, ale pomocl konkrétních ladi-
cích kroků (např, 9 kHz pro SV a 5 kHz 
pro KV), nepocítí změnu. Velkou změnou 
k lepšImu je možnost sledovat v grafické 
podobš (v malém okně s filtry), co se dije 
na konkrétním kmitočtu. Vidime užitečný 
signal i případné rušení a můžeme hned 
zasáhnout k vylepšeni signálu. Zařadíme 

LSB nebo USB a ručně pomocí myši 
upravime boky filtru tak, abychom se ne-
chtěného rušeni zcela zbavili. 

Použitím velmi širokého filtru zjistíme 
u celé řady rozhlasových stanic, jak je je-
jich nf signal kvalitní. Ones už nejsou roz-
hlasová pásma na KV tolik zahuštěna, 
jako tomu bylo před léty, a tak se může-
me dočkat skoro hifi poslechu v kvalitnich 
sluchátkách. 

Výborná je práce se zobrazením 
spektra v hlavnlm okně, konkrétně při 
zobrazeni typu vodopád. U rozhlasových 
stanic jsou vidět jednotlivé vysilače ve 
forma čar, jejichž barva se měni podle 
shy signálu. Ty nejslabší jsou modré 
a pak se podia narůstajlci sily měni přes 
zelenou, žlutou a oranžovou až k červené 
a ostře fialové. Na radioamatérských pás-
mech snadno poznáme, jestli se jedná 
o provoz CW nebo SSB. Na poloprázd-
ném pásmu nemusime dlouze ladit a hle-
dat, až se ozve nějaká stanice, ale vidime 
v širokém spektru, kde je provoz, a tam 
se dvojitým kliknutim myši okainzitš nala-
dime. U SSB stanic je samozřejmě nutné 
signal (modulaci) doladit, což provedeme 
položením kurzoru myši na ukazatel kmi-
točtu. Obvykle stačí položit ho na pozici 
desítek hertzů a otáčenim kolečka myši 
vyladit srozumitelnou modulaci stanice. 
Zvuk je při jemně ostrý a dobře srozumi-
telný. U telegrafních (CW) stanic využije-
me filtru 800 Hz, který ručně dale zúžíme 
a při větším nahuštěni stanic snadno po-
žadovanou stanici posunutím velmi úzké-
ho propustného pásma vytáhneme. 
S přijimačem si můžeme dlouho 

,,hrät", zkoušet jeho funkce na různých 
pásmech a v různých příjmových situa-
etch. /*co vyzkoušime a zjistíme hned, 
jiné věci si ověříme ph určitých přIjmo-
vých podminkách, s dalším laborováním 
se budeme těšit třeba na příchod zimy, 
kdy jsou příjmové podminky na určitých 
pásmech nejlepší z celého roku. Vysoké 
kmitočty KV (např. 28 MHz) prověhme se 
vším všudy,za několik let, až slunečně ak-
tivita dosáhne maxima a objeví se tam 
mnoho stanic z celého světa. Prostě 
máme zajištěnu zábavu (a poučeni) 
s tímto přijimačem na léta dopředu. 

)Ph použití tohoto interface však někte-
ří uživatelé hlási problémy. Jejich příčina 
bude s největší pravděpodobností v ne-
vhodně zvolené časové konstantě filtrač-
nich obvodů interface, tedy v příliš vel-
kých kapacitách filtračnIch kondenzátorů, 
což způsobuje nejen pozvolnější náběh 
impulsů, ale i jejich kratší temeno. Během 
vývoje programu YPlog se ukázalo, že je 
nutné usměrňovat co nejvyšší frekvenci 
(10 kHz nebo vyšš1), col umožňuje pou-
žit mnohem menší kapacity filtračních 
kondenzátorů. U FLDIGI však prozatim 
není známá hodnota frekvence, použitá 
pro generování impulsů pro FSK. Kapaci-
ty kondenzátorů 470 nF jsou však zjevně 
phliš velké. U YPlogu se osvědčil obvod, 
využívající transformátör s převodem 
600 SI : 10 kš2, celovInný usměrňovač 

a filtračni kapacitu 22 nF (obr. 12). Tak 
bylo možné generovat naprosto dokona-
lou CW až do 200 WPM, proto by tento 
obvod musel vyhovovati pro pseudo-FSK 
RTTY až do rychlosti 100 Bd. 

