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Anténa 6x 27 ELY i pro pásmo 1 
stanice OL4A na k Lesná 
(.1060FtN, nadmots výška 920 m). 
Stied antény je 50 nad zemi. 
Vlevo Martin, OK1H M, vpraxo Jard 

:ropagačni stánek 
Ceského radioklubu 
ve Vojenském muzeu v Lešanech 
pit Dni spojovacího vojska 
v roce 2007. 
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fNÄŠ ROZHOVOR‘ 
s ng. Jiřím Němcem, OK1A0Z, 
novým předsedou Ceského ra-
croklubu (CRK) o činnosti této 
naší největší radioamatérské 
o ganizace. 

V březnu t.r. jsi byl zvolen na 
sjezdu ČRK novým předsedou. 
Proto prosim nejprve o tvoje 
stručné (radioamatérské) curri-
culum vitae. 

Ono se řekne stručné, ale když se člo-
věk zajimá o radiotechniku a amatérské 
vysiláni víc jak 50 let, tak je to opravdu 

Pokusim se. 
S radiotechnikou jsem začal již na zá-

kladni škole, kde jsem v kroužku postavil 
svou první bateriovou dvoulampovku. 
V roce 1 957 jsem se v radioklubu 
OK1KAE v Duchcově připravil na zkouš-
ky tehdejšich RO, složil je a získal pra-
covní čislo OK1-4406. Vysiláni na KV mi 
učarovalo natolik, že jsem v roce 1964 
složil zkoušky OK a obdržel své vlastní 
oprávněni se značkou OK1A0Z, kterou 
mam dodnes. Stále také pracuji v klubu 
OK1KAE a jsem jeho vedoucím operáto-
rem. 

Aktivně se zajímám o DX provoz na 
KV, mám potvrzeno 337 zemi DXCC 
(ach, ta Navassa) a s touto činnosti jsem 
nepřestal, ani když jsem po roce 1989 
pracoval jako ředitel na hlubinném dole, 
nebo od roku 1994 jako starosta města 
Duchcova. Naopak, byla to pro mne nád-
herná relaxace, vřele doporučuji! 

Po odchodu do důchodu jsem se roz-
hodl svými organizačními a jinými zkuše-
nostmi přispět radioamatérské komunitě, 
at již od roku 2004 jako místopředseda, 
nebo v současnosti jako předseda čes-
kého radioldubu. 

Nyni prosím o základní údaje 
ohledně ČRK: Jake je jeho po-
sláni, kolik má členů, kdo je ve 
vedeni ČRK? Kolik koncesí OK 
jev ČR vydáno? Proč je tolik ra-
dioamatérů mimo ORK? 

Český radioklub je občanské sdruže-
ní, které dobrovolně sdružuje všechny 
zájemce o radioamatérské činnosti. 
V současné době má registrováno asi 
2700 členů. V jeho čele stoji sjezdem vo-
lená patnáctičlenná Rada ČRK, v součas-
nosti složená z řady zkušených a aktiv-
nich radioamatérů ze všech oblastí naší 
činnosti. 
V č R je vydáno asi 6000 oprávnění 

k provozu amatérské vysílací stanice, 
a tudíž ne každý jeho držitel je našim 
členem. Ty tam jsou doby, kdy každý 
koncesionář musel být povinně členem 
Svazarmu, který mimo jiné sdružovali ra-
dioamatéry. Dnes má každý možnost se 
svobodně rozhodnout, zda chce nebo ne-
chce být členem ČRK. Našim členům po-
skytujeme služby jako klubový časopis, 
QSL službu a pro všechny radioamatéry 

Ing. Jiří Němec, OK1A0Z, 
u svého zařízení 

i zastoupení v mezinárodní radioamatér-
ské unii IARU. QSL službu (zasíláni list-
kú potvrzujících uskutečněná spojeni) 
umožňujeme - jako jedna z mála radioa-
matérských organizaci na světě - za 
úhradu skutečných nákladů i nečlenům. 

To je možná jeden z důvodů, proč je 
tolik radioamatérů mimo ÖR K. Dalšim dů-
vodem určitě je to, že mnoho radioamaté-
rů po nemilých zkušenostech z totalitní 
doby nehodlá být jakýmkoli způsobem or-
ganizová no a mnoho jich prostě tuto po-
třebu nemá. ČRK je presto všem zájem-
cům o členství v něm stále otevřenou 
organizaci. 

Před březnovým sjezdem ORK 
probíhala rozsáhlá anketa mezi 
radioamatéry v ČR na téma 
„Jaké jsou vaše názory na sou-
časnost a budoucnost radioa-
matérstvi u nás?" K jakým závě-
rům jste se dopracovali? Jak se 
to projevilo ve výsledcich sjez-
du? 

Ano, anketa byla určena všem radioa-
matérům v ČR a myslím si, že svůj účel 
spinila, neboť minimálně představuje sta-
tistický soubor, jehož závěry určitě ph-
spějí k dalšímu směrování činnosti ČRK. 
Respondenti (bylo jich 394) v ní dokázali, 
že radioamatérské hobby není na vymře-
ní, je jen třeba se neustále přizpůsobovat 
měnícím se podmínkám. Je na nové 
Radě, aby to i přes neustále složitější 
ekonomickou situaci dokázala realizovat. 
Taji nakonec ukládá i usnesení březno-
vého sjezdu čRK, vycházející z názorů 
v této anketě i z bohatě diskuze na jeho 
vlastním jednání. čRK se tak stává ser-
visní organizaci, která chce co nejlépe 
sloužit potřebám všech radioamatérů. 

Každoročně „nakouknu" do ja-
ponského KV závodu All Asia 
DX Contest, kde se jako součást 
soutéžniho kódu předává věk 
operátora stanice. Z toho sou-
dim, że radioamatérský věkový 
průměr stoupá. Máme přehled 
o věkovém složeni koncesioná-
řů OK? 

Průměrný věk radioamatérů na celém 
světě opravdu stoupá a nejinak je tomu 
i u nás. Je to zřejmě důsledek doby před 
desítkami let, kdy se o radioamatérské 
vysílání zajímalo velké množství mladých 
lidi se sklonem k pestré technické a spor-
tovní činnosti. V tä době, na rozdíl od 
dneška, bylo těžkä podobnou náplň nalézt 
někde jinde, a tak je nás starších v sou-
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časné době přece jen trochu víc. Jaký je 
náš skutečný věkový průměr, se nedá 
zjistit i vzhledem k platně legislativě, ale 
věkový průměr členské základny čRK se 
pohybuje někde mezi 45 - 55 lety. Máme 
členy mladší 15 let, ale i staršl 70 let. 

Jake jsou možnosti získávat ra-
dioamatérský dorost? Jak a kde 
fungují radiokluby mládeže? 

Naše ‚klasické' členské radiokluby, 
zvláště ty, které k tomu maji iv současné 
době možnosti, se snaží doplňovat svou 
členskou základnu o dorost tak, jak tomu 
bylo vždy. Většina mládeže se však sou-
střeďuje v kroužcich při DOM či školách. 
Vedou je většinou starší, zkušeni radioa-
matéři s obdivuhodnou vůli z nich vycho-
vat své nástupce. Namátkou mohu jme-
novat velice dobře pracujici kroužky 
mládeže v Přibrami, Hradci Kralove, Opa-
vě, Plzni, Novém Jičíně, Karlových Va-
rech, Zlíně, Mikulově, Dvoře Kralove nebo 
v Sázavě. Všude pracuji s mládeži ne-
smírně ()May' lidá, zasluhujIcl si naše 
uznáni. 

Neopomenutelné je take přenášení 
vztahu k radioamatérstvi v rodinách 
z otce, matky na syna či dceru. Tak se 
zrodila celá řada nových mladých radioa-
matérů. 

Za týden tu máme IARU HF 
Championship, celosvětovou 
radioamatérskou KV soutěž. 
Bude nás reprezentovat česká 
stanice OL.HQ? Jaká byla při-
prava a kdo ji má na starosti? 
IARU doporučuje, aby už nikdo 
nevymýšlel žádně další závody, 
ale v praxi .sledujeme pravý 
opak. Co tomu říkáš? 

,Tohoto závodu se každoročně zúčast-
ňuje soutěžní stanice ČRK a jeji operátoři 
dosahují velice pěkných výsledků. Letos 
budou pracovat pod značkou OL9HQ (su-
fix HQ je zkratkou anglického headquar-
ters) na šesti KV pásmech provozem CW 
i SSB. že to mysli s účasti a výsledkem 
v závodě vážně, svědči i to, že se v květ-
nu pod vedením manažera týmu HQ Mila-
na, OK1VWK, sešli všichni operátoři na 
jakémsi neformálním soustředěni. Tam 
prodiskutovali rozděleni pásem a módů, 
taktiku i technické vybaveni. 

Otázka mnolstvi radioamatérských 
závodů konaných v jednom roce a na roz-
ličných úrovnlch je opravdu problem, na 
který existují diametrálně se lišící názory. 
Presto, že osobně již nezávodím, uspořá-
dal bych ročně na světové úrovni tak šest 
závodů CW, šest SSB a dva DIGI. Ostat-
ni by se zrušily samy, ale to neberte váž-
ně, je to jen můj soukromý názor. 

Jak vypadá převáciěčová sit' 
v OK? Jak se vyvíjí sit' paket rá-
dia? 

Převáděče jsou zařízeni umožňující 
spojení provozem FM mezi radioamatér-
skými vysílacími stanicemi v pásmech 
VKV v těch případech, kdy není možné 
uskutečnit spojeni prime. Jsou to vlastně 
retranslační zařízení, umístěná většinou 
na nějakém vyvýšeném místě, neobslu-
hované stanice, což neznamená, le neni 
třeba je pověřenými a obětavými radioa-
matéry, tzv. sysopy, kontrolovat, seřizo-
vat a opravovat. 

Velký rozvoj této radioamatérské ko-
munikace nastal přibližně v 70. letech mi-
nulého stolett a byla ve velké míře námi 
využívána ke spojeni z mobilnIch pro-
středků i pevných stanic, kde nebyla, jak 
jsem již řekl, možnost přímého spojení. 
V poslednich letech však dochází k po-
stupnému útlumu provozu na těchto zaří-
zeních, kterých je u nás vice jak 50, at již 
v důsledku masového rozvoje komunika-
ce v sítích mobilnich telefonů, nebo mož-
nosti tehdejšich radioamatérů s omeze-
ným oprávněním pro VKV přejít na přímá 
spojeni v pásmech KV. Neopomenutelná 
jsou i neustále se zvyšující požadavky 
majitelů objektů, ve kterých jsou převádě-
če umistěny, na nájemné a provozní ná-
klady. čRK je tak nucen každým rokem 
s přìhládnutim ke své ekonomické situaci 
omezovat výdaje na provoz a údržbu 
těchto zařízení. Pokud sě v misté provo-
zování najde skupina radioamatérů či jed-
notlivec odhodlaný k zajišťování převádě-
če i finančnimi příspěvky, a pokud je 
tento dostatečně využíván, není důvod jej 
rušit. 

Paket radio (PR) je zjednodušeně ře-
čeno radioamatérská obdoba sítě interne-
tu. U nás se PR rozvíjelo zejména v 90. 
letech minulého století a jeho celosvětová 
sít' je provozována obětavými radioamaté-
ry dodnes. Jeho provozování je opět fi-
nančně velmi náročné a čRK se snaží 
v rámci svých možnosti tuto činnost fi-
nančně podporovat. Paket rádiu stále 
více konkuruje masově se rozvíjející 
a mezi radioamatéry neustále se rozšiřuji-
ci Internet a nove formy radioamatérské 
komunikace, využivajici internetu. Situa-
ce začíná být podobná jako u převádščo-
vého provozu. V tomto okamžiku však ne-
dokáži zodpovědně odhadnout, jak se vše 
bude nadále vyvíjet. 

Jaká je publikačni činnost čRK? 
Jake jsou internetové stránky 
ČRK, co na nich najdeme? 

čRK je a chce i nadále být moderní 
radioamatérskou organizací, o čemž 
svědčí i to, že od roku 1997 mä na inter-
netu své webové stránky, které byly kon-
cem loňského roku podstatně modernizo-
vány. S potřebnými odbornými znalostmi 
a preciznosti jemu vlastní se o ně po ce-
lou dobu stará Honza, OK1XU. 

Na adrese http://www,crk.cz zájem-
ce najde vše, co souvisí s radioamatér-
ským hobby u nás i ve syště, včetně vel-
kého množství aktuálních informaci 
z čRK i odjinud. V současné době si již 
nelze tok informaci ke všem radioamaté-
rům bez této možnosti představit a naše 
stránky jsou pozitivně hodnoceny jak do-
mácími, tak zahraničními radioamatéry. 

čRK take informuje o aktuálním déni 
radioamatérskou komunitu svými pravi-
delnými zprávami každou středu od 17 h 
v pásmu 80 m na kmitočtu 3773 kHz a na 
převáděči OKOC v pásmu 2 m vysíláním 
klubové stanice OK1CRA. Snad mohu 
prozradit i to, že od poloviny letošního 
roku je dosavadní volací značka - v soula-
du s platnými předpisy - změněna na 
OK1RCR. 

Pro členy čRK jako členská služba je 
vydáván zdarma šestkrát do roka členský 
časopis Radioamatér. 
V poslední době čRK vydal take ně-

kolik CD ROM, například „Radioamatéři 
v roce 1968: dokumenty a vzpomínky'. 

Je složité získat koncesi OK? 
Jak mä postupovat zájemce 
o získáni radioamatérské konce-
se, připadni o členství v ÓRK? 

V celé radioamatérské historii nezná-
me snadnější přístup k získáváni opráv-
něni k vysíláni na radioamatérských pás-
mach (koncese OK), než je tomu 
v současnosti. Na základě sjednocováni 
legislativy v rámci Ell byl v roce 2005 ph-
jat nový Zákon o elektronických komuni-
kacích a prováděcí vyhlášky bývalého Mi-
nisterstva informatiky č. 155/2005 Sb., 
156/2005 Sb. a 157/2005 Sb. 

Podle těchto v současnosti platných 
předpisů není již třeba pro přistup k vysí-
láni na KV prokazovat znalosti příjmu 
a vysíláni telegrafie. Existují pouze dvě 
třídy operátorů, A a N. Oprávnění, po 
úspěšném složeni předepsaných zkou-
šek, uděluje čTÚ. Zvláště podmínky pro 
uděleni oprávněni omezené třídy N (Novi-
ce) jsou velmi jednoduchá. Zajímavou 
skutečnosti v obou třídách je to, le věk 
operátora není omezen. 

Všechny ostatní podrobnosti, včetně 
požadavků ke zkouškám operátorů zá-
lěmci naleznou na webovýrch stránkách 
C RK http://winew.crk.cz 

Jak vidíš a odhaduješ další vý-
voj našeho hobby? 

Jsem optimista! Radioamaterstvrje 
hobby stak pestrou nápiní, že bude exis-
tovat a rozvíjet se i v dalšich letech a je 
třeba mu v tom jen trochu smyslupině po-
máhat. 

Děkuji za rozhovor. 

Rozmlouval Petr Havliš, OK1PFM. 
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SVĚTOZOR 

Hallovy spínače 
se sníženou spotřebou 

Firma Diodes Inc. (http://vvww. 
diodes.com) přichází s dvěma nový-
mi spínači s Hallovou sondou. Jsou 
určeny pro detekci polohy přenosných 
přistrojů či jejich dílů, ale i pro auto-
matizaci výrobních procesů. Pro na-
pájení AH1802 a AH1888 stači jediná 
baterie Li-ion nebo dva 1,5 V články. 
Při 1,8 V mä AH1888 spotřebu 15 pW. 
Oba typy reaguji na obě polarity mag-
netického pole, v jehož přitomnosti je 
pak na výstupu signál L. AH1802 má 
výstup s otevřeným kolektorem, má 
velkou citlivost a detekuje vertikálně 
orientované nebo malé magnety. Je 
vyráběn ve velmi tenkém pouzdře 
DFN2015 s výškou 0,4 mm, takže jej 
lze využít i ve stylových mobilních te-
lefonech s posuvným vlčkem. AH1888 
má komplementární výstupy a k sys-
témovému procesoru jej lze připojit 
bez zdvíhacích rezistorů. Umožňuje 
detekovat polaritu změny, např, otá-
čeni ozubených magnetických kole-
ček, která jsou využívána pro detekci 
polohy a orientace natočitelných dis-
plejů a klávesnic. Senzory jsou urče-
ny pro rozsah pracovních teplot od 
—40 do +85 t. 

Subminiaturní D/A převodník 

Nová řada jednokanálových D/A 
převodníků (DAC8411, DAC8311, 
DAC7311, DAC6311 a DAC5311) v pouz-
dře SC70 se 6 piny, se kterou přichá-
zí Texas Instruments (www.ti.com), 
je velikostí o 40 % menší než pro tyto 
součástky standardně užívaná pouz-
dra SOT-23. V řadě jsou obsaženy 8-
až 16bitové převodníky, které se vy-
značuji výbornou linearitou a odběrem 
pouze 80 pA ph napájení 1,8 V. Napš-
ject napětí může být až 5,5 Va slouží 
současné jako referenční. Komunika-
ces převodníky probíhá sériově po tří-
vodičové sběrnici kompatibilní se 
standardy SPI, QSPI a MICROWIRE. 
Malé napájecí napštl a spotřeba spo-

lu s rozsahem pracovních teplot —40 
až +125 °C předurčují nové převod-
níky pro použiti -v přenosných, bate-
riemi napájených přístrojích' např. pro 
digitální nastavení zesílení a ofsetu 
nebo v programovatelných zdrojích 
napětí a proudu. 

Industry's smallest 16-bit DAC 

esi 
ktiPL 

r e 

SC70 

DAC8411 et, 

TEXAS INSTRUMENTS 

Přepínání audiosignálů 
bez rušivých zvuků 

Novým produktem firmy Intersil 
(www.intersil.com), která path k svě-
tové špičce v oblasti polovodičových 
součástek pro analogové a smíšené 
signály, je signálový přepínač pro po-
užití v přehrávačích DVD a MP3, mo-
bilních telefonech, zvukových kartách 
a dokovacích modulech pro reproduk-
tory. Obvod s vysokou hustotou inte-
grace ISL54406 odstraňuje rušivé 
praskoty a cvakání při zapnuti a vy-
pnutí napájení, přepínání mezi zdroji 
signálů a ztlumení hlasitosti (muting). 
Návrat ze ztišeni je prakticky okamži-
tý. Při přenosu výkonu 1 mW do zá-
těže 32 f2 způsobí ISL54406 celkové 
harmonické zkreslení (THD) pouze 
0,015 %, ph vypnutí spínače je útlum 
signálu vštšt než 110 dB. Ovládací 
signály jsou v úrovni logiky 1,8 V. Pro 
napájení je třeba 2,7 až 5 V, při 3 V je 
spotřeba 21 pW. ISL54406 je dostup-
ny v pouzdrech pTQFN (1,8 x1,4 mm) 
a TDFN (3 x 3 mm) s 10 vývody. 

.25 

Přesně snímání 
hladiny kapalin 

Firma EPCOS (wwwepcos.com) 
vyvinula dva nové senzory hladiny ka-
palin využívající jako čidlo termistor 
s kladným teplotn fro součinitelem 
odporu, označovaný též jako PTC 
nebo pozistor. Ten je umístěn v her-
metické sonde z nerezové oceli. Typ 
B59050D1100B040, který je vhodný 
pro kontrolu hladiny vody v nádržich 
a domácích spotřebičích, může pra-

covat v rozsahu teplot +10 až +65 °C. 
Pro kapaliny s tepelnou vodivostí 
Xe > 0,12 W/mK, jako je např. nafta 
nebo zkapalněny plyn při teplotách —25 
až +50 °Q byl navržen senzor s typo-
vým označením B59050D1120B040. 
Aby se čidlo nepřehřálo, je třeba tyto 
pozistory provozovat při napětí men-
ším než 18 V. Při ztrátě kontaktu pouz-
dra senzoru s médiem se rychle 
změní odpor. K vyhodnocení změny 
odporu pak postačí podstatně jedno-
dušší elektronika než v případě ultra-
zvukových nebo optických senzorů 
hladiny. 

Kontrolér 
pro čtyři dotykové senzory 

Firma Atmel (www.atmel.com) je 
u nás známa zvláště svými mikrokont-
roléry. Integrovaný obvod AT42QT1040 
je snadno implementovatelný, levný 
kontrolér pro vyhodnoceni dotykových 
kapacitních senzorů. Nízká, cena 
(0,35 USD při odběru 100 000 ks) do-
volí použít dotykové ovládáni iv levné 
spotřební elektronice, mobilnich pří-
strojích, hračkách, bílém zboží a pro-
dejních automatech. AT42QT1040, 
který se vyrábí v pouzdře VQFN s 20 
piny s půdorysem 3 x 3 mm, lze 
vestavět i do přístrojů, u nichž je dů-
ležitým kritériem potřebná plocha spo-
jové desky. V nízkoodbürovém (po-
malejším) módu odebírá obvod ze 
zdroje 1,8 V (max. 5,5 V) pouze 31 pA. 
V druhém režimu je prioritou rychlost 
a odběr se zvětší na 114 pA. Čtyři di-
gitální výstupní kanály zatižitelné až 
±10 mA umožňuji např. indikovat 
vybraný kanál přímo LED. Citlivost 
senzoru lze nastavit tak, že je až do 
tloušťky 10 mm eliminován vliv čelní-
ho plastového nebo skleněného pa-
nelu umístěného před senzory. Velká 
variabilita je možná v materiálu elek-
trod (raid', stříbro, uhlík)' jejich tvaru 
i substrátu (sklo, plast, či deska s ploš-
nými spoji). JH 
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Mikrokontroléry PIC (19) 
První projekt 

s mikrokontrolérem PIC16F88 
blikající LED 

V minulém dílu jsme se seznámili s de-
taily o vstupech a výstupech mikrokontrolérů 
PIC a s pěti speciálními funkčními registry, 
pomoci kterých lze zapisovat nebo čist úrov-
ně na vstupně-výstupnich portech a nasta-
vovat jejich chování. V tomto dilu tyto infor-
mace využijeme v praxi pro návrh našeho 
prvniho projektu s mikrokontrolérem PIC. Na 
obr. 21 je uvedeno velice jednoduché zapo-
jeni mikrokontroléru PIC16F88, který jed-
nu LED s předřadným rezistorem I krt za-
pojenou na vývod RB4. Ve schématu je 
rovně/ zobrazeno připojení programovacích 
signálů POD, PGC, PGM a VPP pro případ, 
že programujete mikrokontrolér přímo v apli-
kaci. Využíváte-li programátor s objímkou, 
tyto informace můžete ignorovat. Rezistor 
připojený mezi pin PGM a zem není potřeba 
zapojovat v připadá, že jsmejiž při předcho-
zím programováni vypnuli mód nizkonapě-
tového programováni vynulováním bitu LVP 
v konfiguračním slově mikrokontroléru. Vlast-
nite-li programátor PRESTO nebo obdobný 
USB programátor, a nemáte-li po ruce vhod-
ny napájeci zdroj, můžete celou aplikaci na-
pájet přímo z programátoru. V připadá pro-
gramátoru PRESTO stačí jednoduše v okně 
nastaveni obslužného programu UP vybrat 
Napájená y klidu: Intern! 5 V. 

Zdroj hodinového signálu 

Mikrokontrolér PIC16F88 je vybaven vnitř-
nim RC oscilátorem s maximálním kmitočtem 
8 MHz, diky němuž odpadá v aplikacích ne-
náročných na velkou přesnost a stabilitu kmi-
točtu hodinového signálu nutnost zapojovat 
jakékoliv externíi součástky. Mikrokontrolér 
podporuje celkem osm módů oscilátoru, se 
kterými se seznámíme v přišfich dfiech. Pro 
naši první jednoduchou aplikaci využijeme 
mód INTI02, který využívá interni oscilátor. 
Mód oscilátoru se nastavuje třemi konfigu-
račními bity FOSC2:FOSCO. Ve výpisu pro-
gramu v tab. 6 je již tento mod předdefino-
ván pomoci direktivy _ CO N FIG jako 
INTRC_10. V programu UP je tento mód 

označen obdobně jako INTRC-1/0. K nasta-
veni kmitočtu interniho oscilátoru slouží re-

ICSP konektor 

VPP (13V) O.  
VDD 0   

ONO 0  

PGD 0  

POO 0  

PG" 0-

gistr OSCCON. My v našem prvním projek-
tu využijeme nejnižší implicitně nastaveny 
kmitočet 31,25 kHz, elm/ odpadá nutnost 
měnit hodnoty bitů v registru OSCCON. 

Program v jazyce asembleru 

Ve vývojovém prostredi MPLAB nejprve 
vytvořte nový projekt (menu Project> New...) 
a následně vytvořte nový .asm soubor, který 
bude obsahovat zdrojový kód. Soubor se 
zdrojovým kódem je třeba přidat do projektu 
tak, aby byl přítomen ve složce Source Files 
v okné projektu, které zobrazíme pomoci 
menu View > Project. Nejjednodušší je vy-
tvořit nový .asm soubor pomocí příkazu Add 
New File to Project... v menu File. V tomto 
případě však specifikujte v poli File name 
nejen jméno souboru, ale i jeho typ (nm). 

Úkolem programu je periodicky měnit úro-
veň na vývodu RB4. Protože je LED zapoje-
na proti zemi, bude svítit při úrovni H, zatim-
co při úrovni L zůstane zhasnutá. Program 
bude sestávat z následujících kroků: 

' 1. telecl smyčka. 
2. Nastavení úrovně H na pinu RB4. 
3. šekaci smyčka. 
4. Nastavení úrovně L na pinu RB4. 
5. Skok na první čekací smyčku. 

,Program začiná direktivou LIST, pomoci 
které nastavíme typ procesoru. Následuje 
direktiva #INCLUDE, která umožňuje zahr-
nout do programu extern( kód. Soubor 
Pl6F88.inc je součástí instalace softwaro-
vého prostředi MP LAB a nachází se v adro-
sáfl  Suite. Soubor obsa-

huje definice názvů registrů a některých bitů. 
Adresy registrů PORTA, PORTS, TRISA, 
TR ISB a ANSEL, které používáme v našem 
programu, jsou definovány právě vtomto .inc 
souboru. Soubor si můžete prohlédnout 
v textovém editoru, nic v něm však neměňte, 
protože byste tim mohli způsobit nefunkčnost 
vyvijených programů. Direktiva CONFIG 
slouží k nastavení konfiguračnich bitů mik-
rokontroléru (popis konfiguračnich slov mik-
rokontroléru PIC16F88 viz dil 8., PE 8/2008). 
V programu dale definujeme pomoci di-

rektivy EQU proměnnou dl na adrese 7Fh, 
kterou použijeme v šekaci smyčce, a dále 
symbol RB4. Program bude začínat na ad-
rese 0000h, což specifikujeme pomoci direk-
tivy ORG. Na začátku programu nejprve ini-
cializujeme I/0 porty, Na všech pinech 
nastavime úroveň L vynulováním registrů 
PORTA a PORTS pomoci instrukce CLRF, 
dale nastavime pinyAN<6:0> jako digitální 
I/0 vynulováním registru ANSEL a na závěr 
nastavime všechny I/0 piny jako výstupy. Na-
stavenlm nepoužitých vývodů jako výstupy 
zabránime pronikání rušivých signálů do mi-
krokontroléru. Registry PORTA a PORTS se 
spolu s proměnnou dl nacházeji v bance 0, 
zatimco registry TRISA, TRISB a ANSEL se 
nacházejí v bance I. Přislušnou banku da-
tové paměti vybereme direktivou BANKSEL. 
Hlavni část programu, která periodicky men( 
úroveň na výstupu RB4, se vykonává ve 
smyčce, která začíná návěštím LOOP. 
K nastaveni nebo vynulováni jediného bitu 
v určitém registru slouži instrukce BSF (Bit 
Set f — nastavení bitu v registru) a BCF (Bit 
Clear f — vynulování bitu v registru). Instruk-
ce CALL volá podprogram, v našem připadě 
jednoduchou čekací smyčku DELAY. Instruk-
ce MOVLW slouží k přesunu konstanty do 
registru W a instrukce MOVWF zkopíruje 

Tab. 6. 
Výpis programu 
v asembleru pro 
blikající LED. 

Program nemusíte 
opisovat, můžete 
si jej stähnoutna 
www.aradio.cz na 
stránce „Progra-
my k mikroproce-
sorovým zaffze-

nlm a PC" 

voe 

Obr. 21. 
Zapojeni 

mikmkontroléru 
PIC16F88 s LED 
na pinu 

a s vyznačeným 
prIpojenim 

k programovacímu 
rozhraní ICSP 

Pm maa 

RAVA 

-2- RAWAN3 

RANAN4 

 RAS/F.R/Vpe 

 CND 

A-RBWINT 

ReMSDI 

FIB2 

OE RB3OEPDA 

PA !Mtn 

RAGDI0 2 -

peomSCi r 

RASOSC2 15-

14 _ 

PRIFINIŠOPG0  

Renterror  a 

RB5 11-

RBt 

_L 

; Projekt: Blikající 

LIST polEF88 nastaveni typu procesory 
*INCLUDE DLEF88.INC> definice poisenných pro tento procesor 

; EASTMAIN' KONYIGMACNI110 SLOVA 
; (direktive_CONTIGmusibytnajoinomředku) 

CONFIG CONFIGI, UP OFF S Cal MO e WM PROTECT OFF 
CEO arc LV? BOEn ; lea di s perr arc RID-OFF-L IST O 

_corrar_corrfGr. pro arfs foe;.51r - 

; Deana PROtelaCH 

EOU 
554 EQU 

0571 
0:04 

VIMTIII PROGRAM 

RESET ORO Ox0000 ; zečátek programe na adrese 0000h 

Inicealizace portů 
BANESEL PORTA 
CLAP PORTA 
CLM PORTE 

BARKSEL MIEL 
CLRF ANSEL 

an TRIM 
CLRF TRIOS 

; Ovledini LOS 
EIMESISL PORTS 

MOP 
CALL 
BSF 
CALL 
BC! 
GOTO 

DELAY 
PORTS, MI 
DEIAY 
PORTS, RBA 
LOOP 

; výběr banky, ve ktemi se nachází registr PORTA 
; vynuloveni PORTA 
; vynulování PORTE 

; výběr banky, ve here se nachází registr APSES 
; piny ANC6:0> jako digitalin I/O 

OE piny RAC7:0> jako vystypy 
: piny MO710> jako výstupy 

: výběr banky 0 

; voleni podprograu DELAY Dekeeí smyčka) 
554 H 

; volání podprogramu DELAY (Maui emyčka) 
; RBA L 
; skok na LOOP 

; Pcdprogram DELAY s &doe'. smyčkou 
DELAY 

HOVIS .255 přesuš konstantu 255 do pracovního registru W 
HOVWF dl ; přesuň obsah registru W do proměnnó dl 

DELAY 0 
DECFSZ dl, f 
GOTO DELAY 0 
REIM 

END 

; odečti jedničku od hodnoty Digest= dl 
; je-li dl > 0, provede se skok na MAY 0 
je-li dl o 0, provede se návrat z podpiograsu 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM  

Elektronická školička 7 
V predchádzajúcej časti školičky sme 

si spravili kryštálku, jednoduchý rádiový 
prijimač bez zosilnenia *). Srúbili sme, že 
popíšeme, ako sa dá zhotovit k takémuto 
prijimaču zosilěovaš pre hlasité pošúva-

,. nie. Tak poďme hned na to. 
Kryštálka prijima prostrednictvom an-

tény rádiový signal z vysielača, demodu-
luje ho a tento slabučký signal je priamo 
prehrávaný v slúchadle. Tento signal má 
len niekorko mikro- alebo milivoltov, padla 
toho, ako daleko ste od rádiového vysie-
lača, a určite nestačí na to, aby ste nim 
mohli napájaf väšši reproduktor. Na to 
potrebujete zosilěovač, ktorý bude na zo-
silnenie signálu poulivat nejaký zdroj 
energie, napriklad z baterie. 

Jednotranzistorový zosilriovač 

Zosilňovaš je na schéme na obr. 32 
medzi dvomi prerušovanými čiarami. Nara-
vo je klasická kryštálka a napravo slúcha-
dlo. Zosilňovaš je na obidvoch stranách 
oddelený kondenzátormi 47 a 100 nE. Ich 
úloha je vermi jednoduchá, zabraňujú pre-
nikaniu jednosmerného prúdu z batirle. 
Jednoducho slúžia na to, aby zosilěovaš 
čo najmenej ovplyvěoval okorité zapojenie, 
na ravej strane prijImaš s diodovým de-
tektorom a na pravej strane slúchadlo. Tie-

*) Porn. redakce: Krystalka z minulého 
dilu školičky bude správné pracovat jen se 
sluchátkem s velkou impedanci 2 000 nebo 
4 000 Q. Take diodu je nejlepší použit ger-
maniovou. Tu však musite „vytězirz něja-
kého starého přístroje, protože se již nepro-
dávaji. Běžné křemíkové diody v zapojení 
použit nelze, mají přiliš velké prahové na-
pan a slabý vf signal se diodou nedetekuje. 
Totéž platí i pro použití LED jako detektoru. 
LED má ještě větší prahové napětí než kře-
míkové dioda. Tento problém je v zapojeni 
podle obr. 30 odstraněn zapojením baterie 
do série s LED. Od prahového napětí LED 
se odečte napětíbaterie a LED jepakschop-
na detekovati velmi slabé signály podobně 
jako germaniovä diode. Aby obvod fungo-
vat správně, musí být prahové napětí LED 
a napětí baterie prakticky shodné. Tomuto 
požadavku vyhoví jen některé typy červe-
ných LEDs prahovým napitím 1,5 až 1,6 V 

Zkoušel jsem take „ziletkový detektor". 
Bohužel y pokusném zapojeni s generáto-
rem nevykazoval detektor žádné usměrn °-
vac/ účinky 

to kondenzátory prepúštajú iba striedavý 
signal. Jednosmerné napäbe potom mčže 
byť na každej strane kondenzátora iné. 

Rezistory s odporom 560 Q a 1 MD 
slúžia na nastavenie pracovnäho bodu 
tranzistora. Rezistor 1 MS2 sa volá spät-
novazobny. Ak je tranzistor v stave, kedy 
coz neho neprechädza prúd, na rezistore 
sa vytvorí napäfie, ktoré vytvori prúd do 
bázy a tranzistor sa začne otvá rat. Ak je 
tranzistor otvorený, preteká cezeň prúd, 
napäbe na rezistore sa zmenšuje, čim sa 
zmenšuje aj prúd do bázy a tranzistor sa 
začne zatváraf. Týmto sposobom sa tran-
zistor nastavi do určitého stabilnäho sta-
vu, ktorý sa volá pracovný bod. Pre velmi 
odlišný typ tranzistora a lni napájacie na-
patio treba zvolit iné odpory rezistorov, aby 
srno dosiahli správny pracovný bod. 

Rezistor 560 12 slúži na obmedzenie 
prúdu, ktorý preteká coz tranzistor, inak 
by sme hov otvorenom stave spálili. Zá-
roveň slúži aj ako napätbvý dehč, bez neho 
by spätná väzba nefungovala a na rezis-
tore 1 MS2 by bolo stále napätie takmer 9 V. 

Jednotranzistorový zosilňovaš mierne 
zosilni signal z kryštálky, ale na hlasitý 
odposluch cez reproduktor by ste potre-
bovali zapojit do kaskády aspoň 3 takto 
navrhnuté zosilňovače. Zapojenie by sa 
skomplikovalo, a preto je jednoduchšie na 
to použif integrovaný obvod, ktorý má tie-
to tranzistory aj s pomocnými obvodmi už 
v sebe. 

Ako teda spravit zosilěovaš s minimom 
súčiastok? Prvýkrát táto otázka padla na 
našom elektrotechnickom krúžku v Jelke. 
Deti chceli pripojiť miesto sluchadla na 
telefón, alebo MP3 prehrävač reproduk-
tor. Samozrejme, na vstup takéhoto zosil-
ňovača möžete pripojit aj výstup z kryš-
talky, presne tak, ako sme ho pripájali na 
jednotranzistorový zosilěovaš. 

Prečo to hrä potichu aj s veficým re-
produktorom? Vera rudi si myslí, že ak pri-
poja reproduktor miesto slúchadla, aleo 
velký reproduktor miesto malého, bude to 
hrat hlasnejšie. Kai to takto zapojíte zis-
tite, že to vobec nehrá hlasnejšie. Ono 

antäna 

vlastne vöbec nezáleži na tom, a ký verký 
reproduktor pripojíte na M P3 prehrávač, 
stále to bude hrat potichu. (Pozn. red.: PM 
stejném signálu závisí hlasitost na citli-
vosti reproduktoru, y. kolik elektrické 
energie se přemění na zvuk.) 

Sila zvuku, ktorý znie z reproduktora, 
závisí od výchylky membrány. čím viac 
sa membrane vychyfuje, tým hlasnejši 
zvuk počujete z reproduktora. Membrána 
reproduktora hý be molekulami vzduchu, 
ktorš sú v jej okoll, a tým sa prenáša zvuk 
k bubienku vášho ucha. 

Prečo to hrá teda v slúchadle hlasnej-
šie ako z reproduktora? Ono to ani v slú-
chadle nehrá priliš hlasno. Jediný rozdiel 
je v tom, že slúchadlo máte zastrčené 
v uchu, takže sa takmer všetky chvejúce 
molekuly vzduchu dostanú k bubienku 
vášho ucha. Ak zapojite miesto slúchadla 
reproduktor, tak ten tiež rozochveje mole-
kuly vzduchu, ale kvoli jeho vefkost je 
výchylka membrány velmi malá, takže 
chvenie, ktorä sa prenesie na mole kuly 
vzduchu, je vermi malé. Abe, kým sa toto 
chvenie dostane do vašich uši, tak sa utl-
mi a rozptýli do priestoru. 

Ako teda tento zvuk zosilnit? To, čo 
potrebujete spravit, je docielif väčšiu vý-
chylku membrány reproduktora. Protože 
reproduktor funguje na principe elektro-
magnetu, potrebujete docielit, aby cievkou 
tohto elektromagnetu prechádzal väšší 
prúd. Keďže má reproduktor konštantný 
odpor cievky, potrebujete väššie napäfie. 
čiže, potrebujete zosilnit napäfie z kryš-
talky alebo M P3 prehrávača a priviest ho 
na reproduktor. 

Hradal som najvhodnejšie riešenie pre 
takýto zosilěovač, aby ste si ho moh-
li spravit a aby mal aj stabil-
ně výsledky s minimälnym počtom sú-
čiastok. Praktické zapojeni zosilňovača 
s integrovaným obvodom LM386 si popí-

šeme v dalšom dielu školičky. 

Peter Kočalka (www.tranzistor sk) 
(Pokračovanie nabudtice) 

Obr. 32. 
Jednotranzistorový 

zosilhovač. Germániova 
dičda tree 641 akýkoř-
vek malý typ, napr. GA..., 
0,49, alebo zahraničný 
ekvivalent. Kryštálka 

váčšinou hrá bez 
sluchadlo 

kondenzátora 1 nF 
a rezistora 22 ko. Miesto 
rezistora poslúži zvodotrý 
prúd germäniovej diódy 

)obsah registru W do určeného registru. Mik-
rokontrolär nepodporuje instrukce pro přímý 
přesun konstanty do registru datové paměti 
nebo přesun hodnoty z jednoho registru do 
druhého. Vždy je třeba k tomuto účelu využit 
pracovní registr W. Instrukce DEC FSZ (De-
crement f, Skip If 0) slouží k dekrementaci 
(odečteni jedničky) registru, přičemž instruk-
ce následulíci za touto instrukci se přesko-
čí, je-li po odečtení jedničky obsah registru 

nulový. V podprogramu DELAY tedy nejprve 
přesuneme konstantu .255 do registru dt. 
Tato konstanta určuje počet cyklů čekací 
smyčky a tím i prodlevu mezi rozsvícením 
a zhasnutím LED. Od hodnoty registru dl se 
postupné ve smyčce odečítá jednička. Po 
255 cyklech bude obsah registru nulový, 
v důsledku čehož se nevykoná instrukce sko-
ku GOTO, ale namísto toho se vykoná in-
strukce návratu z podprogramu RETURN. 

Projekt přeložíte pomoci příkazu Make 
V menu Project (klávesová zkratka Fl 0). Ne-
obsahuje-li program žádné chyby, vytvoří se 
v adresáři, ve kterém je umístěn .asm soubor 
se zdrojovým kódem, soubor .hex s vlastnim 
programem. Tonto soubor je dale možné ote-
vřít v programovacím softwaru a následně 
nahrát do programové paměti mikrokontroléru. 

Vit toting' 
(Pokračování příště) 

( Praktická elektronika  5 



JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Vylepšený 

FM generator 
Původní můj článek v PE 12/07 

na straně 8 obsahuje popis frekvenč-
ně modulovaného oscilátoru určené-
ho ke hledáni závad v mezifrekvenční 
části radiopřijímačů' jehož laděný ob-
vod je sestaven z pevného kondenzá-
toru a cívky, která se na požadovaný 
kmitočet doladí feritovým jádrem. 
V průběhu ročrilho používáni se 

ukázalo, že je vády před měřením 
nutno přesně naladit cívku posle-
chem na transceiveru, a to mně připa-
dalo poněkud nepraktické. Odzkoušel 
jsem v oscilátoru použit keramický 
rezonätor 10,7 MHz a ukázalo se, že 
i s jeho kmitočtem jde poněkud po-
hnout, když mu dáte do série kapacit-
ni trimr. Takto nastavený kmitočet už 
drží a nemusíte jej před každým mě-
řením kontrolovat. Rovněž frekvenční 
modulace lavinovým generátorem šla 
použít a tak vzniklo zapojen!, jež je 
na horn( polovině schématu (obr. 1). 

Když jsem byl donucen zabývat se 
opravami CB radiostanic, dost často 

jsem postrádal při odhalování závady 
u mrtvého" mf zesilovače generátor 
pro kmitočet 455 kHz. Povzbuzen 
úspěchem s keramickým rezonäto-
rem 10,7 MHz jsem odzkoušel zapo-
jení se žlutým rezonátorem 455 kHz 
a kladný výsledek se rovněž dostavil' 
jen frekvenční modulace z lavinového 
generátoru se na emitor oscilátoru 
musela přivést přes diodu. Zapojení 
generátoru pro kmitočet 455 kHz je 
v dolní polovině schématu. 

Na krabičku jsem navíc ještě 
umístil miniaturní přepínač, který při-
vádí napájecí napětí na jednotlivé os-
cilátory. 

Ověřovat funkčnost jednotlivých 
stupňů radiostanice je velice snadné. 

+12V 

•--rOE — C3 — 

S11 10,7 I  

82 

MHz 

4551 C6 

Obr. I. kHz in 

Vylepšený I= 
FM gene- T C7 —  

ln 
rétor •  

Když je stupeň funkční, steel približit 
výstupní hrot generátoru na vzdále-
nost 5 mm k bázi nebo feel elektro-
dě tranzistoru a v reproduktoru je sly-
šet hlasitý tón. 
Z fotografie na obr. 2 je zřejmé, že 

druhý oscilátor se vešel do původní 
krabičky pod horní stěnu a zhotoven 
je na tenkém oboustranném kuprexti-
tu systémem dělicích čar. 

Luboš Matyásek, OK1ACP 

Vypínač napájení 
ovládaný tlačítky 

Toto jednoduché zapojeni' jehož 
schema je na obr. 3, je elektronickou 
obdobou relé se samodráným kon-
taktem, kterým mu/erne zapínat a vy-
teat spotřebič napájený ss napštim 
pomoci dvou tlačítek (tlačítka ZA-
PNUTO a tlačítka VYPNUTO). Jedná 
se o klasický obvod, námět mä slou-
žit k vlastni inspiraci. 

