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AMARO spol. s r. o. 

fNM ROZHOVOR 
tý 

s panem Tomašem Flajzarem, 

majitelem firmy FLAJZAR, s.r.o. 

Vaše firma je našim čtenářům 
dobře známa. Nic jsme však ne-
slyšeli o vašich začátcích. 

Novodobá historie firmy FLAJZAR, 
s.r.o. se datuje od roku 2004, ale svůj 
první živnostenský list na výrobu elek-
tronických zařízeni jsem získal již v roce 
1994. 
V tomto roce také vznikly první elek-

tronické stavebnice a moduly, které jsem 
prodával prostřednictvím inzerce v Ama-
térském radiu a Elektroinzertu. 

Ze začátku nešlo o nějaký podnikatel-
ský záměr, nepřemýšlel jsem, jak bych 
chtěl firmu rozvijet a kam ji dovést, ale 
spíše jsem chtěl využit své celoživotní 
záliby a přivyclélat si par stokorun měsič-
ně a kompenzovat tim náklady na svúj 
koníček. Postupné vzniklo několik kon-
strukci a jednoduchých výrobků, které 
jsem prezentoval prostřednictvím katalo-
gů psaných na obyčejném psacím stroji 
a kopírovaných na černobílé kopírce. 
Když si na to dnes vzpomenu, nechápu, 
jak si na základě těchto kopirovaných 

formátu A4 mohl někdo něco objednat. 
Asi to bylo tím, že jsme začinali v dobiš 
raného podnikáni v naši republice a po-
dobným způsobem tehdy začínalo i vice 
firem. Asi málokdo, kdo začínal podob-
ným způsobem doma na koleně, měl pe-
níze na barevné katalogy a asi málokdo 
věděl, jak získat úvěry, a možná jsme 
tehdy ani nechtěli nic riskovat. Expanze 
firmy tedy byla velmi pomalá, ale bez-
pečná. 

Postupně však zájem o výrobky, sta-
vebnice a služby začal být tak velký, že 
bylo třeba celou situaci přehodnotit a do 
pronajatých prostor přišli postupné první 
zaměstnanci, vytvořila se ucelená nabíd-
ka a začala se plánovat první výroba. 
V roce 2004, kdy se fyzické osoba To-

máš Flajzar transformoval na právnickou 
formu FLAJZAR, s.r.o., jsme měli 25 000 
přímých zákaznikú a několik velkoob-
chodních partnerů. Firma byla postavena 
na několika pilířích: jednak to byla elektro-
nika pro rybáře, zejména signalizátory 
záběru a bezdrátově připoslechy. Diky 
tomu, že jsme začali v době, kdy podobné 
výrobky na trhu bud vůbec nebyly, nebo 
byly velmi primitivní a nedokonalé, podaři-
lo se mezi rybáři vybudovat silnou znač-
ku. Výrobky byly velmi žádané a i s poz-
dějším příchodem levných výrobků z Cíny 
jsme obstáli a do dneška je naše firma 
jedním z významných výrobců elektroni-
ky pro rybáře nejen v Evropě. Naše zá-
kazníky najdete iv USA, Rusku, Austrálii, 
na Novém Zélandě a v dalších zernich. 

Dalším pilifem, na kterérn firma stop, 
jsou elektronické stavebnice a moduly. 
Při vývoji stavebnice jsem vždy kladl dů-

Obr. 1. Sídlo firmy 

raz na spolehlivou funkci a vysokou užit-
nou hodnotu. Pochopitelně to bylo vždy 
úměrné možnostem v daní době. Nevy-
ráběli jsme tehdy žádná blikátka a plpát-
ka, ale spiše praktické konstrukce, které 
radioamatér - elektronik mohl po sestave-
ni používat jako pinohodnotné a spolehlivé 
výrobky. Z těch prvních nejžádanějšich 
konstrukcí můžu zmínit stavebnice VKV 
přijimašů jak v monofonní, tak stereofon-
ní verzi, moduly bezdrátových zvonků 
s obvody M1E a M1D-BL, a nejrůznější 
dálková ovládáni na bázi kodérů a deko-
dérů Holtek, později s plovoucim kódem. 
Postupně vznikly i stavebnice GSM ko-
munikátorů (pagerů), které se připojovaly 
k běžnému mobilnímu telefonu Siemens. 
Tehdejší nedostupnost podobných zaří-
zení vyvolala obrovský zájem o tyto kon-
strukce a prodalo se jich několik tisíc kusů. 
V té době to byl velký úspěch. S rozma-
chem mobilních telefonů měl najednou 
každý možnost zabezpečit svůj byt, 
dům či chatu za cenu do 2000 Kč, včetně 
telefonu. Konstrukce byly prezentovány 
zejména formou článků v AR, později 
v PE. 

Di ky zviditelněni firmy přibývalo poža-
davků na zakázkovou výrobu a vývoj. 
Brzy se tato činnost stala dalšlm nosným 
programem - třetím pilířem - firmy. Dnes 
dokážeme prakticky jakékoliv zařízení vy-
vinout, navrhnout design i plastové formy, 
zajistit atest i sériově vyrábět. Jedinou vý-
jimkou jsou vysokonapěťové aplikace 
a vysokofrekvenční zařízeni mimo pásma 
434, 868, 2400 MHz. 

Jak to vypadá s firmou dnes? 

I když nejsme firma nijak velká (po-
čátkem roku 2009 jsme měli 20 zaměst-
nanců), je snahou si udržet sortiment 
zajlmavých věci a nabízet nejen své vý-
robky, ale i výrobky související nebo roz-
šiřující možnosti těch našich. V nabídce 
tedy nenajdete jen několik desitek vlast-
ních konstrukci, ale i souvisejlci kon-
strukce jiných výrobcú, hlavně z Polska. 
Můžete si vybrat příslušenství k nim, jako 
jsou např. pohybová čidla, napájecí zdroje, 
kamery, videorekordéry. A zařadili jsme 
i základni sortiment elektronických sou-
částek. Mnoho věci dováži me přímo 
z Dálného východu, ale vždy za přísných 
kvalitativnich podmInek. Každý výrobek 
se nejprve vzorkuje, testuje, přímo já 
nebo naši technici jej rozeberou a posou-
dime i vnitřní kvalitu zpracováni. Je totiž 
řada výrobků, které navenek vypadají cel-
kem obstojně, ale uvnitř jsou například 
součástky povrchové montáže pájeny 
ručně! Každý kus je pak takový malý ori-
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ginál a nevíte, co od něj lze očekávat. 
I přes proces testování je však pravdou, 
že ne vidy se podaří kvalitu dovážených 
věcí udržet, neboť v Cině je obvyklá kolí-
savá kvalita jednotlivých serif a to, co jste 
si objednali před rokem, uš nemusí platit. 
Již řadu výrobků i celé série jsme mu-
seli prostě a jednoduše vyřadit, některé 
zlikvidovat nebo přesunout do doprode-

je. 
Avšak v dnešni době, kdy je kladen 

čím dál vštši důraz na cenu, je spoluprá-
ce s Dálným východem nevyhnutelná. 
I když nabídka dovážených produktů 

je poměrně široká, firma je postavena 
předevšim na vlastni výrobě a vlastním 
vývoji. Trh je dnes zaplaven vším mož-
ným a zákaznik má možnost si na inter-
netu během pár minut najít libovolné zbo-
ží, srovnat parametry a cenu. Právě dnes 
je velkým trumfem každé firmy vlastní vý-
roba a vlastní uvažováni. Snašim se neu-
stale vyhodnocovat moderni trendy a vy-
plňovat mezery na trhu. 

Dnes se při vývoji konstrukci snašim 
uvažovat z hlediska zákazníka - uživatele, 
a navrhovat výrobky tak, aby byly jedno-
duše ovladatelné, intuitivní, aby byl zá-
kazník potěšen nejen spolehlivou funkci, 
ale i designem. Již návrh OPS by měl být 
malým uměleckým dílem. Rozmístění 
součástek v radii (pokud to lze), poet( 
miniaturních pouzder a v poslední době 
u některých výrobků černé nepájivé mas-
ky s potiskem, to vše, podle mého názo-
ru, přispívá k tomu, aby si zákazník výro-
bek zamiloval už po vybaleni z krabice, 
ještě před pripojenlm napájeni... 

Nepouštíme se do zbytečně složitých 
projektů, myslim si, že i dnes lze nabíd-
nout jednoduché věci s vysokou užitnou 
hodnotou. Právě v jednoduchosti je krása 
a sila. Svět je již tak dost složitý. 

Na kterých mikroprocesorech 
jsou postaveny vaše výrobky? 

Prakticky každé naše zařízeni, výro-
bek nebo zakázka z posledních let je za-
ložena na mikroprocesorech Microchip, 
které za ta léta považuji za velmi spolehlivé 
a cenově přijatelné i pro sériovou výrobu. 
Množství vytvořených knihoven a funkcí 
práci velmi zefektivňuje. Dnes prakticky 
každý týden vzniká nějaký nový výrobek 
nebo stavebnice, popřipadě se realizuje 
nějaká zakázka či zakázková úprava. 
Zde patři poděkování dnes mému ka-
marádovi Vláďovi Šulcovi z jišinského 
Microriscu, který mě v prvopočátcich, 
kdy jsem se učil programovat mikroproce-
sory Microchip PIC, byl nápomocen a vždy 
ochotně poradil. 

Chtěl byste konkrétně upozornit 
na některé GSM výrobky? 

Za všechny můžu jmenovat např. kom-
paktn1 pohybové čidlo s GSM komuniká-
torem GSMPIR. Jednoduše vybalíte z kra-
bice, vlošite do něj SIM kartu a pověsite 
na zed stejně jako libovolné pohybové 
PIR čidlo. V případě registrace pohybu 
obdrží majitel poplachovou sms zprávu 
a alarmové voláni. 

Na trhu je celá řada zabezpečovacich 
ústředen, rozsáhlých a dokonalých syste-

mú, ale nejsou vhodné pro obyčejného 
chataře, chalupáře nebo majitele garáže. 
Naše zařízeni GSMPIR je levným pro-
středkem, bez nutnosti odborné montáže, 
které zprovozni téměř každý během par 
minut. V současné době připravujeme no-
vou, ještě levnější verzi tohoto výrobku. 

Dalším hitem v našem sortimentu je 
miniaturní GSM komunikátor pGATE. 
Univerzální signalizašnl a ovládací modul 
prostřednictvím site GSM. Lze jim dopinit 
již stávající zabezpečovací ústřednu nebo 
k němu jen jednoduše připojit libovolné či-
dlo ať už pohybové, otřesové, magnetic-
ké, kouřové nebo plynové... - to je úpině 
jedno. Vstupy jsou navrženy jako univer-
zálni, pro připojení bezpotenciálových 
kontaktů nebo napěťových výstupů nej-
různějších zařízeni. Nevi° do toho male-
ho modulu o rozměrech 43 x 43 mm byly 
integrovány i funkce běžné zabezpečova-
ci ústředny. Mate tak k dispozici odcho-
dový a přichodový čas, výstup na sirénu, 
možnost připojit kódovou klávesnici nebo 
RFID, popřípadě přijimaš dálkového ovlá-
dáni pro aktivaci a deaktivaci. Navic lze 
i dálkově ovládat pomoci sms nebo bez-
platného prozvonění až dva libovolné spo-
třebiče. Koncová cena modulu je pouze 
2990 Kč (včetně DPH). 

Na čem pracujete právě ted'? 

V poslednich týdnech kromě řady za-
kázkových projektů vznikaji i zajimavé 
konstrukce univerzálních vf modulů 
MTX1, MTX2 a MRX1. Jedná seo skupinu 
modulů pro bezdrátové ovládáni a přenos 
povelů. Vysilaci moduly MTX přenesou 
až na vzdálenost 800 metrů (s kvalitní an-
ténou až na několik kilometrů) stav svých 
šesti vstupů na výstupy přijimaciho mo-
dulu MRX1. Přijimaci modul pak umí ko-
munikovat až s 15 vysílači. Přenos je kó-
dován a je zaručena vysoká odolnost proti 
rušeni a diky unikátnlmu kódování je vy-
loučeno sepnutí jiným modulem. Kan-
stru kce vznikly jako logické vyústění ně-
kolikaleté realizace klasických dálkových 
ovládání, které nabízime jak ve formě 
stavebnic, tak ve formé sestavených mo-
dulů. Nové moduly MTX, MRX využívají 
nejmodernějši součástky a diky tomu se 
podařilo je zminiaturizovat a nabldnout 
tak možnost jednoduše a levně vytvořit 
dálková ovládáni (prostě jen vložíte mo-
dul MTX1 do libovolné plastové krabičky 
a připojíte tlačítka) pro přenos povelů z li-
bovolných zařízeni. V červnu byla řada 
dopiněna o moduly s anténním konekto-
rem SMA pro snadné připojeni vhodné 
antény. Dale je nabízen modul šesti výko-
nových relé, který lze přímo spojit s 139-
mašem MRX1, a dva vstupní moduly pro 
vysílače. Jeden pro možnost galvanické-
ho odděleni vstupnich signálů a druhý 
modul diky konektorům a tlačítkům po-
skytuje snadné připojeni vstupnlch zaří-
zení a možnost vyzkoušeni zejména ve 
fázi seznamováni ses moduly MTX. 

A co plány do budoucna? 

Plány do budoucna prozrazovat ne-
mohu, ale určitě ještě do konce roku 2009 
vznikne celá řada zajímavých projektů 
a výrobků. 

Obr. 2. Katalog firmy FLAJZAR 

Vývoj by mohl být ještě rychlejši, ale 
problem jev nedostatku vysoce kvalifiko-
vaných odborníků. Stále hledáme dalši 
a dalíš elektroniky tělem i duši, pro které 
je elektronika livotni volbou. 

Lidí, kteří umějí programovat „jednoši-
py", kteri uměji navrhovat plošné spoje, 
kteří se vyznají v moderních součástkách 
a maji zájem se neustále vzdělávat, tech 
je u nás jako šafránu. 

Vidím to obecně jako problem dnešní 
doby. Mladí lidé tíhnout k počítačům, kaž-
dý druhý chce programovat, ale skutečná 
elektronika, skutečné vytvářeni konstruk-
ci od základu, od samotné myšlenky, je 
nezaj I ma. 

Koncem minulého roku jsem začal 
řešit tuto situaci externími spolupracov-
ní ky, kterým se zadávají některé pro-
jekty. Důležité je take neustáli zefek-
tivňováni vlastni firmy - to znamená 
neřešit zbytečnosti, soustředit se na 
skutečně důležité věci. 

Firma je rok od roku produktivrei, 
má lepší ekonomické výsledky, vznik no-
vých výrobků je diky moderním technolo-
giím a zkušenostem snažši. 
I když nařikám na nedostatek nových 

odborníků, určitě jsem měl štěstí na řadu 
skvělých lidi, kteří v naši firmě pracuji 
a bez kterých by firma dnes již fungovat 
nemohla. Tlmto jim chci poděkovat. 

Poděkováni patři pochopitelně take 
našim zákazníkům, kteří naše výrobky 
poušivaji, a zejména těm, kteří je kriti-
zuji, protože zpětná vazba a kritika zá-
kazníka, to je to, co nás žene elm dal 
vice dopředu. 
U nových a klíčových projektů je na 

našich stránkách uveden i primý email na 
vývojové oddělení, aby zákazník mohl po-
sílat dotazy a náměty přímo lidem, leer( 
výrobky vymýšleji. Jako jedna z mála fi-
rem nabizime take zakázkovou úpravu již 
existujicich konstrukcí. Řada firem toho 
vyušivá zejména pro přizpůsobení našich 
GSM komunikátorů nebo dálkových ovlá-
dáni přímo jejich požadavkům. 

Děkuji vám za rozhovor. 

Připravil ing. Josef Kellner. 
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Mac stavu baterie 

Texas Instruments (www.li.com) 
uvedl dva nové integrované obvody, 
které poskytuji mikrokontroléru v ba-
terii napájeném systému data o její 
zbývající kapacitě, teplotě, napitá, 
odebíraném proudu a tím umožňuji 
predikovat zbývající dobu provozu 
systému s touto baterií. Tuto informaci 
vyhodnocuji s baterii spojeně integro-
vané obvody bq27505 nebo bq27541 
na základě firmou patentovaného al-
goritmu označeného Trade, aniž je 
k tomu třeba využívat výpočetni ka-
pacitu hostitelského mikrokontroléru. 
Obvod bq27505 v pouzdře s 12 kon-
takty o velikosti prakticky shodné 
s vlastním čipem (2,5 x 2,5 x 0,632 mm) 
se umisťuje na spojovou desku a je 
určen pro jeden lithiový článek napá-
jející přenosné zařízení typu smart 
mobilů, digitálních fotoaparátů, video-
kamer, MP3 přehrávačů a notebooků, 
kde je stav baterie pro konečného uži-
vatele důležitou informaci. Integrova-
ný obvod bq27541 v pouzdře SON-12 
(2,5 x 4 mm) s obdobnými funkcemi 
je určen i pro umístění do nevýměn-
né bateriové sestavy a navíc umož-
ňuje její identifikaci. 

Ovladače LED 
snižuji náklady 

Firma Diodes Incorporated 
(www.diodes.com) přichází s novou 
fadou integrovaných ovladačů svíti-
vých diod, které vystači s výrazně 
menším počtem externích součásti. 
Snižovací měniče DC/DC AP880X po-
třebuji pro svou funkci jen Myth, při-
čemž spínací kmitočet až 600 kHz 
umožňuje použit menší a levnější kon-
denzátory a cívky. Při vstupním na-
pet( měniče 8 až 48 V je napájeno až 
14 v sérii zapojených LED konstant-
ním proudem. Tim odpadají srážect 
rezistory a je zajištěrfstálý jas. První 
10 z řady, označený AP8800, je určen 

pro napiti mezi 8 a 28 V a dodá do 
řetězce až 7 LED proud až 350 mA. 
Představuje tedy účinné řešení pro 
1 W LED. Pro větší výkony a až 13 
LED v sérii je nabízeno provedeni 
AP8801 s pracovním napštim 8 až 
48 V a výstupním proudem 500 mA. 
Třetí obvod řady AP8802 určený pro 
až třináct 3 W LED má stejné pracov-
ní napětí, ale výstupní proud až 1 A. 
Účinnost měničů s obvody AP880X 
dosahuje až 92 %. Pro menší namá-
hání diod a prodlouženi jejich doby 
života nabíhají ovladače pozvolně. 
Stmívání je možné řídit napěťovým 
nebo šířkově modulovaným impulz-
ním signálem. Všechny varianty lze 
obdržet v pouzdře SOP-8L, AP8800 
a AP8801 též v MSOP-8L a AP8802 
v DEN3030-10. Nové součástky jsou 
určeny, zvláště je-li vyžadován vyso-
ký jas, pro běžné osvětlení interiéru 
a architektonických detailů, podsvIce-
ni malých LCD panelů a pro světelné 
informační a varovné ukazatele. 

Systémové řešení 
pro senzory v autoelektronice 

MAXQ7670 je vysoce integrovaný 
produkt firmy Maxim (www.maxim-
ic.com) odpovídající tint systému na 
jediném čipu -SoC (System-on-Chip). 
Systém miff analogové signály ze 
senzorů a po jejich zpracování předá-
vá výsledky na sběrnici CAN (Control 
Area Network). Obvod napájený 5 V 
obsahuje 16bitový mikrokontrolér 
RISC s paměti 64 kB pro program 
a data, ND převodník se sériovou 
aproximací a kontrolér sběrnice 
CAN 2.0B s rychlosti přenosu dat až 
1 Mb/s. Součástí 10bitového ND pře-
vodníku s rychlosti až 250 000 vzor-

ků/s je zesilovač s programovatelným 
zesilenim 1 VN nebo 16 VN a multi-
plexer pro až 8 nesymetrických ana-
logových vstupů nebo 4 diferenciální. 
K dispozici je i 4vodičové rozhraní 
SPI, rozhraní JTAG pro programová-
ni a odladěni systému a řada pomoc-
ných subsystémů (oscilátory, šítače/ 
/časovače, napěťové supervizory, na-
stavovací obvody). MAXQ7670 je do-
dáván v pouzdře TQFN (5 x 5 mm) se 
40 vývody a pracuje při teplotách 
v rozsahu -40 až + 125 °C. Je určen 
zvláště pro použití v autoelektronice, 
průmyslové elektronice a distribuova-
ných řídicích systémech, kdejeho mo-
dulárni architektura usnadňuje vývoj 
speciálních aplikací. 

Přístrojový zesilovač 

Jen polovina plochy, kterou na 
spojové desce potřebují přístrojové 
zesilovače pro průmyslové a přístro-
jové aplikace od konkurence, stačí 
novému výrobku Analog Devices 
(www.analog.com) AD8295. Jeho 
pouzdro LFCSP má půdorys jen 
4 x 4 mm. Zesílení přístrojového ze-
silovače G lze nastavit jediným exter-
ním rezistorem v rozsahu 1 až 1000. 
Vstupní napěťový šum na 1 kHz je 
maximálně 8 nVNI-lz, potlačeni sou-
hlasného signálu CMRR při G = 1 je 
90 dB, vstupní klidový proud max. 
0,8 nA, tranzitní kmitočet 1,2 MHz 
a rychlost přeběhu 2 V/ps. Na čipu 
jsou vedle samotného přístrojového 
zesilovače dva operační zesilovače 
a přesný odporový dělič z dvou rezis-
torů s prakticky shodným odporem 
10 LQ spojený s neinvertujicim vstu-
pem jednoho z přídavných zesilova-
čů. S pomocí přídavných operačních 
zesilovačů lze dopinit přístrojový ze-
silovač o invertujícI nebo neinvertuji-
cí zesilovač, aktivní filtr, diferenciální 
výstup nebo pro něj vytvářet referenč-
ní napětí. Souměrné napájecí napětí 
může být v rozsahu ±2,3 až ±18 V. 
Aplikace nalezne nový zesilovač při 
řízeni výrobních procesů, v lékařské 
elektronice, přesných systémech sbě-
ru dat a převodnIcich pro senzory ne-
elektrických veličin. 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM  

Elektronická školička 8 
V predchädzajúcej časti školičky 

sme vám srúbili zapojenie zosilňova-
la s integrovaným obvodom, ktorý sa 
dä použif na hlasité počúvanie MP3 
prehrávača alebo kryštálky. Výhodou 
zapojenia s integrovaným obvodom je 
jeho kompaktnost' a stabilní vlastnos-
ti. Na jeho stavbu potrebujete len mi-
nimum pomocných súčiastok, preto-
že váčšina súčiastok zosilnovača je 
v integrovanom obvode. 

Zosililovaš s integrovaným 
obvodom LM386 

Hradal som najvhodnejšie riešenie 
pre malý zosilnovač, aby ste si ho 
mohli jednoducho spravit'. Ako jeden 
z najvhodnejšich sa javi integrovaný 
obvod LM386. Jeho výhody sú: 
- široký rozsah napäjacieho napätia 
4 až 12 V, 
zosilnenie vstupného signálu v roz-
sahu 20 až 200-krát, 
minimälny počet potrebných exter-
ných súčiastok, 
široká škála použitia: zosilňovač 
pre AM/FM rádiá a prenosné MP3 
prehrávale, interkom, riadiaci člen 
servomotorčekov, oscilátor, 

• výkon 0,5 W, 
• nizka cena, asi 0,35 € (9 Kč). 

Integrovaný obvod LM386 je dodá-
vaný v niekorkých puzdrá'ch. Pre naše 
zapojenie je najvhodnejšie puzdro, 
ktoré sa volá DIP-8. Skratka DIP (Dual 
In-line Package) v prekladeznamenä, 
že piny (nožičky) integrovaného ob-
vodu sú v dvoch radoch a osmička 
znamená, że ich je spolu osem. Piny 
sú v schémach očíslované od 1 po 8, 
pričom'na integrovanom obvode sú 
zapojené v ravom stipci zhora — dole 
piny 1 až 4 a v pravom stipci zdola — 
— hore 5 až 8. Pre takéto číslovanie si 
musite otočit' 10 nožičkami dole 
a značku vyrytú na jeho okraji dat da-
lej od seba. 

Praktické zapojenie 

Obvodu je najpraktickejšie napá-
jat' z batérie, jednoduchá varianta je 
batida 9 V. Záporný pól batérie pri-
pojíte na pin 4, kladný pól batérie na 
pin 6. 

Pinmi 1 a 8 riadite zosilnenie. Ak 
ich necháte nepripojené, bude zosilne-
nie 20, ak ich prepojlte kondenzáto-
rom s kapacitou 10 pF, bude zosilne-
nie 200-násobné. 

Na piny 2 a 3 privediete vstupný 
signal. Z praktického hradiska sa 
zvykne spojit' pin č. 2 s pinom č. 4 
(zemniaci, záporný pól batérie) a na 
pin č. 3 sa privedie vstupný signal. 

Výstup pripájate na pin č. 5 
a z praktického hradiska sa druhý pól 
reproduktora pripäja podobne ako 
vstupný signal na pin š. 4, kde je pni-
pojený zemniaci (záporný) pól bati-
rie. Do série s reproduktorom sa pri-
pája kondenzátor 220 pF, ktorý 
obmedzuje pretekanie jednosmerné-
ho prúdu reproduktorom, ktorý by ho 
mohol zničif. Reproduktor mažete 
poutif prakticky rubovol'ný, najlepšie 
s impedanciou 8 f2. 

Celé zapojenie pozostáva z integro-
vaného obvodu LM386, čo je ntzko-
frekvenčný zosiltioval, a troch kon-
denzátorov. Všimnite si, le napriek 
tomu, że je to o dye súčiastky menej 
ako pri jednotranzistorovom zosilno-
vači v predchädzajúcej časti školičky, 
je výkon neporovnaterne väšší, kva-
litnejši a stabilnejši. 

Na ochranu vášho MP3 prehráva-
la odporúčam zapojit' na vstup pin 2 
kondenzátor 100 nF až 1 pF. Ja som 
to testoval bez neho, ale neodporú-
lam to. 

Existujú aj jednoduché a lacné sta-
vebnice, ktoré použivajú obvod LM386 
na zostavenie jednoduchého zosilňo-
vača, ktorý potom mažete pripojif 
svorkami k rubovornému zariadeniu. 
Takúto stavebnicu kúpite prakticky 
v IttoromkolVek obchode s elektronic-
kými súčiastkami zhruba za 2 €. 

Obr. 33. Integrovaný obvod LM386 

Výsledok 

Zapojením zí skate výkon až 0,5 W. 
Ak si neviete predstavif korko to je, 
tak sa to dá prirovnat' k nahlas hovo-
renej reel Pri sprävnom zapojeni in-
tegrovaného obvodu funguje zosilrio-
van na prvý pokus. 

Ak prstami chytite vstup, okarnžite 
budete počut' v reproduktore brum, 
ktorý je vysielaný elektrickým rozvo-
dom siete 230 V. Ak do prstov chytíte 
jeden pól germániovej diódy a druhý 
koniec priložite k vstupu zosilňovača, 
budete poluf silné AM rádiové stani-
ce. 

Obr. 34. Schema zapojenia zosilňovača 

Obr. 35. 
Zapojenie na 
univerzálnej 

doske. Zelený- t 
mi krokosvor-
kamije pripoje-
ný reproduktor. 

Dva vofné 
káble smerujú-

ce dole 
pripojlte na b 
audiovýstup 

MP3 

Peter Kočalka (www.tranzistersk) 
(Pokračovanie nabudúce) 

Obr. 36. Fotografia stavebnice 
s LM386 
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Mikrokontroléry PIC (20) 
V minulém dílu jste mohli vidět, že 

napsat jednoduchý program pro mik-
rokontrolér PIC je otázkou několika 
málo řádků kódu v jazyce asembleru. 
Seznámili jste se s inicializaci vstup-
ně-výstuprdch portů mikrokontroléru, 
jste již schopni změnit úroveň na vy-
braném I/0 vývodu mikrokontroléru 
a napsat jednoduchý podprogram če-
kaci smyčky. Z celkového počtu 35 
instrukci mikrokontroléru jsme v pro-
gramu použili 9 instrukci. Pro náš piv-
ni program jsme využili interní RC os-
cilátor jako zdroj hodinového signálu, 
díky čemuž nebylo nutné oscilátor re-
alizovat externě. V tomto dílu si poví-
me něco vice o jednotlivých módech 
oscilátoru. 

Zdroj hodinového signálu 

Mikrokontrolér je složitý synchron-
ni obvod a jako takový vyžaduje zdroj 
hodinového signálu, který synchroni-
zuje celou jeho činnost. Externí zdroj 
hodinového signálu můžeme připojit 
na vstup RA7/0SC1 (je-li k tomu 
mikrokontrolér patřičně nakonfiguro-
vaný), mikrokontrolér je však stan-
dardně vybaven vlastním zdrojem ho-
dinového signálu, který stačí dopinit 
externím krystalovým nebo RC osci-
látorem připojeným na vstupy OSC1 
a OSC2. Novější mikrokontroléry PIC 
(jako např. PIC16F88) rovněž obsa-
huji intern! RC oscilátor, cilky které-
mu odpadá v aplikacích nenáročných 
na velkou přesnost a stabilitu kmito-
čtu hodinového signálu nutnost zapo-

jovat jakékoliv externí součástky. Pro 
naše první jednoduché aplikace je to 
velice výhodné, protože se nemusíme 
zapojováním oscilátoru vůbec zabý-
vat. Navíc je možné využít vývody 
RAVOSC1 a RA6/0SC2 jako stan-
dardní vstupy/výstu py, 

Mikrokontrolér PIC16F88 podporu-
je celkem osm módů oscilátoru: 

1. LP (Low-Power Crystal) — krysta-
lový oscilátor s nízkým kmitočtem. 

2. XT (Crystal) — krystalový oscilátor 
3. HS (High-Speed Crystal) — krysta-

lový oscilátor pro kmitočty vyšší 
než 3,5 MHz. 

4. RC — extern( RC oscilátor, na vý-
vodu RA6/0SC2 je signal s kmito-
čtem 1'080/4. 

5. RCIO — externí RC oscilátor (stej-
ný jako 4.), vývod RA6/0SC2 se 
však chová jako standardní I/0. 

6. INTIO1 — intern( RC oscilátor, na 
vývodu RA6/0SC2 je signal s kmi-
točtem fosd4, RA7/08C1 se cho-
vä jako standardní I/0. 

7. INTIO2 — interní RC oscilátor, 
RA7/0SC11RA6/0SC2 se chovají 
jako standardní I/0. 

8. ECIO externí hodinový signal na 
vstupu RA7/0SC1 (RA6/0SC2 se 
chová jako standardní I/O). 

Módy 5 až 8 jsou dostupné pouze 
u novějších mikrokontrolérů PIC, kte-
ré obsahují interní RC oscilátor Mód 
oscilátoru se nastavuje při programo-
van( mikrokontroléru pomocí tří kon-
figuračních bitů FOSC2:FOSCO 
(popis konfiguračních slov mikrokon-

Zapamatujte si 

Registry: 

OSCTUNE (adresa 90h) [--000000] 
Vyladěni kmitočtu interního oscilátoru 

U-0 U-0 RNV-0 RM/-O RM/-0 RM/-13 RAN-0 RM/-O 
TUNS TUN4 TUN3 TUN2 TUN1 TUNO 

bit 0 bit 7 

TUN<5:0> 
011111= maximální kmitočet (fk + 12,5%) 
011110, 011101, 011100, ..., 000011, 000010, 000001 

000000 = kmitočet, na který je oscilátor naladěný od výroby (fk) 

111111, 111110, 111101, ..., 100011, 100010, 100001, 
100000= minimální kmitočet (fk —12,5%) 

OSCCON (adresa 8Fh) [-0000000] 
Nastavení/řízeni interního oscilátoru 

U-0 RM/-O RNV-0 RM/-O R-0 RM/-O RNV-0 RM/-O 
IRCF2 IRCF1 IRCFO OSTS 10FS SCSI SCSO 

bit 0 bit 7 

IRCPc2:0>: Nastaveni kmitočtu interního RC oscilátoru 
000 = 31,25 kHz, 001 = 125 kHz, 010 = 250 kHz, 011 = 500 kHz, 
100 = 1 MHz, 101 = 2 MHz, 110 = 4 MHz, 111 =, 8 MHz 

Legenda: R = bit pro zápis, W = bit pro čtení, U = neimplementovaný bit, čte se 
jako O. Následuje hodnota bitu po POR (reset při připojení napájecího napětí): 1, 
0 nebo x, kde x označuje nedefinovanou (neznámou) hodnotu.  

troléru PIC16F88 viz díl 8., PE8/ 
/2008). V programovacím softwaru 
UP pro programátor PRESTO jsou 
jednotlivé módy oscilátoru označeny 
jako LP, XT, HS, EXTCLK-1/0, INTRC-
I/0, INTRC-CLKOUT, EXTRC-I/0 
a EXTRC-CLKOUT. CLKOUT značí, 
že je na vývodu RA6/0SC2 signal 
s kmitočtem faišc/4, zatímco I/0 zna-
čí' že se vývoaRA6/0SC2 chová jako 
standardní I/0. My budeme v našich 
prvních projektech využívat módu IN-
T102 (odpovídá INTRC-I/0). 

Interní oscilátor je kalibrován při vý-
robe čipu, v případě potřeby lze však 
jeho kmitočet upravit v rozsahu 
±12,5 % pomoci registru OSCTUNE 
(adresa 90h). Maximální kmitočet in-
terního oscilátoru je 8 MHz. Na výběr 
však máme dalších sedm kmitoč-
tů: 31,25 kHz, 125 kHz, 250 kHz, 
500 kHz, 1 MHz, 2 MHz a 4 MHz. Kmi-
točet lze nastavit pomocí bitů 
IRCF<2:0> registru OSCCON (adre-
sa 8Fh) a lze jej měnit při běhu pro-
gramu. Registr OSCCON umožňuje 
některá další nastaveni související 
s hodinovým signálem mikrokontrolé-
ru. Bity SCS1:SCSO slouží k nasta-
vení alternativního zdroje hodinového 
signálu využívaného v úsporných re-
žimech mikrokontroléru. Bit OSTS in-
dikuje, ±e uběhla prodleva časovače 
OST (Oscillator Start-up Timer), kte-
rý po resetu mikrokontroléru zajišfuje 
stabilizaci kmitů externího oscilátoru. 
Bit 10FS indikuje, že jsou kmity inter-
ního oscilátoru po změně kmitočtu 
stabilní (využívá se při změně kmito-
čtu interního RC oscilátoru z 31,25 kHz 
na vyšší v programech závislých na 
přesném kmitočtu hodinového signá-
lu). Pro nás jsou v tuto chvíli podstat-
né pouze bity IRCF, které slouží k na-
stavení kmitočtu interního oscilátoru. 
U ostatních bitů můžeme ponechat 
implicitní hodnoty, tedy 0. 

Po připojení napájecího napětí je 
kmitočet vnitřniho oscilátoru implicit-
ně nastaven na 31,25 kHz. V našem 
prvním projektu v minulém dílu jsme 
tento kmitočet ponechali beze změny, 
díky čemuž odpadla nutnost měnit 
hodnoty bitů v registru OSCCON. 
Nyní si můžete vyzkoušet změnit kmi-
točet interního oscilátoru na 125 kHz 
přidáním následujícího kódu na začá-
tek programu z minulého dílu (za 
RESET ORG Ox0000, před inicializa-
cl portů). 

lnicializace interního oscilátoru 
BANKSEL OSCCON 
BSF OSCCON, 4 

; kmitočet 125 kHz 

Můžete samozřejmě nastavit i vyš-
ší kmitočet. V takovém případě však 
již blikání LED bude natolik rychlé, že 
je vaše oko nebude schopno postřeh-
nout. 

Výpis programu v asembleru z to-
hoto a minulého dílu seriálu najdete 
na http://www.aradio.cz v sekci pro-
gramy. 

Vit Špringl 
(Pokračování příště) 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Modelové železniční 

návěstidlo 
Byl jsem požádán svým synem, 

abych vyrobil návěstidlo k dřevěné 
vläčkodráze. Zhostil jsem se úkolu 
s „nadhledem profesionála" a začal 
hledat na internetu, jak vlastně želez-
niční návěst funguje. Po několika 
dnech byla základní idea na světě 
a stavba mohla začit. 

Úvod 

O mechanické konstrukci se ne-
budu rozepisovat, protože na trhu 
s modelovou železnicí je k dispozici 
velké množství kvalitních návěstidel 
různých měřítek a proveden 

Zvolil jsem návěstidlo se třemi zá-
kladními signály tak, aby kromě po-
velů stůj a volno byl signalizován 
také posun a případná porucha (při-
volávací návěst). Rozložení signál-
ních světel je odlišné oproti zvyklos-
tem na silničním semaforu a způsob 
čtení návěsti je zdola nahoru. Jako 
signální světla byly zvoleny bílá, rudá 
a zelená LED o průměru 5 mm. 

Pro ovládáni světel jsem použil tři 
tlačítka a „chytrost° v podobě SW 
v jednočipovém mikropočítači. Zvolil 
Jsem osmibitový mikrokontrolér Micro-
chip PIC12F508, který s minimem 
vnějších součástek obstaral veškeré 
požadované funkce logického stavo-
vého automatu. 

Každému tlačítku přísluší jeden 
světelný signál na návěsti s tím, le 
signál pro posun může být oznamo-
ván zároveň se signálem stůj stejně 
tak jako porucha. Signál posun je 
bílý, stůj rudý a volno zelený. Poru-
cha je signalizována přerušovaným 
bílým světlem, zde s periodou 1 s. 

?ELENA 

RUDA 

BILA 

CI 

/////.7/7/ 

u++ 
-T- +5,5U 

2 jr-ki 
: PO  

6VDC 

SI 
1N4004 LA  

_L 
SND 

+5, 5U 

SND 

Abych „podtrhnul" význam poru-
chy návěstidla, je ji možno zapnout 
pouze současným stiskem všech tří 
tlačítek a nelze ji zrušit jinak, než vy-
pnutím napájení návěstidla a jeho 
opětovným zapnutím (restartem). 

Jelikož návěst je určena přede-
vším jako hračka dítěti předškolního 
věku, je v fidicim mikrokontroléru ak-
tivována funkce SLEEP vždy po čty-
řech minutách nečinnosti ovládacích 
tlačítek. Návěst je pak převedena do 
úsporného režimu a může být aktivo-
vána stisknutím libovolného tlačítka, 
nebo restartem pomoci vypnutí a za-
pnutí napájecího napětí. Při baterio-
vém provozu je tak spotřeba energie 
výrazně snížena. 

Ovládací program zabírá v mikro-
kontroléru necelých 300 bajtů, je na-
psán v asembleru a odladěn ve vývo-
jovém prostředí firmy Microchip. 
Z komentovaného výpisu, který je 

umístěn jako soubor navestasm na 
internetových redakčních stránkách 
www.aradio.cz, lze snadno vyčíst, jak 
návěst pracuje, a můžeme pak dále 
SW upravovat k obrazu svému. 

Pro modelovou železnici uvede-
ný SW nejspíše nebude mit význam, 
nicméně jako výchozí vodítko může 
být použit. 

Popis HW 

Na schématu na obr. 1 je elektric-
ké zapojení návěsti včetně nákresu 
rozmístěni signálních světel. Jedno-
čipový mikrokontrolér PIC12F508 pro 
svoji vlastni funkci nepotřebuje žádné 
vnější součástky. Využívá vnitřní os-
cilátor, časovač WDT a intern( obvod 
RESET. 

LED D1, D2 a 03 jsou připojeny 
k výstupům GPO až GP2 mikrokon-
troléru přes sériové rezistory R4, R5, 

PIC12F508 

UDO GP57CIN 
GP4OECOUT 

GPO/MC 
GP2 
GPI 

Vss GPO 

+5,5V 

OE Obr. 1. Modelové železniční návěstidlo 

TL3 
POSUN 

2 1 

UDR 

R6 o odporu 2x 470 fl a 56 fl. Na vý-
stupu pro bílou LED 03 je odpor, re-
zistoru R4 menší kvůli její větší spo-
třebě. 

Tlačítka TL1 až TL3 jsou připoje-
na ke vstupům mikrokontroléru GP3, 
GP4, GP5 a jsou dopiněna pull-up re-
zistory R1, R2, R3 o odporu 330 kn. 
Zákmity kontaktů tlačitek jsou ošetře-
ny v řídicím SW. 

