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NM ROZHOVOR' f 

s panem Alešem Ondroyšikem, 
zástupcem firmy Fulgur Bauman 
o jejich sortimentu. 

Jaká je v současnosti nabídka 
vaši firmy a jaké je portfólio fi-
rem, které zastupujete? 

Firma Fulgur Battman má v sorti-
mento celou řadu akumulátorů a ba-
terii Panasonic - počínaje alkalickými, 
přes olověné, lithiové a v neposlední 
řadě také lithium-iontové. Dalšími 
distribuovanými značkami jsou akumu-
látory, nabíječe a zdroje Ansmann; 
měniče a zdroje firmy Mascot; olověné 
akumulátory firem Fiamm, CTM, Ge-
nesis a nové od tohoto roku Famm. 
Rozšířeni sortimentu olověných aku-
mulátorů nám přineslo mnoho no-
vých iákazniků, jelikož nyní umíme 
poktrcelou škálu typů - od 0,8 až do 
3000 Ah v různých cenových hladi-
nách. Pro velké systémy zálohování 
olověnými akumulátory jsme začali 
dodávat i plechové ,,kabinety" nebo 
stojany s pojistkami a odpojovači. Na 
()rani zákazníka jsme dnes již schopni 
celý systém navrhnout a kompletně 
dodat (včetně propojovacích kabelů) 
až na místo určení. Spolupracujeme 
s firmou, která nám zařízení odborné 

zapojí a po dobu životnosti provádí 
pravidelný servis a měřeni. . 

Dalšími produkty jsou testery aku-
mulátorů Cadex a ACT meter, celá řada 
akumulátorů a baterii Saft, Sanyo, 
Maxell, Varta a Tadiran. 

Novä jsme se stali také distributo-
ry americké firmy General Electric. 
Dodáváme na trh její systémy nepře-
tržitého napájení (UPS) v tale výko-
nové řadě. UPS držíme skladem i po-
kud se jedná o větší výkony, takže 
distribuce a dodávka atna místo in-
stalace je velmi rychlá. 

Toto je většinou obchod, ale 
mate take svou výrobu? 

Samozřejmě a stále ji rozvíjíme. 
Nate dlouholeté zkušenosti využívá-
me při vývoji a výrobě akumulátoro-
vých sestav jakéhokoli chemického 
složení na přáni zákazníka. Dle zadáni 
vyvineme a vyrobíme akumulátoro-
vou sestavu, která je opatřena všemi 
bezpečnostními prvky, které spine 
světové požadavky v tomto oboru. 
Všechny bezpečnostní prvky jsou tes-
továny - spolupracujeme se zkušeb-
ními laboratořemi. Vždy pracujeme 
současně na několika projektech 
a stále se snažíme nacházet nové 
možnosti. Nejčastěji jsou to projekty 
pro chemický, vojenský, WM a spo-
třební průmysl. 

Zabýváme se take i repasemi aku-
mulátorů do notebooků, ručního ná-
řadí a veškerých elektrických pří-
strojů poháněných akumulátorovými 
npacky. 

Lithium-Ion Development Road Map 
*Energy Density R18650 Size (0.2C/Typical) for Laptop PC 
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Do konce letošního roku, pokud 
se to podaří, bychom chtěli naši výrobu 
certifikovat firmou Panasonic jako 
sedmou certifikovanou výrobní linku 
sestav Li-Ion Panasonic v Evropě. 
Nese to s sebou spoustu změn v sys-
tému výroby a přípravu různých směr-
nic, postupů a technologidkých řeše-
ní. Panasonic v prní řadě dbá velmi 
na bezpečnost akumulátoru a do vý-
voje investuje obrovské prostředky. 
V letošním roce by měl být uve-

den na trh Li-Ion akumulátor s novým 
elektrolytem a novou vnitřní struktu-
rou pro zvýšeni bezpečnosti. Jen pro 
zajfmavost - Panasonic v scučasné 
době jíž pracuje na akumulátoru o ka-
pacitě 3100 mAh v pouzdře stan-
dardního Li-Ion akumulátoru o prů-
měru 18 mm a deice 65 mm. Další 
novinkou v produkci Li-Ion jsou aku-
mulátory velkých výkonů pro napá-
jená ručního nářadí. Jde o velikosti 
18650 a 26650. 

Distribuce je u Panasonicu kontro-
lována a akumulátory dodány pouze 
certifikované firm& 

Naše výroba Li-Ion sestav je pojiš-
těna na 5 mil. USD proti škodám způ-
sobeným průmyslovou výrobou. 

V jakém stavu je nyní váš malo-
obchodní prodej? 

Provozujeme pět maloobchod-
ních prodejen v Praze, Br* Ostra-
vě, Olomouci a Českých Budějovi-
cích, ve kterých si lze celý sortiment 
nabízeného zboží zakoupit, popřípa-
dě si zadat repasi akumulátorové 
sestavy. Každá z našich prodejen je 
vybavena technikou, umožňující ji usku-
tečnit. 

Samozřejmě máme take internetový 
obchod na www.fulgurbattman.cz. 

Vidy naše čtenáře velmi zajima-
ly produkty firmy Ansmann pro 
jejich technickou pokrokovost 
a dokonalé provedení. Co je no-
vella v jejich sortimentu? 

Máte pravdu, firma Ansmann má 
opět několik novinek. Hlavně bych 
chtěl poukázat na tester akumulátorů 
Energy XC3000. Je to multifunkční 
zařízení určené pro nabíjeni a testo-
vání akumulátorů NiCd, NiMH, Li-Ion 
a Li-pol. Umožňuje nabíjet a testovat 
1 až 8 článků (podle velikosti vlože-
ných článků) v každé pozici samo-
statně a s jiným programem. Je mož-
né současně nabíjet, vybíjet, testovat 
akumulátor (nabití, vybití, nabití) nebo 
nastavit cyklování 1 až 10 cyklů nabi-
ti a vybití. Nabíjecí proud u válcových 
článků PA, C a D je možné nastavit 
na 1 nebo 2 A, pro články velikosti 
AAA 250 nebo 500 mA, vybfjeci 
proud je automaticky nastaven na 
polovinu nabíjecího proudu. V průbě-
hu testu lze na displeji sledovat napě-
tí, nabíjecí nebo vybíjecí proud, ka-
pacitu a dobu nabíjeni. Součástí 

tory Ansmann, s kapacitou zvýšenou 
téměř o 20 %, vám takový komfort 
poskytnou. 

testeru je zvláštní pozice pro testování 
9 V akumulátorů nebo akumulátorů 
do fotoaparátů, videokamer, mobil-
filch telefonů, PDA a mnoha dalších 
aplikací. Nabíjecí proud je pro baterii 
9 V 75 mA a pro Li-Ion a Li-pol je to 
700 mA. Výsledkem testu ve všech 
pozicích je informace o poslední ka-
pacitě, dosažené při vybíjeni. Sou-
částí je take integrovaný tester pro 
rychlé testování stavu baterií a aku-
mulátorů všech možných chemických 
složení, velikosti a tvarů. Po přiložení 
testované baterie se zobrazí na dis-
pleji napětí a stav kapacity v %. Tes-
ter Ansmann Energy XC 3000 je ideal-
ním zařízením pro ty uživatele, kteří 
používají vice typů akumulátorů. 

Další novinkou jsou NiMH akumu-
látory Ansmann AA 2500 mAh typu 
maxEplus. Ansmann je jedním z prv-
ních výrobců, který prostřednictvím 
naši společnosti uvádí na trh tuto 
novou kapacitu NiMH akumulátorů 
s potlačeným samovybíjením. Jedná 
se o tzv. ,rzázračné baterie" (např. u fir-
my Sanyo se nazývají Enelop), které 
se prodávají piednabité a při sklado-
váni v nabitém stavu jsou schopny 
uchovat energii až 5 let. Doposud se 
tyto akumulátory prodávaly v kapaci-
tách 2000 nebo 2100 mAh a jejich 
výborné vlastnosti, které jsou vhodná 
především pro „běžné" uživatele, pře-
svědčily mnoho spotřebitelů. Drtivá 
většina zákazníků po jejich vyzkoušení 
už jiné akumulátory nekupuje. Je vel-
kou výhodou, když po několika mě-
sících potřebujete digitální fotoapa-
rát nebo jinou elektronickou aplikaci, 
a ona funguje bez předchozí potřeby 
akumulátory nabíjet. Nové akumulá-

Něco jsem zaslechl o technolo-
gii Zero Watt. 0 co se jedná? 