Popis funkce 

Stisknutím tlačítka TL1 (ZAPNU-
TO) připojíme bázi tranzistoru T1 
přes omezovací rezistor R2 k zemi 
a T1 sepne. Následkem toho se klad-
né napájecí napiti dostane přes 
omezovací rezistor R3 na bázi tran-
zistoru T2, který sepne a udržuje Ti 
trvale sepnutý i po uvolněni (vypnutí) 
tlačitka TL1. Sepnutým Ti je veden 
ss napáječi proud ze zdroje do spo-
třebiče připojeného k výstupním svor-
kám obvodu (na pravé straně obr. 3). 

Úkolem oddělovací diody D1 je 
zabránit tomu, aby se kladné napě-
tí z napájeného spotřebiče (např. 
z nabitého filtračniho elektrolytického 
kondenzátoru) nemohlo dostávat na 
bázi T2. To by nedovolovalo napäje-

r Ti 2 
2SC3330 C238 

RS 15k 

CS 

470n 

*tupni Mot 

R7 
2k2 
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u 

Obr. 2. Vnitřní uspořádán! vylepšeného FM gene-
rátoru. Vlevo nahoře je zdířka s výstupnIm hrotem 

zdroj 
( ) 

Obr. 3. Vypínač napajent ovládaný 
tlačítky 

ný spotřebič okamžitě vypnout tlačít-
kem TL2. 

Stisknutím tlačítka 712 (VYPNUTO) 
se uzemní báze tranzistoru T2 a T2 
se vypne. Vypnutým tranzistorem T2 
přestane téci proud do báze Ti a tim 
se vypne i Ti. Vypnutým tranzisto-
rem Ti přestane téci proud do báze 
T2, a proto T2 i T1 zůstanou vypnuté 
i po uvolněni (vypnuti) tlačítka TL2. 
Vypnutím Ti se přeruší i napájecí 
proud do připojeného spotřebiče. 
Z popisu funkce vyplývá' že oba 

tranzistory tvoří bistabilnl klopný ob-
vod ovládaný hanky. Výhodné je, že 
ve vypnutém stavu neodebírá obvod 
ze zdroje žádný proud. 

Jako možný spotřebič je na obr. 3 
naznačena take dyke relé, prostřed-
nictvím jehož kontaktů se ovládá dal-
šf zařízení' Díky obvodu s tranzistory 
Ti a T2 se toto zařízení ovládá tlačít-

yk TL1 a TL2, aniž by relé muselo mít 
samodráný kontakt. Diode D2 potla-
čuje špičku vysokého napětí vznikají-
cí při vypínání proudu protékajiciho 
ch/kou relé. 

Rezistory R1 a M zajišťuji, že po 
připojení obvodu ke zdroji budou oba 
tranzistory vypnuté. Rezistory R2 
a R3 určuji proudy bázi tranzistorů. 
Hodnoty součástek uvedené v sezna-

455 kHz 10,7 MHz  
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mu jsou použitelné v rozsahu napáje-
cího napětí 5 až 24 V a při napájecím 
proudu zapínaného spotřebiče o veli-
kosti al několika set mA. Při větším 
napájecím napětí a větším výstup-
ním proudu použijeme výkonnější 
tranzistory a upravíme podle potřeby 
odpory všech rezistorů. 

Seznam součástek 

R1, R4 12 kn, miniaturní 
R2, R3 6,8 kn, miniaturní 
D1 1N4007 
D2 1N4148 
T1 BC327-25 
T2 BC337-25 
TL1, TL2 spínací tlačítka 

Vlastimil Vágner, Miroslav Lizner 

„Dýchajíci" světlo 
Je to světelná hříčka s LED, která 

se periodicky pozvolna rozsvěci a zha-
síná. Lze nastavit periodu blikání od-
povídající klidnému lidskému dechu, 
takže LED může indikovat pohoto-
vostní (stand-by) stay „spicíhe zaří-
zení. Podobná indikace pohotovost-
ního stavu se využívá v některých 
LCD monitorech, tam je ovšem LED 
řízena mikrokontrolérem. 

Aby si případní zájemci mohli 
„dýchající' světlo take zhotovit, byl 
jeho vzorek zhotoven na desce s ploš-
nými spoji. Fotografie desky osazené 
součástkami je na obr. 4. 

Popis funkce 

Schema .dýchajfcího" světla je na 
obr. 5. Supersvitivä červená LED D3 
se pozvolna rozsvěcí a zhasíná díky 
tomu, že je na ni z vyhlazovacího 
kondenzátoru C4 přiváděno přes 
předřadný rezistor R5 napětí s přibliž-
ně trojúhelníkovým průběhem. Kmi-
točet tohoto trojúhelníkového signálu 
je nastavitelný v rozmezí 6 až 36 cyk-
lů za minutu (0,1 až 0,6 Hz). 

Pomalý trojúhelníkový signál je 
získáván směšováním dvou obdélní-
kových signálů se střídou přesně 
1 : 1 a s mírně odlišnými kmitočty. 
Jako směšovač je použito hradlo 
XOR 103D typu 4070. Na výstupu 

Obr 4. 
fechajici" svétio ;41 
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hradla 103D je šířkově modulovaný 
obdélníkový signál (o kmitočtu při-
bližně rovném kmitočtu vstupních 
signálů)' jehož střída se periodicky 
plynule lineárně zvyšuje z 0 do 1 
a pak zase snižuje z 1 do 0. Kmitočet 
změny střídy, nazvěme ho kmitočtem 
blikáni' je roven rozdílu kmitočtů 
vstupních signálů. 

Kdybychom připojili LED 03 přes 
R5 přímo k výstupu směšovače 
1030, protékal by jí proud s trojúhel-
níkovým průběhem. Vzhledem k to-
mu, že závislost subjektivně vní-
maného jasu LED na protékajícím 
proudu je velmi nelineární (při větších 
proudech se vjem jasu již téměř ne-
mění), je takové zapojeni nevhodné, 
protože v okolí minima proudu LED 
krátce zhasne, pak se rychle rozsvítí 
a po většinu periody blikáni se její jas 
zřetelně nemění. 

Ukázalo se, že je výhodnější na-
pájet LED napětím s trojúhelníkovým 
průběhem, které zIskárne vyhlazením 
šířkově modulovaného obdélníko-
vého signálu z výstupu směšovače. 
K vyhlazení je použit RC článek s R4 
a C4. 

Dioda D2 mä zkreslit tvar průběhu 
napětí na C4 tak, aby změna jasu 
LED měla co nejpřijatelnější průběh. 
Aby se vliv 02 uplatnil, měl by být vý-
stupní odpor směšovače podstatně 
menší než odpor rezistoru R4. Proto 
byla mezi směšovač a R4 zapojena 
dvojice neinvertujících oddělovacích 
hradel s paralelně spojenými výstu-
py. V praxi se však ukázalo, že efekt 
D2 je zanedbatelný a 02 by mohla 
být vypuštěna. 

Vhodnou volbou poměru odporů 
rezistorů R4 a R5 bylo dosaženo 
toho, že v okolí minima napětí na C4 

je LED D3 poměrně dlouho zhasnuta, 
pak se pomalu rozsvěcí a zhasíná' 
přičemž mezi rozsvícením a zhasnu-
tím je zřetelná špička jasu. 

Lze použít i LED s jinou barvou 
net červenou, při větším úbytku na-
pěti na rozsvícení LED se prodlužuje ' 
doba, po kterou je LED během bliká-
ní zhasnuta. 

Na vstup směšovače 103D se při-
vádějí dva signály o kmitočtech při-
bližně 188 Hz lišících se od sebe 
o 0,1 a/ 0,6 Hz Tyto signály by bylo 
zdánlivě nejjednodušší ziskávat ze 
dvou nezávislých oscilátorů, mä to 
však háček. 1 nepatrná kmitočtová 
nestabilita těchto oscilátorů by způ-
sobovala velkou změnu kmitočtu bli-
káni a navíc by se zřejmě vůbec ne-
podařilo nastavit požadovaný malý 
odstup kmitočtů, protože by se osci-
látory vzájemně zasynchronizovaly. 

Byl proto použit trik, který je po-
psán v časopise Elektronika dia 
Wszystkich z dubna 2005. 

Oba vstupní signály směšovače 
jsou odvozovány ze společného tak-
tovacího signálu o kmitočtu přibližně 
771 kHz, který je generován LC osci-
látorem s Li, Cl a C2, jehož aktivní 
součástky jsou obsaženy v 101 typu 
4060. 

Jeden ze vstupních signálů směšo-
vače o kmitočtu 188,2 Hz je získáván 
z taktovacího signálu jednoduchým 
dělením 4096x binární děličkou, která 
je též obsažena v101. Signál se ode-
bírá z výstupu Q12 (vývod 1101). 
I druhý vstupní signál směšovače 

se odvozuje z taktovaclho signálu bi-
nárním dělěním, tentokrát děličkou 
102 typu 4040. Kmitočet druhého 
signálu je však nepatrně snižován 
tím, že čtáni je pozastavováno po-

Obr. 5. „Dýchajfcr stela 
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Obr. 6. Obrazec plošných spojů „dýchajícího" svitla 
(měř.: 1:1, rozměry 68,6 x 36,8 mm) 

mocnými impulsy o nastavitelné dei-
ce 1 až 7,5 ps, které jsou odvozovány 
od vzestupných hran signálu na vý-
stupu Q11 delay 102. 

Pomocné impulsy úrovně L jsou 
z hran získávány derivačním álán-
kern s C3, R1 a R2 a tvarovány inver-
torem 103A. Šířka impulsů se nasta-
vuje trimrem R2, kterým se men( 
časová konstanta derivačního člán-
ku. Po dobu pomocného impulsu je 
přes oddělovací diodu D1 taktovací 
vstup šítače 102 „tvrdě" udržován 
v nízké úrovni, takže taktovací impul-
sy přiváděné z 101 přes oddělovací 
rezistor R3 se v té době neuplatňuji. 
O šířku pomocných impulsů se zvět-
šuje perioda signálu na výstupu 012 
102 a tím se snižuje jeho kmitočet. 
Òím jsou pomocné impulsy širší, tím 
nižší je kmitočet na výstupu Q12 102 
oproti kmitočtu na výstupu 012 101. 
✓ závislosti na poloze běžce trimru 
R2 má signál na výstupu 012 102 
kmitočet 187,6 až 188,1 Hz. 

Ještě k hradlům XOR (103). Tento 
typ hradla je potřebný na místě 103D 
kvůli schopnosti směšovat. Aby byla 
využita všechna hradla z pouzdra, 
jsou aplikována i na dalšich místech. 
Zavedením vysoké úrovně H na je-
den ze vstupů se hradlo XOR změní 
na invertor, který je potřebný na mis-
tě 103A, zavedením nízké úrovně L 
na jeden ze vstupů se hradlo XOR 
změní na neinvertující sledovač bi, 
närntho signálu, který je vhodný na 
místech 10313 a 103C. 

Přístroj je napájen hrubě stabilizo-
vaným ss napětím 9 V, pracuje však 
✓ rozmezí napájecího napětí 6 al 
12 V. Odebíraný proud se periodicky 
men( podle jasu LED, při napájecím 
napětí 9 V je jeho střední velikost 
asi 8 a maximální velikost asi 14 mA. 
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Konstrukce a oživení 

„Dýchajte světlo je zkonstruo-
váno z vývodových součástek na 
desce s jednostrannými plošnými 
spoji. Obrazec spojů je na obr. 6, roz-
mIstění součástek na desce je na 
obr. 7. 

Všechny 10 jsou vloženy do objí-
mek, aby je bylo možné případně po-
ulit i v jiných konstrukcích. Na desce 
jsou tři drátové propojky (zhotovené 
z odstřeaných vývodů rezistorů), jed-
na z nich leži pod objimkou! LED 
D3 by měla být supersvítivä (což 
už dnes není nic zvláštního, naopak 
se divím, že se stále prodávají běžné 
LED s malým jasem), aby její světlo 
bylo výrazné i při malém napájecim 
proudu. 

Konstrukce je natolik jednoduchá, 
že musí pracovat na první zapojeni. 
Po připojení napájecího nape« vy-
zkoušíme, že se LED D3 pomalu roz-
svěcí a zhasíná a trimrem R2 nasta-
víme přiměřenou periodu blikání. 

Seznam součástek 

R1 820 Q/0,6 W/1 %, metal. 
R2 5 kg2, trimr ležatý, 

10 mm (PT10V) 
R3 6,8 W/0,6 W/1 %, metal. 
R4, R5 220 0./0,6 W/1 %, metal. 
C1, C2 1 nF/J/100 V, fóliový 
C3 2,2 nF/J/100 V. fóliový 
C4 22 pF/35 V, radiální 
C5 100 nF, keramický 
C6 100 pF/16 V, radiální 
L1 150 pH, tlumivka axiální 
D1, D2 1N4148 
D3 LED červená, 5 mm, 

superseivä 
101 4060 (CMOS, DIL16) 
102 4040 (CMOS, DIL16) 
103 4070 (CMOS, DIL14) 
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Obr. 7 Rozmistění součástek na desce 
„dýchajtclho° svitla 

precizní objímka DIL16 (2 kusy) 
recizní objímka DIL14 (1 kus) 

deska s plošnými spoji č. KE02T5D 

MM 

Indikátor obsazené 
telefonní linky 

Máme-li k pevné lince připojeno 
paralelně vice telefonních přístrojů 
umístěných v různých mistnostech, 
přijde vhod indikátor obsazené linky, 
který nás upozorní na to, že nemáme 
zvedat sluchátko, protože již někdo 
hovoří z jiného aparátu. 

Schema indikátoru je na obr. 8. 
K indikaci obsazení linky je vyuzlvá-
no skutečnosti, že v klidovém stavu 
je na lince ss napětí okolo 48 V, za-
tímco na obsazené lince napěti po-
klesne na několik voltů. Indikátor tedy 
vyhodnocuje dvě úrovně napätt na 
lince, a to pomocí komparátoru. 

Jako komparátor je použit opto-
člen 101 spolu se Zenerovou diodou 
D5 (12 V/0,5 W). Optočlen též zajiš-
ruje potřebné odděleni většiny obvo-
dů indikátoru od linky. 

IRLED optočlenu a D5 jsou k lince 
připojeny přes můstkový usměrňovač 
s diodami D1 až D4 (aby byla indika-
ce nazávislá na polaritě ss napětí na 
lince) a přes predradný rezistor R1, 
který definuje zanedbatelný vstupní 
proud indikátoru. 

Fototranzistor optočlenu je přes od-
Moved hradlo 102D připojen k mul-
tivibrátoru z hradel 102B a 102C, kte-
rým jsou přes spínací tranzistor Ti 
buzeny piezobzučák BZ1 a indikačni 
LED D6. Kmitočet multivibrätoru je 
určován hodnotami součástek R4 a C2 
a je asi 3 Hz. Multivibrátor je použit 
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proto, aby indikace byla zvýrazněna 
blikáním světla LED D6 a přerušová-
ním zvuku bzučäku. Bzučák must být 
takového typu, který po připojení ss 
napětí vydává tón (např. piezosirén-
ka KPE242). 

Když je telefonní linka volná a je 
na ní napětí 48 V, je Zenerova dioda 
05 otevřená a diodou IRLED optočle-
nu protéká proud. Díky tomu je fo-
totranzistor optočlenu sepnutý a na 
jeho emitoru je vysoká úroveň H. Na 
výstupu invertoru 102D je nízká úro-
veň L, která znemožňuje kmitání mul-
tivibrátoru. Na výstupu multivibrátoru 
(na vývodu 10 102C) je také úroveň 
L, tranzistor Ti je vypnutý, LED 06 je 
zhasnutá a bzučák nevydává zvuk. 

Při obsazení je na lince menší na-
pětí, než je Zenerovo napětí diody D5, 
takte 05 je vypnutá a diodou IRLED 
optočlenu neprotéká proud. Fototran-
zistor optočlenu je tedy vypnutý a na 
jeho emitoru je úroveň L. Na výstupu 
1020 je úroveň H, takže multivibrátor 
kmitá, T1 přerušovaně spíná, LED 
D6 bliká a BZ1 přerušovaně píská. 
Bzučák je v indikátoru použit „z pil-
nostr. Ve většině případů by jeho 
zvuk rušil, takže jej vypustíme. 

Indikátor je napájen stabilizova-
ným ss napětím 12 V ze síťového 
adaptéru. Napájecí proud je zane-
dbatelný - asi 25 mA. 

Nakonec ještě upozorněni, které 
platí pro všechny podobné konstruk-
ce - k veřejné telefonní síti se nesmí 
připojovat žádné neschválené zaříze-
ní. Popisovaný indikátor je tedy povo-
leno připojit pouze k soukromé síti za 
pobočkovou ústřednou. 

Ele/dor, 7-8/2002 

Nabíječka NiCd/NiMH 
s konstantním proudem 

Jedná se o velmi jednoduchou na-
bíječku několika NiCd nebo NiMH 
akumulátorových článků s pevně na-
staveným konstantním proudem, kte-
rá je napájena síťovým adaptérem. 
V nabíječkách konstruovaných 

jako dopiněk k sítovému adaptéru je 
obvykle nabíjecí proud určován před-
řadným rezistorem, jehož odpor je 
navržen podle výstupniho nape( 
adaptéru, požadovaného počtu nabl-
jených článků a nabljectho proudu. 

NABLIENÉ 
I L4AKUMUTOROVg ČL4NKY 

Obr. 9 Nabfječka NiCd a NiMH 
akumulátorů s konstantnim proudem 

Pokud k nabfječce připojíme jiný po-
čet článků, než pro jaký byla navrže-
na, nabíjecí proud se výrazně změní. 
V popisované nabíječce je nabíje-

cí proud určován zdrojem konstantní-
ho proudu, takže je nezávislý na po-
čtu nabíjených článků (maximální 
počet článků je pochopitelné omezen 
velikostí napájecího napětí ze síťové-
ho adaptéru). 

Schéma nabíječky je na obr. 9. 
Nabíjecí proud /NAB teče ze sítového 
adaptéru (připojeného ke svorkám 
+Ub a ZEM) do nabíjených akumu-
látorových článků přes zdroj kon-
stantního proudu 'NAB s obvodem 
LM317T. Obvod LM317T (101) je 
stabilizátor s nastavitelným výstup-
ním napětím a je využíván v základ-
ním zapojeni. Konstantní proud /NAB 
teče do vstupu IN 101 a odtud vnitř-
kem obvodu do země. 

Nyní si vysvětlíme funkci stabili-
zátoru 101 jako zdroje konstantní-
ho proudu. V nabíječce je vývod 
ADJ. 101 přímo spojen se zemi, 
takle výstupni napětí stabilizátoru 
(mezi výstupem OUT 101 a zemi) 
je minimální a je rovno vnitřnímu re-
ferenčnímu napětí UREF = 1,25 V. 
Mezi výstupem 101 a zemi je zapojen 
rezistor R1, kterým protéká proud /Ri 
určovaný podle Ohmova zákona vzta-
hem /Ri = UR/R/. Proud /Ri je po-
chopitelně nezávislý na napětí mezi 
vstupem IN 101 a zemí. Vstupní 
proud /NAB 101 je roven součtu vý-
stupního proudu /RI 101 a proudu 
/ADJ vytékajícího z vývodu ADJ. 101. 
Vzhledem k tomu, že proud /NAB je 
řádu stovek mA a proud /Aaj je 50 pA, 
můžeme IADJ zanedbat a napsat /NAB = 
= /Ri. Protože /Ri nezávisí na vstup-
ním napětí 101, nebude záviset na 
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vstupním napiti 101 ani proud /NAB, 
a vstup IN 101 můžeme proto pova-
žovat za zdroj konstantrdho proudu. 

Zdroj proudu s 101 však pracuje 
správně pouze tehdy, když napětí me-
zi vstupem IN 101 a zemí nepoklesne 
pod úroveň Umin = 3,25 V. Je to z toho 
důvodu, že minimální úbytek napětí 
mezi vývody IN a OUT 101, zaručuji-
ci práci 101 v lineární oblasti, je 2 V, 
a mezi výstupem OUT 101 a zemí je 
napětí 1,25 V (celkem tedy 3,25 V). 

101 musí být opatřen přiměřeným 
chladičem. 

Jak vyplývá z předchozího výkla-
du, požadovaný nabíjecf proud /NAB 
nastavíme volbou odporu R1 podle 
vztahu: R1 = 1,25/INAs. 

Nabijeci proud volíme číselně rov-
ný 1/10 kapacity nabíjených článků 
(např. u článků s kapacitou 1,5 Ah 
volíme nabijecl proud 150 mA). Při 
takovém proudu se sice akumulátor 
nabíjí asi 15 hodin, ale nabíjení je še-
trné a nevadí, když jsou články ještě 
částečně nabité nebo zapomeneme 
nabíjení včas ukončit. Na schématu 
má R1 odpor 6,8 Q, čemuž odpovídá 
nabíjecí proud asi 180 mA. Podle po-
třeby odpor R1 upravíme. 
K nabíječce použijeme takový sl-

t'ový adaptér, který s rezervou posky-
tuje potřebné napětí a proud. Uvažu-
jeme-li, že maximální napiti UtLmax 
na nabíjeném článku NiCd nebo 
NiMH je 1,5 V a chceme nabíjet nej-
výše n článků zapojených do série, 
must být minimální napětí UAD ,,,,n na 
výstupu adaptéru zatíženého nabije-
cfm proudem: UAomin = n.UA L.Lmax 

UINmin• Např. u' nabíječky jednoho 
až čtyř článků je UADruki = 4-1,5 + 
+ 3,25 = 9,25 V, kvůli rezervě však 
raději volíme minimální výstupní na-
pětí síťového adaptéru 10 až 12 V. 

Spolehlivé připojení nabíjených 
článků a průtok nabíjecího proudu je 
indikován diodou LED D1. LED D1 
svítí, když je na výstupu 101 správné 
napětí 1,25 V. Protože toto napití 
není dostatečně velké pro přímé vy-
buzeni LED, je napětí na R1 snímáno 
tranzistorem T1 a LED D1 je zapoje-
na do kolektorového obvodu T1. Re-
zistor R2 činí z T1 zdroj proudu asi 
3,5 mA, takže jas LED D1 nazávisí 
na velikosti napětí ze sitového adap-
téru. Aby LED dostatečné svitila, 
musí být typu s vyšší účinnosti. 

Elektor, 7-8/2002 

1J 

Tématem čísla 4/2009, které vychází začátkem 
srpna 2009, jsou nejnovější mikrokontroléry 
firem Atmel a Microchip. Jsou popisovány 
jejich vlastnosti a využití a je uvedeno několik 
jejich praktických aplikací 



Elektronická hrací kostka VYBRALI JSME NA] 

s akustickou i optickou >14c OBÁLKU  
signalizaci pro nevidomé 

Martin Žemlička 

Nevidomí tide mají ztížené možnosti činností, a to i hraní her, 
kde se používá klasická hrací kostka. Pro svého nevidomého ka-
maráda jsem se již v minulosti snažil navrhnout a zhotovit elektro-
nickou kostku, která by měla zjednodušit jeho problémy spojené 
s klasickou hrací kostkou. Zde popisované provedení je již třetí 
verzí kostky. První verze vycházela z klasických jednoduchých 
šislicových obvodů řady 74, s optickým a elektromagnetickým me-
chanickým výstupem („pichtákem") imitujícím Braillovo písmo 
- signalizace padnutého čísla počtem vysunutých výstupků (ie-
hei). Nevýhodou tohoto systému byla energetická náročnost, ze-
jména přikon magnetů, ale i možnost chyb při dotekovém čtení. 

Dalšl verzi byla kostka s již akus-
tickým výstupem, ale určená pro jed-
noho až osm hráčů, s vlastními vstu-
py ovládání módu a hodu. Zde se 
projevila nevýhoda komplikovanosti 
drátového propojení ovládacích tlačí-
tek jednotlivých hráčů s elektronickou 
kostkou (možno řešit některou z bez-
drátových technik - další úskalí - vy-
soká cena), a to jak při volbě režimu, 
tak při vlastní hře. 

Následná, zde předkládaná verze, 
byla vedena myšlenkou, aby zařízení 
bylo jednoduché na ovládáni, mělo 
jasné stavy a padlou číslici by bylo 
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Obr. 1. Schema 
zapojeni spodní desky 
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možné opakovat. Dále pak aby bylo 
možné celou kostku uchopit do ruky 
- tedy minimalizovat její rozměry. 
Celé ovládáni bylo zredukováno na 
dvě tlačítka, jeden přepinač a jeden 
konektor. Jedno tlačítko (hranaté) je 
použito pro „hod" a zeslabeni hlasi-
tosti, druhé (kulaté) pro opakování 
hodu, přepnuti do režimu nastavení 
hlasitosti a zesíleni. Přepinač zapíná 
a vypíná kostku. Konektor je použit 
pro nagení kostky. Rozdílného tvaru 
ovládacích tlačítek bylo použito z dů-
vodu snadné hmatové orientace. Po-
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pis ovládacich prvků na vnějšlm po-
vrchu kostky nebyl proveden, vzhle-
dem k používáni nevidomým uživate-
lem. V připadě vzniklé potřeby ho lze 
snadno dopinit. 

Kostka v popisovaném technic-
kém provedeni se nemusí provozovat 
pouze jednoúčelově pro číselný hod, 
ale do audiopaměti lze zavést i jiné 
náhodně rozhodujíci pokyny v celko-
vém počtu šesti stavů, jako např. 
hraciho prostorově ovládaného robo-
ta se stavy dopředu, dozadu, vlevo, 
vpravo, nahoru, dolů, nebo jako tzv. 
„rozhodovátko" s příkazy např. čti si, 
napiš dopis, zalej květiny, ukliď po-

102 MAX1797 
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koj, uč se, relaxuj. Připadná volba zá-
visí na fantazii uživatele. 

Základní technická údaje 

Napájen!: Li-Ion 3,7 V, 1000 mAh. 
Napájecí na pět! nabíječky: 

5 V/500 mA (použito z USB). 
Odebíraný proud: 
25 mA v klidu, 200 mA při mluvenl. 

Výstupni výkon zesilovače: 
200 až 300 mW. 

Nastavená zesílen!: O až -78 dB. 
Způsoby zobrazená: audiovýstup, 

optický pomocí 7 LED. 
75 x 75 x 65 mm. 

280 g. 
Rozměry: 
Hmotnost: 

OE lo 
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Obr. 2. 
Spodní 
deska 

s plošnými 
spoji 

Obr. 5. Fotografie spodní desky 

Popis konstrukce 

Konstrukci kostky lze rozdělit do 
šesti dílčích části. 
- Napájecí část: 
- nabíječka Li-Ion akumulátoru; 
- napěrový měnič. 

- Zesilovač. 
- Elektronický potenciometr. 
- Audiopamět. 
- Mikrokontrolér. 
- Akustická a optická signalizace. 

Konstrukční rozmístění jednotli-
vých části je realizováno ze tří jedno-
stranných desek s plošnými spoji o vněj-

Obr. 3. 
Rozmístění 
součástek 
na spodní 
desce 
(strana 
spojů) 

Obr. 4. 
Rozmístění 
součástek 
na spodní 
desce 
(strana 

součástek) 

MC rozměrech 70 x 70 mm (tIouštka 
1,5 mm) a pomocné nosné desky op-
tické (LED) signalizace o rozměrech 
20 x 43 mm. Jednotlivé desky jsou 
v horizontálním členěni umístěny na 
podpůrných distančnich sloupcích do 
dvoudílné oceloplechové krabičky 
vlastni výroby o vnějších rozměrech 
75 x 75 mm a výšky 62 mm. Je zho-
tovená z pocínovaného plechu 0,3 mm 
(z hranaté plechovky od ředidla), po 
dokončení prestřIknutá akrylátovou 
barvou s kovovým efektem. Výroba 
krabičky v domácích podmínkách není 
náročná, ale vzhledem k relativně ma-

lým rozměrům a množství drobných 
částí vyžaduje příslušnou dávku trpě-
livosti a pečlivosti k dosažení pěkné-
ho vzhledu (viz fotografie). 

Všechny desky s plošnými spoji 
byly vyrobeny fotocestou, jako jedno-
stranné. Spoje, které již nebylo možné 
do takto zhotovovaných desek zakom-
ponovat nebo si je vyžádal dodateč-
ný vývoj a úpravy, jsou realizovány 
drátovými propojkami Cu lakovaným 
drátem o průměru 0,25 mm. Jednotli-
vé desky jsou propojeny miniaturními 
počítačovými konektory a plochými 
vícežilovými kabely. Nejnáročnější 
z OPS je deska umístěná ve spodní 
části kostky. Zde jsou tři integrované 
obvody SMD, z toho jeden v pouzdře 
uMAX. Pájení tohoto obvodu je obtíž-
nější, ale není to v domácích pod-
mínkách nemožné. Postup pájení po-
nechám na uváženi každého z vás, 
nebol' každý má jiný postup, který se 
mu zdá nejlepší. Na této desce je 
také umístěn spínač napájení a kont-
rolní LED nabíjení, včetně příslušné-
ho konektoru externího napájeni. 

Další desky jsou již jednodušší. 
Keramické kondenzátory a rezistory 
jsou v provedení SMD 1206. Elektro-
lytické kondenzátory jsou kromě C15 
subminiaturní. Cívka měniče je kla-
sická SMCC tlumivka. Pro napájení 
je použit konektor USB-B. Použit byl 
z důvodu těžké zaměnitelnosti a jeho 
relativní robustnosti. 

11 



Dílčí obvody kostky jsou roz-
místěny na jednotlivých deskách 
následovně: na desce umístěné ve 
spodní části kostky, která je nejsloži-
täjši, je realizována napájecí část 
s jednim Li-Ion článkem, jemu pří-
slušnou nabíječkou, napěťovým mě-
ničem, akustickým zesilovačem se 
souvisejícím elektronickým potencio-
metrem hlasitosti (viz obr. 1 až 5). Na 
střední desce se nachází audiopamět' 
a mikrokontrolér ATMEL (viz obr 6 a₹ 
10). Na horn( desce je umístěn repro-
duktor a ovládací tlačítka (viz obr 11 
at 14). Optická signalizace je vyhoto-
vena na pomocné desce se sedmi 
červenými diodami LED o průměru 
3 mm (viz obr. 15 až 17). 

Stručný popis clilčich části 

Nabíječka 

Kostka je napájena jedním, v mo-
delářské praxi používaným článkem 
Li-Ion 1000 mAh, s jmenovitým napě-
tím 3,7 V, který je napevno zapájen 
do desky. Proto bylo nutné kostku 
vybavit obvodem, který se bude sta-
rat o jeho nabíjeni. Z internetových 
katalogových listů jsem vybral obvod 
od firmy Maxim, k výše uvedenému 
účelu obvod MAX1811. Je to obvod 
v pouzdru 808, který je určen k na-
bíjení 1 článku Li-Ion nebo Li-pol, 
z portu USB osobniho počítače nebo 
adaptéru se stabilizovaným a filtrova-
ným napětím 4,8 až 6,3 V. Jeho 
přednosti je velmi jednoduché zapo-
jeni, které se skládá z několika rezis-
torů a jednoho kondenzátoru - viz [1]. 
Obvod umožňuje vybrat mezi dvěma 
prahovými napětími, při kterých ustá-
vá nabijeni baterie. Tato napětí jsou 
4,1 V (pro článek Li-Ion) a 4,2 V (pro 
článek Li-pol). Umožňuje také výběr 
mezi dvěma možnými maximálními 
nabíjecími proudy, a to 100 mA nebo 
500 mA. Výrobce u použitého napá-
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jecího článku dovoluje článek nabíjet 
maximálním proudem až 1 C, tedy 
1000 mA. Zvolil jsem zapojení nabf-
jecfho obvodu podle katalogového lis-
tu tak, aby prahové napětí bylo 4,1 V 
a nabíjecí proud 500 mA. Vyšší nabí-
jecí proud jsem zvolil hlavně z prak-
tických důvodů, neboť tento proud 
umožňuje zcela vybitý článek pině 
nabít za asi 2,5 hodiny. Ph nabíjecím 
proudu 100 mA trvá piné nabití vybi-
tého článku asi 12 hodin. V případě 
přítomnosti vnějšího nabíjecího na-
pěti a nastaveného režimu ukonče-
ného nabíjení článku přepne do reži-
mu udržováni napětí článku. 

Měnič 

Protože provozní napětí napájecí-
ho článku se pohybuje v rozmezí 2,7 
až 4,1 V a tedy nevyhovuje dale pou-
žitým obvodům, je kostka vybavena 
zvyšujícirn Cstep-up") měničem. Ten-
to měnič je také od firmy Maxim, a to 
typu MAX1797EUA, viz [2]. Jedná 
se o obvod v pouzdře uMAX - měnič 
z 0,7 až 5,5 V na 3,3 V nebo 5 V. Ma-
ximální trvalý výstupni proud je až 
850 mA a nárazový 1,25 A. Učinnost 
měniče je asi 90 °/0. V kostce je pou-
žito zapojeni, které vypíná měnič při 
poklesu napětí baterie pod 3 V. Jde 
o ochranu proti „hlubokému" vybiti, 
kdy měnič nezapne, pokud článek ne-
dosáhne napětí min. 3,25 V. Při vybi-
tí článku klesá spotřeba měniče na 
hodnotu 2 pA. 

Zesilovač 

V kostce je použit zesilovač typu 
LM386. Jedná se o monofonní zesilo-
vač, který lze napájet v rozmezí 4 až 
12 V, a který má výstupní výkon až 
600 mW. Je použito běžné katalogo-
vé zapojení zesilovače s nastaveným 
zesílením 50 a výstupním výkonem 
250 až 300 mW při napětí 5 V. Ob-
vod je použit v pouzdře SO8 - viz [3]. 

RESET> A  

RB m  

5 

Elektronický potenciometr 

I když by bylo možné použit me-
chanický potenciometr, zajimavějši 
mi přišlo použit elektronický poten-
ciometr. V tomto případě jsem použil 
obvod od firmy PTC - PT2256 viz [4]. 
Jde o stereofonní elektronický poten-
ciometr s regulaci 0 až -78 dB, ovlá-
daný systémem ‚Up - down" vyvede-
ným na dvou výstupech 10. Obvod je 
v pouzdře DIP16. 

Audioparněf 

Audioparne je srdcem celé kost-
ky. Stará se o její hlavní funkci, a to 
o zvukovou indikaci hozeného čísla. 
Použitá audioparnšť je ISD1420 [5]. 
Jedná se dnes již o starší obvod, kte-
rý umožňuje nahrát 20 s zvukového 
záznamu do celkem 128 adres. Ob-
vod je v pouzdře DIL 24. Obsahuje 
dvě základní části. Digitální (paměť, 
do které se ukládá zvuk, převodník 
ND a D/A a fidici obvod) a analogo-
vou (mikrofonní predzesilovač, vý-
stupni zesilovač). 

Ve vlastní konstrukci není možné 
nahrát zvuk. To je možné pouze mimo 
kostku na přípravku ktomu určeném. 
Proto také není v zařízeni použit mik-
rofonní předzesilovač. Je použito cel-
kem 8 adres, do kterých je uložen 
zvuk. Jde o namluvené texty číslic 1 
až 6, ,,Hra" a „Nastavení hlasitosti". 
Adresy zvuku jsou v tab.l. 

Mikrokontrolér 

Jako mozkové centrum, které se 
stará o všechny funkce kostky, byl 
použitý jednočipový mikrokontrolér 
firmy ATMEL - obvod AT89C2051. 
V tomto mikročipu je uložen pro-
gram, který se stará o zadávání adres 
pro audiopaměť, ovládáni hlasitosti, 
zobrazování diodami LED a zapínáni 
zesilovače v době čtení hozeného 
(náhodného) čísla. Program do mik-

— 1 
2 
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Obr. 6. Schéma zapojeni středně desky 
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Obr. 7. 
Střední 
deska 

s plošnými 
spoji 

Obr. 8. 
Rozmistěnt 
součástek 
na střední 
desce 
(strana 
spojů) 

Obr. 9. 
Rozmístěni 
součástek 
na středná 
desce 
(strana 

součástek) 

Obr. 12. 
Horn! 
deska 

s plošnými 
spoji 

Obr. 13. 
Rozmistöní 
součástek 
na horní 
desce 
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X1.2 
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1: 

Obr. 11. 
Schéma 
zapojení 

horní desky 

Obr. 14. Fotografie 
horní desky 
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Obr. 10, Fotografie střední desky 
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Obr. 15. 
Schéma 
zapojeni 
desky 
LED 

rokontrolěru je nutně uložit počíta-
čem a programovacím zařízením (pří-
pravkem) - není součástí kostky. 
Program je volně šiřitelný a lze si ho 
stáhnout na www.aradio.cz. 

Akustická a optická signalizace 

Jako akustický měnič je použit re-
produktor typu 0,5 W/8 n, průměru 
57 mm, spolu se dvěma ovládacími 
tlačítky, která jsou umístěna na horní 
desce. Optická signalizace, tvořená 
sedmi červenými diodami LED o prů-
měru 3 mm, je umístěna ve středu 
nad reproduktorem na pomocné OPS 
(viz obr. 15 až 17). 

Závěr 

Zhotovená kostka spinila mnou 
i mým nevidomým kamarádem oče-
kávaně požadavky. Z pohledu autora 
však mohu po zkušenostech z její 
stavby a půlročního užívání říci, že ji 
lze dále zdokonalovat, např. použitím 
modernějších 10, rozsáhlejším použi-
tím součástek SMD a oboustrannými 
deskami s plošnými spoji, vypuště-
ním některých dílů - např. objímek 
10 atd. Provedením těchto kroků by 
bylo možní dosáhnout ještě men-
etch rozměrů, menší 'hmotnosti a lep-
etch parametrů. 

Za vznik a úspěšnou realizaci této 
konstrukce cítím potřebu poděkovat 
všem, kteří mi byli nápomocni svými ra-
dami, zejména svým učitelům z SPŠE 
Olomouc paní Ing. Zuzaně Veselé, 
panu Ing. Jaroslavu Pospíšilovi a své-
mu otci, bez jejichž rad a pomoci by 
pro mne byla realizace této verze 
kostky mnohem náročnější. Jejich 
pomoc mě ochránila před pravdšpo-

Obr. 16. 
Deska 
LED 

dobným velkým množstvím chybných 
kroků a omylů. V souv slosti s kost-
kou nepovažuji za nejobtížnější její 
vývoj, konstrukci a stavbu, které mi 
přinášely mnoho radostí, ale za osob-
ní „odyseu" považuji zpracováváni 
této dokumentace. 

Seznam součástek 

Spodní deska 

R1 10 kfl 
R2 320 S2 
R3 100 kn 
R4a 27 kfl 
R4b 220 kn 
R5 560 li(0 
R6 47 kg2 
R7a 1,2 Mn 
R7b, R11 100 kf2 
R8, R10 3,9 kn 
R9 33 k.0 
R12, R13, R14 10 kn 
R15 1 kf2 
R16 4,7 
R17 10 
Cl 4,7 pF/50 V 
C2, C9 2,2 pF/50 V 
C3, C4, C16 47 pf/16 V 
C5, C10, C13, C14 100 nF, SMD 
C7, C8 10 pF/16 V 
C11 100 pF/16 V 
C15 220 pF/25 V 
Ti BSS123 
101 MAX1811ESA+ 
102 MAX1797EUA+ 
103 PT2256 
104 LM386-SMD 
X1 USB-B do OPS 
L1 22 pH 
Objímka DIL16 
LED červená, 3 mm 
BAT Li-Ion 1000 mAh - plochá (pro 
vrtulník Easy copter V6) 

Tab. 1. Adresa audioparněti s phrazenym zvukem 
2tiuk lAdresa AO Al A2 A3 A4 A5 • A6 A7 

0 0 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 0 
2 1 1 1 0 0 
3 1 1 0 0 0 
4 1 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 

Hráč 1 1 0 0 1 0 
Nastaveni Hlasitosti 1 0 0 0 1 0 

Obr. 17. Fotografie desky LED 

Střední deska 

R1, R2, R8, R12 
R3, R4, R5 
R6 
R7 
R9, R10, R11 
R13 
R14 
Cl, C2 
C3 
C4, ce 
C5, C8 
C7 
Q1 
101 
102 
RESET 
LED1 
RN1 
Objímka 
Objímka 

10 k0 
220 0 
560 0 
8,2 kn 
100 k0 
470 k0 
00 
33 pF 
1 pF/50 V 
100 nF 
100 pF/16 V 
4,7 pF/16 V 
12 MHz 
AT89C2051 

1501420 (firma TME) 
tlačítko 90 ° 

červená, SMD 1206 
100 kgž, SIL9-8 
DIL20 
DIL28 

Horní deska 

TL1, TL2 B170H 

REP 0,5 W/8 2/57 mm 

Pomocná deska 

LED1 až LED7 3 mm 
s plochou čočkou 

Všechny rezistory a keramické 
kondenzátory jsou SMD 1206. Elekt-
rolytické kondenzátory jsou submi-
niaturnf. Dále je potřeba spojovací 
materiál, distanční sloupky, konektrory, 
plochý kabel, OPS a jiná „bižuterie". 
Veškeré součátky kromě 101 a 102 
na dolní desce jsou běžně k dostání. 
Problém může nastat jen u ISD1420. 
101 a 102 lze zakoupit - www.hte.cz. 

Seznam literatury 

[1] http://datasheets.maxim-ic.com/ 
en/ds/MAX1811.pdf. 
[2] http://datasheets.maxim-ic.com/ 
en/ds/MAX1795-MAX1797.pdf. 
[3] http://www.bilteklubitak.govidgeli-
sim/elektronik/dosyalar/6/LM386.pdf. 
[4] http://www.datasheetcatalog.com/ 
datasheets - pdf/P/T/2/2/PT2256. 
shtml.  
[5] http://www.datasheetcatalog.com/ 
datasheets_pdf/l/S/D/1/1601420.shtml. 
[6] Součástkový katalog EZK. 
[7] Součástkový katalog GES ELEC-
TRONICS. 
[8] Součástkový katalog CONRAD. 
[9] Marina, V.: Poznáváme elektroni-
ku 1 až V. Kopp 1999 - 2000. 
[10] Vá/ia, V.: Mikrokontroléry AT-
MEL BEN 2003. 
[11] Lánrček, R.: Simulační programy 
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Nabíječ akumulátorů NiCd a časový spínač [VYBRALI JSME NA] 
Ing. Mom- Milovanovič I OEC OBÁLKU  

Často se ukazuje potřeba rychlého nabíjeni niklkadmíových ba-
terií, to však má i své nedostatky. Rychlé nabíjení větším proudem 
způsobuje rychlé zahřívání baterií a elektronika nabiječky signali-
zuje stav nabiti, třebaže baterie nejsou zcela nabity. Kromě toho 
nabíjení pokračuje i dále a následkem přetížení se mohou poško-
dit. Jestliže je znám přibližný čas nabíjeni jedné série, může se ča-
sovým spínačem zadat potřebný čas bez nebezpečí přetížení bate-
rií, když se zapomene na proces nabíjení. Mimochodem, baterie 
tohoto typu je lepší nabíjet delší čas s menšim proudem. 

Na obr. 1 je schéma nabíječe aku-
mulátorů NiCd. Jak je vidět, NiCd baterie 
se nabíjejí půlvInným napětím ze se-
kundárního vinutí síťového transformá-
toru TR-1. Diky sekundárnímu napětí 
po 3x 3 Vlze zároveň nabljet 4 člán-
ky 1,5 V (typu AA) a jednu baterii 9 V 
(6F22). Dva ze 4 článků AA se nabíjejí 
kladným půlvInným napětim, zatímco 
druhé dvě se nabíjejí záporným půl-
vInným napětim. Rezistory R6 až R10 
omezuji nabíjecí proud na potřebnou 
velikost, zatímco diody LED1 až LED5 
svítí během nabíjeni. Pokud by jedna 
nich nesvítila, znamenalo by to, že 

baterie nemá kontakt nebo je vadná, 
a proto se nenabljf. 