Celý obvod je navržen pro napáje-
ní stejnosměrným napětim 6 V z bate-
rie nebo síťového adaptéru. Napájecí 
sběrnice je blokována kondenzátory 
Cl a C2. Dioda D1 chrání obvod před 
prepólováním. Vypínač S1 byl zvolen 
jako posuvný a sloe( k vypnutí obvo-
du nebo restartu mikrokontroléru. 

Popis SW 

Smyčka řídicího SW po zapnutí 
mikrokontroléru projde 
kde nastaví hodnoty časovače vnitř-
ních hodin, vstupy a výstupy a de-
monstrativně postupně rozsvítí světla 
návěstidla. Poté přejde do základní 
smyčky přepínání pracovních režimů 
(defaultnä signál STŮJ) a čeká na 
stisknutí některého z tlačítek. Po kaž-
dém stisknuti tlačítka řídicí SW zob-
razí požadovaný povel a zároveň nu-
luje čftač doby nečinnosti tlačítek. 

Jsou-li stisknuta všechna tři tlačít-
ka současně, řídicí smyčka SW pře-
jde do režimu PORUCHA, kterou sig-
nalizuje blikání bilé LED. Tento stav 
nelze změnit stiskem žádného z tlačí-
tek. Návrat z režimu PORUCHA je 
možný pouze restartem mikrokontro-
léru (vypnutím a opětovným zapnu-
tím), nebo po přechodu do režimu 
SLEEP následným stisknutím libo-
volného tlačítka. 

Řídici SW je vybaven časovačem 
doby nečinnosti tlačítek. öasovač je 
nastaven na 240 s (4 minuty). Pře-
kročí-li doba nečinnosti tlačítek uve-
denou konstantu, mikrokontrolér 
zhasne LED a přejde do režimu sní-
žené spotřeby. 
V režimu snížené spotřeby vnitřní 

nezávislý časovač WDT pravidelně 
aktivuje mikrokontrolér na dobu ne-
zbytně nutnou k základní inicializaci 
a přečtení tlačítek. Není-li tlačítko 
stisknuto, převede se mikrokontrolér 
zpět do režimu snížené spotřeby. Při 
stisknuti tlačítka je mikrokontrolér 
aktivován, vykoná inicializadní ruti-
nu a pak přejde do základního režimu 
STŮJ. 

Seznam součástek 

R1, R2, R3 330 kn, miniaturní 
R4 56 R, miniaturní 
R5, R6 470 n, miniaturní 
Cl 330 pF/16 V, radiální 
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C2 100 nF, keramický 
D1 LED zelená, 5 mm 
02 LED rudá, 5 mm 
D3 LED bílá, 5 mm 
04 1N4004 
PIC12F508 (PIC12C508, 
PIC12C508A) 

S1 posuvný vypínač 
TL1 až TL3 tlačítko spínací 

Hexadecimálni výpis programu 

(jedná se o soubor navest.hex, který 
je rovněž k dispozici na redakčních 
stránkách vvvivi.aradipcz) 

:020000040000rA 
:100000002500c700200300c2100380[0600020C34 
:100010002A000A0C20006900360C2600000C26006E 
:10002000r00C2C008r0563070008060C2000000635 
:100030000400600900004307260A87090000430765 
:100040002E0mE0900004307360A000806044604BE 
:100050002605F00c2C00020c200000080604260406 
:100060004605F000000030[2000000806042604A5 
:1000700046MOOC2C00040C2D0000080400600900 
:10008000000043072604A909000043075A0AsE0905 
:1000900000004307690A00080400A9090000430781 
:1000A0005A0A670900004307620ABE090000430740 
:1000600069040008260446040605r00C2C00010c11 
:1000[000200000080604460M0C2C00030C200042 
:10000000000806042605460SrOOC2C00040000033 
:1000E00000060400AF064605W074604000804008 
:1000F0000604260446040602360E27000509000032 
:100100004307660A050C200003000008060C200080 
:100110000008140C2C000604460426059E0946051A 
:100120009E0926049E09460406059E090604260526 
:100130009E09r00C2C00020C200000080400010246 
:1001400043079E0A300C2100ECO29E0A140C2C0071 
:10015000000889060008A906000869070008M8CA 
:1001600069060008A906000869070008FF0869069 
:10017000000889060008A9070008FF0869070008A9 
:10018000A907000889070008rr086707rrO8A707r5 
:1001900Orr088707Fr080008300C2100EA02000850 
:1001A000020C2A000602360E270067060B0A6806E2 
:1001000000A6905000466066904A706E304.4806E0 
:1001c000E50A4905E504A80649048706E80A880638 
:10010000ED0A8905ED0A8806890407022800CF0484 
:1001E000660200080A0C2B006F06EcO0cF054F06cr 
:0A01F000HOMF050008AF04000889 
:10020000010C800043061809030C800043063E09BE 
:10021000020(800043064C0904008D0043067 10945 
:10022 000050C800043067709060C800043068909ED 
:1002300001024306cc090c0 2430700088F04050c96 
:040240002[1000001382 
:0203FE00800071 
:02IFFE00E6OFFC 
:0000000IFF 

Literatura 

[1] http://navestidlo.aspweb.cz/ 
[2] wvvw.microchip.com 
[3] www.azd.cz 

Martin Pokorný, 
f-system@volny.cz 

Měřič 
elektrického náboje 
V elektronické laboratoři jsou sta-

tické náboje velmi obávané. Na pod-
laze s kobercem ze syntetických vlá-
ken se může pracovnlk snadno nabit 
tak, že jeho tělo má vůči zemi napětí 
řádu desítek kV. Dotkne-li se pak vý-
vodu choulostivé polovodičové sou-
částky, může ji elektdckým výbojem 

Obr. 2. 
Deska měřiče 

elektrického náboje 
a ukázka 

vhodného měřidla 
(MP40 s nulou 

uprostřed stupnice) 

zničit. Statické náboje však nejsou 
jen nepříjemné, ale mohou být i zají-
mavé. Je možné, že osoby s rozdíl-
nou obuví se nabiji na téže podlaze 
opačným nábojem? Je pravda, že se 
ženy nabíjejí spíš záporným a muži 
kladným nábojem? Nebo je to jen vy-
myšlená báchorka? Řadu pokusů, 
které odpoví na tyto a podobně otáz-
ky, můžeme uskutečnit s dále popsa-
ným měřičem náboje. 

Aby se redaktor přesvědčil o funk-
ci přistoje a mohl uskutečnit ověřova-
cí měření, byl zhotoven vzorek měři-
če na desce s plošnými spoji (obr. 2). 

Popis funkce 

Schéma měřiče je na obr. 3. 
Při měření náboje se vychází ze 

skutečnosti, že po nabití vybitégo 
kondenzátoru o kapacitě C nábojem 
Q se objeví na jeho svorkách napětí 
U dané vztahem: 

U = Q/C [V; C, F]. (1) 

Jednotkou náboje je coulomb [C] 
a je to takové množství např. elektro-
nů, které jsou přeneseny proudem 
o velikosti 1 A za dobu 1 s. 
V měřiči se měřený náboj M při-

vádí na vstupní kondenzátor C2 o ka-
pacitě C2 = 100 nF a voltmetrem 
s ‚nekonečně velkým vstupním od-
porem se měří napětí Uc2 vytvořené 
nábojem na kondenzátoru C2. Pod-
le vztahu (1) pak plan: 

Qm = C2.Lic2 = 

= 100.10-9-U - C2 [C; F, V]. 

Když tedy v našem připadš naměříme 
napiti Uc2 = 1 V, znamená to, že na 
C2 byl přiveden náboj M = 100 nC. 

Musíme si uvědomit, že náboj je 
vždy vázán na kondenzátor, který ho 
akumuluje. Např. izolovaně lidské 

s 

NULOVRNI 

1010 

7 
J3 

tělo a okolní země (i velmi vzdálená) 
představují dvě elektrody kondenzá-
toru Ct o kapacitě asi 63 pF, Nabije-li 
se tělo nábojem Q1 = 100 nC, má 
podle (1) vůči zemi napětí U, = 1,6 kV. 
Při doteku vstupní svorky J1 měřiče 
se část náboje Qt přenese do kon-
denzátoru C2 a na Cti C2 je pak 
shodné napětí, které označíme U„. 
Podle (1) je na Ct náboj Qt2 = Cl.Uv 
a na C2 náboj CO —c2 = C2OEU„, přičemž 
Qt2 = Qt. Vzhledem k tomu, že QC2  
a = 63 pF a C2= 100 nF, je Qt2 << QC2 
a můžeme napsat, le Qc2 Q]. Zna-
mená to, že díky tomu, že kapacita 
těla je zanedbatelně malá vůči kapa-
citě C2, se při dotyku vstupu měřiče 
celý náboj (se zanedbatelnou nepřes-
ností) přenese z těla do měřiče, takže 
skutečně měřime celý náboj těla. 

Kapacita 100 nF kondenzátoru C2 
byla stanovena zkusmo tak, aby měl 
měřič přiměřenou citlivost. Pokud by-
chom chtěli citlivost zvětšit, aby už 
při náboji 10 nC se na C2 vytvořilo 
napětí 1 V, zmenšíme kapacitu C2 na 
10 nF. Citlivost se naopak zmenší 
zvětšením kapacity C2. Pro zachová-
ní přesnosti měření je však vždy nut-
né, aby kapacita C2 byla podstatně 
větší než kapacita objektu, jehož ná-
boj měříme. 

Voltmetr, jimž měříme napětí na 
kondenzátoru C2, je tvořen sledovačem 
signálu s operačním zesilovačem 
(OZ) 101B a ručkovým měřidlem MI1. 
Aby měl sledovač signálu co největší 
vstupní odpor (prakticky nekonečný), 
byl použit OZ typu TLC272 zhotove-
ný technologii CMOS. Vstup OZ je 
chráněn rezistorem R3, který omezu-
je vstupní proud. 

OZ 10113 i 101A jsou napájeny sy-
metricky napětím ±4,5 V z destičko-
vé baterie 81. Napájecí proud je asi 
1,5 mA. OZ 101A spolu s děličem 
R1, R2 vytváří virtuální zem, která 

TLC272 

Obr. 3. Měřič elektrického náboje 
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Obr. 4. Obrazec plošných spojů 
měřiče elektrického náboje 

(měř.: 1 : 1, roznie 35,6 x 33,0 mm) 

má potenciál rovný polovině napáje-
cífici napětí z baterie. 

Tlačítkem S1 se vybíjí měřený nä-
boj z kondenzátoru C2 a na vstup 
sledovače signálu (na neinvertujícf 
vstup OZ 101B) se zavádí předpětf 
o úrovni virtuální země, čímž se nulu-
je údaj měřidla MI1. 

Měřidlo MI1 je ručkový magneto-
elektrický ss mikroampérmetr s nulou 
uprostřed stupnice, aby bylo možná 
měřit náboj obojí polarity. Můžeme 
použít i běžný mikroampěrmetr s nu-
lou na kraji stupnice, před ten však 
musíme zapojit přepínač polarity. 

Měřidlo je dopiněno předřadným 
rezistorem Rp, aby pracovalo jako 
voltmetr. Napěťový rozsah voltmetru 
by měl být menší než dosažitelný roz-
kmit napětí na výstupu OZ 101B. 
Uvážíme-li pokles napájeciho napětí 
na ±4 V a velikost kladného výstuprg-
ho saturačnrho napětí použitého OZ 
typicky 1,5 V (záporné výstupni satu-
rent napětí je nulové), vychází mäři-
cf rozsah voltmetru ±2 až ±2,5 V. Při 
volbě rozsahu též uvážíme před-
tištěnou stupnicí použitého měřidla 
- např. pro měřidlo z obr. 2 se stupni-
cí ±250 pA byl zvolen rozsah ±2,5 V. 

Konstrukce a oživeni 

Měřič je zkonstruován z vývodo-
vých součástek na desce s jedno-
strannými plošnými spoji. Obrazec 
spojů je na obr. 4, rozmístění sou-
částek na desce je na obr. 5. 

Na desce je jedna drátová propoj-
ka. OZ 101 je vložen do objímky, aby 
jej po případném zničení při měře-
ni příliš velkého náboje bylo možné 
snadno vyměnit. 
K použitému měřidlu MI1 pomocí 

číslicového multimetru a laboratorní-
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Obr. 5. Rozmístěni součástek 
na desce měřiče 

elektrického náboje 

ho zdroje s nastavitelným výstupním 
napětím zkusmo vybereme předfad-
ný rezistor Rp s takovým odporem, 
aby měl voltmetr s MI1 požadovaný 
rozsah ±2 až ±2,5 V. 
K desce měřiče osazené součást-

kami připojíme voltmetr s MI1 a na-
pájeci baterii. Zkontrolujeme, že mezi 
svorkami J4 a J6 je poloviční napětí, 
než je mezi svorkami J5 a J6. Stisk-
neme tlačitko S1 a přesvědčíme se, 
že MI1 má nulovou výchylku (připad-
ni ji na měřidle mechanicky zkorigu-
jeme). Uzemníme svorku J2 (na ko-
vové vodovodní potrubí nebo na 
ochranný kolík v elektrické zásuvce), 
zelektrizujeme se (chůzi po koberci 
nebo tak, le rukama třeme plastový 
předmět - osvědčila se např. nezapo-
jená síťová šňůra) a dotkneme se 
vstupní svorky J1. Ručka měřidla se 
musí trvale vychýlit na důkaz přive-
deni náboje na C2. Náboje můžeme 
na C2 přidávat a výchylka měřidla se 
bude skokově měnit. Měřidlo vynulu-
jeme stisknutím tlačítka Si. 

Pak už si můžeme s měřičem po-
hrát a uskutečnit řadu fyzikálních po-
kusů z oblasti statické elektřiny. 

Realizovaný měřič fungoval na prv-
ní zapojení a ani po několika hodi-
nách pokusů se jej nepodařilo zničit. 

Seznam součástek 

R1, R2, R3 271010,6 W/1 Wo, metal. 
Rp viz text 
C1 100 nF, keramický 
C2 100 nF/J/100 V, fäliový 
101 TLC272 (DIL8) 
objímka precizní DIL8 1 kus 
S1 miniaturní spínací tla-

čítko (P-B17206) 
S2 jednopélový páčkový 

přepínač (ON - ON) 

e Při P RAV URJ 
p itšts. 

Blueamp - sluchátkový zes'Iovač pro nedo-
slýchavé • Vario pro paragliding • Jedno-
duchý můstkový měnič 12 V/230 V/100 W • 
Digitální nf šumový generátor • LightCon-
trol LC4 (dokončení) 

ii 

deska s plošnými spoji č. KE02T4C 

Elektor, 11/2003 

Obvod podpštové 
ochrany 

Při poklesu napájecího napiti pod 
10 V may tranzistory v koncovém 
stupni vysílače transceiveru Yaesu 
FT-817 abnormální předpětí, teče 
jimi nadměrný proud a často se zniči. 
Aby se tomu předešlo, byl navržen 
ochranný obvod podle obr. 6, který 
při poklesu napájecího napětí pod 
zvolenou úroveň radiostanici vypne. 
Obvod může sloužit i k ochraně aku-
mulátoru před hlubokým vybitím. 

Velikost napájecího napětí sleduje 
komparátor s tranzistorem Ti, za je-
hož rozhodovací úroveň se považuje 
napětí okolo 0,6 V mezi bázi a emito-
rem, při kterém křemíkový tranzistor 
přechází z vypnutého do sepnutého 
stavu. Tato rozhodovací úroveň není 
přesně definována a posouvá se 
s teplotou (snižuje se o 2 mV při 
vzrůstu teploty o 1 °C), v pokojových 
podmínkách a pro daný účel však 
tento komparätor pině vyhovuje. Na-
pájecí napětí se přivádí na bázi T1 
přes (Mlle R1, R2, trimrem R2 se 
přesně nastaví vypínací úroveň. 
V kolektoru T1 je zapojeno relé 

RE1, jehož kontaktem se zapíná na-
pájecí napětí pro transceiver. Relé 
má cívku na 12 V a kontakty pro 
proud alespoň 5 A. R3 upravuje citli-
vost relé, D2 potlačuje špičky vznika-
jící při vypínání proudu tekoucího 
cívkou relé. LED D3 indikuje přítom-
nost napájecího napiti na výstupu. 

BREAK-IN, březen/duben 2005 
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Obr. 6. Obvod podpéřová ochrany 
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Tématem čísla 4/2009, které vychází začátk 
srpna 2009, jsou nejnovější mikrokontrolé 
firem Atmel a Microchip. Jsou popisová 
jejich vlastnosti a využití a je uvedeno něko 
jejich praktických aplikací 
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vf méřiš výkonu >i< 

Martin  Čihák, OK1UGA 

Měření výkonu vysílače je jedna ze základních potřeb radioama-
téra. Pokud se jedná o výkony řádově do 100 W, není to velký pro-
blém. Jsou dostupně výkonové útlumové články a za nimi již lze 
snadno měřit. Při stavbě pracoviště pro spojení odrazem o mésic 
však bylo potřeba měřit výkony kolem 1500 W. Tak výkonně zátěže 
již běžně dostupné nejsou. Proto jsem stál před úkolem potřebný 
vf wattmetr postavit. 

Různé prodávané PSV metry jsou 
pro skutečné měřeni většinou nepou-
žitelně. Často lžou i o desítky pro-
cent Inspirací mi byl ve světě oblíbe-
ný a často používaný průchozí měřič 
výkonu Bird 43. Bohužel je tento mě-
řič, včetně potřebných několika zá-
suvných modulů, zatím stále ještě re-
lativně příliš drahý. Pomohlo mi to, 
že se nemusím snažit o poměrně ši-
rokopäsmové měřeni jako autoři uve-
deného měřiče, ale stačí mi přistroj, 
který bude ocejchován pro 3 mnou 
požadovaná VKV amatérská pásma. 
Při takovém zjednodušení není již 
stavba wattmetru velký problém. Na 
radioamatérských burzách je v po-
sledních letech za příznivou cenu k do-
stání profesionální směrová odboč-
nice velmi kvalitniho provedení od 
firmy Kathrein. Ta požadovaný výkon 
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do asi 2 kW na 144 MHz bez problé-
mu snese. Navíc byla k dostání ve 
dvou provedeních - s konektory N 
nebo 7/16 palce. Použitím uvedené 
odbočnice jsem vyřešil největší pro-
blém ve stavbě kvalitního wattmetru. 
S ohledem na požadovaný výkon jsem 
použil odbočnici ve verzi se 7/16 pal-
ce - konektory, které používáme i na 
EME pracovišti. 

Dále bylo nutné rozhodnout se, jaký 
detektor použiji pro snímáni napšti 
z odbošnice, Zvažoval jsem 3 mož-
nosti: 
- Integrovaný detektor s logaritmic-
kým průběhem výstupnlho napětí. 
- Diodový detektor. 
- Detektor na kompenzačním prin-
cipu. 

Každá varianta má své výhody 
i nevýhody. 
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Integrovaný detektor 

Takový detektor vyrábí řada svě-
tových výrobců. Uvažoval jsem napří-
klad o velmi dobrých a dostupných 
obvodech AD8307 do 500 MHz nebo 
AD8313 do 2,5 GHz. Obvod AD8307 
jsem použil v detektoru spektrálního 
analyzátoru a mám s nlm výborné 
zkušenosti. Takový detektor má vý-
hodu v obrovskérn dynamickém roz-
sahu přes 70 dB. To je však zároveň 
i nevýhoda, protože při použití analo-
gového měřidla se velmi špatně rozli-
šují výkonové úrovně a digitální měřidlo 
se zase nehodí pro laděni obvodů. 
Proto jsem tuto variantu zavrhl. j 

Diodový detektor 

Diodový detektor je to nejjedno-
dušší, co si lze vůbec představit. Ob-
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Obr. 2. Desky s plošnými spoji měřiče a zdroje 

rovská výhoda oproti ostatním způso-
bům detekce je jednoduchost a hlavně 
nerd potřeba napájeni přístroje. Proti 
tomu však stála nelinearita převodo-
vě charakteristiky diody při detekci 
malých napětí. Znamenalo by to za-
kreslit ručně stupnici měřicího pří-
stroje bod po bodu pro všechny roz-
sahy přístroje. Přiznám se, že o kvalitě 
a přesnosti takové stupnice v mém 
provedeni si příliš velké iluze nedě-
lám. Proto jsem zavrhl i tuto variantu. 

Detektor 

na kompenzačním principu 

Tento detektor je sice obvodově 
poněkud složitější než předchozí vari-
anty a pro svou funkci potřebuje na-
pájení. Jinak však splňuje všechny 
požadavky, které jsem na tento ob-
vod měl. Navíc už jsem tento detek-
tor dříve použil a mám s nim dobré 
zkušenosti. Jeho hlavni výhodou je li-
neární převodní charakteristika. Při 
tomto detektoru je možné snadno navrh-
nout stupnici podle vzorce P = U2/R. 
Za pomocí vhodného počítačového 
programu lze takovou stupnici snad-
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no nakreslit a vytisknout. Nakonec 
jsem tedy zvolil tuto variantu. 

Princip funkce přístroje 

Průchozí wattmetr se skládá ze 
dvou hlavních části. Ze směrové od-
bočnice a vf voltmetru. Směrová od-
bočnice je vlastně koaxiální vedení' 
do kterého je vloženo měřic! vedení. 
Geometrickým uspořádáním je dán 
útlum signálu na výstupu měřicího 
vedení vůči výkonu procházejícímu 
hlavním vedením. Směrovou odboč-
nici není důvod popisovat, protože 
používáme kvalitní profesionální vý-
robek. Naše odbočnice je vybavena 
měřicími vedeními pro přímý a odra-
žený signál. Výstup pro odražený sig-
nál v našem případě zůstává nevyu-
žitý. Výstupy jsou opatřeny konektory 
SMB. K odbošnici bývají k dostání 
i krátké propojky s konektory SMB. 
Odbočnice pocházejí patrně z de-
montovaných základnových stanic 
GSM. Jsou tedy určeny pro kmitočty 
od asi 900 MHz výš. Přesto jsou však 
použitelná i pro net pásma. V pás-
mu 144 MHz má výstup přímého sig-
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Obr. 3. Odbočnice 
s upevňovací armaturou 

nálu útlum asi 50 dB, na 432 MHz je 
útlum okolo 40 dB a na 1296 MHz je 
asi 30 dB. To znamená, že při jmeno-
vitém výkonu 2 kW je na výstupu od-
bočnice na 144 MHz výkon 20 mW 
a tomu odpovidajfcf napětí 1 V na 50 š), 
na 432 MHz již je to 200 mW a 3,2 V 
a na 1296 MHz by to byly fit 2 W a 10 V. 

Tak velké rozdíly je nesnadné zpra-
covat. Proto jsem mezi odbočnici 
a detektor zařadil útlumový článek 
vytvořený ze 3 m koaxiálního kabelu 
RG174. Jeho útlum je kmitočtově zá-
vislý a tím částečně vyrovnává kmito-
čtovou charakteristiku odbošnice. Za 
zmínku stoji použitý kabel zakoupený 
u firmy GES ELECTRONIC. Tento kabel 
mä mit podle katalogových údajů na 
1296 MHz útlum 111 dB na 100 m 
délky. Pt' 3 m délky by tedy měl mit 
Útlum 3,3 dB. Ve skutečnosti má 
však útlum 10 dB, tedy asi 3x větší, 



Obr. 5. Pohled z boku 

než udávají katalogové hodnoty. Vzhle-
dem k tomu, že ho používám jako 
útlumový článek, je pro mě tento 
útlum přínosem. Patrně jsem narazil 
na kus kabelu mimořádně špatných 
parametrů. Je ale zřejmé, že je nutné 
útlum vašeho kabelu změřit a podia 
toho ustřihnout vhodnou délku tak, 
aby jeho útlum na 1296 MHz byl 
přibližně 10 dB. Takový úsek mä 
na 144 MHz útlum okolo 2 dB a na 
432 MHz asi 5 dB. Tak se snížil roz-
ptyl zpracovávaných maximálních 
úrovní asi na 12 dB, což považuji 
za přijatelné. 

Signál z útlumového článku je ve-
den na vstupní konektor SMA elektro-
niky wattmetru. Její schéma najdeme 
na obr. 1. Bezprostředně na konektor 
je připojen zatěžovací odpor 50 š2 
tvořený z rezistorů R2, R3 a R22 řa-
zených paralelně. Napětí na něm se 
měří vf voltmetrem a je zobrazováno 
analogovým měřidlem, jehož stupni-
ce je ocejchována přímo ve wattech. 
Jak již bylo řečeno, detektor voltmet-
ru je založen na kompenzačním prin-
cipu, který byl popsán např. v [1]. 
Tento zdánlivě složitý systém má nei-
kolik výhod. Především mä takto pro-
vedený detektor lineární závislost 
výstupniho napětí na vstupním vf na-
pití. Tak lze velmi snadno a přesně 
namalovat stupnici voltmetru. Pokud 
použijeme diody D7 a D8 v provedeni 
ve společném pouzdře, bude dobře 
kompenzována teplotní závislost diod, 
protože změny se vzájemně vyruší. 
Neocenitelné je i to, že v případě vý-
měny diody není nutné znovu nasta-
vovat celý přistroj, ale stačí nastavo-
vat vjediném bodu a opět „sedít celá 
stupnice. 

Napětí na vstupu je detekováno 
diodou D7. Na diodu D8 je přiváděno 
nf kompenzační napětí z vnitřního 
generátoru. Usměrněné napětí z obou 
diod se sčítá za rezistory R38 a R39. 
Protože jsou diody polarizované opač-
ně, usměrněná napětí se vzájemně 

ruší. Sečtené napětí je vedeno přes 
rezistor R1 na invertuj(ci vstup OZ 
IC1. Ten mä za úkol regulovat vý-
stupní napětí interního generátoru 
tak, aby udržoval na svém invertují-
elm vstupu nulové napětí. Kondenzá-
tor C2 filtruje usměrněné napětí z de-
tektorů. Diody D12 a D13 chrání 
vstup 2 OZ před náhodným vniknu-
tím vyššího napětí. IC1 pracuje jako 
komparätor a napětím na jeho výstu-
pu 6 je napájen intern( oscilátor. Kon-
denzátor C1 zpomaluje překlápěni 
komparátoru. Vnitřní oscilátor je tvo-
řen tranzistorem Ti a obvodem LC 
L1, C12. Oscilátor kmitá přibližně na 
100 kHz. Přesný kmitočet však není 
důležitý. Je vhodné nastavit ho mezi 
asi 100 až 200 kHz nejlépe papírový-
mi vložkami mezi poloviny feritového 
hrnečku. Tim se mění indukčnost cív-
ky L1 a rezonanční kmitočet obvodu. 
Použití LC obvodu pro nf oscilátor je 
sice poněkud nepopulární, ale tento 
oscilátor mě přesvědčil svými výbor-
nými vlastnostmi. Velmi dobře nasa-
zuje oscilace při minimálním napětí 
a má lineární závislost mezi napáje-
elm napětím z IC1 a výstupnfm nf 
napětím. Nf napětí z oscilátoru se 
al( do dvou větví. V první je zapoje-
no výstupní analogové měřidlo, dru-
hou větvi se přivádí kompenzační na-
pet( na D8. 
V první větvi se přivádí nf napětí 

přes kondenzátor C15 na detekční dio-
du D2. Usměrněné napětí se přivádí 
přes přepínač pásem a příslušné sé-
riové odpory na výstupní měřidlo 
s citlivostí 100 pA. Přepínačem pá-
sem se přepínají odporové trimry 
R13 až R15, kterými se nastavuje 
maximální výchylka měřidla při pl-
ném výkonu pro jednotlivá pásma. 
Usměrněně napětí na diodě D2 pro 
pinou výchylku by nemělo klesnout 
pod asi 5 V. 

Ve druhé větvi je zařazen přepí-
nač výkonů s příslušnými odporový-
mi děliči a nastavovacími trimry. 

V této větvi se snižuje nf na pěti z os 
cilätoru na potřebnou úroveň pro detekci 
na diodě D9. Aby mělo měřidlo pokud 
možno univerzální použití, vybavil 
jsem ho přepínáním výkonových úrovn 
v rozsazích 200 W - 500 W - 2 kW 
V praktickém použití měřidlo měří 
dostatečně přesně od asi 40 W, vidí 
telnä výchylka je od asi 5 W. Tak je 
měřidlo vhodné pro naprostou větši-
nu použití v radioamatérské praxi. 

Další součástí přístroje je síťový 
zdroj. Není na něm nic neobvyklého. 
Ze zásuvky JP2 je přes spínač S1 na-
pětí 220 V vedeno do sítového trans-
formátoru TR1 220/2x 15 V, 4 VA. 
Napětí z transformátoru jsou usměr-
něna můstkovými usměrňovači a sta-
bilizovány stabilizátory IC5 a IC6. Vý-
stupnim napětím ±15 V je napájen 
celý přístroj. Napájení je dále dopině-
no dodatečnou filtrací a blokováním 
proti pronikání vf napětí s kondenzá-
tory C3, C4, C5, C6, C7, C8 a tlumiv-
kami TL1 a TI.2. 

Oživení a nastavení přístroje 

()liven( přístroje je poměrně jed-
noduché. Jediný problém je v tom, že 
budeme potřebovat jiný vf wattmetr, 
kterým na závěr přístroj zkalibrujeme. 
Jako první osadíme a oživíme desku 
zdroje. K tomu snad není co vysvětlo-
vat. Potom osadíme celou desku elek-
troniky vlastního voltmetru, ale zatím 
ponecháme objímku IC1 neosaze-
nou. Zapojíme napájení a zkontrolu-
jeme napětí na vývodech 4 a 7 objím-
ky IC1. Na vývod 6 připojíme nape( 
asi 5 al 10 V z regulovatelného zdro-
je napětí. Připojením osciloskopu na 
kolektor Ti zkontrolujeme, zda osci-
látor Ti kmitá. Pokud ne, máme pro-
hozeně vývody L1. Po prohozen( by 
oscilátor měl kmitat. Oscilátor kmitá 
i nasazuje spolehlivě ve velkém roz-
sahu hodnot obvodových součástek. 
Pokud oscilátor kmitá, zkontrolujte 
tvar výstupridho signálu. Měl by být 
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Obr. 6. Přední panel pristroje 

sinusový, ale mírné ořezání vrcholů 
sinusovky nevadí. éltačem zkontro-
lujte kmitočet oscilátoru. Měl by se 
pohybovat okolo 100 kHz. Na přes-

ném kmitočtu ovšem příliš nezáleží. 
Může se pohybovat mezi asi 100 až 
200 kHz. Pokud se však kmitočet zá-
sadním způsobem UM, doladíme os-
cilátor změnou indukčnosti cívky L1 
vložením papírové vložky mezi polo-
viny feritověho hrníčku cívky. Tím se 
kmitočet zvyšuje. Naopak kmitočet 
zmenšíme opatrným přitažením polo-
vin hrníčku. Pozor na to, že hrníček je 
velmi křehký a snadno praskne. 

Když je vše v pořádku, zkusíme 
přidávat a ubírat napětí zdroje a kont-
rolujeme, zda se napětí z oscilátoru 
lineárně měni souhlasně s riapěttm 
zdroje. Nakonec zkontrolujeme, jak 
oscilátor nasazuje a vypadává. Sníží-
me napětí ze zdroje, až oscilátor vy-
padne, a postupně přidáváme, až zno-
va oscilátor nasadí. Oscilátor by měl 
vysazovat a spolehlivě nasazovat při 
výstupnfm mezivrcholovém napětí 
přibližně 10 až 30 mV. 

Pokud je vše v pořádku, vypneme 
napájecí napětí a zasuneme obvod 
1C1. Zapneme přistroj a do vstupního 
SMA konektoru X1 přivedeme z ge-
nerátoru výkon asi +13 dBm (20 mW) 
na kmitočtu asi 144 MHz. V této chví-
li na přesném kmitočtu ani vý-
konu nezálezt. Přepínač pásem pře-
pneme do polohy 144 MHz a přepínač 
výkonu na 2 kW. Potom nastavíme 
pinou výchylku měřidla. Přepneme 
na ostatní pásma a nastavíme proza-
tím předběžně výchylku do poloviny 
stupnice. Změříme usměrněné napětí 
na D2, které by se mělo pohybovat 
okolo 5 V. Výstupni výkon snížíme 
o 6 dB. Ručka měřidla by měla spad-
nout na polovinu a měla by tedy uka-
zovat výkon 500 W. Přepneme na 
rozsah 500 W a trimrem R17 nasta-
víme pinou výchylku měřidla. Sníží-
me výkon generátoru o další 4 dB. 
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Ručka měřidla by měla ukázat 200 W. 
Přepneme na rozsah 200 ).A/ a nasta-
víme pinou výchylku měřidla. Sníží-
me výkon generátoru o dalších 6 dB 
a zkontrolujeme, že ručka měřidla 
ukazuje polovinu rozsahu měřidla, tedy 
50 W. Pro jistotu výkonové stupně 
projdeme pro kontrolu ještě jednou 
a případně znovu přesně nastavíme. 
-Pm máme nastavené přepínáni vý-
konových stupňů. V dalším postupu 
kalibrace již s trimry R16 a R17 ne-
smime pohnout. 

Zbývá nám nastavit měřidlo pro 
jednotlivé kmitočty. K tomu však po-
třebujeme druhý wattmetr, podle kterého 
celý přístroj zkalibrujeme. Výhodou však 
je, že nepotřebujeme přístroj, který je 
schopen měřit piný výkon 2 kW, ale 
stačí nám třeba pouhých 200 W. Po-
chopitelně je lepší přístroj zkontrolovat 
v celém rozsahu, ale není to nutné. 

Odpojíme generátor a do konekto-
ru X1 připojíme směrovou odbočnici 
přes koaxiální útlumový článek. Za-
pojíme do série co nejkratší kvalitní 
koaxiální spojkou náš a kontrolní 
wattmetr a oba přístroje zapojíme do 
vedení mezi výstup vysílače a dosta-
tečně dimenzovanou umělou zátěž 
50 f2. Kalibrovat je dobré výkonem, 
kterým dosáhneme piné výchylky mě-
řidla. Tedy buď při 200 W, 500 W, 
nebo 2 kW. Prvním krokem bude ka-
librace na 144 MHz. Výkon vysílače 
nastavíme tak, aby kontrolní wattmetr 
ukázal např. 500 W. Náš přístroj pře-
pnutý na 500 W nastavíme trimrem 
R15 na stejnou hodnotu. Potom pře-
pneme vysílač i wattmetr na pásmo 
432 MHz a postup zopakujeme na-
stavením trimru R13. Stejně nastavu-
jeme is pásmem 1296 MHz, v tomto 
případě trimrem R14. Tim je nasta-
vení vf wattmetru hotovo. 

Mechanické provedení 

Přístroj je postaven na dvou des-
kách s plošnými spoji (obr. 2), které 
jsou spojeny distančními sloupky a dal-
šími distančními sloupky přišroubo-
vaně ke dnu skříňky. Celkové prove-
dent přístroje ukazuji obr. 4 až 6. 
Skříňka se skládá z čelního a zadní-
ho panelu spojených čtyřmi distanč-
ními sloupky. Spodní sloupky mají 
čtvercový průřez. K nim je zespoda 
přišroubováno dno skříňky a z boků 
víko skříňky ohnuté z plechu do tvaru 
pismene U. Na předním panelu je 
umístěno analogové měřidlo DHR70, 
síťový spínač a přepínače výkonu 
a pásem. Na zadním panelu je síťová 
zásuvka a směrová odbočnice. Smě-
rovou odbočnici jsem nemohl umístit 
dovnitř přístroje, protože je krátká 
a na jedné straně má šroubovací ko-
nektor, který must mít možnost pohybu. 
Odbodnici je možné na jedné straně 
přišroubovat za přírubu 7/16palcového 
konektoru. Na druhé straně však žád-
ná možnost uchycení není. Kabely 

používané pro uvažované výkony jsou 
velmi tuhé, a kdyby odbočnice nebyla 
upevněna na obou stranách, hrozilo 
by páčeni a vylomení odbočnice z pří-
stroje. Proto jsem vyrobil držák od-
bočnice z hliníkového plechu tloušťky 
2,5 mm, ke kterému je na jedné stra-
ně odbočnice přišroubována přírubou 
a na druhé je přitažena přes gumo-
vou vložku plechovým třmenem. Celý 
držák je pak přišroubován kzadnímu 
panelu. Vše musí být mechanicky do-
statečně pevné, aby se to nemohlo 
poškodit při zapáčení přívodním ka-
belem. Fotografie upevňovacího dr-
žáku a pohled na zadní stranu při-
stroje s připevněnou odbočnici jsou 
na obr. 3. Celá odbočnice je chránš-
na proti poškození plechovým krytem. 

Použití součástky 

Přistroj je osazen smíšenou mon-
táli ze SMD i běžných součástek s vý-
vody. Všechny SMD rezistory a kon-
denzátory jsou v provedeni 1206, ale 
většinou je možné osadit i velikost 
0805. V přístroji jsou v podstatě dvě 
hlavní problematické součástky. 
O směrové odbočnici jsem již psal. 

Druhá zásadní součástka je dvojitá 
detekční dioda 08, 09. Při uvažova-
ném rozsahu vstupních výkonů bude 
na zatěžovacím odporu maximální vf 
napětí asi 4 V. To znamená, že potře-
bujeme diody sę závěrným napětím 
necelých 20 V. A to je problém. Zís-
kat vhodné diody schopné detekovat 
uvazované kmitočty je na našem trhu 
problém. Lze koupit celou řadu mik-
rovinných detekčních diod s napětím 
do 4 V. Avšak diodu, schopnou dete-
kovat jednotky GHz s vyšším závěr-
em napětím, na našem trhu prakticky 
neseženete. Lze použít diody BAT62 
a vhodné diody -vyrábí i firma Agilent. 
Bohužel u nás nejsou běžně dostup-
né v kusovém množství. Na místě 
012 a 013 lze použít v podstatě jaké-
koliv běžné diody. Na místě 02 dopo-
ručuji použít GAZ51. Tu sice nelze 
běžně koupit, ale po burzách jistě 
seženeme vyřazená zařízeni či OPS, 
v nichž tuto diodu najdete. V nejhor-
ším ji lze nahradit signálovou Schottky 
diodou s napětím nejméně 70 V - např. 
BAS70 apod. GAZ51 ale má lepší 
vlastnosti. Na místě ICl stačí snadno 
dostupný OZ OP07. Osazen je v ‚pre-
cizní' objímce. Nastavovací trimry 
R13 až R17 jsou běžně dostupné 
15otáčkové ležaté trimry. 

Výkonová zatífitelnost odbočnice 

Výkonová zatižitelnost použité od-
bočnice je větší než 2 kW v pásmu 
144 MHz, přes 1,5 kW na 432 MHz, 
ale jen asi 150 VV v pásmu 1296 MHz. 
Je to dané malou zatízitelnosti za-
končovacího rezistoru uvnitř odboč-
nice. Pokud by někdo potřeboval měřit 
piný výkon i na vyšších pásmech, 



Audioon 
Martin Olejär 

Pokud máte samostatný zdroj audiosignálu (radio, CD/mp3 přehrá-
vač, televize...) a zvlášť výkonový zesilovač, nejspíš musíte zapínat 
obě zařízení. Hledat dva různé dálkové ovladače nebo dokonce vstávat 
z pohovky za účelem stisknuti vypínače na zesilovači není příliš poho-
dlné. A lenost není jediným důvodem, proč takovouto situaci řešit. 
Jestli máte na rádiu (nebo jiném zdroji audiosignálu) nastavený budík, 
zesilovač se ráno sám nezapne. A to je také hlavni důvod, který mě při-
měl ke konstrukci níže popsaného zařízení. 

Zařízení má audiovstup, na Ide- Jakmile se na něm audiosignäl obje-
rém detekuje přítomnost audiosignálu. vl, sepne relé a tim zapne koncový 

Obr. 1. Schéma 
zapojeni 

f VYBRALI JSME NA 
'OBÁLKU  

• 

zesilovač nebo zesilovače, pokud je 
jich vice. 

Funkce na první pohled velmi jed-
noduchá, ale přeci jen to chce trochu 
vylepšit. Prvním problémem je krátké 
ticho napřiklad mezi jednotlivými 
skladbami při přehrávání audioCD. 
To se dá vyřešit časovačem, tedy 
zpožděným vypínáním relé. 

Druhým problémem je přítomnost 
příliš slabého audiosignálu, který by 
mohl způsobovat neustálé cvakárif 
relé nebo neustálé zapínáni a vypí-
nání zesilovače. Tento problém je 
zde vyřešen zavedením hystereze. 