V současné době je modern( a ur-
čitě i velmi prospěšné zabývat se 
úsporami energie. Firma Ansmann 
jako první výrobce začala aplikovat 
moderní, energeticky úsporné tech-
nologie do svých výrobků, především 
nabíječek. Poznáte je podle zeleného 
označení Zero Watt. Princip spočívá 
v tom, že po úpiném nabití akumulá-
torů se v krátké době zařízení samo 
zcela odpojí od zdroje energie, má 
nulovou spotřebu i v tzv. „stand by° 
režimu. Možná se vám zdá, že se jed-
ná o zanedbatelnou úsporu energie, 
ale pokud si uvědomíte, kolik nabíje-
ček je v provozu, tak už se na něja-
kou tu „kilowatthodinu" úspor dosta-
neme. V současnosti je na trhu první 
z rady nabíječů, Ansmann POWER-
LINE 4 Zero Watt a další budou ná-
sledovat. 

Ansmann připravuje i dalšIvýrob-
ky s technologii Zero Watt, např. uni-
verzální nabíječku pro mobilní telefony 
a iPod. Odpojí se od sitš na nulovou 
spotřebu v okamžiku, kdy nabijecl 
proud poklesne pod 20 mA, nebo se 
odpojí kabel od nabljeného zařízení. 

Postupně se budeme s technolo-
gii Zero Watt setkávat v celé radě 
dalších zařízeni, které bude Ansmann 
uvádět na trh. 

Děkuji vám za rozhovor. 

Připravil Ing. Josef Kellner. 



SVĚTOZOR 

Měnic DC/DC 
pro autoelektroniku 

Firma Texas Instruments (www.ti. 
com) uvedla na trh nový řídicí obvod 
pro snižovací měniče DC/DC s indukč-
nosti, určený zvláště pro použití v au-
tomobilové elektronice. Obvod pracu-
je při vstupním napětí 3,6 až 48 V 
a odolává napěťovým rázům až 60 V. 
Regulované výstupní napětí lze nasta-
vit v rozsahu 0,9 až 18 V, zátěž může 
odebírat až 3 A. Pracovní kmitočet 
200 kHz až 2,2 MHz umožňuje použít 
menši externí součástky a tak zmen-
šit plochu desky s plošnými spoji, ale 
i snížit cenu zdroje. Vestavěn je na* 
tový hlídací obvod i ochrany proti zkra-
tu, proudovému a tepelnému přetíže-
ní. Velmi malý klidový proud 65 pA 
a úsporný režim standby zmenšují 
spotřebu z baterie vozu. TPS54362-Q1 
je umístěn ve 20vývodovém pouzdře 
HTSSOP PowerPad. Z řady možných 
aplikaci nového 10 lze uvést napájeni 
řídicích a navigačních systémů auto-
mobilů, zábavní elektroniky a dalších 
zařízení napájených z baterii. 

60-V integrated DC/DC 
converter for automotive 

Power 
Management 
TPS54362-01 

TEXAS 
ir INSIRLIMENTS 

Přesný nízkoěumový operační 
zesilovač pro vysoké napětí 

Firma Maxim (www.maxim-ic.com) 
uvedla novou řadu operačních zesilo-
vačů určenou pro aplikace, kde je 
při omezeném prostoru vyžadována 
malá spotřeba a minimální šum 
(MAX9945). Také možnost napájení 
napětím až 38 V (MAX9943/MAX9944) 
přispívá k dosažení velké přesnosti 
realizovaných zesilovačů. MAX9943/ 
MAX9944 jsou ideální pro převodníky 
signálu v senzorech a pro přesné prů-
myslové aplikace. MAX9945 je zvláš-
tě vhodný pro přenosné lékařské pří-
stroje a průmyslové aplikace, které 
vyžadují vstupní část s nízkým šumem. 

Jednoduchý MAX9943 a dvojitý 
MAX9944 pracují v rozsahu napáje-
cího napětí 6 až 38 V s klidovým 
napájecím proudem 550 pA. Nové ze-
silovače map vstupní napěťovou ne-

symetrii 100 pV s driftem 0,4 pV/°C 
a tranzitní kmitočet 2,4 MHz. Obvod 
MAX9945 má vstupní napěťovou šu-
movou hustotu 15 nVbh-lz, vstupní 
proudovou šumovou hustotu 1 fANI-lz. 
Napájecí napětí může být 4,75 až 
38 V. 10 odebírá v klidu 400 pA a mä 
tranzitní kmitočet 3 MHz. Všechny ze-
silovače pracují v rozsahu teplot -40 
až +125 °C. MAX9943 a MAX9945 se 
vyrábějí v 6pinovém pouzdře TFDM 
nebo pMAX-8 a MAX9945 v 8pinovém 
pouzdře TDFN a SO. 

Cit4vé triaky umožní řízení 
1 motorů při 150 °C 

Firma STMicroelectronics (www 
st. corn), která patří mezi přední výrob-
ce spinacfch součástek, přichází 
s novými triaky, které vynikají malým 
proudem hradla 10 mA, šumovou imu-
nitou 75 V/ps a pracují bez degrada-
ce parametrů při teplotě přechodu až 
150 °C. To také znamená zmenšení 
potřebné plochy chladiče a lepší spo-
lehlivost při vyšších pracovních tep-
lotách. Typ T410H je určen pro proud 
4 A, T6101-I pro 6 A, T810H pro 8 A 
a T1010H pro 10 A. Malý proud hrad-
la umožní přímé řízení logickými sig-
nály, čímž je redukován počet potřeb-
ných součástek a tím i velikost a cena 
napájecího zdroje. Jmenovité napětí 
600 V umožní spolehlivou funkci síťo-
vých spotřebičů. Nové triaky jsou dob-
rou volbou pro řízení elektrických ra-
diátorů, motorů středního výkonu 
a různé domácí spotřebiče. 

Full performance 
up to 150 °C 

'jr i 

- —'Ü. 
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Sensitive high Tj triacs 

Subminiaturní 
přístrojový zesilovač 

Analog Devices (wwwanalog.com) 
patři k předním světovým výrobcům 
polovodičových součástek pro zpra-
cování analogových signálů, zvláště 
pak zesilovačů. K novinkám z této 
oblasti přibyl patrné nejmenší přístro-
jový zesilovač na světě —AD8235, kte-
rý současně vyniká i velmi malou spo-

třebou. Je proto předurčen pro použi-
tí v lékařské elektronice, např. v osob-
ních monitorech EKG a dalších akti-
vit pacienta, v infúzních pumpách, 
obecně pak pro přenosné přístroje. 
Zhruba poloviční spotřeba oproti kon-
kurenčním produktům prodlouži těm-
to přístrojům výdrž napájecí baterie. 
AD8235 pracuje s napájecím napětím 
1,8 až 5,5 V při odběru nejvýše 40 pA, 
který se v úsporném režimu zmenší 
na 6 nA a vstupním klidovým proudem 
1 pA. Rozkmit výstupniho signálu se 
blíží potenciálům napájecích sběrnic 
(Rail-to-Rail). Souhlasné vstupní na-
pětí se při napájení mezi 5 V až 
1,8 V pohybuje od 4 do 1,4 V, potla-
čení souhlasného signálu při zesílení 
100 je 110 dB. Rozměry pouzdra 
WLCSP jsou pouze 1,6 x 2 mm. 

Přesný 
digitální potenciometr 

Běžné digitální potenciometry mají 
toleranci nastaveného odporu i více 
než ±20 %. Nová řada digitálně říze-
ných potenciometrů ISL22317 ozná-
mená firmou IntersiI (www.intersil. 
com) má v každé ze 128 pozic jezdce 
toleranci ±1 %. To je velkou výhodou 
pro aplikace, ve kterých je vyžadováno 
přesné nastavení proudu nebo odporu 
v měřicích obvodech, lékařské elektro-
nice, různých analogových obvodech či 
při řízení podsvicen1 displejů. Patento-
vanou obvodovou architekturou byla 
minimalizována i teplotní závislost od-
poru na pouhých 10 ppm/°C. Navíc je 
při zapojení jako reostat kompenzo-
ván odpor jezdce. Přesnost nastave-
ného odporu šetří i čas a vývojové 
náklady, protože lze užít součástku 
s odporem přednastaveným podle 
výpočtu obvodu. Potenciometry se řídí 
přes rozhraní I2C. ISL22317 je vyrá-
běn s odporem dráhy 10, 50 a 100 kf2 
v pouzdře TFDN (3 x 3 X 0,75 mm). 

JH 
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Mikrokontroléry PIC (23) 
Druhý projekt 

s mikrokontrolérem PIC16F88 
světlo 

V našem prvnim projektu (viz dil 19, 
PE 7/2009) se nám podařilo rozblikat LED 
na výstupu RB4. Ve druhém projektu na-
vážeme na náš předchozí úspěch a po-
kročlme o něco dale. Pokuslme se vytvo-
řit s použitím osmi LED efekt běžícího 
světla. Seznámíme se s několika novými 
instrukcemi a s důležitým funkčním regis-
trem STATUS. 