Na obr. 2 je schema časového 
spínače k nastavování času nabíjení. 
Skládá se ze 2 integrovaných obvodů 

RE 

o 

(Ici, IC2) a jednoho relé pro přepíná-
ni sekundárního napětí nabíječky. 
Transformator TR-1 současně napell 
nabíječ NiCd i časový spínač. Dokud 
je relé nesepne, časový spínač ode-
bírá proud kolem 200 pA. 

Jak je vidět na schématu, trans-
formátor má 3 sekundární vinutí 3 V, 
která se používají zapojená v sérii 
k napájení časového spínače (9 V). 
Napětí se usměrňuje v můstku z diod 
D1 až D4 a potom filtruje kondenzá-
torem Cl. Současně se ze sekundár-
nlho vinutí půlvInně usměrňuje napětí 
k nabíjeni baterií. Síťový transformá-
tor TR-1 může mít sekundární napětí 
i 2x 6 V, vtom případě se používá 
napětí lx 6 V k nabíjení pouze 4 ba-
terií po 1,5 V a piné napětí 12 V 
k napájeni časového spínače. 

R6-R9=10121 (1.5W 
v 07- ID I 1 = 1N4001 

LED I - LEDS = 'clone ciody .3 rnrn 

BAT-1 - BAT-4 = baterie 1.5v ( AA) 

BAT-5= batene fi V ( 6F22 ) 

Obr. 1. Schéma 
nabíječe NiCd 

1R-I = sifový Iransf. ( 3 x 3 V / 0.5 A ) 

r> 230V 

BI =1:11 - D4 = 1N4001 

Obr. 2 Schéma 
časového spínače 

BAT-2 BAT-3 

ICI rz CD40/30 

BAT-5 

Hodinový kmitočet 36 Hz se vyrá-
bí v oscilátoru R1/R2/P1/C3 a potom 
se dělí v integrovaném obvodu IC1 
(dělení 1024). 

Vydělený signál 36/1024 se z vý-
stupu ICI vede na vstup 10 IC2 a za-
jišťuje časové děleni nabíjeni baterii, 
které se může vybrat přepínačem Si. 
Časy nabíjení jsou 1, 2, 4, 8 a 16 ho-
din (záleží na pozici přepínače Si). 
Ze společného výstupu přepínače Si 
(spojovacl bod R4/D5) se aktivuje 
tranzistor r, ten sepne relé RE-1. 
Přes kontakt relé (bod 1 a 2) se nyní 
přerušuje sekundární napětí transfor-
mátoru k nabíjení baterií. Současně 
se úrovní H přes diodu D5 zastaví os-
cilátor v IC1. 

Kontakty relé 1 a 2 se připojuje 
sekundární napětí pro nabíjeni. Ta-
kovéto řešení přerušení proudu pou-
žitím relé není vždy nejlepší, protože 
se časem může relé poškodit proto 
je v zapojeni použito i nulovací tlačít-
ko S2, kterým se nabíjení může pře-
rušit. 

Na obr. 3 je deska s plošnými spoji 
časového spínače v měřítku 1: 1. Pou-
žité relé je typu RE-A-5-W-K na na-
pěti 5 V. Protože je napití na jeho 
clvce mnohem větší, je použit před-
řadný rezistor R5. 

Odpor závitů relé je 480 St takže 
předřadný rezistor R5 musí mít odpor 
300 a Ten se může měnit v závislos-

1C2 CO4040 

4 13 12 14 15 1 

2 4 8 
1 16 

( hodiny) 

• 

o 
2 
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ti na použitém relé. Lze použit jaký-
koliv typ reli s napětím cívky do 16 V, 
s příslušným predradným rezisto-
rem. 

Před montáží je třeba nejdříve za-
pájet 3 drátěné propojky a potom ob-
jímky DIL18 pro integrované obvody 
1C1 a IC2 a objímku DIL10 pro relé. 
Potom zapájíme ostatní součástky. 
Trimr P1 je horizontální s roztečí vý-
stupu 5x 10 mm. Kulatý přepínač 81 
je typu do DPS - má lx 12 poloh, tak-
že je třeba před montáží přednastavit 
aretaci na 6 poloh. 

Nastavujeme tímto postupem: 
- Prověříme přítomnost napájecího 
napětí na kladném polo kondenzáto-
ru Cl, které by mělo být asi 12 V. 
- Nastavíme přepínač S1 do polohy 1 
(30 minut) a pomocí hodin zkontrolu-
jeme čas do sepnutí relé., 
- Jestliže reli nesepnulo přesně za 30 
minut, je třeba nastavit správný čas 
trimrem. 
- Po nastavení času na pozici 1 jsou 
ostatní časy již v pořádku. 

Tento časový spínač se může ve-
stavět do klasického nabíječe baterií, 
který má uvnitř dostatek mista. 

Když je místa málo,, lze spínač 
vestavět do odpovídající krabičky jako 
samostatné zařizeni. 

Kromě toho může časový spínač 
posloužit i pro přepínání nějakého ji-
ného zařízení, které spotřebovává 
proud do 1 A. V každém případě je 
časový spínač užitečný pomocník při 
nabíjení, což je velmi důležité zvláště 
v případě, když nemáme čas nebo 
náhodou zapomeneme na kontrolu 
stavu nabíjeni. 

0627 7 7 

Seznam součástek 

Obr. 3. Deska s plošnými spoji časového spínače (55 x 80 mm) 

R1 220 kš2/0,25 W 
R2 100 kf2/0,25 W 
R3 1 k0/0,25 W 
R4 10 kf2/0,25 W 
R5 300 f2/0,25 W, viz text 
P1 100 kn 

(trimr, rastr 5x 10 mm) 

Cl 100 if/25 V 
C2 10 pF/25 V 
C3 82 nF/63 V, MKT 
B1 4x 1N4001 

D5, D6 
Ti 
ICI 
IC2 

1N4148 
BC547B 
CD4060 
CD4040 

Re-1 reli 5 V, typ RE-A-SW-K 
DIL16P, 2 ks 
Pájecí kolík, 1 mm, 6 ks 
Si přepínač otočný, DS1 (lx 12 po-
loh) 
S2 spínač páškový, jednopólový, typ 
MTS 500A nebo tlačítko T250R/2 
TR-1 sítový transformátor - viz text 

Zvyšovací měnič 
odebírá 

v klidovém stavu 
minimální proud 
Moderní elektronické systémy, 

zvláště s bateriovým napájením, jsou 
vybavovány mikrořadičovým řízením 
napájení, které minimalizuje odběr ze 
zdroje odeptnáním funkcí v aktuál-
ním režimu v systému nepotřebných. 
Proto jsou řídicí integrované obvody 
pro napájecí zdroje tyto funkce reali-
zující vybavovány vstupem označo-
vaným SHUTDOWN (odstavení). Ten 
umožni uvedení zdroje do klidového 
stavu s minimálním odběrem. 

Problém s využitím tohoto řešeni 
nastává v případě zvyšovacích měni-
čů s indukčnosti a je dán jejich zapo-
jením. 

Vyřešil jej jednoduše a vtipně au-
tor měniče, jehož zapojeni bylo zve-
řejněno v [1] a je na obr. 1. Pokud by 
obvod neobsahoval MOSFET Ti a re-
zistor R1, pak sice poklesne proud 

odebíraný měničem ze zdroje na ně-
kolik desítek pA, ale jen pokud není 
na výstup měniče připojena zátěž. 
Pokud však zátěž připojena zůstává, 
pak se i po aplikaci signálu L na vý-
vod /SHDN 101 uzavírá cesta proudu 
ze zdroje přes cívku Li, Schottkyho 
diodu D1 a zátěž. To zvláště při vět-
ším zatíženi a bateriovém zdroji může 
způsobovat problém. 

Po přidání již zmíněných dvou 
součástek Ti, R1 pak přivedení sig-
nálu /SHDN = L nejen odstaví 101, 
ale způsobí také vypnuti N-kanálové-
ho tranzistoru MOSFET Ti a tím roz-
pojeni proudově cesty mimo 101. Po 

Obr. 1. Dopiněni 
základního zapojeni 
zvyšovacího měniče 
s MAX756 minimalizuje 

odběr ve stavu 
SHUTDOWN 

i ph' piipojenézátěži 

02 
150 pF 

vstup 

SHDN 

ukončeni vypínacího signálu je přes 
‚zdvihací' rezistor R1 přivedeno na 
hradlo Ti kladné napětí, kterým je Ti 
otevřen a zátěž znovu připojena k akti-
vovanému zvyšovacímu měniči. Dob-
rou volbou jsou na místě Ti logické 
tranzistory MOSFET s malým odpo-
rem v sepnutém stavu, pripadně je 
možné zapojit dva paralelně. Maxi-
mální kolektorové napětí tranzistoru 
by mělo být asi dvojnásobkem vý-
stupntho napětí měniče. 

JH 
[1] Navid, Mostafavi: External compo-
nents provide true shutdown boost 
converter. EDN, 16. března 2006, s. 84. 

vstup 
2V ai Uour 

L1 
22 pH 

1N5817 
(5V/200mA 
3,3V 300mA) 

Ti 
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Napájecí zdroj 
s 10 SG3524 (24 V/5 A) 

Michal Hrubec 

Výkonný spínaný napájecí zdroj s vysokou účinnosti a obvodo-
vou jednoduchosti je vhodný pro laboratorni využití nebo pro na-
bíjeni olověných akumulátorů. Umožňuje regulaci napětí a proudu 
v širokém rozsahu. 

Popis zapojení 

Koncepce napájecího zdroje vy-
chází z funkce obvodu SG3524 101, 
jenž je řiclicim obvodem pro spínané 
zdroje s napěťovou a proudovou zpět-
nou vazbou. Samotný obvod obsahuje 
výkonovou spínací součástku, avšak 
schopnou dodat pouze malý výstupni 
proud, proto je jeho výstupni signál 
přiveden do půlmůstkového budiče, 
který bud( výkonové tranzistory typu 
MOSFET v protifázi. Na výstupu pul-
můstku je filtr tvořen tlumivkou 121 (s že-
lezoprachovým jádrem) a kondenzá-
tory Cl a C2 (s malou impedancp. 
Tuto výkonovou konfiguraci lze ozna-
čit jako „Step-Down° se synchronním 
usměrňovačem (dolní tranzistor). 

Zdroj je vybaven na vstupu můst-
kovým usměrňovačem a lze jej napá-
jet střídavým napětím Ud 24 až 30 V 
(pro vyšší napětí je nutně použit tran-
zistory s vyšším Lidemx). Velikost fil-
tračních kondenzátorů C3 a C4 je na-
vržena pro vstupní napětí L/e -= 30 V, 
v případě nižšího napětí je nutné ka-
pacitu navýšit. Pro napájení integro-

X Fl 
GBJ2506 

xt, 2 

vaných obvodů je zde jednoduchý 
stabilizátor napětí 15 V tvořený tran-
zistorem 05, Zenerovou diodou ZD1 
a rezistorem R8. Lze využit i integro-
vaný stabilizátor 7815, ale vstupní 
napětí by mohlo být příliš veliké. 

Pracovní frekvence obvodu SG3524 
je nastavena C14 a R7 na 85 kHz. 
Napětový signál je přiváděn z výstu-
pu přes odporový dělič (potenciome-
tr) tvořený TRI ' R14 (R15 je pouze 
ochranný) na invertujicl vstup chybo-
vého komparátoru a je porovnáván 
s napětím na neinvertujicfm vstupu, 
který je nastaven na 2,5 V. Regulace 
proudu využívá paralelní spojeni re-
zistorů R23 a R24, jimiž protéká vý-
stupnf proud, a vzniklý úbytek napětí 
na nich je pomocí operačního zesilo-
vače 103B zesílen a přiveden na ne-
invertujici proudový vstup chybového 
komparätoru. Na druhý (invertujicf) 
vstup je přivedeno opět komparační 
napětí, avšak o velikosti 0,125 V. 
Proudové omezení zdroje se nasta-
vuje změnou odporu TR2, který upra-
vuje zesíleni operačního zesilovače 
103B. S touto konfiguraci lze plynule 

03 

Obr. 1. 
Schema 
zapojeni 
zdroje 

05 
60679 

A 

CS 

47uF 

DI  
1 N4145 

R2184 

Ql I  

ve 

VS 

VCC 

.-195 

R2 77uF 
p=1  

e TR 

•15V 

RXÌ>  

regulovat napětí od 2,5 do 26 V a proud 
od 0,65 do 6 A, přičemž výstup je 
zkratuvzdorný a výstupnr výkon je zá-
vislý na výkonu altového transformá-
toru. Zatěžovací charakteristiky jsou 
na obr. 2. (Konfiguraci lze upravit 
a získat větší výstupni proudy - při-
pojenlin dalšího rezistoru paralelně 
k R23 a R24). 

Stabilizace je zajištěna kompenzač-
ním uspořádáním C12, C13 a R11, kte-
ré jsou na výstupu chybových kompará-
torů, navIc je do obou vstupních signálů 
(napětí a proudu) zavedena slabá 
zpětná vazba rezistory R1 a R2. 

Oživení 

Při oživováni je nutné začínat od 
101 zprovozněním oscilátoru R7, C14, 
pilovitý průběh je měřitelný na vývo-
du 7 CT. Poté lze osadit zpětné vaz-
by a sledovat, zda na vývodech 14 
a "II je obdélníkový signál s velkou 
střídou 95 : 100. Následně je možné 
osadit součástky okolo budiče 102 
a zkontrolovat signály na vývodech 7 
a 4 (opačný poměr). Poté zapojit 
tranzistory MOSFET a zkontrolovat 
napětí na výstupu můstku. Před za-
pojením tlumivky Li je vhodné místo 
ni použít rezistor asi 10 Š-2 na ověření 
napěťově stabilizace zdroje. Proudo-
vé omezeni je vhodné testovat při 
nižším výstupnfm napětí. 

Pozn.: Q5 je při horním osazováni 
otočen. 

02 
IRF3205 

IRF3205 

9. 

NI1711-6Ftb — 
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Obr. 2. Zatšžovaci charakteristika zdroje 
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Obr. 3. Deska 
s plošnými 
sue zdroje 

Obr. 4. 
Rozmístěná 
součástek 
zdroje 

Konstrukce a součástky Seznam součástek 

Jelikož se jedná o spínaný zdroj, 
je nutné použít alespoň na výstupu 
kondenzátory Cl a C2 s malou impe-
dancl, doporučuji řadu EXR Hitano. 
Také nezanedbat osazená fóliových 
kondenzátorů C8 a C9, které výrazně 
potlačují vysokofrekvenční přechodo-
vé kmity společně s rezonančním ob-
vodem R22 a C15. 

RozmIstěnt součástek umožňuje 
využit jeden chladič pro oba tranzis-
tory i můstkový usměrňovač a jeho 
plocha postačí o velikosti 75 x 60 mm 
s libovolnou povrchovou úpravou mi-
nimálně We 2 mm. 

R1, R2 
R3 
R4, R5, R6 
R7 
R8, R9, R10 
R11 
R12 
R13 
R14, R15, R16 
R17 
R18 
R19 
R20, R21 
R22 
R23, R24 

470 kn 
68 kn 
47 ki2 
12 K2 
10 k52 
4,7 k1.2 
3,9 kn 
1,2 kf2 
1 leS2 
820 12 
680 12 
330 
712 
6,8 12 
oj n 

TR1, TR2 10 k12 
Cl, C2 1000 pF/35 V 
C3, C4 4700 pF/63 V 
C5, C6, C7 47 pF 
C8, C9 470 nF 
C10, C11 100 nF 
C12 47 nF 
C13, C14, C15 1,2 nF 
D1 1N4148 
DZ1 15 V 
Fl 7 A 
101 SG3524 
102 1R2184 
103 LM358N 
L1 80 pH/10 A 
Ql, Q2 IRF3205 
Q5 BD679 
B2 GBJ2506 
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Na co lze narazit při 
oživování hledače Clone PI 
z PE 3/2007 a 4/2007 

Při sestavování hledače Clone PI, 
uveřejněného v PE 3/2007 a 4/2007, 
jsem potřeboval naprogramovat mi-
kroprocesor PIC16F873A. Protože 
nemám doma profesionální progra-
mátor pro tento typ procesoru, sesta-
vil jsem na kontaktním poli progra-
mátor Ponny-Prog. Ten však zapsal 
data pouze do prvního bajtu a zbytek 
byl prázdný. Nepomohlo ani zkráceni 
datového kabelu a další kroky byly 
rovněž bez výsledku. Zajel jsem do 
Brna a nechal jsem procesor napro-
gramovat na profesionálním progra-
mátoru v jedné elektroprodejně. Pro-
gramování prošlo bez hlášená závad 
a verifikace byla rovněž v pořádku. 
Doma jsem procesor nedočkavě vlo-
žil do osazené desky a po zapnut na-
pájení se nic nedšlo. Začal jsem tedy 
hledat chybu a dospěl jsem k závěru, 
že vlastní chyby se hledají velmi těž-
ko. Měřením jsem však zjistil, že ne-
pracuje krystalový oscilátor 10 MHz. 
Také po konzultaci potíži s autorem 
článku v PE jsem věděl, že chyba je 
v naprogramováni procesoru. 

Zkusil jsem také do procesoru při-
vést 10 MHz z vnějšího zdroje, ale 
ozvalo se jen nějaké pípnutí. Napadlo 
mne podrobněji projIt dokumentaci 
procesoru a zjistil jsem, že u tohoto 
typu s „Ačkern" je nutné při programo-
vání připojit vývod 24 (PGM) přes rezis-
tor 1 le/ na zem. A to je celý problém. 

Sestavil jsem na kontaktním poli 
programátor uveřejněný v PE 3/2003 
(strana 40), dopiněný o tento záludný 
rezistor. Pro jistotu jsem zakoupil 
nový procesor a zkusil jej naprogra-
movat. Po vložení procesoru do des-
ky vše pracovalo bez závad. 

Teď něco pro odzkoušení pro 
všechny konstruktéry hledačů. Pro 
první odzkoušení jsem měl nachysta-
nou cívku navinutou na plastové kra-
bičce (asi 110 pH). Zařízení se s tou-
to „no divoko" navinutou.cívkou jevilo 
jako poměrně citlivé, zejména na malé ' 
předměty. Abych omezil kapacitu mezi 
závity, převinul jsem cívku dvojkři-
žem na tutéž krabičku o rozměrech 
11,5 x 14,5 cm (obr. 1). Výsledek 
mne vyprovokoval k odzkoušení cív-
ky o průměru 25 cm, opět dvojkří-
žern, ale pečlivěji. Doporučuji k od-
zkoušeni, stop to za to, aby si cívku 
tohoto typu odzkoušeli i ostatní kon-
struktéři. Cívka je na obr. 2. Začal 
jsem přemýšlet o konečné podobě 
hledací cívky, navinuté podle Loren-
zova způsobu. 

Po otci vlastním knížku od Ing. 
Eug. Sietera „Technický průvodce ra-
dioamatéra", vydanou v roce 1927 
nakladatelstvím Orbis, Praha XII. Dvě 
dvoustrany jsou na obr. 3 a 4. Podle 
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této předlohy jsem ještě zkusil navi-
nout další cívku na plastovou podlož-

ku o tloušťce 5 mm (předloha na str 
50, obr. 27 výše uvedené knihy). Ob-

Obr. 6 

vod jsem rozdělil na čtyři sekce se 
zářezy po 5 °. Výsledná cívka je na 
obr. 5. Vnější cívky je 30 cm, vnitř-
ní e 21 cm, 35,5 z, lakovaný drát 
o SD 0,4 CuP, indukčnost L = 482 pH. 
Test zbývá tuto cívku odzkoušet navi-
nutou z vf lanka, izolovaného hedvá-
bím. Nabízí se také možnost navi-
nout cívku několika tenkými vodiči 
současně tak, jak jsou navinuty ko-
rekční cívky v rádkových rozkladech 
kvalitnějších monitorů - viz obr. 6. Je 
však nutné vyřešit, jak potlačit mož-
nost vytvoření mezizávitového zkratu. 
Závěrem přeji všem úspěšné pokusy 
při zdokonalováni hledacích civek. 

Zdeněk Štark st. 

Vytvoření 
periodického signálu 
s volitelným počtem 
impulsů a mezer 
S pomocí generátoru pravoúhlých 

impulsů s úrovni UL a přípravku, je-
hož zapojení je na obr. 1, lze získat 
sled až 15 impulsů následovaných až 
15 mezerami o trváni určeném perio-
dou vstupního signálu. Základem do-
plňkového obvodu jsou dva synchron-
ní čtyřbitové binární šítače 74161 
pracujici jako programovatelné děliče 
s předvolbou počtu impulsů a mezer 
realizovanou pomocí hexadecimäl-
[Itch palcových přepínačů. Citač 101 
s přepínačem S1 určuje počet impul-
sů, 102 s přepínačem S2 počet me-
zer. Na přepínačích lze nastavit hod-
noty 0 až 15 (F«). Aby 101 a 102 
mohly čítat, na uvolňovacích vstu-
pech P (7) a T (10) musí být signál H, 
při úrovni L na P se stav čitače ne-
mění. Pro vložení hodnoty předvolby 
z přepínačů do čitače must při LD (9) 
ve stavu L přejít vstup CLK (9) ze sta-
vu L do H. Výstup napinění čitače 
CAR (15) je do dosaženi hodnoty 15 
ve stavu L, pak přejde na H. 

Při připojeni napájecího napětí 
jsou črtače vynulovány pomoci ob-
vodu RI, Cl připojeného na nulo-
vac( vstup 1 (CLR). Po přivedeni im-
pulsů z generátoru na vstupy črtačů 
se při přechodű úrovně vývodu CLK 
z L na H načte stav předvoleb a za-

čne čitánf inipulsů v101. öttač 102 
je vzhledem k signálu L na vývodu 
CAR (15)101 nečinný. Po napiněni 
čitače 101 přechází vývod CAR do 
stavu H a uvolni funkci čitače 102. 
Dále přichází tento signál i na inver-
tor 103A a z něho na vývod 1 hradla 
OR 7432. Na vstupu P (7)101 je sig-
nál 0 a čítač 101 je proto nyni ne-
funkční. öltač ve funkci tedy vždy 
blokuje ten druhý. 

Když výstup CAR čítače 102 po 
napinění přejde do stavu H, umožni 
po inverzi v 103B znovunačtení aktuál-
ního stavu palcových spinačů. Při 
101 ve stavu čítáni je na výstupu 
103A stav H, který umožni průchod 
vstupnich hodinových impulsů přes 

5V 
o 

R2 4k7 

R3 4k7 

R4 4k7 

R54k7 

SI o impitsy --1 

hradlo 105 na výstup obvodu. Kdy-2 je 
ve funkci 102, je signál z 103A na 
úrovni L a průchod hodinových im-
pulsů na výstup je zablokovaný. 

Obvod lze rozšířit tak, aby posky-
toval vice impulsů vytvořením kaská-
dy několika čltačových čipů. Možné 
je rovněž nahradit palcové spínače 
registry a řídit počet impulsů a mezer 
programově, připadně ovládat místo 
hradla 105 spinač CMOS a hradlovat 
jím například sinusový signál. 

JH 

[1] Kornacker, M.: Circuit produces 
variable numbers of burst pulses. 
EDN 24. června 2004, s. 79, 80. 

82 - mezeg 
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Obr. 1 Obvod poskytutici signál s proměnným počtem impulsů a mezer 
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Univerzální USB sonda VYBRALI JSME NA 
OBÁLKU  Mgr. Jiří Plachý 

jink.plachy@atlas.cz 

V textu je popsána konstrukce univerzální sondy umožňující 
měření dvou fyzikálních veličin a následný sběr naměřených dat 
do PC. Součásti zařízení je hlavní modul sondy obsahující rozhra-
ní pro komunikaci s PC, ND převodník a zdroj symetrického a re-
ferenčního napětí. Dále jsou popsány vstupní moduly pro měřeni 
napětí a teploty. Obdobným způsobem lze zkonstruovat a připojit 
vlastni vstupní modul pro měření jakékoli jiné veličiny. Sonda je 
k PC připojena přes sběrnici USB a nepotřebuje žádné externí na-
pájení, protože je napájena přímo z USB. 

Hlavní 
modul sondy 

Schéma hlavního modulu sondy je 
na obr. 1. K tomuto modulu lze dále 
připojit vždy dva vstupní moduly. 
Ukázkové vstupní moduly pro měřeni 
napětí a teploty budou popsány dále. 

Popis zapojeni 

Sběrnice USB vede přímo do kon-
vertoru FT232BM. V návrhu je použit 
modul UMS2 (101) obsahující konver-
tor FT232BM a konfigurační EEPROM 
v jednom. Konvertor UMS2 jsem po-
užil hlavně proto, že má rozložená vý-
vodů jako pouzdro DIP. Konvertor 
FT232BM se totiž vyrábí jen v prove-
dení SMD (povrchová montáž) a vzhle-
dem k jednoduchosti zapojení by bylo 
použití SMD technologie zbytečné. 
Vice o modulu UMS2 lze najít například 
v [1] nebo na stránkách výrobce [2]. 

Vzhledem k většímu odběru je nut-
no sondu připojit ke sběrnici USB ver-
ze 2.0, která je schopna dodat až 
500 mA (star& í standard USB verze 1.1 
umožňuje maximální odběr 100 mA). 

USB 
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GND gl 
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is nta 

28 
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Napájecí napětí 5 V vede z modu-
lu UMS2 přes vratnou pojistku 500 mA 
(Poi) a MOSFET Ti k vstupním mo-
dulům, měničům napětí atd. Pojistka 
je nutná, aby se v případě zkratu ne-
zničilo USB rozhraní v PC. Tranzistor 
T1 zajišťuje vypnutí zařízeni, pokud 
je aktivována funkce sleep. 

Měniče napětí 5 V/2x 10 V jsou na-
pájeny napětím 5 V, které je vedeno 
z tranzistoru T1 přes tlumivku L1. Tlu-
mivka je nutná kvůli odstranění zpět-
ného rušení z měničů. Nejdřív jsem 
použil obyčejnou tlumivku TLEC 
100 pH, ale bohužel tato tlumivka měla 
příliš velký odpor a byl na nt velký úby-
tek nape( (asi 0,6 V). Proto jsem pou-
žil tlumivku navinutou silnějším drátem 
s menším odporem (TALEMA). 

Zapojeni obou měničů MC34063 
(103, 104) včetně hodnot periferních 
součástek vychází ze zapojená dopo-
ručovaných výrobcem, která lze najít 
také například v [1]. Hodnoty součás-
tek mohou být také spočítány napří-
klad kalkulátorem součástek na inter-
netu [4]. Kondenzátory C5 a C8 by 
měly mít malý sériový odpor na vyš-
ších kmitočtech (je vhodné použit typ 

25 - D1 

C3 

ao RNG la 

07e Lijr RHO lb 

na Lie RNG 2a 
cc., RNG 2b 

OK] 

a  

13141Č13 ore 

102 
Cl2 1.6 

Obr. 1. 
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„Low ESR" namísto běžného hliníko-
vého elektrolytického kondenzátoru). 
Praxe však ukázala, že lze použit 
i obyčejné elektrolytické kondenzátory 
bez zhoršení kvality měniče. Měniče 
poskytuji dostatečný výstupni proud 
pro napájení operačnich zesilovačů 
a dokonce i pro napájení teplotní son-
dy. Očekávaný maximální odebíraný 
proud z výstupu měniče je asi 40 mA 
(podobně jako je tomu v [1]). 

Dvoukanálový 10bitový převodník 
MCP3002 [3] je připojen rovnou k pa-
ralelnímu rozhraní konvertoru 
FT232BM (UMS2). Propojovací sběr-
nice využívá 3 bity paralelního rozhra-
ní konvertoru. Vstupy převodníku IN1 
a IN2 je vhodně filtrovat nějakým kon-
denzátorem kvůli odstraněni rušení 
(kondenzátory C14 a C13). U modulu 
pro měření teploty jsem použil kapa-
citu 47 pF, ale u měření napětí jenom 
1 pF, aby kondenzátor nefiltroval rych-
lejší změny napětí. Správně by měl 
být místo kondenzátorů použit antia-
liasingový filtr, nicméně vzhledem 
k výstupnfm odporům vstupních mo-
dulů je tato jednoduchá varjanta 
přípustná. Je však vhodné použít kon-
denzátory s malým svodovým prou-
dem. Při konstrukci vstupních modu-
lů je nutno dbát na to, aby napětí na 
vstupech IN1 a IN2 bylo v rozmezí 
až 5 V. Převodník totiž používá refe-
renční napětí 5 V. 

Zdroj referenčního napětí využívá 
přesnou napěťovou referenci LM385-
-2.5 s napětím 2,5 V. Toto napětí je 
zdvojnásobeno a proudově zesíleno 
operačním zesilovačem 105. Zapoje-
ni napěťové reference je použito přes-
ně podle specifikace výrobce obvodu 
LM385. Zajímavosti je zde připojení 
rezistoru R9 na výstup operačního 
zesilovače 105 namísto klasického 
zapojení, kdy by rezistor R9 byl 
připojen na +10 V. Výsledné 5 V refe-
renční napětí je pak použito k napáje-
ní převodníku a ve vstupnich modu-
lech. Výstup z operačního zesilovače 
105 je chráněn Zenerovou diodou D5 
proti potenciálnímu přepětí. 
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Obr. 2. Komunikační protokol převodníku MCP3002 

Tab. 1. Příklad údajů ukládaných do konfigurační EEPROM v sonde 

Sériové číslo: MSV00001 *) 

Pools výrobku: Voltage and Temperature Probe 
Výrobce: J. Plachy 

Identifikace výrobce: JP 
USB standard: Ox0200 

Maximální odběr z USB: 500 mA 

) Nutno nastavit. Pokud je připojeno několik sond najednou, musep mit různá sériová sla 

Obr. 3 Deska s plošnými spoji pro hlavní modul sondy (112 x 81 mm). Pohled 
ze strany spojů 

Obr. 4. 
„ Fotografie osazeného plošného 

spoje hlavniho modulu sondy 
- _ 

4 

1 

.1 

Komunikace se sondou 

Odečítání hodnot z ND převodní-
ku MCP3002 v sondě probíhá pomo-
ci konvertoru FT232BM (obsažením 
v modulu UMS2) používaném v reži-
mu bit-bang. V tomto režimu je k dis-
pozici osmibitová vstupně-yýstupní 
paralelní sběrnice. Program v PC pak 
přímo ovládá sběrnici prevodnfku 
přesně podle protokolu na obr. 2. 

Ke komunikaci s prevodnikem jsou 
vyhrazeny 3 bity paralelní sběrnice 
konvertory FTDI. Další 4 bity jsou pak 
použity pro připadnou změnu rozsa-
hů na vstupních modulech (výstupy 
RNGla, RNG1b, RNG2a, RNG2b). 
Na každý kanál pripaday 2 bity, takže 
každý vstupnl modul může mit až 
4 rozsahy. 

Konfigurace zařízení 

Zafízenfje nutno po zapojeni a oži-
vení také nakonfigurovat. Konfigura-
ce spočlvä v uložení správných údajů 
do konfigurační EEPROM v moduli.' 
UMS2. Ke konfiguraci EEPROM pří-
mo v zapojeném zařízená lze použit 
konfigurační software od výrobce ne-
bo program EFSPROG dodávaný 
spolu s knihou [1]. 

Typické hodnoty ukládané do 
EEPROM v sonde jsou v tabulce 1. 

Deska s plošnými spoji 

Deska s plošnými spoji hlavního 
modulu je na obr. 3, rozmistěnt sou-
částek na obr. 5. V případě potřeby 
lze USB konektor umístit na samostat-
nou desku a propojit ho s hlavnim mo-
dulem dráty. Plošný spoj pro USB ko-
nektor je na obr. 6. 

Seznam součástek 
pro hlavni modul 

R1 220fl 
R2, R6 1 12 
R3 180 S2 
R4, R8, R9 10 IQ 
R5, R7 1,5 kl2 
R10, R11 100 kŚ2 
C1 1000 pF/10 V 
C2, C11 100 nF 
C3, C8 470 pF/10 V 
C4, C7 1,5 nF 
C5, C10 220 pF/10 V 
C6, C9, C12 100 pF/10 V 
C13 1 pF/50 V 
C14 47 pF/16 V 
101 UMS2 
102 MCP3002 
103, 104 MC34063 
105 TL071 
Ti 1RFD9120 
D1 LED 20 mA 
D2, D3 1N5819 
D4 LM385Z-2.5 
D5 BZX85V006.2 
Pol RXE050 
L1 100 pH/1 A, TALEMA 
L2, L4, L6 100 pH, TLEC 
L3, L5 33 pH, TLEC 
4 ks svorkovnice ARK550/2 
2 ks svorkovnice ARK550/3 
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Obr. 5. Rozmístěnf součástek na desce hlavního module sondy 

Vstupní modul 
pro měření teploty 

Vstupní modul pro měřeni teploty 
umožňuje měřit teplotu v rozsahu 
-40 až 100 °C. Schéma zapojeni 
vstupního modulu je na obr. 7. 

Popis zapojeni 

Pro měření teploty je použito pro-
fesionální teplotní čidlo LM335 [5]. 
Napětí z čidla je upraveno operačním 

+Ur« 

Sensor 
LM335 

roQ—1 sše° 

zesilovačem, aby se výstupnl napětí 
pohybovalo v rozmezí O až 5 V. 

Rezistory R1 a R2 rozdělí referenč-
ní napětí 5 Vv poměru 3: 2, abychom 
dostali referenční napětí 2 V. Operač-
ní zesilovač 101a pak toto napětí 
proudově zesílí. 

Čidlo LM335 poskytuje výstupnf 
nape( lineárně závislé na měřené 
teplotě. Výstuprif napětí v desítkách 
mV odpovídá měřené teplotě 
v Kelvinech. Rozdíl 10 mV tedy od-
povídá rozdílu 1 °C. Pokud je na vý-
stupu napětí například 3 V, odpovídá 
to 300 K, což odpovídá asi 26,8 °C. 

Vzhledem k teplotnímu rozsahu či-
dla se jeho výstupní napětí pohybuje 

Obr. 7. 
Schéma zapojení 
vstupniho modulu 
pro měřená teploty 
s obvodem LM335 

Obr. 8 a 9. 
Deska s plošnými 
spoji pro vstupní 
modul měřená 

teploty a rozmís-
těná součástek na 

desce 

Sensor 
LM335 

MOE 
Obr. 6. Deska pro extern( konektor USB 
v rozmezí od 2,33 V (pro -40 °C) do 
3,73 V (pro 100 °C). Operační zesilo-
vač 101b od výstupniho napětí čidla 
odečte referenční napětí 2 V a výsle-
dek vynásobí 2. Výsledné výstupnl 
napětí modulu je tedy v rozsahu od 
0,66 V (pro -40°C) do 3,46 V (pro 
100 °C). 

Deska s plošnými spoji modulu pro 
měření teploty je na obr. 8 a 9. 

Seznam součástek 
modulu měřeni teploty 

R1 
R2 až R5, 
R7 až R9 
R6, R10 
C1 
C2 
101 
D1, D2 
1 ks 
2 ks 

150 kn 

100 kn 
kn 

100 nF 
10 pF/25 V 
TL072 
1N4148 
svorkovnice ARK550/2 
svorkovnice ARK550/3 

Konfigurační 
parametry modulu 

Parametry použité v konfiguračním 
XML souboru aplikace pro tento mo-
dul jsou následující: 
VALUE_OFFSET - 1,463199 
VALUE MULTIPLIER = 50 
RANGE O: MULTIPLIER = 1, DECIMALS = 1 

(Dokončeni příště) 

Obr. 10. Fotografie hotového modulu 
pro měřená teploty 
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LAN a WiFi moduly 
se sériovou linkou 

Moderní elektronické přístroje se neobejdou bez vzájemné komuni-
kace. Nové síťové moduly firmy Connect One umožňuji dopinit do zaří-
zení LAN nebo WiFi konektivitu, aniž by se konstruktér musel zabývat 
podrobnostmi síťových protokolů. S použitím těchto modulů lze pře-
nášet data a příkazy po síti, po připojení na internet lze s modulem 
komunikovat po celém světě. Moduly mají vlastní procesor, který řídí 
komunikaci a pamět' pro uložení webového rozhraní. S vlastním zaříze-
ním moduly komunikuji po sériové lince, kterou má většina běžných 
mikrokontrolérů již take implementovánu. 

Nano LANReachTM 

Nano LANReach je miniaturní LAN 
server, komunikující v ethernetoWch 
sítích 10 a 100 Mb. 

Nano LANReach nabízí mnohem 
vfce než řada přistrojových serverů 
na trhu. Působí jako bezpečnostní 
rozhraní mezi aplikaci a sin, podpo-
ruje až 10 simultánních TCP/UDP 
socketů, či 2 webservery, konfigu-
rační a uživatelský. Podporuje SMTP 
a POP3 klienty, včetně příloh MIME, 
FTP a TELNET klienty, DHCP server 
i klient a SeriaINETTm mód pro sério-
vé-to-IP přemostění. V tomto režimu 
jsou data ze sériové linky přenášena 
po LAN a druhým modulem převede-
na opět na signály sériové linky. Nebo 
se na druhé straně použije virtuální 
TCP/IP port a data jsou k dispozici 
stejně jako na běžném sériovém por-
tu. Kromě sériové linky UART může 
Nano LANReach komunikovat s aplikaci 
i pomocí rozhraní SPI nebo USB. Modul 
komunikuje rychlostí až 12 Mbps přes 
SPI rozhraní a až 3 Mbps přes UART. 

Všechny bezpečnostní a síťové 
protokoly jsou součásti firmware modu-
lu a není třeba je implementovat do 
hostitelské aplikace. Nano LANReach 
obsahuje většinu protokolů pro bez-
pečný přenos, včetně SSL3/TLS1, 
HTTPS, FTPS, SHA-1 atd. Modul lze 
řídit mnoha AT příkazy. 

Modul minimalizuje také nároky 
na hardwarový návrh přístroje. Pro 
běžné použití je zapotřebí pouze při-
pojení napájeclho napětí 3 V a sério-
vé linky, Do sítě Ethernet se připojí 
přes běžný konektor RJ-45. 

Obr. 1. LAN moduly Nano SocketLANTm a Nano LANReachTM 

Firmware modulu Nano LANReach 
a konfigurace všech parametrů jsou 
uloženy v intern( 2 MB paměti Flash. Mo-
dul je postaven na procesoru 002144. 

Procesor Connect One CO2144 je 
vyroben 130 nm technologii a pracu-
je na kmitočtu 48 MHz při napájecím 
napětí 1,2 V. Napájecí napětí celého 
modulu je 3,3 V při spotřebě typicky 
130 mA'. Rozměry modulu jsou 35 x 25 x 
x 17,4 mm a samozřejmě vyhovuje 
požadavkům RoHS. 

Nano LANReachTM se do aplikace 
připojuje systémovým 30vývodovým 
konektorem Molex, vyräbf se ještě ve 
verzi Nano SocketLANTM, který je na-
místo miniaturního konektoru Molex 
osazen kolíky s roztečí 2 mm. 

Nano WiReachTM 

Modul Nano WiReach je podobný 
předchozímu modulu Nano LANReach 
s tím, že místo po Ethernet kabelu 
komunikuje bezdrátově prostřednic-
tvím WiFi standardu 802.11b/g. Je ří-
zen také procesorem 002144 a WiFi 
část je založena na známém čipsetu 
Marvell 88W8686, 

Hostitelský systém nepotřebuje žád-
né ovladače, protože součásti firmware 
modulu jsou přislušné WiFi ovladače 
a protokoly. Nano WiReach podporuje 
stejné protokoly a zabezpečení jako 
modul Nano LANReach, navfc pod-
poruje WiFi zabezpečeni WEP64/128, 
WPA/WPA2 (PSK a Enterprise). 

Modul Nano WiReach komunikuje 
s hostitelským systémem stejné jako 
modul Nano LANReach a používá 
také stejný připojný konektor Molex. 
I v hotovém zařízeni lze moduly vzá-

jemně zaměnit a dodatečně rozhod-
nout, zda bude zařízená komunikovat 
po kabelu Ethernet nebo bezdrátově 
přes WiFi. Stejně jako u LAN modulů 
se vyrábí i varianta s přfpojnými kolí-
ky Nano SocketiWiFi, tento modul 
mä navíc integrovanou anténu. 

Napájecí napětí modulu je 3,3 V, 
spotřeba až 250 mA při vysílání, pří-
padně 190 mA při přijmu. V režimu 
Power Save je spotřeba 8 mA, v reži-
mu Sleep je to jen 30 LA. 

Obr. 2. WiFi modul 
Nano WiReachTM 

Webserver 

Všechny moduly Connect One jsou 
vybaveny dvěma integrovanými web-
servery, konfiguračním a uživatelským. 
Konfigurační webserver umožňuje 
nastaveni všech parametrů modulu, 
s výjimkou hesla pro přístup do sítě 
WiFi a hesla pro přístup do konfigu-
račního webserveru. 

Uživatelský webserver umožňuje 
velmi jednoduchým způsobem vložit 
do modulu vlastní webové stránky, 
včetně grafiky, javascriptů, odkazů 
na jiné stránky atd. Do uživatelského 
webserveru lze vložit jak existurt 
konfigurační AT příkazy pro změnu 
nastavení nebo příkazy pro monitoro-
van( aktuálního stavu modulu, tak 
i vlastní promünné. Takovou proměn-
nou se stane jakýkoli textový řetězec 
uvozený vinovkami (např. -teplota-). 
Tato proměnná se navíc stává no-
vým AT příkazem, se kterým lze libo-
volně pracovat. 

Maximální velikost uživatelského 
webserveru je 256 kB. Vytvoří se jed-
noduše jako běžné html stránky v libo-
volném editoru a po následné kompri-
maci (ve volně dostupném software 
iChipConfig) se výsledný soubor (web-
server image) nahraje do modulu, 
kde je okamžitě k dispozici. Tato jedno-
duchá procedura umožňuje výrobcům 
vybavit svoje výrobky webovými ser-
very a zjednodušit tak ovládání, mo-
nitorování nebo dálkovou konfiguraci. 

Podle materiálů Spezial Electronic 

Obr. 3. WiFi modul Nano Socket 
iWiFiTm s integrovanou anténou 
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DETEKCE ZAPLAVENI 

Asi každý má zkušenost s prasklou nebo 
vypadlou hadici pračky či myčky a násled-
ným „vyplavením" bytu. Málokdo však ví, že 
v této situaci lze snadno majitele informovat 
nebo dokonce centrálně zavřít hlavní uzávěr 
vody a vypnout přívod energie — pokud je 
instalován detektor zaplaveni. Ten detekuje 
přítomnost vody a dále podle zapojeni zajisti 
sepnutí reléového kontaktu, vyvolání popla-
chu, předání SMS majiteli apod. Lze deteko-

vat nejen poruchové stavy, ale 
signalizovat napiněni nádrže, 

zvýšeni hladiny na kritickou 
mez apod. Aplikací tohoto typu 
detektoru je mnoho. 

GSM hlásič a ovladat GD-04— 
DAVID předává SMS info o zaplave-
nl. S osazeným rádiovým modulem 
GD-04R prijima informaci o zapla-
veni j bezdrátově. Krone této apli-
kace ¡sou na nim k dispozici i dalS1 
aktivační vstupy pro odesláni jiných 
SMS a 2 mobilem ovládatelně vy 
stupy umožňující ovládáni spotřebi-
čů, el. ventilů apod. na dälku. 

Záplavový detektor L0-1 2 aktivuje 
vstup GSM hlásiče Go-04 DAVID 
a ten odešle SMS into o zaplave-
ní. Umí hlásit i deaktivaci vstupu, 
tedy rozpojeni elektrod po poklesu 
hladiny. 

LD-1 2 

o 

1 Drátová varianta záplavového 
detektoru LD-12 je napájená 12V. 
Na signálnich vodičích je k dispozi-
c' NC a NO oňpojeni ke ONO (stav 
se merit dle zaplavení/nezaplaveni 
elektrod vodou). 

V sortimentu Jablotronu ¡sou nově dva mode-
ly detektoru zaplavení. První z nich komunikuje 
výhradně po drátech a druhý využívá spojení 
s bezdrátovým detektorem pro rádiovou komuni-
kaci s ostatními komponenty systému. 