Zapojeni 

) Nejprve je potřeba signál zesílit, a to 
přibližně 100x (až do limitace vstup-

)
může ho zkusit vyměnit za výkonový 
„chip' 50 fl vhodný pro uvazované 
kmitočty. Já jsem odbočnici rozebra-
nou neměl, ale úprava by prý neměla 
dělat velký problem. 

Stupnice přístroje 

Jak již bylo řečeno, díky použiti 
kompenzačního detektoru jsme zís-
kali lineární převod ze vstupního vf 
napětí na výstupnf stejnosměrné. Po-
kud bychom chtěli měřit napětí, stup-
nice přístroje by byla lineární. My 
však chceme měřit výkon. Závislost 
mezi napětím a výkonem udává vzo-
rec P = U2/R. Stupnice výkonu tedy 
bude nelineární a směrem k vyššímu 
výkonu se bude zhušťovat. Dříve by 
namalováni takové stupnice nebylo 
snadné. Dnes za použití PC a vhod-
ného SW je to však dílem okamžiku. 
Pro její namalování jsem použil vý-
borný freeware program Meter od fir-
my Tonne software. Ten je ke staženi 
na adrese www.tonnesoftware.com. 
Program má sice lehce nešikovné 
ovládáni, ale umí toho opravdu hodná 
Programem namalovanou stupnici 
vytiskneme na samolepicí fólii, vy-
střihneme a nalepíme na štítek měři-
cího přístroje misto původní stupni-
ce. Soubor s daty stupnice bude po 
vydáni článku k dispozici na mých 
stránkách http://okluga.nagano.cz. 

Tak si můžete stupnici snadno 
upravit podle svých potřeb, například 
při použiti jiného typu měřidla. Ještě 
poznámka k tisku stupnice. Je ji po-
třeba tisknout přes menu File - write 
HPGL - Output to PCL Printer. Tisk 
přímo přes menu tisk nerd možný, 
protože je výstup tvarově zkreslený. 

Seznam součástek 

R1 1 kn, 1206 
R2, R3, R22 150 n, 1206 
R4, R11 2,2 kn, 1206 
R5, R6, R20, R21 0 0, 1206 
R7 330 n, 1206 
R8, R9 1 Mn, 1206 
R10 39 kn, 1206 
R12 270 n, 1206 
R13, R14, 
R15 100 kn, trimr 15otáčkový 
R16, R17 5 kn, trimr 15otáčkový 
R18, R19 8,2 kn, 1206 
R23 10 kn, 1206 
R38, R39 100 kn, 1206 
R42 1,5 kn, 1206 
Cl 220 pF, 1206 
C2, C3, C4, 
C5, C6 10 nF, 1206 
C7, ca 10 pF/16 V, SMD 
CO 22 nF 1206 
C12 1,5 nF, Wima 
Cl, C2, C13, C16 
C17, C26, C27, 
C28, C33 100 nF, 1206 

C14 
C15 
C24, C25 
C29, C30 
D1 
D2 
D7 + D8 
D13 + D12 
BlA - B1D, 
B2A - B2D SMD diody min. 30 V/0,5 A 
Dll LED 3 mm zelená 
Ti BC237, TO-92 
Cl OP07, DIL08 
IC5 78L15,T0-92 
IC6 79L15,T0-92 
TL1, TL2 tlumivka 100 pH, SMD 
Li 100 z drátem 0,2 mm CuL, vazba 
15 z drátem 0,35 mm CuL. Hrničko-
vé jádro 18 mm H22, AL = 160. 
PR1 přepínač otočný TESLA jedno-
duchý 
PR2 přepínač otočný TESLA dvojitý 
TR transformátor 220 V/2x 15 V, 4 VA 
X1 SMA konektor 

100 nF, Wima 
2,2 nF, 1206 
500 pF/35 V 
500 pF/25 V 

7V2, 0,5 W, D035 
GAZ51 
BAT62S0T143 

BAS70-04 SOT23 

Literatura 

[1] öihák, M: Vf mV-metr. http:// 
okluga.nagano.cz 
[2] Zeman, P.: Vf milivoltmetr. AR 11/ 
/1987. 
Pi VF milivoltmetr mV3. Příloha AR 
1987. 
[4] Novotný, B. a kol.: VF milivoltmetr 
300M85. Příloha AR 1990. 
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Tinto zesilovače). K tornu slouží první 
OZ (IC1A)zapojený jako neinvertujicí 
zesilovač. zvětšením odporu rezisto-
ru R3 můžete zvětšit zesílení tohoto 
vstupního zesilovače a tím i citlivost 
zařízení. 

Následuje jednocestné usměrněni 
audiosignálu diodou Dl. Tímto usměr-
něným a zesíleným signálem je nabí-
jen elektrolytický kondenzátor C2 na 
záporné napští. (Pozor, + kondenzá-
toru je opravdu připojeno na zem!) 
Napětí na tomto kondenzátoru je tedy 
úměrné úrovni audiosignálu na vstupu. 

Dioda LED1 nejen že indikuje za-
pnutí zařízeni, ale především slouží 
jako zdroj referenčního napětí asi 1,8 V. 
Použijte obyčejnou červenou LED! 

Obr. 4. 
Osazená deska 

e 

1 

Druhý operační zesilovač IC1B je 
zapojen jako komparátor a porovná-
vá absolutní hodnotu napiti na elekt-
rolytickém kondenzátoru C2 s refe-
renčním napětím (od LED1). 

Kondenzátor C2 je zároveň přes 
rezistory R4 a R5 vybíjen - tim je rea-
lizován již zmíněný časovač zajišťují-
cí opožděné vypnuti relé. Zvětšením 
kapacity kondenzátoru C2 nebo od-
porů rezistorů R4 a R5 můžete dobu 
časovače prodloužit (R4 = R5!) 

Kladná zpětná vazba u druhého 
OZ z rezistorů R7 a R8 zajišťuje hys-
terezi zařízení. Po zapnutí relé je tedy 
změněna úroveň napětí na neinvertu-
jícím vstupu tohoto OZ a tím posunu-
ta rozhodovací úroveň komparátoru. 

14 

Obr. 2. Deska 
s plošnými spoil 

Obr. 3. Rozmistěnt 
součastek a typy 

součástek 

Výstup druhého operačního zesi-
lovače spíná tranzistor Ti a ten pak 
signalizačni LED2 (zde už můžete 
použít libovolnou barvu) a pochopi-
telně i výstupnf relé. Tímto relé je 
spínána fáze síťového napájecího 
napětí vašeho zesilovače. 

Napájecí napětí tohoto zařízeni 
může být v rozsahu ±9 až ±16 V. 
Toto symetrické napětí je v obvodu 
realizováno jednocestným usměrňo-
vačem (02, D3) a filtračními konden-
zátory (C3, C4, C5, C6). Vstupní stří-
davé napájecí napětí volte v rozsahu 
6 až 12 V. Ideální je použit adaptér 
9 V AC (min. 200 mA). Rezistor R11 
je použit jen proto, že jsem měl doma 
v šuplíku jen relé 5 V a při použiti na-
pájecího napitá 9 V by jinak shořelo, 
při použití relé 12 V misto něj použijte 
drátovou propojku. 

POZOR! Dávejte pozor při mani-
pulaci se síťovým napětím! Ověřte si 
zkoušečkou, zdali relé odpojuje oprav-
du „fázi", a ne „nulák". Nelze se spo-
léhat na to, že je „fáze" v zásuvce vle-
vo, 1 když by to tak být mélo vždy. 
Vše důkladně zaizolujte a zařízení 
umístěte do vhodné (nehořlavé) kra-
bičky. Autor tohoto článku nenese 
zodpovědnost za případné úrazy 
(škodu) při konstrukci nebo používáni 
tohoto zařízeni. 

www.elweb.cz 

Obr. 4. Pohled na zapouzdřený pristroj 
_ 



LightControl LC4 
Modulový zdroj pro sekvenčni řízení LED 

Jan Aišman 

Zdroj je navržen pro cyklické spínaní LED nebo malých žárovek 
s řízením jasu pulsní šířkovou modulací (PWM). Zdroj obsahuje 
čtyři identické moduly, každý z nich obsahuje přepínač funkce, 
časovaš, integrátor, limiter amplitudy, komparátor PWM, limiter 
proudu a čtyři výstupní proudové budiče. Pátý modul je společný 
a obsahuje hlavní spínač, napájecí zdroj, generátor pilovitého 
kmitočtu 1 kHz a startovací obvod. 

Základní parametry 

Napájení: 230 V, max. 0,1 A. 
Ochrana: tavná pojistka T-160 mA, 

bezpečnostní transformátor 
s certifikací CE podle 

EN 61558 IEC742, VDE0551. 
Ss napětí na výstupu: 

30 až 36 V (podle zatížení). 
Ochrana výstupu: omezení proudu 

(odolné proti zkratu). 
Výstupy pro napájeni LED 
Počet moduli': 
4 sekvenčnš spínané časovačem. 

Počet výstupů: 16. 
Počet připojených LED: 160 až 320, 

40 až 80 pro každý modul. 
Maximální proud: 

0 až 60 mA (nastavitelné) 
pro každý výstup modulu. 

ezent jasu: 
pulsnf šIfková modulace (PWM). 

Nastaveni 
Doba trvání svitu: 
5 až 300 s (5 až 30 s rozsah jemně, 

5 až 300 s hrubě) nebo trvale. 
Doba rozsvěcení: 2 až 30 s. 
Doba zhasínání: 2 a2 30 s. 
Nastavení jasu: 0 až 100 %. 

Popis funkce 

LED nebo žárovky se připojuji přes 
násuvné šroubovací svorkovnice. 
Svorkovnice každého modulu mä pět 
kontaktů. Jeden je společný plus na-
pájená (anody LED) a další 4 jsou vý-
stupy samostatných proudových bu-
dičů (katody LED). Různé typy a barvy 
LED je možné libovolné kombinovat. 
Napájecí napětí naprázdno na výstu-
pu je asi 36 V. Ke každému výstupu 
lze připojit (podle úbytku napětí) 10 al 
20 LED v sérii bez omezovacího re-
zistoru. Celkový počet připojených 
LED může být tedy 160 až 320. Při 
použiti malých žárovek je počet zá-
vislý na jejich jmenovitém napětí. 

Veškeré ovládacf prvky zdroje jsou 
na předním panelu. Každý jednotlivý 
modul obsahuje dvě tlačitka pro volbu 
funkce a kontrolku aktivace. To umož-
ňuje celkem 4 volby funkce modulu. 

- Zapnuté horní tlačítko, vypnuté dol-
ná tlačitko: Modul je zařazen do cyk-
lického spínaní  a výstup jeho časova-
če po skončení svého cyklu spustí 
svým výstupem další aktivovaný mo-
dul. 
- Zapnutá obě tlačítka: 
Modul je přemostěn a trvale rozsví-
cen, spouštěcí puls prochází do dal-
šlho modulu. 
- Vypnuté horní tlačítko, zapnuté dol-
ní tlačítko: 

luniet 

o 3 

meeirebee. 

Ili—e 

MN 

kJ' 

Modul není přemostěn a je trvale roz-
svícen (s nastavitelnou intenzitou jasu), 
spouštěcí puls neprochází do dalšího 
modulu. Po průchodu cyklu se spina-
n! zastaví. 
- Vypnutá obéllačftka: 
Modul je přemostěn a zhasnutý, spouš-
těcí puls prochází do dalšrho modulu. 

Můžeme tedy kombinovat libovol-
ný počet aktivních modulů s plynulou 
změnou jasu a module] s trvalým svi-
tem. Při aktivaci pouze jednoho mo-
dulu tento zůstane svítit trvale. 

Ovládacími prvky trimrů je možné 
nastavit dobu svitu každého jednotli-
vého modulu hrubé v rozsahu 5 až 
300 s a jemně v rozsahu 5 al 30 s, 
dobu rozsvěcení a zhasínání v rozsa-
hu 2 až 30 s a intenzitu svitu rozsahu 
0 až 100 %. 

Tlačítko na pátém společném mo-
dulu je pro aktivaci celého zdroje. 
Jeho kontrolka při zapnutí svítí zele-
né a při vypnutí červené polovičním 
jasem (obvody zůstávají pod napětím 
a jsou zastaveny časovače - režim 
‚stand-by). 

Na zadním panelu je ještě hlavni 
spínač, který zdroj zcela vypne. Po 
zapnutí tohoto hlavního spínače se 
určitou dobu (podle nastavení ovlá-
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Obr. 1. 
Blokové 
schema 
zapojení 
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Obr. 2. Vzájemné 
kruhové propojen! 
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dacich prvků) rozsvítí všechny modu-
ly. Po zapnutí tlačítka na předním pa-
nelu společného modulu se jako pry-
ní rozsvítí první aktivovaný modul 
zleva. Po vypnutí se zastaví časova-
če a aktivní modul (moduly) dokončí 
svoji sekvenci. V režimu stand-by je 
spotřeba zdroje asi 2 W. 

Obvodové řešeni 

Celkové obvodové řešení zdroje je 
nejlépe zřejmé z blokového schématu 
na obr. 1. Společný modul ,modul 0' 

Ill J. 
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obsahuje síťový transformátor 230 V/ 
/2x 12 V (2x 18 V naprázdno), 4,5 VA. 
Oba usměrňovací můstky jsou zapo-
jeny do série pro získání napěti pro 
budiče LED. V modulu 0 je dále sta-
bilizátor nape(' startovací obvod 
a generátor pilového kmitočtu s na-
stavitelnou amplitudou a symetrií. 

Po zapnuti hlavního spínače se 
aktivují všechny časovače přivede-
ním napětí na jejich resetovací vstu-
py a vzápětí se vygeneruje startovací 
puls pro spouštěcí (trigger) vstup piv-
ního aktivovaného modulu. 

časovač je monostabilnI obvod 
s nastavitelnou délkou pulsu. Spoušti 

Obr. a SchéMa zapojená jednoho 
modulu pro účely simulace 

eons *near 

se ze s artovaclho obvodu ,modulu 
nebo sestupnou hranou pulsu z výstupu 
předcházejícího časovače. Trimry pro 
nastavení délky pulsu jsou dva, za-
pojené v sérii - jemně a hrubě. 

Integrátor přemění logické úrovně 
výstupu časovače na lineární vze-
stupný a sestupný průběh napětí. Na-
stavovací trimry jsou také dva. Jeden 
pro vzestupnou (rozsvěceni) a druhý 
pro sestupnou (zhasínáni) část prů-
běhu napětí. 

Limiterem amplitudy můžeme sni-
žit úroveň napětí z integrátoru. To 
umožňuje regulaci jasu LED při pl-
ném rozsvícení. 
PWM komparátor porovnává pilo-

vité napětí generátoru s napětím na 
výstupu limiteru amplitudy. Na jeho 
výstupu jsou pulsy o kmitočtu 1,5 kHz 
s proměnnou šířkou závislou na oka-
mžitém napětí z výstupu limiteru am-
plitudy. 

Limiter proudu spolu s proudový-
mi budiči umožňuji omezit maximální 
proud LED nebo žárovek. 

Vzhledem k tomu, że zdroj je roz-
dělen na dvě části (řídicí jednotka 
a ovládací panel), které jsou vzájem-
ně propojené přes konektory s plo-
chými kabely, není ze skutečného 
schématu dost dobře patrná celková 
funkce zapojeni. Z tohoto důvodu je 
popis konstrukce dopiněn o obrázky 
se simulátoru Multisim, který při vý-
voji tohoto zapojeni vydatně pomá-
hal. 

5CN 
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Obr. 5. Deska 
s plošnými spoji 
fide jednotky 
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Obr. 6. 
Rozmístění 
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Na ob . 2 je vidět vzájemné kru-
hové propojení časovačů všech mo-
dulů a jejich přepínačů funkce, starto-
vací obvod je nahrazen spínačem. 
Pro ilustraci jsou časovače 1 a 2 ak-
tivní, časovač 3 je zapnut trvale a ča-
sovač 4 je vypnutý. Výstupy časo-
vačů jsou ve skutečném zapojení 
připojeny na vstupy dalších obvodů 
modulu. 
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Na obr. 3 je zapojeni jednoho ce-
lého modulu včetně generátoru pilo-
veho kmitočtu. Výstup startovaciho 
obvodu je zde pro účely simulace na-
hrazen spinačem. 

Hodnoty součástek jsou zvoleny 
pro účely simulace a jsou odlišné od 
skutečného schématu. 
A nyní již popis skutečného zapo-

jení. 

Schéma zapojeni řídicí jednotky je 
na obr. 4. Deska s plošnými spoji 
a rozloženi součástek jsou na obr. 5 
a 6. 

Schéma zapojeni ovládacího pa-
nelu je na obr. 7. Deska s plošnými 
spoji a rozložení součástek jsou na 
obr. 8 a 9. 

(Dokončeni pfičté) 

Obr. 8. 
Deska 

s plošnými 
spoji řádicí 
jednotky 

Obr. 9. 
Rozmistanf 
součástek 

fidicf 
jednotky 
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Interkom 
do závodního automobilu VYBRALI JSME NA›,‹ OBÁLKU  

Ladislav Valenta 

Interkom je zařízení hojně využívané při automobilových soutě-
žích (rally, hobby—rally...). Slouží k dorozumívání navigátora 
s řidičem a naopak. Je to dvojitý zesilovač s elektretovými mikro-
fony na vstupu a s výstupy na sluchátka. V závodních automobi-
lech je téměř pravidlem interiér bez zbytečnosti, výměna a úpravy 
výfukové soustavy a množství dalších úprav, zajišťujících lepší jízd-
ní vlastnosti a bezpečnost posádky. Bohužel však se zvětšuje hluč-
nost, kvůli které se rozhovory stávají nesrozumitelné a může dojít 
k nežádoucí kolizi. V článku představím zařizeni, které tento pro-
blem řeší. 

Náklady na jeho výrobu jsou nižší 
než 500 Kč, přičemž profesionální 
výrobek byste pořídili obvykle za 2000 
až 5000 Kč, což je v amatérských po-
sádkách mnohdy „čárou přes rozpo-
čet". To je však chyba, protože 
přeslechnuti navigátora či cokoliv ji-
něho jako např. „vykřičené hlasivky, 
může skončit špatně. Zařízení je do-
piněno o indikaci stavu napětí v pa-
lubní síti (napětí menši než 10 V 
a napiti větší než 14,4 V). Za jízdy 
pomůže odhalit závady např. v dobl-
jecí soustavě. 

Technické údaje 

Napájení: 5 až 15 V z palubní 
sítě automobilu nebo 
baterie 9, popř. 12 V. 

Klidový odběr méné než 30 mA. 
Minimální zatěžovací 
impedance: 8 II 
Výstupnf výkon: 07 W při napá-

jení 9 V a zatěžo-
vac: impedanci 8 a 

Popis funkce 

Podle schématu na obr. 1 může-
me zapojení rozdělit na dvě části. In-
dikátor stavu baterie a vlastni inter-
kom. Nejprve popiši funkci interkomu. 
Interkom využívá dvou integrovaných 
zesilovačů ICl a 102 s výstupním vý-
konen až 1 W. Zapojeni vyplývá z ka-
talogového listu integrovaného obvo-
du, viz [1). Zesilovač v tomto zapojeni 
mä zesíleni 20 a jeho hlavni výhodou 
je minimum součástek. Signal z mik-
rofonu je přivedeny přes konektory 
jack 3,5 mm X1 a X2 na zesilovač. 
Signál je od stejnosměrného napáje-
ní mikrofonů oddělen kondenzátory 
Cl a 05. Rezistory R1 a R4 zavádějí 
stejnosměrné předpětl pro elektreto-
vé mikrofony, bez kterého by nefun-
govaly. Velmi důležité jsou kondenzá-
tory C13 a 014. Mám vyzkoušeno, že 
bez nich je kvalita zvuku mizerná, 
dbejte proto na jejich pečlivé zapáje-

ní (vyvarujte se studených spojů). 
Jsou to blokovací kondenzátory, kte-
ré jsou v katalogovém listu zakresle-
ny u zapojeni s -větším zesílením. 
Když jsem je dopinil i zde, zvuk se 
znatelně zlepšil. Kondenzátory 010 
a C11 zabraňují kmitáni integrovaných 
zesilovačů IC1 a IC2, stejně tak je tře-
ba je dobře zapájet. Boucherotovy čle-
ny na výstupech zesilovačů tvoří kon-
denzátory 03 a C7 a rezistory R3 a R6. 
Zabraňuji též kmitání zesilovače. Vý-
stupnl zesílený signal z mikrofonu je 

XI 

mikrofon 

řidič 

mikrofon 
navigátor 

5 

R1 
Cl 

56 2uV63V 

+12V +12V +12V 
A 

+12V + 2V +12V 
A A A 

C5 
2u2/63V 

IC1 

1C2 

• 

přes kondenzátory C4 a C8 vyveden 
na konektory X3 a X4 pro sluchátka. 
Sluchátka by neměla mít impedanci 
menší než 8 Q. Někde jsem se doče-
tl, že obvod LM386N lze při napáje-
cim napětí 9 V zatižit i impedanci 4 12, 
není to však doporučováno z důvodu 
větší tepelné zatěže obvodu. Proto po-
užijte raději sluchátka s impedanci 
vyšší. Vyhnete se tak zbytečným kom-
plikacím. 

Druhou částí zařízeni je indikátor 
stavu baterie. Vytvořil jsem jej s po-
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mocí operačních zesilovačů IC3A 
a IC3B, které jsou v jednom pouzdře 
a pracuji jako komparátory. Napiti 
v palubní síti se snímá přímo na in-
vertujícfch vstupech OZ (vývody č. 2 
a 6) a porovnává se s referenčními 
napětími vytvořenými Zenerovými dio-
dami D1 a D2 a omezovacím rezisto-
rem R9. Zelená LED3 svítí vždy a sig-
nalizuje zapnuti napájení interkomu. 
Pokud však napětí dosáhne přibližně 
9,9 V, komparátor IC3B se překlopí 
a červená LED2 se rozsvítí. Pokud se 
napětí y palubní síti zvětší přibližně na 
14,4 V, zareaguje druhý komparátor 
IC3A a LED1 se rozsvítí. Pokud se 
napětí zmenší, LED opět postupně 
zhasnou. Je to vhodné z důvodu niž-
šf spotřeby (LED nesvítí pořád). Kon-
denzátor C9 blokuje zakmitávánf OZ 
103 a 012 filtruje napájecí napětí. Vy-
pínačem S1 se interkom zapíná či 
vypíná. 

Pozn. redakce: Protože jsem měl 
pochybnosti o správné funkci indiká-
toru, vyzkoušel jsem ho s variantami 
LM358 od různých výrobců a oaken-
ka dalšími typy Vstupy OZ totiž pra-
cuji mimo oblast, ve které 10 pracuje 
korektně, pro LM358 je to 0 až 
Vcc —1,5 V Zapojeni ani vjednom pří-
padě nepracovalo tak, jak uvadl au-
tor. S obvodem GĽ358 (a MC4558) 
svítily do přibližně 10 V obě LED, pak 
jedna zhasla a přibližně při 14 V zhasla 
i druhá. Podobně se obvod choval 
is KA358, jen bylo třeba dopinit rezis-
tor (1 KO) mezi vývod 5 10 a kladné 
napájení. S originálním LM358 indiká-
tor nefungoval, stejně jako s MC1458. 
Doporučuji proto zvolit jiné zapojeni 
nebo použit pro 10 objímku a vyzkou-
šet různé obvody 

Oživení 
a zapojení 

Obraz desky s plošnými spoji je na 
obr. 2 a osazovací plánek na obr. 3. 
Fotografie osazené desky je pak na 
obr. 4. 

Desku s plošnými spoji po osaze-
ni a zapájení očistíme a zkontroluje-
me, zda někde nevznikl zkrat. Je-li vše 
v pořádku, k interkomu připojíme 
napájení, nejlépe z regulovatelného 
zdroje. Zapneme interkom spínačem 
Si, měla by se rozsvítit zelená LED3, 
je-li napájecí napětí 9,9 V, svítí i čer-
vená LED2 a je-li napájecí napětí 
14,4 V, rozsvítí se žlutá LED1. Takto 
zkontrolujeme funkci indikátoru nap& 
tí. Samotný interkom vyzkoušíme tak, 
že na jeden z mikrofonních vstupů 
připojíme mikrofon s elektretovou kap-
slí a na odpovídající výstup připojíme 
sluchátka. Snížíme hlasitost skoro na 
minimum a poté mluvíme do mikro-
fonu. Již při male hlasitosti by měl být 
slyšet ze sluchátek váš zvukový pro-
jev. Není třeba nic nastavovat, inter-
kom pracuje při pečlivé práci na první 
zapojení. 
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Obr. 2 a 3. Deska s plošnými spoji a rozmístění součástek na desce 

Obr. 4. 
Fotografie osazené 
desky interkomu 

(Praktická elektronika=r-3/2C009  21 



Krabička 
a umístěni ve vozidle 

Na obr. 5 jsou půměry děr k vyvr-
tání do čelniho panelu interkomu. Ští-
tek s popisky předního panelu je na 
obr. 6 a má totožné vnější rozměry 
jako vrtací šablona. Štítek vytiskněte 
bud laserovou tiskárnou na bílou sa-
molepicí fólii do laserové tiskárny, 
nebo vytiskněte na normální kance-
lářský papír a přelepte izolepou. Díry 
pro LED jsem ve štítku nevysekával, 
poněvadž fólie tvořl vhodně stínítko, 
na němž je svit dobře viditelný, avšak 
neoslriujict, což je žádané. 

Co se týká umístěni interkomu, 
nechávám zde volné pole působnos-
ti. Umístit jej můžete „na stojato° mezi 
sedačky, na palubní desku, na strop 
či kamkoliv jinam, kde vám to bude 
nejlépe vyhovovat. Jä ho připevnil pod 
autorádio, viz obr 7. Mám Skodu Ra-
pid 130 a všeobecně u „škodovek' je 
místa dostatek, ar už se jedná 
o palubní desku L či GL Důležitá je 

dostatečná délka kabelů od sluchátek 
a mikrofonů, aby se vám kabeláž ne-
pletla okolo řadicí páky, ruční brzdy, 
volantu apod. Většina sluchátek 
s mikrofony (těch, co se používají 
k PC) má přívodní šňůru dlouhou 2 m, 
což je dostatečná vzdálenost. 

Závěr 

Tento článek měl posloužit hlavně 
těm, kteří se věnují nebo budou v& 
novat automobilovému sportu na 
amatérské úrovni a shánějí zvukově 
kvalitní interkom za nízkou cenu. In-
terkom je jednoduchý na stavbu 
a spolehlivý, co se funkce týká. Bu-
dete-li něco potřebovat ohledně kon-
strukce či jinou radu, můžete mi na-
psat na email K-Virus@seznam.cz. 

R1, R4 
R2, R5 

Seznam součástek 

5,6 ka 
10 ku, trimr stojatý 
CA9MH 10k (EZK) 

Indikátory stavu 
autobaterie 

Obr. 5 Půměry der v čelním panelu 
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Obr. 6. Štítek s popisky předního 
panelu 

R3, R6 
R7 al R10 
c1, Cs 
C2, C6 
C3, C7 
C4, C8, C12 
C9, C10, C11, 
C13, C14 
D1 
D2 
LED1 
LED2 
LED3 
IC1, IC2 
IC3 
X1 a₹ X4 

X5, X6 
S1 

2x 

lx 
2x 

10 
1 kn 
2,2 pF/63 V 
1 nF, keramický 
47 nF/63 V MKT 
220 pF/16 V 

100 nF, keramický 
BZX55 5V1 
BZX55 10V0 
LED 3 mm žlutá, 20 mA 
LED 3 mm červ., 20 mA 
LED 3 mm zelená, 20 mA 
LM386N 
LM358N 
zásuvka jack 3,5 mm do 
desek s pl. spoji, typ 
EBS35-PANEL (GES) 
svorka WAGO 
přepínač 1 pól, 2 polohy 
P-KNX125 (GMe) 
ovládací osa pro trimry 
CA9MA39-BLK (EZK) 
krabička UKO4P (EZK) 
knoflík KNOB DK6F/2 
(GES) 

Literatura 

[1] http://www.datasheetcatalog.org/ 
datasheets/270/50296 DS.pdf 

Poruchu v dobíject soustavě auto-
mobilu nebo rychle zjistit stav akumu-
látorů zálohovacího akumulátoru 
umožňuji jednoduché indikátory. 

Indikátor na obr. 1 používá dva 
operační zesilovače v jednom pouz-
dře. LED1 svítí při napětí menším než 
11,5 V, LED2 svítí při napětí větším 
nat 14,4 V. Je-li napájecí napětí y roz-
sahu 11,5 at 14,4 V (akumulátor y po-
řádku) nesvítí žádná LED. Pro přes-
né nastaveni nahraďte R1 rezistorem 
s odporem 8,2 kn a trimrem 5 kn. Ze-
nerova dioda může mít napětí v roz-

441b 

LED1 
<11,5V 

LED2 
>144 V 

Obr. I. Indikator stavu baterie s OZ 

sahu 3,9 až 8,2 V, pak však bude po-
třeba změnit odpor rezistoru R1. Za-
pojení by mělo fungovat s většinou 
běžných OZ. 

Podobný indikátor na obr. 2 použí-
vá dvojitý komparátor LM393. LED1 
svítí stále, LED2 se rozsvítí při napětí 

135 
470 

LED1 
stále 

LED2 
11,2 V 

LED3 
13.5 V 

Obr 2. Indikátor stavu baterie 
s komparátory 

asi 11,2 V a LED3 při napětí 13,5 V. 
Prahová napětí tohoto »sloupcového' 
indikátoru lze upravit podle potřeby 
změnou odporu rezistorů R1 a R2. 
V obou indikátorech jsou použity běž-
né LED. VH 
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Tříhlasný gong 
s procesorem 

Pavel Smutek 

Byl jsem nucen vyřešit problém, jak zabránit neustálému rušení 
klidu a následnému buzení malých dětí vyzváněním bytového zvon-
ku dodavateli reklamních letáků a hrající si mládeži. Klasické vy-
pntiti zvonku nebylo vhodné, protože v různých situacích jsem po-
třeboval sám zazvonit (např. zapomenuté klíče). Moje řešení spočívá 
v řízení zvonku jednočipovým mikropočítačem PIC, kde si lze na-
příklad nastavit dobu, po kterou je nutné držet zvonkové tlačítko, 
aby zvonek zazvonil. 

Popis zařízení 

Pro signalizaci zvonění je použitý 
třifilasný gong s integrovaným obvo-
dem SAE800, zapojeným podle dopo-
ručení výrobce, který je ovládán mik-
roprocesorem PIC. Změnou odporu 
rezistoru R6 lze měnit hlasitost gon-
gu. Hlasitost gongu s použitým odpo-
rem 12 kf2je dostačující pro běžný tří-
pokojový byt. 

Gong je řízen mikroprocesorem 
PIC12F629. Tlačítkem TL1 se nasta-
vuje doba zpožděná, po kterou zvonek 
nereaguje na stisknuté zvonkové tla-
čítko. V režimu bez zpoždění je reak-
ce na stisknuté zvonkové tlačítko té-
měř okamžitá (zpoždění 200 ms). 
Druhý režim má nastaveno zpoždění 
5 s. Po dobu nejméně 5 s musí být 
stisknuto zvonkové tlačítko, aby se 
gong spustil. Stisk tlačítka je kontro-
lován v sekundových intervalech, 
čímž se vyloučí např. několikanásob-
né delší stisknutí zvonkového tlačit-
ka. V obou režimech je zajištěno, že 

DI IC2 
1N4007 78L05 5V 

napájeni 9 V ca 

o  
330n 

rozvod 
zvonku 

+5V 

Obr. 1. 
Zapojent gongu s PIC 

gong je spuštěn pouze jednou a další 
opakované zvoněni je možné pouze 
po uvolnění zvonkového tlačítka. Za-
brání se tim trvalému vyzvánění při 
zápalce zastrčené ve zvonkovém tla-
čítku. 

Tlačítkem TL2 nastavujeme typ 
gongu. Máme na výběr jednohlasný 
až třifilasný gong; výběr probíhá cyk-
licky po každém stisku tlačítka TL2. 

Signalizační LED1 nás informuje 
o stisku zvonkového tlačítka a LED2 
o zvoleném režimu bez zpožděni, tzn. 
gong je zapnutý pro běžný provoz. 

Gong je připojen k bytovému zvon-
kovému rozvodu se dvěma tlačítky, 
který je napájen střídavým napětím 
12 V. K dokonalému oddělení zvonko-
vého vedeni slouží optočlen OK1. 

Celý zvonek je napájen ze zdroje 
9 V a napětí je stabilizováno na 5 V 
stabilizátorem IC2. Pro napájeni lze 
použít zdroj s napětím 7 až 25 V nebo 
můžete k napájení využít stávající 
zvonková vedení se střídavým napě-
tím 8 až 12 V podle obr. 2. 

Obr. 2 
Obvod pro 
napájená ze 
zvonkového 
rozvodu 
(vpravo) 

9 
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Konstrukce 

Všechny součástky jsou s drátový-
mi vývody a jsou umístěny na desce 
55 x 50 mm. Deska s plošnými spoji 
je umístěna společně s reproduktorem 
v plastové krabici. Použijete-li napá-
jení ze zvonkového vedeni, zapojte 
napájecí obvod na pomocné desce 
umístěné v prostoru pro baterii 9 V. 
K připojení na zvonkový okruh slou-

ží napájecí jack 3,5 mm (pozor na 
úpravu zapojeni při napájení ze zvon-
kového vedení). Připojení přes konek-
tor umožňuje zařízení trvale odpojit 
například v případě trvale sepnutého 
zvonkového tlačítka. 

Při osazování desky nezapomeňte 
na drátovou propojku ze strany sou-
částek. 

Procesor PIC12F629 je naprogra-
mován programátorem PRESTO fir-
my ASIX. Program pro mikroprocesor 
je dostupný na internetových strán-
kách www.aradio.cz. Naprogramova-
ný procesor lze objednat u autora za 
60 Kč + poštovné a balnä. 

Případné dotazy nebo připomínky 
zasílejte na emailovou adresu autora 
pavluv.mail@seznam.cz. 

Seznam součástek 

R1, R2 4,7 kf2 
R3, R4, R5 10 kf2 
R6 12 IC2 
R7 2,2 kS2 
Cl 4,7 nF 

V. 
napájeni 

gongu 
V. 

k opictienu 
091 
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Svietidlo na akvárium s LED 
Karol Klokner 

Inšpiroval ma článok z PE 3/2009 str. 22. Postavil som svietidlo 
s LED pre akvárium. Spotreba je 0,5 W pri 9 diódach. Elektromer 
túto spotrebu nezaregistruje a netočí sa. Výšku akvária mám 30 cm. 
Každá dióda vysvieti kruh asi 10 cm s plynulými okrajmi. 

Diódy sú s priemerom 5 mm a svie-
tivosfou 20 000 mcd/20 °. Do elektri-
kárskeho ₹l'abu /lišty/ 40 x 40 mm som 
umiestnil 4 diddy 10 cm od seba. Vy-
svietili prednú east' akvária. Pridal 
som do d'alšej rady 5 di6d a akvárium 
je vysvietené celé. 

Základné technické údaje 

Napájacie napätie: 230 V/50 Hz. 
Prúd LED: 18,5 mA. 
Počet diěd zapojených v sérii: 9. 
PrIkon: 0,5 W. 

Popis zapojenia 

Pre zdroj prúdu som použil fóliový 
kondenzátor Cl na striedavé napätie 
275 V. Za nim je usmerňovač v mos-
tíkovom zapojeni. Elektrolytický kon-
denzátor C2 (100 pF/63 V) filtruje na-
pätie. ZvInenie je menšie ako jeden 
volt..Preto svietidlo nebliká. Konden-
zátorje na napätie, ktoréje väššie ako 
stičet napätt na jednotlivých LED. 

Pri prerušeni LED del alebo opač-
nom zapojená by sa napätie na Ron-
denzátore zväčšilo. Zabraňuje tomu 
Zenerova di6da ZD1 na 36 V, ktorá má 
v sérii zapojenú svietivú diódu. Pre-
chodom prúdu Zenerovou diódou sa 
rozsvieti LED1. LED upozorni, že za-
pojenie je pod napätim a chyba je 
V LED2 až LED10. Na vstupe je tlejiv-
ka so zrážacím rezistorom. Signalizuje 
napätie na vstupe. Väššina súčiastok 
je nčo šuplík dal". 

Konštrukcia 

Najfahšie sa vyrobí doska s ploš-
nými spojmi. Pred kreslením a lepta-
nim je potrebné ju dobre ošmirgrovar, 
aby po vyleptani neboli mosty medzi 
spojmi. Dosku skontrolujeme a osa-

C2, C4 100 nF 
C3 330 nF 
C5 10 nF 
C6 1000 pF/25 V, elektrolyt. 
C7 10 pF/25 V, elektrolyt. 
IC1 PIC12F629 
IC2 78L05 
IC3 SAE800 
OK1 PC814 
D1 až D4 1N4007 
LED1 LED 3 mm červená 

s malým příkonem 
LED2 LED 3 mm zelená 

s malým příkonem 
SP1 reproduktor 8 fl 
TL1, TL2 tlačítka 

dime. Dotiahnut' výrobok do konca je 
už náročnejšie. Ako domček som po-
užil elektrikársky gab 40 x 40 mm bie-
lej farby. Dilka je podl'a dižky akvá-
ria, u mňa 51 cm. Krytka žfabu je na 
každej strane dlhšia o výšku žfabu. 
Z tejto časti krytky odstránime 
nice a ohneme do pravého uhla. Ph 
bytovej teplote sa krytka neláme. Dos-
ka s plošnými spojmi je podlhovasté-
ho vyhotovenia. Umiestni sa do lišty 
na bočnú stenu tak, aby bola medzi 
LED. Zapretá je penou o prohfahlú 
stenu. V žfabe je aj spínač. Na spí-
nač a šnúru si vyyrtame diery podfa 
potreby. Pre LED2 až LED10 vyváta-
me diery 6 mm. 

Oživenie 

Pozor — zariadenie je spojené gal-
vanicky so siefou a hrozí úraz elek-
trickým prúdom. Najprv zariadenie 

gpn 

U20T17: 
30v 

L E D 1 

C2 

16°3 % "; 

Obr. . Zapojenie svietidla 

o p ci 

> X33ú 0 0-12:3-5 AW1F: 
39a  ra 03  

LED2 

at 

LEDO 

oživujeme bez sviehvých diód LED2 
až LED10. Na kondenzátore C2 by ne-
malo byt' napätie väššie ako je súčet 
napätia Zenerovej diódy a LED. Pri 
Zenerovej dióde 36 V je napätie asi 
38 V. LED1 má svietif, kecf nie sú ph-
pojenš LED2 až LED10. LED2 až 
LED10 zapojíme do série. Správnost' 
zapojenia LED si múžeme odskúšat' 
pre kažclú zvlášť napätím z regulova-
něho zdroja pri obmedzeni prúdu na 
20 mA. Minus pól je na skosenej stra-
ne puzdra. Sériovo spojené LED te.. 
raz pripojime k doske s plošnými spoj-
mi. Po zapnutí spinača sa svietidlo 
krásne rozsvieti. 

Záver 

Svietidlo je fahké, neobsahuje žiad-
nu tImivku, ktorä časom vrčí, ani re-
zistor v obvode LED. Preto má aj niz-
ku spotrebu. Pri yypinani svietidla 
pohneme skör so svietidlom ako 
so spinačom. LED s vefkou svietivos-
fou som kupoval v predajni GM v Bra-
tislave asi po 10 Sk (0,33 E). Aj 
s ostatnými súčiastkami je cena svie-
tidla od 100 do 150 Sk (5 E). Vefa 
súčiastok möžete získat zo starých te-
levízorov alebo PC zdrojov. Na akvá-
rium dajte určite ochranné sklo alebo 
plexi, aby svietidlo neprišlo do styku 
s vodou. Rybky by pád svietidla do 
vody neprežili. 