Zapojeni efektu „bělicitio svitla" s mi-
krokontrolérem PIC16F88 a osmi LED je 
uvedeno na obr. 27, Světelné diody s před-
čadnými rezistory 220 t2 jsou připojeny na 
PORTS, tj, na vývody RB<7:0>. Ve sché-
matu je opět vyznačeno připojeni progra-
movacích signálů PGD, PGC a VPP pro 
případ, že mikrokontrolér programujete 
přímo na nepájivém kontaktnim poli. Pro-
tože daný mikrokontrolér pravděpodobně 
neprogramujete poprvé a při předchozích 
programováních jste již mód nízkonapě-
ťového programovänl vypmuli, není třeba 
zapojovat vývod PGM. V opačném přípa-
dě připojte vývod 9 na GND přes rezistor 
10 kn. Na signály PGC a PGD by v prů-
běhu programování neměla být připojena 
zátěž s odporem menším než 10 kn. Při 
použiti programátoru Presto a programo-
vání mikrokontroléru přímo na nepäjivém 
kontaktnim poll však v mém ;Ape ne-
nastal žádný problem ani s připojenými 
světelnými diodami. Je však nutné si uvě-
domit, že v takovém případě nemusí být 
spolehlivé naprogramování mikrokontrolš-
ru zaručeno, a při jakýchkoliv problémech 
je vhodnější LED na vývodech 12 a 13 
před programovánlm odpojit. 

Program, jehož částečný výpis je uve-
den v tab. 10, postupně aktivuje vždy jed-
nu z osmi diod připojených na vývody RBO 
až RB7, a to v následujícím pořadí: LEDO 
—> LED1 LED6 —> LED7 —> LEDS 
—> LED1 —> LEDO LED1 

ICSR konektor 

VPP (13V) 

VDD 

ONO 

PGD 

PGC 

PGM 

VOD 

LEDO 

LED1 

LEDO 

LEM 

Svítivé diody tak simulují efekt běžícího 
světla, které „putuje" z jednoho konce řady 
LED na druhý a zase zpět Úvodní část 
programu je velice podobná programu bli-
kajicí LED (viz tab. 6, PE 7/2009), a pro-
to jsou pro úsporu místa v tab. 10 progra-
mové segmenty identické s předchozím 
programem nahrazeny třemi tečkami (...). 
Na začátku programu nejprve specifiku-
jeme typ mikrokontroläru, připojíme sou-
bor P1 6F88.INC s definicemi symbolů 
a nastavime konfigurační slova mikrokon-
troléru. V programu budeme potřebovat 
pouze jedinou proměnnou dl pro potřeby 
čekací smyčky. Inicializace portů je stej-
ná jako u programu blikající LED — všech-
ny vývody se nastaví jako digitá In' výstu-
py, na kterých je úroveň L. V úvodní části 
programu (nazvané „inicializace proměn-
ných") nejprve nastaví me výchozí hodnoty 
bitů některých registrů, konkrétně vynu-
lujeme bit C registru STATUS a nastavi-
me,bit O (RBO) registru PORTB. O regis-
trC STATUS se ještě zminlme dale 
v souvislosti s instrukcemi RLF a RRF 
(shrnuti viz tabulka „Zapamatujte si"). Po-
mocí instrukce BSF PORTS, O přivede-
me úroveň H na vývod RBO, čímž rozsví-
time LEDO. 

Vlastní program sestává ze dvou úse-
ků, které jsou identifikovány návěštími 
ROT_LEFT a ROT RIGHT. Kromě in-
strukci volání podprogramu CALL a ne-
podmíněného skoku GOTO, se kterými 
jsme se seznámili v minulých dí lech, jsou 
zde tři nové instrukce RLF, RRF a BTF-
SS. 

Instrukce RLF (Rotate Left f through 
Carry) realizuje rotací bitů registru f vle-
vo. Co si pod tím představit? Jednotlivé 
bity příslušného registru se posunou o je-
den bit směrem od LSB k MSB, tedy ná-
sledujícím způsobem: bit0 —> bitl , biti 
bit2, bite —> bit7. Jaká hodnota se ale 
přesune do bitu 0 a kam se „ztratí" hod-
nota bitu 7? K tomuto účelu slouží právě 
bit Carry (C) registru STATUS. Hodnota, 

PICISF88 

RA2/AN2 FrA1/AN1 

RA3/AN3 RAO/ANO 

RAIVAN4 RA7/0SC1 

RA5/EZER/Vre RA6/CSC2 

ONO ye. 

RBO/INT RB7/AN6/PGD 

RB1/501 RE16/AN5/PGG 

RE2 RB5 

RE13/PGIA RDA 

220 LED7 

LEDO 

LEDS 

LED4 

Obr. 27. Zapojeni ‚běžícího svitla" s mikrokontrolérem PIC16F88 s vyznačeným 
připojením k programovacímu rozhraní ICSP 

kterou má bit C před provedenlm instruk-
ce, se přesune do bitu 0 a hodnota bitu 7 
se přesune do bitu C, tedy: Cptpd —> bit); 
bit7 —> Crm. it Jak je patrné z ob ků v fa-
bulce „Zapamatujte si", v kruhu tak vlast-
ně s bitem C rotuje devět bait 

Instrukce RRF (Rotate Right f through 
Carry) realizuje rotaci bitů registru f vpra-
vo, tedy od MSB kLSB následujícim způ-
sobem: C Řed --> bit7, bit7—* bit6, biti 
—> bitO, bit() —> Coo. 

Bit Carry (přenos) je jedním ze tři pří-
znakových bitů registru STATUS, jejichž 
hodnota závisí na výsledku některých ope-
raci. Bit Carry neovlivňuji pouze instruk-
ce RLF a RRF, ale rovněž instrukce pro 
sčitání a odčítání. Dalšim z příznakových 
bitů je bit DC (Digit Carry), který indikuje, 
že došlo k přenosu mezi 1/2 bytu, a ovliv-
ňuji ho rovněž instrukce pro snarl' a od-
čitáni. Posledním z příznakových bitů je 
pak bit Z (Zero), který indikuje nulový vý-
sledek operace. Tento bit je využiván nej-
větším počtem instrukci. Zbývajicl bity re-
gistru STATUS slouží jako příznaky 
pretečeni čitače WDT (bit TO), příznak 
napájenl (bit PD) a dale k výběru banky 
datové paměti (bity RP<1:0>) a k výběru 
banky pro nepři mé adresování (bit IRP). 
Detailní popis registru STATUS viz tabul-
ka „Zapamatujte si". 
V souvislosti s čekacími smyčkami 

jsme se v minulých dílech seznámili s in-
strukci DECFSZ (zmenšeni obsahu regis-
truf o 1 a skok, je-li výsledek 0), kterou 
ostatně využíváme iv čekací smyčce pro-
gramu v tab. 10. Obdobnou funkci má in-
strukce INCFSZ (zvětšení obsahu regist-
ru f o 1 a skok, je-li výsledek 0). Výsledek 
jev tomto případě nulový, je-li před inkre-
mentaci hodnota registru f rovna FFh. 

Úkol 1: Napište podprogram realizuji-
cf čekací smyčku, který bude misto in-
strukce DECFSZ využívat instrukci 
INCFSZ. Nahradte podprogram DELAY 
ve zdrojovém kódu v tab. 10 vaším pod-
programem a sledovenim proměnné dl 
v okně Watch ověřte v simulátoru funkci 
vaši čekací smyčky 

Dalšlmi dvěma instrukcemi, které lze 
použit k realizaci podmíněného skoku, 
jsou instrukce BTFSS (Bit Test f, Skip if 
Set — test bitu b v registru f a skok, je-li 
b = 1), kterou využíváme v našem progra-
mu, a instrukce BTFSC (Bit Test f, Skip if 
Clear — test bitu b v registru fa skok, je-li 
b = 0). Je-li podminka testu spInšna, ná-
sledující instrukce se neprovede a je, po-
dobně jako v případě instrukcí DECFSZ 
a INCFSZ, nahrazena instrukcí NOR In-
strukce tak trvá dva instrukčni cykly (není-
podminka testu spiněna, instrukce trvá 

pouze jeden instrukční cyklus). Kromě 
těchto čtyř instrukcí mikrokontrolér 16F88 
nedisponuje žádnými dalšími instrukcemi 
pro podminšné větveni programu. 