Obr, 12. Interface pro pseudo-FSK, od-
vozený z návrhu OW interface pro YPlog 

zvuk. 
karta ln 

4x 1N914 

Přijímač PERSEUS - čelní panel 

Při testu vzbuzoval přijimač silný do-
jem, že se jedná o přistroj na vysoké 
úrovni, který jeho autor navic stále zdoko-
naluje s pečlivosti a nadšenim sobé vlast-
nim. Q přijimač PERSEUS by se mili 
zajimat ti, kteří už mají jisté zázemí ve 
výpočetní technice, plánuji pořízeni přiji-
mače v této cenové kategorii a chtějI vy-
užít ke své činnosti a hobby současné 
modern' technologie. 

Phjimaš zapůjčila k testu firma DD - 
- AMTEK Praha. Ve svém e-obchodu ho 
nablzela v dubnu 2009 za 21 390 Kč. 

(ho) 

Autor děkuje Petru Janäskovi e Janu 
Kolářovi za odborné konzultace a výpo-
moc s překladem některých pasáži z čet-
ných zahraničních materiálů, které se 
tímto přijimačem zabývají. 

Setkání 
radioamatérů Záseka 

12. - 14. 6. 2009 
14. tradiční setkání radioamatérů, CB 
a elektroniků se uskutečniv rekreačním 
středisku Záseka u obce Netin u silnice 
č. 354. Nejbližší misto s železnični sta-
nici je Ostrov n/Osl, na hat' Brno - Havl. 
Brod a dale autobusová zastávka v obci 
Záseka na trase Velké Mezifíčt - Ostrov 
n/Osl. Možnost ubytováni v chatkách 
nebo v budově rekreačnlho střediska. 
Program: Pátek 12. 6.: prezentace od 
15 h, večer zábava s hudbou a tancem. 
Sobota 13. 6.: ukázky radioamatérského 
provozu, burza, prodej radioamatérské 
techniky, večer táborák. Neděle 14. 6.: 
volný program, 12 h závěr. 
Info: Zdeněk, OK2VMJ, tel.: 604 981 
848, e-mail: OK2VMJ@tiscali.cz, Fido 
Velmez: e-mail: f.dolezal@ktvm.cz, 
www.cbdx.cz 

OK2RVM a klub CB Velké Meziříčí 

Odkazy 

[3] Freese, Dave, W1HKJ: Beginners' 
Guide to FLDIGI, http://www.w1hkj.com/ 
beginners.html 

[4] Fast Light Digital Modem Application, 
. http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/in-
dex.html 

200 ohm : 10 kOhm 

2N2222 výst. 
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OSCAR 
Země Venuše 

Tým AMSAT-DL dosáhl významného 
úspěchu při výstavbě pozemnlho ridiciho 
centra pro připravovanou misi k Marsu - 
P5A. Jak jsme již v této rubrice informo-
vali, pozemni středisko pro tuto misi vzni-
ká v observatoři !LIZ Sternwarte v Bochu-
mi. Pro uplink k sondě PSA byl dokončen 

vysílač s magnetronem v pásmu 2,4 GHz 
s výkonem 5 kW a primarn1 kuželový 
trychtýř (obr. 1) pro ozářeni sekundárni-

ho zrcadla, umístěného v ohnisku dvace-
timetrově paraboly - Cassegrainova ante-
na (obr. 2). 

V rámci zkoušek byl naplánován 
a učiněn pokus o echo odrazem od plane-
ty Venuše (Earth - Venus - Earth, tedy 
EVE analogicky k EME). Optimálni situa-
ce nastala na konci března 2009, kdy byla 

Venuše Zemi nejblíže (obr. 3). A skuteč-
ně, přestože nebylo optimální počasl 
(byly přeháňky), 25. 3. 2009 se po téměř 
pěti minutách a 100 miliónech kilometrů 
překlenuté vzdálenosti vrátil odražený 
signal zpět - viz spektrogram na obr. 4. 
Při experimentu byla použita technika 