Zoznam súčiastok 

R 
Cl 
D1 až D4 
ZD1 

LED1 
C2 
LED2 
až LED10 biele LED 5 mm 20 000 mcd 

Obr. 3 a 4. Deska s plošnými spoji gongu a rozmístěná součástek na desce 

390 kf-2 
330 nF/275 
1N4007 
BZX85036 
(36 V; 1,3 W) 
[Dena LED 20 mA 
100 pF/63 V, ektrolytický 

Obr. 2 a 3. 
Doska s plošnými 
spojmi a osadenie 

do sky 
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.9fkr).91') 1,0 el rsz,blisiliv 
Když ekonomika chřadne, roste důležitost zabezpečení majetku (stoupá kriminalita) 

Bezdrátové systémy z Jablotronu jsou ideální k montáži do existujících budov a poptávku po nich příliš neovlivňuje pokles výstavby nových domů 

Jablotron Vás naučí nejen montovat, ale take ziskávat zákazniky a poskytne Diem nonstop technické poradenství 

Se znalostmi a podporou z Jablotronu překonáte překážky v podnikání snadněji 

Autoalarmy a příslušenství 
jednodenní kurz pro začátečníky pokročile 

Představime vám výrobky určené do out. Naši 
vfajkovou lodi je GSM/OPS hlídací o lokalizační 
system ATHOS. Popišeme vám jeho funkce, instalaci 
a programování lvčetně pohodlného dálkového přístu-
pu z mobilnfho telefonu nebo Internetu). Dozvíte se, jak 
zjistit na dálku polohu auta, ale také jak jej zablokovat 
mobilním telefonem. Předvedeme vám i možnost sae-
ženi vozidel pultem. Uvidíte, że náš autoolarm dokáže 
i víc, bezdrátově hlídat garáž a karavan, monitorovat 
pohyb vozu, sestavovat za vás knihu jízd, dálkově 
ovládat spotřebiče v autě, a nabízt i signal pro navi-
gaci prostřednictvím bluetooth. 

Vysvětlíme vám, joke druhy dalších alarmů 
a detektocě se používají k hlídáni aut a jok Fungují. 
Jak si usnadnit instalaci pomocí CAN-BUS převodniku. 
Představime možnost dodatečné instalace centrálních 
zámků včetně dálkového ovládáni. 

Atraktivním doplňkem jsou i parkovací senzory 
a kamery pro snadnější couvant. 

Poradíme vám, jak jednat se zákazníky o jak 
je ziskávat. Nabídneme podporu při propagaci 
vašich služeb' ale take nonstop poradenství a přístup 
do montážní databáze Autoforum. 

Kurz je určen především procovnikům auto-
servisů, technikům a outoelektrikářům. 

Elektronické zabezpečení budov 
dvoudenní kurz pro začátečníky 

Tento kurz je ‚kuchařkou', jak začit s =Nail 
zabezpečovací techniky. Budete mit přehled o platné 

rTerny kurzů  září 2009 - leden 2010 

legislativě a doporučime vám, jak správně postupovat 
při zakázce. Vysvětlíme principy detektorů, (leaden 
a ostatních prvků. Na vzorcích předvedeme instalaci, 
nastavování i testování. Dozvíte se, kam se který prvek 
hodí, čemu se vyhnout a jak v praxi předcházet pro-
blémům. 

Seznámíme vás s klasickými drátovými systémy, 
ole také s profesionálním bezdrátovým systémem 
OASIS. Objasníme vám, jak komunikují prvky mezi se-
bou i jak je system spojen s okolním světem (GSM, in-
ternetem ei telefonni sítí). Ukážeme vám, že bezdrátové 
detektory registruji nejen pohyb, ale současně fotogra-
fuji a snímky postlají majiteli či hlídoci agentuře. Sys-
tem dokáže nejen střežit, ale také řídit topení, ovládat 
garedová vrata i jiné spotřebiče. Uvidíte, jak snadno 
lze nastavit vlastnosti počítačem i možnost dálkového 
servisu (mobilnim telefonem nebo intemetem). 

Dozvíte se, joke služby poskytujeme montérům, 
jak je prodlužována záruka. Nabídneme vám 24ho-
dinové poradensM, bezplatný servis a podporu při 
propagaci vašich sluieb. Obdržíte také morketingo-
vou kuchařku Jak ziskávat zakázky. 

Kurz je určen elektrotechnikům, IT technikům, 
projektantům a dalším zájemcům, kteří si chtějí 
rozšířit svou kvalifikaci. 

OASiS a novinky v sortimentu 
jednodenni kurz pro středně a vice pokročilé 

Rozšíříme vole znalosti sortimentu Jablotronu. 
Představíme nové „vychytávky" hybridrüho systému 
OASiS jak pro střeženi tak 1 pro řízení mých spotře-
bičů a regulaci topení. To vše umožňuje náročným 
zákoznikům řádit a sledovat dům z mobilu a internetu. 

Získáte informaci o pro-
jektu OK01, který jako 
jediný no českém trhu na-
bízí pinohodnotné střeženi 
pultem centrální ochrany 
napůlrokozdarma.Připojeni 
no pult zrealizujete jediným 
stručným telefonátem. 

Vyzkoušíte si kamerový 
detektor pohybu, který =Da 
fotografie z misto poplochu. 
Novinkou je také unikátní 
snimač pohybu, který spo-
lehlivě eliminuje zachycení 
domácích zvířat. 
Ukážeme vám novou 

ústřednu JA-83K, která 
nabízí až 30 drátových 
smyček. Seznámíme vás 
s novým SW 0-Link pro 
správu systémů z počítače, 
ale take se SW aplikací 
OASiS pro iPHONE. 

Datum Misto 

Praha 

Olomouc 

Olomouc 

Olomouc 

Bratislava 

Ostrava 

Praha 

Praha 

Praha 

Žilina 

Praha 

Praha 

Praha 

Praha 

Praha 

14.9. 

15. - 16. 9. 

17. 9. 

22. - 25.9. 

30. 9. 

12. 10. 

13.. 14. 10. 

15. 10. 

10. - 12. 11. 

1.-2. 12. 

3. 12. 

25. 1. 

26. - 27 1. 

28. 1. 

Název kurzu 

El. zabezpečení budov 

Autoalarmy a příslušenství 

El. zabezpečení budov 

OASIS a novinky v sortimentu 

OASIS a novinky v sortimentu 

Autoalarmy a příslušenství 

El. zabezpečení budov 

OASIS a novinky v sortimentu 

El, zabezpečeni budov 

OASiS a novinky v sortimento 

Autoalarmy a příslušenství 

El. zabezpečeni budov 

OASiS a novinky v sortimentu 

Brno: 
Berm, tel 547 241 849 
Brnoalorm, tel. 545 210 562 
eeské Budejovice: 
reach, tol 608 578 636 
Hradec Kralove: 
Elsyco Trade,tel 495 522 041 
Humpolec 
neck, teL 774 651 475 
Chomutov: 
Choke, tel. 474 621 004 
Joblonec nad Nisou: 
felmo, lei :483 359 138 

Karlovy Vary: 
J. Urbanová, tel.: 355 328 979 
Karviná: 
Tycik Alarm, tel.: 596 345 098 
Rolle: 

Servis, tel.: 321 723 358 
Litoměřice: 
Eurosys s. r, a., tel.: 416 737 300 
Loděnice: 
Radim POLCAR, tel.: 604 821 306 
/Mau Boleslav: 
Ad Election., tel.: 326 733 485 

Praktickou novinkou je universální GSM ovládač a hlei-
sič ‚David' GD.04. 
V kurzu je vyhrazen značný prostor dotazům 

o námětům. 

Kurz je určen absolventům předchozích škole-
ní (starší osvědčení odlablotronu vám bude prodlou-
ženo) a novým středně pokročilým technikům. 

Bonus pro účastníky kurzu 

koncesovanou živnost sk. 314 (Poskytová. 
ní technických služeb k ochraně majetku a osob) a 
platny certifikát z objektov6ho školení JABLOTRONU 
ALARMS získáváte bonus: možnost nákupu sady EZS 
Jablotron OASIS JK-82 v hodnotě 16 100,- Ke bez 
DPH za poloviční cenu (tj. 8 050,- Kč). Bonus může 
každá firma uplatnit pouze jednou. 

Sada obsahuje: ústřednu JA-82K s GSM komunk 
kátorern, bezdrátovou klávesnici, bezdrátové detekto-
ry pohybu a otevřeni dye, bezdrátovou vnitřní sirénu, 
dálkový ovládač a bezdrátové zvonkového tlačítko. 

Cenově zvýhodněná sada vám umožni blíže se se-
známit s OASiS v praxi. Ještě take získáte ideální mož-
nost ukázat zákazníkovi zařízeni, které mu můžete no-
montovat Sadu si take můžete instalovat kdekoliv vás 
napadne. Objednávky po školení zasílejte na adresu 
havel@joblotron.cz. Tuto nabídku můžete využít 
po dobu platnosti vašeho certifikátu (3 roky). 

Písemný test na závěr kurzu 

Každý z nabízených kurzů je zakončen písemným 
testem. Při úspěšném absolvování testu získáte certifikát. 

Jak se do kurzů přihlásit? 

Elektronicky se můžete přihlásit 
no wwwlablotron.cz. Dalif 
informace ke všem nabízeným 
kurzům získáte na fit-term-doh 
intemetových stránkách, no telefonu 
483 559 991, pant Michaela 
davojská, fax. 483 559 993, 
nebo skolenigablotron.cz 

Most &timid tahem: 
RSA Saloon, tel.:476 709 786 Okénka, tul.: 475 501 610 
Olomouc: Valašská Meziřkl: 

AT-Hom, tel.:571 627 814 Josef Eimed, 0.5., teE585 412 742 
Pen Hilo, tel.: 777 345 845 
Ostrava: Praho: 
HIV-Hodirw,tel :596 110 015 Aid Electronics, tel.: 266 312 043 
Pardubice: USE tel.: 26? 021 212 
Elsyňihode,tel.:466 535 423 Okénka. tel.: 773 174 461 
Pink 
J. Mooed, tel.: 377 539 164 
Teplice: 
RSA Sokoto, tel.: 417 577 924  

JABLOTRON 

JABLOTRON ALARMS a.s., Pod Skalkou 33 
96601 Jablonec nod Nisou 

tel.:483559 911, fax: 483 559 993 
prodejobleron.a 
winehletron.a 

Dovozce na Slovensko: 
Jahloiron Slovakia s. r. o. , Žilina 

Tel.: +421-41-5640264 

1r. 
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FSD 8958A 
MOS-N(11)-FET V-MOS dual, 30 V (-30 V), 7.0 A (-5,0 A), 
Ads .0,028 O. (0,052 a), S08. *OE 
Dvojitý MOSFET často 
používaný inverlorech 
prxlmdcenf LCD zobramaal. 

RDO7MVS1  
MOS-N-FET VHF / UHF 7,2 V.7 W, 520 MHz, PAemi. 
VýkonovSfVF MOSES pm 
VHF/ UHF aplikace a alter-
matte typ za nedostupný 
2SK2975. Nahrarld dt1 pro YAE UTT817. 

.A0Q 608 •  
MOS-N(P)-FET V-MOS dual, 40 V (-40 V) 20 J-10 A 

pkijog38 (0,051 a). ae 
erf0252-4L 'Mae DvOrat • 
ZMOSFET 6480e-409 
'etrks/alias:het LcomAtivau 

IPNP NF/S-P 200 V, 15 A, 200 W, . ON Semiconductor. iKomplementární 
k MJL 3281AG, 70264 

MJL 3281AG  

MOS-P-ET 60 V, 8,8 A, 42 W 
0,28 S2,10251: často poutívaný 
‘řin-věrtorech podsvícenf 
LCD zobrazovačh,, av. 
— 

fOU  ' 11P06  
MOS-P-FET 60 V, 9,4 A.38 _ 
0,18511. 70251. Casto používaný 
v invertorech podsvfcenf 
LCD zobrazovačö. 

2SC 5707  
NPN 80 V, 8 A, 15 W. 330 MHz, 
-T0251. šasto používaný 
invertorech podsviceni 

LCD zobrazovašů a náhrada za 25 

R3 GP ULTRA ALKACEL 
Mikrotu2kova baler's «) 1,5 V 
Množstevní slevy: 
10 ks 8,-
40 ks 7,- Wks 

200 ks 6,- Wks 
Platí je do vyprodanf Sob! 

MICRO-AKKU HR-4U 8007G 
NiMH aku AM; 
1,2 V/ 800 mAh, 
Sanyo ENELOOP, 
ptzké samOvybriett 

aFHNI HR-3UTG 
A101 KIMH ěk," 
470101 1,2 V / 2000 mAh,. 

Sanyo ENELOOF; 
CilzkásamowbIlente • • 11, 

18,90 

-1' lo_SCFLIPEI 
NiCd aku 1,2 V /2000 mAh 
02343 mm, 54 g. 
papírový obal, Sanyo  
1/hudná pro repase! 
Repase 2000 mAh nyní za cenu 1700 mAhl 

GP-2ZOSCHR  
aku 

1,2 V/2200 mAh, 
q velmi vysoká kapacita. 

24x34 mn 

LC-R127R2PG1 
Pb akumulátor těsný 
12 V/ 7,2 An PANASONfC 

34,90 ri; 150x65.94 nim, 2,47 kg, 
5706_ J 6,3 mm FASTON 

FX 614P aellt BP-12W7Ah ALO 
LIN-IC Modem 1200 bit/sec. DING. Obvod vhodný pro Pb akumulátor těsný 
stavbu baycom-modemu pro 
radioamatérská pásma. Alter-
nativní náhrada liž nedostup-
ného obvodu TCM 3105. 

iNil 1302DG PNP NE/S-P 200 V, 15 A, 200 W, 
ThermafTrak / ON Semiconductor 
Komplementární 
k MJL 3281DG, 70264/5. 

NJL 32810G  
NPN NF/S-P 200 V.15 A, 200W, 
ThermafTrak / ON Semiconductor 
Komplementární 
k MJL 1302DG, 70264/5. 

MJL 1302AG 

NPN NF/S-P 200 V, 15 A, 200 W, 
ON Semiconductor. - 
Komplementární 
k MJL 1302AG, 70264. 

ELECTRONICS 

12 V/ 7,0 Ah, 
151e65s101 mm, 2.6 kg 

329,-: 4,8 mm EASTON 

, 

• nový vzhIed, struktuna, informace 
• e-shop se 40 nab polo2kaml 
• modem( plehledný. rychlý 

129,- iet 

R6 GP ULTRA ALKALINE 
Tu2kova batons AA, 1,5 V 
Množstevní slevy: 
10 ks 8,- Kčlks 
40 ks 7,- Kělks 
200 ks 6,- Kt/Ks 
Platt le do vyprodáni zásob! 

  MW 5798 - 
InteligentnItychlonablješ 
Nied OE NiM11 Mu, 
nabílí 2/4 ks aku 
ARA, AA, C, 1:1; 2xSV 

M RO2NW-4- G 
Rychlonalleš NiCd / NIMH aku, 
sada se 4 ks aku 
ENELOOP 2000 WO 

-OW 
MW 1205 FYA --
Sitový napáječ 12 V / 500 mA 
nestabilizovaný. 
konektor typ KS 35 

MW 12V/5A4  
Secc6!napáječ 12 V / 5,4 A 
stabilizovaný 

PWI 300VA 
DC/AC měnič 
12 VDC / 230 VAC. 
180‘75.75 mm, 
proudová 
a tepelná ochrana. 

edlr! 
Nevyhazujte starou baterii! 
Nechte sl JI repasovatt 
• Výměnou článků uvnitř akubfoku váš start- , 
akublok opravíme., 

ROVE: WEBOVÝ KALKULÁTOR! 
Zjistěte online cenu Vaši repass! 

Sháníte vhodný akublok 
pro Váš přístroj? 
Vyrobíme Vám Jej na pMnil 
• Vaše zit? hen( bode opět Junked. 
• Kapacita akumulátoru raft bin vyšši. 
• Oproti potted nového originálnass akumulittoru 
ušettftel . 

ZASILKOVA SLUZBA A VELKOOBCHOD PRODEJN 
GES-ELECTRONICS, as. 
Studentská 55a, 323 00 Plzen 
237 73 73 111 
EI 37 73 73 999 

geseges.cz 

re\ 
lab I N 

virvtgeeýz 

treiShOpi 
**IA 

II 

PRAHA 2, Vinohradská 81 2 222 72 48 03 I4 ges.prahaiOges.Č 
BRNO, Křenová 29 2 543 25 73 73 iil ges.brno@ges.d 

OSTRAVA, 28. ffina 273 2 596 63 73 73 ul ges.ostrava@ges.c 
PLZEŇ, Studentská 55a 2 37 73 73 311 J ges.plzen@ges.d 

HRADEC KRÁLOVĚ, Habrmanova 14 lit 495 53 23 68 sal gash radec@ges.8 



FÓLIOVÉ PANELOVÉ ŠTÍTKY 
A KLÁVESNICE 

LEPŠÍ VZHLED VAŠICH PŘÍSTROJŮ 
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POWER FACTOR CONTROLLER 
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• 
Revex 2051 
ILLKO s.r.o. 

CE 

higl 

230V / 50Hz dtečka Otičkomör R5232 

• 
Proudové 
kleště 

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

• IfediDEJTE SI ŠTÍTEK ZDARMA  

ZZI 

Lu 

1( DIAMETRAL spot s no., Hrdorlovickä 178, 193 00 Praha - Horni Počernice 
tel/fax 2 8192 5939-40, e-mail: info@diametratcz, www.diametratcz (e DIAMETRAL 



ereirMiletešt 
Teplonfěr bezkontakeí 
UT301A 

hOE 
_.. 1 606,50-7sa 

lizisr-

CML2Z30 Vata...tin.9 
Mštícf rozsah: -18t al 350t, 
Optika v teplomšru snfmc5 infračervené 
zéřenE laser pro usnadrAnízarnštavant, 

napajenf U58 

Zdrol laboratorní 
MATRIX Mie3005S 

ii, I— $:1171; 3 2 856 00 

_ 

't..-7 i ;OE; j 1.. ..., 11; • ej„ 

/7----CiLe). e 111/4 --

ob 52 4i. 

C$G31;13eattEjibit.9 
LIppelf 0;30V, proud 5A, Přístroj se vyznačuje 
"rielmi doge čitelným zeleným 2x 3 mrstným LED 
displejem,obsahuje jemné a hrube nostaveni 
nape( a proudu,cchrana proti zkratu,r/Inšní 
c0,5 mV rms,napelova stabilizace +D01% +2. 
mV,proudová stabilizace +D02% +2 mA,rozm 
330x130x165mm,hmotnost 7.2kg,napaje 
230 V +10% / 501-h 

Zdro laboratorní 

laboratorní 

N 

V=9 

• 

Migroskop 

ozlišěreiSč7072048„ 
LEDrodsvitenEzvétšenf 27-200x, 
stolanekert,s rtwittr WINDOWS 
2000)XPOEVISTA 

a 2 0 V, praůd 5A, Pair se velml d b 
ym plejem.2.týipio nap 2xčezzadr,pigiik3 
tsplej,obsegent hrube tave.4nrr 8.étfo4proudu, 

atu, marga.by MASTE StAV,E:nebo nezavislostiné 
2 rn rms noašlova stabilizacé +0,01% +3 mV,proudovo 

acee+-0;02. 3 m ozm Ixl>401e15mm.hmotn-gst 
g,napdjecf napští 23 WOW 50H. 

zýlněnr 

MATRIX MPS3003 

EAPIPEAt 1/COP.C4 CURVIAT •CICA.VE 

Japétf 2x0-30V+5 
r2izelený pro na 
a hrubé nastave a 
SLAVE 

mV,proudova 

Priš rol 
2xčervený pro 

tab l ace 

8kg,napčmecr napétf 230 

roudu 

načuje,41?ed_arliře čitelnym 
oudiršmístniCED-jdispiej,obsahuje jernne 

Inérd myirčns,_napérova stabilizace +0,0 
guano proti'zkrc.emdčnost volby MAŠTER 

% +3 muk;rozirišj7145x140x345mm,hmotnost 

/ 50Hz 'OE" "Mir 

ceny ¡sou vřectrě Ďbi-t p (My i u ca06 

tspleiern 

15_1390 

A000113600 e-
rfeeffg4OVega"rToustaA,Pffstr151.se vyznačuje rig.en72ble eitelirým zelenýrtr2x 3 arle4rrED 
displejemt, tšahzErnnetuube-rrcistavení 

e napélia.Medůr,ochrančriaLoti zkriřttiAntn7 
<CliememsliarševěistazacrOr01_TC,2 
m'erpratclčivťi 02%.T2Ingii3zmér 
330MičršminMmeotnölť7T2kg pdret na pee 

3 Ot/ 50H/ / 

VOLTAGE 
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U nás si můžete 
vybrat ze všech 
světových značek 

spol. s r. o. 

Zveme vás do svého stánku v Holicích 21. až 22. srpna 2009 

Yaesu VX-SE 
Yaesu VX8Eje ultrakompakIN radio-
amatérská stanice s výkonem až 5 
W, určená pro pásma 50/144/430 
MHz. Jeji rozměry 60x 95x 26,2 mm 
z ni dělaji take nejploššl pine vodo-
těsnou (kryti IPx7 • 1m/30min ) a ná-
razuwdomou stanici. Obsahuje zce-
la nezávislý přijimač pro pásmo 0,5 
ai 1000 MHz AM/FMANFM Q stereo, 
na sluchátka), vybavený navio i ferri-
tovou anténou. Umožňuje práci sou-
časně na dvou pásmech v libovolné 
kombinaci i na dvou kmitočtech 
v rámci jednoho pásma, a zároveň 
přijem rozhlasu. Stanice je vybave-
na velkým LCD displejem s podsvi-
cenim a jev ni již instalován senzor 
pro měřeni lepton/ a atmosfér. tlaku. 
Po dopinění volitelným přislušen-
stvim uml OPS, APRS, spolupracu-
je s Bluetooth HF sadami - to i ve 
stereu! Doba provozu dosahuje až 9 
hod, na accu FNE1-102LI (Els TX/8s 
RX/48s standby). K volitelnému pfi-
slušenstvi pall) m.j, extern' mItirep-
ro, OPS přijimač, pouzdro na 3 AA 
články, Bluetooth moduly a l'IF sady, 
nabíječky a dalši. 

• 

Alinco DJ-G7E 
Nejnovejší Elan řady „G' radiostanic Alinco je opit eiimetnÝm kouskem 
- jakojeho předchůdce, proslulá Alinco DJ-072 je tilpásmová tučni ra-
diostanice pio pásma 2m, 70 a 23cm FM, dopiněná širokopásmovým pi> 
madam pro 0,53 - 1300 Mhiz AM/FM/WFM, Jako jell předchůdcii 07 dispo-
nuje hliníkovým litým šasi, odolnými polykarbonátovými kryty a velkým 
přehledným bodovým LCD displejem.Radrostanice je velmi dobře ergono-
micky fesena a je pine vodotesna (1m/30min.,kryti IPx7). Vykon vysilače je 
na 2 mflOcrn a2 5W, na 23cm až 1W při napájeni ze zdroje (max. 16, oil 
napájeni z dodávaného accu Li-Ion 7.4V/1200mAh (EBP-73) je max5/4,51 
1W. Výkon TX je možno přepinat az ve 4 stupnich (5/V1/0,3•A) na 2m/70cm, 
na 23cm pak 1/03W. Tradičně velmi dobra je citlivost pfijImačů: v pásmech 
2m/70cm je 0,2p)//12dB SINAD, na 23cm pak 0,25pV/12dB SINAD. Stejně 
dobrá je eeriest širokopismovehopišimate: pro FM 30 -470MHzje 0,2p)//12dB 
SINAD, nad 470MHz pak 0,45pV/12dB SINAD; pro WPM 76 - 470MHz je 
0,5iN/12d13 SINAD, nad 470MHz pak 0.45p)/112dB SINAD. Pro pfijem AM 
jsou citlivosti pfljimate do 50MHz 0,90/10dB S/N, nad SOMHz pak 0,5pV/ 
10dB S/N. Pro pňjem na AM rozsazích je vestavěna ferritová antěna. Z dal-
šich vlastnosti a funkci: 1353 paměti, SMA ant. konektor, 2 obit přiřaditeIné 
otočné ovladače, 39 CTCSS tone. 104 DCS kódů, DTMF dialer (9 paměti/15 
číslic), VOX. APO, BS, BCLO a mnoho dalšich. Ve výbavě je kromě accu 
EBP-73 a antény take stojänková nabíječka a speciálnI klips na opasek. 

Crivo. a cifi 
ViblItssge0 

*Ow 00 

1:e —OE 'Pnit rilA;ofet .“..rn 
' 'sneond 

III • 1111 Wet E3 144.8g2 4.1.5.009 go • • 
>tr. r PCS 1.157 arc» 1+,5 Flea. 

Kenwood TM-D710 
Kellwood TM-1)710 je nejnovější člen rodiny vozidlových radiostanic firmy Kenwood. Obsahuje dva vysilače - VHF a 
UHF, obasvýkonem SO W a dva připmače: R)(-A pro rozsah 118 - 524MHz (i AM), RX-B pro rozsah 138 - 524 a 800 až 
1300 MHz (jen FM). Přijimače jsou velini citiivé.0.16 pV/12 dB SINAI/ Novic obsahuje TNC modem pro rychlosti 
1200 a 9800 bps, diky kterému je TM-0710 schopna i provozu APRS - to ve spolupráci s OPS prijimačem a přitom 
nemusí být propojena s PC. Dokáže přitom ukládat data a2 od 100 stanic a mein fungovat 
I jako digipeater. Pokud ji propojiti s PC. je schopna price i v modu Echolink a to dokonce I jako Echolink Sysop Nod. 
Pro tento mod je k dispozici 10 paměti pro volačky, dish nédů atd. 
Je k dispozici 1000 mulbfunkčnich paměti a 10 dalšich pro programovatelné skenováni a každá part& může byt po-
jmenována at 8 aeanum. znaky. D-710 umožňuje použiti CTCSS a DCS a to i ph skenováni. Široký alfanumericky dis-
plej na odděleném pfednim panelu je podsvIceny (2 volitelně barvy) a okolo něj je 14 ‚soft keys" pro snadné ovládáni. 

C  www.elix.cz; www.kenwoodradio.cz Email: elix@elix.cz Prod. doba Po až Čt 9 - 17,30; Pá 9 - 17 h) Maloobchodní i velkoobchodní prodej: ELIX, Klapkova 48, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, tel.: 284 690 447, 284 680 695, 284 680.656, fax: 284 690 447; stanice Metra Kobylisy. 

98 145000 
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Rychlá zásilková služba 
po ČR i SR 

Spínaný zdroj ELIX PS305WII 
PS30SWII je účinný, kompaktní, lehký a výkonný spínaný 
zdroj. Je navržen tak, aby produkoval co nejmenši vf m-
*eft V plipadě,ie by se rušeni vyskydo, je možnišoasunout 
pracovni kmitočet spinamšho zdroje knoflíkem FREK-
VENCE. Dále mä zdroj pfepinánl pevného napiti 13,8V 
a regulovaného knoflikern na předním panelu v rozmezl 
9 -15V a *pinata funkce méřidla napiti/proudu 

Intek MT-3030 
Novä PMR radiostanice nahra-
zující původní INTEK MT-2020. 
Vsechny potřebné funkce, 38x 
CTCSS kódy, skenováni, AUTO 
squelch, dvoubarevná indikace 
vysíláni a Amu, hlídáni 2 kaná-
lu, nastavitelný citlivější VOX, 
prosvětleny LCD, indikace sta-
vu zdrojů, úsporný režim, tóny 
kláves a ROGER-BEEP, zä-
mek klávesnice, paměti pro ka-
nál a CTCSS, 3 druhy ezvaně-
ni, paměť posledního kanalu, 
konektor pro externí hovorovou 
soupravu a nablječ. 
100 x 55 x 31 mm, 100 g 4x 
AAA baterie/akumulátory, při-
padni orig. akumulátor Intek 
(rychlonabijeni). 

Alinco DJ-175E 
¡e neinovějši ruční FM radiostanice pro amatérské pásmo 144 
• 146 MHz s výkonem 5 W - lie snížit na 2 nebo 0,5 W. Stani-
ce disponuje citlivým (0,2 pV/12 dB SINAD) piijImačem s roz-
sahem až 136 • 174 MHz_ Pro TX i RX Ire použit kterýkoli z 39 
CTCSS tonů nebo 104 DCS kódů. Vysílat lze i některý ze čtyř 
,nahazovacich tonů` (1000; 1450; 1750 a 2100Hz) nebo DTMF 
dvolteny. K dispoeci je 200 +1(call) +1(repeater acoes) pamětí. 
Paměti Ian pojmenovat max. 6 allanumerickými znaky. Obsah 
paměti le možno klonovat z jedné stanice do druhe Stanice 
mä dobre čitelný podsviceny alfanumerický displej a je vyba-
vena klávesnici umožňující I prime zadání kmitočtu. DJ-175 je 
velmi vhodné pro sport: mávelmi odolně polykarbonátovegilovel-
mi ohebnou a pružnou anténu, je ergonormcky tvarovaná a má 
malou váhu -jen 245g s akumulátorem a anténou. 

MAXON CM-70 
CB vozidlova radiostanice, dotekově ovládáni s možnosti 
ovládáni základních funkci tlačitky na mikrofonu. Funkce 
(Scan, ASO - autosquelch, dye groyne podsvétlen1 LCD. 
SOL level - Proven šumová. Počet kanálů 40/80 podle 
zvoleného kmitočtového plänu. Kmitočtový 

napiti 13,2 V č15 %. 
182 (š) x 37(v) x 139 
(h) mm, 0,85 kg. I!) ) ) j)4L , 

rozsah 25,610 až 
31,570 MHz, Napájecí 

\MU» — arimr•••• 
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Síťové transformátory do DPS Síťové transformátory na El plechách 
BV201 - 0.35VA,(6,9,12,15,24,2x6,2x9,2x12 
E1302 - 1.5VA,(6,9,12,15,24,2x6,2x9,2x12  
E1303 - 1.9VA,(6,9,12,15,24,2x6,2x9,2x12  
E1304 - 2.6VA (6 9 12 15 24 2x6 2x9 2x12  
E1306 - 3.2VA,(6,9,12,15,24,2x6,2x9,2x12  
E1382 4.5VA,(6,9,12,15,24,2x6,2x9,2x12 2x18V) 109 Kč 
TSZZ6 - 6VA,(6,9,12,15,24,2x6,2x9,2x12,. ..... 2x24V) 119 Kč 
TSZZ10 - 10VA,(6,9,12,15,24,2x6,2x9,2x12 2x24V) 129 Kč 
TSZZ16 - 16VA, (6,9,12,15,24,2x6,2x9,2x12 2x24V) 159 Kč 
TSZZ25 25VA,(9V,12,15,24,2x9,2x12 2x24V) 259 Kč 
TSZZ30 - 30VA,(9V,12,15,24,2x9,2x12 2x24V) 319 Kč 
TSZZ35 - 35VA,(9V,12,15,24,2x9,2x12 2x24V) 359 Kč 

2x15V) 79 Kč TS4 - 4VA E142/14(11V 17V 2x12V) 99 Kč 
2x18V) 74 Kč TS6 - 6VA,E148/16(9.9V,15.5V,2x15V) 129 Kč 
2x18V) 79 Kč 7525 - 25VA,E166/22(12V,2x9V,2x12V,2x15V) 279 Kč 
2x18V) 79 Kč TS40 - 40VA,E166/33(12V,16.3V,24V,2x9V,2x12V 2x24V) 299 Kč 
2x18V) 89 Kč TS70 - 70VA,E184/42(12x12V,2x17V) 519 Kč 

Transformátory do DPS, nizkoprofilové 
TSPZ6 - 6VA,2x115V,(2x6V,2x12V,2x15V,2x24V) 159 Kč 
TSPZ10 - 10VA,2x115V,(2x6V,2x9V,2x12V,2x18V,2x24V) 189 Kč 
TSPZ24 - 24VA,2x115V,(2x12V,2x18V,2x24V) 289 Kč 
TSPZ40 - 40VA,2x115V,(2x12V,2x18V2x24V) 349 Kč 
TSPZ60 - 60VA,2x115V,(2x12V,2x18V,2x24V) 399 Kč 

•OEMI 
• line °a 

••• • 

"  

a 

Síťové toroidní transformátory 
TST10 - 10VA,(8V,12V,14V,19V,24V,2x8V,2x12V 2x24V) 339 
TST20 - 20VA,(12V,19V,24V,2x8V,2x12V2x19V,2x24V) 359 
TST35 - 35VA,(12V,17V,24V,2x12V,2x17V,2x24V) 379 
TST50 - 50VA,(8,12,17,19,24,28,36,2x8,2x12,...,2x28V) 389 
TST80 - 80VA,(24V,2x12V,2x24V) 479 
TST100 - 100VA,(10,12,17,21,24,28,2x10,2x12 2x115V) 529 
TST150 150VA,(14,19,24,30,2x12,2x19,2x24 2x40V) 679 
TST200 - 200VA,(12,17,24,2x14,2x17,2x24,2x30 2x55V) 849 
TST300 - 300VA,(24,2x12,2x24,2x28,2x30,2x40,2x55V) 1169 
TST450 .450VA,(230V,2x17,2x30,2x35,2x40,2x55V) 1599 
TSTL100 - 100VA,(340V/0.1A,6.3V/6.6A),pro elektr. zes. 799 
TSTL200 200VA,(300V/0.2A,160V/0.3A,2x6.3V/6.6A) 949 

N 

SV 201 El 302 TSZZ15 TSPZ24 

Úpinou nabídku zboží, aktuální ceny s množstevními slevami, 
novinky, mimořádná slevy a do prodeje nal znete v e-obchodu. 

Kč 
Kč 
Kč 
Kč 
Kč 
Kč 
Kč 
Kč 
Kč 
Kč 
Kč 
Kč 

Uvedené ceny jsou MC včetně DPH. 

.ez.cz/e-sho 
ROŽNOV p. R., Tylovice 1880, tel.: 571 651 321, fax: 571 620 576, mobil: 605 463 743 
OLOMOUC, Hälkova 2, tel.: 585 511 211, mobil: 605 463 655, fax: 585 511 257 
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PRVNÍ PORTÁL NA OZVUČENÍ INTERIÉRŮ 

TEORIE - KONSTRUKCE - NÁVRHY UZVUČENr 
PORADNA - DISKUZE - INZERCE 

Převodníky ETHERNET - RS232/422/485 

Různě provedení, snadné pouliä, nízká cena frařevodnk, 
webový server, FTP server, zakázkový software 

papouch 

PAPOUCH s.r.o. 

Teploměry 

ti S výstupy RS232/465, USB, Ethernet 
' flP teploměr). Měřen' přímo ve 

Převodníky USB - RS232/485/422 

'Chyb' Vám sériový port?" 
Běžné i průmyslové provederi, galvanické 
oddšlení, přenos všech signálů, virtuálndrner 

Měřicí moduly DRAK 

AD převodn1< 0-10 V, 4-20 mA, výstup Ethernet, 
1158, RS232/485. Nově rychlá provedení. 

leevodniky a opakovače linek 
RS232 i RS485/422 
Galvanické oddělení, př' epětbivá ochrana, 
různá proveden', vysoká spolehlivost 

Optické oddělení a prodloužení RS232 

I/O moduly pro RS232/485/422, 
US8Jthernet_ 

Elektronické aplikace dle Vašich požadavků - vvvvw.papouch.com 
Strašnická la, Praha 10, tel. 267 314 267-9, 602 379 954 

Vl 
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KUPREXTIT 
Jednostranný A4 100,- ' 
Jednostranný A5 50,-
Noušike : 0.3 1.0; 1.2; l_Srren 

Oboustranný A4 120,-
Oboustranný A5 60; 

lloušea :1.2; 1.5mM 

po pledchozIdonduveje možno 

ust/ihnout leovolnýjiný format 

LEPTACÍ ROZTOK 
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SaMikrespinače řady Z15G17  

21561701 

Z15G1702 

Z15G1703 

21561704 

Z15G1705 

Provedenl dlouhá 

rovná patka 63,5mm 

Pmvedenl krátká 

rovná ¡Atka 92min 

Provedeni páčka s 

kladIttlit 48,5min 

Provedeni páčka s 
kladkou 26,6mm 

Provedeni peke s 

trneM 110mm 

220,-

220,-

220,-

220,-

220,-

ZRS-58 Sony CDX 

ZRS-130 Panasonic CO 150,-

autundia.11111.11111.1111 111 
150,- _136121_TH331 

•••• 

I 8593 'OE1 20,r /5/ 13611 -1111 e  3o,r- W 861319 

B611-3131 75,- 1 13611-113 

Univerzälnl konektor ISO zásuvka 

Nabizíme 
velkoobchodn1 
dodáváni tohoto 
typu konektoru do 

prodejen za 
naprosto nejni2.4I 
cenu na trhu. 

Kontaktujte nas, 
možná se budete 

divitIll 

8O, 

752-

8612-2 TH33 J  
Kompletrú nabldke 

miltiospinačů 

oncových spired° kb na 
nefich stránkách. 8612-3 TH33 I 350r 

ahltapafecl sahrojt 
Tye Powder/ Cau 

SYS1144-301242 2„ :. 8411847.4454 

12V LW 30.1 244 2.14 Wee 
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%Men 
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on 4501IIW5411II0 
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Kabel 5.9mntll 25rnm 
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585 • room 45071M9511-711  
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is Konektor OEM II 
Konektor pro arleultial 

autodinaostiky cateornobau. 
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sedm světů \Le' 

149Ft 

72% -it 

659 KC 

ELECTRONIC elektronikýr-‘ (gJ 
gialLet 4f 

Nehořlavý stlačený vet 

ve spreji, *okays rycl 
17,1 g/10 s. Univerzélnl 

strabovas prachu. Vy 

a stálý tlak zaručuje vys 
výtokovou rychlost plynu. 

dloutenir trubice umoi 
snadné distant hoře do! 

no, mist. Dinah 200 

sere. 

Plošný spoj 240x300 

jednostranný cuprextit z r 

rišlu F114 pro výrobu plod 
spojů. 

Sada näřadi obsahuje: pi 

230 V. krimpaveci klešt 

rezovou pinzetu, pinzeto 
demontg štěteček, ark 

ku, pájku, 8 druhů šroubr 
IC manipulator, francc.uzlí 

antistatický ziméstnt řev 

Úzké dlouhá kleštá. 

Značková Pro's Kit odes 4OEOE stfibrnš, hlinikové [No, nitelnym hrotem. Sect pi 
30 cm Hg, délka 192 mn 
52 g, baleni v blistru 

ProšIC §5-11 
75 Kč 

SOUND 
N-8PK-03113 731-323 

SIZSE1212 

S-KALAFUNA 306 PLECH 745.048 

Tavidlo • kalafuna v plechovce 

vhodná k gent součistek na 
CU plošné spoje, 30 g 

24,91:Ike 

661-013 N258243 861414 

219 Kt 

linFiCNKROSKOP ir759-312 MENILS30.1A 

399 Kt 

Pčiruini digitalisi mikro 
skop,osvétleni pomoct LED 

(Trod, připojeni pomoci USB 
2.0, vhodný k eštwani chyb 

a zkratů či pferušen1 na PC8, 

pro klenotnictvi, archeology, 
školí laboratoře, numisma-
tiky, přenosný 127x35 mm, 

hmotnost El5 g. 

 iščgatal 
Klasická trafopáječka 75 W 
s uchycením smyčky pod 

Šroubky, smyčka 1,4x4 Onu", 5 
smyček v balers, žárovka 6,3 V 

0,3 4, doba peen( 10 sek, pro-
dleva 30 sek. 

Kvalitní rtičnový šroubovák 
Pro'sKit se 62 druhy bits, nej-

rozsáhlejší souprava v nabld-

ce! Dishy bitů viz obr. Baleno 
v plastove krabičce. 

PrúKit® 

2 890 1š 

lyine 

10912 

Kontaktnl mangy& pole 
130x210 mm se tberni zdička-

mi pro banánek vhodné k přive-
deni symetrického napájeni. 

730-158 

A_OE, +ruby) ZDARMA Miknopšječka s regulaci tepla-
ty BO + 450 °C a črímfstnýrn kŘ LED displejem. Automaticky 
přepinatelný LED displej nesta-
vent% a reálné teploty. Spinets 

topného tělesa y nule. Provozní 
stavy ¡sou indikovány kontrol-

kami LEO. Režim STANO.BY 

s %wined automatikou. 

Trafogječka 100 VA, hmotnost 

0,7 kg smyčka 1,4x40 mm, 
žárovka 3,7 V 0,3 A doba páje-
ni 12 s., prodleva 48.s. 

ProrsKit 

Disk a lupou, vč držáku na 

houbičkou, „tied ruka*. 

PresKit® 
159ke 

Značkový Ninikový sv 
Pro's Kit, brim eelistt E 

maximálni rozevřent 5 
lehký. 

Prüle 



8148K-125T 731421 

Pinzeta přímá, špičatá, celková 
délka pinzety 120 mm, Cirka 

těla pinzety 10 mm, délka hrotu 
40 mm. 