Vlastni program, který po počáteční ini-
cializaci Ken svit jednotlivých LED, sestá-
vá ze dvou smyček. Prvni smyčka začíná 
návěštím ROT_LEFT a v každém jejim 
cyklu se nejprve provede rotace vlevo. In-
stru kce RLF pracuje s registrem PORTS 
a HI tedy prima ůrovně na výstupech 
RB<7:0>, na které jsou připojeny svitive 
diody. Svitl-li po počáteční inicializaci 
LEDO, po provedeni instrukce RLF se roz-
sviti LED1. Zdali LEDO zhasne nebo zů-
stane rozsvícená, závisl na hodnotě bitu 
Carry. Protože jsme však při inicializaci 



Tab. 10. Výpis programu v asembleru pro projekt „biěflbi světlo" 

Projekt 2: Bážicl světlo 

NASTAVENi TYPU PROCESORU A KONFIGURACNINO SLOVA 

DEFINICE PROMĚNNÝCH 

dl ECU Ox7F 

:VLASTNI PROGAM 

: Reset vektor 

Inicializace portu 
, 
; Inicializace proměnných 

BANKSEL PORTS 
BCF STATUS, C 
BSF PORTB, 0 

Vlastni program 
ROT_LEFT 

RLF PORTS, f 
CALL DELAY 
BTFSS PORTS, 7 
GOTO ROT_LEFT 

ROT_RIGHT 
RRF 
CALL 
BTFSS 
GOTO 
GOTO 

PORTS. f 
DELAY 
PORTS, 0 
ROT RIGHT 
ROT_LEFT 

Podprogram DELAY s čekaci smyčkou 
DELAY 

DECFSZ dl,f 
GOTO DELAY 
RETURN 

END 

, výběr hanky 0 
; vynulevani bitu Carry 
RBO = 1 

; rotace registru PORTS vlevo 
voláni čekaci smyčky 
; test bitu RB7 registru PORTS 
: je-li RE37=0. skok na ROT_LEFT 
: je-li RB7=1. předchozi instrukce se přeskoči 

; rotace registru PORTS vpravo 
; volárd čelfáci smyčky 
; test bitu RBO registru PORTS 
; je-ri RE30=0. skcisna ROT RIGHT 
; je-li RB0=1. přeZchozi instrukce se přeskoči 
: a provede se skok na ROT_LEFT 

dl = dl - 1 
, dl > 0, provede se skok na DELAY 
jeli dl = 0. provede se návrat z podprogramu 

programu tento bit vynulovali, LEDO po 

provedeni rotace registru PORTB zhas-
ne. Další instrukce volá čekací smyčku 

DELAY, která řídí rychlost běžícího svět-

la. V následujícím kroku využijeme výše 

popsanou instrukci BTFSS a otestujeme, 
zdali již světlo ,cloběhlo" k poslední LED 

připojené na vystup RB7. Pokud nikoliv, 

prograni skočí zpět na návěští ROT_LEFT 

a cyklus se opakuje. Je-li naopak výsle-
dek testu pozitivní, instrukce GOTO se 

neprovede a program pokračuje na dru-

hou smyčku začínající návěštím 
ROT_RIGHT. Tato smyčka má obdobnou 

funkci' namísto rotace vlevo se však pro-
vádí rotace vpravo. Světlo tedy "putuje' 

od LED7 zpátky k LEDO. Logicky nyní 

musíme pomoci instrukce BTFSS testo-

vat bit O. Je-li jeho hodnota rovna jedni, 

program skočí opět na návěští ROT_LEFT 
a celý cyklus se opakuje. 

Úkoly: • 
2) Změňte program „ballet svitlo' na pro-

gram „Mkt černé dire", kdy bude svit všech 

LED invertovaný (bez hardwarově úpravy). 
3) Zmiňte program tak, aby světlo běželo 

pouze jedním směrem, tj. LEDO OE LED1 ... 

OELED7 OE LEDO OE... Ošetřete, aby pit přecho-
du mezi LED7 a LEDO nenastal stay, kdy 

všechny LED na okamžik zhasnou. 
4) Rozšiřte běž [ci svitlo tak. aby vždy svi-

tily dvě LED, které se pohybuji společně. 

5) Pokuste se běžicf svitlo rozšířit na 15 
LED. Nezapomeňte, že pin RA5 lze pout( 

pouze jako vstup a tudíž nemůže budit LED. 

Vit Špring 

(Pokračováni příštš) 

tolie Zapamatujte si 

Registry: 

STATUS (adresa 03h nebo 83h, 103h, 183h) [0001xxxx] 

R/W-0 RAN-0 RM-0 R-1 R-1 RAN-x RM/-x RM/-x 
IRP RP1 RPO TO FT) Z DC C 
bit 7 bit 0 

IRP:Vyběr banky datově paměti pro nepřímé adresováni 
1 = banky 2,3 (adresy 100h - 1FFh) 
O = banky 0, 1 (adresy 00h - FFh) 

RP<1:0>: Výběr banky datově paměti (pro přimě adresováni) 
11 = banka 3 (adresy 180h - 1FFh) 
10= banka 2 (adresy 100h - 17Fh) 
01 = banka 1 (adresy 80h -FFh) 
00 = banka 0 (adresy 00h - 7Fh) 

TO: Příznak přetešení čitače VVDT 
1 = po zapnuti napájení, instrukci CLRVVDT nebo SLEEP 
O = nastalo přetečeni áltače WDT 

PD: Příznak napájení 
1 = po zapnuti napájent nebo instrukci CLRVVDT 
o = po provedeni instrukce SLEEP 

Z: Příznak nulového výsledku aritmetické operace 
1 = výsledek je nula 
O = výsledek nenl nula 

DC: Příznak přenosu mezi 1/2 bytu 
1 = nastal přenos do vyššich čtyř bitů bytu 
= k přenosu nedošlo 

Pozn.: Při odčítáni je logika opačná. 

C: Příznak přenosu 
1 = nastal přenos z nejvýznamnějšího bitu výsledku 
O = k přenosu nedošlo 
Pozn.: Při odčítáni je logika opačná. 

Legenda: 
R = bit pro zápis, W bit pro člení, U = neimplementovaný bit, čte se jako 

Následuje hodnota bitu po POR (reset při připojeni napájecího napéti): 1, 
0 nebo x, kde x označuje nedefinovanou (neznámou) hodnotu 

Instrukce: • 

BTFSC: Test bitu v registru /, skok, je-li bit roven nule 
Syntaxe: BTFSC b 
Rozsah: 0 f 5127; 0 56 _≤ 7 
Operace: skok, jestliže le> = 
Popis: Otestuje se bit b v registru f. Je-li b = 0, místo následujicl 
instrukce se provede instrukce NOP (žádná operace), takže instrukce 
v tomto případě trvá dva instrukčni cykly. 

BTFSS: Test bitu v registru f, skok, je-li bit roven jedné 
Syntaxe: BTFSS f, b 
Rozsah: 0ST5127;0Sb5 7 
Operace: skok, jestliže f<b> = 1 
Popis: Otestuje se bit b v registru f. Je-li b= 1, místo následujici 
instrukce se provede instrukce NOP (žádná operace), faith instrukce 
v tomto připadá ¡rya dva instrukční cykly. 

INCFSZ: lnkrementace registru f, skok, je-li výsledek 0 
Syntaxe: INCFSZ 1,d 
Rozsah: 0 gig' 127:d e bij 
Operace: f + 1> clime registr, 

skok, je-li výsledek 0 
Popis: Přičte se 1 k obsahu registru f. Výsledek se uloží do registru 
W, je-lid = 0, nebo zpět do registru / je-li d= 1. Je-li výsledek rovný nule, 
misto nästedujici instrukce se provede instrukce NOP (žádná operace), 
takže instrukce v tomto připadě trvá dva instrukčni cykly. 

NOP: žádná operace 
Syntaxe: NOP 
Popis: žádná operace 

RLF: Rotace bitů registru f vlevo přes příznak C 
SyMaxe; RLF 
Rozsah: 0 s f S 127; d a [0,1] 
Operace: f<n» ftn+1>, C fd<O>, f<7» C 

- cílový registr 
Popis: Jednotlivé bity v registru Cisou rotovány o jeden bit vlevo přes 
příznak C. Výsledek se uloží do registru W, je-li d = 0, nebo zpět do 
registru f, je-li d= 1. 

RRF: Rotace bitů registru (vpravo přes přiznak C 
Syntaxe: RRF f, el 
Rozsah: 0 5/5 127; d E [0,1] 
Operace: f<n» yn--1>, C OE 12<7>, MO' ‚C 

citový registr 
Popis: Jednotlivé bity v registru (jsou rotovány o jeden bit vpravo přes 
přiznak C. Výsledek se uloží do registru W, je-li d = 0, nebo zpět do 
registru f, je-li d = I. 