Hlášeni zaplaveni po drátech 

Chceme-li hlídat zaplaveni nšjakého prostoru 
vodou, nebo doséšéní nijaké úrovně vodni hla-
diny v nádrži a přenést tuto informaci na mobilni 
telefon a zároveň v mistä nenl problérn instalovat 
kabely, můžeme vyulít záplavový detektor LD-12. 
Samotnou detekci zajistí LD-12 a přenos zprávy 
o zaplaveni na mobil realizujeme prostřednictvím 
GSM hlásiče GD-04 DAVE/ 

Samotný detektor je napájen 12V a propojuje 
/ odpojuje signálnl vodiče (modrý a 2lutý) s GND 
ph kontaktu svých elektrod s vodou (ph zaplavent 
vodou propojí modrý vodič s GND a rozpojí 

OASIS 
Un-iverzálni vysilat .JA-81M -při--
mo ze sví baterie napájí záplavový 
detektor ID-81 a jeho stav přenáši 
bezdrátově na ¡Aimee řady JA-80 
OASIS. Zaplavení je tak meat kde-
koliv v dome signalizovat, odeslal 
poplachovou SMS, zavřít přírod 
vody apod. 

Vedanta záplavového detektoru 
LO-81 je snadno zařaditelná do 
bezdrátového systému OASiS. 
Pčipojuje se k vyslati JA-81M, ze 
kterého lei napájeni 

JABLOTRON 

žlutý vodič od GND, pokud propojení elektrod zmi-
zl, je modrý vodič odpojen cd GND a žlutý spojen 
s GND). Toho se využívá k aktivaci vstupu GSM 
hlásiče GD-04 DAVID a tím k odesláni SMS o za-
plaveni. Ph deaktivaci vstupu (rozpojeni elektrod 
záplavového detektoru) je možné předat zprávu 
o poklesu hladiny (vysušeni prostoru). 

Detektor LD-12 je možno zapojit take do dráto-
vých vstupů zabezpečovacich ústředen a stane se 
součásti zabezpečovacího systému. 

Zaplaveni hlášené rádiově 

Výše popsanou aplikaci můžeme realizovat i 
bez nutnosti instalovat kabel od detektoru k GSM 
komuniketoru a využft možnost přenosu informace 
bezdrátové na vštšl vzdálenost spojením záplavo-
vého detektoru s bezdrátovým vysílačem. 
V tomto případě použijete záplavový detek-

tor LO-Sl phpojený 
k univerzálnímu vy-
silači JA-81M (jeho 
prostřednictvím je i 
napájen a pro svou 
činnost nepotřebuje 
jiný zdroj energie). 
Ph propojen( elektrod 
(zaplavením vodou) je 
vyslán signal aktivace 
a zklidněni je vysláno 
pokud propojeni elek-
trod zmizí. Stav LD-81 
se dostane radiové 
kjakémukoliv Ahab 
bezdrátového signálu 
řady OASiS. Může 
to být již zmiňovaný 
GSM komunikátor 
GD-04 se zapojeným 
radio* modulem 
GD-04R, který předá 
SMS o nebryrvati 
zaplavení majiteli. 
Může jej přijmout i 
modul rádiových relé 
AC-82 nainstalovaný 
na jiném místě v ob-
jektu a zastavit třeba 
přívod vody. Stejně 
tak se pro předáni po-
plachové informace 
může naučit do zabez-
pečovací ústředny řady OASIS a stát se součástí 
domovního alarmu. 

• N70 

Záplavový detektor LD-12 je k dostáni za 294,-
Kt' bez DPH a varianta pro použití v bezdrátovém 
systému LO-Sl za 250,- Kč bez DPH. 

en» 
Se svými dotazy se můžete obracet na pracovníky 
obchodního odděleni firmyJablotron nebo na oriel 
šlni obchodní zástupce. 

Bmo: 
Dote( tel 547 241 849 
flmoolorm, tel.: 545 210 562 
České Budějovice: 
?tech, rel.: 608 578 636 
Hradec Králové: 
Elsie° lode, tel.:495 522 041 
Humpolec: 
neck tel. 774 651 475 
Chomutov: 
Okérka. tel. 474 621 004 
Jablonec nod Meow 
Talmo, tel • 483 359 138 

Karlovy Very: Most 0%0 nod Labem: 
I. Urbonovd, tel.: 355 328 979 RSA Sakam, tel.: 476 709 786 Okénko, tel.: 475 501 610 
Karviná: Olomouc: Valašské Meziříčí: 
Kyak Alarm, tel.: 596 345 098 tonel Kvapil, D.Ltd.:585 412 742 AT-Novo, ref.: 571 627 814 
Kohn: Pon HAL rel.: 777 345 845 
CISends, tel.: 321 723 358 - Ostrava: Praha: 
Litoměřice: EV-Nino tel.: 596 110 015 Ad Electronics, tel.: 166 312 043 
Eurosys s. r. o., eel.: 416 737 300 Pardubice: rterh, tel.: 267 021 212 
Loděnice: Elsyco %dal.: 466 535 423 Moiety tel.: 773 174 461 
Radim POOR, tel 604 821 306 Plzen; 
Mladá Boleslav: J. Uthenovó, MC.: 377 539 164 
Aul Election., tel.: 316 733 485 Teplice: 

RSA Solon, rel.: 417 577 924 

11 JABLOTRON MARAIS O. 5., Pod Shim' 33 
466 01 labloner nod Him 

tel.: 483 559 911, Rua 483 559 993 
prodelablatron.a 
wvemjablotroita 

Dovozce na Slovensko: 
I:Motion Slovakia s. r. o. , filina 

Tel.: +421-41-5640264 



AUTO H4 12V PHILIPS NiohtGuideDoublelife  AUTO P21W 12V PHILIPS VisionPlus  
Autottrovka H4 12V 55W, police P43t, svítivost +50%, 
3 bare dlouhá ävotnost, 2 ks, PHILIPS 

AUTO H4 12V PHILIPS VlsionPlus 
Autotárove H4 12V 55W, patice P43t, 
withrest + 50 %, 2 ks, PHILIPS 

AUTO H4 12V PHILIPS X-Ireme Power 
Autotárovka H4 12V 55W, pabce Pat 
svítivost + BO %, 2 ks, PHILIPS 

AUTO H7 12V PHILIPS Ni hiGuideDoublellf 
Autolgrovka H7 12V 55W, police PX26d, svibwrat 4 50 %.,",- "." 
3 barvy, dlotihi životnost, 2 ks, PHIUPS se iv,  4 

4‘.  . . __-
Ile - 
4 AUTO Sada žárovek univerriii 
.. ellada2ářoveta pollitek ____ __ - __ - _ ....•-•-• '''' 
Wi44, P21/5W PZ1W;PY212,R5W, w5W.10A, 15 

;A aTab- m.r As 
a SIldttlrovek a pee.steireriaktkittPabla 

01 521:52 - W,'PYx NI 240/4,..15A 

aa sitt.92wIrPY212, C5W, W5W, R5 a 

NYS 203 
JACK 26,3 mm mono, zástrčka kabelová 
plastovä, max. 0 kabelo 6 mm, 
NEUTRIK-REAN ••••e -

NYS 204 :-  
JACK 26,3 mm stereo, záströka kabelová 

i plastavá. max. 2 kabelu 6 mm, 
NEUTRIK-REAN ivers 

._ . 
---

NYS 207 - 
JACK 26,3 mm mono, 
zástrčka kabelová re 
kovová 90', 
max. 0 kabelu 6 mm, 
NEUTRIK-REAN 

.Ý .-OEN.N..._  NYS 208  
JACK 26,3 mm stereo, apai Izástrčka kabelová 
kovová 90, 
max. 0 kabelu 6 mm, 
NEUTRIK-REAN 

NYS 224BG 
JACK 06.3 mm mono, zástrčka kabelová 
kovová, pozlacená, 
max. 2 kabelu 6 mm, 
NEUTRIK-REAN ely• 

alr WC 

ELECTRONICS 

NYS 201 
JACK 06,3 mm mono, zástrčka kabelová 
kovová, max. 0 kabelu 6 mm, 

''_'717r90 s - e NEUTRIK-REAN 

C'  
NYS 202 
JACK 26,3 mm stereo, zástrčka kabelová S so 
kovová, max. z kabelu 6 mm, 

24,50 le) NEUTRIK-REAN 
dd 

ž.Z - 
NYS 226 
JACK 23.5 mm mono, zástrčka kabelovders 
kovová, max. 0 kabelu 4 mmJ. r r. " 
NEUTRIK-REAN lb bu2. ) 

'  NYS 231 
JACK 23,5 mm stereo, zástrčka kabelovn  
kovová. max. e kabelu 4 mm, 

- 17,90 NEUTRIK-REAN 

NYS 226BG • 
JACK 03,5 mm mono, zástrčka kabelová 
kovová, černěná, pozlacená. 

max. el kabelu 4 mm, 24 50 e 
NEUTRIK-REAN OE 

NYS 231BG 
JACK 03$ mm stereo, zástrčka kabelov 
kovová, černěná, pozlacená, 
max. 0 kabelu 4 mm, 
NEUTRIK-REAN 

28,90 {ŠOE 

Autolárovka lee 12V 21W, 
police BA15s, 
o 50 % vyššf 
svítivost, 
2 ks, PHILIPS 

AUTO P21/5W 12V 
PHILIPS VlsionPlus 
Auto2árovka P21/5W 12V 21/5W, 
patios BAY15d, 

•c, 50 % vyššf 
Wiest, 78,1 
2 Ks, PHILIPS 

Navštivte náš nový web! 
• nový vzhled a struktura 
• modernf, přehledný, rychlý 

GUS -•• 1217Z • a 

NYS 373 
CINCH zástrčka kabelová 
kovová, pozlacená, černá, 
max. 0 kabelu 6 mm, 
NEUTRIK-REAN; 
černý proužek NYS 373-0 
červený NYS 373-2 
fluty NYS 373-4 
zelený NYS 373-5 
modrý NYS 373-6 

es„ 

PRODEJNY 

NYS 367 
CINCH zásuvka panelov 
pozlacená, izolovaná, 
NEUTRIK-REAN, e... 
černé označeni NYS 367-0 -9 

NYS 367-2 a ičeunrišené 
NY 

zelené MYS S 3 366774 -5 5.2 
modre NYS 367-6 vd, 
blé NYS 367-9 .2 

t.i g 

t 

\--
N 
COE 

rif t3 n 
.3:4st e 

(38,90  c.) 

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA A VELKOOBCHOD 
GES-ELECTRONICS, a.s. 
Studentská 55a, 323 00 Plzeň 
237 73 73 111 
61 37 73 73 999 

ges@ges cz 

vegee#z 
tlAhod 

PRAHA 2, vinohradská 81 2 222 72 48 03 W ges.praha@ges.cz 
BRNO, Křenová 29 le 543 25 73 73 II ges.brno@pes.cz 

OSTRAVA 28. črina 273 2 596 63 73 73 5 ges.ostrava@pes.cz 
PLZEŇ, Studentská 55a 2 37 73 73 311 5 pes.plzen@ges.cz 

HRADEC KRÁLOVĚ, Habrmanova 14 St 495 53 23 68 ges.hradec@ges.cz 

II 



FÓLIOVÉ PANELOVÉ ŠTÍTKY 
A KLÁVESNICE 

LEPŠÍ VZHLED VAŠICH PAísTROJŮ 

re 
esg 

e 
Displ. Pos. 

fl 

a 
• 
AL 

•Ab 

Print 

• 
AL/. 

AL äOE• 

Ab • 

ALn-clear 

Zwick 

Is *Et.", 
0 5.. o 66 4 (3 gjill 

1› 'OE s--- - ---4.-: : w2: AR 106 REGULŠJOR JALOYÉHO VAKONU 
POWER FACTOR CONTROLLER 

d 

0 A 

••• ) P W. arnetrY ) ) 
A.,  t)čf*A4AAPAAni) ~one ID meneece. &nun 

no ,ueuu. 
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ge 
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moon in  0 1 

no 
SRJ40 iffli 1 el( 
o el 1:13 A B 

IMMIM 

PHJ-1 

qCC 

17-71 Ial 

EMI 

• 
Revex 2051 
ILLKO sine. 

CE 

Illp 

230V/ 50Hz štečke Otáčkoměr RS232 

411 

Proudově 
kleště 

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

VYŽÁDEJTE SI ŠTÍTEK ZDARMA 

ď DIAMETRAL spots r.o., Hrdoňovickä 178, 193 00 Praha - Horn( Počernice 
tel/fax 2 8192 5939-40, e-mail: info@diametratcz, www.diametratcz ď DIAMETRAL 



re> GSM komunikátor pGATEan Obj.č.: °GATE 

Nejmenší komunikátor 
na trhu s jednoduchými 

a přehlednými funkcemi. Stull jen 
vložit SIM kartu a poslat konfiguminisms 

(uložit ?ido) a zařízeni jepiipraveno k ?Moos-
konfigurovatelné vstupy, dva výstupy pro 

přímé připojeni výkonových reli. !IA nebo 
odesílá sms. Ovládání sins zprávami 

nebo prozvoněnim. Spolehlivý 
prostředek pro přenos informad 
na váš mobilní teleran.. Ideální 
pm vestavbu do libovolných 

zařízení, pro zabezpečení prostor, 
k přenosu informed od rázných 

strojů a zařízeni Rozměry jen 43 x 43mm! 
o Možnost použit jako malou zabezpečovací 

ústřednu. Aktualizovaná verze finnware (1.03) 
obsahuje nové funkce pro nastavení délky easovaeß 

w«112 "19.- na vstupech (ošetřeni zákmitů) rozsahu 100ms až 9,9 sek. en 
Dále pak lie zjistit přiltazemVSTUPYTaktuálnistav vstupů. Po-
drobnosti a kompletni manuál naleznete na www.flajzar.cz 

0 GSM ovládáni 

O GSM ovládání na DIN light 

01:M.: GSM-WW2 

ovládaná GSM imunita, drcrrzed 
měžete Kip* libovolespátřeb7 a tep44;e: 
dálkové ovládat z vašěho mobiln rho tele-
fonu proniednittrim son nebo pouhým 
prozvončnim. Děrz integrovanému 
teplomimu ädlu lié vyülit lake termostat. 
Na vstup je možno připojit nejrůznejší 
senzory a lidlaidetelctory pohybu, 
kouře, úniku plyná, dye í kontakty atd) 

O Mikromodul 'ro VF dálkové DeWitt Obj.č.: M111, IATX2, MR 

Miniaturní, univerzální moduly pro přenos binární informace (sepnuto/ rozepnuto) na velkou vzdálenost Šest nezávislých ka 
výbérznékolika režimů (sepnutí výstupu podobu sepautivstupu,Impulsnf režim, režim zapnout/yypnout, molnostzákazni 
úprav. Ideálni pro snadné vytvořein dálkových ovládáni -staff vlobit do libovolné krabičky a piipojit dadtka. Připravujeme 
s SMA konektorem pro pripojeniextemich antén, modul vstupnisvorkovnice, modul galvanického oddělenivstupft modal 6-ti 
se spínacími kontakty 250V/SA. 
MTX1, AIM - subminůatund modul vysílače s dosahem až MRX1 - univerzální modal půjimate se šesti výkonovými t 
několik set metra. Šest vstupů pro libovolná bezpotendálová zistorovými výstupy. Půjírná signály s vysilacich modulů 
daätka, kontakty relé, optodeny... Napájení 3 až 12V (3V a NITX2, Jeden modul MRX1 se urni naučil až 15 vysil 
baterie (R2032 u modelu M1X2), zanedbatelný klidový odběr modulů. Napájení 7 - 24V. Možno nastavit pracovni realm 
(cca SuA), ideální pro napájení z batede. Možnost nastaveni 
několika pracovnich režimů. 

0 Nikon; Oil &NNW KEELOQ• 

MTX1 ... 350,- MTX2 ... 3 99,- MRX1 -.4 

DOSAH A2 800 METRO) 

- • 
Sestavený modul osazený moderními součástkami SMD. ttyR 
spinacfiežimy relé.Napajent12 —14V, rozmety60x4Omm, 
na výstupu dui relé se zatížením kontaktů 250V / 5A. 
Bez pace, jen připojíte a naučite al 15 klíčenek KV2TX. 
Možnost doobjednáni plastové krabičky KM27. Howard 
kód zaručuje vysoký stupňe zabezpečení a vysokou spo-
, lehlivost Nabízíme I zakázkovou tlpravu programu. Diky 
velmi příznivé ceně může být konstrukce využita I pro zcela 
běžně caládánispotfebitů, osvětleni, řespadel.,.• , . 
leeloirjembunmIzmiodespekinceiThitiochip 

O Solámtpanely pro yak konsbece 

Typ 
Foto jeilustratni 
mnněry vmm. 
Kompletni 
nabidka na: 

wwwildium 

Obj.ěfilo 
Výkon 
Napiti 
Proud 

Rozměry 

Cena 

2.•:Metkvle; 
Výstup vondjete naphldad pro phpojenf • 
striny a tfm:sez lohoto GSM spina& stane 0 Couvad set 
jedneduchě a praktické zaberpečovad 11•••"4,41‘. . •-
čdieé:14 chränki váš majetek, thaw, dům, 
gárdLe4 Profesionálové naleznou v nail 'I\ 

'alai:lie take variantu GSM ovládáni nu DIN 
litt? která v sobě integruje (rumbled tr• 
vstupů a výstup) a mnohem slot' mit'uosU' l 

Lrr Mogrimověho nastaveni. .44411" 

bjii GSMHüfl 

SOLI 

0,13W 

5V 

25mA 
60x19,5x3 ' 

75. 

IYModul GSM spfnače, slortžki k ovládálelektridrzch zařízeni 
T pomocISMS a prozvšněním zvafeěde'nobilniho telefonu. 

Tato verze je Wend pro uchyceni na montážní 
DIN lilts a' vybavena možnosti vlastniho 
programoveho'nastaveni. Obsahuje vstupy 
pro dva teplotnl senzory, Jeden melicf vstup 
0-30V SS, 0-24V ST a dva digitální vstupy 
s optodeny 0-30V Mi Integrován mikrofon 

pro odposlech, záložní akumulátor a konektor 
pro připojeni extern( antény. Výstupem zarizenějsou 

NC/NO plepinad kontakty silového histabilniho rené 230V 
s maximilnf proudovou zátěži 10A (odporová) a spinad NC 

kontakty SSR fete 230V 100mA, s bigot pevnostf max 3kV. 

Aplikačni moinostI: Zapínání a vypínání spetrebič0, restart serverů, 
mar:Romani stave vstufni a teploty s možnosti programového nastavení 

ufivatelským programem, monitorovintprostoru plidavendsenzory(decekcepohybu, úniku plynu, 
Wen( dire s možností vyvolání alarmu GSM), odposlech monitorovandho mostoru, plánované 
sett:ant, automaficke upozoniovánl ',Meade výpadku hlavniho napájenf 230V. 

0,16W 

4V 

40mA 

107x20x3 

85,-

0,20W 
2V 

100mA 
63x413x3 

94,-

Obj.č.: MT% 

0,20W 

2V 

100mA 
084 

99,-

Obj.č.:C6S-724 

Novinka v našem sortimentu 

 J
- kvalitní bezdrátový couvad set ; za skvělou tenu. Barevný 2,5" 
displejv atraktivním designu, nočrif 
vldini, napájení 12V, frekvence 
2.44Hz. OM LIMN 15COE... 

..'"• 4 
zAnth 
Y:1/4 • 

042.: »TA 

Kvalitní kov, odolné minerilni skle. Integrována 

barevná kamera se záznamem obrazu n ziruku 
do vniffní paměti 248 Integrován je i u-non 

akumulátor.Nahrávay dobe/Mhofemale 

AVL Zařízeni se chová jako běžná 
FLASH klíčenka.Nabůeníprobfhá 

• take ples USB port. Na www. 
flajzar.cz naleznete ukázkově 
:Men 

MOP' REM' 

Pe-J 

5012 5013 5014 50L5 5016 SOLI 

EI 
0,46W 
4V 
116mA 

60x70x3 

205,-

: 

0,48W 
6V 

80mA 

75x75x3 

222,-

0 Bezdráto 'set 

Bezdrátový konvertor pro přenos audio 
video signálu s dosahem 100m 
ve volnem prosolu, vhodné 
pro CCTV kamery. 
Frain/en/al rozsafi-, 
14 - 2,462 4141, 

kanály. Balení '91144 
obsahuje vysflat, 4k • ,e 
pfijimač, AV kabel, napá-
ječ, antenu, propojovaci kabel. 

0 Modal WI kamery 

Velmi kvalltni kamera za enu 
CMOS. Nevähejtel Rozlišení 
512:6B2px, 420 TV, řádků, 
ddivost 0,4Luz, F2.0, objektiv 
3,6mm / /OE. Napájení 12V DC 
/ 110mA, elektronická wit/erica 
1/50 až 1/100.000 sek., vjsMp 
IV / MO. Rozměry modulku 
3935x27mm. 

rj 

Obj.č.: MURK SM 

0,81W 
7V 
116mA 

140x80x.3 

332,-

• 
- Obj.L:WTE 

4 • 
Obj.č.:1410 

0cm n o. hod: WWW. RA' CZ 

FLAJZAR, s.r.o., LidéFovice 151, Vnorovy, pse 696 61 
tel.: +420 518 628 5%, +420 518 324 086 mob.: +420 776 586 866 fax.: +420518 324 088 e-mail: flajzardeflajzaccz web: viww.flajza 
Objednanezboiivám rain zaileme pekoe na dobirku.99%poležektrvalenaskladě.Po CR rozesiláme denně, naSkwenskoposiláme 1 Ktýdnir.Uvedené cenyPivi.0' 



Obj. 

Anténa DVB-T venkovn_FDBVA3000,,Vivanco 

DVBT voclotenVoclolná proti 13V zař. 

IF eir 
Ob .,P602.: 000323 00 

AntönoSuper TURSO'PHIUPS'venkovn 
eo se zesilovačem, širokopás 

02160 kanál 

1249,50Kč 

signálu - INFO 

Anténa DVS-T 
Strong 

230MHz 

172 60K 

propojovacf kabel 

napájenb5V, 

PE07-A000350300 

1,507- A000055500 

napájenf5V, 

Obj. 
Antena DV4 

PF07-A0C0361500 

K07-4000100200 

K07-4000100500 

Obj. 

Anténo ASTA1 

PE07-A000110600 

P507-7400031700 

OPTICUM 4100TSCX 

karet pro GITAL, 

Tiskově 

297.50K 

333 20K 

321,301« 

1785 00Kc 

821 10K 

Czechlink, SICMNK 

chyby vyhrazeny. Uvedené 

uskio=aaavešeu.emeC2) 
- Hradec 91)0 Králové 

ftni1C2@i12.9313 
6213Caia3DOOD 
obil: 605 ÝĘ3FĘ) 

PE07-.A0c0100500 

PE07-A03044500 PE5M0450007300 

1350alerOnoo55500 

PEO AC00050300 PEO7-A000046300 1.4074400006i460 

50 000100200 PE07.-g6001110 .66' 

nebo do vyprodáni zásob. 

\ 

PE07-A000atin0 



• bezdrátová náhrada Ethernet kabelu** 

• IP konektivita pro jakoukoli aplikaci 

• přenos UART přes WiFi nebo LAN* 

• SSL a HTTPS pro Vaše aplikace 
' Pouze Nano LANReach'm 
" pouze Nano WiReacify 

NOVINKA 

805,- Kč 

Nano LANReachTM 

NOVINKA 

Kč 

Connect 
The Device Networking Authoriti 

1111111111111 I Mr. 

^P. 

Nano WiReachTM Mini Socket iWiFiTM Secure Socket iWiFiTM 

WiFi čhipset 

VF konektor 

LAN konektor 

Citlivost R 

Výkon 

Security 

Marvell 88W8686 802.11 b+g WiFi chipset 

U.FL SMA (M) U.FL 

RJ-45 

-88 dBm (802.11b); -74 dBm (802.11g) 

+15 dBm 

SSL3/TLS1, HTTPS, FTPS, SSL3/TLS1, HTTPS, FTPS, RSA, 
RSA, AES-128/256, 3DES, AES-128/256, 3DES, RC-4, SHA-1, MD-5, 

RC-4, SHA-1, MD-5 WEP, WPA/WPA2 

Protokoly ARP, ICMP, IP, UDP, TCP, DHCP client a server, DNS, NTP, SMTP, POP3, MIME, 
HUP, HTTPS. FTP a Telnet, uživatelsky a konfiguračni Web Server 

1190,- Kč 

Hardwarově 
akcelerovane protokoly 

Procesor 

Rozměry 

Interface 

AES, 3DES and SHA 

iChipTM CO2144 ChipTM CO2128 

35,0 x 25.0 x 17,4 mm 33,8 x 18,0 x 5,5 mm 41,0 x 31,5 x 5,0 mm 64,5 x 27,4 x 6,6 mm 

UART (Ax, Tx, RTS, CTS) 
USB, SPI, RMII 

UART (Ax, Tx, ATS, CTS) 

Host Data Rate 

Typické aplikace 

UART: max. 3Mbps / SPI: max. 12Mbps WART: max. 3Mbps 

Napäienl, tepl rozsah 

Certifikace 

přenos RS232 přes Ethernet 
SSL zabezpečeni pro M2M 

Web Server 

přenos RS232 přes WiFi 
SSL zabezpečení pro M2M 
bezdrátová náhrada LAN kabelu 

Web Server  

+3,3 V (+/-10 %), -40° až 85° C 

přenos RS232 přes WWI 
SSL zabezpečeni pro M2M 

Web Server 

CE, FCC, RoHS 

temittaikagatbeiesemstoi -evers-tbsdelseese 
Proettoram SOS abets me M P, non wwl wen ~Nis 
ötsmaykerthersterkswiikakveranšamaskireiss 
sekePinanäkthingoedemidevWgfiihrivléogal MISS,. kin Sinn %elan 
Melia knehbittlelat esselempossiesysti. 

Ceny jsou uvedeny I 
DPH. pro kusový od 
platné k 16.22009. 
Zmena cen vyhrazei 

vývojové desky 

ill 

EU-0-220 

tie tOE,:z 
•ee'pe 
I • 

• zit' 

EVB-M2KWALL220 

11-

r. 

camectonowstWifineentymbilesttioakini • 
Weiembe.-kometento3/4 441fidetiLAtiNnietriceiblie~Sene 
tern orteek plensuřinell onefšeeageranbe wItelootAN - >Way 

KanioltrlifflatetnemkeemneortearinvedvnnawwwcwwwotonAoom 

spezial electronic 
Wuttke Immobilien KG, os. 
Šárecká 22/1931 
160 00 Praha 6 
česká republika 

tel.: 

fax: 
e-mail: 

Internet: 

233 326 621 

233 326 622 
233 326 623 

spezial@spezialcz 
www.spezial.cz 

7i 



eht 

88.441804.48 'fl E idc 
e-mail buce1/44440•11.11.04 
545w.q7ccatalame 

Jaromír TellF84 : 545 215 433 
Vranovská 14. 414 00 BRNO 

10/40.10,76 

potenclomay 

•=1,e 
49.1 50/1 120.01 712 
474000612800 715 
44 lk KY 717 
y4 215 
44410 

Chody 

0705 It. 
KY 710 It-
(7711 15- 

10-11/4541/086 
potenckeneby. 

BOURNS 

35905 11/ 
MOOS 5,1 436 
3040312* 1.21,. 
36905 20k 306,-

SPECTROL 

3530850015 303. 
3590521 301. 
iers so( 5/12 

KV 708 
KY2 73 56, 

KYZ - 50,-

KYZ 79 50,-

Varlkapy 

KS 10913 3, 
103 113 
KO 205 0 

017101K0 2 

OFH 503-30 30, 
541 535-33 
ME 50836 30 -

1453373 
1953358 
1953388 
1953410 
115534613 
1143.1713 
1853454 
1/153528 
1853558 
1043341 7. 
1143618 
MOMS 

.4744/1 

Treno leery 

"Ka  656 
IRP 520 
eRF 630 
/f/F 640, 
MF DOE 
rer Cae 30. 
30 BD 
1RF 510 30' 

Novä adresa internetových stränek: www.bueekname 
e-Mail: buczebueek.name plošné spoje: dpsgbueek.name objednávky: objednavkyg.bucek.name 

MIE 13009 Kr 701 IS 
5069410 5 2010 AP 07 10, Pamétl C5200 360.. p.1,0'44'70,4% 30.• Um 211613 110,- i 
Asie 224 8 2543 N KT 703  - 0 143 0 1463 524 310,- STV9379 95 

. F 00 11-41 20 520554F 81304 270010.100 95.43 147 0 
SOH 2(8.37 156  30, MAC 01 145; y7DADS 01,%32138 py•Si 

WM 530-40 30. 189 3205 

01M 000.24 42.- IRF fee 44 RAR 53 05 14-  13.- 5042.055e  Iltyetory . nenT re70572 
IN FT OT ea RFC 4021 270333105 IN.- D 5.7 ID 04. 270040-100 160, FSMI 321 43- MAC 08 A 

m49110-3. 32.- IRF $710 4 4.2204 45.- HT 12A 
210140.630 MAC 155 mATDA 11:7705 4 16,2,10. roe 1170 8 75, 

4 - 012910 177 313 2732154- 70 Kt- HT 12 0 
12' 14F 4006 IA" 541 511838  

229 5210 435305 46 LA 0249 20.82137-1100 14, KT 725400 
132136400 10.. KT 714 27025151M 70.017 /2 E 

273256.150 74- IIT 7130 IMCW1C 51BM  75 MA 15E38 80, 

137.1514 A 420. 

BF 7203 45. ALT 3.0. 20-06 C0360 BT139400 , KT7232W 27C-51218CC MA HT 1150 IDA 15150 109, 

7541 AF 732.3 I • 5934 M151440 KT Me» 1N33158 7.. RI 723500 270512303 M.- 41 7107 
270513.70 Mc Kt 7106 MAX 232 1e,-- MA 1515 10, 

80077240000 450, TIM 1521 A 56, 51W  

RF 5,520 16 81413400 Kr 7281403 123- 275512.120 56 104 7555 MBA 510845 26.. MA 1524 A 00. 
87 0650 19 357 87416600 15,- 01'725403 24627 C MI 150.0CM 7655 MC 1453 T041557 0 

7,-A.T56K 20, /3 0878 ER400 Kr ram 
M70C atel1122e241'310 MC 344.33 14,1434 1552 0 

81448723 Kr 72E700 21304013.4 70.- Iii 2111 MC 1405 IF 15,104156134 
141F 0540 

7. .. 07,640 22, 523 502 KR 103 AT 72E800 185.- 2929FOMS0610 11090 
251/013/0 TICSOA ;Tr :A 7.- FlIC 30 KRIM 10 7304E3 IM 107 7.- Tie 40 33 - 10K5 OEKT07154ca 15;97010JF 55 -1(144320 II 1 610.9 2020 35..TDA 1.28 

36 84205 147130 1,1043 REP 10, TM 2003 
F6330 25. 1/70 607 FD 024 25,- KO 515 ill I403 110 1164 140c0•00 IA 7833 MOA' 030 30.-TDA 2005 II 

OFT 120 KT 201,250 TIC 1364 MOAC M5 105_,MA 2002 

Ante 300 in.- re 66 
FO 9120 17.- 42617 

16 410515 26. KT 201300 
M. KT 208200 TIC 205 1.1 71C 210 4 24,- 560.4051-2415 33,4 7545 

,.4431.-5PU 45,- L.4 35 CZ 

064-2051-249ssi-33s. LALS 2%357 MOAC 565C 163- TDAT1M =2030 

F160400 11 la 20,5400 
KT 2061400 

713 236 IA 30,458a-14M 40, LAI 35 02 WM 8243 1 204 ny,TDA 22: /,/ 
IMP 0549 505 K2 207,200 10. noTC 251240 6 56-Aaniell8PLI 76,131 ten 1" 

KT 2071400 IMP Mall ea 17 50.-4/m6515PN 80- LAI M751.15 
IMP 160 00. 05 31.001207401 73 243 9 60.-411303-2081.1 35.- LIA 2576 
IRTP 240 50. 3 aarp/28.16PU M.- 0.1 3804 
KIP 230 33 21, 101501 

13 OEFF 503 
IRTP 450 65. 8F2,36 85. 18 21, 10304 6479 400 KT 305 TriS25-1 171211 2- tri42S3-1i1'20 44IOEX.: 0419.1 m3'341114 " 

53-15 37/0 /Ka e. 41 OEM 254. TO/15) 300.- 067023-MP 9303113703 II 

.si konová ezIStory AX25W a AX5OW  

OF? 9240 55. TE 1re 12 87 4,3401  15F64.1.40/11 SO;. Km1M,13152e0n 
18F45314 220.0MA 436 

41(25WA 43511.005: 

At 0,10 1.00 100 two 1, to 1050 0.10 1,00 100 1000 1.010 1040 

0.150 1,50 150 1500 1,510 0,150 1,50 150 1500 1,510 

0,220 2.20 220 2200 2, 00 0,220 2,20 220 2200 2,220 2200 

0,330 3,30 3341 3300 4, 00 0,3 30 3.30 339 3300 5,710 

0,470 4.70 470 con 0470 4.70 470 4700 5,650 

0,68 0 6,80 ban 01300 640 680 6000 8050 

WRAF/ dimly 
SW 

25. KD 503 

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

Termin dodáni cca 7dnI od oteedrulnl. Panne 70971dry m0140303 
mad* na male hitematodých strinkich. Jorna schoprd dodat tylo 

tarlatan, I na vyššl výkon 100W. 200W a 300W. Info o rozmarech, 
cenách  a dodadm termlnu na poptávko. 

48284554 en* MA4302 
IMA 503 13. 
445.350 15.. 

A 277 o 53. MAA eel 15.-
A 301 0 87E, KM 7275 20. 
41,8802 SEAS ca kW ra CH 
8851101/ 466- LEA 725 50. 

0 ENO 70-50401. 741 _., 

.. -ssS1 'it." 1.« šalc_rospinače řady B.•..'  

MIR 8/49 

KUPREXTIT 
Jednostranný A4 IDO.. 
Jednostranný A5 50; 
awake 00;1 O. 1 2.1.5mm 

Oboustranný A4 120,. 
Oboustranný AS 50,-

Ilouštka : 1.2; 1.5mm 
po predator.; domluueje moOE.no 
ustrAnoutlibovolnýjlný tome 

LEPTACI ROZTOK 
(01581 se, 

0 SL 50.-Ke 1,0L 90,-kč 

00, TOA 72294 194, TLC 271 
210, TM 7204 M. 713 271 
85, 70472M 205,- Ten 23311 
70, 'MA 7353 223,7717255P 45,-

48, 7DS i7S7 6"7- 74428/P ear 05. tilo 7W 54 

40, 145.- A 71/ M374 744261P BO, 
35, MA 7131 1713.. - 
18. MA IMO 265,- TOP 323P 10. 
It MA 8138 50.0011 2337 90, 
30.JTDA8143 31.5.- TOP MT 130.. 
16T540146 43. TOP 2264 125, 

IDA 35.53 4 36 T043172 30, TOP 2/77 123. 
TIM 3654 150 TDA 0174W M.108250Y 150, 
0.44101011. 75. TDA 11177W 180.0.1 217 6 146 

113/14801811. 220, 731.03500 75, II 240:03 01, 

TDA 8703 180.- '7 r 7 ti CPS 

MA20144 23.4/ 0418 
TEA 20184 90, UM 85 

DA 4953 40. TM 20258 20.0.474/09 
OA 5850 105. TEA 2251 73.3-M2016P 43-
KM 511010 40. 11. 0111 CA 7> QC 3642 N 
TIM 51030 ee, TL tree CS 11. LIE 3343 74 
101.41070 45 -11. 2.3000 a, UC 3144 4 
TDA(1106JF 11 071 TOE IM 3245 CI 
10917040 6.073 LUC 3173e 4 
MA 706740 71. 074 MI 8,60.11 20034 
DA 7231 8.081 7,444 2035 11 EL 
MA 7250 71.0152 6 83.0 1603 
0572118 11 614 MI 5- PR 2236 115  

DAMN 801 

Toa 4702 420,. 

imetjAlkrospinače řady Z15G17 amid 

Z15G1701 

21501702 

215G1703 

215G1704 

215G1705 

Provedeni tube 

myna päčka 63,5mm 

Provedeni krätkä 
myna páčka 42mm 

Provedenlpaška 

kladkou 48,5mm 

Provedeni paška 

kladkou 266m 
Provedeni páčka s 

trnem 110mm 

220,-

220,-

220,-

220,-

220,-

Agarat_onektonr a _re.cšH5apE:2ttcHaaagine____amj 

ZRS-S8 Sony COX 150,-

ZRS-130 Panasonic CO 150,-

,I3612-1 TH332 300,-

- B593 I 20,-

Univerzální konektor ISO zásuvka 

80,-
NabizIme 

velkoobchodní 
dodáváni tohoto 
typu konektoru do 

prodejen za 
naprosto nejnifši 
cenu na trhu. 

Kontaktujte nás, 
merit) se budete 

divitIll 

81211 045 
401 185 
MAIM 
MU 116 
1.124 106 
NE 513 
AJM 4654L 
/OM 4WD 
I4JM 4040L 
PT 2254 
/I 2317 13 
407 00 CP 
8043 P 
50 3520M1 
SG KM AN 
804 2019 
571( 402370 

B611 .II0 30; P▪ ir B613 .11 30,; 

B612-2 TH33 I 350,-

tesová WI TU 60 38-608 

TU 60 AKC 220V/220V 50H4 1950; 

TU 60 AKC 220V/24V 50Hz 1950: 

TU 60 EIKC 220W220V 50Hz 1350,. 

TU 60 AKP 2.20W220V 50Hz 1950,-

TU 60 AKP 220V/24V 50H4 1550,-

SORG Whelks 78.2 1112 

1 815451.12 rcepinael Yaws 

120,-
4 
• IOEItt \23 

4414 

ta 

k3r..1/4-K.T 

Stykače ča 
SpIne011414/5181 znintovi T6Mn 

150544 1010 80.916 

90,-

LRozbillová kondenzátory MKP pro motory 

OE. _ $ napštim 400V 
4.,-TYP....«...-CENA ..WV013 ...- PROMERArill(At. 

Ike m 
145 4011.. Faston 30nuni55mm 
2M 81,.. Faslen 301183/55414 
245 55.- Falco 30in/55mm 
34 66.- Fasten 30814155rnrn 
345 65.- Faslon 30m/M5971m 
44 85, Riskin 30383/55rrirn 
4M8 83- Fasten 3031.7Y55nirn 
OM BD, Fasten 364481557nrn 
10M 100.- Fastim 35/87385mm 
12M 11 0, NANA 41/143,45mm 
164 1 25,- Fasten 40mm.75rnm 
20M 130,- Fmen 45mnvtumm 
304 150,- Feston 45mnv9Seen 
rem 2551, 85401 504/913544 
804 55/714/125mm 
804 45187/9644 
ioNi vas . F3151011 4 544/9544  

dy K (bulharskö) a V (5%10) na 220V 50Hz 
480 270 
11100 320 
1416E 
8250 
VI 413.84 

0404 

01504 
, 01769 
weee 

To 114750851 

8141306- 7.34.1423 4835330 
/sway 3.5 148 

8831352524134/70 81.5055rdo 

12824.248 resuay 

SY311082415.7420 PaNscie 

151/ 1 ea 70. -0417 

54311C4-248-823 aeon* 

1WY 1.3.5 20. 448/16 

4121305-24248.20 Acm7465 

2411 IA 24* aOEnt7 

Care 

YýstupM konettr pio A -Rimy typy 
spinanýce roma., 4. zustrnm. 

a ss,!(_onertor ODD lIa  
K2/AMR e88853.08/41 

eummagnoete • ananobau. 

%store 

Ulna • 
lekt piiù 

v10114 • S  

99,-

Komplelnl nabldka 

mIkrospinatú a 

koncových *pinata le 08 
našich stränkkh, 

anyeatiapij el spsirizd 

amrsaaa Cow Typ 740445n1 Cam 

13612•3 T1133 350,• 

111111148301202 
LEA -71/451 570 

13V 259120W 

elY91141130111102 

41/ 1.77,30W 

87510973400 

98 44 KW 

8781057-6012 

12514 17A UM 

5451057-M14 

1 sv 3.13A son 

Zee *MOM 

Zdr 0 • Keel 

244 nag* 

M10974424 

14V 2.11.00W 

10811$34312 

1285.41/034 

5115111134415 

151/433.11 0941 

57512234013 

124 5,74 5287 

81.5122-37515 

16854 75W 

74.408051 515 

204 0441 170. 

77471 epee 720. 

‚54+ 1-0 Ina 

Zde uvedený eortIment nenl Kemple'''. Celou nabldku naleznete 
Intemetových strénkich edww,bucek.name Wechy uvede041 ceny 

včetně DPH 

VII 



Sa 

ttareas;:z7:c. ffl® sedm světů 
maw'« elektroniky L K@A 

et a  

IPCS-MINI M080 SILVER 

2 190 Kč 

F-VVV812YB 

F-MH3500 

F-NS-S4015 

755-196 FOS-A388 

Mini digitálni kamera, =Uteri 

2 Mpx manuální nebo zvukové 

zapineni, záznam na micro SO 
kartu, 2 GB karta v balan  pod-
poruje ai 8 GB kartu, baterie 

pro 2 hodiny nahrevěnt online 

video chat, AVI video formát,, 

LISO 2.0, podpora: Windows 
9656/2000/Me/XP/Vista. 

Wireless kamera kit mpeg 4 

recorder plus monitor 2.5" 

TFT LCD 8821228 bodu,vnitř. 
ní li-baterie, 380 TV nahráváni 

na SO kartu, kamera CMOS 
'1/3' 628x582 bodu, nahrá-

váni 320x240 nebo 640x480 

přehrává N1P3, AVI, JPG, 

externiho HO, propojeni s PC 
přes USG. 

259 Ke 

2)7űee 

1 890 Kč 

755-167 F-NIH580 

Barevný TFT LCD monitor 3,5 

peke, vstup video, svítivost 
200 cd/m octet zobrazove-

nych bodů: 4130(h)x234(v) úhel 
výhledu: U:15/0-.35 L/FI:55, 

dva videovstupy, dálkově milá-

déni 

755488 ACV- BY PC-USE1+00 

MP3/WMA preheat' a FM 

audio modulátor. Dálkový Sé-

dač, přehrávání MP3 z USE 

flash disku nebo SD karty, 
audio vstup: 2,5 mm zásuvka, 

bezdrátově spojeni s jakyrmko-

liv autorádiem, stereo příjem 
je možný y pásmu CCIR FM, 

přeušensti: 2,5/3,5 mm phi-

pojovad kabel. 

755-182 FC9-1178C PAL 

Webově kamera maximálním 
rozlišenfrn 800x600 a inter-

nim mikrofonem, LED indikátor 
aktivity kamery, 1/4" 500k 

tip, rozměry obrazu: B00x600, 

640x480, 320x240, CIF, OCIF, 

rozhraní USB 1.1. 

Set kamera s vysilačem + 

4 kanálový pfijimač video 
audio 2,4 GHz nightision(-

infra) 5 m, vnittrni, 628x582 
(PAL)/510x492 (NTSC), 380 

TV řádků. Kamera lithiová ba-
terie (500 mAh), doba nabried 

2 h, provozni doba 5 h, balení 

obsahuje: anténu, napáječ, AV 
kabel. 

9,010 

890 Kč 

2 ;90 Kt 

2 190Kt 

755-178 FAIDNIP4 PLAYER 4GB 

Barevný TFT LCD monitor 5,8 
palce, vstup 2x video, eve 
vast 200 cd/m počet zob-

razovanych bodů: 400 Sůx 

RGBx234[v)úhelvyhledu:U:15/ 

Ek35 L/R:55,dva videovstupy, 
dálkově ovládáni PAL NTSC. 