Pr&sKit® 

N4PK-05208 731-187 

Značková štfpacf kleště) Pro-
skit v blistru. Miniaturní stra-

nové, zahnuté (21 st.) štípací 

kleště. Rukojet černá, el. vedš 
vä s ochrannou zónou. Mate-

riál kleští SK7, tvrdost čelisti 
HRC50, štípacě schopnosti: 

1.6mm mšd. 

AA Vicebbelevé značkové nůtlry 
, el Pro'sKit. Masivní ostří z nerez 

oceli AISI 420. Sebe kati, line-

/ lnum, koberce, gumu apod. 

Ekonomická verze kleští 

NSP05245. Dělke 150 mm, 
váha 270 g, holení v blist-

ru. Materiál 56X, tvrdost 
HRC48, šepad schopnosti: 

tvrdá ocel 1,2 mm, mäldoš ocel 

2.2.mm, mid 3.0 mm, 

Digitální multimetr 3 1/2 
mistný U, I, R, diodový test, 

měření zesilovacee činitele 
tranzistorů. 

2.„4,ine 

209 KE 

nrrretriaš.. —nrrt 

Značkový Pros Kit šroubo-

vák, bezpečnostní - hvězdička 

(torx), modrá rokojet ProSoft, 
chronwanadiová tvrzená !A-

Cena ocel, černěný hrot, délka 
těla 50 mm, dálka rukojeti 

85 mm, 50x1,9x4. 

Plastová krabička ve tvaru 

kuffiku vhodná pro mladě elek-
troniky a ušnä na tralopáječku 

a drobně nářadí. 

*Na :lebí v akci se nevztahují žádná další slent Ceny jsou včetně DPH. Tiskové chyby vyhne 
Akce platí od 1. do 31. srpna nebo do vyprodáni zásob. 

ÚPLNĚ NOVĚ 

www.gme.cz 
INFOLINKA 226 535 111 Po—Pa 8-16 hod. 

Sada 4 kusů proškrabávacich 
hrudí, 3x zahnutý, lx rovný 
špičatý vhodné např k opravä 

plošných spojů po spálení vyso-

kým napětím, odstranění laku 
či přerušení vodivých spojů. 

Lze také non& jako neizolova-
ně zahnutá sondy. Váha 68 g. 

N-1PK.08585 

69 te 

i . • 

Precizní pinzeta s tenkými hro-
eli ty. Dálka hrotu 31 mm, celková 

délka pinzety 120 mm, šiřke 

tála pinzety 10 mm. 

ProsOEKit® 

' 731487 

Značkové pruh kleště PresKit 
1PK065AS • zahnuté kombi-

načky z legovaně oceli s izola-

ci na 1000 V, červené, dálka 
160 mm, ručně broušené, ma-

teriál 660C, tvrdost HRC 48, 
štípe tvrdou ocel do 1.2 mm, 

měkkou ocel do 2.0mm a mid 

do 2.6 mm. Váha 210 g, blistr. 

.••••. •Is el 

Digitální měřici přístroj 

DT8600, méřt U ac/dc, I dc 

do 10 A, P O, Beep, hře, gene-

rátor, velká čísla. 

Značkový proti šroubovák 

PresKit ze série PRO-SOFT, 
vysoce kvalitní chrom-molyb-
den-vanadlovä lešténé ocel, 

magnetický hrot, bezpečnostní 
hrot Innězdiška s dírou, velikost 

TO9H. Celková délka 159 mm. 

Praha velkoobchod: Krišikova 77, 186 00 Praha 8, e-mail: ariaban_e.cz 
Praha maloobchod: Thamova 15, 186 00 Praha 8, e-mail: praha.maloolochod@gme.cz  
Brno velkoobchod: Kolistě 9, 602 00 Brno, e-mail: hrnneDgme  
Brno maloobchod: Koliště 9, 602 00 Brno, e-mail: brno,mal0ObchOdeCiMe.rZ 
Plzeň: Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, e-mail: plzen@gme.cz  
Ostrava: 28. října 254, 709 00 Ostrava, e-mail: ostrava@gme.cz 
Bratislava: M lynské Nivy 58, 821 05 Bratislava, tel.: +421 220 633 403, e-mail: bratislava@gme.ck 
Wien: BrOnnerstrasse 19, 1210 Wien, tel.: +43 1 27 11 256, e-mail: šzacrešagm-e eu  



1 

KATHRE1111 
Digitální přijímací 

sestavy pro STA a TKR 
AEC ELEKTROTEC N KA s • o 

Na Rovinách 6/390, 142 00 Praha 4 
tel.: 241 710 018,-48; fax: 241 710 003 
E-mail: info@aec-eltech.cz 

UFO ® COMpact 

Transmodulátor DVB-S(2)- COFDM 

Typ UFO 331/TP obj.č. 20610100 

Vlastnosti: 

Transformuje signal s modulaci QPSK nebo 

8PSK na výstupní signal s modulad COFDM. 

(Filtrace programů pro přizpůsobeni na 
maximální výstupní datovou rychlost je 

nutností) 

Možno provozovat na sousedních kanálech 

Procesor k nastavení transportního toku MPEG 

• K nastaveni konstantního výstupního 

datového toku (stuffing)s PCR korekcí 

Programový filtr k nastavení požadovaných 

programů do výstupniho datového toku 
(komfortní 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 OAM 

• Procesor k nastaveni transportního toku 

a COFDM modulator řešen pomoci FPGA 

Možno rozšířit o CI modul UF2394 pro osazeni 

dvou CA moduli( 

Technická data: 
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HCF45419EY pvérernevatelný Easovač. DPI' 3.60 

1821C1000.15F1 LN EF•ROM 12914 15Ons, bendy ROM kern:Men ni 32-50 
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755550 MO ChM &ism.* do 2,7111; InchttMai, 505 6.50 

TDA8139 cmsnástamizator .(41vn.a• regain*. SP9 30.68 
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LIA337SP med. elebiliencr napiti.12 -.3M1,5A,T0220 10.00 
1761.13903 SAID stski loiter nap90 AV/103FM, 936 3.20 
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179L094C2 4.004tce napté.90100m4 TO32 323 
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POKFIen4 canal I 36V4COVilens, ace surtmy, aadilnl eve 4.00 

1.51(E62CA trans1152V-1500WPIne, cbousnitný, «din! vývody 490 

511251545LT Schoenen diode M.154.70220 5.00 
81841-6085 tnak 600V-40.850114 nand, TOP3 29.60 

1318.382 new trallZittOMPN 800V-6A-101« T0220 5.00 

160/46.4 twain/ MPti 1030V-64.70W, 70220 5.00 

U47824CV std.514tornapNI•24V/14. T5L, TO220 3.60 

Sr-03820R 145e3SFET 200V-20A45m13-79W, SOMATT218 33.80 

STV601•105-15 SW 11-MCGFEF 5091404-16.13-150M PowerS010 32.70 

23- 100-
2.55 1.65 

20.00 

322 210 

860 6.03 

38.00 20.00 

36.03 20.00 

40.03 

15.50 11.00 

223 120 

21.55 15.00 

9.35 6.03 
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P&V ELEKTRONIC 

• tcC: 

spol. O r. o . 

Nad Rybnfkem 589 

19012 Praha 9 - MM. Počernice 

VINUTÉ OILY PRO ELEKTRONIKU 
Samonosné a tvarové cívky 
Antenni spékané cívky 
Zákaznické vinuté d fly 
Měřici cívky a senzory 
Transformátory a Ilumivky do spínaných zdrojů 
SMD tlumivky a převodníky 
Toroidní síťové transformátory a bumivky 

MECHANIKA NEJEN PRO ELEKTRONIKU 
Nástroje a přípravky pro eleklrovyrobu 
Eleklroerozivni drátové řezáni a hloubeni 
Konvenční broušení na plocho, na kulato a tvarové 
CNC sousbu2ení do průměru 41 mni 

Provozovna 33544 Kasejovice 389 

telefon: 00420371595412, fax: 00420371595280 
e-mail: pvelektronic@ovelektronic.com 

httpliwww.pvelektronic.com 

itrai 
tesit 

MEDER 
electronic 

2,0ciaeproa).. 

N ee' 
el -heir  

ken 
nen_OE 

9 

MEDER electronic CZ sto 
Bečovská 1080, 104 00 Praha 10 

Tet: 234 718 817 

Fax: 234 718 833 

email: salesczeeh@medencom 

MAGNETICKÉ JAZÝČKOVÉ SENZORY 
SPÍNACÍ, ROZPÍNACI NEBO PŘEPÍNACÍ KONTAKT 

K DODÁNÍ S PERMANENTNÍMI MAGNETY 

RŮZNÉ TYPY A DÉLKY KABELŮ 

fiwientiflwišixerrimenetniu: 
www.meder.com  

i_agejiwineš 
Ve.M..ierflA,X511a iv 
WA:17eaCinlAtedefferi*.rgrai? 
Á. 'Mr? • gitatera trala te.tia 

raneguetereiPswwűÜ tbeleataiZtItt 

e 

OS ACOUSTIC 
BS ACOU IC C2, aro., Brno-CZ 
tel.: 00420 1 633 797 

BS ACOUST , nro., Radošovce - SK 
tel.: 00421 34 .604511 

REPRODUKTV 

REPROSOUSTATY 

OZVUCOVACI TECHNIKA 

CAR- I(I-P SSIONA; starD YSTEINS 

,WUJ ti ou t Loom 

ELTIP s.r.o. elektrosoučástk 
Velkoobchod, maloobchod, zásilková 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 TO220 á 3,90/50ks 
L7805ABV T0210 a 4,90/50 
PC817 Sharp a 2,90/50 
T V264 -6 7 8 PN á 29 50/Iks 
Role SCHRACK RT 424 012, 024 ( 2x 8A) 12, 24 VDC ä 45,420ks 
MI5 SCHRACK RT 314 012, 024 (1 x16A) 12,24 VDC ä 45,-/20ks 
Reli SCHRACK RT 314, 414 730 (1 x16A, 2x8A) 230 89,-/20ks 
Baterie lithiové CR 2032 PANASONIC á 9,50/10ks 

Aktuální ceny dalších součástek sdělíme na poptávku e-mailem. faxem. 

Distribute sortmentu ENIKA, LINEAR TECHNOLOGY, SÚNON, WAGO, 

MAX232IN TI á 6,80/20ks 
MAX232ENVE á 15,50/10 

NE 555N ST á 1,95/50 
ULN 1003AN ä 2 80/25 

Pro dodrženi cen z tohoto inzerátu uvádějte 
na objednávkách kód SPEC. NAB. 01/2008 Ceny bez DPH 
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Široká nabídka sirének 
a elektroakustických měničů 
• piezoměniče s oscilátorem, bez oscilátoru 
• varianty pro napájecí napětí od 1,5V 

• vývody drátově, pevné, SMD provedení 

• miniaturní typy od q 12mm 
• 40 typů k dodán( ihned ze skladu 

Ood 12 do 03mm TYPY 1,10 snadnou b od 23 do 42mm Illtran— aire'r 
montáž na panel měnit 

die 
WrEtiiičákAšiò 

různá napéd 
Výkonné sirény 100-115 dB/1m, 1-0 zvuky 

Miniaturní renrodukrory N 

o 

Dynamické měniče 

32n od 0 8mm 

Elektretoué mikrotony 

od 04,5mm 

• katalógové listy Vám zašleme na vyžádáni 

• možnost dodáni vzorků 

• u výrobků, které nejsou na skladě 

min. objednací množství 1000ks 

>>> NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP s RFID výrobky WWWBEZIKONTAKTNI.CZ 

Pil OOEB Ous 
spol. s no. 

Phobos spol. s ro. 
Horní 199 
744 01 Frenštát p.R. 
www.phobos.cz 

tel.: 556 836 961 
fax: 556 836 011 
phobos©phobos.cz 
e-shop:www.bezkontaktnicz 

ELEKTROTECHNIKA 2009 
16. MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÝ VELETRH 
10.- 11.11.2039 (9.00 - 17.00 hod.) Černá toulal Ostrava 

7 silnoproudá elektrotechnika 
LI energetika 
Ei automatizace 
12 regulace a měření 

měřici technika 
7 telekomunikace 

elektronika 
LI světelná technika 

požární a zabezpeč. signalizace 
u ochranné a pracovní pomůcky 
'7 nářadí a technická literatura 
13 NOVINKY 
• alternativní zdroje energie 
• elektroinstalace budov 
a rodinných domů 

INFORMACE: BAEL - Veletrhy a výstavy, Korunní 32, 709 00 Ostrava, CECH REPUBUC 
tel.: 596 634738, tel.tfax: 596 625 421, 596 619 095, e-mail: bael@baelcz, http://www.baelcz 

Cena: 
1500 KUm2 
výt plochy 

BAEL 

www.aradio.cz; inzerce@aradio.cz 

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

ELL'ICTROSOUIVD 
Borská 33, 301 00 Plzeň • 

tel/fax: 377326701 mobil: 603264981 

www.elektrosound.cz e-maikobchod@elektrosoundsz 

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

KONEKTORY - BRNO, s.r.o. 

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

e-mail: brno@konektor.cz 

XII 



FORMICA . cz 

Systém pro návrh desek 
plošných spojů 

Distributor: LE.I. Ing. Aleš Hamáček 
tel.: 603 540 067; fax: 371 725 588 

http://www.formica.cz 

OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA A ZÁVORY 
INFFtA ZAVORY 12m 

REFLEX. ZÁVORY 5m 
DIFUZNI ČIDLA 1,2m 

INDUKČNÍ ČIDLA 6mm 

PROGRAMOVATELNÁ ČIDLA A ZÁVORY 

Použití: kontrola osob, předmětů, 
rozměru, ochrana objektů 

RENA MUTAGNI A MASÁŽNÍ MetISTROJE 

(ELFA -$RB  

Dedice 22 
388 01 BLATNÁ 

e-mail: srb©elfa.cz 

http:// www. elfa. cz 

tel. fax 383 423 652 

•±•4)11i1111111111111111tIll 

..,. 14 I 

> češe návrhövysystémW 

ell
gii,Jig....d.,‘ z. r,441-re 

Hli meeem ri, aiheast i Ili lg.TA, 11127i 4,1111kiirst,jr 'id . 
- editor schematických značek a schéma -,,ti 11§151 • editor patio a plošných spojů - Ma IX 
- automatický návrh spojového obrazce ..' 

- tisk - PostScript (Extended) Gerber - • L 
NC vrtačky - frézky - osazovacl automaty 11 
- PCL - HPGL - DXF - BMP - WMF - ., 4 
1141.118:11 

Ing.ZdenSe Myaveček iii IN Torn... Orel, ., . 
1 it tilifliel! 

IS. 808 438780 i e-inelt Fr420000U2000,a 

Wi i VI:: k c irdeŠt  

ŠLEKTRONICKETSUt 

email: bucekeucebume 
mrducekame tr ß 

Jar roll T [(Fax:(° 5) 45 21 5433 
O' ° Vranovská 14, 614 El BRNO 

Výroba zakázkových 
plošných spoiů 

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

Oboustranné prokovenélneprokovené 
(mědáky, cínované, vriané, s negivou maskou, s potiskem) 
* zhotovení filmových předloh 
* digitalizace plošných spojů 
*digitalizace dat pro strojni vdání 
* výroba plošných spojů z hotových OPS, ke klerým nejsou 
výrobní podklady 

Bližší informace o vyrobě naleznete na unibucekiname  

BeeHiveli- EXTREMS! MIMI MULTI PROGRAMÁTOR 

• 48 univerülnych pindriverov, nie sú potrebné 
adaptéry pre obvody v *Mach OIL 

• pripojenie k PC - USB pod 
• záruka - 3 raw 
• podpora ISP 

-.. Podporuje 
> 47700 
obvodov! 

..... 

BeeP/Pg+ EXTREMNE RICKY UNIVERIÁLNY else., 
PROGRAMÁTOR 

• extrémne rýchly programator • konektor pre ISP 
ID • &Mine pripojenie k PC: 

• USB port I 
- printer port 

ve • záruka • 3 «My 
• 

N. . Podporuje .  

> 47900 obvodov I 

earlietg2 .. 
UNIVERZÄUff PIMMINOTOR $ mefeedeo ISP 
• výkonný a rýchly univerülny -&,tz 
programátor . 

..••• 
• prIpojiternost k PC: JIC 
USB port 
• konektor pre ISP • • • Podporuje 
• záruka - 3 roky 4 >2250 

4, obvodov 1 

151prty2 ..e. 
• výkonný a rýchly programátor MCS51 a 11) 
Alma! AVR • konektor pre ISP 
• pripopternost k PC: . 
USB port • motnod ••-• 
dodatečného 

upgrade %Von* 
na SmartProg2 se >9150 

'a obrodor I. 

ilitPre Att._ eti 
• výkonný a rýchly sendsný programátor 
mikroprocesorov MicrochipTil PIC 5 5, 

• konektor pre ISP ..•••• 
• pripojitelhost k PC: 
USB port • motnosf 
odalošného Podpontešt 
pgrade na is v. 8751) 
martProg2 ii, ohvoclov 

--
e ill C E 

• vvykonny a ryc ly programa "'et,. 
parná:' • konektor pre ISP • • .. 

pripojnelnosl k PC. 
SB port • moire) 
, oclatoOrtého 
'upgrade no II 
SmarlProg2 

ME/ Win «It r Pt Li el> Tn ° 
.pocanote a 10103 obrodo' I J• 
'programá tor pemäti do 32 ping 

III1 Oodeva ELNEC s.r.o1. 
Jana RIK 5 ELIVEC 1 "-"0" Prešovj 

tel: 051/77 343 28 
a cl. elneceelnecsk, vervw.elnecsk 

CiGLER SOFTWARE, as. (servis a zastüpenie pre ČR) 
Rostis lavovo 1411. 12, 612 00 Brno, tel. 5 4952 2511, 
lax- 5 4952 2512 eShop: http://shop.elnecez 

'FANDA elektronik s.r.o OE Terlickš 475/22,73535 Komi Sucha 
! lei' 603 531 605, fax: 59 642 58 19, elnecefandanč 
11W . U Plly 103/3. 143 00 Praha 4, info@huicz 
I tel. 241 402 940, taxi 222 513 833, NWIN Kivu, 
Ryston electronics s.r.o., Modiaoskä 621/72, RO.Box 13 
I 143 00 Praha 4, tel. 225 272 111, fax. 225 272 211 
S.O.S. electronic aro,, Pni pracharnI 16, 040 11 Košice 
' le1.055/786 04 10-16, fax: 055/786 0445 . 
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OBJEDNÁVKA PRO ČESKOU REPUBLIKU NA ROK 2009 
Zajistěte si předplatné u naší firmy AMARO a získáte své tituly až o 10 Kčiks levněji!!! 

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

u , 
u t 
... ‘ 

Titul Předplatné 12 Else! Předplatné 6 else! Objednávku od č.: Množství 

/I t 

V • 
u Praktická elektronika A Radio 600,-- Kč 300,-- Kč 
10 

t) 
4 Konstrukční elektronika A Radio 222,-- Kč 
t 

tt . ( Amatérské radio 504,-- Kč 252,-- Kč 
u 

Tituly 
• Příjmení  

Adresa  

Organizace 

,OE Objednávku 

prosím zasílat na adresu: 

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

zašlete na adresu: Amaro spol: s r. o., Zborovská 27, 150 00 Praha 

Jméno  

5, tellfax: 257 317 313; mail: odbyt@aradio.cz 

4::: 

r 

- .1111aarrede IIMIEEKIMI :; ta . OE., 
•-•OE r, el *-'7><-..i " ,\ .. - -,d);i-e • leniii1/4-4 i=.----m ii .1-• 

Ib<i. (C)), \ i, C7 Fr  it> • .? e 41 ' OE' Š5-Aae: 4-._-.4o;M šò .OE-išoie‘,,, 
i.r. , 2,tr:t2.10!;-,0 '''Z' '' CP 22) irle 2r02 ""e`'''22131.1' ".• 

OEI Titul Cena Množství  Cena pro naše Množství 
předplatitele 

CD ROM AR 1996 - 98 220,-- Kč 220,-- Kč 
CD ROM PE a KE ročník 1996, 1997, 1998 po 290,-- Kč po 170,-- Kč 
CD ROM ročník 1999, 2000, 2001, 2002 po 350,-- Kč po 220,-- Kč 
CD ROM rošnik 2003, 2004 po 350,-- Kč po 220,-- Kč 

i CD ROM robe 2005 350,-- Kč 220,-- Kč 
ti g CD ROM rošnik 2006 350,-- Kč 220,-- Kč 
b CD ROM reed( 2007 350,-- Kš 220,-- Kč 

CD ROM rošnik 2008 (březen 2009) 350,-- Kč 220,-- Kč 
DVD AR ročník" 1952 - 1995 1650,- Kč 1150,-- Kč 

I 

I 

. Tituly prosím zasílat na adresu: 

Příjmení Jméno  

Adresa  

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

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

4 
- 
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G-bGNIELECTRONIC Ipředstavuje 

Máte něco na hlavu? 
Prostá otázka a kolik v sobě 

může skrývat různých významů, 
pronesena například v lékárně či 
v kloboučnictví. V prvém případě 
nám budou jistě nabídnuty nějaké 
super zázračné pilulky, slibující vy-

řešit veškeré naše problémy. V pří-
padě druhém získáme apartní klo-
bouček s ubezpečením, jak nám 
sluší. V prvém případě časem zjis-
tíme, že žádné pilule za nás naše 
problémy nevyřeší. V druhém pří-
padě nám kamarádi sdělí, že v té 
hrůze, co máme na hlavě, vypa-
dáme vskutkü komicky. Zvláštní re-
akce dokáže vyvolat tato otázka 
v autoservisu. Majitel staršího vozu 
je mechanikem skoro vždy ubezpe-
čen, že zde již není pomoci, ale že 
se mechanik pokusí o zázrak. Zá-
zrak se skoro vždy povede a ago-
nie třicet let staré škodovky pokra-
čuje další měsíce. Majiteli nového 
vozu při garanční opravě mecha-
nik předvede zručně zalovení ru-
kou kdesi v hloubi pod palubovkou. 
Načež vytáhne měsíc pohřešovaný 
svazek klíčů od bytu. A je po kle-
pání v hlavě motoru. Bohužel jsme 

před týdnem raději vyměnili zámky 
u bytu, takže naše radost není 
zcela nezkalena. Odjíždíme ze ser-
visu, mechanik se za námi dívá 
a významně si klepe na co? No 
přece na hlavu. 

Zapomeňme na podobné ne-
příjemnosti a podívejme se, co pro 
naši hlavu najdeme v prodejnách 
GM Electronic. Technik i turista se 
dostává do situace, kdy si potře-

buje posvítit na místa svého po-
hledu a mít přitom volné ruce. Pro 
tyto účely jsou určeny svítilny če-
lovky. V dnešní době jsou jako sví-
tící prvky většinou využity vysoce 
svítivé LED diody, zaručující dlou-
hou výdrž baterii. F-SV.CEL-HL008, 

sklad. číslo 759-337 (obr. 1) má 12 
LED diod napájených třemi články 
AAA. Cena Kč 180,-. 

Kdo dává přednost svitu kryp-
tonové žárovky a přitom se nechce 
vzdát alternativní možnosti úspor-
ného provozu s LED, použije sví-
tilnu F-SV.CEL-HL004, skl. číslo 
759-281 (obr. 2) s možností pře-
pnutí mezi žárovkou a šesti LED 
diodami. Cena Kč 240,-. 

ussoo • - 
LED svítilna 
LED flashlight 

F-SV.CEL-HL003, skl. číslo 
759-318 (obr. 3) má 2 bílé LED 
a přepínatelně 1 LED červenou. Je 
tedy vhodná i pro chodce či cyk-
listy, kteří si ji mohu připevnit i na 
paži nebo na kostru bicyklu. Cena 
Kč 165,-. 

obr. 4 

Pro toho, kdo potřebuje nasta-
vovat úhel svitu, je vhodná čelovka 
s osmi LED diodami, napájená 
třemi články AAA, v prodejnách 
GM Electronic pod názvem F-SV. 
CEL-HL001, katal. číslo 759-280 
(obr. 4), v ceně Kč 245,-. 

XV 



f 

OE I  

Až 6 hodin svícení na jednu 
sadu tři alkalických bated( AM 
zabezpečí Luxeon LED 1W ve sví-
tilně F-SV-S3316, katal. číslo 759-
359. Cena Kč 198,-. 

Kapesní svítilna v pogumova-
ném pouzdře F-SV-S117, sklad. 
číslo 759-332 (obr. 5) s devíti LED 
a poutkem se hodí nejen do ruky 
a k uskladnění v kapse, ale je jako 
stvořená k amatérskému upev-
nění k přilbě nebo na kolo. Je vo-
dotěsná. 

Další zajímavou čelovou sví-
tilnou je F-SV-3338, katal. číslo 
759-452 (obr. 6) v ceně Kč 208,-. 
Celkem 23 diod LED Ize přepínat 
od svícení na piný počet diod přes 
9 nebo 3 diody pro úsporný pro-
voz. Napájení 3 články AAA. K na-
stavení úhlu sviceni slouží otočný 
kloub. 

Pro dílnu, hlavně pro montáže 
v málo dostupných částech při-
strojů, kde je potřeba si přisvítit, 
mít přitom volné ruce a navíc si 
zvětšit pohled na miniaturní sou-
částky, je určena čelová lupa s při-
světlením N-8PK-MA003N, skl. 
číslo 731-431 (obr. 7). Její skvělá 
cena Kč 110,- z ní činí dostup-
ného pomocníka nejen pro tech-
nika elektronika, ale take pro zra-
kově postižené. 

Pro hlavu, tentokrát ve smyslu 
výuky či zbystření myšlení, je ur-
čena novinka v sortimentu GM 
Electronic. I když v sortimentu GM 
jde o novinku, elektronická staveb-
nice Voltík se vedle mechanických 
stavebnic Merkur řadí ke klasice 
českých didaktických pomůcek 
a her. Stavebnice Voltík umož-
ňuje sestavit od jednoduchých 
návodů nejméně 35 elektronic-
kých modelů bez pájení s barev-
nými světélky a tónovým bzučá-
kem, nevyžadujíci žádné znalosti 
elektroniky, až po složitá zapojení. 

Modely mají různou obtížnost se-
stavení, od nejjednoduššich, na-
příklad světelný a zvonkový ob-
vod, různé houkačky, až po měřič 
vlhkosti, vysílač a přijímač Morse-
ovy abecedy, elektronický klavf-
rek či telegraf. Nejsložitšjši verze 
Voltík 3 se věnuje logickým inte-
grovaným obvodům, šítačům, pa-
mětem SRAM a sestavení 50 
digitálních modelů bez pájení. Na-
příklad si lze vyzkoušet funkce lo-
gických členů (AND, OR, INVERT) 

a jejich kombinace, sestavit kó-
dový zámek, různé bzučáky a bli-
kače, zpožďovací obvod do 100 s, 
„schodišfový spínač", šítač apod. 
Umožňuje osvojit si základy dvoj-
kové soustavy, vyzkoušet speciální 
digitální houkačku, naprogramovat 

seznamuje začfnajfcfho mladého 
adepta elektroniky se základními 
funkcemi obvodů. Svolí koncepcí 
eliminuje začátečnické neúspěchy, 
způsobované při klasických kon-
strukcích špatným pájením. Sta-
vebnice je vhodná nejen pro do-
mácí použití, ale i pro zájmové 
kroužky a školní výuku. Je k dis-
pozici ve třech velikostech. F-VOL-
TIK 1, skl. číslo 761-438 v ceně 
Kč 549,-, F-VOLTIK 2, skl. číslo 
761-439 v ceně Kč 798,- a F-VOL-
TIK 3 (obr. 8), skl. číslo 761-440 
v ceně Kč 1998,-. 

Zveme vás do prodejen GM 
Electronic v Praze, .Thámova 15, 
v Brně, Kolištš 9, v Ostravě, 28. 
října 254, v Plzni, Dominikánská 8. 
Na Slovensku v Bratislavě, Mlýn-
ske nivy 58. 

Nävštivte naše webové stránky 
s e-shopem a katalogem www. 
gme.cz a www.gme.sk. 
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světelného hada nebo světelný 
nápis, měřič reakčniho času, hrací 
skříňku či světelný budík. Můžete 
si take sestavit univerzální loso-
vac( zařízeni, které využijete např. 
při hře „Voltíkova ruleta", „Veselá 
rajčata", „Macháček" a další. Elek-
tronické prvky se připojuji patent-
ními svorkami na kartonových ba-
revných polích. Podrobný návod 

XVI 

Ve dnech 21. a 22. srpna 2009 
budeme jako každoročně ůčastni 
stánkem v hale firem na jubilejním 
20. setkání radioamatérů v Ho-
licích. Na stánku bude, kromě ši-
rokého výběru našeho standard-
Mho zboží, v prodeji katalog GM 
Electronic 2009 za zvýhodněnou 
cenu. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 
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Výkonový 
audiozesilovaš 
Baby of Lynx 

Ing. Petr Štál, Bc. Jiří Toušek 

V prvé části tohoto článku je čtenáři představena konstrukce vý-
konového audiozesilovače pracujícího ve třídě AB, jehož zapojení 

vychází ze známého zapojení s názvem Lynx Power Amplifier [1]. 
Následující část textu je věnována podrobnému popisu obvodové-
ho řešení a konstrukce zesilovače. Naměřené klíčové parametry 
zesilovače jsou blíže diskutovány v poslední části textu. 

Technické údaje 

Rozsah napájecího napětí: 
±30 až ±40 V. 

Vstupní citlivost: 900 mV. 
Výstupnl výkon (zátěž 4 O): 105 W. 
Výstuprif výkon (Ste 812): 75 W. 
Šířka pásma (3 dB): 

10 Hz až 200 kHz. 
Výkonová šířka pásma: 

20 Hz až 20 kHz. 
THD+N (1 kHz): < 0,0055 %. 
SNR (s filtrem typu A): 120 dB. 

Úvod 

Stavba zesilovače „Baby of Lynx" 
je vhodná i pro méně zkušené kon-
struktéry zejména díky své nepříliš 
velké složitosti. Mezi hlavní výhody 

o  

zesilovače patří kromě jeho nižší kon-
strukční náročnosti take kompaktní 
fyzické rozměry, které vybízejí k pou-
žití ve vícekanálových systémech. 
Velmi příznivá je i pořizovací cena 
elektronických součástek. 

Parametry zesilovače (viz ‚Technic-
ké údaje") jistě uspokojí i náročnější-
ho posluchače. Zapojeni zesilovače se 
velmi podobá legendárním studiovým 
zesilovačům značek zvučných jmen 
jako Phase Linear, SAE, GAS nebo 
Dynaco. Schéma zesilovače vychází 
ze zapojeni, které na svých stránkách 
[1] uveřejnil dánský konstruktér Jan 
Dupot pod názvem Lynx Power Am-
plifier v 2.2 jako nekomerční projekt 
pro širokou veřejnost. Se svolením 
autora vám v tomto článku předsta-
vujeme modifikovanou verzi zesilova-

če pod názvem Baby of Lynx. Celko-
vé schéma zesilovače je na obr. 1. 

Popis zapojení 

Vstupní signál je přiveden na inver-
tujici vstup (vývod č. 2) operačního 
zesilovače loi přes filtr typu dolní pro-
pust, který je tvořen rezistorem R1 
a kondenzátorem Cl. Na neinvertuji-
cí vstup operačního zesilovače 101 
(vývod č. 3) je přiveden signál ze zpět-
né vazby zesilovače. Vstupní část 
operačního zesilovače 101 obsahuje 
integrovaný diferenční stupeň, který 
oproti radě konstrukci audiozesilova-
čů pracujících ve třídě AB, nahrazuje 
řešeni diferenčního stupně sestavené-
ho z diskrétních součástek. Součást-
ky jsou integrovány v jediném pouz-
dře, díky čemuž je vylepšena tepelná 
vazba mezi součástkami, snížena slo-
žitost zapojení a zvýšena spolehlivost 
zařízení. Celkové zesílení zesilovače 
je dáno především rezistory R3 a R4. 
Kondenzátor C2 zamezuje vzniku sa-
movolných oscilaci a zlepšuje stabili-
tu zesilovače. 

Napájecí napětí zesilovače je pří-
liš velké p o přímé napájení operač-

J V+ 

Obr. 1. Schema zapojení zesilovače Baby of Lynx 

J2 
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nfho zesilovače. Proto je napájeni 101 
zajištěno napájecím zdrojem se Ze-
nerovými diodami DI a 02, rezistory 
R51 až R53 a R61 až R63. Napájecí 
napětí 101 je dále vyhlazeno konden-
zátory C8, 09. Kondenzátory C3 a 04 
jsou použity jako blokovací. 

Operační zesilovač 01 tedy zejmé-
na zesiluje vstupní signál a impedanč-
ně odděluje zdroj signálu na vstupu 
zesilovače. Vystupni impedance 101 
je příliš velká pro prime buzená kon-
cových tranzistorů (i tranzistorů tvoří-
cích budicí stupeň pro koncové tran-
zistory). Proto je k řízení budicich 
tranzistorů koncového stupně zesilo-
vače použito zapojeni tvořené tranzis-
tory T1, 13, T2 a T4. 

Budicí stupeň koncového stupně 
zesilovače se skládá z tranzistorů T6 
a 17, koncový stupeň zesilovače je 
tvořen tranzistory T10 až T13, které 
jsou v Darlingtonově zapojení. 

t'ást obvodu tvořená kondenzáto-
rem 07, tranzistorem T5, rezistory 
R17, R18 a odporovým trimrem R25 
slouží k nastaveni pracovního bodu 
a teplotn f stabilizaci klidového pracov-
ního proudu koncového stupně zesi-
lovače. Odporovým trimrem R25 je 
tedy možné nastavit klidový proud te-
koucí koncovým stupněm zesilovače. 

Zničená zesilovače vlivem pretiženf 
koncového stupně zesilovače by mélo 
být zabráněno obvodem limitace prou-
du koncovými tranzistory, který sestá-
vá z diod 03, 04, tranzistorů TS a 19 
a rezistorů R21 až R29. Tento obvod 
zabraňuje překročení bezpečné pra-
covní oblasti koncových tranzistorů. 
Na rezistorech R28 a R29, které jsou 
zapojeny v emitorech koncových tran-
zistorů, je snímán úbytek napětí. Po-
kud úbytek napětí na rezistorech R28 
a R29, který je přímo úměrný protéka-
jicímu proudu koncovými tranzistory, 
překročí kritickou mez, otevřou se po-
stupně tranzistory 18 a T9, 

Kondenzátor C10 spolu s rezisto-
rem R30 tvoří tzv. Boucherotův člen 
sloužíci k zajištění kmitočtové stabili-
ty zesilovače. Vice např. v [1], [2]. 

Konstrukce zesilovače 

Pro konstrukci zesilovače byl jako 
nejlépe vyhovující zvolen operační 
zesilovač OP27 vyráběný společnos-
ti Analog Devices. Jedná se o preciz-
ní operační zesilovač, se kterým lze 
vzhledem k rychlosti preběhu 2,8 V/ps 
a šířce pásma 8 MHz sestavit stabilní 
a z hlediska audioparametrů poměr-
ně kvalitní výkonový audiozesilovač. 
Celá konstrukce včetně volby součás-
tek byla upravena právě pro použití 
operačraho zesilovače OP27. 
V zesilovači je samozřejmě možné 

použít i jiný operační zesilovač. Vzhle-
dem ke stabilitě celého zesilovače je 
však potřeba upravit hodnoty několi-
ka dalších prvků (viz tab. 1). Při kon-
strukci zesilovače se neosvědčilo po-

užití velmi populárního operačního 
zesilovače s označením TL061. V pří-
padě použití operačních zesilovačů 
uvedených v tab. 1 (popř. i jiných) je 
potřeba kromě kapacity uvedených 
kondenzátorů měnit i celkové zesíle-
ní zesilovače změnou odporu rezisto-
rů R3 a R4. Stabilita zesilovače musí 
být nepřetržitě kontrolována např. os-
ciloskopem. 
V případě, že čtenář uvažuje o ex-

perimentování s alternativními typy 
operačních zesilovačů osazených na 
místě 101, je vhodně použít objímku. 
V opačném případě je samozřejmě 
nejlepší součástku do konstrukce pří-
mo zapájet. 

Pro správnou funkci vstupního ze-
silovače je nutné zvolit vhodné sou-
částky v pomocném zdroji pro napá-
jení 101. Zenerovy diody by měly být 
dimenzovány na příkon 1,3 W a Ze-
nerovo napětí 15 V. Rezistory potřeb-
né k nastavení pracovního proudu 
Zenerovou diodou jsou v zapojení ze-
silovače označeny jako R51 až R53 
pro kladnou napájecf větev a R61 až 
R63 pro zápornou. 

Cívku LI lze vytvorit z 15 al 20 cm 
dlouhého měděného drátu o průměru 
1,5 až 2 mm. Důležité je použít lako-
vaný drát nebo jiný izolovaný vodič. 
Nejlepších výsledků bylo dosaženo se 
vzduchovou cívkou (bez jádra), která 
je tvořena 8 až 10 těsně vinutými zä-
vity s vnitřním průměrem asi 1 cm. 
Jiný způsob výroby ciyky spočívá 
v navinutí drátu okolo rezistoru R31, 
který bude tvořit jádro cívky. Tento 
způsob však obecně není příliš dopo-
ručován zejména kvůli možné neline-
aritě, která vzniká v magnetickém 
obvodu jádra cívky. 
V konstrukci zesilovače byl použit 

komplementární pár koncových tran-
zistorů 2SC5200 a 2SA1943 vyrábě-
ných společnosti Toshiba, které jsou 
speciálně určené pro audioaplikace. 
Tyto tranzistory jsou obzvláště vhod-
né jak z hlediska velmi dobré linearity, 
tak i kvůli požadavkům na dovolený 
ztrátový výkon koncových tranzistorů, 
který čini až 150 W. Napájecí napětí 

Tab. I. Vhodné operační zesilovače 
(101) pro audiozesilovač 

Typ 02 (pF) 05, 06 [pF] 

NE5534 82 220 
LME49710 33 220 
LT1128 82 180 

Obr. 2. Doporučené zapojená části 
napájecího zdroje (usměrňovače 
a filtračnich kondenzátorů) 

zesilovače je při použiti uvedených 
tranzistorů maximálně ±40 V. Výstup-
ní výkon zesilovače při symetrickém 
napájecím napětí ±40 V je 105 W při 
impedanci zátšže 4 C, popř. ‚75 W při 
zátěži 8 O. 
V zapojeni lze použít i jiné typy 

tranzistorů, které jsou vhodné pro 
audioaplikace. Jsou to zejména kom-
plementární páry nesoucí označeni 
např. MJL3281 a MJL1302 nebo 
MJL21193 a MJL21194. Jednotlivé 
typy tranzistorů se mohou od doporu-
čeného typu lišit kapacitou kolektoro-
vého přechodu, mezním kmitočtem 
a dalšími parametry. Proto je při zá-
měně tranzistorů za výše uvedené 
typy nutno při zprovoznění zesilova-
če postupovat obezřetně, abychom se 
vyhnuli nežádoucímu rozkmitáni ze-
silovače a jeho následné destrukci. 

Jak již bylo uvedeno, zesilovač je 
potřeba napájet symetrickým zdrojem. 
Vhodny je lineární napáject zdroj 
s transformátorem. Jmenovitý příkon 
transformátoru by měl být alespoň 
150 VA (pro jeden kanál zesilovače), 
kapacita filtračních kondenzátorů za-
pojených za usměrňovačem by měla 
byt asi 10 000 pF pro každou větev na-
pájecího napiti. Takto by měla být do-
statečně zabezpečena „tvrdost napá-
jecího zdroje iv případě krátkodobého 
vybuzeni zesilovače k meznímu výko-
nu. Dále je doporučeno opatřit každou 
napájecí větev blokovacími keramic-
kými kondenzátory s kapacitou 100 nF 
(viz obr. 2). Každá napájeci větev by 
[-nee být jištěna rychlotavnou pojist-
kou 2,5 A. Všechny vývody s potenciá-
lem elektrické země by měly být ve-
deny do jednoho bodu, nejlépe do 
místa, kde jsou spojeny kondenzáto-
ry Cl až 06 na obr. 2. 