13 Istr f 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM  

Elektronická školička 11 
V tejto časti školičky by srno yam chceli 

objasnit, ako sa prostredníctvom elektric-
kého průdu premiestňuje elektrický náboj. 
Experiment, na ktorom yam premiestňo-
vanie elektrického náboja vysvetlime, je 
skutošne efektny a pritom je neskutošne 
jednoduchý. Premiestňovanie náboje je 
prezentované dvoma spásobmi, a to me-
chanicky a formou elektrickej iskry. Navy-
še experiment je sprevádzaný zvukom vo 
forme zvonenia. 

Zapojenie experimentu 

Na experiment potrebujete: 

- klasický televizor 
2 prázdne plechovky, napriklad od coly 
alobal 
krokosvorky 
drát 
špajdfa 
kúsok špagátu 
lepiacu pásku 

Zapojenie je skutočne jednoduché, sta-
či sa drzat nasledovného postupu. Na 
2/3 obrazovky televízneho prijimača prilep-
te laplacou páskou alobal (obr. 48).-Ubez-
pečte sa, že je televizor počas lepenia 
alobalu vypnutý. V opačnom prípade na 
vás bude počas lepenia preskakovat vy-
soké napätie, čo bude určite neprijemné 
až nebezpečné. 
V pripade, ak bude televizor zapnutý, 

vznikne tiež problem s lepením alobalu, 
alobal sa verkou rychlost'ou pritiahne 
k obrazovke, čo znemožní jeho umiestne-
nie na správne miesto. 

Dolný okraj alobalu nechajte trochu 
prečnievat z obrazovky. Na tento okraj 

Obr. 49. Krokosvorku tie±" dobre pr/lepte Obr. 51. Zevesene guróčka Obr. 52. lskra medzi plechovkami 

vodivo prichyt'te krokosvorkou izolovaný 
drat. Krokosvorku prilepte lepiacou pás-
kou k televizoru, inak möže počas experi-
mentu klepat o obrazovku a mčže ju po-
škodit (obr. 49). Druhý koniec drátu 
pripojlte neskár na jednu z plechoviek. 

Prázdne plechovky obalte alobalom 
padre obrázku 50. Nie je to nevyhnutne 
nutné, ale niektoré plechovky sú pofiah-
nutě nevodivou plastovou alebo farebnou 
vrstvou a alobal vytvára okolo plechovky 
elektricky vodivú vrstvu. 

Na alobal jednej z plechoviek vodivo 
pripojte kábel, ktorý ste pripojili na alobal 
prilepený k televíznej obrazovke. Na alobal 
druhej plechovky drátom pripojte uzemne-
nie. Mážete ju pripojit k radiátoru, alebo 
k vodovodnému potrubiu. 

Plechovky postavte k sebe na vzdiale-
nost niekofkých centimetrov. Na vrch 
plechoviek položte špajdl'u. Do stredu 
gpajdle uviažte na tenký špagát guráčku 
vellsgsti asi 15 mm, ktorú spravíte z alo-
bah/ (obr. 51). 

Spustenie zariadenia 

Teraz už máte zariadenie zostavené, 
stačí ho spustif. Prod spustenim ešte raz 
skontrolujte zapojenie. Dávajte pozor na 
to, aby sa káble nekrilovali napriek tomu, 
že sú izolované. Tel skontrolujte, či sa 
gurerška nedotýka ani jednej plechovky. 

Teraz už meižete zariadenie spustif. 
Najlepšie, ked zapnete televizor dial'kovým 
ovládanim zo vzdialenosti tak 2 m. Pozor, 
nezraknite sa, alobal sa pomerne prudko 
pritiahne k obrazovke, čo je sprevádzané 
silným zvu kom. Vtom istorn okamihu za-
čne guráčka striedavo narážat do plecho-
viek. 

Obr. 48. TVs pr/lepeným alobalom 
Obr. 50. Plechovky obalené alobelom 

Čo sa deje? 

Po zapnuti televíznej obrazovky začne 
na jej vnútornú vrstvu dopadat elektróno-
vý lúč. Elektrány z tohto lúča dopadajú na 
fluorescenčnú vrstvu, na ktorej vykresru-
jú obraz. Niektorš z týchto elektrónov vy-
letia z obrazovky a usadia sa na našom 
alobale, kde sa hromadia. 

Prebytok elektrónov sa cez vodivý kä-
bel prenáša k našej plechovko a usadzuje 
sa aj na jej povrchu. Plechovka sa stále 
viac záporne nabíja a prit'ahuje guróčku. 
Keď sa guröčka dotkne plechovky, cast 
elektrónov na glu prejde a guröčka sa tiež 
nabije zá porno. To spesobi odtlášanie od 
plechovky (rovnaké náboje sa odpudzu-
jú). Guráčka sa dotkne druhej plechovky, 
ktorej odovzdá cast' elektránov, a tieto sú 
prostrednictvom druhého vodiča odvede-
né do zeme. Guráčka je teraz znovu me-
nej nabitá oproti prvej plechovke a je k nej 
prifahovaná. 

Tento proces sa opakuje, guröčka na-
ráža do plechoviek a prenáša elektrický 
náboj a nárazmi vytvára zvonenie. 

Obmena experimentu 

Experiment möžeme obmenif tým, že 
z alobalu, ktorym sú omotané plechovky, 
vytvorime ostré hroty. Plechovky postaví-
me hrotmi oproti sebe na vzdialenosf nie-
kol'kych milimetrov. Po zapnuti televízora 
začne medzi hrotmi preskakovat elektric-
ká iskra a vytvára sa tam elektrický oblúk 
(obr. 52). lskrou sa prenáša elektrický ná-
boj podobne, ako ho prenágala guröčka. 

Záver 

Elektrické napätie, ktoré je použivané 
v tomto experimente, je niekofko tisíc 
voltov. Je to pomerne zaujimavé na takto 
jednoduchý experiment. Sú aj iné denno-
donne' činnosti, pri ktorých vzniká tiež vy-
soké napätie, napriklad česanie vlasov. 
Takto vysoké napätie vás nezraní len kyčli 
tomu, že elektricky náboj je malý a výboj 
(iskra) trvá extreme krátku dobu. 

Napätie použité pri tomto experimente 
je ale dostatočne velké na to, aby zničilo 
citlivé elektronické pristroje. Preto vás 
upozorňujeme, aby ste žiadne takéto 
pristroje nepribližovali k experimentu. Tick' 
sa nesnažte toto napäte merat obyšajným 
meracim pristrojom, celkom sporahlivo ho 
zničíte. 

Peter Kočalka (www.tranzistorsk) 
(Pokrečovanie nabudúce) 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Generátor barev 
s RGB LED 

Tento přístroj umožňuje ovládat 
pinobarevné RGB LED pásky se jme-
novitým napětím 12 V a společnou 
anodou tak, že se plynule prolíná nä-
kolik barev (po rozšíření až 10). 
V případě potřeby si můžeme kaž-

dou barvu zvlášť „namichat" pomě-
rem jednotlivých barev červené (R), 
zelené (G) a modré (B) - viz obr. I. 
V popisovaném generátoru se 

prolíná celkem pět barev - tři základní 
(R, G a B) a další dvě, které je možné 
namíchat. Jak bude později uvedeno, 
je celá konstrukce modulární, takže 
není problém si sestavit počet barev 
podle potřeby. 

Fotografie realizovaného vzorku 
generátoru barev s připojeným RGB 
LED páskem je na obr. 2. 

Popis 

Generátor barev, jehož schéma je 
na obr. 3, se skládá z části ovládací 
a výkonové. Ovládací část zajišťuje 
přepínáni jednotlivých výstupů, výko-
novou část tvoří tranzistory T1 až T9, 
které spínají proud do zátěže (v tom-
to případě do LED pásku). 

Ovládací část obsahuje dva běžně 
dostupné integrované obvody, a to 
časovač NE555 (101) a Johnsonův 
Madi  4017 (102). 

Časovač NE555 je zapojen jako 
astabilni klopný obvod, který vytváří 
taktovací signál pro ovládáni čitače 
4017. Obvod 4017 pracuje tak, te po 
přivedeni taktovaciho impulsu přes 
zkratovací propojku J na vývod 14 
102 se posune na výstupech 102 úro-
veň „log. ti (H) na další výstup. Zna-
mená to tedy, že úroveň „log. 1' bude 
vždy pouze na jednom z deseti výstu-
pů čitače 102 a bude se posouvat se 
stejnou frekvencí, jakou dodává ča-

Obr. 1. Skládánf barevných světel 
R, G a B 

Obr. 2. Deska generátoru barev s připojeným RGB LED páskem 

sovač NE555. Tuto frekvenci lze mě 
nit trimrem R1. 