755-197 

Excerni DVB-T USE přijimaš 
s dálkovým ovladašem, umož-
ňuje přčem digitálniho pozern-

nihowysaáni na Vašem PC nebo 
notebooku. PfijIMEIÖ podporuje 
funkce elektronického průvod-

ce programem, teletext zá-

znam y reálném čase. 

1 595 to 

1 490 Kt 

F.:NS-54013 

elier_set. 

6,91e 

579 Kč 

Venkovní barevně CMOS 

mera s driákem, system R 
380 TV řádek, 62 8x582 be 

minimální osvětleni 3 Lux, 
pájeni 12 V 00/60 mA, p 
Sr tile kamery 24 mm, di 

68 mm. 

Set dvou kamer s vysilačen 
4 kanal. přigmač ideo 2,4E 
nightvision (infra) venko 

'went vidění 7 m, zabudcm 
mikrofón, venkovní pou 

IP54, dosah min 100 m, bal 
obsahuje, dálkový ovládač, 

pffieš, AV kabel 

Multimediálni Mehra 
MP3/Mpeg 4: 2.13' dotyk 

displej 320x240 bodů, pod 
re formed]: video AVI, hude 

MP3/WMA, obrazový J 

Kamera s rozlišenim1.3 M 
FM radio, záznam zvuku 

zabudovaná paměť 4 GB + 
NM slot 

Bezdrátový, přenosný 

modulator, připojeni sta 

audio zařizeni k rádiím, v a 
i v byte, bezdrátoví spa 

s autorádiem, nebo dome 
HiFi systémem, stereo př 
je možný v pásmu COP I 

200 volitelných frekvenci, 
displej, modrě podsicenf 

F-KEENION M14-7130 759-457 F-KEENION MM-692 - 759-458 F--KEEN-10N KDM-E340 ---:"- 75 

Modern( stereo PC sluchátka 

s vysouvacim mikrofonem, im-
pedance sluchátek 32 Ohm, 
frelei rozsah 20-20 kHz, rich-

vest mikrofonu 48dB +/Ode. 

Moderní stereo PC sluchátka 

s mikrofonem, impedance slu-
chátek 32 Ohm, frekv. rozsah 

20-20 kHz, citlivost mikrob' 
nu -52 dB +/-2 dB. Design dle 

světoznámého výrobce. 

KvaliMi kompaktní a a 

vé výhodné sluchátka do 
(šointy) s impedanci 32 0 

frekv. rozsah 10-20k Hz 

livost 106 dB. Ideáliš pre 

slech z přenosných MP3 
CD přehrávačů. 



f 

OE 

reLit-it-is 

F-TER:433F 

239 KA 

M1N238'1 

CAB-SVHS ¡it 2M 

• 642-105 ' F-13. S-MUX102 

Komunikační telekanferentof 
sluchátko s mikrofonem - hand-

sirce. Decentní černé provedeni 

s kvalitním driverem a všesmě-
rovým mikrolorem. Parametry: 

32 Ohm, 20-20 000 Hz, citli-

vost 110/44 dB, 10 mW, jack 

3.5, délka kabala 1.2 m. 

590 Kt 

7564789 F-TER-104K 

Antennf nizkošumový zesi-

lavač pra K21-69. Určen 

především pro digitální TV 
(SET-TOP-BOX 5 V), G=15d8 

F.1 dB, 11=+5 V, 1=7 mA. Vý-

stup -F konektor. Určeno i pro 
vnější použiti. 

erEln 
642-114 h PC•KPHDMI2 

Kazetový adapter pro MP3 
přehrávače a discmany pro 

použití např. v automobilu. ka-
zeta se vloží do autorádia a 

přídavný konektor se přípoji do 
discmanu nebo MP3 přehráva-

če, zvuk pak hraje z autorádia. 
Není podporován v reverzních 

mechanikách. 

.652491 4-CAB0CA03/07 

Kobel pro spear dvou video 

urinal signálem S.Video. Na 

obou koncích je 1 konektor 
S-Video. Konktory: 1 x S-video 

4pin male - lx S-video 4pin 
male. Délka: 2 m. 

CAB-JACK3.5V-3.5V1.2M 

8,5okt 

652-09B • CAB-BNC1 

Kabel pro spojeni dvou audio 
zařízeni zwkovýrn signálem 

stereo kvality. Na obou koncích 
jsou standardní konektory jack 
3,5 mm. Konektory lx 3,5 mm 

stereo jack -1x 3,5 mm stereo 
jack. Délka: 1,2 m. 

ijunt 
89 Kt 

755-121 

Aktivní rozbočovač kompozit-

Mho videosignálu MVBS) do 
dvou oddělených výstopů, 

oleo tonic 

001-216 

752-619 

Kobel HDMI A HEIM' A M/M, 

délka 2 m. 

• at 5 GBps přenosoví pásmo 
• přenos videa a vícekanálové-
ho zniku vysoké kvality 

• modern( system přenosu 
dat mezi WV systémy 

• slouží k propojeni systémů 
digitálních televizi/DVD/ 
13-VHS/ 

652-039 

Kabel pro spojení dvou video 
zařízeni. Na obou koncích jcou 

2lpinove SCART konektory. 

Konektory 21pin SCART male 
- 21pin SCUT male. Oélka: 

0.75 m. 

652-056 

Kabel pro spojeni dvou vi 

deo zařízeni. Koaxišlni kabel 
RG58C/U (50 Ohm] zakort 

čený dvěma BNC konele 
tory Konektory 1 x BNC 

male - 1 x BNC male. Délka: 
1 m. 

" 

*Na zbotly akci se nevztahuji žádné dalti slew. Gem ¡MU včetně OPH. Takové chyby vyhrazeny. 
Akce plat( od 1. do 31, července nebo do vypnidinf zásob. 

ÚPLNĚ NOVĚ 

www.gme.cz 
INFOLINKA 226 535 111 Po-Pä B-16 hod. ) 

POSMUX101 

609 Kč 

FTER-971 

PC-KPHOMD2 

239 Kt 

CAB-SCART04 

KABEL PC-2K 

755120 

Zesilovač kompozitního VIDEO 
signálu formátu PAL. NTSC 

nebo SECAM s nastavitelným 
ziskem a velkým frekvenčnim 

rozsahem. 

11‘1IC 
electromc 

e 

001-259 

Symetrizačni den VKV a K1-

69, 48-800MHz -1 dB, na 
plošném spoji do anténní kra-

bičky. 

752-624 

Kabel HEIM' A • DVI-0 M/M, 

délka 2 m. 

• až 5 GBps přenosově pásma 
-přenos videa a vícekanálově. 

ho muku vysoké kvality 
• moderní system přenosu 

dat mezi A/V systémy 

• aloud k propojeni systémů 

digitálních televizI/ENO/ 
13-VHS/ TNO/Satelita_ 

652-028 

Kabel pro spojení dvou video 

ařizeni. Na obou koncích jsou 
21pinové SCART konektory. 

Konektory 21 pin SCAM" male 

- 21pin SCART male. Balks: 

2,5 m. 

652.015 

Kabel pro spojeni dvou audio 

zaňzení zvukovým signálem 
stereo kvality. Na jednom kon-
ci je standardní konektor jack 
3,5 mm na druhem 2 konekto-

ry CINCH. Konektory: 2x cinch 
male-3,5mm stereo jack male. 

Délka: 2,5 m. 

Praha velkoobchod: Křižíkova 77, 186 00 Praha 8, e-mail: flrfesz 

Praha maloobchod: Thämova 15, 186 00 Praha 8, e-mail: praha.maloobchocl@eme.ca 
Brno velkoobchod: Kolišta 9, 602 00 Brno, e-mail: brno@gme,r7 
Brno maloobchod: Kolišté 9, 602 00 Brno, e-mail: brnO maloobchntlrenme ca 
Plzeň: Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, e-mail: plzen@orne.r7  
Ostrava: 28. října 254, 709 00 Ostrava, e-mail: oaLoyagges 

Bratislava: Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava, tel.: +421 220 633 403, e-mail: bratislavar9 me.sk 
Wien: Brünnerstrasse 19, 1210 Wien, tel.: +43 1 27 11 256, e-mail: Si 



• KIITHRE111 
Digitální přijímací 

sestavy pro STA a TKR 
• EC ELEKT • OTECHN KA s. 
Na Rovinách 6/390, 142 00 Praha 4 
tel.: 241 710 018,-48; fax: 241 710 003 
E-mail: info©aec-eltech.cz 

o 

UFO®compact 
Transmodulátor DVB-S(2)— COFDM 

Typ UFO 331/TP obj.č. 20610100 

Přidejte si do společné TV antény 
Váš vlastní DVB-T multiplex 

Vlastnosti: 

• Transformuje signal s modulad QPSK nebo 
8PSK na výstupní signál s modulad COFDM. 
(Filtrace programů pro přizpůsobení na 
maximální výstupní datovou rychlost je 
nutností) 

• Moino provozovat na sousedních kanálech 
• Procesor k nastavení transportního toku MPEG 
• K nastavená konstantního výstupniho 

datového toku (stuffing)s PCR korekcí 
Programový filtr k nastavení požadovaných 
programů do výstupního datového toku 
(komfortni nastavení pomocí programu 
USW30 a multiplexeru UFX 31x). 

• K nastavení NIT (Kabelový NIT, dodatečně 
potřeba multiplexer UFX31x) 

• K nastavení CAT např. pro nastaveni ID 
operátora. 

• Modulator COFDM , modulace 2k, mapping 
QPSK 16 QAM , 64 QAM 

• Procesor k nastavení transportního toku 
a COFDM modulätor řešen pomoci FPGA 

• Možno rozšířit o CI modul 062394 pro osazení 
dvou CA modulů 

Technická data: rkm...„„....,,,,,A n ., MEŘS 

datový 
il, 

tok __ 

Vstup Výstup 47- dBuV M 5/5 cla 

950 100/110-
2 50 862 n 

Kanál Kane) 55-85 2-45 QPSK 33,5 

(DVB-5) 16C1AM (<400 MHz) 

2-30 640AM 32 

(DVI3-52) (>400 MHz) 

I) nastaintekséV krockh po 1 MHz 
El nastavnelndV ragas 64748. MIL *mu* nastavenl sOE rastru 750 kti 

1 

CC vice informaci najdete no www.aec-eltech.cz 

IEWI COMPONENTS..., s ro 

KERAMICKÉ KONDENZÁTORY SMD 
pro nejvyšší nároky 

NOVACAP L FW 

KONDENZÁTORY PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ 
• standardn1 (16V, 25V, 50/63V, 100V, 200V; velikost 0603 - 2225) 
• vysokonapárové (500V, 1kV, 2kV, 3kV. 4kV a 5kV; vel. 1206 - 8060) 
• s nIzkou indukčnos0 (16V at 100V; velikost 0805, 1206) 
• Pro velmi vysoké hmlloetT (vysoké 0) (velikost 0603 - 1210) 
• nlzkoprofilove (tloušgra 0,45 až 065 mm, 25 - 50V; vel. 0805 - 1210) 
• 250Vac kondenzšlory X1ľ/2 a X2 (250Vao X7R, velikost 2220) 
• preparov6 ochranně kondenzátory Y30(2 (250Vac; COG, velikost 1808) 
• kondenzátory s dial. X8R pro teploty -55 al •150t (at 200V; 0805 - 2225) 
• kondenzštory TIP 8 RING pro telekom. Y3/X2 (250V; X710, vet. 1812 2225) 

SYFER 

EMI FILTRY PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ 
• ghtyvorlovit kondenzátory EMI 0.3A (100V; velikosti 0505, 1206) 
• trivývodové kondenzátory EMI 24 (50V; velikosti 0805, 1806) 
• EMI kondenzátory pro symetrické vedeni • balanced Ilne (vet 0805 a 1208) 
• C a x filtry SA - typ SOSO (X7R. 50 - 500V; velikost 5,25 x 3.2 mm) 

• Cart file 10A - typ SEISM (X7R, 50 - 500V; velikost 6,6 x 5,0 mm) 

PRŮCHODKOVÉ ODRUŠOVACÍ FILTRY EMI 
• široký rozsah kapacit 10pF - 2,2pF a/ do 500V. stablIni a ultrastaNinl 

dielekétkum 
• elektrická konfigurace: C, L-C, T - článek, lt - článek 
• rémě provederd ye. metrických zšvitO, šestihranné, kulaté I nlzkoprofilové. 
Paled 

MULTICIPOVE VÍCEVRSTVE KONDENZÁTORY 
• vysoka kapacity (a2 82pF) COG a X7R (50V - 5 kV), SMD, DIL apod. 

KAPACITNÍ. DISKOVÉ a ViOEVODOVE 
KONDENZÁTORY 

Wsokä kvalita a spolehlivost (certifikace podle ISO 9001, CECC a BS 9000). 
Možnost pilmych dodávek. Konstrukčni katalogy a katalogově listy jsou k disport]. 
Ceny na kOlIktöbll typy součástek sdillIme na poiedenl. 

Michelskä 12a,14000 Praha 4 T: 241483138 F: 241481161 era@comp.cz 
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MEDER 
electronic 

?od tio-a) 
MEDER electronic CZ sto 
Bebovská 1080, 104 00 Praha 10 

Tel.: 234 718 817 

Fax: 234 718 833 

email: salesczechgmeder.com  

elecOtreinic 55./A4G (tr 

Single-In-Line a Dual-In-Line jazyčková relé 
zastřiknutä v plastu 

SPÍNACi, ROZPÍNACÍ NEBO PfkEPÍNACi KONTAKT 

OVLÄDACÍ 11APETÍ CÍVKY 5, 12, 24 VDC 

eameaMTIŠIMMIU 
www. medencom  

Neachverš 
YeteleašetlšřatTe .  
%WAWA MealleasagaY 

. =Mai :rev Ara 
eleieleiätbel eaglet:S.-Web, tfiltZgZ6 

P s V ELEKTRONIC 
spol . . 0 . 

Nad Rybníkem 589 

19012 Praha 9 -DoIrd Počernice 

VINUTE OILY PRO ELEKTRONIKU 
Samonosné a tvarově cívky 
Antenní spěkané cívky 

r. Zákaznické vinuta dily 
siett.• Měříci cívky a senzory 

Transit:414m a dude do spínaných zdrojů 
SMD tlumivky a převodniky 
Toroidni síťové transformálory a dumivky 

MECHANIKA NEJEN PRO ELEKTRONIKU 
Nástroje a připrayky pro elektrovýrobu 
Elektroerozivní drátové řezání a hloubení 
Konvenaní broušení na plocho, na kulato a tvarově 
CNC soustruiení do průměru 41 nim 

Provozovna 33544 Kasejovice 389 
telefon: 00420371595412, fax: 00420371595280 

e-mail: pvelektronic@ovelektmnic.com 
http://www.pvelektronic.com 

tj i : 

i.--: 
e 

Prodej repasovaných a komisnich a měřicich přístrojů 
Teljaw 543 25 52 52, 543 25 52 51 Eiey 1174ninci 12, Brno 602 00 cinailrelerecktbrnecc 111131:41enernac: 

Výběrová nabidka repasovaných pčistrojú ceny bez DPH 

spektrálni analyzátory 

I 

Tektronix 2246 
HP8595E/4/41/101/1 5 4. 100MHz oradout , cursor drape 

OKHz at 6,50Hz. -127 al .30 Bm  Cent 17 00111(2 
GPIB 

cana: 81 KOKO 

HP8561A 
1KHz at 6.5GMz. -120 et .30dBrn 

hIgruperlonnenze GPIB 
cena: 87 590Ke 

. . 
In it t%.] 
‘terlY2 ; ; >.e. . . • t 

Tektronix 492/1/2/3 
1011e1U-210Hz, obeanuje GPI 
preselekt9C seen, Pam. 197 

can.: 79 000K4 

C  s".-5'7;,,-. 
OE .11.?7-3re 

.s.a.=...2, 

Advantest R3131 
MHz až 30112 GPIB 
cane : 66 000Kt 

ri 1: 
. fle.1 

analogový osclloskop digitálnl osciloskop 

HP 54600A 
2x 100MHz 20145M. 

mina: 17 00011e 

anténni a kabelový analyzátor Chroma 19032 
-I. • tester bezpečnosti 

AGSKVIDC8KV.. 2•9 AC proudu 
00 30A, GPM 
Cana: 55 00065 

Anritsu S331 
25-33110MHz. retum lom/SWR 

ornate* conrahordiload. RS-232 
Cana: 19 (*Oka 

• 

mikrovInný eita6 
EIP548B 
10Hz.26.501-tz 

moinost rneren1 výkonu 
cana: 26 700Kč 

• 4..m. Wit; .1 

signální generator 

HP 86568 
AM,FM, 01008Hz • 990141-10 

-127 az ..13dBm GPIB 
cana: 17 600Ke 

!!!. pi 
rt; . . 

signáinf generator 

Agilent 8648B 
91‘Ma at 20Hz. •1360Brn to 3.113m 

AM. FM, phase m, tea:lent : 0,00156 
cane: 39 900Kt 

laboratomí multimetr 

   " 

Agilent / HP 3458A 
8,5 WW1? multimeir UIR 

cane : 10.1 500K5 

RF mätič výkonu 

•••• 

HP436A 
RF power roe do 50GHz 

die memos 
cana: 12 0011K4 

HP8481H 
>moor 10MHz-18GHz, 

.10 to •35 00m 
coma: 18 1100KG 

Provádínie opravy a kalibrace 
elektronických měřicich přístrojů. 

Další přístroje najdete na 
www.elexbrno.cz 

,[IISACOUSYC 
• 
BS ACOU C CZ, s.r.o., Brno- CZ 
tel.: 00420 1 633 797 
ES ACOUSTIF, s.r.o., Radošovce SK 
tel . 00421 34660 4511 

R PRODUKT011 

REPROSOUSTATY 

OZVUCOVACI TECHNIKA 

CAR- NI-P SSIONAA D 

LUUI 11 OU rc.com 
YSTEMS 

ELTIP s.r.o. elektrosoučástk 
Velkoobchod, maloobchod, zásilkosá služba 

Bulharská 961, 530 03 Pardubice 
2 466 611 112, 466 657 688, fax 466 657 323 

eltip@eltip.cz www.eltip.cz 

L7805CV ST T0220 á 3,90/50ks 
L7805ABV T0220 á 4,90/50 

PC817 Sharp it 2,90/50 
TNY264 -6 7 8 PN 29 50/1ks 
Relä SCHRACK RT 424 012, 024 ( 2x 8A) 12, 24 VDC á 45.420ks 
Relé SCHRACK RT 314 012, 024 (1x16A) 12, 24 VOC ä 4.5.420ks 
Reli SCHRACK RT 314, 424 730 (1x16A, 2x84) 230 V — 89,420ks 
Baterie lithiovi CR 2032 PANASONIC ä 9,50/10ks 

Aktualní cam; dalšich součästek sdělitne na rootávky faxem. 

Distribura satmentu ERIKA, LINEAR TECHNOLOGY, SUNON, WAGO, 

MAX232IN TI á 6,80/20ks 

NIAX232EIVE á 15,50/10 
NE 555N ST 1.95/50 
U 2003AN ä 2 80/25 

Pro dodierti con z tohoto inzeráty mišclč.ite 

na objednávkach k6d SPEC. NAB. 01/2008 Ceny bez DPH 

XI 



Dokonalost& kompetence 

Chladiče pro 
rozmanitá použití od • 

4  C lir: I 
součástkový distributor wi 
• promyšlené koncepty odvodu tepla od součástek 
montovaných nä deskách tištěných spolu) 

• dohromady sladěné systémově komponenty, 
jednoduchá manipulace, bezpečná montáž, 
velmi dobré upeiměnta  

Lisovaná chladiče s letovacími koliky 
upevnění letovánim pomocí letovacích kolíkü, 
horizontální i vertikální montáž, upevnění součástek 
pomocí upevňovacích spon  

Prstově chladiče 
%/nad předpisy tvoření otvorů, upevnění nasunutím 
na těleso polovodičových součástek, integrované 
upevnění naletováním 

Chladiče pro 10 
pro DI, PGA, BGA, SNAD atd., upevnění letováním, . 
nebo lepenim, chladiče v pasových zásobnicích na 
roli 

ČESKÁ REPUBLIKA 
I 39901 PAitevsko. närn E. Beneše 10 
— 00420- 382/52 10 70 / Fax: 00420-382/52 10 25 
6— mater. 00420- 602/428 335 

e-mail: orarnbuceravischerefeevonra.cz 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
Trenčín, 91311 Trenčtanské 
Stankovce 367 
Tel.: 00421-326/49 72 17 Fax- 00421-326/49 7218 
mobil. 00421.905/914 617 • ' 
e-mal: fischereleknorrakeMerara.sk 

httprnerenv.tischerelektronik.cz 
weet.“ Uuto 

 1 
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Robotika - stavebnice, čidla 
motory, převodovky, PicAxe 
www.snailinstruments.comlpe 

Konektory, napájecí zdroje, 
ventilátory, součástky 

Naše provize pouze 5% 

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

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

mobil: 605 567 231, 776 567 261 

KONEKTORY - BRNO, s.r.o. 

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

e-mail: brno@konektor.cz 

OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA A ZÁVORY 
INFRA ZÁVORY 12m 

REFLEX. ZÁVORY 5m 

DIFUZNi ČIDLA 1,2m 

INDUKČNÍ ČIDLA 6mm 

PROGRAMOVATELNA ČIDLA A ZÁVORY 

Použiti: kontrola osob, předmětů, 
rovném, ochrana objektů 

REHABILITAÖN1 A MASÁ2N1 PŘÍSTROJE 

(ELFA -SRB ) e-mail: srb©elfa.cz 

Rečlce 22 http:// www. elfa. cz 

388 01 BLATNÁ tel. fax 383 423 652 

.. 

Balí/V(4+ ÑIXTAIÉ4PIŘLtItlitAYTOR 

• 43 univenálnych pin-ddverov, nie sti potrat) - 
adaptery pre obvody v pednech DI 

• pripeenie k PC - USB po 
• záruka • 3 rok 
• podpora IS 

--.. POdpOrtli 

> 47000 
obvodov! 

EM/1MM dmu 
BeePrOgr+ uNIVERallif iiwe, 

PROGRAMÁTOR 

• extrémní, rýdtly programátor • konektor pre LS 

(š) t • durilne pripojenkr k PC 

• USB port • printer po 

e  • • • záruka -3 rád( 

• Podporuje 
N... 

> 47300 obvodov 

Sniar/Pag2 
IINIIEFUAUIT PROGRNIAMR s »Set ISP CE 
• výkonný a rýchly univerzálny 

.... . programštor 
• pdpoštelnost k PC: .:-
USB port 
• korreloor pro ISP Pode* 
• »ruka • 3 roky vt. > 22300 

s obvody(! 

751prog2 ...e. e 
• výkonný a lady programátor NICS51 a t 
Atmet AVIII • konektor pre ISP 
• pdpojaarnoll k PC: 
USB porl • možnost 
dodalotného 

upgrade . POE3dpotuje 
na SmartProgg _ lik >9000 

Wš obvod.", i 

PitiPOE092 let. CE 
• výkonný a rýchly servis«. programátor - 
mikroprocesorov blicrodhipTil • aec_ 
• konektor pre ISP 
• pripolfternost k PC: 
USB port • možno.« 
dodatečného podpora' 
upgrade na laP >870 
SmartProg2 z— obvod"( 

E 
• vvykonny a rychly programá ---. 
pamäti • konektor pre ISP .-
• pripaptelnost k PC' 
USB port • možno 
'dodatečného 
upgrade na i i s 
SinartProg2 . 

ArEttentin Priporaernost ......, 
• k PC: LPT 

fe4paujee 10090 obredav ! 

programátor pomátl do 32 pino,' C 

r-------„,„8„„„ 
2  - = - Dcera ELNEC s. 

ELNEC : SK - (21111BP? tel. 051/77 34 
-ar-fel-Pree. elneceelnec.sk, dew, eln. 

CiGLER SOFTWARE, 9.3. (servis a zastúpenie pre Cíl 
Aostislavovo nám 12. 612 00 Brno, tel. 5 4952 2511, 
fax: 5 4952 2512: eShee: http//shop.elnec.cz 
FANDA elektronik s.r.o.,Tärlickg 475/22,73535 Horn(SrJ 
tel: 603 531 605, fax. 59 642 58 19, elnec@fandacz 

liNt . U Pily 103/3 . 143 OO Praha 4. info@raf oz 
tel- 241 402 940, fax: 222 513 833. vawthw cz. 

Ryston electronics sto., Mol:Banská 621/72, PO Bo 
143 00 Praha 4, tel. 225 272 111, fax. 25 272 211 

S.O.S. electronic sto.. Pít pracherni 16,040 11 Koš 
i._ tel 055/786 04 10-16. fax. 055/786 0445 

XII 



EMPOS měřici technika 

25 500,-Kč bez DPH! 
benä cena 33 500,-Kč bez DPH 

EMITOR COMBOLOOK 
Spektrální analyzátor a měřič úrovně TV a SAT 
analogového a digitálního signálu 
s CB obrazovkou 4;5", 
Rozsah TV 5-900MHz135•120dBuV, 

SAT 920-2150MHz / 35-90dBuV, 
měřeni výkonu DVB-T, 
měřeni na zpětných kanálech CATV, 
identifikace satelitu a transponderú, 
konstelačni diagram, BER, CIPSK, 
poměr signál/šum, 
DiSEqC, zvuk 5,5-8,5 MHz, 
100 pamět'ových mist, RS 232 

LÉTO VE ZNAMENÍ SLEV! 

POUZE OMEZENÝ 
POČET KUSů 
SKLADEM! 

EMITOR TVLOOK 
Analyzátor spektra a měřič úrovně TV signálu 

s CB obrazovkou 4,5 
pásmo 2 - 900 MHz 

teletext, výběr měrných řádků 
měření digitálních kanálů 

měřeni na zpětných kanálech CATV 
100 paměťových mist, RS 232 

• 

22 500,-Kč bez DPH! 
'Dana cena 27 700,-Kč bez DPH 

EMPOS spol. s r.o., U Nových vil 18, 100 00 Praha 10,241 742 084, fax 241 742 088, info@empos.cz, www.empos.cz 

• 

šo- DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM 
"ABSENT" 

• Terminal s barevným dotykovým displejem 

• Připojeni přes TCP/IP 

• Akceptace různých typů 

identifikačních médií (LF,HF) 

• Plnohodnotný docházkový 
software s exportem do mezd 

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM 
"PATROL" 
• Použiti různých typů čteček a médii 

• Variabilni konfigurace 

• Připojení přes TCP/IP 

• Pro male, střední i rozsáhlé projekty 

0 
PHOBOS 

spol. s r.o. 

42=10 CD 

Pie sosee 

CE 
ZAKAZKOVĚ APLIKACE 

REID 
• průmysl 
• stavebnictví 
• školství 
• bezpečnostní projekty 
• doprava 

Navštivte náš 

E-SHOP 

www.bezkontaktni.cz 

zde najdete 
identifikační média, 
ötečky 

Phobos spol s r.o. 
Horni 199 
744 01 Frenštát p. R. 
www.phobos.cz 

o) 
tel.: 556 836 961 
fax: 556 836 011 
phobos@phobos.cz 
e-shop:www.bezkontaktni.cz 
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** 

** ZÁSILKOVÁ SLUŽBA ** 
PRODEJ NA FAKTURU s 

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

srawori 
WY7c=:Z.0 VýhradnfdisiributoIabratohiích:zdrojůsa 

STütk01(1% 

SPeclacce iT)P 2229.1 2229.2 2223.0(1) 2250.0 

Wslcold ['teen 2 x 0 - 40 V 2 x 0 - 40 V 0 - 30 V 0 - 40 V 11 

'sided proud 2 x 0 • 2.5 A 2 x 0 • 2,5 A 0 - 2,5 A 0 - 5 A I 

Z.lant 2 mV 2 mV 2 mV 2 mV I 

Ukazatele WI analogové digitální analog.(digit.) digitální I 

ŠxVtal (mm) 260% 140%230 260 x 140 x 230 140 x 120%260 260 x 140 % 2001 

Ilonnnost cca. 8,0 kg cca. 8,0 kg cca. 4,0 kg cca.7,0 kg I 

Cena Kč hez DP11 6 560,- 6 560,- 3 604.- 5 994,- I 

Sperifikace /Ty p 3250.1 3252.1 3254.1 3256.1 
Vy`slupni napeti o - 36 k* 0 - 36 V 0 - 36 \* 0 - 36 V 

VSaltielli Proud 0 - 7,5 A 0 - n A 0 - 22 A 0 - 40 A 

Zslreal 1 inV I mV 2 mV 2m" 

Ukozotele UZI digitální digitální digitální digitální 

ŠxVx111nun1 372x 134%252 372% 134 x 252 451 x 134%324 -151 x 134%410 

llnunnost cca. 10.5 kg cca. 12,6 kg cca. 19.8 kg cca. 31 kg 

Cena Kč hez DP11 II 220,- II 880.- 20 625,- 30 525,-

LA 

Spittane zdroje 
% výkontirk 

Specifikace/Typ 3654.1 3654.3 3656.1 3656.3 1 
Výslupninapč1f 0 - 30 u 0 - 60 V 0 - 30 V 0 - 60 V 

Nïstupnf proud o - 33 A 0 - 16A 0 -66 A 0 - 33A I 

Z‘looll 6 mV 8m" 6m" 8 mV I 

Ukannele UR digitální digitální digitální digitální II 

š x V x H (mm) 445% 134%320 4-15%134 x 320 445 x 134%410 445 x 134 x410 
1 

Ilmatnast cca. 10,5 kg cca. 10,5 kg cca. 16 kg era. 16 kg 11 

Celia Kt bez DP11 27 720,- 27 720,- 49 170,- 49 170e li 

Specifikace / Ty P 3250.3 3250.4 32503 325%6 

VSsinPninaPi0 0 - 72 V 0 • 150 V 0 - 300 V 0 - 600 V 

Výstupot proud I) - 2,5 A 0 • 0,2A 0 - 0.1 A 0 - 0.1 A 

Zvinění 12 mV 1.5 mV 2 mV 4 nil.' 

Ukazalele 1.31 digitální digitální digilálni digilálnf 

Šavall (mm) 372x 134 x252 372x134 x252 372x134x252 372x134 x 252 

Ilmtonas( cca. 10,5 kg cca. 10.5 kg cca. 10,5 kg cca. 10,5 kg 

Cola Kt bez Dell 12 870.- 12 870,- 12 870.- 37 950,-

1 / / .. 
Vyžádejte si podklady k celé řadě labor( torních 
zdrojů (napětí 0--181; 0-3611, 10i:71V-150g 
0-300V, 0-600V) nebo zdroje s petTným napětím). 
popři nayele miše internetověstrtinky, kdejsou 
kompletní Itlatalbgy (laboratorní zdroje. Maid 

i přislušenstvi, reg. autotransformitory, n ěřid a 
revizn (přístroje relbrindtti*.PD4' OE ' 

# OE 
I: 

r--irCe a 
).s,- — _ 

, 
• r • lo cc__ m ir e 

['Afton icke zátile 
OE / / do max. 80 V / 150 A 

novinka) 

SPerilikaniTYP 3227A 322%0 3229.02 3223.1 I 
VnunnI napill 1 - 80 V I - 75 V 1 - 75 V 2,5 - 80 V I 

max. 15071 

IP 30 ( 

Zalbtosacf proud max. 25 A max. 50 A max. 100 A 

Kryti IP 30 IP 30 IP 30 

Unmade CA digit:Slid digitální) digitální digitální 

šxVx11 (rann 245 x 135%220 122 x 276 x 240 248%270 x 280 4-15 x 13.1 OE, 41,11 

HmnIninl cca. 4,0 kg cca. 4,5 kg cca. 9,5 kg cca. 16 kg I 

Cena Kt bee Dell 9 735,- 18 150,- 37 422,- 47 520,- ll 

Sídlo finny: % a 1 Obchodní zastoupení t' Pra_e: 1 a 
A .W.V. ELEKTRO spol. s no. . MICRONIX spol. s r.o. 4 / 
tel: 382 213 756, 382 212 595 tel: 241 441 383, fax: 241441 384 
fax: 382 213 756, e-mail: awv@awv.cz 1 i e-mhil: merici@micronix.cz 
2i2kova 247, 397 01 Písek 1 / Antaila Staška 32, 140 00 Praha 4 

Obchodní zastoupení na Slovensku 
BD SENSORS spol. s r.o. 
tel: 055-7203112, fax: 055-72031 
e-mail: info@bdsensors.skt 
Osloboditefov 60/A1040 01 Koši 
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GIOETI IIrEI3ONICrill.P13ředstavuje1 

0 jednom obytném autě 
O dovolených, prázdninách 

a víkendech se mění mnozí z nás 
dobrovolně v kočovníky. Vyrážíme 

od všedních starostí za dobrodruž-
stvím. Někomu stačí cesta do oblí-
bené hospůdky u řeky, jiný si sbalí 
krabičku zápalek a spacák a je ne-
zvěstný týden na Šumavě a další 
se nechá odvézt k moři. Každý 
podle své kapsy a naturelu. Mo-
derními kočovníky jsou i vyzna-
vači autokempinku. Své přechodné 
ubytování vozí v podobě obytného 
přívěsu za autem, nebo si rovnou 

pořídí obytný automobil. Podívejme 

se na využití výrobků z prodejen 
GM Electronic v obytné Avii 15 uží-
vané k vysílání CB expedice Avia. 

Vůz je napájen třemi Pb aku-
mulátory. Jeden slouží výlučně ke 
startování a základnímu osvět-

lení, další k osvětlení obytné části. 
K vysílání slouží gelový akumulá-
tor 100 Ah (obr. 2), B-WP100-12, 
skl. číslo 540-206. Je umístěn za 
sedadlerh spolujezdce. Tento kon-

krétní kus přesluhuje běžnou užit-
nou dobu, pracuje dobře již sedmý 

rok. Vedle něj je uchycen měnič 
z 12 V DC na 230 V AC o výkonu 
300 W, F-MEN12/230V 300W skl. 
číslo 751-437. I měnič je v Avii již 
několik let, proto na obrázku ne-
působí příliš nazdbbenš. Akumu-
látory se nabíjejí společně z elek-
trické soustavy vozu při jízdě 
z vnější nabíječky nebo ze solár-
ního panelu. Pomocí výkonových 

diod BYV32-200 skl. číslo 012-
102 jsou zapojeny tak, aby se vzá-
jemně nevybíjely. V nabídce GM je 
celá škála dalších vhodných diod. 

Při přestavbě došlo i na drobné 
úpravy základní elektriky vozu. 
Přední světla jsou ovládána po-
mocí autorelé RELEAUT012V-30A 
skl. číslo 634-714, popř. RELEAU-
T012V-40A skl. číslo 634-665. Tím 
se snížily ztráty v přepinači světel 
a dlouhé kabeláži a zmizela kon-
strukční bolest starších Avii, slabá 
světla. 

Solární panel F-SOLAR KUFR 
skl. číslo 751-590 (obr. 3) v podobě 

skládacího kufru dobíjí aku při del-
ším stání vozu. Po dobu jeho pro-
vozování není třeba vůz připojovat 
k rozvodné síti. V praxi dodává při 
oslunění vyšší proud, než je tabul-
kově udávaných 750 mA. Zkoušeli 

jsme jeho různá umístění. Zvítězilo 
za čelním sklem v kabině vozu. Ro-
zevřený panel je hákem ze svařo-
vacího drátu držen souběžně s čel-
ním sklem, dole je opřen o palubní 
desku. Výhodou je možnost panel 

obr. 4 

uzamknout v kabině při opuštění 
vozu, např. v kempu. Vyzkoušeli 
jsme i umístění na nárazníku, kde 
se potvrdila odolnost vůči dešti. Ale 
zde panel není odolný vůči nene-

chavcům a take vůči skleróze ři-
diče. Autor článku vezl panel na 
nárazníku několik km, než si zby-
tek osádky uvědomil, že panel není 
na svém přepravním místě. Pro do-

mácí parkováni jsme zcela zavrhli 
vodorovné umístění na střeše vozu. 

obr. 5 

Při kontrolním měření přestal dávat 
panel piný výkon i když na něj pra-
žilo slunce. Při hledání možné zá-
vady v připojení majitel Avie vylezl 
na střechu vozu. Uvítal jej kocour 
Matěj rozvalený přes oba díly so-
lárního kufru. Ač páníčkem poučo-
ván o fotovoltaice, odmítal se vzdát 
tak skvělé hřejivé podložky. Proto 
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byl kufr přenesen na nárazník, aby 
nakonec skončil za sklem kabiny. 
V kombinaci poživačného kocoura 
se sklerotickým řidičem nebylo jiné 
řešení. Panel postavený za čelním 
sklem před volantem navíc nedo-
voluje řidiči odjet nevhod. 

obr. 6 I 

tj 

Součástí výbavy je automatická 
nabíječka pro Pb akumulátory MW-
Corcel 0-04 (obr. 4), skl. číslo 751-
543. Ta umí nabít libovolný běžně 
dostupný Pb akumulátor zcela au-
tomaticky a po nabití jej udržova-
cím režimem držet v pohotovosti. 
Je možno ji vestavěnými magnety 
„přilepit" kdekoliv na ocelovou ka-
roserii. 

Pro nabijení článků AA, AAA 
a aku 9 V NIMh i NiCd využíváme 
automatickou nabíječku MW8998 
(obr. 5), skl. číslo 751-515. Má na-
pájení 12 V, je vybavena propojo-
vacím kabelem s vidlici do autoza-
palovače. Kromě toho je vybavena 
adaptérem pro napájení z elektro-
rozvodné sítě. Obsluha se omezuje 
jen na vkládání článků a případné 
spuštění vybíjeni. Po nabití článku 
se pitslušný. box přepne do udr-
žovacího režimu. Každý článek je 

dobíjen samostatně, nezávisle na 
ostatnich. 
I když používáme do přenos-

ných radiostanic články AA i AAA 
různých cenových kategorií, tit;r-
borně se nám osvědčily články 
B-ENELOOP AAA-4k5 (obr. 6), 
skl. číslo 540-315 a B-ENELOOP 
AA-4k5, skl. číslo 540-312. Články 
ENELOOP se prodávají take v ba-
lení po 2 a 8 ks. 

Každé auto má nutnost hustit 
pneumatiky. Avia 15 není vybavena 
kompresorem jako větší nákladäky. 
Kola má však již natolik rozměrná, 
že ruční huštění je obtížné. Přitom 
u.benzinových stanic neradi povo-
lují huštění na tlak kolem 4 Atm. 
Pořídili jsme tedy do výbavy elek-
trický kompresor napájený 12 V. 
Vybrali jsme nejvýkonšjší typ 
z prodávaných v prodejnách GM 
Electronic, N-KOMPRESOR-T803 
(obr. 7), skl. etslò 002-999. Umí na-
foukat pneu až do tlaku 10 Atm. Je 
vybaven spirálovou vzduchovou 
hadici s měřičem tlaku a koncov-
kami pro pneu, ale i sportovní ná-
činí. Pro svůj velký výkon je nejlépe 
jej připojit přímo na svorky akumu-
látoru pomocí masivních krokosvo-
rek. Kompresor je uložen v prak-
tické brašně a pohodlně se vejde 
za sedadlo řidiče Avie. 
V karavanech se často řeší pro-

blem, kam uložit drobné předměty. 
I když je náš vůz vybaven skříněmi 
i rozměrným kapsářem na stěně, 
řešili jsme problem kam s lékár-
ničkou, která je většt než u osob-
ních vozů, kam s nářadím pro auto 
i elektroniku. Pomohly plastové 
kufry N-KUFRIK SET-1-ORANZ 
(obr. 8), skl. číslo 731-465. Jsou 
dvoudílné, s variabilními přepáž-
kami z plexiskla. Pomocí odníma-
telného držáku se mohou připev-
nit kamkoliv. V expedient Avii malt 
umístění za řidičem na dřevěné 
přepážce. 

Další drobnosti našly umístění 
v plastových zásobnících U-ZA-
SOBNIK CERNY VELKY EVR, skl. 
číslo 622-802, které ukládáme do 
skříně. 

Pro napájení notebooku z pa-
lubní sítě 12 V využíváme DC/DC 

měnič s riastavitelným výstupním 
napětím od 15 V do 24 V ve sko-
cích po 1 Vs maximálním odběrem 
až 6 A, MW2173 (obr. 9), skl. číslo 
751-432. Odrušovací nacvakávací 
ferity na snímku nejsou součástí 
výrobku. Přidáváme je na všechny 
měniče ei spínané zdroje použí-
vané v expedient Avii preventivně 
pro zamezení případného rušení. 
Ale i bez feritů jsme při běžném 
provozu radiostanic nepozorovali 
rušení. 

Již nám nezbývá místo, ale mu-
síme se zmínit o koaxu používa-
ném Expedicí Avia. Značkový Nor-
dix RG-58/RGC54-E155-50R, skl. 
číslo 651-308. Ntzký útlum (např. 
při 100 MHz 9,3 dB na 100 m), vy-
soká ohebnost, kvalitní stínění jsou 
přednosti tohoto kabelu. 

Zájemci o popisované výrobky 
se mohu obrátit na prodejny GM 
Electronic v Praze — Thámova 15, 
Plzni — Dominikánská 8, Ostravě 
— 28. října 254, Brně — Koliště 9 
a v Bratislavě — Mlynské Nivy 58. 
Aktuální ceny je možno zjistit na 
webových stránkách www.gme.cz 
a www.gme.sk, kde je možno na-
koupit i prostřednictvím e-shopu. 

Těšíme se na vaši ná-
vštěvu i na stánku GM Electro-
nic v hale firem jubilejního 20, se-
tkání radioamatérů v Holicích 
ve dnech 21. až 22. srpna 2009. 
OK2DAS 
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Informašná tabul'a 
s použitím maticových LED displejov 

Ondrej Závodský, Ing. Matej Baran 

Zariadenie sa skladá zo šiestich maticových LED displejov 
8x 8 bodov, takže celkové rozlišenie displeja je 48x 8 px. Do LED 
displeja měžeme nahrat' text dlhý najviac 128 znakov, ktorý sa celý 
vypíše postupným posúvanim znakov dorava. Text sa nahráva 
z počitača cez sériové rozhranie RS-232. Zariadenie pozná celú 
ASCII taburku znakov, takže si poradí aj s diakritikou. Využitie 
nájde hlavne na reklamně a informačně účely, napriklad vo firmách, 
školách, na futbalových ihriskách a podobne. 

Technické údaje 

Napéjacie napätie: 5 V (napájanie 
je prostrednictvom USB) 

Prúdový odber 
— kfudový: 10 mA, 
— všetky LED svietia: 200 mA, 
— pri vykresfovani textu: 

priblitne 100 mA. 
Nahrévanie textu: 

cez rozhranie RS232. 
Zobrazovanie: maticový displej 

s rozlišením 48 x 8 px. 
Mechanické rozmery: 400 x 70 mm. 

Popis činnosti 

Zobrazovacie jednotky, v tomto prf-
pade LED matice 8 x 8 znakov, pra-
cujú v multiplexnom režime. Srdcom 
celého zapojenia je mikroprocesor 
PIC16F628A. Ten sa stará o vykresl'o-
vanie znakov na maticovom displeji 
a o komunikáciu so sériovým rozhra-
ním. Zariadenie bolo realizované na 
spolupräcu s počitačom, preto bolo 
zvolené napájanie z portu USB, ktorý 
spiňa požadované napätie a prúd je 
bet dostačujúci. Po pripojerd napája-
nia začne zariadenie vykresrovat' text 
nahratý do pamäte EEPROM. Po za-
pojeni komunikačného kábla s rozhra-
ním RS-232 spustíme ovládací pro-
gram a nahráme náš zadaný text. Tým 
sa text nahrá do internej pamäte EE-
PROM, ktorá má velkost' 128 bajtov, 
takže máteme na h rat' text dlhý až 128 
znakov a zariadenie začne hneof aj 
vypisovať na maficovom displeji nový 
nahraný text. Text sa vykresl'uje po-
stupne, posúvanim znakov smerom 
dofava. Za posledným znakom nahra-
ného textu sa ako cfalšl znak vykreslí 
prvý znak nahraného textu. Rýchlost' 
posúvania je pevne stanovená v pro-
grame a nedá sa menit'. 