Zesilovač je postavený na dvoj-
stranné desce s plošnými spoji (OPS). 
Svrchni strana desky (viz obr. 3) je 
z velké části opatřena motivem (s vy-
užitím „rozléváni mědi"), který je spo-
jen s potenciálem elektrické země. 
Spodní strana desky (viz obr. 4) je 
z podstatné části (pomoci funkce „roz-
lévání mědi") opatřena motivy zajiš-
ťujícími rozvod kladného a záporné-
ho napájecfho napětí. Uvedeny 
způsob návrhu desky plošného spoje 
je výhodný z hlediska menší náchyl-
nosti zařízení k vnějšímu rušeni. Roz-
loženi součástek na desce je znázor-
něno na obr. 5. Výkonově tranzistory 
jsou rozmístěny po stranách desky, 
čímžje zajištěn dobrý rozvod tepla po 
ploše chladiče. 

Při osazováni desky je potřeba po-
stupovat směrem od nevýkonové 
vstupní části zesilovače. Poslední jsou 
pak osazeny součástky ve výkonovém 
stupni. Pokud byla deska vyrobena 
levnou technologii bez možnosti pro-
kovených děr, je výhodné nejprve za-
pájet hůře dostupné součástky, jejichž 
vývody je potřeba pájet z obou stran 
desky. 
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Zprovozněni zesilovače 

Odporový trimr R25 při oživováni 
zesilovače nastavme do středru polo-
hy. V průběhu oživování zesilovače je 
potřeba, aby výkonové tranzistory T10 
až T13 byly připevněny k chladiči. 
v opačném případě by hrozilo jejich 
zničení. Pro správnou funkci je nutné, 
aby byly tranzistory T5 a 110 až T13 
k chladiči připevněny přes izolační sli-
dove nebo silikonové podložky, které 
je vhodné opatřit velmi tenkou rovno-
měrnou vrstvou silikonové vazelíny. 

Před připojením napájecího napě-
tí k zesilovači je velmi vhodné promě-
řit ohmmetrem, zda není některý z vý-
vodů tranzistorů v koncovém stupni 
zkratován na chladič. Všechny sou-
částky zesilovače by měly být po při-
vedení napájecího napětí (při nevybu-
zeném zesilovači) nanejvýše vlažně. 

Otáčenfm trimru R25 nastavíme 
pracovní bod zesilovače, klidový na-
pájecí proud zesilovače by při správ-
ném nastavení měl být mezi 50 až 
60 mA. Konstruktéři, kteří nevlastni os-
ciloskop, mohou přibližně nastavit pra-
covnI bod zesilovače na tuto hodnotu. 

Při oživování zesilovače je vhodné 
změřit i stejnosměrné napětí na výstu-
pu. Po připojená voltmetru mezi výstup-
ní svorku a svorku elektrické země by 
nemělo být naměřeno napětí eta( než 
50 mV. Typicky je napěťový offset na 
výstupu zesilovače menší než 10 mV 

Chladič výkonové části zesilovače 
je vhodné spojit s potenciálem elek-
trické země. Deska byla z tohoto 
důvodu vybavena děrami, které se na-
cházejí v blízkosti napájecích konek-
torů. Desku zesilovače lze k chladiči 
velmi snadno přišroubovat a součas-
ně zajistit vodivé spojení. 

Chladič výkonových tranzistorů 
musí být dostatečně dimenzován. 
Vhodné je použít eloxovaný hliníkový 
žebrový chladič s šířkou alespoň 
120 mm a délkou nejméně 200 mm. 
Výška žeber chladiče pro uvedenou 
variantu zesilovače s výstupním výko-
nem 100 W by měla být v rozmezí od 
25 do 50 mm. 

Výsledky měřeni 

Základní parametry zesilovače byly 
měřeny precizním audioanalyzérem 
Audio Precision AP2722. V průběhu 
měření byl zesilovač napájen ze zdroje 
symetrického napětí ±40 V. 

Na výstupni svorky zesilovače byla 
nejprve připojena zátěž tvořená výko-
novým rezistorem o odporu 8,2 Q. Při 
zátěži 8,2 Q byl naměřen největší vý-
stupní výkon zesilovače 75 W. Při za-
tíženi rezistorem o odporu 4,1 SI (pa-
ralelní kombinace rezistorů 8,2 Q) byl 
naměřen největší výstupnr výkon při-
bližně 105 W. 

Dale byl změřen odstup užitečné-
ho signálu od šumu 89 dB (bez pou-
žiti filtru) a 120 dB (s použitím filtru 
typu A). 

Obr. 3. Deska s plošnými spoji ze strany součástek 

Obr. 4. Deska s plošnými spoji ze strany spojů 

Obr. 5. Rozmístěni součástek na desce 

Na obr. 6 a 7 je uveden změřený 
průběh amplitudové a fázové frek-
venční charakteristiky zesilovače. 
Charakteristiky byly změřeny při zatí-
žení odporem 8,2 12 a výstupním vý-
konu přibližně 1 W. Z charakteristiky 
na obr. 6 je patrna šířka pásma zesi-
lovače asi 200 kHz při uvažovaném 
poklesu o 3 dB oproti údaji, který byl 
změřen při kmitočtu harmonického 
vstupního signálu 1 kHz. 

Přístroj AP2722 umožňuje auto-
matické měřeni celkového činitele 
harmonického zkreslení se šumem 

(THD+N). Naměřená závislost THD+N 
na výstupním výkonu zesilovače při 
kmitočtu harmonického vstupního sig-
nálu 1 kHz a zátěži rezistorem o od-
poru 4,1 Q. i 8,2 0, je na obr. 8 a 9. 
Pozn. red.: Podle názoru redakce by 
THD+N mělo být větší u výkonu ma-
lého (šum) a velkého (limitace). Podle 
autora je měřenl v pořádku. 

Závěr 

V tomto článku byla představena 
konstrukce výkonového audiozesilo-
vače pracujícího ve třídě AB s výstup-

27 



29 

28 

27 

o 
lo 26 

25 

24 

100k 10 100 k 10k 

Krnnočet [Hz] 

1M 

10 

O 

10 

. 100k 100 1 10k 

Kmnačet [Hz 

1M 

Obr. 6 a 7. Amplitudová a fázová frekvenční charakteristika zesilovače při zatíženi rezistorem 8,2f2 a výstupnlm výkonu 1 W 
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Obr. 8. Závislost THD+N na výstupnim výkonu 
při kmitočtu 1 kHz a zátěži 4,1 f2 

nám výkonem přibližně 105 W. Kon-
strukce zesilovače vychází z uprave-
ného zapojení výkonového zesilova-
če známého pod označením Lynx 
Power Amplifier [1]. 

Jak je patrno z výsledků měřeni 
uvedených v předchozí části textu, klí-
čové parametry dosahují excelentních 
hodnot ve srovnáni s řadou komerd-
ně vyráběných zesilovačů či obdob-
ných amatérsky vyrobených zesilova-
čů o stejné konstrukční náročnosti. 

Fotografie prototypu výkonového 
audiozesilovače „Baby of Lynx", jehož 
konstrukci a popisu byl věnován ten-
to článek, je uvedena na obr. 10. 

Seznam součástek 

R1, R9 až R12 1 kn, 0207 
R2 100 kn, 0207 
R3 
R4 
R7, R8 
R13, R14 
R15, R16 
R17 
R18 
R19, R20 
R21 až R24 
R25 
R26, R27 
R28, R29 
R30, R31 
R32 
R51 až R63 
Cl 
C2, C5, C6 

10 kn, 0207 
470 CI, 0207 
13 kn, 0207 
3,3 K2, 0207 
330 n, 2 W, 0414 
1,8 kn, 0207 
220 n, 0207 
150n, 2 W, 0414 
100 n, 0207 
500 n, trimr PT1OV 
5,6 n, 2 W, 0414 
0,33 n, 5 W, 0414 
10 n, 5 W, 0414 
10 n, 0207 
4,7 kn, 0207 
230 pF/50 V, kerlfůliový 
100 pF/50 V,keramický 

80 90 100 110 

C3, C4, C7, 
C14, C15 
C10 
C8, C9 
C11 
*C1Z C13 
C16, C17 
C18, C19 
C19 
D1, D2 
D3, 04 
D5, D6 
Ti 
12 
T3, T7 
T4 až T6 
18 

0,010 

0,008 

E 0,006 
z 
o 
OEE 0,004 

0,002 

o 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

Výstupni výkon 0^.1 

Obr. 9. Závislost THD+N na výstupnim výkonu 
při kmitočtu 1 kHz a zátěži 8,2 Š2 

100 nF/50 V, keramický 
100 nF/63 V, fůliový 
220 pF/16 V, elektrolyt. 
470 pF/16 V, elektrolyt. 
220 pF/50 V, keramický 
22 pF/50 V, elektrolytický 
100 nF/50 V, fůliový 
100 nF/50 V, fůliový 
BZX85C15, DO-41 
1N4007, DO-41 
BAV21, DO-35 
BC547A, TO-92 
BC557A, TO-92 
MJE350, TO-126 
MJE340, TO-126 
BC546C, TO-92 

19 
T10 
T11 
T12 
T13 
101 
J1 až J5 
J6 

BC556C, TO-92 
MJE15032, TO-220 
MJE15033, TO-220 
2SC5200, TO-264 
2SA1943, TO-264 
OP27, DIL-8 
Fast-on 4,8 mm 
ARK500/2 

*Osadit pouze v případě nutnosti. 

Použitá literatura 

[1] Zesilovač Lynx - stränky autora. 
<http://www.audio-circuit.dk/>. 

[2] Dudek, P.: Moderní výkonové ze-
silovače řady DPA. Amatérské 
Radio 1/1992 až 11/1992. 

Obr. 10. 
Fotografie 
prototypu 
audio-

zesilovače 
s chladi-
čem 
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111 
Univerzálni USB sonda 

Mgr. Fr: OEa--ry 

Vstupní modul 
pro měření napětí 

Modul měřená napětí umožř...e 
měřit stejnosměrné napětí v rozsaz -_-
±5, ±50 a ±500 V. Zapojeni modut 
na obr. 11. 

Popis zapojení 

Jádrem modulu pro měřeni stero-
směrného napětí jsou dva opera -
zesilovače v jednom pouzdru. Pouf 
jsem typ TL072 (102). 

První operační zesilovač (102a, 
v zapojenf s diferenčními vstupy. 

tomu je možno měřit napětí v jaké-koli obvodu nezávisle na jeho nati: 

vůči zemi. Záporný vstup vstupniPz 
modulu není totiž spojen se zer 
zařízení, a tudíž nehrozf zničenisc. 

dy nebo měřeného obvodu. První ope-
rační zesilovač poskytuje na výstuz-._ 
napětí v rozmezí -5 až 4-5 V. Počítáme 
tedy í s měřením záporného napiti 

Druhý operační zesilovač (102: 
upravuje napětí z prvního zesilovače 
tak, aby se veal() do intervalu 0 až 5 V 
Napětí je zmenšeno na polovinu a př-
čteno k polovině -referenčního nape:: 
(tedy k 2,5 V). Pokud je na výsti.p.. 
druhého zesilovače Z 5V, odpovídá:: 
nulovému napětí na vstupu. Pokuc ye 
na výstupu 5 V, odpovídá to maxima-
nímu kladnému napiti na vstupu at: 

Výstup druhého operačního zes.:z-
vaše je chráněn diodami D1 a D2. ary 
napětí na výstupu nepřekročilo pa.o-
lený rozsah vstupních napětí ND pře-
vodniku. 

Modul má tři vstupní rozsahy (-5 ai 
+5 V, -50 až +50 V a -500 až +563 Vi 
které jsou přepínány relé. Dva btý 
z hlavního modulu (RNG1a a RNG1:: 

nre _:epináni vstupních roz-
az-_ so_ če...edeny na CMOS deko-
per  On Je to dvojitý dekodér 
' n ..ze informací o obvodu 

==t:t5 lze najít v [6]. Signály 
z =cc _c-coclaru jsou použity ke spí-
-_s- která zajišťuji přepínání 

.z- z-šků napětí a tedy změnu 
'• 7" rczsahů. Vstupní svorky 

re7.=. ZUOS 4555 by bylo vhodné 
=3n- r.. přepětí a elektrostatické-
-- ••••=31 zro jednoduchost a před-
r. are ̂vale propojení dohroma-
p. sz.z.-_ s Plavnlm modulem sondy 
se- chranu vypustil. 

vstupního dale nape( 
e .-..c-e vzhledem k maximálnímu 
-azt 513: V rozdělit a použit dva re-
z s odporem v sérii. 
z =any jsou přepínány z progra-
. =-C :tea hlavní modul sondy. 

:esta s plošnými spoji je na ob-
12 a 13. 

Seznam součástek 
modulu měření napětí 

z• zr, R3 
z:.:. 

zir z.7 
•=,E. 
E 

zit 
7• 72_ T3 
Z 32 
Re1 až Re6 

10 kra 

100 k.C2 
1 MD 
10 MO 
1 ki-2 
100 nF 
CMOS 4555 
1L072 
BC548 
1N4148 
relé RELSIA 05D500 

Pozn Jazýčkové relé RELSIA 
:53500 má povolené napiti mezi ro-
zapnutými kontakty 200 V. Vzhledem 
symetrickému uspořádáni vstupní-

Po cialice je možno s těmito relé měřit 

16 

RNG a 0— 

RNG 
101 

6 

Text 

Rel i Â  

I r--7 
Re4 

--r5LI—KOETOE 

—  

R4 

R 

Re2 Re5 

5 

R3 

Re3 Rae 

3 
R R9 

C2 

R10 

R11 

102a 

napětí maximálně 400 V. Pokud by-
chom chtěli měřit až 500 V, je nutno 
použít relé s větším maximálním spí-
naným napětím (alespoň 250 V). 

Konfiguračni 
parametry modulu 

Parametry modulu měřená napětí 
uložené v konfiguračním XML soubo-
ru aplikace jsou následujicf: 

VALUE OFFSET = 
VALUE MULTIPLIER = 1 
RANGO: MULTIPLIER = 1, DECIMALS = 2 
RANGE 1: MULTIPLIER = 10, DECIMALS = 1 
RANGE 2: MULTIPLIER = 100, DECIMALS = 0 

Monitorovací 
aplikace 

Monitorovacf aplikace (Simple Gra-
phic Monitor) zobrazuje aktuálně mě-
řené údaje ze všech připojených sond 
a jejich krátkodobou historii v grafech. 

Aplikace umoinuje take zazname-
návat data ze sondy do souboru for-
mátu CSV. U záznamu dat je možno 
přímo v aplikaci nastavit interval mezi 
jednotlivými měřeními (Record each X 
seconds) a případně i časové omeze-
ní záznamu dat (Stop recording after 
X hours Y minutes). Záznam se spoušti 
ručnš. Vypnout ho lie buď ručně, nebo 
automaticky časovým omezením. 

Format rádky CSV souboru je de-
finován následujícím způsobem: 
[datum]; [cas];  

Měnit konfiguraci podporovaných 
sond není zatím možné přímo v apli-
kaci, je nutno upravit konfigurační 
soubor probes.xml v adresáři aplika-
ce. V dalších verzích aplikace bude 
moino změnit konfiguraci přímo 
v aplikaci. Aplikaci lie stáhnout na 
stránkách autora [7] a www.aradio.cz. 
Aplikace je zatím dostupná ve verzi 
pro Windows. Pro Linux je dostupná 
pouze její konzolová verze. 

Literatura a odkazy 

[1] Matoušek, D.: USB prakticky s ob-
vody FTDI. 1. díl. BEN, Praha 
2003. ISBN: 80-7300-103-9. 

[2] http://vvvvw.asix.cz/ - Výrobce 
a prodejce prostředků pro mikro-
kontroléry, konvertory FTDI a jiné. 
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Obr. 11. Schema zapojení 
vstupního modulu pro 

měření napětí 
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Obr. 12. Deska s plošnými spoji vstupního modulu pro 
měřeni napětí (86 x 71 mm) 
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Obr. 13. Rozmístění součástek na desce modulu 
pro měření napěti 

[3] http://www.alldatasheet.com/ 
datasheet-pdf/pdf/9 2 9 6 1/ 
MICROCHIP/MCP3002.html 

[4] http://www.nomad.ee/micros/ 
mc34063aAndex.shtml — Kalkulátor 
součástek pro měnič napití MC34063. 

[5] http://www.alidatasheet.com/ 
datasheet-pdf/pdf/22 7 5 5/ 
STMICROELECTRONICS/LM335.html 

[6] Jedlička, P: Přehled obvodů řady 
CMOS 4000. Díl II. BEN, Praha 
1996. ISBN: 80-901984-2-2 

[7]http://firka. plasani. cz/ — stránka 
autora, e-mail: jirik.plachy@atlas.cz 

Obr. 14. 
Hotový modul 

pro měřeni napětí 

Obr. 15. Hotová sonda se dvěma moduly měřeni napětí 
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Obr. 16. Monitorovací aplikace 
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Obr. 17. Ukázka dialogu pro spuštěni záznamu 
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Antény vícepásmové 
- moderní technologie 

Ing. Miroslav Procházka 

Pokrok v technologii antén byl v posledním dvacetiletí vyvolán převážně pře-
chodem rádiové komunikace do vyšších kmitočtových pásem - GHz, obecně zva-
ných mikrovInami. 

Úvodem 

Se zešovánlm kmitočtu a tedy se zkra-
cováním vinové délky elektromagnetického 
viněni se současně vyhovělo požadavku na 
zmenšováni rozměrů řady rádiových zaříze-
ni, tedy I potřebných antén, nebo jinak: sou-
časné s rozvojem technologie polovodičů 
vznikla miniaturizace atd. 

Tyto požadavky nejlépe splňovaly antény 
ve tvaru plošných měděných nebo 1 zlatých 
vodičů, umístěných galvanicko-fotografickou 
cestou na tenké dielektrické podložky - tiště-
né spoje. Prvá praktická provedení mikro-
páskových antén [1] se objevila al v sedm-
desátých letech minulého století [2]. Od této 
doby počíná jejich rozsáhlý výzkum a vývoj. 
Využivajt se jejich četné výhody, jako je malá 
hmotnost, malý objem, relativně nízká cena 
a zejména plošné uspořádáni, tedy vhodnost 
spojení s integrovanými obvody. 

Vše to vedlo k velkému množství růz-
ných praktických aplikaci spolu s nesčetný-
mi teoretickými 1 praktickými publikacemi 
v souvislosti se speciálními matematickými 
metodami a počítačovými programy [11]. 
Souborný přehled problematiky mikropäsko-
vých antén, např. monografii, jsem v češtině 
nenašel. Dilči informace lze nalézti ve skrip-
tech ČVUT [31, VUTBR 5], nebo na inter-
netu (Google, Wikipedia apod.; hledat heslo 
Multiband and Wideband Patch Antennas). 

Obr. 1 a. Fličková anténa půlvInná 

Obr. 1 b. Nezáficl šterbiny 

-•• 

zreatovaci deska 
smšr pro du 

Obr. 1 c. Rozloženi proudu u zkratovací 
desky 

Pro mikropäskovou anténu se v anglo-
saské odborné literatuře ujal näzev „micro-
strip patch antenna". Do destiny lze přeložit 
slovo „patch" různé: záplata, příštipek, ná-
plast, skvrnka, kousek, ploška. V nett tech-
nicke literatuře se již pled mnoha lety začal 
používat !erne ,,t7Ičkovä anténa". 

Pravopisné pošeštování přejatých slov je 
proces dlouhodobý a začíná právě v odbor-
ných kruzích, např. na FEL ČVUT nebo 
VUT Brno. Termín fličková anténa se pova-
žuje již za zavedený a zatím se používá 
častěji (viz např. výskyty v internetových vy-
Medávačich) než „patchová anténa". Nedo-
poručuje se hybridní vyraz ("patch anténa" 
[6]). V dalším budu tedy používat termín 
„fličková anténa". 

Pokud jde o následující odborný výklad, 
musím upozornit čtenáře článka Jindry Ma-
couna, OK1VR, v PE 2007, 2008 na článek 
[7] s obecnou terminologii, kterou take dále 
používám, a zejména na to, že dipóloyé an-
tény, resp. soustavy přímých vodičů tvoří-
doh mnohapásmové KV antény se teoretic-
ky značné liší od fličkových antén, pokud jde 
o rozložení vf proudů, které tekou po plo-
chách, na rozdil od proudů tekoucích po 
drátových anténách. V tomto smyslu by bylo 
možná výhodné podívat se do minulých roč-
níků časopisu Konstrukční elektronika A Ra-
dio (5/1999) a oživit si informace o vInovodo-
ye technice a videch elmag. viněni. 

Mikrovinné antény 
fliškové mnohapasmové 

Drive než probereme různé typy těchto 
antén, je třeba uvést několik základních in-
formaci o elektromagnetickém viněni. 

Elektromagnetická vina je v uzavře-
ném nebo otevřeném prostoru charakterizo-
vána dvěma vektory, elektrickým E a magne-
tickým H, které jsou definovány složkami 
v určité souradnicové soustavě, nejlépe po-
lární (x, y, z). V dalším se soustředíme pou-
ze na uzavřené prostory - vInovody, ke kte-
rým patři i fličková anténa. Svou strukturou 
dvou paralelních vodivých plošek, odděle-
ných dielektrickým substrátem, tvori pásko-
vy vInovod. Ve vInovodové technice se obec-
né setkáváme s trojím druhem elmag. vin. 

1) TEM-viny (příčné elektromagnetické 
viny), E2= I-1, = 0. 
2) TE-viny (příčné elektrické viny), E, = 0, 
H2* 0. 
3) TM-viny (Pane magnetické viny), Hz= 0, 
E2* 0. 

TEM-viny jsou známe jako základní 
viny. Elektrické a magnetické vektory pole 
jsou orientovány v rovině kolmé (x, y) ke 
směru &Went rovinné viny (z). Setkáváme se 
s nimi nejčastěji v koaxiálním nebo dvoudrá-
toyém vedeni. Tento typ vin nemůže existo-
vat v uzavřeném prostoru, např. v kovovém 
vInovodu. K tomuto typu elektromagnetic-
kých vin lze obecné přiřadit I viněni ve vol-
ném prostoru — rádiové viny. 

ktf 

Obr. 2. Diagram zářenItIldkove antény 
pülvInné (nekonečna vodivá deska) 

r, 

w 

TE-viny jsou známé jako H-viny. Jejich 
elektrické pole jev celku orientována příčně 
ke směru šířeni, zatimco magnetické pole 
má podélnou složku Hz orientovanou ve smě-
ru šířeni. 

TM-viny známé jako E-viny mají mag-
netické pole vcelku orientováno příčně ke 
směru šlřenl s podélnou složkou Ezve smě-
ru Went 

Obě poslední viny mají jednu specific-
kou vlastnost: mohou existovat v několika vi-
dech (módech), které rozlišujeme dvěma in-
dexy m, n uváděnými v označeni TE,„„; 
TM„,„. 
• l Uvedené indexy plynou z regent diferen-
ciálních rovnic popisujictch elektromagnetic-
ké polev polárnich souřadnicich, konkrétně 
z indexu konstanty Wení viny pro daný vid: 

Trim= (c20., _ k2)112, 

kde k, = Axe . 
Je zřejmé, že je-li re„,„< k,, potom je kon-

stanta šiřeni čistě imaginární hodnota a vine 
se šiří bez útlumu. Opačně je-li emn>1(2, po-
tom je konstanta šířeni reálná a vina je tlu-
mena. Vine s kmitočtem f = 2n/a.) se tedy 
bude volné šiňt jedině v těch videch, pro kte-
ré platí (o(µe)ir2 = 2E/Â > ç,,,. Fázová kon-
stanta pro volně se šířici vid je pak dána [3„,„ 
= 2n/4,2„, kde je tzv. Move délka ve 
vinovodu, kterou určíme podle 

OEL. = Xdp — (2.00i.com„),VQ, 

kde 2.(c).„ je tzv. kritická vinová délka, 
(pro kterou vInovod viněni nepropouští), 
a 2,3je vinová délka ve volném prostoru. Za-
vedeme-li relativní dielektrickou konstantu 
22= eke a relativn I permeabilitu prostředí 
p,/µ0, bude vinová délka např. v obdélníko-
vém vInovodu s rozměry (a x b) 

2,.(ornn = (Er.gr)'2 2/f(mb)2 + (n/b)2]"2. 

Indexy m, n jsou celá čísla v řadě 0, 1, 2, 
3 atd. a reprezentuji počet sinusoid v grafic-
kém znázorněni siločar v daném prostoru 
vInovodu. (Kritické vinové délky jiných vino-
vadů jsou uveřejňovány v příručkách pro mi-
krovinnou techniku.) 

Flišková anténa (půlvInná) 

Výklad o mnohapásmových anténách 
uvedu základním typem fličkové antény, půl-
vInnou anténou v obdélníkovém tvaru (obr. 
1 a) koaxiálně napájenou sondou pronikající 
základni vodivou deskou (ground plane, viz 
např. obr. 3). Zde je třeba připomenout, že 
u všech tličkových antén závisí konečný tvar 
diagramu zářeni na velikosti základní desky. 
Teoreticky předpokládaná nekonečná veli-
kost se často zmenší na velikost několika 
čtverečných 10. Diagram zářeni základního 
typu filškové antény je na obr. 2. Z rozměrů 
uvedených na obr. 1 a, b je rozhodující délka 
L, která bývá o něco kratší, než je polovina 
vinové délky v dielektriku )4, což v našem 
jednoduchém pripadu znamená, že L é 
0,49.242/Ve,. Rozloženi složek elektromag-

netického pole je na obr. 1 a, b (složky E 
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Obr. 3. Fličková anténa čtvercová pro dye 
polarizaci 

)a M). Prozatím nebudeme zkoumat, o jaký vid jde. 0 vyzařování fličkové antény lze riot, 
že k němu dochází na protilehlých štěrbi-
nách s rozměrem W, které jsou buzeny 
v protifázi. Protože tloušťka dielektrika t « 
Ad, nemá štěrbina vlastní diagram, takže 
každá štěrbina vyzařuje všesmirově do pro-
storu nad ploškou tedy ve směru osy z -jak 
je zřejmé z rozloženi intenzity el. pole (obr. 
1 a). Vzhledem k fázi proudu na půlvInném 
flíčku obě štěrbiny podél rozměru L nevyza-
řuji (obr. 1 b). 

Vyzařování fličkovych antén je však dů-
ležitějši posuzovat podle rozložení proudů 
na povrchu (Midi (viz dále). V jednoduchém 
připadě základního vidu směřuje proud na 
flíčku od jedné štěrbiny ke druhé, takže ma-
tematicky vyjádřeno je složka elektrického 
pole Ez (kolmá k povrchu fličku) nulová a ori-
entace el. vektoru polev maximu diagramu 
zářeni bude v rovině x, y. 

Ana propustného kmitočtového pásma 
je úměrná tloušťce použitého dielektrika 
a jeho dielektrické konstantě. Poulivané ma-
teriály jsou většinou tenké ve srovnáni s vl-
novou délkou Äd. Pro jednoduché fličkové 
antény se dá určit šířka pásma podle vzorce 

BW= 4f 1(t/0,78), 
kde BW [MHz], f[GHz1 a f [mmt 

Tak např. pro kmitočet 2 GHz a tloušťku 
dielektrika 3 mm vycházi šířka pásma kolem 
60 MHz, tedy pásmo velmi úzké. Mimo sho-
ra uvedenou závislost na tloušťce dielektrika 
je třeba si uvědomit, že fličková anténa tvoři 
vlastně dielektrický rezonátor, který má urči-
té Q jako každý rezonanční obvod. Šířka 
pásma je vždy nepřímo úměrná hodnotě 0, 
které pro kvalitní dielektrika je vysoké, a od-
tud tedy take úzké pracovni pásmo. 

Zásadní nevýhodou fličkových antén 
v základnim geometrickém tvaru (ploška ob-
délniková, čtvercová, kruhová apod.) je tedy 

Z 
vyzefujici flIček ít 

napájeci vedeni 
50 CI 

substrát Ilióku 

• X 

ihnó vezebni štěrbina 

bstrát nap** 

Obr. 4. Fličková anténa buzená štärbinou 

úzké pracovni kmitočtové pásmo, čili ome-
zená „širokopásmovost° kolem 1 až 5 %, ze-
jména impedančni (71. 

Většina vývojových prod byla a je věno-
vána překonáni této vlastnosti. Během let se 
ale rozšířilo využití těchto antén na současný 
příjem a vysiláni, takže se objevila potřeba 
pracovat na dvou, třech, čtyřech mikrovin-
ných kmitočtech s jedinou anténou - tedy 
mnohapásmovou anténou. Tento požadavek 
současně pomohl řešit problem úzkého kmi-
točtového pásma. Hledali se tedy možnosti 
zajistit provoz v několika pásmech na jedné 
anténě. 
V prvé řadě se zvolilo rozlišeni kmitočto-

vých pásem pomoci různé polarizace yin. 
U mikrovinných antén zpravidla nerozli-

šujeme polarizaci podle orientace el. vektoru 
vůči zemskému povrchu [6], ale podle jeho 
orientace v soustavě polárnich souřadnic (x, 
y, z). Převážně vůči ose z, do které orientu-
jeme směr maxima diagramu záření. Mimo 
maximum, např. v postrannich lalocich dia-
gramu se často objevuje nežádoucí polariza-
ce, tzv. polarizace prienä (křížová). 

Flišková anténa 
(štvrtvInná) 

FIN nedostatku místa v soustavě mikro-
pásků je možné použit štvrtvInné fličkové 
antény, u které je rozměr L zkrácen na čtvrt 

Štěrbinu Wna protější straně k napájeci-
mu bodu zaslepime vodivou deskou spojuji-
of Meek se základní rovinou. Tim vlastně 
umístíme zkrat do poloviny délky L, kde je 
minimum intenzity el. pole (obr. 1 b). Dia-
gram zářeni se v podstatě nezmění, objeví 
se jen přezařování pod základni rovinu. 
Zkratovací vodiče uvedeného typu se v po-
sledni době často používají i u velmi složi-
tých flIčkových soustav. Rozloženi proudů 
u soustavy se zkratovaným flíčkem je např. 
na obr. 1 c. V krajním případě docházi k pro-
dlouženl proudové cesty, což má vliv na po-
sun rezonančniho kmitočtu. 

Flišková anténa 
dvoupásmová 
s dvoji polarizaci 

a) Polarizace kolmá (othogonálni) 

U základni obdélnikové fličkové antény 
lze k vyzařováni využít proudů budicich obě 
dvojice štěrbin umístěných jak na rozměru L, 
tak W. Na obr. 3 jsou uvedeny tri možnosti 
umístěni koaxiálniho napájení sondou bud 
v bodě B, které vyvolá vyzařováni štěrbin na 
rozměru L polarizované ve směru osy x, 
nebo v bodě A, které vyvolá vyzařováni štěr-
bin na rozměru W polarizované ve směru 
osy y. Umístěni sondy v bodě C vybudí vy-
zařováni v obou soustavách štěrbin, tedy 
kolmou polarizaci v osách x a y 

Napájecl body A a B vybudi dva typy vin: 
vidy TM 10 a TMe. Magnetické vektory těchto 
yin jsou navzájem kolmé. Pro tenká dielektri-
ka lze určit rezonanční kmitočty těchto vidů 
jako 
fo,= 0,49.300/(VV.Nler); 

fin = 0,49.300/(Uk) (GHz, mml. 

Předešlé platí pro jednoduché fličkové 
antény obdélnikovéha tvaru. Jak uvidíme 
v dalším, lze flíčky určitým způsobem modi-
fikovat a v těchto případech hledat umístěni 
napájecích bodů experimentálně nebo pou-
žit sofistikované výpočetní programy. 

Kolmou polarizaci můžeme take vyvolat 
uspořádáním podle obr. 4. Jde o tzv. napáje-
ni pomoci šikmé vazební štěrbiny rearizava-

napáječ pro dvä pásma 

o 
a) b) c) d) 

obr. 5. Různé poruchové prvky k ziskänl 
dvojí polarizace 

y 

Obr. 6 a. Trojčhelnlkovy flIček zatičeny 
štěrbinou 

o 
o 
OEM 
N 

3 20 

f, 3o 
o 

40 
,1 

—L= 12 MMF2 
14 mm 

—La 16 mm . .  
1,3 1,5 1,7 

kmitočet [GHz] 
1,9 2,1 

Obr. 6 b. Impedančril prizpůsobenl antény 
podle obr. 6 a 

rjšb'strät 

Obr. 7. Koaxiálně napájeny flíček s dvojf 
polarized 

né v základni vodivé desce společné jak pro 
vyzačujIci flíček, tak pro mikropäskové napá-
jeci vedeni. 

Oba způsoby napájeni pomoci sondy 
nebo šikmé štěrbiny jsou vhodné pro dvoji-
tou polarizaci a map poměrně nízké parazitní 
vyzařováni. Výběr mezi oběma způsoby zá-
visí na uspořádáni antény mezi ostatními 
součástmi zařizeni. Mimo uvedené dva pří-
klady existují další možnosti dvoji polarizace 
ve dvou kmitočtových pásmech. V zásadě 
spočívají v umístění poruchových prvků do 
plošky antény, příklady viz obr. 5 a, b, c, d. 

Mimo pravoúhlé aktivní flíčky lze použít 
i jiného geometrického tvaru např. trojúhelní-
ku. Anténa pracuje na dvou kmitočtových 
pásmech Fl a F2 (obr. 6 b). Jedno se zá-
kladním videm TA,110, jehož proudové rozlo-
ženi není porušeno, druhé pásmo je dáno 
prodloužením proudové cesty ve směru osy 
x a dä se nastavit délkou štěrbiny L a jejím 
umístěním podle rozměru d (obr. 6 a). 

(Dokončen! příště) 
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Tak jsem se zase po delší době rozhlédl po Internetu, abych zjistil, jak moc se ještě „bastlí" a v jakých 
oborech elektroniky. S potěšením jsem zkonstatoval, že ten základní motiv k vlastním pokusům v elektro-
nice, tj. vytvořit něco vlastníma rukama a prakticky si ověřit získané teoretické znalosti, pořad ještě existuje, 
přestože koupit hotové si lze dnes už prakticky všechno. 

Hledal jsem jak na ‚velkém' webu 
po celém světě, kde je toho poměrně 
hodně, ale chce to rozumět alespoň an-
glicky, i na našem ,,českérn° webu. Asi 
by se dalo usoudit, že svět už delší dobu 
než my všechno kupuje a na uvolněný 
drátek ve vypínači si pozve experta. 
Návody a konstrukce jsou většinou vel-
mi jednoduché. Nicméně týká se to an-
glicky mluvícího světa, nezkoumal jsem 
žádné jiné jazyky a z některých příspěv-
ků vyplývá, že asi úpině jiná situace je 
v Asii včetně Japonska, ale publikují to 
obvykle ve své mateřštině, což je pro 
nás nepoužitelné. 

I na českých webech se dá najít dost 
zajímavých a ne zcela banálnich námě-
tů a konstrukčních návodů, a občas 
z nich úpině čiši nadšení pro elektro-
niku, obzvláště v době studia. Po jeho 
dokončení pak obvykle zůstávají weby 
opuštěné (čímž ovšem jejich hodnota 
nezaniká), protože přijdou jiné starosti. 
V tomto článku bych vás tak chtěl 

upozornit na několik zajímavých nämš-
tů a zároveň i webů v češtině, na které 
jsem narazil. Šlánek by mohl být jistě 
mnohem delší, protože toho zajfma-
vého je na českém webu poměrně dost. 
Ale mista v časopise je málo... 

Ostatně když se porozhlédnete sa-
mi, najdete si mnoho dalšího, chce to 
jen šikovně hledat. Do vyhledávače 
(nejspíše Googlu) zadávejte v češtině 
např. elektronika návody, elektronika 
konstrukce. Pokud zadáte pouze elek-
tronika, dostanete mnoho odkazů na 
obchody a výrobce, o které vám v této 
souvislosti asi nepůjde. V angličtině po-
užijte třeba hobby electronics, electronic 
circuits, electronic hobby projects, elec-
tronic schematics ap. Můžete použit 
i český vyhledävač Seznam, ale protože 
vyhledává i ostatní gramatické tvary, 
bude tam více nechtěných odkazů. 
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Na linuxovém webu www.rootcz je 
několik zajímavých návodů, jak ztohoto 
operačního systému ovládat nějaké 
k počítači připojené zařízeni. Serial je 
uveden takto: 

„V Linuxu je možné většinou poměr-
ně jednoduše spojit skriptovacími jazy-
ky funkčnost různých programů a udě-
lat si jednoduchou aplikaci na míru. Po-
jďme tento koncept rozšířiti do fyzické-
ho světa v nejbližším okolí našeho počí-
tače. Pokud se nebojíte vzít do ruky pá-
ječku, můžete si hrát s námi. 

Procesory jsou již od počátku věků 
vybaveny na to, aby ovládaly nějakou 
elektroniku venku, jenomžeta elektroni-
ka je dnes na základní desce od výrob-
ce a vše se snaží vypadat, jako by s tou 
krabici nic víc dělat nešlo. Část proce-
sorů používá speciální instrukce, jiné 
mapuji 10 do paměťového prostoru. 
Dale podporuji přerušeni (vyvoláni 
jakého obslužného programu na poža-
davek nějakého kusu hardwaru) a DMA 
(přímý přistup do paměti), ke kterým 
se v Linuxu mimo jádro jednoduše ne-
dostaneme. Vzhledem k tomu, že je 
škoda zničit při experimentech desku 
s CPU Alpha, SPARC, MIPS, nebo jiný 
pořádný kus HW, začneme s a rchitek 
turou i386 (a x86_64)." 

V seriálu jde o jednodušší zapojení, 
která mají hlavně demonstrovat princi-
py. Např. připojeni krokového motoru 
z tiskárny k linuxovému počítači. Popi-
sované základní řízeni použil autor na 
inkubátor pavoučího kokonu. Motor po-
chází z devítijehličkové tiskárny ALPS 
P2000G, pracuje při 3,9 V a má 1,8 
úhlového stupně na krok. Takže udělá 
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Linux s peječkou v ruce na webu www.root.cz 

celou otáčku za 100 kroků. Ve velkém 
množství tiskáren, kopírek, faxu a po-
dobných zařízeni najdete jeden nebo 
dva krokové motory. 
V dalších návodech je např. ovládá-

ni diod LED, připojených k paralelní-
mu portu počítače, ochrana paralelního 
portu před zničením při pokusech, při-
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Na webu httplimmmsvet.hyperlink.czeanky/rnmsvethtm jsou články rúzných autorů 

pojování vštšizátš2e k paralelnímu por-
tu. Vždy samozřejmě s ukázkou přísluš-
ného ovládacího programu pro operač-
ni systém Linux. Seriál linux s pseečkou 
v ruce najdete na adrese www.root.cz/ 
serialy/linux-s-pajeckou-v-ruce/. 

Na „stránkách se zaměřením na 
stavební návody z elektroniky pro za-
čátečníky i pokročilé bastIíře" je např. 
návod ke konstrukci áltače a stupnice 
FM do 150 MHz. Je uveden takto: 

šitačů s jednočipy PIC již bylo pub-
likováno značné množství. Hlavní důvo-
dy ke vzniku této konstrukce byly doká-
zat si, Že to „taky umím', a vyzkou-
šet že to funguje i na nové 16F630. Už 
první vzorek chodil výborně (úroveň 
UL, 60 MHz), a tak se zrodil nápad po-
užít šítaš po vydělení vstupního signálu 
čtyřmi (2x KO typu AC nebo LVX) a po 
odečtení mezifrekvence jako číslicovou 
stupnici ke staršímu přijímači FM. Ko-
nečně se mi podařilo sehnat KO, jak 
74AC74 tak 74LVX74, ajá jsem mohl 
konstrukci dotáhnout do konce. Takže 
předkládám Mad a stupnici FM do 
150 MHz v cenš kolem 250 až 300 Kč.' 

Na webu jeho provozovatel soustře-
ďuje příspěvky od různých autorů. Jsou 
roztříděné do tří základních kategorii 
— elektro, pošitače a mobily. Najdete 
zde např. univerzální snímač hladiny, 
IrDA port k PC, kódový zámek, různé 
alarmy, programátory mikropočítačů, 
přijimaš dálkového ovládáni, klonovánf 
SIM karet, měřič otáček ventilátoru, la-
serovou show, tuning mobilních tele-
fonů Siemens ad. Web je na adrese 
http://mmmsvethypertink.cz/clanky/ 
mmsvet.htm. 
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Návod na stavbu akrystalky' na webu httplijan16.czela.net 

Najde se i radioamatérská klasika 
— Jednoduchý SV AM príjmač pro za-
čfnajtcí. Autorem je zřejmě studentem 
gymnázia (představuje se jako Jan16). 
Píše: 

„Všichni jistě znáte krystalky a určité 
jste si někdy nějakou vyrobili. Jistě jste 
ale si všimli, že krystalka jen s jednou 
diodou a 4 kf2 sluchátky nehraje nic 
moc. Selektivita skoro žádná a hlasi-
tost taky nic moc. Takovou primitivní 
krystalku jen s diodou lze snadno vylep-
šit Stačí přidat na vstup jednoduchý 
rezonanční obvod. Značně se zlepší 
selektivita (ale pořád to nebude žádný 
extrém), a docela dost se zvýší hlasi-
tost. Schéma zapojení takovéhle vylep-
šené krystalky vidíte na obrázku." 