Protože má öťtač 4017 celkem de-
set výstupů a v této konstrukci je jich 
zapotřebí pouze pět, jsou vždy každé 
dva po sobě následující výstupy pro-
pojeny v jeden. Pozor na zapojená vý-
vodů 102, úroveň „log. 16 postupuje 
po jednotlivých vývodech 102 v pořa-
dí 3, 2, 4, 7, 10, 1, 5, 6, 9 a /1. Proto 
je dobré mit při oživováni po ruce lo-
gickou sondu. 

Ke každému výstupu 102 je připo-
jen do série jeden rezistor (R2 až R6), 
jedna tlumivka (L1 až L5) a paralelně 
jeden kondenzátor (Cl až C5). Rezis-
tory omezuji maximální proud tekou-
cl do bázi následujících tranzistorů. 
Tlumivky a kondenzátory zajišťuji, že 

4-12V 
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LED neblikají, ale přechody jejich ba-
rev jsou plynulé. Konkrétně tlumivka 
zajišťuje pozvolné rozsvěcení a kon-
denzátor pozvolné zhasínáni LED. 

Až sem je popis zapojeni shodný 
jak pro základní barvy, tak pro barvy 
míchané. V případě základních barev 
jsou signály z výstupu 102 přiváděny 
na báze tranzistorů T7 at T9, které 
spinaji požadované barvy R, G, B. 
U míchaných barev jsou signály 

z výstupů 102 rozdělovány do bázi 
vždy tří tranzistorů (jednim z výstupů 
se bud( tranzistory T1 až T3, druhým 
tranzistory T4 až T6). Použitím trojic 
tranzistorů je dosaženo toho, že je 
možné pomocí trimrů R13 až R15 
a R16 až R18 ovládat jas všech tří 
základních barav současně, a tak je 

R6 L5 eT9 
  --0 -nrn2r-

eu R5 L4 C5 

5 " ._ ,..,,,..«..R4 L3 C4 T8 
102 if 4-u-re-Jr 

15 VI  
6̀  R2 L1 C2 

R12 
T1 

R13 

nrrnts-1 

R9 R16 
T4 

R11 T2 

R14 

R10 T3 

R15 

T5 
8 R17 

<D3 

T6 R7 R18 

Obr. 3. Generátor barev s RGB LED 

X2 
RGBLED 
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možné namíchat prakticky libovolnou 
barvu (viz obr. 1). Trimry R13 až R18 
jsou víceotáčkové, aby bylo mícháni 
barev dostatečné jemné, v nouzi je 
možné použít i trimry obyčejné. 

Konstrukce 

Generátor barev je postaven na 
desce s jednostrannými plošnými 
spoji (viz obr. 4, obr. 5 a obr. 6). 

Většina součástek je vyvodových, 
pouze 101, 102, C6 a R19 jsou v pro-
vedení SMD (pro povrchovou mon-
táž). Toto řešení umožnilo zmenšit 
rozměry desky. 

Na desce je vedle součástek i ně-
kolik drátových propojek. Je to jaká-
si daň za to, že není použita deska 
s oboustrannými plošnými spoji, kte-
rá by byla dražší a v amatérských 

Obr. 4. 
Deska 

s plošnými spoji 
generátoru barev 

(měř.: 1 : 1, 
rozměry 

130 x 70 mm) 

Obr. 5 
Rozmfstění 
součástek 
na straně 
součástek 
na desce 

generátoru barev 

Obr. 6, 
Rozmístěná 
součástek 

na straně spojů 
na desce 

generátoru barev 

podmínkách i hůře vyrobitelná. Tři 
drátoví propojky jsou umIstěny ze 
strany součástek u 102, kde propojují 
výstupy z 102 s rezistory R2, R3 a R5. 
Tyto propojky jsou provedeny lakova-
ným drátem. Další drátové propojky 
spojují kolektory příslušných tranzis-
torů (Ti + T4, T2 + T5 a T3 + T6) 
u míchaných barev s diodami D1 až 
D3 u svorkovnice X2 pro pripojenl 

8 (Praktickä elektronikal 



pásku s LED. Zde je použit tffžilový 
plochý kabel. Propojky se osazují 
podle obr. 5, propojuji se navzájem 
pájecí body se stejnými čísly nebo 
písmeny. Diody D1 až 03 jsou na 
desku připájeny na výšku prostřed-
nictvím vývodů anod. Na vývody ka-
tod se přímo připájejí drátové propoj-
ky od tranzistorů T4 až T6. 

Možné modifikace zapojení 

První, co můžeme ovlivnit, je po-
čet barev. Maximální počet je 10. 
Změnu provedeme na výstupech 
z 102. Vždy musíme obsadit všechny 
výstupy, aby nevzniklo hluché místo 
v prolínání barev. Jak již bylo napsá-
no, 102 uvádí výstupy do úrovně „log. 
1" v pořadí 3, 2, 4, 7, 10, 1, 5, 6, 9 a 11. 
Při změně počtu přepínaných barev 
musíme rozdělit tyto výstupy do toli-
ka skupin, kolik chceme barev. V pra-
xi to na příkladech může vypadat ná-
sledovné: Pro dvě barvy propojíme 
výstupy 3, 2, 4, 7 a 10 do jednoho 
uzlu a výstupy 1, 5, 6, 9a 11 do dru-
hého uzlu. Pro pět barev použijeme 
zapojení na obr. 3. Pro osm barev 
bychom mohli využít výstupy 3, 2, 4, 
7, 10, 1, 5 + 6, 9 + 11 s tím, že po-
slední dvě barvy by svitily dvakrát 
déle než předcházející. 

Pokud bychom chtěli, aby i např. 
při osmi barvách svítily všechny bar-
vy stejně dlouho, můžeme všechny 
výstupy, které nevyužijeme, připojit 
přímo na vývod 14 102. Dosáhneme 
tim toho, že pokud některý z těchto 
výstupů přejde do úrovně Jog. 1", 
projeví se to jako taktovací signal na 
vstupu a 102 ihned přepne na další 
výstup. Dá se říci, že tímto postupem 
můžeme nepoužité výstupy přeskočit. 

Podobnými úpravami lze dosáh-
nout i záměrně nesymetrické doby 
svitu jednotlivých barev. 

Dale můžeme ovlivnit, zda bude-
me používat barvy základní nebo mí-
chané. Pokud chceme barvy základ-
ní, připojíme na zvolený výstup z 102 
větev stejnou, jako je např. větev 
s tranzistorem 77, který spíná požado-
vanou základní barvu. Pokud chceme 
barvu míchanou, připojíme na zvole-
ný výstup z 102 větev stejnou, jako je 
nape. větev se skupinou tranzistorů 
Ti až T3. 

Rychlost rozsvěceni ovlivňuji tlu-
mivky L1 až L5 (větší indukčnost zna-
mená pomalejší náběh) a rychlost 
zhasínání kondenzátory Cl až C5 
(větší kapacita znamená pomalejší 
doběh). Pokud chceme, aby se ně-
které barvy chovaly jinak, můžeme 
dát každé větvi jiné hodnoty součás-
tek L a C. 
V případě, že by nestačil maxi-

mální kolektorový proud 4 A tranzis-
torů T1 až 79, lze je zaměnit za jiné 
výkonnější NPN spínací tranzistory. 

Typ použitých tranzistorů a diod 
není nikterak kritický - hlavni je, aby 

povolený kolektorový proud a povole-
ný proud diodou v propustném směru 
odpovídal velikosti zátěže. 

První spuštění a nastavení 

Přístroj nevyžaduje žádné nasta-
vení před spuštěním. Po připojení 
napájecího napětí 12 V na svorkovni-
ci X1 musíme chvilku počkat (max. 
30 s), než se generator „rozjede. 

Trimrem R1 se mění frekvence 
přepínání barev, skupinami trimrů 
R13 až R15 a R16 až R19 se nasta-
vují míchané barvy. Rozpojením 
zkratovací propojky J se přeruší do-
dávka taktovacího signálu z 101 do 
102 a přepínání barev se zastavi. To 
je nutné k tomu, aby bylo možné 
přesně nastavit míchané barvy. 