Země 

Obr. 1. Prof. Dr. Karl Meinzer, DJ4ZC, 
s budieim trychtýřem pro pásmo 12 cm 

FFT (rychlá Fourierova transformace 
a zobrazeni ve tvaru spektra). Odraženy 
signal se objevil po dvou minutách integ-
race. Pokus byl opakován po celý násle-
dující den 26. 3. 2009 se stabilní ode-

zvou, a tak byl take úspěšně vyzkoušen 
přenos znaků „hi" morseovkou. V pátek 
27. 3. 2009 v 10 hodin mistniho času byl 

Obr. 3. Postaveni Země a Venuše na přelomu března a dubna 

Kepleriánské prvky: 

Obr. 4. Záznam signálu, odraženého od povrchu Venuše 

Nast EP0CH 1NCL RAM ECCY ARGP ;44 DECY REVN 

A0-07 
AO-10 
uo-n. 
RS-15 
FO-29 
$o-33 
Ao-40 
Rs-22 
Vo-52 
PO-63 
Ao-16 
10-19 
Ao-27 
10-26 
GO-32 
NO-44 
so-50 
co-55 
CC-57 
Ao-51 
co-56 
cP3 
cP4 
CO-65 

9092.51213 101.43 119.95 0.0012 57.57 302.66 12.53576 -2.7E-7 57323 
9091.00742 25.96 164.10 0.5986 210.53 94,12 2.05868 1.0E-6 19403 
9091.66665 98.12 135.41 0.0008 219.30 140.76 14.79701 -2.3E-6 34651 
9092.76933 64.81 26.77 0.0147 66,17 295.45 11.27553 -3.9E-7 58761 
9091.68402 98.56 335.96 0.0351 188.46 171.05 13.52942 -2.7E-7 62340 
9091.44915 31.43 126.40 0.0354 27.53 334.36 14.28248 2.2E-6 54485 
9092.16793 9.08 25.47 0.7957 190.50 126.12 1.25584 -3.2E-6 3867 
9092.57140 97.96 330.15 0.0014 16.32 343.84 14.63305 1.1E-7 29451 
9091.80030 97.75 155.88 0.0026 279.93 79.91 14.81567 1.2E-6 21133 
9092.59242 97.84 150.78 0.0015 156.46 203.73 14.80491 5.2E-6 12028 
9092.52257 98.27 64.40 0.0012 39.89 320.31 14.31820 0.014 232 
9092.45222 98.24 71.88 0.0013 36.24 323.96 14.32056 -1.0E-8 247 
9091.90895 96.43 47.76 0.0009 124.88 235.32 14.29262 -1.9E-7 80901 
9091.84258 98.42 48.48 0.0010 122.13 238.08 14.29513 4.0E-8 80910 
9091.57923 98.33 118.00 0.0002 105.68 254.46 14.23157 -8.4E-7 55723 
9092.51484 67.05 259.29 0.0005 264.58 95.47 14.29552 -4.7E-7 39176 
9091.59189 64.56 257.72 0.0075 222.53 136.99 14.71423 -8.7E-7 33740 
9091.57485 98.71 101.82 0.0010 10.14 350.00 14.20629 3.1E-7 29838 
9091.82349 98.72 101.13 0.0010 12.52 347.62 14.20433 4.2E-7 29838 
9091.56481 98.06 105.63 0.0085 358.37 1.72 14.40637 3.0E-8 24992 
9092.68492 98.13 253.48 0.0106 56.24 304.90 15.76847 5.2E-4 17532 
9091.66190 97.99 148.28 0.0103 161.82 198.67 14.52029 -4.6E-7 10379 
9091.89179 98.00 152.12 0.0086 150.40 210.21 14.55194 1.0E-7 10393 
9091.60069 97.95 156.18 0.0014 282.22 77.75 14.81463 1.7E-6 5010 

Obr 2. Cassegrainova anténa 

příjem signálů odražených od Venuše 
předveden sezvanému publiku. 