Algoritmus programu 

Mikroprocesor PIC ma zapIsané vo 
FLASH pamäti programu ASCII ta-
bufku znakov. Procesor pozrie. do 

EEPROM, prečita číslo znaku a vy-
bene z ASCII tabul'ky, čo má na dis-
plej vykreslit'. Vykresruje tak, le natl.-

ta do pomocnej pamäte všetky znaky, 
ktoré majú byť zobrazené, a pomo-
cou multiplexingu vykresl'uje jeden ria-
dok po druhom. Multiplexing displeja 
prebieha medzi jednotlivými riadkami. 
To znamená, že mikroprocesor posiela 
do posuvných registrov starajúcich 
sa o vykreslenie jednotlivých stipcov 
48-bitovú informäciu. Kde sa nachá-
dza log. 1, tam bude daný segment 
rozsvietený. Následne pošle mikropro-
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Obr. 2. Dosky s plošnými spojmi informačnej tabula s rozmermi 200 x 70 mm 

cesor do posuvného registra starajú-
ci sa o vykreslenie riadkov log ickú jed-
notku podra toho, ktorý riadok mä byť 
aktivovaný. Výstupy tohto posuvného 
registra sú zapojené na bázy tranzis-
torov NPN. Pretože prúdové zataže-
nie posuvného registra je daleko men-
šle' starajú sa vlastne o prúdové 
zosilnenie výstupov. Striedanie riadkov 
sa opakuje vertu' rýchlo, jednotlivé ri-
adky sa vystriedajú rýchlosfou pribliZ-
ne 50-krát za sekundu, takže fudské 

oko nedokáže takúto rýchlu zmenu 
vnimat a vidí to ako celistvý obraz. 

Stavba 

Zariadenie je vyrobené na dvoch 
jednostranných doskäch s plošnými 
spojmi, ktoré sa navzájom potom spo-
ja drátovými prepojkami. Kecne na 
trhu nie je be2ne dostupná doska 
s diäkou 40 cm, bolo zvolené toto rie-
šenie. Vzhl'adom na to, že bola použi-

tá doska so spojmi len na jednej 
strane, nevyhol sa návrh verkému 
množstvu drátových prepojok. Je to 
jednoduchšie riešenie, ako vyrábat' 
obojstrannú dosku. Po výrobe dosky 
najskôr osadíme drötové prepojky 
a potom súčiastky. Drátové prepojky 
osadzujeme zhora, okrem 2 výnimok, 
a to peepojenie MAX232 a PIC16F628, 
tieto prepojky zaspájkujeme zospodu. 
Integrované obvody neosádzame do 
objimok, pretote nad 10 pridu mati-
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cové LED displeje, takže treba vytvo-
riť priestor na ich umiest-
nenie nad integrované obvody. Mati-
cové displeje nespájkujeme do dosky 
s plošnými spojmi, ale umiestnime ich 
do dutinkových lišt. Tak získame po-
trebnú vzdialenost medzi displejmi 
a integrovanými obvodmi. čo sa sú-
čiastok týka, tak problém möže na-
stať s röznymi verziami posuvného 
registra 4094. Z praktických skúse-
ností som zistil, že 10 s označením 
CD74HC4094 dodá pri napäjacom na-
pátí 5 V (náš prIpad), na výstupe 
20 mA pre kalclú LED. Naopak, va-
rianta tohto obvodu s označenim 
HEF4094 dodá pri uvedenom napá-
janf na výstupe len 2 mA pre LED. 
V konečnom dösledku sa to odzrkad-
If na jase displeja. Ja som bohužiaf 
zohnal len typ HEF4094, svietivost' 
bola v sere a trne dostačujúca„ ale pri 
dennom svetle už nedostačovala. 
(pozn. redakce: Verze logických obvo-
dů 74HC a 74HCT majá menšl odpor 
výstupů - dodají větší proud - než stan-
dardní řada CD4000 při stejném na-
pájecím napéti. Lze je však použit jen 
pro napájeci napětí menší než 6 V) 

Oživenie 

Caz USB predlžovact kábel zapojí-
me zariadenie do portu USB, násled-
ne by sa mal začat' vykresfovar text 
nahraný do pamäte EEPROM pri pro-
gramovaní kontroléra — „www.svet-
elektro.com". Ak sa tak stalo, möže-
me pripojit komunikačný kábel do 
počitača a spustit program editortex-
tu.exe. Spustí sa program, ako vidno 

na obrázku 6. Do riadku „Editovanie 
textu" napíšeme náš požadovaný text, 
maximálne 128 znakov. Mi52eme po-
užívar al diakritiku, aj rözne značky z 
tabufky ASCII. Následne stlačime tla-
čidlo pripojit'. Ak zariadenie funguje 
správne, rozsvietia sa v programe 
obidve .LED", tj. 2Itá a zelená, a od-
blokuje sa tlačidlo ktorým 
odošleme zadaný text do zariadenia. 

Zoznam súčiastok 

Cl až C4 
C5, C6 
C7 
C8 
101 až 106 
107 
108 
109 P1C16F628A 
DISP1 až DISP6 

TA23-11EWA, matico-
vé displeje 8x8 bodov, 
červené 

T1 až T8 BC337 
X2 USB/BUlA (A-USBS-A), 

konektor USB A-F do 
dosky s pl. spojmi 90° 

X1 konektor CANNON F 
DMR 09 F do dosky 
s pl. spojmi pravouhlý 
9-pinový 

Q1 kryštál 20 MHz 

Firmware, dosku s plošnými spoj-
mi a schému v Eagle a programovací 
software si möžete stiahnut na: 
http://wwwsvetelektro.com/Pictures/ 
Microprocesorýinfotabuleinfotabulazip 
(vefkost 263 kB). 

10 pF/16 V 
18 pF, keramický 
100 nF, keramický 
470 pF/16 V 
4094, varianty viď text 
MAX232 
4094 

rem,' Yi 
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Obr. 4. °seder-26 dosky bez displejov 
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Diagnostika přebuzení 
a aktivace ochran zesilovače 

Integrovaný obvod TDA1562Q má 
diagnostický výstup, který indikuje 
následující stavy: zkrat na výstupu 
zesilovače, přebuzení zesilovače (li-
mitace), odpojen( zátěže, tepelně pre-
tížení (teplota na 10 je vyšší než 
145 °C). Jakýkoliv z těchto stavů vy-
volá na vývodu DIAG nízkou úroveň 
napětí (LOW), kdy se napětí na tom-
to pinu zmenši asi na 0,6 V. Tento im-
puls je využit k indikaci výše popsa-
ných stavů svítivou diodou. Jelikož 
tento impuls může být příliš krátký 
a lidské oko by ho nemuselo zaregis-
trovat, je prodloužen monostabilním 

Automobilový zesilovač 
4x 55 W třídy H 

s diagnostikou přebuzení zesilovače 
Michal díž 
(Dokončení) 

klopným obvodem (MKO), který ten-
to impuls prodlouží a rozsvítí LED na 
požadovaný interval. 
• Pro prodloužení impulsu jsem vy-
bral osvědčený obvod NE556, zapo-
jený jako monostabilní multivibrátor. 
NE556 je varianta časovače, která 
obsahuje dva časovače NE555 vjed-
nom pouzdru. V mém zapojeni jsou 
použity dva obvody NE556. Pro kaž-
dý zesilovače je tedy použit je-
den časovač pro prodlouženi impul-
su. 

Na obr. 6 je schéma zapojení dia-
gnostiky přebuzenizesilovače. Impuls 
vyvedený z výstupu DIAG každého 
kanálu zesilovače (DIAG1, DIAG2, 
DIAG3, DIAG4) je přiveden na pin D 

R7 
970  Q 

01 

GNU 

P r i 

To Our 
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CV ‚NR 

TIMER IA 

c 

Ili R1 
75011 

ri R9 
U 750k 

• 
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Obr. 6. Schéma zapojeni diagnostiky přebuzení zesilovače 

(D1, D2, D3 a D4). Tento impuls bude 
klopným obvodem prodloužen a na 
výstupu OUT (OUT1, OUT2, OUT3 
a OUT4) signalizován LED. Na obr. 7 
a 8 je motiv plošných spojů na desce 
indikace přebuzení zesilovače a roz-
loženi součástek. 
RC člen, který určuje dobu trvání 

nestabilního stavu, se vypočitá podle 
námi zvolené délky výstupniho impul-
su. Ta byla zvolena 0,7 s. To zname-
ná, že za 0,7 s se MKO vrátí zpět do 
stabilního stavu. Podle níže uvedené-
ho vzorce byl vypočten odpor rezisto-
ru a kapacita kondenzátoru RC čle-
nu. 

T= 1,1.R.0 

0,7 = 11R.0 

Zvolil jsem kapacitu C = 1 pF, po 
dosazeni do vzorce byl vypočten od-
por rezistoru přibližně 0,7 Mn. Z řady 
E24 jsem použil rezistor 750 ka 

Seznam součástek 

pro diagnostiku přebuzení zesilovače 

R1, R5, R9, R10 
R2, R3, R4, R6, 
R7, R8, R11, R12 
Cl, 05, C7, C8 
C2, C3, C4, C6 
TIMER1, TIMER2 

750 kn 

470 f2 
1 pF 
100 nF 
NE556 

Indikátor vybuzení 

Základem indikátoru je obvod 
AN6884 japonské firmy MATSUSHI-
TA. Tento integrovaný obvod indikuje 
vybuzeni pěti svítivými diodami. Ob-
sahuje předzesilovač s usměrňova-
čem. Za nim následuji budiče LED se 
zdroji konstantního proudu. Toto uspo-
řádáni umožňuje snadno postavit 
jednoduchý indikátor vybuzení s loga-
ritmickým průběhem a minimem ez-
ternich součástek. 

Vstupní signál se přivádí na OM 
tvořený trimrem Pl. Jeho odpor může 
být až 330 kQ. Kondenzátor C2 oddě-
lujeze signálu stejnosměrnou úroveň. 
RC článek R1 a Cl určuje dobu do-
běhu zobrazeni. Hodnoty ve schéma-
tu jsou doporučeny výrobcem. 
Diody jsou buzeny proudem 15 mA. 
K doporučenému zapojení obvodu je 
navIc použita ještě LED6, která optic-
ky prodlouží zobrazovací pás diod 
a zároveň slouží jako indikátor činnos-

Obr. 7 a 8. Deska s plošnými spoji indikace přebuzení zesilovače a rozloženi součástek na desce 
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L E D161. Ecii ILE') 12L E 3 14LE D 5 

Obr. 9. Schéma zapojeni indikace vybuzeni 

ti zařízení. Odpor rezistoru R2 je nut-
no vybrat podle velikosti napájecího 
napští tak, aby LED6 svítila stejně jas-
ně jako ostatní LED. 

Po osazení desks/ s plošnými spoji 
a po zapájení všech součástek nasta-
víme trimry tak, aby při piném vybu-
zení svítily na indikátoru všechny LED. 
Vstupy IN1 a IN2 jsou připojeny ke 
vstupním konektorům CINCH zesilo-
vače. 

Seznam součástek 

pro indikátor vybuzení: 

R1, R11 
R2, R12 
Pl, P11 
Cl, C11 
C2, C12 
Cl, IC11 
D1, D11, 06, D16 
D2, 012, D3, D13 
D4, D14, D5, D15 

10 kŚ2, trimr 
820 12 
10 ka až 3301ü) 
10 pr 
2,2 pF 
AN6884 
zelená LED 
žlutá LED 
červená LED 

Měřeni na zesilovači 

Snad nejlépe lze posoudit kvalitu 
vyrobeného zesilovače podle namě-
řených údajů. Abychom mohli porov-
nat naměřené údaje s hodnotami udá-
vanými výrobcem, musíme dodržet 
stejné podmínky při měření, které jsou % 
uvedeny v katalogovém listě. 

Měření bylo prováděno na hotovém 
zesilovači, který byl kvůli případnému 
odstínění rušivých částí zesilovače 
umístěný v krabici. Jako vstupní ge-
nerator byl použit profesionální audio-
analyzátor firmy Audio Precision. Ze-
silovač byl napájen napěťovým 
zdrojem o výstupním napětí 14,5 V. Na 
výstupu zesilovače byl připojen rezis-
tor s odporem 4,3 R. Na výstup zesi-
lovače byl připojen audioanalyzátor. 

Na obr. 12 je graf amplitudové frek-
venční charakteristiky jednoho kaná-
lu zesilovače. Uvádím pouze grafy jed-
noho kanálu, protože ostatní kanály 
zesilovače se lišily pouze minimálně. 
Šfrka pásma zesilovače B je dána 
poklesem zesíleni o 3 dB oproti sig-
nálům ze středu přenášeného pásma. 
Šířka pásma zesilovače B se vypočte 
jako: B f/l/EX fm in . Dolní mezní kmi-
točet f je 32,8; Hz. Zvětšením ka-
pacity vstupního kondenzátoru (C2, 

05 

11 
D 

ar" 'OE7N Icriallic4444,1 

LEDO LODI LED2 LED3 LED4 LED5 1E016 LED11 LED12 LED13 1E014 LE015 

Obr 10 a 11. Obrazec desky plošných spojů indikace 
vybuzená a rozložená součástek na desce 

C3, ...) bychom dolní mezní kmitočet 
snížili. Horní mezní kmitočet se na-
chází vysoko nad akustickým pas-
mem fma, > 200 kHz. 

Na obr. 13 je vidět závislost har-
monického zkreslení THD na kmito-

čtu. Modře je zobrazeno harmonické 
zkreslení při výkonu 1 W a červenou 
při výkonu 18 W. Nejmenši zkreslená 
jev oblasti kolem 300 al 400 Hz a pro 
1 W je jen 0,035 %. Při 18 W, kdy ze-
silovač pracuje ještě ve třídě 9, je cel-

32 50 1X 200 C IX 

240 

55 10e 29 50K 100k 2001, 

Obr. 12 Ampli udová frekvenční charakteristika zesilovače 
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Obr. 13. Harmonické zkreslení THD v závislosti na kmitočtu při konstantním 
výkonu zesilovače 1 W (modre) a 18 W (ten/ere 
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Obr. 14 Harmonická zkreslení THD+N v závislosti 
na výstupnim napětí zesilovače 
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Indikátor výpadku napájania 
Máme zvonček pri dveräch — a ur-

čite to poznáte, občas, keď deti ne-
majú čo robif a len tak blúdia ulicou — 
zazvonia a potom uteňú. Okrem zvon-
čeká máme ale aj malé deti, a tie po-
obede spia, a takéto zazvonenie pů-
sobí rušivo. Takže zvonňek vypfname. 
Ale kedie na ňom priamo nie je vid-
no, či je zapnutý alebo nie — zabud-
neme ho potom zapnůf a poštär sa 
nedozvoní. Tak vzniklo toto zapojenie. 

Popis zapojenia 

Clěelom celého zariadenia je jedno-
duchá signalizácia, či je pritomné na-
pájanie alebo nie. Na signalizáciu som 
použil dvojfarebnú LED zapojenú 
medzi výstupy GPO a GP1. Táto LED 
je potom umiestnená na viditernom 
mieste (v mojom prfpade pri zvonče-
ku). LED svieti na zeleno v prípade, 
že sledované napájanie je pritomné, 
a bliká na červeno, pokiaf prítomnä nie 
je. Okrem toho som použil ďalšiu LED 

+12v 

(LED2 na výstupe GP2), ktorá viac 
menej signalizuje to isté ako tá dvojfa-
rebnä (napätie pritomné — svieti, ne-
pritomné - bliká), ale je umiestnená 
priamo na doske s plošnými spojmi. 

Na samotné sledovanie napájania 
slúži tranzistor Ti — pokial' je napätie 
prítomné na vstupe tranzistor je 
otvorený a ,uzemni" vstup procesora 
GP5 — logická ,,0°. Akonáhle napätie 
zmizne, tranzistor sa zatvorí a pro-
stredníctvom rezistorä R3 vznikne na 
vstupe logická „1". Podfa výšky sle-
dovaného napätia (v mojom pripade 
12 V) je potrebné prípadne upravit' 
odpory rezistorov R4 a R5. Di6dy D1 
a D2 slúžia na ochranu zariadenia 
pred prfpadnými zápornými špičkami 
na vstupe. 

Na napäjanie je možné použit' na-
príklad batériu 4,5 V (v takom prípa-
de je možné si ušetrif C2, C3, LED1, 
R6 a IC2), ja som ale použil zdroj, do-
rý máme tak či tak stále zapnutý (ako 

VCD 
GPMZCIR 

GPCIMND 
VREFAPNAN1 

GP2/AN2 
GP4/AN3 

GP5OECLKIN 
GND 

PIC12F675P 

Obr. 1. 
Zapojenie 
indikátora 
výpadku 
napájania 

nabíjačku k malému vysávaču). Pre-
to som použil stabilizátor 7805. 

Popis programu 

Program je vel'mi jednoduchý. Pro-
cesor neustále sleduje stav vstupu 
GP5. Pokial' je na vstupe logická nula 
— sledované napätie je prítomné — 
svieti LED na zeleno, akoná'hle sa ob-
javí logická 1, začne blikat na červe-
no. Celý program má len 33 bytov. 
(Program nájdete na wwwaradio.cz) 

Zaver 

Jedná sa o vel'mi jednoduché za-
pojenie, ktoré však tnöže nájsr široké 
využitie. Samotné použifie procesora 
umožňuje jednoducho „dizajnovar 
indikáciu prítomnosti či výpadku na-
pájania a vzhfadom na jeho cenu 
(okolo 1,- €) som sa ani nepokúšal 
vymýšfat niečo iné. 

Miroslav Cina 

Obr. 2. Indikátor na univerzálnej deska 

kové harmonické zkreslení (THD) stá-
le příznivé hodnoty 0,1 %. 

Graf na obr. 14 ukazuje harmonic-
ké zkreslení se šumem (THD+N) na 
kmitočtu 1 kHz v závislosti na výstup-
nim napětí. Je patrné, že se zvětšují-
drn se výkonem se zvětšuje harmo-
nické zkreslení. Ale při velmi malém 
výstupnfm výkonu zesilovače se údaj • 
THD+N zvětšuje, protože se zmenšu-
je odstup užitečného signálu od šumu. 
Nejmenší zkreslení THD+N je při 
vstupním napětí 237,4 mV. Při výrob-
cem udávaném zesílení 26 dB je na-
pětí na výstupu 4,2 V, což odpovídá 

výkonu 5,6 W při použití zátěže 4,4 a 
Z toho vyplývá, že zesilovač má 

nejmenší zkreslení při výkonu 5,6 W. 
Naopak zkreslení se prudce zvětšuje 
v oblasti mezního výkonu zesilovače 
vlivem limitace při vstupním napětí 
726,5 mV. Tomuto vstupnímu napětí 
odpovídá výkon 52,5 W. 

Závěr 

Použitím zesilovače pracujícího ve 
třídě H bylo dosaženo velkého výstup-
ního výkonu i při malém napájecím 
napětí. Popsaný zesilovač představuje 

řešení pro ty, kteří si chtějí sami po-
stavit kvalitní audiozesilovač za ro-
zumnou cenu, který mohou dopinit 
indikátorem vybuzeni či diagnostikou 
přebuzenf. Zesilovač se může použit 
nejen v automobilu, ale i na různých 
domácích diskotékách, kde sice není 
k dispozici připojení k rozvodné síti, 
ale budete mít po ruce autobaterii. 
Celková cena zesilovače spolu s indi-
kátorem vybuzenl a diagnostikou pře-
buzenl (bez desek s plošnými spoji 
a chladiče) je 1500 Kč. Tato cena za-
hrnuje všechny potřebné součástky, 
kabely a konektory. 

Obr. 15 a 16. Fotografie vnitřního provedení zesilovače 
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Antény a příjem 
digitální televize (DVB-T) 

Jindra Macoun, OK1VR 

(Dokončení) 

Na antény pro příjem DVB-T jsou kladeny zdánlivě menší nároky než na ante-
ny pro příjem dožívající televize analogové, takže v mnoha případech vyhovi pro 
příjem DVB-T původní antény. Nicméně příjem vysilaěů z jiných směrů spolu se 
změnou kmitočtů nebo polarizace si může vyžádat instalaci nových antén, 
popř. rekonstrukci antén původnich. Rozhodování může usnadnit aktualizovaný 
přehled všech hlavních analogových a digitálních vysilačů s údaji o vysílacích 
kanálech. Zároveň se připominaji ještě některá opatření, která usnadni příjem 
DVB-T. 

Mezi analogovou a digitální televizí je 
výrazný kvalitativní rozdíl, daný náročnou 
technologií digitálních přenosů. Mezi šíře-
nim obou .televizi' volným prostorem ale 
žádný rozdíl není. Principiálně stejné jsou 
proto i antény. Nelze je třídit na analogově 
a digitální, mohou se ale lišit některými 
elektrickými parametry. 

Vlastnosti antén se mohou uplatnit jen 
při jejich správné volbě a bezchybně in-
stalaci včetně napájeni. Proto zmiňujeme 
ještě některé (zapomenuté) postupy, kte-
ré mohou příznivě ovlivnit (ú)činnost přiji-
macich antén. 

Optimalizace přijmu 
DVB-T 

• Polarizace přijímací antény by 
měla v každém případě odpovídat po-
larizaci přijímaného vysílače, a to i teh-
dy, je-li příjem s opačně polarizovanou 
anténou vyhovující. Platt to zejména 
v oblasti jednofrekvenšnl sitš, pokrytě 
(dvěma) vysílači stejných síti - mulbplexů 
(MUXů) s vertikální i horizontální polariza-
cí, např. v pražské a brněnské oblasti. 

Praxe totiž ukazuje, že i ph neshodně 
polarizaci vysílací a přijímací antény je 
v mnoha případech příjem digitálního sig-
nálu (zdánlivě) kvalitní, přestože je opač-
ně polarizovanou phjImacl anténou zesla-
ben průměrně o 20 dB. 

Může to však ale take být signal „ne-
nasměrovaného" vzdálenějšího vysílače 
se shodnou polarizaci, pracujícího ve 
stejné jednofrekveněni síti. 
A to je špatně, presto, že je příjem 

hodnocen jako „dobrý". V obou přípa-
dech se uživatel takové antény „okra-
dá" o jistou, průměrně 20 dB rezervu, 
která může být užitečná při eventuální 
nepředvidané změně úrovně přijímaného 
signálu nebo při náhlém rušení nejrůzněj-
šího druhu. 

Tento stay je zřejmý při pohledu na 
střechy v Praze a okolí. Tam zůstala vět-
šina horizontálně polarizovaných antén, 
instalovaných původně pro analogový pří-
jem z žižkovské TV věže, beze změny po-
larizace a nasměrováni, i po přechodu na 
DVB-T, kdy se z téhož mista vysllá s po-
larizaci vertikální. 

Častou přičinou, bránici změně polari-
zace, popř. novému směrování původní 
antény, jsou zpravidla zarezavělä upevňo-
vac( prvky. Měl by to však být provizorní, 
i když zdánlivé vyhovující stay. 

Nezanedbatelný počet TV diva ků 
ovšem přešel i na jiný způsob digitálního 

přijmu (UPC, ADSL, SAT-TV), takže pů-
vodní anténu již nevyužívá. 
• S výše uvedeným proto souvisí po-

žadavek, aby iv místech pokrytých něko-
lika vysílači jednofrekvenční sítě byl smě-
rovou (venkovní) anténou cílené 
vybrán jediný vysílač, popř. jeho nej-
lepší odraz. 
• I při nižší kvalitě (< 50 %), kdy se 

uživateli subjektivně jeví obraz již jako 
zcela vyhovující, je užitečné usilovat 
o vyšší kvalitativní údaj vhodnou úpra-
vou poměrů v obvodu antény. Uplatni 
se ph změně místních podmínek, popř. 
později, při eventuálním přijmu ve vyšší 
kvalitě HDTV. 
• Příliš silný signal z antény by proto 

měl být na vstupu TV přijímače (set-top 
boxu) zeslaben (stíněným) útlumovým 
článkem tak, aby se usnadnilo a zřetelně 
projevilo optimální nastavení vlastní an-
tény. 

Utlumový článek take zlepši přizpůso-
bení antény a jeji fázovou i amplitudovou 
charakteristiku, které ovlivňuji kvalitu ob-
razu. 
• Regulovatelné útlumové články 

jsou take nezbytným doplňkem každé an-
ténní sestavy vybavené anténním před-
zesilovačem, protože brání prebuzení 
vstupních obvodů. Při optimálním nasmě-
rováni antény by neměla maximální (wo-
ven signálů DVB-T na vstupu překročit 
hodnotu 70 dBmV. 
• Širokopásmové anténní zesilova-

če by se měly používat jen v nezbyt-
ných pří padech. Na svém vstupu by 
měly mít pásmovou propust, omezujici 
mj. relativně blízké kmitočty základno-

Obr. 1. Víceúčelo-
vé televizní anté-
na typu X-Color 
na arrest! v Lo-
děnici u Berouna. 
Hrdlička zahradní 
na ní vyseděla 
v nedbalém hníz-
dě dvě mladé (foto 

ne jaře 2008) 

vých stanic mobilních operátorů, které 
jsou nebo mohou být nainstalovány v blíz-
kém okolí. 
• Kvalitní koaxiální kabely s bez-

chybně připojenými konektory jsou před-
pokladem pro bezporuchový přenos 
DVB-T signálů k přijímačům. Zvýšenou 
pozornost vyžaduje dokonalé připojeni 
vnějšího vodiče, tzn. stiniciho pláště ke 
konektoru. U nejčastěji používaných ko-
axiálních kabelü je stínění z ALU fólie 
„obalené" ještě Řídkým opletením, které 
se obtížně spojuje s tělesem konektorů. 
Kabel se špatně připojenými konektory se 
sám stává ‚přijímací anténou", a tak zne-
možňuje optimální nastavení vlastni ante-
ny. 
• Nastaveni vlastni antény ovlivňuje 

take symetrizačni a transformační ob-
vod (tzv. elevator) na anténních svorkách 
dipólů. Transformuje impedanci antény 
na vinovou impedanci koaxiálního kabelu, 
ale zároveň brání přechodu vf proudů 
na vnější povrch stíněni, tzn. že omezu-
je nežádoucí phjem TV signálů, ale i dal-
šího rušeni tímto stíněním. U logaritmic-
ko-periodických antén tento problém 
odpadá, protože samostatný symetrizačni 
obvod nevyžaduji. 

Obecně je žádoucí, aby celá „cesta" 
mezi anténními svorkami a koaxiálním 
vstupem TV přijímače byla dokonale stí-
něná. 

Vyčerpávající informace o instalaci 
antén a jejich rozvodů jsou uvedeny v 8. 
kapitole publikace „Televizní technika 
DVB-T" od Martina Login!, (BEN - tech-
nická literatura 2008) a dale v publikaci 
‚Příjem DVB-T" od autorů J. Bednáře 
a P. Gregora (BEN 2007), popř. v AR B 
č. 2/1986 „Od antény k televiznímu přijí-
mači". 

Přehled analogových a digitálních 
TV vysílačů (tab. 1) spolu s obsazením 
digitálních síti (tab. 2) by měl usnadnit 
rozhodováni o případně instalaci nové 
(venkovní) antény, respektujici jiné vysí-
lací kanály DVB-T. Artalogové vysilače již 
vypnutě nebo ještě provozované a vysíla-
če DVB-T již provozované nebo plánova-
né jsou proto v přehledu řazeny do jed-
notlivých regionů (oblastí), definovaných 
TPP (Technickým Plánem Přechodu na 
digitální vysílaní) Českých radiokomuni-
kaci. Přehled neuvádí vysílače malého 
výkonu, tzv. převáděče, o kterých bude 
rozhodováno až po skutečném pokryti 
dané oblasti. Předpokládá se, že mnohé 
již nebudou nutné. 
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Přehled kanálů analogových a digitálních TV vysílačů 
(vypnuté, provozované, planované) 

Vysílače analogové digitalni 

ČT 1 ČT 2 Nova Prima MUX 1 MUX 2 MUX 3 MUX 4 

Region PRAHA 
Praha (Žižkov) 51 41 37 24 53 V 41 V 59 V 
Praha (Cukrák) 26 53 1 7 53 41 59 
Praha (Strahov) 32 39 
Praha (Ládvi) 46 
Praha (Rošic. stadion) 46 
Praha (Zelený Pruh) 46 
Praha (ÚTB Zilkov) 64 
Praha (Petřiny) 64 
Praha (Novodvorská) 64 
Praha (Václavská) 64 
Vofice (Mezivrata) 30 56 — 53 41 — 
Příbram (kóta Praha) 29 

Region PLZEŇ 
Plzeň (Krašov) 31 48 10 34 48 52 
Plzeň (Krkavec) 27 34 51 34 48 52 
Plzeň (Košutka) 63 
Jáchymov (Klínovec) 38 7 55 36 66 
Cheb (Zelená hora) 53 36 26 36 66 52 
Marián. Lázně (Dyleň) 60 
Domažlice (Vraní vrch) 24 34 48 

Region ÚSTÍ n. L. 
Ústi n. L. (Buková hora) 50 33 12 33 58 55 
Chomutov (Jedlová hora) 35 52 21 33 58 

Region Č. BUDĚJOVICE 
České Budějovice (Klel') 39 49 2 33 49 39 22 
Vimperk (Marský vrch) 32 47 49 50 
Tábor (Radimovice) 27 44 

Region SUŠICE 
Sušice (Svatobor) 35 52 9 43 49 48 52 
Klatovy (Barák) 22 58 6 

Region TRUTNOV 
Liberec (Ještěd) 31 43 8 60 43 52 
Trutnov (Černá hora) 23 40 11 40 61 60 
Pardubice (Krásné) 22 57 6 34 32 39 
Rychnov n. K (Lit. Chlum) 28 33 45 

Region JIHLAVA 
Jihlava (Javorice) 25 42 11 59 33 35 30 
Třebíč (Klučovská hora) 28 45 
Pacov (Stražiště) 36 

Region JESENÍK 
Jesenik (Praděd) 36 50 53 36 53 51 
Olomouc (Radíkov) 33 60 

Region BRNO 
Brno (Kojäl) 29 46 9 29 40 59 
Brno - město (Barvičova) 35 52 49 25 V 40 V 59 V 
Brno (Hady) 55 25 40 59 
Brno (FN Bohunice) 64 
Brno TKB 64 
Hodonín (Babí lom) 33 50 
Mikulov (Děvin) 26 30 29 40 
Svitavy (Kamenná Horka) 24 58 41 
Zdar n. S. (Harusův kop.) 32 49 60 

Region OSTRAVA 
Ostrava (Hošfálkovice) 31 51 1 48 54 37 48 
Ostrava - město 42 
Ostrava (Hladnov) 54 39 32 
Ostrava (Mar. náměstí) 63 
Třinec (Javorový vrch) 26 28 
Frýdek-Mistek (Lysá h.) 37 52 54 37 
Nový Jičín (Veselský kop.) 34 
Val. Meziříčí (Radhošť) 27 49 6 

Region ZLÍN 
Zlín (Tlustá hora) 22 51 41 58 33 49 25 
Val. Klobouky (Ploštiny) 25 42 59 33 49 

Tab. 1. Čísla kanálu plánovaných vysílačů DVB-T se mohou v některých případech 
ěště změnit. K 25 v Brně 'a kanálem provizorním. V - vertikální polarizace. Sestaveno 
podle údajů ČRa, ČTU, ČSDXC 

• 

Síť TV programy Rozhlas. programy 

1 ŠT 1 
ÖT 2 
či 24 
CT 4 - Sport 

öRo 1 - Radiaurnál 
ČRo 2- Praha 
čRo 3- Vltava 
öRo - Rádio Česko 
CRo - Rádio Wave 
ČRo - Leonardo 
öRo - 0-dur 

2 Nova 
Nova Cinema 
Prima 
Prima Cool 
Barrandov TV 

3 Z 1 
Public TV 
TV Noe *) 
ödko 

Rádio Proglas 

4 ČT I (MPEG-4 HD) 
Nova (MPEG-4 HD) 
02 info 
Test 4 

Tab 2. Obsazení digitálních sáti — multi 
plazů (MUXů)televizními a rozhlasovými 
stanicemi 

*)Jen v Praze a okolí na K 46. 
Zkušebnl pozice v sili 4 experimentálně 
provozuje Telefónica 02a. s. 
Rozlišení obrazu: ČT 1 (MPEG - 4 HD) -
1920 x 1030 bodů, Nova (MPEG - 4 HD) 
- 1440 x 1080 bodů 

Užitečné webové stránky 

www.radlokomunikace.cz a 
www.deltstránky.cz- oficiální strán-

ky Českých radiokomunikací a Národní 
koordinační komise pra zavádění DVB-T. 
Přinášejí vyčerpávající legislativní, tech-
nické i provozní informace s četnými od-
kazy na další zdroje. Zveřejňuji také pří-
spěvky předních odborníků, přednesené 
na seminářích a workshopech pořáda-
ných k přechodu na digitální vysllánl. 

Bezplatná telefonní infolinka DIGITALI-
ZACE - 800 90 60 30 - poskytuje aktuální 
informace o digitálním vysílaní. 

www.dtv.ctu.cz - oficiální stránky 
českého telekomunikačního úřadu, věno-
vané digítálnimu vysiláni. Obsahují legis-: 
lativni a technické informace, včetně 
mnoha odkazů k přechodu na digitální vy-
silani v ČR. 

www.rrtv.cz - oficiální stránky Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání. 

www.clIgIN.cz - oficiální stránky spo-
lečnosti Czech Digital Group a. s. (CDG), 
provozující v MUXu 2 vysílání kamer& 
nich stanic (Nova, Nova Cinema, Prima, 
Prima Cool, Barrandov TV). 

www.deltalne.ez- na stránkách také 
podrobně odpovídají na četné dotazy, 
vztahující se k praktickým problémům 
přechodu na DVB-T. 

www.dtglzone.cz - velmi užitečné 
stránky s dalšimi odkazy. V diskusích se 
zabývají nejrůznějšími technickými pro-
blémy přijmu DVB-T. Zveřejňuji testy 
set-top boxů a TV přijímačů. 

www.dxradion- stránky českoslo-
venského DX klubu přinášejí aktualit( in-
formace ze všech oblasti rádiového a te-
levizního přijmu včetně nejnovějších 
zpráv o DVB-T. 

www.bastliman- stránky zaměřené 
na praktickou pomoc při potilich nejen 
s příjmem DVB-T. 
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11111 -Fl OTÁZKY A ODPOVĚDI 
Bezdrátové sítě díky jednoduchosti instalace pronikají stále více nejen do našeho života, ale ido našich 

domovů. Potřebné přístroje jsou stále levnější a většina přenosných počítačů již má adaptér pro připojení 
do bezdrátové sítě zabudovaný. Možná tedy ivy zauvažujete o pohodlí, které bezdrátové sítě přinášejí 
tím, že propoji různá zařízení bez složitého shánění a instalace kabelů. 

Pro orientaci v základních pojmech, 
se kterými se při úvahách o bezdrátové 
počítačová síti setkáte, přinášíme od-
povědi na některé otázky, které vás při 
tom mohou napadnout. 

Co je to bezdrátová LAN 
neboli WLAN? 

Bezdrátová LAN neboli WLAN je typ 
lokální počítačová sítě (LAN), využívají-
c( ke komunikaci a přenášení dat mezi 
jednotlivými počítači sítě místo obvyk-
lých kabelů radiové viny. Je to flexibilní 
systém datové komunikace, využívaný 
jako rozšíření nebo alternativa klasické 

kabelové počítačové sítě LAN v rámci 
budovy nebo areálu. Typické přenosové 
rychlosti bezdrátového přenosu jsou 11, 
54 nebo 108 Mb/s. 

Jaké jsou hlavni výhody 
bezdrátových síti? 

Bezdrátové počítačové sítě mají 
všechny funkce klasických kabelových 
sítí, přičemž ale umožáuji velmi jedno-
duchou instalaci, usnadňující změnu 
připojen( určitého uživatele při jeho pře-
mistění nebo zařazení do jiného pra-
covního kolektivu. Jsou výhodné zejmé-
na v budovách, kde je kladen( kabeláže 

obtížné nebo nepřípustné. Snadno pro-
pojí i různé budovy, je-li mezi nimi přímá 
viditelnost. 

Jaké jsou jejich hlavni nevýhody? 
Dosahovaná rychlost přenosu (která 

navíc v praxi činí maximálně polovinu 
udávaně hodnoty) je pro některé nároč-
né aplikace příliš pomalá. Dalším pro-
blémem může být zabezpečení přenosu 
— vždy je snazší ‚odposlouchávat" pře-
nos, šířící se vzduchem, než přenos 
skrytým kabelem. Současné zabezpe-
čení bezdrátových počítačových sítí je 
však již dostatečné. 
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Co přináší náhrada kabelového 
propojení bezdrátovou sítí? 
• zvýšenou produktivitu: WLAN 

umožňuje vybudovat prakticky ničím 
neomezovanou počítačovou sit'v rámci 
areálu, s přístupem k Internetu, nabízí 
svobodu pohybu (změnu pracoviště) 
uživatelů při zachování jejich stálého 
připojení do počítačové sítě, 
• rychlé a jednoduché vytvořeni po-

čítačové sítě, 
• flexibilitu instalace — WLAN lze 

nainstalovat iv místech, kde není kabe-
lová sit' realizovatelná, umožňuje i jed-
noduché zřizováni dočasných sítí a je-
jich případné přemisťováni, 
• sníženi nákladů na zřízeni a pro-

voz počítačové sítě (žádná kabely), a to 
zejména v prostřed Ich s častými změ-
nami, 
• snadné přizpůsobení potřebám — 

rozšíření počítačové sítě a její opětná 
konfigurace nejsou nikterak složiti, sta-
čí připojit k uživatelově počítači adaptér 
pro bezdrátovou LAN, 
• interoperabilita —většina zařízení 

spolu spolupracuje, i když jsou od růz-
ných výrobců. 

Co je to IEEE 802.11x? 
Pod označením IEEE 802.11x se 

skrývá soubor specifikací, vydaných re-
nomovanou mezinárodní standardizač-
ní organizaci IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers) pro techno-
logie WLAN. Pad( mezi ně: 

IEEE 802.11 — Základní standard 
pro bezdrátové technologie, definující 
přenos rychlostí 1 nebo 2 Mb/s v kmi-
točtovém pásmu 2,4 GHz ISM s využi-
tím modulace FHSS nebo DSSS. 

IEEE 802.11a —Vysokorychlostní fy-
zická vrstva v pásmu 5 GHz pro přenos 
dat rychlostí až 54 Mb/s, používá modu-
laci OFDM (Orthogonal Frequency Divi-
sion Multiplexing). 

IEEE 802.11b —Vysokorychlostní fy-
zická vrstva v pásmu 2,4 GHz pro pře-
nos dat rychlosti až 11 Mb/s. 

IEEE 802.11d —Specifikace pro pro-
voz v dalších doménách. • 

IEEE 802.11e — IEEE standard, de-
finující kvalitu služby pro různé typy 
přenosů (data, video, hovor) v bezdrá-
tových sítích. 

IEEE 802.11f — Definice IAPP (Inter 
Access Point Protocol), což je technolo-
gicky postup (nikoliv protokol). 

IEEE 802.11g — Vysokorychlostní 
rozšíření fyzické vrstvy přenosu v pás-
mu 2,4 GHz pro rychlosti do 54 Mb/s. 
Používá modulaci OFDM (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing) a je 
zpětně kompatibilní se zařízeními pro 
802.11b. 

IEEE 802.11h — Rozšíření pro sprá-
vu vysílaného spektra a výkonu v pas-
mu 5 Ghlz pro Evropu. 

IEEE 802.111— IEEE standard pro 
zvýšené zabezpečeni bezdrátových 
počítačových sítí. 

IEEE 802.11n — IEEE WLAN stan-
dard pro rychlosti přenosu 100 Mb/s 
a 320 Mb/s. 

Proč WLAN pracuji 
v kmitočtovém pásmu 2,4 GHz? 
Toto kmitočtové pásmo bylo vyhra-

zeno FCC pro využiti v průmyslových, 
vědeckých a zdravotnických aplikacích 
(ISM, Industrial, Scientific and Medical). 
Později bylo povoleni rozšířeno i na 
bezdrátové počítačové sítě. V součas-
nosti je za daných podmínek (protokoly, 
výkon) uvolněné pro bezlicenčn I využí-
vání. 

Ruší se navzájem technologie 
Bluetooth a WLAN? 

Tyto technologie lze používat sou-
časně. Protože využívají rozdílné typy 
modulací (Bluetooth používá Frequen-
cy Hopping a většina WLAN sítí Direct 
Sequence Spreading), jeví se navzájem 
pouzejako šumové pozadí a nemělo by 
navzájem docházet k ovlivnění kvality 
ani rychlosti přenosu. 

Co je to šířka pásma (bandwidth)? 
Populárně řečeno je to objem přeno-

sové kapacity dostupné v kterýkoliv 
okamžik v počítačové síti. Dosažitelná 
šířka pásma závisí na nèkolika pare-
metrech, jako je rychlost přenosu dat 
mezi v síti propojenými zařízeními, režie 
používaných protokolů a provozu, počet 
uživatelů a typ zařízeni, použitý k připo-
jenf počítače do sítě. Lze to populárně 
srovnat s trubkou, u které je kapacita 
průtoku určena jejím průměrem — dim 
má trubka větší průměr, tim vice vody 
ji může protéct. 

Standard 802.11b poskytuje šířku 
pásma 11 Mbps, 802.11a a 802.11g 
poskytuji šířku pásma 54 Mb/s. 

Jaké jsou stanaardni 
konfigurace WLAN? 

Sit Peer-to-Peer (tzv. režim Ad-
Hoc) —tato nejjednodušší WLAN je slo-
žena ze dvou či vice počitačů, vybave-
ných bezdrátovým adaptérem. Počíta-
če spolu vytvoř' samostatnou počitačo-
vou sit', pokud jsou vzájemně v dosahu. 
Takováto síť nepotřebuje žádné nasta-
vování, stačí jen na všech počítačích 
zvolit režim Ad-Hoc. 

Přístupový bod (Access Point) 
a několik klientů (tzv. režim Infra-
structure)— s instalovaným přístupo-
vým bodem mají klientské stanice při-
stup ke (kabelové) LAN a k sobé navzá-
jem. Přistupový bod je přístroj, připoju-
jící bezdrátové klientské stanice ke ka-
belové počítačové síti LAN. Klientských 
počítačů může být velké množství. 

Více přístupových bodů (Access 
Point) a tzv. roaming — běžný přistu-
povy bod má dosah asi 100 m uvnitř, 
300 m ve volném prostoru. K pokrytí 
rozsáhlejšího prostoru (území) je proto 
zapotřebí vice přístupových bodů uspo-
řádaných tak, aby se jejich dosahy mfr-
ně překrývaly. Ve vhodném zapojeni si 
pak jednotlivé přístupové body mohou 
klienty při jejich pohybu v pokrytém úze-

• 

mi ,,predávar a zajisti tak nepřerušova-
nou a spolehlivou komunikaci. ' 

K čemu je zapotřebí 
tzv. Access Point? 

Access Point (AP) je zapotřebí pro 
přistup k počítačové síti, pro pouhé vzá-
jemné propojeni počítačů Peer-to-Peer 
zapotřebí není. Bezdrátová sit' potřebu-
je AP pouze tehdy, pokud se mají počí-
tače připojovat i ke kabelové síti LAN. 
AP až zdvojnásobí dosah vytvořené 
bezdrátové sitš, může částečně řídit 
provoz v počítačové síti a zvyšovat tak 
kvalitu i rychlost přenosu dat, může být 
i centrálním bodem pro připojení do 
lnternetu a propojeni s okolním světem. 

Kolik počítačů lze bezdrátově 
připojit k Access Pointu? 