Seznam součástek 

5 MO, trimr ležatý, 
10 mm (PT10V) 
91 10./0,6 W/1 %, metal. 
430 Q/0,6 W/1 %, metal. 
100 kü, cermetový tri-
mr - 25 otáček (64 Y) 
220 ka SMD 1206 
1000 pF/16 V, radiální 
1 pF, SMD 1206 
1200 pH/0,25 MHz, tlu-
mivka 09P-122J 
BY550 
60433 
NE555, SMD 
4017, SMD 
ARK500/2, šroubovací 
svorkovnice dvoupólová 

X2 ARK500/2, šroubovací 
svorkovnice dvoupólo-
vá, 2 kusy 
dva kontaktní kolíky 
a zkratovací propojka 

R1 

R2 až R6 
R7 až R12 
R13 až R18 

R19 
Cl až C5 
C6 
LI až L5 

D1 až 03 
Ti až T9 
101 
102 
X1 

Zdeněk Mašek 

Ultrazvukové 
poplašné zařízená 

Popisované poplašné zařízení vy-
užívá ke zjištování přítomnosti nežá-
doucí osoby ve střeženém prostoru 
ultrazvukově závory, která je obdo-
bou světelné závory. 

Závora je vlastně paprsek ultra-
zvuku o kmitočtu asi 40 kHz, který je 
vytvářen vysilačem a detekován přiji-
mačem. Vysílač a připmač musí být 
na sebe nasměrovány a musi být 

d 

470k 

umístěny tak, aby paprsek ultrazvuku 
procházel střeženým prostorem. Po-
kud je střežený prostor volný, pro-
chází paprsek nerušeně do přijfmače 
a přijímač je v klidovém stavu. Když 
vstoupí do prostoru nežádoucí vetře-
lec a paprsek přeruší, přijímač vy-
hodnotf nepřítomnost ultrazvukového 
signálu a akusticky vyhlásí poplach. 

Vysílač ultrazvuku 

Schéma vysílače je na obr. 7. Vy-
sílač je tvořen oscilátorem, můstko-
vým koncovým stupněm a elektro-
akustickým měničem. 

Oscilátor je zapojen s hradly 101A 
a 101B typu 4001 a generuje obdélní-
kový signál se střídou 1 : 1. Požado-
vaný kmitočet signálu 40 kHz se na-
stavuje trimrem Pl. 

Můstkový koncový stupeň je tvo-
řen hradly 101C a 1010. Tato hradla 
odebírají z oscilátoru dva navzájem 
invertované signály, takže i na jejich 
výstupech jsou navzájem invertované 
signály. 

Mezi výstupy hradel 101C a 1010 
je zapojen speciální piezokeramický 
elektroakustický měnič SPI, který 
díky vlastni rezonanci je schopen vy-
zařovat ultrazvuk pouze na kmitočtu 
40 kHz. Na schématu je uveden typ 
měniče MA40A5S od firmy Murata, 
ale lze použit i vhodné měniče jiné-
ho typu (např. UST4OT z GM Electro-
nic). 

Můstkovým zapojením koncového 
stupně je maximalizován vyzářený 
výkon vysilače, protože signál přivá-
děný na měnič má dvojnásobný roz-
kmit oproti tomu, kdyby byl měnič za-
pojen mezi výstup hradla a zem. 

Vysílač je napájen z vnějšího zdro-
je hrubě stabilizovaným ss napětím 
12 V, odebíraný proud je asi 10 mA. 

Pfijimaš ultrazvuku 

Schéma přijímače je na obr. 8. 
Přijímač obsahuje mikrofon, selektiv-
ni zesilovač, usměrňovač a nf oscilá-
tor s reproduktorem pro akustické vy-
hlášeni poplachu. 

Mikrofon MI1 je piezokeramický 
a je úzkopásmový, vyladěný na kmi-
točet 40 kHz. Místo uvedeného typu 
MA40A5R od firmy Murata lze použít 
i jiné vhodné mikrofony, jako např. 
UST4OR z GM Electronic. 

Signál z mikrofonu je zesilován 
selektivním zesilovačem s tranzisto-

) >  3 1019 

4001 4001 

P1 R2 
9001 

25k 22k 

101C 

M4,40453 
SP' 

IOID 

"ltr>1 1  
CliF.UM_.  4001  

Obr. 7. Vysílač ultrazvukového poplašného zařízená 
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Obr. 8. Pe mač ultrazvukového poplašného zařízení 

rem Ti v zapojení se společným emi-
torem. Seleictivitu zesilovače zajišťuje 
paralelní rezonanční obvod s Li a C3 
naladěný na 40 kHz, který je zapojen 
v kolektoru Ti. 

Zesílený signal je zaváděn do 
usměrňovače s 12 a Dl. Trimrem P2 
se nastavuje pracovní bod tranzistoru 
T2 a tím i citlivost přijimače. Bez sig-
nálu by měl být 12 pootevřen natolik, 
aby na jeho kolektoru bylo vůči zemi 
napětí asi 0,3 Va D1 a 13 byly zavře-
né. Zápornými půlvInami signálu na 
bázi 12 se pak bude T2 uzavírat, na 
kolektoru 12 budou zesílené kladné 
půlvIny signálu, přes diodu DI se na-
bije kondenzátor C2 a otevře se T3. 

Nf oscilátor je zapojen jako asta-
bilnf multivibrátor s časovačem 555 
(102). Kmitočet oscilací je určován 
součástkami R9, R10 a CS a je asi 
330 Hz. Oscilátorem je buzen repro-
duktor SPI o impedanci minimálně 
8 a 

činnost oscilátoru se ovládá sig-
nálem R (Reset) na vývodu 4 102. 
Pokud je přijímán ultrazvukový sig-
nal, je T3 sepnut a signál R na ko-
lektoru T3 má nízkou úroveň L. 
Následkem toho je oscilátor nulován 
a nekmitá. Když se příjem ultrazvu-
kového signálu přeruší, 13 vypne, 
signál R na kolektoru T3 přejde do 
vysoké úrovně H, oscilátor přestane 
být nulován a rozkmitá se a repro-
duktor začne vydávat nepřerušovaný 
výstražný ton. Po obnovení příjmu ul-
trazvukového signálu výstražný zvuk 
ustane. 

Obvody přijímače jsou napájeny 
napětím +7 V ze stabilizátoru LM317 
(103). Na stabilizátor se přivádí ss 
napájecí napětí 12 V (10 až 15 V) 

z vnějšího zdroje. V klidovém stavu 
(bez výstražného tónu) je odebírán 
proud asi 20 mA. Při poplachu se na-
pájecí proud podstatně zvětší. 

Dosah soupravy vysflačřpřijimač 
je 2 až 3 m. Ultrazvukovou závoru 
není možné používat v malém uza-
vřeném prostou, protože by se do při-
jímače mohl dostávat odražený sig-
nál z různých směrů i při přerušení 
závory. 

Se zapojením i aplikaci soupravy 
lze různě experimentovat, podle nä-
zoru redaktora by zasloužil přepraco-
vat usměrňovač v přijímači, aby se 
zlepšila jeho citlivost i spolehlivost. 
Určitou nevýhodou použitého princi-
pu je obtížná dostupnost a značná 
cena ultrazvukových piezoměničů. 

Elektor, 7-8/1997 

Indikátor vybité 
třivoltové baterie 

Tento jednoduchý obvod, jehož 
schéma je na obr. 9, sleduje velikost 
napětí třivoltové baterie. Když se ba-
terie vybije a sejf napětí poklesne pod 

Obr. 9. Indikátor vybité tři'voltové baterie 

P RA Pi 

V-Ametr pro osobni počítač • Digitální hodiny 
CMOS s volitelnými displeji LED • Generátor 
neobvyklých zvuků • Aktívna výhybka LR'-Sub 
• Domácí vodárna (pokračování) • RX8020-
DDS - přijímač CW/SSB (dokončeni) 
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asi 2 V, začne LED D4 vydávat svě-
telné záblesky s periodou asi 2 s. 

Napětí ze sledované baterie se 
přivádí na svorky VSTUP. Velikost 
vstupního napětí detekuje tranzistor 
Ti spolu s nelineárním děličem napě-
tí se součástkami RI a D1 až 03. 
Když je vstupní napětí větší než 2 V, 
je T1 otevřený a na jeho kolektoru je 
nízká úroveň. Poklesne-li vstupní na-
pětí pod 2 V, T1 se zavře a na jeho 
kolektoru je vysoká úroveň. Následu-
jící tranzistor T4 invertuje logické 
úrovně z kolektoru Ti. 

Signálem z invertoru je ovládán 
multivibrátor s doplňkovými tranzisto-
ry 12 a T3. Multivibrátor kmitá jen 
tehdy, když je na kolektoru 14 nízká 
úroveň, tj. při vstupním napětí men-
ším než 2 V. Tranzistory T2 a 13 jšou 
buď současně vypnuté, nebo součas-
ně sepnuté. Při vypnutých T2 a 13 se 
Cl nabiji po dobu asi 2 s přes sepnu-
tý 14, R3, R4 a R6, při sepnutých T2 
a T3 se Cl během asi 2 ms vybije 
přes přechod E-B T2, R4 a sepnutý 
Ta. V průběhu těchto 2 ms svItí LED 
04, kterou protéká proud asi 20 mA. 