Reference: 

[1] http://www.amsat-(11.orgflindex.php? 
option=com_content&task=view6id=166 
altemic1:97 

OK2AQ 

j5 Gj. 111111111133 
111111111311111•1111111111 
1.111111111111111111111111EN 

1111111111111111•11111111111111 
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eAeStiretethikiegete 

soHLA-1 
NOAA-10 
Nom-11 
Nom-12 
HET-3/5 
HET-2/21 
ORE" -4 
NOM-14 
Nom-15 
REsuRs 
FENGyuNi 
OREAN-0 
NOAA-16 
NOM-17 
NoAA-18 
Nom-19 
HUBBLE 
P0-34 
iss 
CO-58 
FALCON 
?mu 
cAPE1 
COMPASS 
AAuSAT2 
Do-64 
CO-66 

9092.59760 98.03 203.12 0.0007 154.16 206.00 14.69427 -3.0E-8 1017 
9091.61024 98.70 118.65 0.0013 62.04 298.21 14,27383 -3.8E-7 17258 
9091.83384 98.78 182.97 0.0011 330.28 29.78 14.14891 -1.7E-6 5872 
9091.95479 98.77 99.98 0.0013 11.63 348.51 14.25572 1.7E-7 92953 
9091.95222 82.55 260.35 0.0014 16.07 344.09 13.17019 5.1E-7 84759 
9092.9867 82.55 242.01 0.0022 195.53 164.52 13.83634 1.8E-7 78714 
9091.70497 82.54 45.85 0,0020 256.59 103.31 14.82684 8.8E-7 78103 
9091.73624 98.91 169.67 0.0010 51.47 308.73 14.13760 -1.7E-6 73512 
9091.85639 98.58 82.75 0.0010 281.97 78.04 14.24752 1.4E-6 56590 
9091.93253 98.35 128.14 0.0002 71.79 288.36 14.24181 -3.3E-7 55754 
9091.95883 98.75 64.42 0.0023 74.64 285.74 14.07959 5.5E-6 50959 
9091.84791 97.78 76.09 0.0002 71.81 288.33 14.73565 3.0E-7 52190 
9091.86180 99.18 93.68 0.0011 132.79 227.42 14.12512 -1.8E-6 43952 
9091.76662 98.49 153.44 0.0011 351.73 8.37 14.24053 1.9E-6 35187 
9091.76053 98.90 35.62 0.0014 216.57 143.46 14.11245 2.4E-6 19917 
9091.79509 98.74 39.57 0.0015 99.11 261.18 14.10945 -8.8E-7 766 
9091.76124 28.47 240.97 0.0004 213.88 146.16 15.00470 3.4E-6 83836 
9091.95845 28.46 45.31 0.0006 193.37 166.67 15.17316 3.4E-6 57706 
9092.68379 51.64 333.88 0.0009 189.15 170.99 15.71873 9.8E-5 59407 
9091.70484 98.07 344.43 0.0017 224.81 135.17 14.59754 1.1E-7 18257 
9091.65246 35.43 203.75 0.0002 332.49 27.57 15.03204 4.0E-6 11357 
9091.69051 98.00 149.97 0.0095 156.76 203.79 14.53487 6.1E-7 10392 
9091.86032 98.00 148.49 0.0104 161.15 199.36 14.52045 1.3E-6 10361 
9092.66407 97.95 157.10 0.0015 278.94 81.01 14.81571 9.0E-7 5026 
9091.82779 97.95 156.32 0.0014 283.81 76.15 14.81692 3.1E-6 5014 
9091.84809 97.95 156.46 0.0014 279.71 80.25 14.81651 1.1E-6 5014 
9091.61766 97.95 156.10 0.0015 281.50 78.46 14.81408 4.8E-6 5007 
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Sjezd Českého radioklubu 

V sobotu 14. března 2009 se konal 
v Hradci Králové za účasti 114 delegátů 
sjezd českého radioklubu (ČRK), největ-
ší radioamatérské organizace v ČR. 
Sjezd měl za úkol zhodnotit dosavadní 
činnost organizace, stanovit priority na 
další období a zvolit nové vedeni čRK - 
radu i jejího předsedu. Všechno se zvlád-
lo a můžeme konstatovat potěšitelnou 
skutečnost, že do nové rady čRK byly 
zvoleny výrazné osobnosti, které radioa-

VKV 

Kalendář závodů 
na červen (Lac) 

6. VO/ altvita; NV) 144 MHz 
-7.6. MikrovInný závod2) 1,3 až 76 Ghlz 
‚-7.6. Memorial 0M3A11) 144 a 432MHz 
.6. Závod mládeže') 144 MHz 
.6. VICV aktivita: NA 432 MHz 
1.6. VKV aktivita; NA 50 MHz 
3.6. FM Contest 144 a 432 MHz 
6.6. VKV aktivita: NA 1,3 GHz 
4.6. Contest Veneto 50 MHz 
8.6. WV aktivita; NA 70 MHz 