Teoreticky lze k AP připojit až 254 
klientských počítačů. 

Kolik uživatelů může mít WLAN? 
Počet uživatelů WLAN je teoreticky 

neomezený. Může být rozšiřován jed-
noduše přidáváním přístupových bodů 
(AP) ve vhodných vzdálenostech. Při-
dáváním prekeajfcfch se AP, pracu-
jících na různých kmitočtech (kaná-
lech), lze rozšířit i počet uživatelův ob-
lasti jednoho AP. Lze používat al tři pře-
krývající se kanály, aniž by docházelo 
ke vzájemnému rušení. 

Kolik přístupových bodů je 
zapotřebí pro určitou oblast? 
Počet přístupových bodů záleží na 

okolním terénu a počtu a vzdálenos-
tech (okruhu) klientů sítě. Jiná je situa-
ce, je-li v dané oblasti pouze několik 
skupin uživatelů (pak nemusí být pros-
tor pokryt kompletně), jiná pokud jsou 
uživatelé rozptýleni vdaně oblasti rov-
noměrně. 

Co je to Infrastructure Mode 
(režim infrastruktury)? 

Infrastructure mode je síť vytvořená 
z počitačů a pflstupovych bodů (AP). 
Může pro pojovat bezdrátové sítě s ka-
belovými LAN, umožňovat bezdrátově 
připojeným počítačům přístup ke zdro-
jům v kabelových sítích (jako jsou různé 
servery) a přistup k Internetu. Zjedno-
dušeně řečeno zajišfuje připojení ke ka-
belové komunikační infrastruktuře. 

Co je to roaming? 
Tento pojem je známý z GSM síti 

mobilních telefonů —jde o zajištěni trva-
lého připojeni uživatele k síti, i když se 
vdané oblasti pohybuje a je tak nutné 
ho (automaticky) připojovat k různým 
přístupovým bodům. Je nutné zajistit, 
aby klientský počítači přístupová body 
v dané oblasti používaly stejné frek-
venční kanály. 

Jsou WLAN bezpečné? 
Dá se říci, že WLAN jsou velmi bez-

pečné. Protože bezdrátové technologie 
mají své základy ve vojenských apli-
kacích, zajištění bezpečnosti v použí-
vaných zařízeních i protokolech bylo 
vždy prvořadé a dá se tic', że typicky 
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jsou bezdrátová sítí bezpečnější než 
sítě kabelová. Všichni uživatelé bezdrá-
tových sítí se mohou přihlašovat po-
moct kombinace údajů, které prakticky 
vylučuji přistup neautorizovaných osob 
do sítě. Citlivá data nebo cely provoz 
mohou byt šifrovány, čímž se dále zvy-
šuje jejich zabezpečení. 

Co je to šifrovací klič? 
Šifrovací klič je skupina alfanume-

rických znaků (písmen a/nebo číslic), 
umožňujrci přenášená data zašifrovat 
a poté zase rozšifrovat, aby mohla byt 
bezpečné přenášena mezi klienty sítě. 
Po zadáni a uloženi šifrovacích klíčů 
probíhá celý proces automaticky bez 
další účasti obsluhy počítače. 

Co je to MP? 
WEP (VWed Equivalent Privacy) je 

bezpečnostní mechanismus definovaný 
v rámci standardu 802.11 a navržený 
tak, aby se zabezpečeni bezdrátového 
přenosu vyrovnalo zabezpečeni přeno-
su po kabelu. Klíč WEP je uživatelem 
definovaný řetězec znaků, používaný 
k zašifrováni a následnému rozšifrováni 
dat. WEP umožňuje správci sátě defino-
vat sadu přístupových klíčů pro uživa-
tele bezdrátové sítě, které jim umožni 
přístup k síti a zabrání v přístupu kaž-
dému, kdo odpovídající klíč nezná. 
WEP v současnosti používá dva typy 
klíčů — o deice 40/64 bitů a 128 bitů. 

Jaký je rozdíl 
mezi 64 a 128 bitovým WEP? 
Nižší úroveň šifrování WEP používá 

40 bitů jako tajný klič uživatele (který 
si uživatel volí) a 24 bitů dlouhý iniciali-
začni vektor, na který nemá uživatel vliv. 
WEP 128 také používá 24 bitů dlouhý 
inicializadni vektor, ale uživatelský tajný 
klíč má délku 104 bitů. Deist klíč zajištu-
je lepší zabezpečení, ale je časově i vý-
konnostně náročnější na zpracováni 
v používaných zařízeních. Aby byla 
možná komunikace mezi uživateli, musí 
obě strany používat stejný typ a úroveň 
zabezpečení. 

Lze kombinovat v jedné síti 
zařízeni od různých výrobců? 
Právě kvůli tomu bylyzavedeny výše 

popsané standardy IEEE 802.11x, tak-
že pokud zařízení tyto standardy 

jsou schopná navzájem spolupraco-
vat. Zařízeni kompatibilní se standar-
dem 802.11b bývají označená logem 
W -Fi, zařízeni kompatibilní se standar-
dem 802.11a bývají označená logem 
W-Fi5 (pracuji v kmitočtovém pásmu 
5 GHz). • 

Co je to SŠID (nebo ESSID)? 
SSID nebo ESSID je unikátní identi-

fikátor o deice 32 znaků, připojovaný 
k hlavičce paketů, posílaných přes 
WLAN, a fungujejako „heslo K pro mobil-
ní zařízení, snažící se připojit k danému 
přístupovému bodu (AP). Tyto identifi-
kátory od sebe tak odděluji různé sítě 
WLAN, takže všechny přístupové body 
a všechny přístroje, které se k nim mají 

do konkrétní počítačoví site připojit, 
must užívat totožné SSID. Protože 
SSID je přenášen v paketech jako tex-
tový řetězec, lze ho z monitorovaného 
přenosu snadno přečíst a nenahrazuje 
takzabezpečenf sítě. Na SSID se často 
odkazuje jako na jméno sítě, protože to 
v podstatě je název, identifikující tu kte-
rou bezdrátovou sit 

Co je to WI-Fi? 

W -Fije komerční označení (ochran-
nä známka) používaná k označeni kom-
patibility zařízeni pro WLAN. Zkratka 
je odvozená z »Wireless Fidelity' a inspi-
rovaná známým Produkty takto 
označená spolu budou spolupracovat, 
i když budou od různých výrobců. Testy 
zařízeni a udělováni certifikacezajištuje 
mezinárodní organizace WECA. 

Co je to WPA? 
WPA (W-F/ Protected Access)je za-

bezpečovací technologie pro bezdráto-
vé sítě, výraznezdokonalujici autentifi-
kačni a šifrovací funkce výše popsa-
ného WEP ( Wred Equivalent Privacy) 
— poskytuje tak dokonalejši zabezpe-
čenlkomunikace v bezdrátové síti a pří-
stupu do této sítš. Byla vyvinuta po od-
haleni mnoha nedostatků WEP a dnes 
ho již prakticky nahradila. Jednou ze 
základních technologií WPA je tzv. 
Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). 
Dalším klíčovým komponentem je za-
budovaná autenfifikace, kterou WEP 
neposkytuje. Tim se stal WPA srovna-
telnš bezpečny jako VPN tunel s WEP, 
přičemž se snáze spravuje i používá. 

Jak WPA pracuje? 
V bezdrátová síti s WPA se klient 

nejprve přidruží k určitému přístupové-
mu bodu (AP). Každý AP blokuje přístup 
k LAN do té doby, než uživatele identifi-
kuje. Pokud projde klient ověřením své 
identity, je připojen k LAN, v opačném 
případě zůstane odblokován. Když se 
klient (po autentifikaci) ()hoop k sib, au-
tentifikačni server odešle klientovi i pří-
slušnému přístupovému bodu šifrovacl 
klíč TKIP, který je následně používán 
k zašifrováni a rozšifrování komunikace 
mezi oběma body. 

Lze WPA používat i v domácích 
sítích a malých firmách? 

WPA má speciální režim pro využiti 
v těchto menších sitích, které nemají 
vlastní autentifikačnI server. V tomto re-
žimu, nazývaném Pre-Shared Key (pře-
dem sdílený klič), uživatel ručně vloží 
šifrovací klič do svého AP nebo brány 
a do každého počitače, který se bude 
do dané bezdrátové sítě připojovat. 
WPAodtud a utomaticky tento klíč pře-
vezme a použije ho k šifrování provozu 
mezi autorizovanými zařízeními. 

Co je to WiMAX? 
1/44MAXje nezisková organizace, za-

ložená předními společnostmi, vyrábějí-
cími komunikační součástky a zařízení, 
jejímž úkolem je propagovat a potvrzo-
vat kompatibilitu zařízeni pro širokopás-

movou bezdrátovou komunikaci podle 
standardu IEEE 802.16. Standard IEEE 
802.16 definuje specifikaci pro pevné 
širokopásmové bezdrátové systémy, 
využívající architekturu point-to-multi-
point (PMP). Zajištuje přenosové rych-
losti až 70 Mb/s a nízkou latenci, potřeb-
nou pro přenos zvuku a videa. Tato zaří-
zen í a jejich využíváni urychluji rozvoj 
širokopásmového připojení k I nternetu 
tím, že realizuji tzv. „poslední flair 
připojeni koncových uživatelů (bezd rá-
tové připojení je mnohem jednodušší 
a levnější než položeni kabelu). 

Jaký je běžný dosah WLAN? 
Dosah WLAN závisí na okolním te-

rénu. Pfistupově body (AP) mají typicky 
dosah 100 m uvnitř budov a 300 mna 
volném venkovním prostranství. Z po-
chopitelných důvodů je vhodné umist'o-
vat přístupové body (AP) do středu 
předpokládaných uživatelů s minimem 
překážek mezi AP a jednotlivymi klienty. 

Procházejí rádiové signály zdmi? 
Průchod rádiového signálu pevnými 

překážkami závisí na materiálech, ze 
kterých jsou zhotoveny. Obecně lze říci, 
že průchodu signálu zabráni veškeré 
kovové materiály a materiály s velkým 
obsahem vody. Průchod betonovou zdi 
signál zeslabf v závislosti na její tloušt-
ce a na množství v betonu zabudova-
ného železa. 

Jak jsou bezdrátové sítě rychlé? 
Standardy 802.11b a 802.11a/g de-

tinuji maximální přenosové rych lost' 11 
Mb/s a 54 Mb/s. Skutečná rychlost pře-
nosu uživatelských dat je obvykle výraz-
ně nniižžššíí vzhledem k nutným režijním 
přenosům použitých přenosových pro-
tokol ů, k rušeni a výpadkům, způsobe-
nym kolísán intenzity signálu. Kvalita 
přenosu se snižuje se vzdáleností od 
přístupového bodu (slábnuti signálu, 
růst rušeni a šumu) a většina zařízeni 
proto umí automaticky přecházet na 
nižší přenosové rychlosti, aby zajistila 
spolehlivější přenos. 

Rug mikrovinné trouby a mobilní 
telefony bezdrátové síté? 

Obě tato zařízeni pracují ve stejném 
kmitočtovém pásmu (2,4 GHz) jako 
bezdrátové sítě standardu 802.11b. 
Mohou tedy způsobovat rušení; ve vět-
šině případů ale pouze zpomalí komuni-
kaci a nezpůsobí přerušení přenosu. 
Každopádně je vhodné udržovat tato 
zařízen( co nejdále od sebe. V případě 
rušeni lze vyzkoušet i zménu kanálu, 
na kterém bezdrátová sit' pracuje. 

Jaké jsou-nejčastéjší překážky 
a rušení v bezdrátových sítích? 
Při budování bezdrátové sítě je za-

potřebí vzít v úvahu všechny fyzické 
překážky (zdi, stropy, nábytek ap.), sta-
vební materiály (kovové dveře, železo-
beton, hliníkové prvky) a elektrické pří-
stroje v oblasti (monitory, elektrické mo-
tory, mikrovinná zařízeni). 

(Z intemetových zdrojů) 
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Ruby on Rails — Form Helpers Cheat Sheet 
httplislash7.comicheatsšorm_helpers.pdf 

Ruby on Rails — What Goes Where? Cheat Sheet 
httplislash7.coirt/cheats/rails files cheatsheetpdf 

Unix/Linux 

GNU screen: quick reference 
httpl/aperiodic.nejscreen/quick reference 

LINUX Administrator's Quick Reference Card — PDF 
http://tigerla.asu.edu/Quick RefAinux quickretpdf 

Linux Shortcuts and Commands 
httpl/www.unizguide.netdinuMinuxshortcuts.shtml 

Unix Cheat Sheet 
http://www.pixelbeatorg/cmdline.html 

Treebeard's Unix Cheat Sheet 
http://www.rain.org/967emkummenmix.html 

Unix Command cheat sheet 
http://Www.stoppycode.neUniV 

XML technologie 

Fusebox 4.1 XML Cheat Sheet 
http://www.dopelly.com/pages/fuseboxxmlcheatsheetcfm 

XML TopicMaps 1.0 — Quick Reference Card— PDF 
httplirefcards.com/downloacVbj/xtm-1.0.pdf 

XML Quick References — PDF 
http://www.mulbenytech.corniquickref/XMLquickretpdf 

XML Schema — Structures Quick Reference — PDF 
http://Www.xml.dvint.com/docs/SchemaStructuresQR-2.pdf 

XML Schema — Data Types Quick Reference — PDF 
http://www.xml.dvintcom/docsOESchemaDataTypesQR-2.pdf 

XSL FO Reference — PDF 
http://www.zvon.org/OutpuUcheatsheets/cheatsheet list html 

VoiceXML Reference — PDF 
http://www.zvon.orgeutpuUcheatsheets/cheatsheet listhtmt 

MathML Reference — PDF 
httpi/www.zvon.org/Outputicheatsheets/cheatsheet list html 

XML Schema 2001 Reference — PDF 
http://www.zvon.orgeutputtheatsheets/cheatsheet list html 

XML Schema 2000/10 — PDF 
http://www.zvon.org/Outputicheatsheetskheatsheet listhtml 

XSLT Quick References — PDF 
http://www.mulberrytech.comiquickrePXSLT lquickref-v2.pdf 

XSLT Quick Reference Card — PDF 
httpi/refcards.com/download/deepx/XSLT-1.0.pdf 

XSLT Reference http://www.topxml.comhel/XSLTRetasp 

Různé 

Mozilla Thunderbird Cheat Sheet 
httpirlesliefranke.cotnees/referencer 

thunderbirrIchealsheethtml 
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Mozilla Thunderbird Cheat Sheet — PDF 
httplAesliefranke.comffiles/reference/ 

thunderbirdcheatsheetpdf 

Quicksilver Cheat Sheet — PDF 
http://mysite.verizon.net/hmelman/QSRetpdf 

Regular Expression Cheat Sheet (NET) 
http://regerlib.comeheatSheet aspx 

Schematron Reference — PDF 
http://www.zvon.org/OutpuUcheatsheets/ 

cheatsheet listhtml 

Smarty Cheat Sheet for template designers 
http://www.somevvherein.neüblogPp=326 

Textile Reference 
http://hobix.cornItextile/ 

htaccess Cheatsheet 
http://www.thejackotcom/htaccess-cheatsheet/ 

JSP 2.0 XML Cheat Sheet 
http://ndpsoftware.corn/JSPXMLCheatSheethtml 

Latex Cheat Sheet 
http://www.stdoutorg/%7Ewinston/latex/ 

mod_rewrite Cheat Sheet — PNG 
http://www.govelackdaniels.com/mod rewrite_cheat sheetpng 

modiewrite Cheat Sheet— PDF 
httpl/wwwilovejackdaniels.com/mod rewilte_cheat sheetpdf 

Oracle PL/SQL Cheatsheet 
http://www.yagc.ndo.co.uk/cheatsheets/pisql cheatsheethtml 

EASY ELECTRO 
Český program EasyElectro— výpočty pro eleictroniku snadno a rychle je sada tabulek, výpočtů a pře-

vodů z oblasti elektroniky a elektrotechniky. Je určen pro radioamatéry, konstruktéry, technické pracovníky 
a studenty. 

EasyElectro obsahuje pět základních modulů — Tabulky, 
Převody, Veličiny, Zapojen! a Ostatni, které dohromady obsa-
huji více než 50 položek: 

Tabulky 
Elektromagnetické spektrum, Jádra transformátorů, Přehled jedno-

tek poulivaných v elektrotechnice, Přehled násobků používaných ve 
spojeni se základními jednotkami, Průměry otvorů při vyřezáváni závitů, 
Řecká abeceda, Porovnávací tabulka univerzálních, usměrňovacich 
Zenerových diod Tesla, Porovnávací tabulka univerzálnichtranzistorů, 

Pracovnt limity napětí a teplot a tolerance stabilizátorů 78xx/79xx, 
Výrobni řady součástek, Vypinaci proud trubičkových pojistek, Základni 
zapojeni tranzistorů — společná báze, kolektor a emitor, Zatižitelnost 
plošných spojů. 

Převody 
Přepočet průměru kabelu na průřez a naopak, Stupeň krytí elektric-

kých předmětů, Převod teplot ve čtyřech stupnicich, Barevný laid cívek. 
Barevný kód diskových kondenzátorů Tesla, Barevný kód rezistorů, 
Barevný kód tantalových kondenzátorů, Značeni keramických konden-
zátorů LCC-Thomson a Testa. 

Veličiny 
VýpodyelektrickéhoWkonu/přikonu, času, elektrické práce, výpo-

čet nákladů na provoz zařízeni, Výpočty kapacity, napěti nabíjecího 
průběhu a uložené elektrické energie pro kondenzátor a výpočty in-
dukčnosti, budicího proudu a magnetické energie pro cívku, Kmitočet, 
*ova délka a doba periody, Výpočty indukčnosti pro nizkofrekvenčni 
cívky jednovrstvé a křížové bez jádra a pro vysokofrekvenčni cívky 
s jádrem, Výpočty elektrického napětí, vzdálenosti desek a intenzity 
elektromagnetického pole, Výpočet kapacity a náboje kondenzátoru. 
Výpočty zaměřené na Ohmüv zákon, Výpočty kmitočtu, kapacity 
kondenzátoru a kapacitniho fázového odporu pro zapojení s konden-
zátorem a výpočty kmitočtu, Indukčnosti cívky a Induktivního jalového 
odporu pro zapojeni s cívkou, RLC v oevodu střidaveho proudu, 
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Rezonančni obvody—výpočty kapacity kondenzátoru, indukčnosti civky 
a rezonančního kmitočtu, Výpočty maximální, efektivní a středni hodnoty 
napěti a proudu, výpočet střidavéhovýkonu/pčikonu, Řazeni součástek 
—paraleInt a sériová kombinace rezistorů, cívek a kondenzátorů, Úroveň, 
útlum, zisk a výkon. 

Zapojeni 
Výpočet monostabilní ho a astabilniho klopného obvodu s časova-

čem 555, Výpočet zatiženého a nezatiženého déliče napšti, Násobič 
střídavého napětí — kapacity kondenzátorů, velikost napiti na nich 
a výsledné napěti, Výpočty předřadných rezistorů pro LED a Zenerovy 
diody, Vypočet reproduktorových výhybek pro dvoupásmové a tři-
pásmové reprosoustavy, Rozsahy měřicích přístrojů — ůprava rozsahu 
ampérmetru a voltmetru, Výpočet jednocestného, dvoucestného, must-
kového a symetrického usměrňovače s filtrací výstupniho napěti nebo 
bez filtrace, Základnizapojent stabilizátorů 78xx/79)x, Zdvojovač stři-
davého napěti. 

Ostatní 
Výpočet pasivniho a aktivního chladiče součästek. Kombinace 

rezistorů (kombinace 2 až 5 rezistorů), NabljentNybijeni NiCd a NiMH 
akumulátorů —výpočty nabijeciho proudu, délky nabíjeni, kapacity ba-
terie, výdrže baterie při vybijeni konstantním proudem a poměru nabí-
jecího nebo vybijeclho proudu ke kapacitě baterie, Stupnice viceůče-
lového měňclho pfistroje. Výpočet odstupu dvou cizich napěti (typicky 
signál/šum), Synchronní otáčky elektromotorů, Výpočet transformá-
toru pro jádro typu El pro až dvě sekundärni vinuti, výpočet autotrans-
formátoru a výpočet výkonu neznámého transformátoru. 

Program EasyElectroje shareware a lze ho zdarma pou-
žívat 30 dni, licence pro jeho nekomerční využívání stojí 
340 Kč a platí pro tři počítače. Program lze stáhnout z webu 
www. mdas. cz. 
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TECH NICKg ZAJÍMAVOSTI 
Na našem trhu se v posledním wee 

objevily cenové dostupné výrobky čín-
ské firmy Seery k elektronickému ovlá-
dání přístupu do objektů — může to být 
zajímavá výzva k tomu pohrát si a nain-
stalovat si takové „otevíránh doma. 

Klávesnice K3 

se zabudovanou čtečkou RFID 

Klávesnice K3 je určená k otevírání 
dveří nebo ovládání zabezpečovacích 
systémů. Po zadání čtyřmístného kódu 
sepne výstupní relé na nastavený čas 
1 až 99 vteřin. Kromě čfselného zadání 
kódu z klávesnice lze výstupní relé ovlá-
dat i prostřednictvím bezkontaktrůch 
RFID karet a přívěsků (v klávesnici je 
zabudována jejich ůtečka). 

Do paměti klávesnice lze uložit až 
1000 různých kódů a každému přiřadit 
pevně misto v paměti. Kromě ovládání 
výstupnlho relé mä klávesnice ještě 
funkci alarmu. Lze k ni připojit libovolný 
externí kontakt (např. dveřní, okenní 
apod.) a definovat, na jaký stav má sys-
tem reagovat (spojení, rozpojení). Po 
aktivaci tohoto alarmového vstupu se 
spustí hlasitý zvukový signál ze zabu-
dovaného akustického měniče a sepne 

Klávesnice K3 se čtečkou RFID 

se alarmový výstup. Naprogramováním 
lze definovat délku sepnuti alarmového 
výstupu v rozsahu 1 al 99 vteřin. Alarm 
může být spuštěn nejen externím vstu-
pem, ale i otevřením krytu, několikaná-
sobným chybným zadáním kódu nebo 
opakovaným přiložením neznámých 
karet RFID. Veškerá nastavení se pro-
vádějí po zadáni al osmimístného mas-
ter kódu. Pro zvýšení bezpečnosti lze 
definovat, zda má výstupní relé sep-
nout po přiložení karty RFID, po zadání 
správného kódu, a lze vyžadovati obojí 
současné, tzn. nejprve přiložit kartu 
a poté zadat ověřovací kód. 

Klávesnice se napájí ze zdroje 12 V, 
má klidový odběr 100 mA, kontakty vý-

stupraho relé lze zatížit proudem až 2 A 
při napětí 12 V, kontakty alarmového 
výstupu proudem 150 mA. Čtecí vzdá-
lenost karet RFID je 5 až 10 cm. 

Klávesnice K3 pracuje v rozsahu 
teplot od -20°C do +60°C. Cena K3 se 
pohybuje okolo 1200 Kč včetně DPH. 

Přístupový system BC-2018 

Přístupový systém BC-2018 

Kompaktní přístupový system s klá-
vesnici BC-2018 sdružuje biometrický 
snímač otisků prstů a klávesnici pro za-
dáváni přístupových kódů (a programo-
vání systému). Do paměti je možné ulo-
žit al 800 přístupových údajů uživatelů, 
ke každému se dá přiřadit přístupový 
kód a dva otisky prstů. 

System BC-2018 zajištruje nejen pří-
stupové funkce, ale i alarm. Elektrickým 
vstupem pro spuštěni alarmu může být 
např. dveřní kontakt nebo kontakt libo-
volného čidla (PIR, ultrazvuk, tlakový 
spínač ap.), výstupem je kontakt relé 
pro prime spínání elektromagnetického 
dveřního zámku (až 5A) a kontakt alar-

Přístupový system BC-2018 zevnitř 

mového výstupu (např. na sirénu). Vý-
stupn í kontakt (otevřeni dveří) může být 
aktivován přiložením prstu, zadáním 
správného kódu nebo obojím, tedy nej-
prve přiložením prstu a následriš zadá-
nim kódu. Programování, tedy přidává-
ni dalších uživatelů a editace stávají-
cích pozic, probíhá po přepnutí zatIzeni 
do programovacího módu. Vstup do 
programovacího módu je zabezpečen 
master kódem. V programovacím reži-
mu lze take nastavit délky sepnuti vý-
stupnfho relé a alarmového výstupu od 
0 do 99 vteřin. Další možnosti je nasta-
vení desetiminutového blokování systé-
mu nebo spuštění alarmu po opakova-
ném zadání špatných údajů nebo po 
čtyřech neplatných pokusech o zadánt 
kódu. Standardním sériovým rozhraním 
Wegand lze system připojit ke většině 
zařízení jiných výrobců, kteří rozhraní 
Weigand používají. Lze nastavit datový 
výstup Wegand 26 nebo Wegand 34. 

Napájecí napětí systému BC-2018 
je 12 V, odběr proudu v klidu 170 mA, 
zatížení výstuprgho kontaktu relé 5 A, 
zatížení výstupniho kontaktu alarmu 
150 mA, klávesnice má 12 podsvetle-
ných tlačítek a tři stavové LED a pracuje 
v rozmezí teplot -20°C až +60°C. Roz-
měry zařízení jsou 165 x 90 x 32 mm, 
váha 250 g a cena na našem trhu asi 
4300 Kč včetně DPH. 
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Klevesnice BC-2000 se čtečkou RFID 

Klávesnice BC-2000 

se zabudovanou čtečkou RFID 

Masivní klávesnice s podsvětlenými 
tlačítky, pohledný výrobek z nerezového 
plechu. Funkčně je shodná s výše po-
psanou klávesnici K3 — má tedy rovněž 
zabudovanou bezdotykovou štečku ka-
ret nebo přívěsků RFID, výstupní kon-
takty pro otevírání dveří a pro alarm, 
možnost volby otevření zadaným k6-
dem, přiložením karty RFID nebo obo-
jím společně. 
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Rozměry klávesnice BC-2000 jsou 
128 x 82 x 28 mm, váha 500 g, napájeni 
12 V/100 mA v klidu. 

Cena klávesnice BC-2000 je okolo 
2000 Kč včetně DPH. 

Klávesnice KS 

Nejnovějším provedením přístupové 
klávesnice se zabudovanou čtečkou 
karet a přívěšků RFID je typ K5. Ce-
lokovové provedeni jě určeno zejme-
na do náročného prostředí a ,špatného 
počasí'. Klávesnice je funkčně prakticky 
shodná s výše popsaným typem K3, 
navíc má pravděpodobně indikaci otev-
řených dye (jsou-li samozřejmě vyba-
vené potřebným kontaktem) a možnost 
připojeni externího zvonkového tlačítka. 
Cena klávesnice K5 je okolo 1900 Kč 
včetně DPH. 

Klávesnice K5 se CteCkou RF1D 

eteška karet RFID LR110 

Samostatná kompaktní vodotěsná 
čtečka karet a přívěsků RFID. Trans-
pond& EM RFID 125 kHz přečte na 
vzdálenost až 10cm. čtečka má sériový 
datový výstup Wegand 26 a RS485. 
Má indikační LED a vydává zvukový 
signál. čtečku je možné připojit k mo-
dulu ACM12 v systému Digiplex EVO 
nebo k jiným systémům s rozhraním 
Wiegand 26. Napájí se z 12 V/60 mA, 
rozměry jsou 46 x 120 x 25 mm, roz-
sah pracovnich teplot -10°C až +50°C. 
Cena na našem trhu se pohybuje okolo 
1000 Kč včetně DPH. 

&sake karet RFID LR-110 

Digitální měřič spotřeby 

elektrické energie AS8118 

Integrovaný obvod AS8118 je velice 
přesný jednofázový obousměrný inte-
grovaný měřič spotřebované elektrické 
energie. Svými vlastnostmi výrazně 
překračuje náročné požadavky normy 
IEC1036 pro elektrické wattmetry a je 
ideální pro konstrukci samostatných 
měřičů spotřeby. üdaje o spotřebě elek-
trické energie, naměřené obvodem, 
jsou přímo převedeny na odpovídající 
počet impulsů pro pohon elektromecha-
nického šítače s dvoufázovým kroko-
vým motorem. K dispozici je i možnost 
připojení mikroprocesoru a rozšířeni 
o další funkce. 

Základní vlastnosti: 
• maximálně přesní měření výraz-

ně překonávající požadavky IEC1036 
s chybou 0,1%, 
• programovatelný kmitočet vý-

stupních impulsů, anti-creep, kalibrace, 
• možnost opakovaného přepro-

gramování, 
• je vyžadován pouze minimální 

odpor proudového bočniku (300 gť1), 
• přimé řízení elektromechanické-

ho čftače a LED indikátor, 
• vysokofrekvenční výstup pro rych-

lou jednobodovou kalibraci, 
• zabudovaná integrovaná napěto-

vá reference, monitorování napájecího 
napětí, 
• obousměrné měření proudu s vy-

vedeným indikátorem aktuálního směru 
proudu, 
• provedení PDIP-18 i SOIC-18. 

V jediném pouzdru jsou integrovány 
všechny potřebné bloky — analogově-
digitálni převodniky pro napětí a proud, 
digitální filtry, blok určený pro zpraco-
vání a vyhodnocení naměřených hod-
not, kontrolní blok i paměť pro kali-
brační a konfigurační hodnoty. Progra-
mován ím i osazeného obvodu je možné 
nastavit vstupní zisk, anti-creep práh, 
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obvod AS8118 
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elektrického 
proudu 

počet impulsů na jednotku příkonu i ka-
librační údaje. Integrovaná funkce anti-
creep se stará o to, aby obvod AS8118 
neprodukoval na svých pinech při odpo-
jené zátěži naprosto žádné impulsy. 
Obvod AS8118 poskytuje tři druhy im-
pulsnIch výstupů — impulsy pro přímé 
ovládání krokového motoru elektrome-
chanického čitače, LED indikující aktu-
ální spotřebu a speciální vysokofrek-
venční výstup pro rychlou jednobodo-
vou kalibraci systému. 

Cena obvodu se pohybuje okolo 
60 Kč včetně DPH. 

Blokové schema 10 AS8118 
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www.wolframalpha.com 

WolframlAlpha je unikátní projekt, jehož dlouhodobým 
cílem je zpřístupnit špičkově znalosti a technologické mož-
nosti co nejširšímu okruhu lidi, v rámci všech profesi a všech 
úrovni vzdělávání. Shromažďuje a zpracovává veškeré ob-
jektivní údaje, implementuje na né všechny známe modely, 
metody a algoritmy a umožňuje zpracovat počítačem všech-
no, co může být počítačem zpracováno. Staví na dlouhodo-
bých i nejnovějších poznatcích vědy a dalších uspořádáních 
poznatků ve snaze poskytnout jediný společný zdroj, na který 
se může každý spolehnout pokud jde o získání správných 
odpovědi na všechny faktické dotazy. Snahou projektu je 
umožnit zcela volné slovní zadánl požadavku dotazu a pre-
zentovat co nejůpleši a nejpřehlednější výstupy. 

WolfrarnAlpha není internetový vyhledávač, veškeré in-
formace čerpá z vlastních, neustále doplňovaných databázi. 
V současnosti má k dispozici více než 10 triliónů datových in-
formaci, více než 50 000 typů algoritmů a modelů a lingvistic-
ké vybavení pro vice než 1000 oborů. Kód základní aplikace 
mä momentálně rozsah přes 5 miliónů řádků v symbolickém 
jazyku softwaru Mathematica, jehož autorem je také autor 
tohoto webu Stephen Wolfram. Aplikace pracuje na špičko-
vém technickém vybaveni v počítačových clusterech třídy 
superpočítačů a maximálně využívá nejnovější webovä i po-
čítačové technologie. 

Několik obrázků mo/nä řekne vice, než dlouhý text. Podí-
vejte se a zkuste si zadat třeba nějaké datum, město, dva 
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Radiozapalovač 
Rudolf Vávra 

(Dokončeni) 

Produkce zapalovačů rostla ohromnou 
rychlosti. Od konce roku 1944 se na vý-
robě podílelo 87 dodavatelů a denní pro-
dukce činila 40 tisíc zapalovačů. Zvětšeni 
objemu výroby a technologické inovace 
snížily cenu zapalovače ze 732 dolarů 
v roce 1942 na 18 dolarů v roce 1945. 

Tempo nárůstu výroby bylo pozoru-
hodné. V rozmezí let 1942 a 1945 bylo 
vyrobeno 22 miliónů zapalovačů. Také 
kvalita výroby musela být mnohem vyšši 
než kdykoliv předtím. Zapalovač obsaho-
val asi 300 součástí. Aby bylo dosaženo 
celkové spolehlivosti 97 %, musela mít 
každá z nich kvalitu 0,9999. 

Celková cena výzkumu, vývoje a vý-
roby činila zhruba 1 miliardu dolarů — pou-
hé tři dny (!) válečných výdajů, které pod-
le vyjádřeni velitelstvi námořních operaci 
zkrátily válku o celý rok. 

Konstrukce a popis 
funkce zapalovače 

Rádiový přibližovací zapalovač je hla-
vového typu s ogiválním nosem, který na-
vazuje na obrys střely. Zapalovač reaguje 
na přiblížení k c1ľ, kterým mule být kro-
mě letadel také vodní hladina, zemský po-
vrch nebo jiný objekt odrážející vhodným 
způsobem elektromagnetický signal. 
Funkce je stejná ve dne iv noci. Zapalo-
vače jsou vybaveny pojistnými mecha-
nismy zabezpečujicími manipulační, hlav-
ňovou i maskovou jistotu. 

Hlavními funkčnimi částmi zapalovače 
jsou: vysilač-prijimač, zesilovač, obvod 
automatického vyrovnáni citlivosti (AVC), 
spouštový obvod, elektrická rozbuška 
a počinovä náplň, pojistné ústrojí a zdroj 
elektrické energie. 

Obr. 5. Vyzařovací 
diagram. Legenda: 
Effective sensiti-
vity pattern — vy-
zařovací diagram 
vysílače; pokud se 
letoun dostane do 
této oblasti, zapa-
lovač přivede stře-
lu k výbuchu. 
Fragmentation 
pattern — obrazec 
rozletu střepin. Po-
kud se v okamžiku výbuchu střely nachází cil v této oblasti, je v,elkä pravděpodobnost, 

že bude střepinami poškozen nebo zničen 
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Přijimač-vysilač tvoří oscilátor osa-
zený jednou elektronkou, civka a anténa. 
U prvních zapalovačů byla anténa tvořena 
kovovou čepici připevněnou k plastovšmu 
nosu zapalovače, kterou později nahradila 
zalitá drátěná smyčka. Trioda je vsazena 
do gumové objímky a spolu s ostatnimi 
součástmi je zalita voskem. Vyzařovací 
diagram (obr. 5) je navržen tak, aby co 
nejvice odpovídal intenzitě rozletu střepin. 

Po výstřelu a následné aktivaci elek-
trické baterie začne vysílač vyzařovat do 
prostoru nepřetržitý rádiový signal. Přijí-
mač-vysílač je zároveň schopen prijimat 
rádiové viny odražené od cíle. Amplituda 
odražené viny závisí na směru, vzdále-
nosti, tvaru, velikosti a materiálu cíle. 

Jak se střela bliži k cíli, zvětšuje se 
intenzita odražené viny a zároveň se mění 
fázový úhel mezi vysílaným a přijímaným 
signálem. Signal odražený od cíle se tedy 
střídavě přičítá a odčítá od signálu vysíla-
ného oscilátorem (obr. 6). 

Zesilovač se skládá ze dvou miniatur-
ních elektronek — triod nebo pentod (ve 
schématu označených V2 a V3) s pří-

Obr. 6. Schema zapojeni přibližovacího zapalovače MK 45. Elektronka Vl tvoří oscilá 
tor, elektronky V2 a V3 iesilovač, elektronka V4 je spínací tyratron. Rozbuška je 

připojena k vývodu SQUIB, obvod AVC a pojistné obvody nejsou zakresleny 

slušnými rezistory a kondenzátory. Jeho 
funkci je zesilovat amplitudu rozdílového 
signálu na výstupu oscilátoru. K výstupu 
zesilovače je připojena spoušť a obvod 
automatického vyrovnání citlivosti. 

Obvod automatického vyrovnání 
citlivosti (AVC) brání odpáleni střely sig-
nálem odraženým od mořské hladiny při 
střelbě na nízko letici cíle — zejména tor-
pédové bombardéry. Je složen z diody 
a filtračnich rezistorů a kondenzátorů (na 
schématu non( zakreslen). 

Spoušť je tvořena triodou piněnou 
malým množstvím argonu — spínacím 
tyratronem. Když signal ze zesilovače 
přesáhne úroveň záporného mřížkového 
předpäti tyratronu, dojde k lavinovité ioni-
zaci plynu a k vybití elektrického náboje 
z odpalovaciho kondenzátoru (ve sché-
matu označený C8) do rozbušky tvořené 
třaskavou kapsli se zalitým odporovým 
drátem, která tímto proudovým nárazem 
exploduje a prostřednictvim počinové ná-
pině iniciuje hlavni náplň trhaviny. Tělo 
granátu se nastalým výbuchem roztrhne 
na střepiny, které svojí kinetickou energii 
zničí nebo poškodi cil. 

Odolnost proti rušení 

Elektrostatické poruchy v atmosféře 
zvyšuji procento předčasných výbuchů. 
Zapalovače také mohou reagovat na pří-
tomnost dešťových mračen. Mlha a kouř 
mají nepatrný účinek. 

Rušeni dipólovými odraleči (tzv. win-
dow) na správné frekvenci je účinné pou-
ze při velmi hustém pokryti chráněného 
prostoru. Tyto zapalovače však lze účinně 
rušit širokopásmovými aktivními rušička-
mi — tzv. jammery. 

Bojové použití 

V roce 1943 bylo z pětipalcových pro-
tiletadlových kanónů vystřeleno zhruba 
27 200 střel s konvenčními časovacími 
zapalovači a 9100 střel s přibližovacími 
zapalovači. Tyto zapalovače si připsaly na 
konto 51 % sestřelú nepřátelských letadel 
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Německá vojenská radiokomunikační 
technika v letech 1935 až 1948 

Rozšiřováni výroby od začátku války 
brání nedostatek pracovnich sil. Dochází 
k přetahováni a přepláceni zaměstnanců 
mezi firmami. Inženýrům byly nablzeny 
platy až 800 RM misto běžných 400 až 
500 RM za měsic. Nebylo dovoleno zve-
řejňovat novinové inzeráty, které se zmi-
ňovaly o volných mistech ve válečném le-
teckém průmyslu. Firmy si tedy musely 
poradit samy. V té době jsou již také za-
městnáváni cizl odbornici. Mezi nimi je 
i 22 anglických zajatců. I v obsazené 
Francii dostávají firmy zakázky, takže 
např. Bronzavia S. A. Courbevoie (Seine) 
vyrobi 815 kusů telefonnIch zesilovačů 
TV 1 a a stejný počet měničů U 4a. Firma 
Société des Téléphones Grammont, Ma-
lakoff (Seine) to doplňuje 815 kusy rozdě-
lovačů, spinacImi skřinšmi, předřadnými 
odpory a tlačitky pro FuG VII. Všechno 
bylo v pořádku dodáno. V Pařiti bylo zalo-
ženo zastoupeni firmy Opta Radio A. G. 
Zajímavosti je, že např. letadla pro nouzo-
vé záchranné akce byla vybavována za-
měřovacimi stanicemi FuG 141 pro ná-
mořní záchranné vysilačky, které se 
vyráběly v Holandském Papendrechtu 
ve firma Aviolanda a také v Paříži -Sar-
trouville v Société Nationale de Construc-

(Pokračovitni) 

bons Aéronautique du Nord. Bylo naplá-
nováno vyrobit 600 kusů. 

Firma také dostává zakázku na pře-
hledový přijimač pro odposlechy „f, k če-
muž je možné poskytnout svědectví člo-
věka, který v tomto období u firmy 
pracoval. 

Tim člověkem byl mladý inženýr W. 
Lebe (nar. 1917), který v r. 1939 nastou-
pil do vývojové skupiny u firmy Dr. Dietz 
a Ritter. Nastoupil de facto až po krátkém 
zaškolení u wehrmachtu na začátku roku 
1940 do laboratoře č. 4 a byl přidělen ke 
skupině, která již pracovala na vývoji přiji-
mace pro odposlechy pod krycim názvem 
,,fs. Vedoucim této laboratoře byl diplomo-
vaný inženýr Kirchgessner. Přijimač měl 
obsáhnout frekvenčn I pásmo od 150 kHz 
do 300 MHz, col byl na tehdejší dobu po-
měrně obtížný úkol. Není jasné, kolik se 
těchto prvnich typů FuHE.f vyrobilo (obr. 
6). Podia Trenkla jich mělo být asi 10. 
Znalci vědi, le byla dvě provedeni. Prvril 
série z r. 1942 byla vybavena dálkově 
ovládanou anténou a další série z r. 1944/ 
45 byla v jednodušším provedeni se širo-
kopásmovou anténou. Výchozí cena za 
tento přijimač byla 10 tis. RM. Vývojáři 
museli vypomáhat výrobě při cejchováni 

Izolační trubka, v homi 
části je vratná kladka 
pro lanko 

Výsuvný ocelový pásek 
(délka je ovládaná lankem, 
dle frekvence příjmu) 

Hliníkový kryt motoru 

Kontakt antény/koaxial 
Odrušeni motoru 
2V motor napájený 
pies koaxiálni kabel 
šnekový převod a spojka 

4 ks tyči z lehkých slitin 

Stour 

Koaxiální kabel 

Obr. 5 Princip výsuvné antény 

přijimače, protože každý přijimač měl uni-
kátní stupnici, která se gravírovala. Pro 
každý přijimač byla vyrobena ještě ná-
hradni duplicitni stupnice, která zůstala 
uložena u firmy. Tak to bylo u všech typů 

a byly tedy trojnásobně účinnější než za-
palovače časovací. Na konci války, po ně-
kolika modernizacích, činilo skóre 6:1, 
V červnu 1944 začali Němci ostřelovat 

Londýn stale většim počtem raket V-1. 
Britské královské letectvo (RAF) si přes 
nejvyšší ůsill nedokázalo s touto novou 
zbrani poradit. Američané pro boj s rake-
tami uvolnili radary SCR-584, system ří-
zeni palby M-9 a nepříliš ochotně souhla-
sili is pouzitim přibližovacich zapalovačů. 
Velké množství protiletadlových kanónů 
bylo přesunuto na pobřeži, kde mohly být 
rakety V-1 sestřelovány ještě nad vodou. 
Přímá dráha letu, stálá výška a rychlost 
dělaly z V-1 relativně snadný oil. Kombi-
nace přibližovacích zapalovačů, radarů 
a počítačů, nasazená proti střelám V-1 le-
tajicim rychlosti až 650 km/h, dosahovala 
pravděpodobnosti zásahu 90 % s méně 
než 40 ranami na zásah. Poslední den 
útoku, kdy bylo vystřeleno 104 raket, do-
létly do cile pouhé čtyři. Většinu z nich 
sestřelily protiletadlové kanóny. Útoky na 
Londýn skončily po obsazení odpalova-
cich ramp v severní Francii. Němci se 
pak bohužel přeorientovali na rakety V-2, 
které byly diky své vysoké dopadové 
rychlosti 4800 km/h nezranitelné. 
V prosinci 1944 zahájili Němci ofenzi-

vu v Ardenách. Použiti přibližovacích za-
palovačů se přesunulo do nova oblasti — 
proti pozemnim silám. Výsledky tohoto 
použití byly zničujici — zákopy přestaly 
být dostatečnou ochranou proti šrapne-

které nyní vybuchovaly nad terénem 
a zasypávaly vojáky i techniku sprškami 
střepin. Němci se dosud nesetkali s tak 
ničivou a přesnou dělostřelbou. General 
George S. Patton o tom řekl: „Nova strati-
vo s těmi podivnými zapalovači je zniču-

pd. V noci jsme udefili na německý pra-
por, který se pokoušel překročit řeku 
Sauer. Napočítali jsme 700 mrtvých. 
Myslím, že až budou mít všechny enni-
dy toto střelivo, budeme muset vymyslet 
nové metody válčeni." 