Web je hezky udělaný a najdete na 
něm i další jednoduché návody — kon-
vertor 145 MHz/100 MHz pro příjem 
radioamatérů na FM rozhlasovém přijí-
mači, připojení LED na 230 V, jak si 
navinout transformátor, blikač ze sou-
částek SMD ap. Podívejte se na adresu 
http://jan16.czela.neU. 

Skvělý popis experimentů s Teslo-
vým transformátorem s detailními sché-
maty, fotografiemi a podložený zcela 
zřetelně bohatými zkušenostmi najdete 
na http://elektronika.kvalitne.cz/VN/ 
teslaftesla.htmt Jde o téma v posled-
ních letech dost populární a ještě jsem 
ho nikde neviděl tak pěkně srozumitelně 
a prakticky zpracované. Co je to Teslův 
transformátor jistě víte, ale pro jistotu 
začátek článku: 

„Teslův transformátor je vysokofrek-
venční vzduchový transformátor, gene-
rující velmi vysoké napětí. Tento trans-
formátor vynalezl na konci 19. století 
chorvatský fyzik Nikola Tesla. Základní 
částí je vysokonapěťový transformá-
tor, dodávající budicí napětí. Primární 

dyke s malým počtem závitů spolu 
s kondenzátorem C tvoří paralelní rezo-
nanční obvod, který je naladěn na stejný 
kmitočet, jako sekundární cívka. Jisk-
fiště pini funkci spínače. Sekundární 
cívka s vysokým počtem závitů je umí-
stěna vose primární cívky. Její rezonan-
ční kmitočet závisí na její indukčnosti, 
parazitní mezizávitové kapacitě a na 
případné přídavné kapacitě v podobě 
kovového toroidu nebo koule Cs? 

Stejné kvalitně (ostatně web má 
adresu elektronika.kvalitne.c.z)a peč-
livě jsou na tomto webu zpracována 
i některá dalšítémata a návody—např. 
práce s jednočipovými mikropočítači 
Atmet, vysokonapětovývoltmetr, minia-
turní VKV vysílač (štěnice), stereoko-
cišr, osmibitové digitální echo, redukce 
CF/HDD ad. 

A více se sem už nevejde, tak ještě 
několik webových adres: 

wymbelza.cz, www.simanclicz/ 
stranky/elektrolelektrahtm, 
wwwelweb.cdindex.php?sv=815899, 
http://jefik.wz.czAndex1. htm, 
www.paveldrabek.net/elektro/index.php. 

Teslův transformátor 

Autor nenese zodpovědnost za připadne škody nebo fray způsobené 
expetimenty s tímto přístrojem 
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MINIATURNÍ PC - fit-PC2 
Nejmenší komerčně vyráběné 

PC na světě uvedla na trh švýcar-
ská firma CompuLab. Do skříňky 
o obsahu 313 cm' o rozměrech 
115x101x27 mm vměstnala sluš-
ně vybavený a výkonný jedno-
deskový počítač bez ventilátorů 
a s minimálním příkonem, a ještě 
za celkem přijatelnou cenu. 

Počítač fit-PC2 pohání v současné 
době nejvhodnější procesor pro tento 
typ počitačů — Intel Atom, v tomto pří-
padě buďtyp Z510 na kmitočtu 1,1 GHz 
(sběrnice 400 MHz) nebo typ Z530 na 

Ponied shore ne zekladnI desku počítače fit-PC2 

kmitočtu 1,6 GHz (sběrnice 533 MHz), 
s podporou technologie Intel Deep Po-
iver Down. Podporuje ho čipová sada 
Intel US15W a k dispozici má 64bitovou 
operační paměť RAM 1 GB DDR2 533/ 
400 MHz (pevně připájenou do desky) 
a Phoenix SecureCore BIOS. Počítač 
má standardně rozhraní SATA-Il s ob-
vodem Marvell pro připojení pevného 

•arti»Mawas. 

• • -arr. -511--

---4 

Počítač fit-PC2 se slušným vybavením se vejde do 313 cm' 

disku (alternativně je možné mít rozhra-
ní PATA), standardně jevybavován 2,5" 
pevným diskem SATA 160 GB, který 
lze ale nahradit i polovodičovým dis-
kern SSR 

Grafický subsystem na desce je na 
bázi SDVO s digitálním výstupem na 
konektoru DVI a podporuje rozlišení až 
1920x1080 obrazových bodů. Audio 
subsystem s čipem Rea/tek ALC260 
poskytuje dvoukanálové (stereofonní) 
High Definition Audio. Integrovaný sito-
vý gigabitový adapter LAN využívá čip 
Rea/tek RTL8111 a poskytuje připojení 
do sítí 10/100/1000 Basel Ethernet. 
K případnému dalšímu rozšíření poči-
tačezásuvnou kartou je na jeho základ-
ní desce k dispozici i konektor Mini PCI 
Express, který je standardně osazen 
samostatným modulem VVLAN 802.11 
b/g Wi-Fi s přenosem až 54 Mb/s pro 
bezdrátové připojení k počítačové síti 
(jde o modul WMG2503 s čipem Real-
tek RTL8187). 

Nejmenší PC světa fit-P02 Pohled na základní desku počítače ze strany plošných spojů 
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indikační LED 

hlavni vypínač slot mini SDIO 2x mini USB 

audio line in mikrofon sluchátka 

apájeni 12 V konektor 4x USB 2.0 výstup DVI 
RJ45 LAN (konektor HDMI) 

Rozmístěni konektorů, ovládacích a indikačních prvků na počítači fit-P02 o rozměrech 115x101x 27 mm 

Počítač fit-PC2 má celkem 6 portů 
USB 2.0 (480 Mb/s), jeden SDIO slot 
pro karty mini SD, podporující SDIO 1.1 
a MMC 4,1, rDA prijimaš pro spolupráci 
např. s dálkovým ovladačem. Audio 
modul mä standardní konektory Line In, 
Line Out a mikrofon. 

K napájeni tit-PC2 se používá exter-
ní spínaný zdroj (jako k notebookům), 
dodávající napětí 12 V, celková spotře-
ba počítače je asi 5 W. Počítač je stan-
dardně dodáván s operačním systé-
mem 144ndows XP Home SP3 nebo Li-
nux 1Jbuntu 8.04 + Gentoo 2008.0. 

Koncem června byl počítač fit-PC2 
nabízen za cenu 245 až 399 USD podle 
konfigurace, a kromě provedení ve 
skříňce lze koupiti samotnou základní 
desku kzabudování do vlastního zaří-
zent. Další technické i prodejní informa-
ce najdete na webu www.nac.ch. 

Wing4Bee utility 
Záhadný název, záhadný web, užitečné utility. 

Z webu http://wing4bee.tistorycom není patrné, 
komu patří, ale z jeho neanglických částí je zřejmé, 
že jde o web asijský. Je na něm volně k dispozici ně-
kolik velmi šikovných malých prográmků, které stojí 
za vyzkoušeni i využívání. 

Bee Watcher monitoruje vybraný adresář a eviduje a za-
pisuje veškeré změny, které v něm nastávaji—sami si zvolíte, 
které změny chcete sledovat (změnu atributů, čas vytvořeni, 
název adresáře, název souboru, nový přistup, nový zápis, 
velikost, zabezpečení). Program běží na pozadí a ukládá po-
pis všech změn do souboru. 

BeeLinerje propracovaný program pro velice komplexní 
vyhledáváni a nahrazování znakových řetězců ve zvolených 
souborech. 

BeeSpeech je jednoduchý software pro převod textu 
na mluvené slovo (v angličtině). Přečte vložený text, případně 
jeho označenou část. 

BeeMemoje počítačová obdoba populárních nalepova-
cích I ístečků s poznámkami. Lze nastavit několik základních 
parametrů vloženého textu. 

BeeEncodingFinder zjisti typ kódováni rozsáhlých texto-
vých souborů (rozpozná jazyk). 
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BeeLiner provede ve vybraném dokumentu potřebné úpravy 
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BeeMemojsou poznámkové Ilstečky na displeji, BeeSpeech 
anglicky přečte označený text a BeeEncoderFinder zjisti kódováni 
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TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI 
USB mikroskop 

Tento jednoduchý a cenově dostup-
ný přístroj nahradí mikroskop v různých 
aplikacích — ve výuce, zájmových čin-
nostech, ověřování šperků a cenností, 
zjišťování pouhým okem neviditelných 
prasklin na plošných spojích ap. V pří-
padě potřeby lze pozorovaný objekt na-
svítit prstencem osmi LED, umístěných 
okolo objektivu. Optika mikroskopu mä 
nastavitelné zvětšení 10 až 100x a 230x 
(čočka Duet Axis 27x a 100x) a přístroj 
umožňuje i ukládání videa (AV!) s 15 

USB mikroskop se stativem 

USB mikroskop se stativem 

Ukázky snímků, 
poilzených 

popisovaným 
USB mikroskopem 

2 

o 
CO 
N 

barevný tisk 

nebo 30 snímky za vteřinu, popř. i po-
maleji pro časosběrné fotografování 
dlouhotrvajících dějů. 

Optický senzor mikroskopu má prů-
měr 1/4", 1,3 miliónu obrazových bodů 
a rozlišení videa 1280x1024, 640x480 
nebo 320x240 při 24bitové hloubce ba-
rev RGB, vyvážení bílé je automatické, 
automatická je i expozice. Přístroj je na-
pájen napětím 5 V přímo z portu USB. 
Mikroskop má průměr 35 mm a délku 
121 mm. 

Tento USB mikroskop čínské výroby 
(vvww.chronos.com.tw) se na českém 
trhu prodává za 1450 Kč (včetně DPH), 
popř. za 1690 Kč i s praktickým stati-
vem (viz obrázek). 

Kamera v brýlích 

Sluneční brýle (viz obrázek) v sobě 
mají zabudovaný přehrávač MP3, FM 
radiopřijímač, kameru a fotoaparát. 
Vnitřní paměť 4 GB umožňuje nahrávat 
snímané video, ukládat jednotlivé sním-
ky nebo naopak nahrát z počítače hud-
bu k poslechu. Optický snímač 0,3 Mpx 
umožňuje snímat video s rozlišením až 
640x480 při 20 snímcích za vteřinu. Op-
tika zachycuje úhel až 60 stupňů. Zabu-
dovaný akumulátor Li-Ion 280 mAh vy-
drží při piném nabití (asi za 2,5 hodiny) 
až 3 hodiny videozáznamu nebo 6 ho-
din přehrávání skladeb MP3 (podporuje 
i WMA, WAV a AMR) nebo posloucháni 
FM rádia. Práce se zabudovanou pa-
mětí i nabíjeni vestavěného akumuláto-

ru probíhá přes USB port počítače 
(popř. z odpovídajícím konektorem 
vybaveného nabíječe pro samotné na-
bíjení). Sluneční brýle s popisovaným 
vybavením najdete na českém Inter-
netu za ceny od 3000 do 4500 Kč včet-
ně DPH. 

ret: 

Modul SM-621 pm kontrolu otisku prstů 

Modul pro kontrolu 

otisku prstů 

Modul SM-621 je určený k zabudo-
vání do zařízení, které používá k identi-
fikaci otisk prstu uživatele. Mohou to 
být přístupové systémyjako je otevírání 
dveří, spouštění počítače či jiného zaří-
zení, prokazován I identity při nejrůzněj-
ších příležitostech ap. 

Luxusní sluneční bele, vybavené kamerou, fotoaparátem, přehrávačem hudby MP3AWMA a FM radiopřijímačem 
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Miniatumt vestavný modul pro snímání otisků prstů 

Modul má zabudovaně spodní na-
svícení snímaného prstu, obsahuje op-
tický senzor s rozlišením 450 dpi, vyso-
ce výkonný DSP procesor, pm«'  flash 
a další součástky. 

Sejmutá otisku prstu trvá asi 250 ms, 
jeho ověření méně než 600 ms. V pa-
měti modulu lze uložit nejméně 240 
předloh (uložená předloha otisku prstu 
mä velikost 256 bajtů), vyhledáváni 
v takto obsazené paměti je kratší než 
2 s. S dalšími připojenými obvody ko-
munikuje modul přes sériový datový 
výstup (UART) signály na úrovni TTL. 

Správné a nesprávné pfiložent prstu 

Autorizace u otisků prstů probíhá na 
základě oskenování prstu a porovnání 
obrazu s předlohou, uloženou v paměti. 
Chyba může vzniknout jak v procesu 
skenování, tak y nějaké změně média 
(prstu). Prst podléhá okolním vlivům 
a je možná určitá změna jeho vzhledu 
zašpiněním' namočením ap. Je proto 
zapotřebí volit kompromis mezi chybně 
povolenými a chybně odmítnutými pří-
stupy. Štečka se ale dokáže vyrovnat 
i s natočeným prstem i s jeho nepřes-
ným přiložením. Pozor je ta k třeba dá-
vat na znečištěné prsty a udižovat i čte-
cí plochu stále čistou. Zaručovaná spo-
lehlivost modulu je 0,0001% chybně po-
volených a 0,01% chybně odmítnutých 
přístupů. 

Modul SM-621 je napájen napětím 
3,6 až 7 V a odebírá proud asi 100 mA. 
Má rozměry 56x38,5x8,5 mm a na čes-
kém trhu ho lze zakoupit za cenu okolo 
1300 Kč včetně DPH. 

DO 
DI 

ALARM 

OPEN 
DIN 

+12V 

GND 

NO 

COM 

NC 

Čtečka otisků prstů Sebury Fl 

Výše popsaný modul pro snímání 
otisků prstů je základem této čtečky, 
prodávané již jako hotový přístroj. Čteč-
ka Sebury Fl je určena pro vnitřní i ven-
kovní (-20° až +60°) použití a Izejizapo-
jit do rozsáhlejších přístupových systé-
mů (pomocí výstupu Wiegand) nebo 
používat zcela samostatně třeba k ote-
víráni jediných konkrétních dveří spina-
ním dveřního zámku kontaktem vesta-
věného relé. 

čtečka obsahuje reli ke spínáni 
dveřního zámku (lze nastavit jeho akti-
vaci na dobu v rozmezí 0 až 99 vteřin), 
alarmovým výstupem (tranzistor s otev-
řeným kolektorem), vstupem pro detek-
ci otevřených dveři, tzv. odchodoen 
tlačItkem a indikačními diodami LED. 
Do paměti Fl lze uložit otisky až 120 
uživatelů (po jednom otisku) a dvou 
správců s přístupem k jejímu progra-
mování. Zaručovaná spolehlivost čteč-
ky Fl je 0,0001% chybně povolených 
a 0,01% chybně odmítnutých přístupů, 
rychlost načtení otisku méně než jed-
na vteřina, čas identifikace méně než 
dvě vteřiny. 

čtečka otisků prstů Fl je za budová-
na v masivním kovovém boxu o rozmě-
rech 115 x70 x35 mm a váží 0,5 kg. 
Napájí se z extern fho zdroje 12V, odebf-
rá proud 200 mA a stojf okolo 3500 Kč 
včetně DPH, 

čtečka otisků prstů Sebury Fl 

Zdroj 
129 / IA 

talan' 

bili 

lad' 

l'ut' 

hn6d6 

tern 6 

earl" 

modrá 

Ilelov6 

orant 

+12V 

Zapojení čtečky Sebury Fl 
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41111111111111401144 
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se, 

čidlo pohybu HB410 

Radarové čidlo pohybu HI3410 

Čidlo HB410 umožňuje indikovat po-
hyb osob i přes zed', dřevo, sklo a vše, 
co není kovoví, a to v okruhu až 10 m. 
Používá se v zabezpečovad technice, 
pro spínání osvětlení (spolehlivější než 
senzor PIR) ap. Čidlo pracuje na princi-
pu tzv. Dopplerovu efektu, který spo-
čívá vtom, že kmitočet signálu přijíma-
ného od pohybujícího se předmětu se 
liší od kmitočtu signálu vysilaného. Při-
jimaný kmitočet se zvyšuje nebo snižuje 
vzávislosti na směru a rychlosti pohybu 
zdroje signálu. Zdrojem signálu je zde 
pohybujicf se osoba, od které se odráží 
jejím směrem vyslaný signál z čidla. 
Výstup čidla je možné dale různě zpra-
covávat. 

Vysflaci kmitočet čidla l-18410 je 
9,345 až 9,355 GHz, vyzařovaný výkon 
10 až 17dBm, výstupní šum maximálně 
3 µV, citlivost prijimače 80 až 200 µV. 
Vyzařovaci úhel čidla pro -3 dB je hori-
zontálně 80°, vertikálně 40°. Modul se 
napájí napětím 5 V, odebírá proud ma-
ximálně 40 mA, měří 40x46,5x10 mm 
a stojí u nás asi 800 Kč. 

Blokové schéma a vývody Sidle HB410 
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ZAJÍMAVÉ WEBY 

www.hobbyprojects.com 

Web Hobbyprojects.com je neustále rozšiřovanou sbírkou 
tisíců odkazů na různá elektronická zapojeni, obvody, online 
příručky, katalogové listy a další informace, užitečné při ná-
vrhu elektronických přístrojů a zařízeni. Je určen (podle 
svého autora) ,,začátečnikům, radioamatérům, inženýrům, 
vynálezcům a konzultantům". 

www.hobby-electronics.info 

Další informační ,zázere pro amatérské i profesionální 
elektroniky— kromě několika vlastních projektů autora webu 
je zde shromážděno množství odkazů na různá schéma-
ta, na elektronické kurzy, na výrobce elektronických součás-
tek, na katalogové listy součástek, na software pro elektro-
niku, na informace o opravách a servisní manuály komerč-
ních zařízení atd. Přitom v úvodu těchto všech informaci 
je autorův vlastní volně přístupný online kurz elektroniky 
ve 24 lekcích s dodatky, který si lze i stáhnout celý najednou 
ve formátu PDF popř. HTML. 

http://www.zen22142.zen.co.uk/ 
schematics.htm 

Web s názvem Circuit Exchange International obsahu-
je elektronická schémata, články o návrzích elektronických 
obvodů, analýzy a teorie elektronických obvodů, je zde sekce 
o simulaci obvodů a potřebném softwaru (LTspice, Circuit 
Maker, Tina a Spice). Sbírka celkem 242 schémat je rozdě-
lena do 10 kategorii —alarmy, audio, ovládací obvody, hudba 
a special:if efekty, rádiové obvody, napájení a zdroje, spí-
nače' testovací přípravky, časovače a různé. 
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from Japan 
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houe z Tokya, kterému je elektronika nejen zaměstnáním, 
ale i celoživotním koníčkem. Zabývá se praktickou konstrukcí 
elektronických přístrojů, shromažďováním součástek, ale je 
i aktivním radioamatérem JA1W0V. Kjeho zájmům patří ta-
ké tvorba tohoto webu s dodržováním všech pravidel pro 
efektivní a přehledné sdělování informaci a s využitím nej-
modernějších webových technologii. Nabízí zde přehled zá-
kladů elektroniky, sbírku zapojeni, návod k práci s mikropočí-
tači a různé příklady jejich aplikace, návod k návrhu vlast-
ních logických polí, popis výroby plošných spojů a plasto-
vých skříněk na přístroje, úvod do programováni v jazyku 
Java, soubory zajímavých odkazů na další weby. 

0`. 

• Atoiter4 hem IlOrintritebyeitt cif 

Circuit explanetIon 
eafflecy 

1.• Lon it. • .2e Veer Sam tee..• 

I. • *- O • '9 “ ltperen •nn142 no. •2;chtnen• 

•Oungl Index 

&Alan Cecuh 33 

•Agle0mIl 

•CeNten Interlaa• 

*Wale .1 Sr"' Elf•ts 5 

«see cotes 33 

•Poser Coy". 32 

•••••• 27 

•••••••• 27 

•Tent Gnu • 

•1CMntIl 

idelScherega 11111 

e 

Flax\ 

40 



RÁDIO „HISTORIE" 

Německá vojenská 
radiokomunikační technika 
v letech 1935 až 1948 

(Pokračování) 

Brzy však byly lipské nčesárny viny" 
Opta-Radio A. G. totálně vybombardová-
ny. Vedoucímu konstrukčniho odděleni 
bylo předhozeno, že na konci směny ne-
zajistil uloženi konstnikěnich podkladů do 
bunkru. Byly zničeny téměř všechny pod-
klady, testovací zařízeni a vzorky. Vývo-
jové odděleni se muselo přestěhovat, 
znovu vybudovat a vybavit novými měřici-
mi přístroji od firmy Rohde & Schwarz. 
Nové sidlo firmy bylo pak ve Wüsten-
brandu u Chemnitze. 0 tom vice později. 

Ale ještě před vybombardováním se 
podstatně rozšířila vlastni výroba. Pro 
dálkový ovladač Kehl/Strassburg (FuG 
203/230 - obr. 10), který se kompletoval 
za pomoci firmy Strassfurter Rundfunk 
GmbH, se vyráběly pripojne přístroje, na-
páječe, měřici stojany, vysilače, díly pro 
modulatory a testovací přístroje. 

Do sériové výroby šly nouzové vysila 
če NS 4 .Jäger" (viz PE 4/08) a frekvenč-
ni varianta ‚Bomber' (asi jako NS 4a nebo 
NS 4c), dale pak zaměřovací stanice FuG 
141 a testovací přístroje pro NS. Byl to 
bezpochyby vlastni vývoj. Na dodacích 
listech se v r. 1940 objevuji stanice VKV - 
palubní vysílač FuG 17, pak v r. 1943 
FuG 16 a FuG 16Z. Take vysílače FuG 
10 se vyräběji ve velkém množství. Priji-
maš a všechny další časti zařízeni se vy-
ráběly v Opta-Hauptwerk v Berlíně - Sto-
glitz. V r. 1942/43 se přestávaji vyrábět 
Peil G.V. a stará verze FuG Vila. 

Abychom si mohli udělat celkový ob 
raz o výrobě rádiových zařízeni z váleč-
ných výročních zpráv firmy, museli by-

Obr. 10. Vysílač S 203 „Kehl" byl říezn ktystalem 
a o dostatečný výkon se postaraly čtyři elektronky LS50 

Obr. 11. Testovací panel 
pro vysílač S 203 „Kehl" z kompletu FuG 203 

chom je mít všechny k dispozici, ale ty 
často chybí. Přesto se podařilo sestavit 
jakýsi seznam výrobků, počty kusů zaká-
zek a vyrobených kusů od r. 1937 do r. 
1944, které jsou uvedeny v tab. 2. 

Firma Opta-Radio A. G. v Lipsku do-
sahuje v r. 1943 obratu 28,8 mil. RM 
a v srpnu 1944 na přikaz ministerstva 
byla převzata další licenční výroba od fir-
my Lorenz na palubní jednotku FuG 15. 

Protože zbrojni firmy, které sidlily vět-
šinou ve městech, byly stále mohutněji 

bombardovány, začínají se postupně stě-
hovat do oblasti mimo předpokládané cite 
náletů. Tak např. hlavni berlínské sídlo 
Opta-Radio bylo přestěhováno do Slez-
ska, takže v Grünbergu, Goldbergu 
a Görlitzu vznikajl „Slezské továrny" pat-
Net Opta-Radio. Obsazeny byly objekty, 
kde byla původně výroba klobouků, střeš-
ních tašek, sukna a přádelna. V Grünber-
gu se vyráběly ve velkých sériích ,sokly' 
pro Rvi 2P2000, v Goldbergu a Görlitzu 
stanice FuG 16ZY. Další dvě firmy vznikly 
v Oberlungwitzu, a to z pletařských závo-
dů F. W. Bahner a z továrny na výrobu 
punčoch Friedrich Tauscher. K Bahnerovi 
se přestěhovala berlínská laboratoř vyvl-
jejlci elektronky a prototypová výroba, 
k Tauferovi přešel vývoj měřicích zaříze-
ni. 

Tyto přesuny se odehrály v rozmezí 
od r. 1943 do dubna 1945. Pro ubytováni 
zaměstnanců byly pronajímány hostince 
(bylo jich 7) a postavily se provizemi uby-
tovny. To vše problhalo za extrémních 
podmínek, časových, dopravních a fi-
nančnich, i když to bylo maximálně pod-
porováno přimo ministerstvem. 

Jan Lexa, Alois Veselý 

(Pokračováni) 

Rosy Co bylo objednáno Kusy Vyrobené kusy a varianty přístrojů 
1950 Palubní přijunačivysilač FuG VII 6937 FuG VIL Vila, Vile 
815 Vestavné sady Fu E VII pro ,lu 87 ? Předáno na francouzské firmy 
100 Vestavné sady Fu E VII pro lu 87 8553 Fu E VII .1u87, Me109, Do24. HMI 80 
300 Spínacích skříní SchK 5/24 ? Bylo přeloženo do Francie 
8500 Palubní přijímač/vysílač FuG 16/17 5204 4104 FuG 16, 1100 FuG 17 
2000 Palubní přijimač vvsilaů FuG I6Z 8360 FuG I 6Z 
10000 Palubní přijimač vysílač FuG 16ZY Ulna výroba až do léta 1944 
1440 Vvsilač S16 15565 1333 516, 7312 SIOK, 7020 S1OL 
2880 Mime El6 El6EP, El6EB 2084 E16, El6EP, El6EIŠ 
600 Modulační přídavek MZI6 s nohou 11422 5295 MZ16, 6127 MZE16 
102 Rámy RGSt 2 54 RGSt 2 
6000 NolIZOve vysílače Jäger" NS 4 1739 NS 4 a NS 4a 
600 Vestavné sad" Fu E 141 68 Fu E 141 a take franc, a hol. fumy 
500 Testovací přístroje PONS 4 
20 Sady pro testováni PGSt 230 86 PGSt 230 
20 PQK 230 49 PQK 230 
45 Napájeci soupravy SVG 230 15 SVG 230 
6040 Ptípojné resume ASO 230 9949 ASO 230 „Strassburr 
3000 Pčipojne přistroje ASO 230 ? Na přestavbu 
3700 Modulačních asti MT 203„Kehl" 1110 MT 203 
1000 Vysílačů GE 203 „Kehl" 1000 GE 203 

Tab. 2. Přehled válečných objednávek (1942/43) e počet vyro-
bených kusů přistrojů (1937 až 1944) 
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História rádioamatérstva na Slovensku 
Z pripravovanej publikácie Ing. Antona Mráza, 0M3LU 
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Obr 1. Imrich Ikrényi, 01(31P, v roku 1935 Obr 2. QSL ltstok OK3IP pre Samka, OK3SP, z roku 1945 

Pil prilelitosti 60. výročia úradne po-
voleného amatérskeho vysielania napisal 
v roku 1990 Ing. Samuel Šuba krátku his-
tónu rádioamatérstva na Slovensku, ktorá 
úpIne korešponcluje s ostatnými doku-
mentami. Uvádzam ju v kompletnom zne-
ni. 

Mili priatelia z amatérskych pásiem! 
V roku 1990 srna si pripomenuli 60. 

výročie úradne povoleného amatérskeho 
vysielania - vydania koncesii na pokusné 
amatérske krátkovinné stanice. V máji 
1930 sa objavili prví, ktori po skúške na 
Riaditefstve pěšt v Praha dostali konce-
sie. V našich časopisoch sa spomina pr-
vých šest. V r. 1930 bolo vydaných spolu 
11 koncesii: OK1AA - Ing. Mirko Schäfer-
ling, OK1AB - Pravoslav Motyčka, 
OK1AZ - Josef Štština, OK1AW - Alois 
Weirauch, OK2AC - Zdeněk Neuman, 
OK2AG - Ladislav Vydra, OK1AU - Milo-
slay Budik, OK1VP - Václav Vopička, 
OK1KX -Josef Pešek, OK2AL — Miloslav 
Švejna a OK2CC - Jaroslav Pavlíček. 

Na Slovensku boli prvé clve koncesie 
vydané v roku 1931 - v januári OK3JR, 
Dr. Julius Randýsek a v apríli OK3SP, 
Samuel Šuba z Pukanca. V r. 1932 
OK3ID, Karol Dillnberger z Banskej Byst-
rice a OK3ER, Ondrej Bilek z Bratislavy. 
Koncom roka 1932 bolo v celom Cesko-
slovensku 24 koncesii. V r. 1933 dostal 
koncesiu OK3IP, Imrich Ikrényi zo Zla-
tých Moraviec. Až po roku 1933 nastal 
vzostup počtu OK3 stanic (pozn. red.: 
zoznam z roku 1935 vie PE 5/09, s. 43). 

Vzhfadom na to, le tento měj prispe-
vok maze byť iba časfou spomienok na 
začiatky histórie československého radio-
amatérstva, venujem ho hlavne nám, OK-
troj kám. 
Z týchto prvých amatérov, ako aj dal-

ších, čo v štvrtrošných terminoch urobili 
skúšky, dnes už mnohí nežijú a nedočkali 
sa teda tohoto vysokého výročia. Ja, ako 
ich súčasnik a csobne známy skoro so 
všetkými, som sa rozhodol v našom ob-
novenom časopise Krátke viny pripo-
menút prvú celoštátnu akciu, ktorej sa 
31. decembra 1931 zúčastnili takmer 
všetky dovtedy koncesované stanice 
z OK1 a OK2 a zo stanic OK3 iba ja sám. 
Dr. Julius Randýsek, OK3JR, ktorý dostal 
začiatkom roka 1931 prvú koncesiu na 
Slovensku, sa z neznámych pričin sútaže 
nezúčastnil. 

Bol to tzv. „Pohotovostný závod" 
v pásme 80 m telegrafnou prevádzkou. 
Vymieňali sa pätpismenové skupiny ako 
kontrola správnosti a úpinosti spojenia. 
Zo zachovaných staničných dennikov 
možno i dnes rekonštruovat priebeh pre-
teku a je vidief, že v tak ťalkých prijmo-
vých podmienkach sa najlepšie orientovali 
ti najstarši amatéri, ktori už dávno pred 
úradným povolením slávili verkä DX 
úspechy. Niektorí z nich už vyše štyroch 
rokov mall doma diplom WAC a dalšie. 

Tito pnii priekopnici vybojovávali na 
Ministerstva pěšt a mých úradoch oficiál-
ne uznanie rádioamaterskej činnosti. 
Uznanie bolo neodvratné, lebo okolitý svet 
už činnost rádioamatérov uznával a Čes-
koslovensko nemohlo vec viac odkladat. 

Ing. Josef Daneš, OK1YG, vo svojej 
knihe „Za tajemstvlm éteru", ktorá je po-
marne dost rozširená aj u nás, podrobne 
spomína na to, ako sa vyvijala situácia 
okolo povoleni. Nielen na zriadenie priji-
macej stanice, ale najmä okolo krátkovin-
ného amatérskeho vysielania. Uvornenie 
našej činnosti velmi brzdila obava zo zne-
užitia vysielačiek, čiže obava o bezpeč-
nost štátu. S týmto názorom rádioamatéri 
zápasili od samého začiatku a pojem 
„čierna vysielačka° bol strašiakom. 

Začiatky amatérskeho vysielania, na-
jmä v Cechách a na Morava, sú pomerne 
doe' známe z článkov v našich časopi-
soch. Chcel by som teraz v krátkosti 
uviest, aké boli začiatky amatérskeho vy-
sielania u nás v OK3 na konci roku 1930, 
kedy sme sa na skúšku prihlásili dvaja 
a boll sme predvolani v prvom a druhom 
štvrtroku 1931. (To bol Samko v 4. roční-
ku brnenskej techniky. - Poznámka 
0M3LU.) 

Prvú koncesiu ziskal Dr. Julius Ran-
dýsek, OK3JR, z Bratislavy. Než sa stal 
tajomnikom rozhlasovej spoločnosti „Ra-
diojournať, pracoval na rädiostanici Riadi-
tefstva ',Mt a telegrafov v Bratislava. 
Robil aj rozhlasového reportera a propa-
gátora amatérskeho vysielania v dennej 
tlači. Bol by som nevďačný, keby som ne-
spomenul, ako sa po našom zoznámenl 
pri spojeni na 80 m pásme postaral 
o moje prijatie do sluzieb technika v roz-
hlasovom štůdiu v Bratislava, ked som 
takmer pol roka po skončeni štúdia sla-
boprúdového inžinierstva nemohol nájsf 
zamestnanie. 

Poznámky 0M3LU na ozrejmenie ro-
kov, o ktorých Samko píše: 
O svoje] ro dine a mladosti Samko na-

pásal Jozefovi, 0M31-1M, v roku 1990: 
„Ale majstrov kováčov a debnärov 

sme mati (na Slovensku) výborných. Aj 
moja rodina z maminej strany bola deb-
nárska a otcova kováöska. Otec, ked' vi-
de!, że kováčske remeslo uš nemá vý-
znam a je ratite, a ja, dedič remes/a, 
som nebol telesne tak silný, otec ma po-
stal z 5. tňedy fudovej školy na gymnázi-
um do Banskej Štiavnice, potom na tú 
priemyslovku (strojärsku do Bratislavy), 
a hoci som bol strojär od kosti, v roku 
1925 ma chytilo radio, a tak technika sla-
bých, ale významných prúdov ma zauja-
la a urobila zo mňa rozhlasového techni-
ka." 
V Mom liste píše: 
„K elektrine som sa dostal už na gym-

náziu v roku 1922 (to mal 15 rokov). A po-
tom priemyslovka, pré ve začalo vysielat 
rádio z Viedne. Prechod zo strojariny na 
slaboprúd VŠT Bmo v roku 1925...a 

Ako druhý bol zo Slovenska v r. 1930 
prihlásený na sktišky prvý Slovak, rasp. 
obyvatef distriktu OK3, vtedajší poslu-
chač brnenskej techniky a pisatef týchto 
poznámok, Ing. Samuel Šuba, ktorý do-
stal značku OK3SP. Byt amatárom vysie-
lačom v neelektrifikovanej obci, čo bol pri-
pad möjho rodiska, obce Pukanec, nabobo 
možné ináč, než pracovat' s čo najjedno-
duchšim zariadením. A aj to iba cez 
prázdniny počas niekofkých dni, 
na to kapacita 100 až 120-vottovej anódo-
vej batérie stačila. K tomu bolo potrebné 
každý WM& zaniest akumulátor na nabi-
tie do 20 km vzdialenych Levic. Vysielač, 
to bola iba jedna prijímacia elektrónka 
v tzv. „trojbodovom zapojeni", celkovo 
mal iba 5 súčiastok. Prijimaš obsahoval 
dva elektrónky, k tomu jeden spoločný 
žeraviaci akumulátor. Pritom prikon priji-
mača bol o niečo vacs'i ako vysielačal In-
put som udával medzi 1 až 2 wattmi, aby 
mi aj verili. A ked som sa odvážil preladif 
tento měj „RIG" na 14 MHz, sám som ne-
veril odpovediam stanic ST2D zo Sudá-
nu, ZC6JM z Palestiny a SU1CL z Káhi-
ry. Slabo, ale bezpečna. Ked na to 
spomlnam, myslim na tie zbytočné kilo-
watty, ktorými ti zvýhodnení pinia priestor 
rušenim. Len aby bolo 599 plus! 
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Technické fígle výrobců 
rozhlasových přijimačů 
Zájem o elektronky ještě zcela nepomi-

nul, ještě se vyrábějí a staví se s nimi nf ze-
silovače (i v PE 12/08 ”Single Ended*). 
Avšak pamětniků výrobních strategii, které 
proslavily velké firmy jako Telefunken nebo 

už moc není! Mladou generaci by 
mohly překvapit technicky promyšleně fígle 
k dosažení záměrů výrobce. 
Z původní triody se vývojem dospělo až 

k dokonale pentodě. Má větši zesilení 
a jako koncová - vlivem vysokého flat:al na 
stinici mřřice - dává 2krät větší nf výkon než 
trioda! (Ph stejném Ive třídě Al.) Vtom vý-
konu je však o něco větši zkreslení, než 
dává trioda. Pro luxusnl phjimače tu chyběla 
moderní koncová trioda. Byla proto přesně 
okopírována úspěšná 15wattová americká 
2A3, jen dostala odlišné ihavici napětí 
(4 V-) a typový znak AD1. S touto novou tri-
odou vytvořila firma Telefunken několik Jep-

přijimačú, králem mezi nimi byl ‚Big 
Ben' se 14 elektronkami s push-pullem 2x 
AD1. Take Telefunken Amerige měl 9 
elektronek, včetně AD1, měl tlašítková ladě-
ni předvolených stanic elektromotorem! 

Firma Philips zvolila jinou strategii: Vyrá-
bět cenově dostupné phjimače, vyznačujici 
se větši citlivostí i pro dálkový přijem. 
K tomuto cili využili řadu zajímavých tech-
nických figlú, o kterých málokdo ví: Síťovým 
transformátorům nestahovali ,trafoplechy' 
šrouby, ale hřebiky, jen ohnutím jejich špi-
ček. Hřebík je mnohem levnějši, nepotřebu-
je drahou matičku a nezdržuje výrobu šrou-
bováním! Philips totiž ,trafa' impregnoval 
máčením do horkého asfaltu, což blahodár-
ně zlepšilo vnitřní izolaci, také odvod tepla 
z vinutí na povrch i sálání černého povrchu. 
Transformátory nenavlhovaly, byly „nesmr-

Poznámka 0M3LU: Kedy to bolo? 
Samko píše °pat Jozefovi, 0M3HM: 

„... Rád by som mal zase svoju znač-
ku, ye*: f ju mám od rokov 1928/1929.2 
Co asi bude rok, kecf začal Samko vysie-
lať ako OK3SP. Predtým asi vysielal oko 
EC3SP. 

AI potom, v r. 1932 prišiel na rad aj 
kolega z brnenskej techniky, neskorší 
Ing. Karol Dillnberger, OK3ID, ktorý sa 
stal podnikatefom. Ešte počas štůdif 
v Brne a flask& v B. Bystrici začal s výro-
bou dielov pre amatárov - vf tlmiviek, kali-
tových kondenzátorov a postriebrených vf 

telné". Stejně by asfaltový transformator ni-
kdo nerozebíral, a tak hřebíky nevadily. 

Dalším promyšleným figlem byla volba 
nízkého mf kmitočtu v okolí 120 kHz. Při 
4krát nižšim mf kmitočtu (oproti obvyklým 
asi 480 kHz) pro propustnou ší N pásma 
9 kHz stačí i 4krät nižší Q clvek, zhruba Q 
a 20! Cívky s tak malým Q se nemusí vinout 
drahou vf licnou (kablikem 20x 0,05 CuL, 
jako pro 480 kHz) k omezení ztrát skinefek-
tem, pro 120 kHz stačí obyčejný smaltovaný 
drát! (Vf licna je speciálním způsobem ple-
tená ze smalt, drátků tak, aby každý vystři-
dal všechna mista průřezu svazku, tedy 
i stied, kam by se jinak vlivem skinefektu vf 
proud nedostal. Výrobně je vf Ilona drahá.) 

Philips ušetřil i železová jadérka k nasta-
veni indukčnosti vf cívek. Indukčnost se na-
stavovala přesně už v předvýrobš, a to za-
škrcovánim hliníkového krytu cívky tak, že 
kryt vytvářel závit nakrátko, zmenšující in-
dukčnost. Hloubka zaškrcováni se zvětšo-
vala, dokud indukčnost neklesla přesně na 
předepsanou hodnotu. Takto předem seři-
zené cívky ul nebylo třeba dolaďovat (viz 
obr. 1.) 

Pro naladění do pásma se namísto dra-
hých šroubovacích kapacitních trimrü použí-
valy jednorázové .odvinovacr kondenzáto-
ry. Na keramické trubičce byl těsně „závit 
vedle závitit navinut pocínovaný tenký drá-
tek, elektricky spojený s kostrou (zemi). 
Vůči vnitřnímu iivému" vodiči měl kapacitu 
asi 25 až 30 pF. Osovým tahem za drátek 
se tento závit po závitu odtrhával a odvíjel, 
jeho kapacita klesala až do žádaného vyla-
děni (obr. 2). Tyto úspory umožňovaly výro-
bu cenově dostupného a přesto dobrého, 
citlivého phjimače. 