20.6. AGCW Contest 144 MHz 
20.6. AGCW Contest 432 MHz 
20.-21.6. IARU-50 MHz Contest 5) 50 MHz 
20.-21.6. HA-VHF/UHF/SHE COE) 144 a výše 
21.6. Provozní aktiv 144 MHz-76 GHz 
21.6. Mist. CR déti 144 MHz-103Hz 
21.6. DUR Activity Cont.432 MHz-76 GHz 
21.6. ALPE ADRIA Cont. 432 MHz a výse 
23.6. VW aktivita, NA mikrovInná pásma 
28.6. Contest del Sud 144 a 50 MHz 

17.00-21.1k 
14.00-14W 
142-1400 
140017.00 
17.00-21.00 
17.00-21.00 
6(8.00-10.00 
17.60-21.00 
(aco-15.co 
1700-203 
16.0019.03 
1900-21.00 
14.00-14.00 
1403-14W 
08.00-B.03 
08.03-11.03 
08.W-11.00 
07.W-15.W 
17.W-21.W 
082417.0D 

1) Podmínky VKV Akt. viz: www.satelit. cz 
NA - zkratka pro soutěž "Nordic Activity" 
2) Deníky na MIA: Jan Moskovský, Caj-
kovskáho 923, 500 09 Hradec Králova, 
e-mail: ykylogy@crk.cz 
paket radio: OK11A @ OKOPPL 
3) Deníky na: ykylogy@pobox.sk 
4) Doty na OK1 KKD: 
e-mail: pdmlogy@crk.cz 
s) Deníky na OK1CDJ: Ondřej Koloničný, 
Sezemická 1293, 530 03 Pardubice, 
e-mail: oklcdj@moravany.com 
paket rádio: OK1CDJ @ OKONAG 
iDeni ky na: havhf@freemail.hu 

OK1DVA 

Obr. I. Pohled do 
sälu Albertina při 
jednáni sjezdu 
(foto OK1MOW) 

matérská veřej-
nost vnímá kladně 
a s respektem na 
základě jejich do-
savadní radioama-
térské činnosti. 
Nesporně k nim 
patři např. Ing. Jiří 
Šanda, OK1 RI, ne-
bo Karel Matou-
šek, OK1CF, dale 
dlouholetý organi-
zátor technických 
soutěži pro mlá-

▪ u. del - Franta Lu-
pač, OK2LF, nový 

předseda Ing. Jiří Němec, OK1A0Z, atd. 
Úkoly pro nové vedeni čRK (usnesení): 

• vice propagovat diplomový program 
čRK, podmínky diplomů provázat s pod-
minkami závodů čRK, 
• pomáhat radioklubům čRK ekonomic-
kými, organizačními a právními informa-
cemi, 
• zkvalitnit propagaci radioamatérstvi na 
veřejnosti s vynaložením přiměřených fi-
nančních prostředků, 

KV 

Kalendář závodů 
na květen a červen (Inc) 

11.5. Aktivita 160 CW 19.30-M30 
16.-17.5. EU PSK DX PSK 1200-12.03 
16.-17.5. King of Spain CW 1200-1200 
16.-17.5. Bark Contest MIX 21.0D-0200 
25.-29.5. AGCW Attie Week CW/RTTY 60.00-2400 
30.-31.5. CO MWPX Contest W 00.00-2400 
1.6. Aktivita 160 
5.6. Digital Pentathlon 
6.6. SSB liga 

Reg.1 Fieldday (KV PD) 
6.-7.6. Ten Meter PSK 

Seanet Contest 
7.6. Provozni aktiv KV 
8.6. Aktiida 160 
12.6. Digital Pentathlon 
13.6. Portugal Day 
13.6. OM Activity 
13.6. OM Activity SSB 05.00-06.00 
13.-146. GACWVVW SA CW DX CW 15.00-15W 
13.-14.6. DOEM 50 MHz Contest CWESS13 16.00-16W 
14.6. DIE Contest MIX 06.00-12.60 
19.6.. Digital Pentathlon OLIVIA 1800-2200 
20.-216. Al Asia DX Contest CW 00.W-24.00 
26.6. Digital Pentathlon HELL 18.W-22W 
27.-28.6. SP-0RP Contest CW 12.00-1200 
27.-28.6. Ing of Spain SSS 12W-12W 
27.-28.6. Ukrainian DX DIGI RTTY+PSK 12.60-12.00 
27.-28.6. Marconi Memorial HF CW 14.00-14.03 