Také Japonci dokázali do konce války 
vyvinout přibližovací zapalovače. V červ-
nu 1944 bombardovali letiště na Saipanu 
bombou o hmotnosti 770 kg, která explo-
dovala 10 metrů nad letištěm a zničila 
mnoho zaparkovaných bombardérů B-29 
Superfortress, které odsud prováděly ná-
lety na Japonsko. Bomby s přibližovacimi 
zapalovači byly určeny pro sebevražedné 
nálety bombardérů vypouštěných z ja-
ponských ponorek na americká města na 
západním pobřeží a k útokům na Panam-
ský prúplay, které měly začit asi měslc 
poté, co byla na Nagasaki svržena stoma-
vá bomba. Nei válka skončila, vyrobili Ja-
ponci 12 000 zapalovačů pro protiletadlo-
vá děla. Naštěstí nedostali příležitost je 
použit 

Němci take pracovali na přibližovacich 
zapalovašich, zejména pro protiletadlové 
rakety. Experimentovali s akustickými, 
optickými i radiolokačními zapalovači, ale 
jejich úsilí bylo roztřištěné do 50 vzájem-
ně nekoordinovaných týmů. Proto se jim 
nepodařilo dotáhnout vývoj v žádné ob-
lasti do konce. 

Přibližovaci zapalovač byl po válce 
dale vylepšován. I dnes obsahuje stejné 
hlavni součásti a vedle rádia často vyu21-
vá i infračervené zářeni. V paměti má ulo-
ženy kmitočtové vzory různých typů au, 
takže je odolnější proti rušení. Vice než 
polovina dělostřeleckých granátů, vystře-
lených během války v Zálivu, měla tento 
typ zapalovače. 

Přiběh přibližovaciho zapalovače tedy 
pokračuje. I když je jednou z nejméně 
známých ság, zaslouží si být zařazen 
vedle atomové bomby a radaru mezi vr-
cholné vynálezy druhé světové války. 

Literatura, prameny 

[1] Howeth, L., S.: History of Communi-
cations-Electronics in the United States 
Navy, 1963. http://earlyradiohistory.us/ 
1963hw.htm 
[2] Radio Proximity (VT) Fuzes, Naval 
Historical Center, http://www.history. 
navy.mil 
[3] Colley, D.: Deadly Accuracy. The ma-
king of the least appreciated technological 
breakthrough of World War II - the Proxi-
mity Fuze. http://www.americanheritage. 
com 
[4] VT Fuzes for projectiles and Spin-sta-
bilized Rockets. OP 1480. Navy Depart-
ment Bureau of ordnance, Washington, 
1946. 
[5] Naval Ordnance and Gunnery, vol. 1, 
chapter 3. http://www.eugeneleeslover. 
com 
[6] Secret Fuze. Tiny but Deadly. Novem-
ber 1945. http://www.eugeneleeslover. 
com 
[7] Jennings, E.: Crosley's Secret War 
Effort. http://www.ggw.org 
[8] Salisbury, W.: Proximity Fuse Jam-
ming. http://www.smecc.org 
[9] Proximity Fuze. Virtual Valve Museum. 
http://tubecollector.org 
[10] Frank's Electron tube Pages - Un-
known Sylvania Tubes. http://www. 
tubedata.info 

42 ( Praktickä elektronika A Radio 07/2009 



Obr. 8. Přijimač E 203 pro řízenou kluzäkovou pumu Fritz X Obr. 9. Vstupní část přijímače E 203 

ociposlechových prijimačů. Na obr. 5 je 
vidět princip výsuvné antény, kterou po-
psal Ing. Lebe. Aktivním prvkem antény 
je výsuvný ocelový pásek v izolační trub-
ce, který se pomoci lanka zasouvá a vy-
souvá (podle frekvence) el. motorem, 
umístěným ve spodni části stojanu. Ante-
na se ovládala pomoci spínače s kontrol-
kou na panelu pNjimače (první série), až 
se dosáhlo maximální hlasitosti signálu. 

Druhá série FuHE.f (obr. 6) ji₹ nepou-
žívala anodovou baterii, ale měnič napětí, 
a byla vyvinuta i nova širokopásmová an-
téna. Ing. Lebe pracoval take na vybaveni 
přijimače detektorem FM signálů, ale to 
se již do konce války nepodařilo uskuteč-
nit. Ph práci na vývoji a výrobě víceméně 
vzorkového množství kusů těchto přístro-
jů se v r. 1942 zjistilo, že i když se pry-
nich 18 ks prodalo po 10 tis. RM, tak to 
firmu stalo přes 650 tis. RM. Na konci 
r. 1942 započala sériová výroba přijima-
de. Ve výrobních záznamech se našlo, že 
těchto přijimačů bylo do 30. 6. 1944 vyro-
beno celkem 119 kusů. Mezi 13 kusy, 
které jsou dnes ještě k dispozici, se našlo 
výrobní číslo 120. Zajimavý na celé této 
historii je fakt, že těchto přijimačú pro od-
poslech si v r. 1942 armada a letectvo ob-
jednaly 1147 kusü. 

Obr. 6. Vývoj odposlechováho přijimače pro VKV typu FuHE. f stál zá-
vratnou částku 650 fists RM, dnes je velice vyhledávaný sběrateli 

vojenské techniky druhé světové války (vlevo) 

Obr 7. Testovací pult vysílací a ?idiot jednotky pro kluzákovou pumu 
Fritz X 

V dubnu roku 1941 přešla firma LeFu 
pod správu firmy „Löwe Radio A.G., 
Werk Leipzig". Továrna Löwe Radio A.G. 
v Berlínš-Steglitz vznikla při Židovských 
čistkách v r. 1933 z firmy ‚Radio A.G. 
D.S. Loeve", přičemž všechny její akcie 
přešly na Řišskě ministerstvo pro letec-
tví. Od srpna 1942 se firma přejmenovala 
na ,,Opta-Radio A.G., Werk Je-
jich značka na přistrojich byla „dlr. Je to 
tedy pořád ta samá továrna v ulici Mel-
cherstrasse 7. V tomto období se začala 
plánovat další výstavba výrobních hal, ale 
nakonec se nic z toho neuskutečnilo. Na-
opak se odstranily všechny nouzové stay-
by, které sloužily vývojäřům. Výwojáři se 
přestěhovali do pronajatých prostor lip-
ských česáren viny. Ve výroční zprávě 
z r. 1942 se tehdy psalo: 

„Vývojová část továrny v Lipsku je 
zcela samostatné oddělení. Tvoil ji deset 
laboratoři, jedno konstrukční odděleni 
a zkušebna. Dále je zde prototypové od-
dělení (prototypová kontrola, dílna, testo-
vací zařízení) a nakonec i odd, technické 
služby pro zákazníky. Lidé z tohoto od-
děleni instalovali vyrobené prototypy do 
letadel, lodi a vozidel. Pracovalo v něm 
111 zaměstnanců a 135 námezdních děl-
níků. Od začátku války bylo přijato cel-

kem 23 vývojových zakázek, což vedlo 
k velkému množství vyrobených prototy-
pů a konečně i k samotné výrobě. Jen 
v roce 1942 se pracovalo na vývoji 90 
nových zařízení, na 49 prototypech a na 
šesti montážních zakázkách. Uzavřeno 
bylo 46 vývojových prací, vyrobeno bylo 
16 prototype'  a jedna montážni zakázka'. 

To představovalo vývojoví práce za 
1,5 mil. RM a výrobu prototypů za 2 mil. 
RM. 

Jan Lexa, Alois Veselý 
(Pokračováni) 

ct 
INZERCE 

Cana za 1 lačný Met 75 Kt, 
za tee dalšli započatý 50 le. 

Pro studijni účely koupím: kompletní 
stanici R021 s přislušenstvlm nebo jen 
skřiňku a příslušenství. Dale koupím dře-
věnou slain s příslušenstvím k A7 B a RX 
US-9 Ing. Munzar, redaktor KE. Tel.: 257 
317 311 přes den. 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

OSCAR 
Nové CubeSaty z USA 
19. května těsně před půlnoci byly, tentokrát ze základny ve 

Virginii na ostrově Wallops raketou Minotaur I, vyneseny kromě 
hlavni družice TacSat-3 take čtyři nové pikosatehty typu Cube-
Sat. 

PharmaSat -má rozměry 10 x 10 x 30 cm, tedy jako th Cu-
beSaty, a nese malou, ale sofistikovanou biologickou laboratoř, 
v které se bude zkoumat vliv mikrogravitace na kvasinky jako 
protihoubového činidla. Postavili ji na Standford University. Dru-
žice vysila telemetrii na frekvenci 437,465 MHz AFSK 1200 bps 
[1]. 

CP6 -je dalšim CubeSatem kalifornské polytechniky (obr. 
1). Hlavnim experimentem jev tomto případě soustava cívek ve 
stěnách satelitu vytvářejici točivý moment v zemském magnetic-
kern poli (magnetic torquers) a umožňující tak řídit orientaci sa-
telitu. Poloha bude při tom určována pomoci dvouosých magne-
tometrů umístěných rovněž ve stěnách a pomocí kamery. 
Družice by male take na povel ze Země rozvinout jakési pružné 
ocelové pásky. Má se tím vyzkoušet mechanismus pro dalši 
mise, kdy tímto způsobem bude rozvinut elektrodynamický te-
ther. Frekvence telemetrického kanálu je 437,365 MHz a mód 
opět AFSK 1200 bps [2]. Dekodér telemetrie si lze stáhnout 
v odkazu [3]. 

HawkSat-1 - byl postaven v Hawk Institute of Space 
Sciences a doposud je o něm známo pouze, že je to první z řady 
moderních CubeSatú ověřujících současné technologie. Frek-
vence downlinku je 437,345 MHz. 

Družice AeroCube-3 je technologická „neamatérská" druži-
ce, která má ověřit nový automatický dvouosý sledovací system 
Slunce a Země. 

Hlavni zátěž, družice TacSat-3, by měla pracovat následují-
cích dvanáct měsíců a je to nova snímkovací družice americké 
armády. Z našeho pohledu je třeba si uvědomit, že všechny tyto 
družice jsou na nizkých drahách, majících sklon 40 °. Jejich do-
stupnost je pro nás ve srovnání s družicemi na polárních dra-
hách velmi omezená, prakticky na jeden oblet denně s nízkou 
elevaci nad jižnim horizontem (obr. 2). 

Reference: 
1] http://www.pharmasatorg 
2] http://polysatcalpoly.edu/CP6.php 
3] http://moredbs.attcalpoly.edu/downloads/cpxdd 

OK2AQ 

Kepleriánské prvky: 

NAME EPOCH INCt RAM ECCY ARGP MA MM DECY ROM 

Ao-07 9154.60146 101.43 179.78 0.0012 295.65 64.34 12.53576 -2.7E-7 58101 
Fo-29 9155.57922 98.56 31.31 0.0351 23.20 338.46 13.52944 -2.8E-7 63204 
so-33 9153.93609 31,43 133.08 0.0355 213.94 143.81 14.28255 1,0E-6 55379 
Rs-22 9154.79634 97.95 30.15 0.0014 170.29 189.85 14.63320 4.6E-7 30361 
VO-52 9154.87990 97,74 716.90 0,0028 73.84 286.59 14.81591 3.5E-6 22067 
Ao-16 9154.92659 98,28 173,93 0,0010 206.21 153.86 14,31825 1.0E-8 1125 
Lo-19 9154,91587 98.24 131.24 0.0011 102.40 157.67 14.32061 1.2E-7 1141 
Ao-27 9154.91448 98.44 108.76 0.0008 307.58 52.47 14.29266 -4.9E-7 81801 
10-26 9153.78712 98.43 108.42 0.0008 307.35 $2.69 14.29519 1.8E-7 81795 
c,o-32 9154.71440 98.33 177.78 0.0000 340.23 19.89 14.23159 -3.0E-8 56621 
No-44 9154.85160 67.05 98.70 0.0006 271.03 89.02 14.29558 1.2E-6 40067 
so-50 9154.86697 64.56 65.54 0.0069 208.63 151.10 14.71438 -1.5E-6 34671 
CO-SS 9154.53995 98.71 163.90 0.0010 177.81 182.31 14.20640 3.3E-7 30732 
CO-Sl 9154.51558 98.71 162.94 0.0009 182.61 177.50 14.20442 3.0E-8 30728 
Ao51  9154.97657 98.05 165.35 0.0083 164.59 195.79 14.40644 1.2E-7 25905 
co-56 9154.88910 98.13 326.84 0.0090 182.46 177,63 15.82741 6.0E-4 18514 
GE EsAri 9154.72390 40.02 267,66 0.0002 339.93 20.15 15.65364 9.3E-5 14036 
cP3 9155.14914 97.99 208,85 0.0102 326.30 33.18 14.52135 9.1E-7 11299 
co-65 9155.22477 97.95 219.30 0.0016 75,12 285,18 14.81487 2.2E-6 5952 
}acs-1 9155.52971 98.06 267.68 0.0019 284.37 75.54 14.80677 2.1E-6 1959 
saiu-1 9155.44877 98.04 264.96 0.0006 334.87 25.22 14.69436 3.2E-7 1940 
NOM-10 9154.62826 98.69 181.35 0.0011 235.38 124.63 14.27387 -1.0E-6 18157 
NoAA-11 9154.77131 98.78 244.93 0.0012 143.61 216.59 14.148% -1.8E-6 6762 
Nom-12 9154.98247 98.77 163.04 0.0012 179.98 180.14 14.25581 1.7E-7 93851 
PET-3/5 9154.93061 82.55 215.86 0.0012 210.97 149.07 13.17019 5.1E-7 85588 
PET-2/21 9153.64409 82.55 193.54 0.0023 31.27 328.98 13.83635 -1.2E-6 79559 
OCEAN-4 9154.73746 82.54 347.04 0.0024 51.45 308.89 14.82700 1.5E-6 79037 
no.44-14 9154.65311 98.91 232.38 0.0009 225.27 134.78 14.13762 -2.4E-6 74401 
na4.4-15 9154.92055 98.58 144.42 0.0012 95.81 264.44 14.24764 2.3E-6 57488 
REsuas 9153.68746 98.34 186.77 0.0001 277.65 82.47 14.24184 -1.1E-7 56633 
FENGHAl 9154.92188 98.76 125.49 0.0020 259.92 99.98 14.07929 -8.5E-6 51845 
cREAN-0 9154.52295 97.78 136.25 0.0001 112.61 247.52 14.73575 2.2E-7 53113 
NOM-16 9154.97548 99.18 158.32 0.0010 323.46 36.59 14.12521 1.7E-6 44843 
NOM-17 9154.65091 98.49 214.19 0,0012 158.60 201.58 14.24067 -5.7E-7 36082 
NOM-18 9154.64742 98.91 97.99 0.0015 44.30 315.93 14.11261 -2.0E-6 20804 
NoAA-19 9154.69540 98.75 100.81 0.0013 283.25 76.72 14.10962 3.0E-6 1653 
NuatE 9154.14809 28.47 193.93 0.0004 133.12 226.97 15.00806 2.5E-6 84774 
ISS 9154.91442 51.64. .0010 76.74 23.95. 73351 1.5E-4 60386 
co-58 9154.90343 98.06 45.89 0.0019 33.00 327.24 14.59772 4.0E-8 19179 
FALCON 9154.48350 35.43 182.55 0.0001 209.27 150.80 15.03248 1.7E-6 12303 
weT 9154.88599 97.99 210.30 0.0094 321.81 37.64 14.53498 -1.1E-7 11310 
cApE1 9154.63605 97.99 208.28 0.0102 328.05 31.46 14.52060 1.0E-8 11272 
ca4FAss 9155.20267 97.94 219.14 0.0017 75.56 284.75 14.81607 1.7E-6 5952 
AAuSAT2 9154.63139 97.94 218.62 0.0017 77.29 283.02 14.81731 3.9E-6 5944 
DO-64 9153.70747 97.95 217.86 0.0017 79.25 281.06 14.81711 2.8E-6 5930 
co-66 9154.36595 97.95 218.34 0.0017 75.17 285.14 14.81438 2.6E-6 5936 
TAcsAT-3 9155.36138 40.46 317.35 0.0024 63.21 297.12 15.38783 1.9E-5 237 
FRARmsAT 9153.86168 40.47 326.22 0.0027 56.58 303.76 15.39554 1.7E-5 213 
mocskri 9153.85924 40.47 326.21 0.0027 63.77 296.59 15.39830 2.6E-5 214 
CP6 9153.85832 40.46 326.18 0.0028 58.70 301.66 15.39948 3.2E-5 213 
AEROCUB3 9155.22208 40.48 318.07 0.0027 69.82 290.55 15.39768 3.3E-5 234 

Obr. 1. CubeSat kalifornské státní univerzity Obr. 2. Zobrazerd dráhy CubeSatů s inklinaci 40 

• ARRL vydala nyní knihu 
„CPS a amatérské radio', popi-
sující předně system GPS, 
přesnost systému, dostupné 
přijimače a podle čeho si vybrat 
svůj, způsoby navigace, využiti 

s topografickými mapami atd. Cena je 
19 USD (+12 USD poštovné do OK). Mů-
žete si take objednat již 21. vydáni popu-
lární knihy „The ARRL Antenna Book za 
45 USD, nebo velmi zajímavý popis 400 
typů amerických přijimašů a transceiverů 

z let 1930 - 1980 („50 Years of Amateur 
Radio Innovation"). Vydavatelství ARRL 
však nabízí knih o mnoho vice - komplet-
ni nabídku najdete na www.arrforgehop 

QX 
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Počítač v ham-shacku LXII 
Automatický telegrafní klíč a klávesnicový dávač Winkey 

Klič Winkey (někdy též označovaný 
jako Winkeyer2, WKUSB nebo WK2) je 
kombinaci velmi dokonalého klíče, klá-
vesnicového dávače, spolupracujícího 
s počitačem a jednoduchého kontroléru 
pro práci SO2R (jeden operator se dvěma 
transceivery). Jde tedy o unikátní počíta-
čovou periferii, kterou můžeme poullvat 
i samostatně, ve spojení s mechanickým 
manipulátorem (pastičkou) jako velmi do-
konalý poloautomatický telegrafní klíč. 
Označeni Winkey je poněkud zavádějící, 
kith spolupracuje nejen s počitačem, na 
kterém Nei OS Windows, ale prakticky 
jakýkoli jiný operační system, včetně Li-
nuxu, MacOS a jistě by nebyl problem 
s podporou dalších operačních systémů, 
např. BSD, Solaris apod. 

Proč Winkey? 

Proč používat klíč, jehož základem je 
procesor PIC, který je proti tomu, co 
máme k dispozici v počitači, dětskou 
hračkou? Odpověď jev podstatě multitas-
kingových (víceúlohových) operačních 
systémů. Aniž bychom se zabývali pre-
emptivitou, tickless jádrem nebo systé-
my, pracujicimi v reálném čase (RTOS), 
můžeme si zjednodušeně připomenout, 
že multitaskingový operační system musí 
prepinat mezi jednotlivými úlohami v urči-
tém, velmi rychlém sledu. Proto má tako-
vý operační system určitou evzorkovacia 
frekvenci, která bývá u běžných systémů 
pevná. System tak neni schopný vygene-
rovat impuls o libovolném trvání. Pokud 
byl navržen pro kancelářské použiti, je 
jeho vzorkovacía frekvence poměrně níz-
ká a odstupňování intervalů, které jsou 
takovým systémem vygenerovatelné, je 
přiliš hrubé. To je případ Windows. 

Chceme-li naprogramovat vysíláni 
Morse nebo RTTY FSK, nepodaří se nám 
to běžným způsobem právě kvůli vnitřní-
mu časováni operačního systému. Použi-
tím zvláštních programátorských technik 
sice lze naprogramovat rutinu se zvlášt-
ním časováním, běžící v odděleném pro-
storu paměti, ale i tak se dostaneme pou-
ze do stavu, kdy budeme moci vysílat jen 
z klávesnice. Tato technika je použitá 
např. v programu MMTTY pro vysíláni 
RTTY FSK, kde se však jedná o jednotli-
vé diskrétní rychlosti. Vysílání Morse je 
však složitější, protože rychlost CW je 
proměnná. Některé programy pro Win-
dows (např. Logger32 nebo N1 MM) 
použlvaji „Morse machine', která dobře 
funguje až do 60 WPM, avšak jen z klá-
vesnice a její autor přiznal, le něco po-
dobného by už nikdy nechtěl programo-
vat. Program pro Windows, který by uměl 
vysilat nejméně do 60 WPM jak z kláves-
nice, tak i pomoci pastičky, zatím neexis-
tuje. 

Použijeme-li jiný system, např. Linux, 
je možniš jádro přizpůsobit daným potře-
bám a zvolit vyšší „vzorkovací' kmitočet, 
tedy nižší latenci jádra, resp. jeho menší 
granularitu. To ovšem není úkol pro běž-
ného uživatele a nelze se take nezmínit 
o jednom nepříjemném průvodním jevu, 

kterým je zvýšená zeta procesoru. Vliv 
latence jádra na kvalitu vysílaných zna-
ček potvrdily i testy, provedené na progra-
mu cwdaemon, který je určen pro Linux. 
Jeho první verze byly zcela nepoužitelné, 
výsledná CW byla ,,koktavá* při rychlosti 
pouhých 20 WPM (= 100 zn/min), pokud 
bylo použito jádro s výchozí .vzorkovacr 
frekvencí 100 Hz. Postupnými úpravami 
byl tento daemon (jako daemon jsou 
označovány programy, běžící na pozadí) 
vylepšen tak, že byl schopný vysílat při-

bližně 22 WPM při 100 Hz zcela bez 
problémů, tím však jeho možnosti kon-
čily. Zvýšenim mvzorkovacr frekvence 
na 250 Hz (úpravou jádra operačního 
systému) bylo merle bez problémů vysí-
lat 35 WPM, ph 1000 Hz byly hranice po-
užitelnosti kolem 70 WPM. Zátěž proce-
soru však netiměrnš vzrostla, což se 
projevilo zvýšením jeho teploty o 8 °C 
a nutnosti použít yeti( chladič. Zkoušky 
byly prováděny s procesorem Intel Penti-
um 4 Prescott (HT), pracujícím na 3 GHz 
s linuxovým jádrem verze 2.6.24 a vyšší. 

Lze namítnout, že i pro Windows exis-
tuje řada programů pro nácvik Morse, 
které generuji dokonalé značky i při velmi 
vysokých rychlostech. Je však nutné ph-
pomenout, že to je možné cliky zvukové 
kartě. Nebudeme podrobně rozebírat jeji 
vlastnosti, můžeme však konstatovat, že 
na takové použiti je zvuková karta kon-
struována. Pokud bychom výstuprú nf 
signal ze zvukové karty usměrnili a použili 
ke spínáni nijakého kličovaclho prvku, 
můžeme generovat velmi přesné značky. 
Toho využívá např. YPlog, který umožňu-
je vystlat dokonalé značky až do rychlosti 
200 WPM, nebo fldigi, který s využitím 
zvukové karty vysílá RTTY tzv. pseudo 
FSK systémem. V obou případech je ne-
výhodou potřeba zvláštního interface 
a samozřejmě nemožnost vysílat pastič-
kou. 

Další námitkou by mohl být odkaz na 
dnes poměrně stare závodní programy, 
např. CT Kl EA nebo TR N6TR, které vy-
snap velmi dobré značky i při poměrně 
vysokých rychlostech a podporují i vysílá-
ni pastičkou. Tyto programy však pracuji 
pod systémem DOS (MS-DOS, Caldera 
DOS apod.), který není multitaskingový. 
Přijde-li požadavek na vysíláni Morse, lze 
zastavit veškeré úlohy a veškerý výkon 
procesoru soustředit na tvorbu značek 
a skenováni stavu vstupů pro pastičku. 
Při stisknuti libovolné klávesy se vysílání 
přeruší a procesor se věnuje něčemu ji-
nému. Bohužel, to není za normálních 
okolností možné v systému, jako je Win-
dows, který byl vyvinut pro kancelářské 
použiti. Funkce DOS programů však na-
značuje způsob programování, který by 
byl vhodný ke spinění tak náročné úlohy, 
jako vysíláni Morse nebo RTTY FSK. 
Uloha by byla spiněna, kdyby byl vytvořen 
virtuální system, ve kterém by běžela rub-
na podobná té, jaká je použita právě 
v programech pro DOS. 

Uvedené způsoby jsou poměrně složi-
té a za určitých okolnosti by mohly kom-
plikovat běh programu, který jako jednu 
z úloh vysílá Morse. Proto je snadnějším 

Obr. 1. Predni panel 

Obr. 2. Zadní panel 

a ze systémového i softwarového hledis-
ka čistějším řešením použiti specializova-
né hardwarové periferie, která funguje 
zcela autonomně a od vlastního programu 
jen přijimä instrukce a hlásí mu svůj stav. 
Popisovaný WK2 však umožňuje mno-
hem víc a tím se původní nevýhoda vlast-
ně obrací ve výhodu. 

Základní technické údaje 

Napájeni 

• Napájecí napětí: 2,5 až 5,5 V. 
• Odběr v klidovém režimu < 1 mA. 
• Odběr v provozním režimu: < 2 mA. 
• Vnitřní držák baterií (3 články AAA), ph 
provozu s počitačem napájení z USB por-
tu, přepínání napájeni automatické. 

Vstupy a výstupy 

• Kličovaci a PTT výstup: +50 V (stan-
dardně), 300 V obou polarit v provedení 
HV. 
• Dva přepínatelné výstupní party s klí-
čovacim signálem a PTT, lze využit pro 
SO2R. Opticky izolované výstupy, konek-
tory cinch (RCA Phono Jacks). 
• Výstupy kličováni a PTT: TTL, H při 
zaklIčováni (optický oddělovací člen se-
pne). 
• Rozhraní USB, pro Windows je k dis-
pozici ovladač (Virtual Serial Comm Port 
Driver), pro Linux či MacOS není ovladač 
třeba. 
• Konektor pro jambickou i jednopákovou 
pastičku na zadním panelu. 
• Audio kličování (Op. PTT) pomoci 
zvláštního interface, usměrňujícího nf 
signal. Není součástí dodávky. 

Pramen 

[1] K1 EL Systems, http://www.k1el.com/ 

(Pokračování) RR 
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KV 

Kalendář závodů 
na červenec a srpen (wc) 

11.7. OM Activity CWISSB 
11.-12.7: IARU HF Championship MIX 
11.-127. N. A. BMParty RT1Y 
13.7. Ammta 160 
19.7. HK Independence Day') MIX 
19.7. RSGB Low Power Contest W 
25.-26.7. RSGB IOTA Contest SSB/CW 
1.8. TARA Grid Dip PSK 
1.8. SSB liga SSB 
1.8. European SW Champ. SSB/CW 
1.-2.8. Nod) American Party CW 
28. Provozní aldv KV CW 
3.8. Aktivita 1E0 SSB 
8.8. OM Adiviry CW/SSB 
8.-9.8. European Contest (WAEDC)CW 
10.8. Aktbdta 160 OW 
15-168. Keymens Club (KCJ) CW 
15.-16.8. RDA Contest CW,SSB 
15-16.8. SARTGVVWRTTY RTTY 
168. Závod SNP CW, SSB 
16.-17.8. North American Party 838 
29.-318. YO DX Contest **) MIX 
29.-30.8. Ohio Party CVV, SSS 

0400-06.00 
1200-1203 
18.00-06.00 
19.30-20.30 
W.00-24.00 
0900-1600 
1200-12.00 
W.00-24.00 
05.00-07.00 
12.03-2400 
18.00-06.00 
oatoamo 
19.30-2010 
04.0006.00 
00.00-24» 
19.30-20.30 
1200-1200 
06.00-08.00 

viz palm. 
oatoeoo 
18.00-06.00 
12.00-1200 
161X104.00 

*) Termin HK contestu je na stránkách ko-
lumbijského radioklubu uveden jako „so-
bota nejbližší 20. červenci'. 
"1 Podmínky na webu získaně přes goo-
gle yo dx contest jsou stare a neplatné! 

Aktualizované podmínky (pokud je je-
jich zdroj dostupný) všech závodů jsou 
uloženy na internetovych stránkách 
www.aradlo.cz. Doporučujeme však 
vzhledem k častým změnám těsně před 
terminem závodu kontrolu na interneto-
vých stránkách jednotlivých poradatelit 

Adresy k odesíláni deniků přes Internet 

EU HF Champ.: eutdc@hamradiosi 
IARU Champ.: iaruhf@iaru.org 
IOTA: iote.logs©rsgbhfcc.org 
KOJ: kcj-log©kcj-cw.com 
N. A. Party: viz www.ncjweb.com 
Ohio Party: logs@oqp.us 
OM Activity: omac@pobox.sk 
Prov. aktiv: formulář na webu OK1HCG 
RDA: rx3rc@rdawardorg 
SARTG RTTY: contest@sang.com 
SSS liga: ssbliga@nagano.cz 
WAEDC: waecw@dxhtderc.de 
YO DX: yodx_contest@hamredio.ro 
Závod SNP: om3kfv@zoznam.sk 

QX 

INZERCE 

Cena za 1. tučný rims 75 Kč. 
za každý &OM t započali 30 Kč. 

Kdo oživl přijimač? Prosím, najdu ně-
koho, kdo za mě za úplatu oživí starý, ale 
nové postavený přijímač 80/160 m z AR 
5-6/83? Tel.: 604 422 672. 
Prodej elektromateriálu. Seznam za-
šlu. E-mail: zdenek.zeman@tiscali.cz 
Nabizíme k prodeji osciloskopy typu 
BM550, BM566. V připadě zájmu nás kontak-
tujte na tel: 466 303 951, ondrus.pce©iol.cz 
- Jozef Ondruš-Radiotechnika. 

Expedice Glorioso 2009 

Dlouho připravovaná a odkládaná ex-
pedice (už od r. 2008) na vzácný ostrov 
Glorioso (IOTA AF-011) se uskuteční v 
době od 7. do 28. července 2009. Znač-
ka ještě stale není jasná, mule to být but! 
stará TO4G, nebo podle nových pravidel 
pro vydávání značek pro zámořská úze-
mí Francie by to mohla být FT5GA. 

Vedoucím týmu je opět Didier, 
F5OGL. Je jisté, le se expedice zúčastni 
ještě F5IRO, F5FQQ, F5PRU, F5TLN 
a F4EGS. V provozu budou 4 kompletní 
stanice, a pokud to podminky dovolí' tak 
celých 24 hodin denně. Použijí i 4 výko-
nové 800 W zesilovače. Anténní farma 
sestává ze 2 Spiderbeamů pro 20, 15 
a 10 m a totéž pro 30, 17 a 12 m. Dale 
vertikály V10 a V80 od Titanexu pro 160 
a 80 m. Inverted L taktéž pro 160 m 
a Butternut HF2V pro pásma 80 a 40 m. 

QSL za tuto expedici vyřizuje sám Di-
diet. Adresa pro direct QSL: Didier Sen-
martin, F5OGL, P. O. Box 7, 53320, Loi-
ron, France. Take odpovídá na QSL via 
bureau. On-line log bude denně aktualizo-
ván na jejich internetove stránce: http:// 
glorieuses2008.freeir/searchlog.php 

Ostrov Glorioso byl zapsán do sezna-
mu zemí DXCC 25. června 1960. Jedním 
z prvnich radioamatérů, který odtamtud 
vysílal, byl legendářni Gus Browning, 
W4BPD, spolu s W4ECI v březnu 1963. 

OK2JS 

VKV 

Kalendář závodů 
na srpen (UTC) 

1.8. BBT, UKW-Feldday (DL) 1,3 GHz 07.03».30 
1.8. BBT, UW-Fiekiday 2,3-5,7 GHz 09.30-1200 
1.-28 ORP zšvod 1) 144MHz 14.00-14.00 
1,2.8 PZKSurnmerContest 144MHz 14.W-14.W 
2.8. Alpe Adria VHF Contest 144 MHz 07»-15» 
28. BBT, WON Feldday 432 MHz 07.00-09.30 
2.8. BBT, UKW Feldday 144 MHz 09.30-1203 
4.8. MN aktivita; NA 2) 144 MHz 17.W-21.03 
8.8. FM Contest 144 a 432 MHz 08.00-10.00 
11.8. VKV aktivita; NA 432MHz 17.03-21.03 
13.8. VKV aldivity, NA 50MHz 17.012100 
168. Provoznialdv 144MHz-766Hz 08.00-11.00 
16.8. Mistr äli) den 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00 
16.8. DUR Activity Cont.432 MHz-76 GHz 08.00-11» 
18.8. VKV aktivita; NA 1,3 GHz 17.00-21» 
20.8. WV aktivita: NA 70MHz 17.00-2100 
23.8. Feld Day Simla 144 MHz 07.00-16.00 
25.8. VKV advita; NA mikrovIn.pasma 17M-21.00 
30.8. Field Day Sicilia 50MHz 07.00-17.» 

1) Deníky na: vkvlogy@crk.cz 
1)NA - zkratka pro soutěž „Nordic Activity' 
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ROZHLAS 
TELEVIZE 
Přehledy vysilačti 
pro rok 2009 
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Kolektiv autorů: Rozhlas Tele-
vize - přehled vysilašů pro rok 
2009. BEN - technická literatu-
ra, 68 stran A5, obj. č. 121304. 

Již 15. vydáni populární publikace obsa-
huje opět seznamy všech DV, SV, VKV a TV 
vysilešů v eR a SR. Letos navíc s přílohou 
- mapkami, které jsou vloženy jako samo-
statné listy formátu A4. Jejich obsahem 
jsou: Mapa TV vysilašú (analogových 
i DVB-T) v č R TOESR, Vysilače FM na Sloven-
sku, Vysílače českého rozhlasu, Vysílače 
privátních rozhlasových stanic v ČR. 

Tento přehled je opět bez TV převaděčů, 
protože již nedocház1 ke změnám vzhledem 
k přechodu na digitální vysíláni. 

Doménou posledních vydání (a tohoto 
zejména) jsou take aktualizované podrobné 
informace o přechodu na digitální vysiláni 
DVB-T. Seznam zahrnuje vysilaše, které již 
jsou ve zkušebnim provozu (se všemi tech-
nickými údaji a přehledem rozhlasových i TV 
programů), i plánované DVB-T vysilače v ČR 
v přechodné fázi ve všech multiplexech. Ne-
chybi ani informace o pozemnim rozhlaso-
vém digitálním vysilani T-DAB a DRM. 

Laikům může přijit vhod užitečná několi-
kastránkovákapitola „Digitálnl vysilání televi-
ze a rozhlasu v otázkách a odpovědich", kde 
jsou popsány základni rozdíly mezi analogo-
vým a digitálním vysíláním, často diskutova-
né otázky set-top-boxů a pohled do minulos-
ti, popis současného stavu a budoucnost 
DVB-T. A to jak v CR I Slovensku, tak iv okol-
ních zemích. 

Závěr příručky tvoři tiny, jak zlepšit při-
jem v pásmu VKV FM. Text je stručný a je 
napsaný tak, aby mu porozuměl každý a na-
šel v něm nove informace. 

Knihu a milZete zakoupit nebo objednat na dobtrku 
v prodejné technické Beery BEN, Věš/nova 5, WO 00 
Praha 10, tel. 274 820 411, 274 816 162, fax: 274 822 
775. Daleí prodejní místa: sa oy Pétafficetntků 33, Peet 
Ve voň 13, Brno; teskobrattetcá 17, Ostrava; e-mat kni-
hy@beacz adresa na Intemeht het/Am/he= Ze-
sieiková *Ma na Slovensku: Anima anima@anima.sk, 
we/man/mask, Slovenskej jeohoty 10 (za Národnou ban-
kou SR), 040 01 Košice, felt (055)6011262. 
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OBJEDNÁVKA PRO ČESKOU REPUBLIKU NA ROK 2009 
Zajistěte si předplatné u naši firmy AMARO a získáte své tituly až o 10 Kč/ks levněji!!! 

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 

Tituly prosím zasílat na adresu: 
Příjmení  
Adresa 

504,-- Kč 252,-- Kč 

Jméno  

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, tel./fax: 257 317 313; mail: odbyt@aradio.cz 
et} 
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1 Titul Cena Množstvi 

Cana pro flak 
předplatitele IiiMiSti 

II g CD ROM AR 1996. 98 220,-- Kč 220,-- Kč 
CD ROM PE a KE ročník 1996,.1997, 1998 po 290,-- Kč po 170,-- Kč 

11 CD ROM ročník 1999, 2000, 2001, 2002 po 350,-- Kč po 220,-- Kč 
CD ROM ročník 2003, 2004 po 350,-- Kä po 220,-- ice 
CD ROM ročník 2005 350,-- Kč 220,-- Kt 

, CD ROM ročník 2006 350,-- Kč 220,-- Kč 
CO ROM ročník 2007 350,-- Kč 220,-- Kč 14 1 CD ROM ročník 2008 350,-- Kč 220,-- Kč 1 

I DVD AR ročníky 1952 - 1995 1650,-- Kč 1150,-- Kč II 

. . Tituly prosím zasílat na adresu: 

Příjmení Jméno  
Adresa  

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

Objednávku zašlete na adresu: Amaro spol. sr o, Zborovská 27, 150 00 Praha 5, tel./fax 257 317 313; e mail: odbyt©aradioicz 
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www. D E X0 N0 cz 
PRVNÍ PORTÁL NA OZVUČENÍ INTERIÉRŮ 

TEORIE - KONSTRUKCE - NÁVRHY UZVUCENf 
PORADNA - DISKUZE - INZERCE 

Převodníky ETHERNET RS232/422/485 

Různá p-ovedeni, snadné pouli t. rizká cens (převodnR, 
webový server, FTP server, ...). zakázkový scřobere 

heirlěry 

'A... S výstupy FG232/485, USEI, Ethernet 
papule ' (IP teplomér) 'Weal přimove 'C 

PAPOUCH  

Převodníky USB - RS232/485/422 

"and" Vám sériový port?" 
Běžně i průmyslově provederi, galvanické 
odriěleri, přenos všech signšlö, virtmalri driver 

Měăicĺ moduly DRAK 

AD převocire 0-10 V 4-20 MA. ViSšUP Ethernet. 
USE% 116232/485_ Noe rychli provederi 

Pr.evodniky a opakovače linek 
RS232 i R5485/422 
GalvaniCké odděleni. přepětovš ochrana, 
různä provedení, vysoká spolehlbost 

Optické oddělená a prodloužená RS232 

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

Elektronické aplikace dle Vašich požadavků - vvvvw.papouch.com 
Strašnická la, Praha 10, tel. 267 314 267-9, 602 379 954 

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

• priemyselné displeje • monitorovanie výrobných liniek 
• Ethernet • Profibus a LonMark kompatibilné rozhrania 
• displeje pre informačné systémy vo Ormách a inštitúciách 
• viacriadkové • farebné • digttálne hodiny s dálumom 
a teplotou • systémy jednotného času • vyvolávače Hlen-
tow so zvukovým signálom do bánk a inslitúdi • číselníky 
s dialkovým ovládanim do kostolov 
Nadal nadbytainých sučiastok Perna LED). =ram Weise:a 
mah- rage na nag.' IIVNI seeks s Sus Cal rasp %duke. Zastúpenie v tea kej ripublika: 
ELEN, as.o.. Slovenskä 67. 080 01 Prešov Stamm Chace prevadzka: Slovenska 161, 560 02 C. Veto* 
tet: +421-51-77 33 700, fa:c +421-51-75 93 142 NI: 972 325 297, lelita:c 465532 183, e-mat stanns•ndegeskatretevacz 
e-mail: salesdpelenak, lath: Evemvslen_sk OTT, Zded 1124.14200 Praha, telikaz 241 724 68E edtat clecenInansz 
lailtda rewind, SalmEeStnOmxtalon 7,21/19 

, 
co/72,76e 

rorkess: 

System pro návrh desek 
plošných spojů 

°Air:Mahon TE.'. 1..g Mel Haiadčel 
gel: 603 540 067:fart 371 725 580 

http://www.formica.ez 

  -E3Ticeil Výroba zakázkových 
Jerom ir.---,:trAteg I plošných spoju 2=1 

poje dle časopisů AR,PEKE,Radio PLUS (KTE) 
'plošné spoje zakázkové -JedilartnInne. 

Otarstannd proimentsheprokovene 

(mkräky, cínované, «lane s nepeou maskou,‚potiskem) 
' zhotoveni Tknoech předloh 
• dgitalizace teem, spojů 
" dgitalizace dat pra stroj i vrtáni 
• výroba plošných zooid z hotových OPS, ke kletým nejsou 
výrobnl podklady 

BUN informace g mot» naleznete na vevřw 'week name 

Seznam inzerentů v PE 07/2009 
AEC - TV technika   
AME - elektronické přístroje a součástky  
AV-ELMAK - elektronické přístroje 
A.W.V. - zdroje  
BS ACOUSTIC - ozyučovaci technika   
BUCEK - elektronické součástky 
DEXON - reproduktory  
DIAMETRAL - laboratorní nábytek a přístroje   
ELEN - displeje   
ELEX - elektronické součástky aj.   
ELFA- optoelektronická čidla 
ELNEC - programátory aj   
ELTIP - elektrosoušástky  
EMPOS - měřici technika 
ERA components - elektronické součástky  

X FISCHER - elektronické součástky  XII 
V Flajzar - stavebnice a kamery IV 
X GES - elektronické součástky II 

XIV GM electronic - elektronické součástky  VIII, IX 
XI Hanzal Josef - BitScope  XII 
VII JABLOTRON - zabezpečovaci a řidici technika  I 
48 KONEKTORY BRNO - konektory XII 
III ,Lal - elektronické součástky  XII 
48 LSD 2000 - český návrhový system pro elektroniku  XII 
XI MEDER - relé XI 
XII PaPouch - měřici a komunikační technika 48 
XII P + V ELECTRONIC - vinuté díly pro elektroniku XI 
XI PHOBOS - přístupové systémy XIII 

XIII Spezial Electronic - elektronické součástky VI 
X T.E.I. - Formica 48 

48 
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Na návštěvě u austnamitcroeystems AG 
• 

Na návštěvě u austriamicrosystems AG - rakouského výrobce špičkových analogových 
a analogově-digitálnich integrovaných obvodů. Fotografie jsou z výrobního závodu (budova vpravo 
nahoře na leteckém snímku). Vlastní výroba probíhá ve speciálním, mechanicky izolovaném bloku 
uvnitř budovy. Samozřejmostí je velmi čisté prostředí (clean room) s udržovaným mírným přetlakem 
zabraňujícím vniknutí nečistot do výrobního procesu. Jsou používány technologie CMOS, HV-CMOS 

(High Voltage) a SiGe. Výchozí materiálem jsou 200 mm wafery (tenké křemíkové desky). 
• 

•OE•fm. 

OE Pracowste fotolitografié, *WU: osvětlení 
minimalizuje možný vliv okolního světla 

esä is. 41 44 PO iii ii 

••• man 

Ir 

Pohled na jednu z mnoha masek 
použitých pits' fotplitografick'ém procesu 

--a. or- MIMS 1113111ar 

Automatický test hotového čipu 

St ft WS 
Waferyjsou přenášeny ve speciálních lkontejnereche  

(SMIF), které zabraňujíkontalninaci w' aferu 
UR -i.-.... -- Jaen rip t it is -'-  

Letvpltpokjed 
na sídlo firmy, -7-7 
'bměstečko i 

Unterpremstätten 
blízko•rakouského 

Grazu 

Detailní pod if it le ii na wafery i ., 
při mokrém procesu 4  

li Il bi 2 

1 lei iii 
4i. Automatická linka 
gi ňiokréhiiprocest 
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OASiS 
61. profesion iní zabezpečení 

Bezdrátový zabezpečovací systém se stavebnicovou architekturou. 
Přizpůsobí se přesně požadavkům každého domu či bytu. 
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