Obr. I. 

# tahem 
I strhávat 

keramická 
trubič ka 

zemníci 

Obr. 2. 

Na nIzkém mf kmitočtu lze snadněji zís-
kat velké zesíleni a tím velkou citlivost. Ne-
výhodou je malá odolnost proti současnému 
přijmu tzv. zrcadlového kmitočtu. Do tako-
váho přijimače snadněji pronikne silnější 
stanice, vysílající na kmitočtu o 2 mf vyšším, 
než je naladěna žádoucí stanice. Projevuje 
se hlavně na krátkých vinách výskytem kaž-
dé stanice na dvou mistech stupnice, každá 
stanice je tam dvakrát. U profesionálního 
přijímače s kalibrovanou stupnici přijíma-
ných frekvenci by to vadilo. Běžný přijImaš 
posluchače překvapí, co je tam stanic - 
hodnotí to spiše kladně, než záporně! 

Na strednIch a dlouhých vinách zrcadlo-
vou selektivitu zlepšil vstupni pásmový filtr, 
laděný dvěma sekcemi vzduchového triálu 
3x 490 pF. Výrobní cena triálu oproti duálu 
bohatě vyvážila výsledný dojem. PřijImaš 
s triálem byl hodnocen vždy jako lepší kate-
gorie. 

Válečné období nepřálo dálkovému při-
jmu, a tak německý Telefunken vyráběl ně-
kolik typů 2Iampových superhetů (ECH11 + 
ECL11). Pro místní příjem byl i za prvé re-
publiky vyráběn jednolampový prijimač na 
reproduktor (Mikrofona Baby MK 102) s je-
dinou koncovou 9wattovou pentodou AL2 
v refleaatim zapojení. 

Elektronku AD1N vyráběla po válce 
i TESLA, v katalozích byla uváděna až do 
roku 1970! 

Jaroslav Šubert 

Obr. 3, 4. Rozhlasový prijimač Telefunken FRAM z té doby, 
s elektronkami ECH11 a ECL11 (Foto TIVX PhDr. František Pefina) 

cievok s trolitulovou izoláciou. Hned po 
ňom sa ozval další náš spolužiak z Brna, 
neskoršl Ing. Imrich Ikrényi, OK3IP (obr. 
1, 2). Býval v Zlatých Moravciach, a tak 
cez letné prázdniny mala naša trojica 
onlp - OK3SP - OK3ID častě spojenia 
v OK3 krůžku. Z práce Ing. Ikrényiho je 
známa jeho príručka o vysielacich ante-
nach. Pracoval u Spojov a v r. 1944, po-
čas Slovenského národného povstania, 
podstatne prispel k činnosti pojazdnej vy-
sielacej stanice „Slobodný vysielač Ban-
ská Bystrica'. Za (feasts v povstani sa do-
stal do koncentračného tábora, z ktorého 

sa vrátil s podlomeným zdravím. Potom 
dlhšie obdobie pracoval na Kontrolnej 
službo rádiokomunikačnej v Bratislave 
a po r. 1949 pčsobil a ko profesor na 
Strednej priemyselnej škole v Bratslave 
(Pozn. red. - nepresné, učil na priemys-
lovke v Banskej Bystrici a podstatne ne-
skär na priemysloyke v Bratislava.) Pris-
pel k zjednoteniu rádioamatérskych 
organizácii ČAV a SSKA po r. 1948. 

Nášho 60. výročia sa za spomenutých 
nedožili OK3JR a OK3IP. 

(Dokondenie nabudúce) 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  
XX. mezinárodní setkání radioamatérů v Holicích 21. - 22. 8. 2009 

Vlevo: největší náš 
radiotechnický bleší 
trh. Vpravo: z histo-
rie elektrotechniky, 
pokusy podia G el-
vaniho (filcová žába 
namočené v odd na 
měděném talířku, 
přimáčknuté ocelo-
vou vidličkou, a gal-
vanometr). Vlevo do-
le: kdo chce, může 
si v Holicích vlastno-
ručně vyrobit radio 
„Coca-Cole a odvézt si ho s sebou domů (v rámci společného projektu 
ÓRK, české ho rozhlasu a firmy Coca-Cola) 

V pátek a v sobotu 21. až 22. srpna 2009 se uskutečni pod 
patronací českého radioklubu a představitelů Pardubického kra-
je a města Holice XX. mezinárodní radioamatérské setkáni v Ho-

licích. 
programu: 

• Odborné přednášky • Prezentace českých i zahraničnIch ra-
dioamatérských organizaci • Radioamatérská prodejní výstava 
• Výstavky historické a vojenské spojovací techniky • Bleší trh 
• Předáváni cen, diplomů a pohárů za radioamatérské a sIblč-
kářske soutěže • Check point DXCC ve stánku ŠRK • Setkání 
zájmových klubů a kroužků • Vysíláni na KV i VKV z přechod-
ného vysilaciho střediska OK1KHL • Internet pro veřejnost 
s možnosti připojeni vlastniho notebooku • Ukázky provozu vy-
síláni na krátkých a velmi krátkých vinách. 

Podrobnosti a aktuality: www.oklkhl.com 

Mistrovství ävl7t dětí a mládeže v radioelektronice 
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Obr. 2. Stavba soutěžního výrobku 
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Obr. 1. Schéma zapojení jedné ze soutěžních konstrukci - časový spínač „Minutke 
od Jana Davida pro časový rozsah 1 až 99 minut 

15. - 17. května 2009 uspořádal Dům dětí a mládeže v Hradci Kralove mistrovství 
české republiky děti a mládeže v radioelektronice. Soutěž vyhlašuje MšMT ČR, organi-
začně a finančně ji zabezpečuje Český radioklub. Soutěží se ve stavbě zadaného elek-
tronického výrobku, v odborném teoretickém testu a v hodnoceni vlastního, s sebou při-
vezeného elektronického phstroja. Zúčastnilo se 12 soutšžnich družstev z 12 krajů CR 
ve třech věkových kategoriich - 21, 22 a M, celkem 34 dětí a dorostenců. Všechna 

mista obsadili soutšzíci z Moravskoslezského kraje před krajem Jihomoravským 
a Královéhradeckým. V kat. 21 zvítězil Zdeněk Kolba, v 22 šárka Vävrová a v kat. M 
Daniel Janík. Poděkováni sponzorům GM electronic, nakladatelství BEN-technická lite-
ratura, Fanda elektronik a Magistrátu města Hradec Kralove. 

191 

Vojta, OK1ZHV Obr. 3. Odborná porota při hodnocení 
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Počítač v ham-shacku LXIII 
Automatický telegrafní klíč a klávesnicový dávač Winkey 

(Pokračování) 

Obr. 3. Obsahem baleni je (shora zleva) držák baterii, deska 
s plošnými spoji a osazeným FT232RL, CD s ovladači, doku-
mentací e stavebním návodem, sáček se součástkami, kom-

pletnt skříňka a kabel USB 

Základní technické údaje 
Klišováni 

• Uživatelské rozhraní pomoci tlačitek 
nebo softwarově ovládané. 
• Rychlost 5 až 99 WPM (25 až 495 zn/ 
/min.). 
• Nastaveni rychlosti potenciometrem 
nebo softwarově, nastavitelný rozsah 
rychlosti potenciometru (od-do). 
• Nastavitelná symetrie značek (tzv. 
weighting, skoky po 2 %) v rozsahu 25 až 
75 %. 
• Nastavitelný poměr tečka/čárka. 
• Nastavitelné mezery dle Farnsworthovy 
metody. 
• Vypínatelná automatická mezera mezi 
znaky. 
• Nastavitelné přesahy PTT (0 až 2,5 s). 
• Režimy kličováni: jambický A nebo B, 
Bug, Ultimalic. 
• Zvlášť nastavitelné paměti pro tečky 
i čárky. 
• Nastavitelná kompenzace klíčováni 
až 31 ms. 
• Nastavitelná korekce prvního prvku 
znaku (tečky i čárky). 
• Nastavitelná časová citlivost pastičky. 
• Možnost přikazem zaměnit páky pas-
tičky (strany při použití jednopákové pas-
tičky). 
• Generováni čísla DSO. 
• Připoslech: UL úroveň, obdélníkový 
průběh, výstupní impedance 100 n, na-
s-avceiná frekvence. 
• Vottelný příposlech pouze pro vysiláni 
zaszčkzu. 

Obr. 4. Seek se součástkami, 
rozdělený do 4 sekci 

Obr. 5. Deska s oboustrannými plošnými spoji je opatřena 
nepájivou maskou a potiskem. SMD obvod FT232RL je již na 

desce osazen 

• Funkce HSCW, QRSS a maják. 
• HSCW: 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 
nebo 6000 zn/min. 
• QRSS: tečky v trvání 3, 6, 10, 12, 30, 
60 s. 
• Maják: Programovatelný interval: 1 až 
99 s. 

Paměť 
• Paměť s přerušitelnym napájenim 
(Non-Volatile): 232 znaků v 6 segmentech 
(4 lze přímo volit tlačítky). Zprávy mohou 
obsahovat příkazy. 
• Dynamicky alokovaná paměť pro zprá-
vy. 
• Ovládáni tlačítky na horn' stěně skříň-
ky. 
• Automatické ukládáni zpráv po jejich 
vložení do klíče. 

Softwarové ovládáni a podpora 
• 22 příkazů. 
• Podpora klávesy Backspace při zadá-
váni zpráv. 
• Zprávy v kliči lze stáhnout v textovém 
formátu a libovolně upravovat 
• Vyrovnávací paměť pro spolupráci 
s počítačem: 128 znaků. 
• Obslužně programy, umožňující zá-
kladní nastavení i bez pastičky, jsou ob-
saženy na instalačnim CD nebo je lze 
zdarma stáhnout ze stránek výrobce [1]. 
Pro vlastni provoz klIče tyto programy ne-
jsou nutné, výjimkou je ovladač USB kon-
troléru FTDI (FT232RL), který je nutný 
pro Windows. 

Software, které v současnosti podpo-
ruje Winkey: AC Log (N3FJP), CommCat 
(W6HN), CCl/X (NO5W), CQPWIN 
(AE6Y), CaRlog for LINUX (0K2C0R), 
DX4WIN, dxBase, DXLab Suite, Ham 
Radio Deluxe, KB for Max OSX 
(W6EET), Linux Daemon for WK 
(PAOR), Logger32, LuxLog, MacLogger— 
Deluxe, MixW, N1 M M Logger, PDA's 
LOGic8, RCK Log, RCS (N4PY), Rover-
Log (N1 MU), SD (E1501), StarLog, TR4W 
(UA4WLI), TRX-Manager, TurboLog, 
Win-EQE, Win-Test, WinLog32, Write-
Log a XMlog. 

Mechanické vlastnosti 
• Rozměry (včetně knoflíku, tlačítek, ko-
nektorů a nožiček): 102 x 48 x 95 mm (š x 
v x h). 
• Hmotnost g. 
• Lakovaná skřiňka (černá vypalovací 
barva) s bilým potiskem. 

Cana standardního provedení je 
68 USD, provedení HV 78 USD. Obě ver-
ze se liši jen typem použitých optických 
oddělovacích členů a hodnotami rezisto-
rů, které omezují proud, tekoucí vstupní 
diodou optočlenu. 

Pozn.: Některé transceivery mohou 
vyžadovat minimálnl odpor spinaclho prv-
ku ph zakličování, jinak k zakličováni ne-
dojde (např. FTDX-9000). Tranzistorový 
výstup optočlenu tedy nevyhovi, vyhovuji 
však polovodičová relé typu NAIS 
AQW210EH, použita ve verzi HV. Pokud 
si nejste jisti, jestli použitý optočlen „uklí-
čuje váš transceiver, objednejte si raději 
verzi HV. Pozdější výměna optočlenů za 
polovodičová relé je však kdykoli možná 
a velmi snadná. Stači vyměnit rezistory 
R7, R8, R13 a R16 (namísto 2,4 kš2 pou-
žit 680 n) a optoéleny v objímkách na-
hradit polovodičovými relé. 

Stavba klíče 
Stavebnice je zcela profesionálně 

zpracovaná do té miry, že stavbu zvládne 
naprostý začátečnik, který dokáže pájet 
mikropáječkou a rozezná od sebe sou-
částky. Obvod SMD (FT232RL) je již na 
desce osazen. Stavebnici opravdu nelze 
nic vytknout, počínaje balenim a konče 
dilenským zpracováním mechanických 
dílů. Již po rozbalení většina uživatelů za-
pochybuje, že by stavebnici na podobné 
úrovni za tuto cenu mohl nabidnout někte-
rý evropsky výrobce (o našich nemluve). 

Zkušený konstruktér postaví klíč při-
bližně za hodinu, včetně uvedeni do pro-
vozu. Buda však vhodni si rezervovat 
nejméně dvě hodiny času na softwarové 
vybaveni a nastaveni základnich parame-
trů klíče. 

(Pokračováni) RR 
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OE 

KV  

Kalendář závodů 
na srpen a září (um) 

15.-15.8. Keymen's Club (KW) CW CW 
15.-15.8. RDA Contest CW, SSS 
15.-16.8. SARTG WVV RTTY 
16.8. Závod SNP 
16.-17.8. N A Party 
22-23.8. EPC Russia DX 
29.-30.8. YO DX Contest s) 
29.-30.8. Nara Contest 
29.-30.8. cie Party 
5.9. Russian Redo RTTY 
5.9. SOB íga 

AGCW Straight Key HTP40 CW 
NI Ave DX Contest SSS 
SSS Fieldday Reg. 1. SSS 
Provozu okay KV CW 
DARC Corona 10 m DIGI 
Aktivita 160 SSS 
OM Activity CW/SSB 
European Contest (WAEDC) SSS 
Ndivita 160 CW 
OK-SSB Lived SSS 
Scandinavian kt. (SAC) CW 
QCWA DSO Party MIX 
CIS DX Contest CW/RTTY 
Scandinavian Act (SAC) SSS 
CQ VVW DX Contest RTTY 
Závod čAV CW 

5.9, 
S-6.9. 

6.9. 
6.9. 
7.9, 
12.9. 
12.-13.9. 
13.9. 
19.9. 
19.-20.9. 
19.-20.9. 
19.-20.9. 
26.27.9. 
26.-27.9. 
27.9. 

RTTY 
CW, SSS 

SSS 
PSK 
MIX 

CW,SSB 
CW, SSS 

RTTY 
SSS 

1200-12.03 
08.004303 

viz pcdm. 
04.00-06.03 
lem-osno 
03.W-03.00 
12.00-12W 
06.00-1200 
16.03-04W 
W.0024.00 
05M-07.00 
13.00-1600 
00.03-2400 
1300-13.00 
04W-06.00 
11.03-17.03 
19.33-20.30 
04.00-06.00 
00.00-2400 
19.30-20.30 
04.00-0503 
12.001200 
18.00-18.00 
1200-1200 
12W-12.00 
00.00-24.00 
18.00-19.00 

*) Podminky na webovite stránce získa-
né přes google -) yo dx contest jsou sta-
re a neplatné!! 

Podmínky většiny našich i mezinárod-
nich závodů jsou ke stažení na interneto-
vých stránkách www.aradio.cz. Vzhle-
dem k častým změnám doporučujeme 
kontrolu údajů na stránkách pořadatelů. 

Pořadatelem závodu SAC je letos 
norská organizace NRRL, adresa pro pa-
pírové deniky: LA4YW, Liv Johansen, 
Kolstadtuned 4C, NO-7098 Saupstad, 
Norway. 
U CQ WW RTTY závodu jsou pod-

minky podobné jako u ostatních CQ zá-
vodů, ale jedním bodem se hodnoti i spo-
jenl s vlastní zemi a dvěma body spojeni 
s ostatními zeměmi na kontinentě. Koso-
vo v tomto závodě platí za samostatný 
násobič! 

Adresy k odesílání deníků pies Internet 

(Zkontrolujte před odesláním pdrno u pořa-
datele!) 

AGCW S. Key: htp@agcw.de 
Alara: alaracontest@wia.org.au 
All Asia: aaph@jartorjp 
CAV: contest@c-a-v.com 
CIS DX: ut7fp@srars.org 
Corona: dl9qs@darc.de 
EPC: contest@epc-ru.ru 
KCJ: kcj-log@kcj-cw.com 
Ohio Party: logs@oqp.us 
OM Activity: omac@pobox.sk 
Prov, aktiv: formulář na webu ok1hcg 
RDA: rx3rc@maitru 
Russian RTTY: contest@radio.ru 
SAC, CW část saccw@nrrtno 
SAC, SSB část: sacssb@nriino 
SARTG RTTY: contest@sartgcom 
SSS liga: ssbliga@nagano.cz 
OK SSS: OKSSB@crk.cz 
WAEDC SSS: waessb@dxhtderc.de 
CQ WW RTTY: itty@cgww.com 
YO-DX: yodx_contest@hamradio.ro 

Mlfr-; 

errs .-r4 oki,,,, 7%4 .., • . .. 

••• 

Velká DX expedice 
opět s naší účastí 

Po deist pauze (naposled pravděpo-
dobně T32. T33) se účastni opět OK 
amatér expedice do vzácné země v Oce-
ánii. I když se vzhledem k dosavadnímu 
vývoji nedají očekávat podmínky pro prá-
ci na 24 - 28 MHz, i v začátku roku, kdy 
se trvale držely údaje o slunečním toku na 
hodnotách 70 nebo méně, signály od ně-
kterých stanic z Havaje a dalších v Oceá-
nii procházely na 14 MHz a občas krátko-
době i na 18 MHz. Pochopitelně pásma 7, 
10 a 14 MHz budou pro Evropu nejzají-
mavější, expedice však bude mít s sebou 
vybaveni i pro 56 MHz. 

Ostrovy Midway jsou v Evropě na 13. 
mistě nejžádanšjšlch zemí a vzhledem 
k tomu, že se jedná o velmi přísné střeže-
nou přírodní rezervaci, je získání povole-
ni k desetidenní návštěvě pro velký tým 
operátorů (předběžně se hove o 19 li-
dech) velkým úspěchem. Mimo našeho 
°M KT se z Evropy expedice účastní ješ-
tě DJ9ZB, který je spojením s OK stani-
cemi rovněž nakloněn, a EA1IR. Celá ex-
pedice by se měla uskutečnit někdy 
v době od 5. do 19. řijna 2009. Od pro-
since do února je tam „zimniu období 

kdy spadne většina z celoročních deš-
ťových srážek (průměrné rišco málo ores 
1000 mm). 

Korálové ostrovy Midway leží na 28 
12 's. š.a 177 22 ' z. d. (údaj ze stránek 
CIA), a to 2334 km na SZ od Honolulu - 
asi v 1/3 cesty z Honolulu do Tokia. Roz-
kládají se sice na poměrně velkém území 
2355 km2, ovšem z vody vystupují jen po-
měrně male ostrůvky o celkové ploše 
pouhých 6,2 km2. Dva největší se jmenu-
ji Sand Island (Písečný) a Eastern Island 
(Východní). 

žije tam průměrně 40 osob, která za-
jišťuji provoz a servis pro návštěvníky' 
kteří na ostrov pficházeji předně za úče-
lem vědeckých pozorování, ale jsou tam 
take organizovány krátkodobé prohlídky 
a fotografováni endemickych druhů ptac-
tva a mořských živočichů pro turisty. Při-
stup na ostrovy je dobrý i letecky', neboť 
tam existuji 3 letiště, jedno dokonce s asi 
2,5 km dlouhou zpevněnou plochou je 
udržováno pro příp. nouzová přistání leta-
del, létajících přes Pacifik. 

Jako prvé si nárokovalo ostrovy za 
svě území Havajské království roku 
1862. Spojené státy prohlásily tyto ostro-
vy za své území v roce 1867, první oby-
vatelé tam přišli v roce 1903 v době, kdy 
byly kladeny prvé transpacifické teleko-
munikačni kabely. Od roku 1935 sloužily 
k tankování letadel, která létala rates Peel-
/1k, a svou proslulost získaly za 2. světové 
války, kdy v jejich blízkosti svedly rozho-
dující bitvu americké a japonské námořní 
síly. Zajimavý popis válečných událostí 
v této oblasti najdete česky na http://dru-
ha.svetova.cz/clanky/1942/midway/ . 
Jako vojenská námořní základna přestaly 
ostrovy Midway sloužit v roce 1993, do té 

doby se tam čas od času vyskytoval něja-
ký v posádce. 

Poněvadž je toto územl jako DXCC 
entita velmi žádané a pro nové radioama-
téry a příznivce digitálnich provozů to 
bude vůbec prvá příležitost k navázání 
spojeni, předpokládají, že nejméně jedno 
z pěti (možná šesti) pracovišť bude trvale 
pracovat v pásmu 20 m a směrovat do 
oblastí, kam budou v danou dobu dobre 
podmínky. Velkou pozornost však věnuji 
i spodním pásmům a RTTY provozu. Pre-
prava zařízení se uskuteční v předstihu 
lodí, výprava si na poslední část cesty 
must pronajmout letadlo a celkové nákla-
dy pro expedici budou velmi velké, proto 
žádají o dobrovolný příspěvek. Způsob, 
jak jej poskytnout, najdete na webových 
stránkách expedice 

www.midway2009.com 
Budou tam průběžně zveřejňovány 

i poslední novinky a po zahájeni expedice 
take online log. 

OX 

VKV  

Kalendář závodů - 
na září (um) 

1.9. VW aktivita; NA') 144 MHz 17.W-21.W 
5.-6.9.IARU Region 1-VHF Contest 2)144 MHz14.00-14.00 
8.9. WV aktivita; NA 432 MHz 17.W-21.W 
10.9. VKIlaktivita; NA 50 MHz 17.W-21.W 
12.9. FM Contest 144 a 432 MHz 08W-10W 
12.-13.9. Contest EME - CW a SSB 00.W-24.W 

144 MHz a výše 
12-13.9. Contest IARU Reg. 1 - ATV 14.00-14W 

432 MHz a výše 
13.9. Contest d. Province Ratline 50 MHz 07.W-15.W 
15.9. VKValdivita, NA 1,3 GHz 17.W-21.W 
17.9. VINaktivita, NA 70 MHz 17.00-21.00 
19.9. AGCW VHF-UHF contest 432 MHz 16.00-19.00 
20.9. Contest Ledo PSK31 50 MHz 08.00-12.00 
20.9. Provozni WV aktiv 144 Mliz-76 GHz 08.00-11.00 
20.9. Mistr. CR deli 144 MHz-10 GHz 08.00-11.00 
20.9. DU R Activity Cont 432 MHz-76 GHz 08.00-11.00 
22.9. VKV aktivita; NA mikreAn. pásma 17.00-2100 
26.9. AGCW CW Contest 144MHz 1600-192 
26.9. AGCW CW Contest 432 MHz 19.00-21.00 

')NA - zkratka pro soutěž „Nordic Activity' 
2) Deníky na e-rnail: vkvlogy@crk.cz, 
on-line: ykyzavody.moravany.com 

OK1DVA 

Obr. /. Zařízeni pro mikrovinná pásma 
DL4BBU. Jejich konstruktér Peter Hoerig 
(Dorsten, ex DM2DTN) byl v 70. letech 
minulého stolen aktérem prvního spojeni 
OK- DM tr pásmu 1296 MHz s OK1AlY 
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Obr. 1. Porovnání předpovědi z 8. 5. 2009 s předchozími 

8. května 2009 ve 12.03 PM vydalo 
NOAA/SWPC aktualizovanou předpověď 
[3] vývoje zřejmě již současného, 24. slu-
nečnlho cyklu. Panel se konsensuálnš 
usnesl na dvou věcech: že (mimořádně 
dlouhé a hluboké) minimum patrně pro-
běhlo vloni v prosinci (i když jsou v květnu 
2009 pochopitelné známy vyhlazenš dva-
náctiměsíční průměry člsel slunečních 
skvrn jen do října 2008) a že 24. cyklus 
vyvrcholí maximem o něco později a níže, 
než jsme ještě nedávno čekali — v květnu 
roku 2013 s R = 90. Pozor, je to jen sho-
da názorů, nikoli jednomyslné rozhodnutí 
a již vůbec ne výsledek vědeckého postu-
pu — ten nebude možný dříve, než bude-
me vědět, proč se sluneční aktivita meni 
v pozorovaných cyklech! 

Vyjde-li tato předpověd, bude cyklus 
čislo 24 nejnižší po cyklu číslo 16, který 
vrcholil s vyhlazeným c'istern skvrn 78 
v roce 1928, a devátý nejnižší od poloviny 
18. století, odkdy jsou cykly počítány. 
Přesto ale bude i tak dost vysoký k tornu, 
aby slušně oživil horn' pásma KV a leckdy 
i šestimetr (osobně se ale domnívám, že 
bude vyšší — pozn. aut.). 

Dalším a pro lidstvo daleko důleži-
tějším aspektem je vliv bouři na Slunci 
a v zemské magnetosféře na pozemské 
technologie. Ty jsou stale složitější a tim 
pádem i snáze ohrozitelné — a navíc dnes 
již globálně rozšířené. V každém případě 
budeme za pár let svědky takových kolap-
sů různých sítí (např. sdělovacích, ener-
getických, dopravnich a nafto- a plyno-

dných), o jakých se nám dosud 
nezdálo. Příkladem může být rok 1859, 
kdy proběhlo podobně vysoké maximum, 
take' čekáme v roce 2013. Tehdy bylo 
možno při světle od polární záře číst novi-
ny a současně již docházelo ke zkratům 
telegrafních vedeni. A protože ,,každá leg-
race něco stojr, čekáme při velkých po-
ruchách v maximu 24. cyklu škody o ně-
kolik řádů vyšší oproti nejsilnějšim 
hurikánům. 

Pokud skonči cyklus č. 23 v prosinci 
2008, bude nejdelší od roku 1823 a třeti 
nejdelší od roku 1755. Občas se někteřl 
lidé podivuji tomu, jak se předpověď ma-
xima 24. cyklu od roku 2007 stale oddalu-
je a snižuje. Není na tom nic divného — 

2C0 

Prehled sluneCni aktřrity v cyldectrlaž 23 a piedpavéd cyklu t. 24 
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- 
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Pozedowri Ole Freentekt 

Obr. 2. čisto skvrn v éře pravidelných pozorování Slunce 

přesně tak funguje tzv. „metoda geomag-
netického prekurzoru° (sám JI dávám 
přednost již od 80. let, i když tehdy se o ni 
ještě nepsalo). Funguje tak, že čím klid-
nější je období minima, tím nižší je násle-
dující cyklus — a naopak. Krátký po-
pis, využívající historie polárních září, 
najdete v knize [6], přičemž text vznikl 
před téměř třiceti lety. 

Patrně i diky popsaným nebezpečím 
jen v roce 2008 samotné SWPC ziskalo 
1700 nových odběratelů ze 150 zemi pro 
varování, výstrahy, zprávy a další pro-
dukty. Mezi nimi jsou krizoví manažeři le-
teckých a dalších dopravních společnos-
tí, státnici úřadů, ropných společnosti 
a jaderných elektráren. Jak pravil ředitel 
SWPC Tom Bogdan: _Rust počtu našich 
zákazniků odráží dnešní realitu, kdy jsou 
všechny sektory společnosti závislé na 
pokročilých a prostorově rozsáhlých tech-
nologiich*. 

Výrazně přesněji předpovídat sluneč-
ni cykly, počasí, změny ionosférického 
šíření rádiových yin a podobně složité 
nelineární jevy nebude možné v tomto 
vesmíru zřejmě nikdy. Což vime od oka-
mžiku, kdy byl jako další alternativa kau-
zálniho modelu objeven tzv. determinis-
ticky chaos. Víme tak, kde jsou hranice 
přesnosti předpovědi. Při jejich hodnoce-
ni vhodni mit na zřeteli, że jsou jen 
jednim z výsledků současného stavu po-
znání a jejich publikace je pokaždé rizi-
kem, do kterého je málokterý vědec ocho-
ten jít. Výjimek si osobně vážím. 

Zdroje 

[1] http://www.swpc.noaa.gov/SolarCycle 
/index.html 
[2] http://www.noaanews.noaa.gov/sto-
ries2009/20090508_solarstorm.html 
[3] http://www.spaceweathencornéheadli-
nes/y2009/08may_noaaprediclion.php 
[4] http://wattsupwiththatcom/2009/05/ 
08/noaa-swpc-solar-cycle-24-prediction-
update-released-may-8-2009/ 
[5] Pokorný, Pavel: Deterministický cha-
os — plod počitačove fyziky. Čs. časopis 
pro fyziku 6/2008, od s. 328. 
[6] Danes, J. a kol.: Amatérská radio-

technika a elektronika. Praha, Nage voj-
sko 1984, 1. díl, s. 204 — 205. 

Seznam zkratek: 

SWPC — Space Weather Prediction Cen-
ter; 
NOAA— National Oceanic and Atmosphe-
ric Administration; 
R — relativní číslo slunečních skvrn, též 
Wolfovo číslo získáme, když vynásoblme 
deseti počet skupin skvrn na slunečním 
disku (G) a přičteme počet jednotlivých 
skvrn (F), a to včetně skvrn ve skupi-
nách: R = 10. G + F. 

Ing. František Janda, OK1H H 

aj írnavosti 

• Pravděpodobně nejmladším držitelem 
diplomu DXCC je Tristan Rube, KJ4B[W, 
ze státu Tennessee, který získal tento di-
plom již v listopadu minulého roku, ve 
věku 9 let. Jeho otcem je K4XG, který na-
psal, že prvých 2500 spojení jeho syn na-
vázal během pěti měsíců po získání mož-
nosti pracovat na KV pásmech. Ličastni 
se závodů — jak domácích tak zahranič-
nich, dnes již mä potvrzeno 126 zeml 
a získal také diplom WAS. 
• Doposud každoročně vydávaný ZL call-
book v tištěné podobě se tentokrát dočká 
pouze digitální podoby na CD. Navíc 
bude možné si celý obsah stáhnout ze 
stránek www.nzart. org.nz v PDF formátě. 
Kromě adres všech ZL stanic obsahuje 
i adresy dalšich amatérů z některých ost-
rovních zemí patřicich do Oceania. 
• Firma Sprague-Goodman Electronics 
vyvinula speciálnl proměnné kondenzáto-
ry, ve kterých je místo obvyklé tetionové 
fólie použita speciální keramika. Jejich 
vlastnosti jsou zatím nevídané - pracuji 
v rozsahu teplot téměř od absolutní nuly 
(4 K) a s pracovním napitím do 7500 V. 
Podle katalogu firma nabízl oblast kapa-
citních změn od 1...10 pF do 5...100 pF 
(viz www.spreguegoodmen.com/pdfs/ 
sgnm.pdf ). 

QX 
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CENÍK INZERCE (barevná/full colour - Kč/Czk) 
The price list of advertisements in the Praktická elektronika A Radio Journal 

213 strany 

213 of page 

Czk 

1/2 s 1 strany 

112 of page 

11.760 Czk 

celá strana 
full page 

23.520 Czk 112 x 264 mm 15.670 171 x130 mm 171 x2S4 mm 

116 strany 

1/6 of page 

1/4 strany 

1/4 of page • 

1 ni 1/3 strany 

113 of page 

112x63mm 54 x130mm 

3.910 Czk 
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7.830 Czk 

171x63mm 83x130mm 

5.880 Czk 

The banner on our web site 
www. aradio.cz 
costs 5.000 Czk per month. 
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1.950 Czk 
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S levy při opakované inzerci 
Ve 3 a více číslech se sazba snižuje o 5 % 
V 6 a vice číslech se sazba snižuje o 10 % 

Při celoroční inzerci se sazba snižuje o 20 % 

The reduced prices on the repeating 
In 3 and more issues minus 5 % 
In 6 and more issues minus 10 % 
In 12 issues per one year minus 20 % 

Podklady pro inzerci přiji-
marne ve výstupnich forma-
tech PDF, JPG v rozlišení 
150 LPI (300 DPI) na adrese 

pe@aradio.cz 

The bases for advertise-
ments please send us in the 
POF or JPG formats with the 
resolution of 150 LPI (300 DPI). 
Our address: 

pe@aradio.cz 

Všechny ceny jsou bez DPH. All the prices are without VAT. 

Kontakt: AMARO, spol. s r. o., Zborovská 27, 150 00 Praha 5; tel. 257 317 311, 13; e•mail: pe@aradioicz 

Contacts: AMARO, Zborovská 27, 150 00 Praha 5, Czech Republic; tel. +420 257 317 311, 13; 
e•mail: pe@aradio.cz 

Seznam inzerentů v PE 08/2009 
AEC - TV technika   
AME - elektronické přístroje a součástky 
AV-ELMAK - elektronické přístroje 
BS ACOUSTIC - ozyučovaci technika   
BUČEK - elektronické součástky 
DEXON - reproduktory  
DIAMETRAL - laboratorní nábytek a přístroje   
ELEKTROSOUND - plošné spoje, el. součástky 
ELEX - elektronické součástky aj.   
ELFA- optoelektronická čidla   
ELIX - radiostanice   
ELNEC - programátory aj.  
ELTIP - elektrosoučástky  

 IV 
 X 

XI 
 VII 

VI 
III 

xii 
XI 

XIII 
V 

XIII 
OE XI 

ERA components - elektronické součástky X 
EZK - elektronické součástky a stavebnice  VI 
GES - elektronické součástky II 
GM electronic - elektronické součástky  VIII, IX 
Hanzal Josef - BitScope  XII 
JABLOTRON - zabezpečovací a řidici technika  I 
KONEKTORY BRNO - konektory XII 
LSD 2000 - český návrhový systém pro elektroniku  XIII 
MEDER - reli XI 
PaPouch - měřici a komunikační technika VI 
P + V ELECTRONIC - vinuté díly pro elektroniku XI 
PHOBOS - přístupové systémy XII 
T.E.I. - Formica XIII 
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rSEMICONDUCTOR , Union 
zdokonalené alternativy obvodů MAXIM 
. evnintrertre. . 

All Parts: ±15kV ESO-Protected, 2 Transmitters, 2 Receivers Cena Kč bez DPH 
PUniOn 

• zdokonalený fail-safe 
odpovídá nové revizi 
F normy EIA/TIA-232 

Power Supply Data Rate Shut-down Temp. Range Union Semi. Maxim 1.000ks 10.000ks 

5V 1.130/0 120 kbps no 

-40°C to +85°C 
UM202EESE+T MAX202EESE+T 8,75 5,30 

UM202EEPE+ MAX202EEPE+ 12,72 7,95. 

-40°C to +85°C 
UM232EESE+T MAX232EESE+T 7,70 4,80 

UM232EEPE+ MAX232EEPE+ 8,20 5,40 

3.0 to 5.5V 250 kbps 

no -40°C to +85°C 

UM3232EEUE+T MAX3232EEUE+T 12,72 
7,95 

UM3232EESE+T MAX3232EESE+T 12,72 7,95 

UM3232EEPE+ MAX3232EEPE+ 12,72 7,95 

yes -40°C to +85°C 

UM3222EEUP+T MAX3222EEUP+T 12,72 7,95 

UM3222EEAP+T MAX3222EEAP+T 12,72 7,95 

UM3222EEPN+ i MAX3222EEPN+ 12,72 7,95 

• -rreeme - 
All Parts: ±15kV ESO-Protected, 1 Transmitter, 1 Receiver, Half Duplex Cena Kč bez DPH 

PUninn 

• větší rozkmit difer-
enciálniho signálu 

Power Supply Data Rate Shut-down Temp. Range Union Semi. Maxim 1.000ks 10.000ks 

5V ±5% 

0.5 Mbps yes -40°C to +85°C 
UM3085EESA+T MAX3085EESA+T 12,72 7,95 

UM3085EEPA+ MAX3085EEPA+ 13,50 8,40 

2.5 Mbps yes -40°C to +85°C 
UM3088EESA+T MAX3088EESA+T 12,72 7,95 
UM3088EEPA+ MAX3088EEPA+ 13,50 8,40 

3.3V ±0.3V 

0.5 Mbps yes -40°C to +85°C 
UM3483EESA+T 
- 

MAX3483EESA+T 20,40 12,50 

UM3483EEPA+ MAX3483EEPA+ 21,50 13,00 

2.5 Mbps yes -40°C to +85°C 
UM3486EESA+T MAX3486EESA+T 20,40 12,50 

UM3486EEPA+ MAX3486EEPA+ 21,50 13,00 

• • i • • • • • 

Reset Voltage Package Cena Kč bez DPH 

x y Temp. Range Union Semi. Maxim 1.000ks 10.000ks Plinhin 

L: 4.63V 

M: 4.38V 
UM809xy MAX809xy • větsi rozsah napiti 1V - 10V 

.1: 4.00V 
S SOT23-3 
P.  . SC70-3 -40°C to 105°C 

Active-Low Active-Low 
7,70 3,75 

• menší spotřeba 5 pA 
T: 3.08V 

5: 2.93V UM810xy MAX810xy 

R: 2.63V 
Active-High Active-High 

Z: 2.32V 

Pozn.: ceny se odvíjí od aktuálního kurzu koruny, zde uvedené ceny jsou platné počátkem července 2009 
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Connect lne • bezdrátová náhrada Ethernet kabeld* 
• IP konektivita pro jakoukoli aplikaci 
• přenos UART přes WiFi nebo LAN* 
• SSL a HTTPS pro Vaše aplikace 

' pouze Nano LANReacrim 
" pouze Nano WiReachim 
+ Socket iWiFi'm 

Nano LANReachTM 
Nano SocketLANTM Nano Wi Reachtm 

The Device Networking Authority 

Nano Socket iWiFiTm Mini Socket iWiFirm Secure Socket RA/WiTm 

Cena Kc bez DPH/ kus 805-I 785 1.250 1.350.- 1.190,- I 1.190,-

WiF, crimset Marvell 88W8686 802.11 big WiFI chipset 

VF konektor U.FL integrovaná antena SMA (M) U FL 

LAN konektor RJ 45 

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

Vykon 5 dBm 

Security SSL3/TLS1, HTTPS. FTPS. 
RSA, AES-128/256, 3DES, 

RC-4, SHA-1, MD-5 

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

WEP, WPA/WPA2 

Protokoly ARP ICMP, IP UDP TCP, DHCP client/server, DNS, NT?, SMTP, POP3, MIME, HTTP, HTTPS, FTP a Telnet, uživatelský a konfiguračnI Web Server 

Harder. akcelerované 
protokoly 

AES, 3DES and SHA 

MaX. počet sonata 10 současně otevřených socketö 

Procesor Chip" CO2144 iChipTM CO2128 

Rozměry 35.0 25,0 x 17,4 mm 33,8 x 18,0 x 5,5 mm 45,0 x 25,00 x 7.3 rnm 41,0 x 31,5 x 5,0 mm 64,5 x 27,4 x 6,6 mm 

Interlace UART (Px, Tx, ATS, CTS), USB, SPI RMII UART (Rx, Tx, ATS, CTS) 

Host Data Rate UART: max. 3Mbps SPI: max. 12Mbps UART: max. 3Mbps 

Typické aplikace přenos P3232/485 přes Ethernet 
SSL zabezpečeni pro M2M 

Web Server 256kB 

přenos RS232/485 ores WW1, SSL zabezpečená pro M2M 
bezdrátová náhrada LAN kabelu LAN-to-WiF1 Bridge 

Web Server 256kB 

přenos RS232/485 přes WWI, SSL zabezpečeni pro M2M 
Web Server 256kB . 

Napájeni. tepi rozsah 3,3 V (+MO %), -40° až 85° C 

Certifikace 

CerrivelOreanclinSefethnerigianoil-brailii-gegeasukeente 
gfflowlialeelesma MKS. Fen ewes worebiliweptwee 

eiAmiclY Kern ketivrinengle0~leoleenori 'mete awdd*Willidlitorirkwhintt 
SerPlwisekiivelouigetšmegeorealuareviewiee*Nrenet ketai wasny• 

enektereribšel Mal arkteneleWnOESii 

spezial electronic 

unpile; 

CE, FCC, RoHS 

dgennegiOnivranigingiveMeniudulymee.loeketivolWirýväNano 
Villviiien-komeetnise6uniastANnegickilyitnensingieviegewva-
raerentienekprierworlienimlnyMeeileffeetteettelgWinefiestAN-1).WIFI. 

Kowelernietflevýnektittertneeeiteureennevent 

kW. Zminii ro 

vp. 
spezial electronic tel.: 233 326 621 
Wuttke Immobilien KG, os. 233 326,622 
Šárecká 22/1931 fax: 233 326 623 
160 00 Praha 6 e-mail: spezial©spezial.Cz 
Česká republika intemet: www.speziaLa 