SSB 19.3420.30 
PSK63 18.03-2203 
SSB 0403-0690 
CW 15.W-15.W 
PSI< 00.0424.00 

all 12W-1200 
CW 040406.00 
CW 1920-20.30 

MESK 18.00-2220 
SSB 00.D3-24.00 
CW 04 0404 59 

Podmínky většiny závodů v českém 
překladu jsou uloženy na internetových 
stránkách www.aradio.cz, odkud si je 
můžete nahrát do počítače a vytisknout. 
Termíny závodů SEANET a PENTA-
THLON nejsou stabilní a pro letošní rok 
v době sestavování kalendáře ještě neby-
ly zveřejněny. Stejně tak závod SEANET 
- setkání bude letos v Koreji, ale organiza-

Obr. 2. Nový předseda Českého radio 
klubu - trig. Jiff Němec, OK1A0Z 

• při činnosti rady vice vyulivat odbor-
ných profesionálních znalosti členů k ře-
šení specifických úloh, 
• v časopisu Radioamatér neomezit pub-
likaci výsledků závodů, 
• do práce odborných pracovních skupin 
rady vyhledat spolupráci erudovaných ra-
dioamatérů - i nečlenů ČRK, 
• zachovat činnost QSL služby dle stáva-
jicich pravidel, 
• vyřešit otázku další publikace časopisu 
Radioamatér v mezích ekonomických 
možnosti a s posílením zpětné vazby 
mezi čtenáři a redakci, a to do 31. 12. 
2009. 

Všechny další přijaté dokumenty (sta-
novy, organizační řád) najdou zájemci na 
nových webových stránkách ÖRK: 

www.crk.cz 
QX 

ce KARL na dotazy nereaguje. Závod 
King of Spain mä nyní dvě části! 

Adresy k odes' lání deniků přes Internet 
(Zkontrolujte adresu před odeslán(m na 
stránkách pořadatelů!) 
Aktivita 160: al60m@crk.cz 
All Asia: aacw@jartorjp 
ANARTS RTTY: 

patleeper@optusnet corn, eu 
Baltic: Irsf@Irst It 
CO WPX: cw@cqwpx.com 
DDFM 50 MHz: dd fm 50@re f-union-org 
DIE: ea5aen@ure.es 
GACW WW SA: 

auranito@speedy.com.ar 
+ guillev@v2rcom.ar 

King of Spain CW: smreycw@ure.es 
King of Spain SSB: smreyssteure.es 
KV PD: crk@crk.cz 
Marconi Memorial: 

contest. marconi@ari fano.it 
Pentathlon: dp2009@dqsanet 
Portugal Day: rep-concursos@rep.pt 
Seanet: g3nom@restorth 
Ukrainian DX DIGI: urdigi@izmail-dx.com 

QX 

Stretnutie QRP 
Vrútky 2009 

Rádioklub 0M3KFV Vrútky vás pozý-
va na stretnutie preva'dzkárov, nad-
šencov Q RP a konštruktérov v sobo-
tu 16. mája 2009 od 8 II v Penzióne 
Sväty Mitro v Turčlanskych Kl'ača-
noch pri Vrútkach. 
Info: tel.: Viktor, 0M6ACV - 0908 
309 438, Bohuš, 0M6ABS - 0905 
685 478; e-mail: om3kfv@zoznam.stc 
httplAvww.om3kfy.szm.sW 
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Radioamatérská stanice 
OL9AMPER 

V posledních dvou letech, vždy v době 
kolem konáni elektrotechnického veletrhu 
AMPER v Praze - Letňanech (letos na 
přelomu března a dubna) je možno v ra-
dioamatérských pásmech navázat spojeni 
s radioamatérskou stanici OL9AMPER. 
Tato stanice vysílá pčimo z letňanského 
výstaviště, a sice v pásmu 145 MHz na 
VKV, ze stánku Českého radioklubu. Pro-
voz na KV je přímo z areálu výstaviště 
prakticky nemožný vzhledem k vysoké 
úrovni rušeni z tisiců zdrojů v bezpro-
středním okolí, a byl proto zajišťován 
z jiného stanoviště v Praze. Se stanicí 
OL9AMPER jsme nejprve navázali tele-
grafní spojení v pásmu 14 MHz (OSL-lis-
tek na obr. 1), v dalšich dnech jsme pak 
navštívili stánek CRI< primo na výstavišti. 
Ten je svým způsobem trochu výjimečný, 
neboť na rozdil od ostatních v nim s ni-
elm neobchoduji, ale poskytuji informa& 
ni a propagační službu všem zájemcům 
o radioamatérská hobby, které už se 
v současné době rozrostlo do téměř ne-

přehledných rozměrů (kromě klasické ra-
diotelegrafie a radiotelefonie tu máme 
amatérskou TV, přenosy dat, radioamatér-
ské družice, spojení odrazem od vesmír-
ných tiles atd.). A veletrh AMPER je úrod-
ným místem k propagaci činnosti CRK. 

Jinak je ovšem AMPER záležitosti 
především tržni, odbornou a kontraktač-
ni, jak napovldá slovo „veletrh". Letos se 
sešlo 766 vystavujicich firem z 21 zemi 
ze 3 syštadilů. Pořadatelé vyhlašuji kaž-
doročně pro zúčastněné firmy soutěž 
o 2latý AMPER pro nejprinosnéjší ex-
ponáty. Mezi pětici oceněných je letos 
také našim čtenářům dobře známá firma 
JABLOTRON a jejl zabezpečovací sys-
tém JA-80 OASIS (obr. 3). Jeho ústředna 
může ‚obsloužit až 50 čidel bezdrátově 
a 14 drátových vedeni. Připojit je mož-
né mj. venkovní detektory pohybu, dveřni 
a okenni detektory, detektory plynu, do-
káže hlásit přes telefonni mobilni siť, přip. 
přivolat hlídaci agenturu. Zajimavé je 
i propojeni s fotokamerou a bleskem; při 

CZECH REPUBLIC 

1r International Trade Fair of Electrotechnics and Electronics 
29. 2.. 2. a  

Obr. I. Na OSL-lístku stanice Óeského radioklubu vidíme, fe 
veletrh AMPER se konal uf po sedmnácté 

Obr. 2. 
Takhle 

vypadá trofej 
„Zlatý 

AMPER", 
letos udělená 
odbornou 

porotou pěti 
exponátům 

(z 27 
přihlášených) 

nežédoucim pohybu v hlídaném prostoru 
zaznamená v krátkých intervalech po sobi 
jdoucí momentky, které jsou odeslány 
na intemetový server, navIc posledních 
60 obrázků uchovává v intern( paměti. 
Umožňuje dálkové ovládat spotřebiče 
uvnitř objektu, může přivolat pomoc atd. 

Firma nabizi možnost odzkoušení 
systému OASIS po dobu šesti měsíců 
zcela zdarma, bez závazku pozdějšího 
placeného využíváni. Další informace 
jsou uvedeny v našem časopise (PE č. 1 
a 3/09) a na www.hlidanizdarma.cz 
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Obr. 3. Ve stánku firmy JABLOTRON je na panelu instalován 

a předváděn v činnosti zabezpečovací systém OASIS 
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BUCEK - elektronické součástky  VIII, XIX 
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DIAMETRAL- Iaboratomi nábytek a přístroje  III 
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ELEN - displeje  XV 
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ERA components - elektronické součástky x 
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GES - elektronické součástky I 
GM electronic - el. součástky  XII - XII 
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KONEKTORY BRNO - konektory XV 
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LSD 2000 - český návrhový systém pro elektroniku  XV 
MEDER - relé x 
PaPouch - méficl a komunikačni technika VI 
P + V ELECTRONIC - vinuté dily pro elektroniku  X 
Štěpánek Jakub - panelová měřidla  XV 
T.E.I. - Formica XV 
TME - elektronické součástky XVIII -XIX 
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kniha unikátní? 

• Zatím jediná kniha, 
která na toto téma vyšla. 

• Elektrická schémata 
a zapojení věnečků 
jsou kreslena barevně. 

• Splňuje náročná 
kritéria názornosti. 

I Vše odzkoušeno autorem 
a jeho studenty ® 
(všichni přežili). 

Podrobný obsah, ukázku knihy, aktualizace, 
recenze a další navazující informace c 
najdete na domovské stránce knihy: 

http://shop.ben.cz/121291 

Tato jedinečná publikace obsahuje zapojení základních elektric-
kých obvodů (vypínačů' světelných okruhů — žárovek i zářivek, 
rozvácIščů, stykačů, jističů, elektroměrů, domovních dorozumíva-
cích systémů apod.). Z důvodu přehlednosti, srozumitelnosti a 
názornosti jsou všechna elektrická zapojení a schémata kreslena 
barevně, a dopiněna množstvím ilustračních obrázků. 

Kniha je psána pro studenty a začínající elektrikáře (protože jsou 
v obrázcích vodiče kresleny barevně — tj. jaké skutečně jsou), hodí se 
však do rukou i zběhlým silnoproudařům. 11 určitě přivítají různá styka-
čová schémata (přepojování motorů hvězda-trojúhelník, brzdění DC prou-
dem apod.), aby si ušetřili čas jejich kreslením. 

Připravujeme 2. díl, který vyjde na podzim 2009. 

Prodejní mista nakladatelství BEN — technická literature:  

centrála: Vššinova 5, 100 00 PRAHA 10, fax 274 822 775 (pouhých 200 mod stanice metra „Strašnická") 
zásilková služba tel. 274 820 411, 274 816 162, prodejna a distribuce tel. 274 820 211, 274 818 412 
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BRNO, Veveři 13, tel, 545 242 353 Internet: http://www.ben.cz, e-mail: knihy©ben.cz 

SK: ANIMA, Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice, tel./fax (055) 601 1262, www.anima.sk, anima@anima.sk 
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• bezdrátová náhrada Ethernet kabelu** 

• IP konektivita pro jakoukoli aplikaci 

• přenos UART přes WiFi nebo LAN* 

• SSL a HTTPS pro Vase aplikace 
' Pouze Nano LANReactr, 
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Connect 
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The Device Networking Authc 

Mini Socket iW!FITM Secure Socket iWiFiTM 

1.190,- Kč 

Ceny ¡sou uvii 
DPH, pro kus 
platné k 16.2. 
Změna can v; 

Win chipset - Marvell 88W8686 802.11 b+g Win chipset 
_ 

VF konektor - U.FL SMA (M) U.FL 

LAN konektor RJ-45 - 

Citlivost Px -88 dBm (802.11b); -74 dBm (802. 1g) 

Vykon - +15 dBm 

Security SSL3/TLS1, HTTPS, FTPS, 
RSA, AES-128/256, 3DES, 

RC-4, SHA-1, MD-5 

SSL3/TLS1, HTTPS, FTPS, RSA, 
AES-128/256, 3DES, RC-4, SHA-1, MD-5, 

WER WPA/WPA2 

Protokoly ARP, ICMP, IP, UDR TCP, DHCP client a server, DNS, NTR SMTR POP3, MIME, 
HTTR HTTPS, FTP a Telnet, uživatelský a konfigurační Web Server 

Hardwarově 
akcelerované protokoly 

AES, 3DES and SHA 

Procesor lChipTM 002144 I Chip", 002128 

Roureev 35,0 x 25,0 x 17,4 mm 33,8 x 18,0 x 5,5 mm i 41.0 x 31,5 x 5.0 mm I 64,5 x 27,4 x 6,6 mm 

L 

Interface UART (Px, Tx, RTS, CTS) UART (Px, Tx, RTS, CTS) 
USES, SPI, RM!! 

Host Data Rate UART: max. 3Mbps / SPI: max. 12Mbps UART: max. 3Mbps 

Typické aplikace přenos RS232 přes Ethernet 1 přenos RS232 přes WiFi přenos RS232 přes Win 
SSL zabezpečení pro M2M SSL zabezpečení pro M2M SSL zabezpečení pro M2M 

el Web Server bezdrátová náhrada LAN kabu Web Server 
Web Server 

Napejenf, tepl rozsah +3,3 V (+/-10 %), -40° al 85° C 

Certifikace CE, FCC, RoHS 
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