Radioelektronik Audio-HiFi-Video, 5/2001 

re" 

Tématem čísla 6/2009, které vychází začátke 
prosince 2009, je elektronika v lékařství. Je pr 
•bíráno EKG, kardiostimulátory, defibrilát 
ry, ultrazvuk, CT, MR atd. Stručně je zmíně 
akupunktura, TENS a magnetoterapie 



VMC Mid' jednotka ÍVYBRALI JSKIE NA 
pro videopaměť    OBÁLKU  

Ing. Pavel Hůla  

Pro vizualni kontrolu určitého prostoru lze použít již hotové za-
řízení označované jako „Digital storage device" - videopamět', kte-
rá po připojení kamery umožňuje na základě vyhodnocení změny 
obrazové informace pořizovat krátké záznamy videa nebo jednotli-
vé obrázky. Data ukládá (spolu s časovým údajem) do souborů na 
kartu typu SD. Kvalita videoklipů není nejlepší (alespoň u mnou testo-
vaného zařízeni), jednotlivé obrázky v rozlišeni 640 x 480 bodů 
jsou podstatně lepší. Určitou nevýhodou je kriterium pro pořízení 
snímku - ne vždy musí být způsobeno přítomností osoby v zor-
ném poli kamery (detekuje se i např. náhlá světelná změna scény). 
Tento nedostatek není vzhledem k velké kapacitě paměti tak pod-
statný (na kartu lze zaznamenat tisíce snímků). Horší problem na-
stane, potřebujeme-li zařízení napájet ze zdroje nezávislého na 
rozvodné síti. Spotřeba zapnutého zařízeni je asi 0,5 A, takže dlou-
hodobější provoz na akumulátor rozumné velikosti je vyloučen. 
Pro takovéto využití videopaměti vzniklo níže popisované zařízení. 

Přístroj je určen pro řizera digitální 
paměti tak, aby na základě signálů 
z připojených prostorových infrapa-
sivnfch čidel nebo kontaktů byly poří-

zeny  série snimků z videokamer. Je 
možné použit dvě kamery a dvě in-
frapasivní čidla, což umožňuje nezá-
vislou kontrolu dvou prostorů. Smyslem 
konstrukce je přizpůsobit celý system 

záznamu možnosti bateriového napá-
jená s minimální klidovou spotřebou. 

Princip funkce 

V klidovém stavu jsou videopaměť 
i kamery odpojeny od napájecího na-
pětí, řídici jednotka jev režimu spán-
ku a střeženi prostoru je zabezpeče-

• OE' -;- • 1 
• 3 • • 4 • 1. • . y • 

I e et i 

€9 ea simian 

no nfzkopřikonovými infrapasivním. 
čidly (popřípadě mechanickými rozpí 
nacfmi kontakty). Aktivuje-li se někte-
ré ze dvou připojených čidel, probudí 
se řídicí jednotka, která pak zařld 
přepnutí příslušné kamery a sejmut" 
série snímků. Snímky pořizuje tak 
dlouho, dokud trvá signál z některého 
čidla. Pak opět odpojí napájecí napš-
tf pro kamery a videopaměť a sama 
se uspi. Tim se celková proudová 
spotřeba celého zařízeni podstatně 
sníží (při použití dobrých čidel se kli-
dová spotřeba pohybuje okolo 100 pA). 
Nevýhodou tohoto řešení je skuteč-
nost že videopaměť potřebuje po za-
pnuti určitý čas na vlastní aktivaci, 
a tudíž může zaznamenávat snímky 
narušeného prostoru až asi s pětise-
kundovým zpoždšnim. S tímto fak-
tem je potřeba při aplikaci počítat. 
Další drobnou nevýhodou je skuteč-
nost, že videopaměť je nutné upravit. 
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Úprava je sice velmi jednoduchá (spo-
čívá v připojení dvou spínacích kon-
taktů relé paralelně k ovládacím tla-
čitkům), nicméně je to zásah do 
přístroje, který by patrné zmařil náro-
ky na případnou pozdější reklamaci. 
Funkci řídicí jednotky je možné se-
pnutím spínače S1 blokovat. Sepnu-
tím spínače S2 se zapne napšject 
napiti pro videopaměť i kamery a je 
tak možné provozovat videopaměť ve 
všech původních módech (jakoby ří-
dicí jednotka nebyla instalovaná). 

Charakteristická data 

Počet kontrolovaných prostorů: 2. 
Aktivace vstupů: rozepnutím kontaktu, 

případné úrovní „H" od čidla. 
Napájecí napětí: 12 V. 
Proudová spotřeba: 

v klidu asi 100 pA, 
při záznamu asi 400 mA. 

• Výstupnl napětí pro napájení kamer 
přepínatelné (pro každou 

kameru zvlášť) 5 nebo 12 V. 
Počet snímků vjedné sérii: 10. 
Interval mezi snímky: 1,5 s. 
Mechanické rozměry řídicí jednotky: 

155 x 90 x 27 mm. 

-LJ-

Popis obvodového řešeni 

Schema K1:fief jednotky je na obr. 1. 
Obvodové řešení je poměrné jedno-
duché. Všechny požadované funkce 
zajišťuje program mikropočítače 103. 
Je použit poměrně levný typ Atmel 
ATtiny2313. Vzhledem k nepříliš vel-
kým nárokům na přesnost časování 
mikropočítače lze bez problémů pou-
žít vnitřní oscilátor hodinového kmito-
čtu. 

Pro napájení videopaměti (a při-
padni i kamer) je použit spínaný 
zdroj 5 V s obvodem 102. Zdroj musí 
být schopen vykrýt proudovou spotře-
bu videoparnäti a případně i připoje-
ných kamer, a proto byl použit typ 
LM2576. V klidovém stavu je zdroj 
odpojen od napájecího napětí roze-
pnutým tranzistorem T3 (je to z hle-
diska minimalizace klidového proudu 
výhodnější řešeni, než využití vstupu 
OFF obvodu 102). Pro napájení mik-
ropočítače je použit stabilizátor s ma-
lým příkonem 104 typu LP2980. Ten 
poskytuje výstupnl napětí 3,3 V při 
vlastní spotřebě asi 50 pA. Pro mini-
mální spotřebu uspaného mikropošl-
tače je vhodné, aby všechny jeho vý-

Obr. 2. 
Deska 

s plošnými 
spoji 

Obr. 3. 
Fotografie 
osazené 
desky 

vody byly na úrovni log. 1, proto je 
použit obvod IC1, jehož invertory ten-
to stav umožni i s ohledem na připo-
jené spínací tranzistory. Přivedením 
úrovně log. 1 na jeden ze dvou vstu-
pů ridicl jednotky se probudí mikro-
počítač. Ten nejprve aktivuje výstup 
pro sepnutí spínaného zdroje - se-
pnutím tranzistorů T2 a T3 se přivede 
napájecí napětí 12 V na obvod IC2. 
Tim se napájecí napětí dostane na 
obvody videopaměti a kamer. 0 při-
pojení správné kamery na vstup vi-
deopaměti se stará relé Re1 (sepne 
se při aktivaci druhého vstupu). Pak 
následuje asi 5sekundová prodleva, 
potřebná pro aktivaci videopaměti 
a krátké sepnuti tranzistoru T4. Ten 
budí relé, jehož kontakt je připojen 
paralelně k tlačítku „Motion Detecti-
on" - vypínání funkce detekce pohybu 
videopaměti. 

Pak již následuje série 10 impulsů 
z kolektoru tranzistoru T5, pomoci 
kterých je buzeno relé, imitující stisky 
tlačítka „Quick Shot" - fotografování 
jednotlivých snímků. Po dokončeni 
série snímků je nutnä ještě asi 2 se-
kundy počkat, až je ukončeno ukládá-
ni dat na kartu, a pak, není-li již žádný 
vstup aktivován, se rozepnutím tran-
zistorů T2 a T3 napájecí napití odpo-
jí, mikropočítač se uspí a čeká na 
další aktivaci. Spínačem S1 je možné 
kontrolu prostoru vypnout a spina-
čem S2 zapnout napájecí napětí vi-
deopaměti a kamer trvale - např. pro 
nastavován' kamer nebo kontrolu za-
znamenaných dat LED D1 signalizu-
je sepnutí reli pro přepínáni kamer, 
D4 indikuje impuls pro vypnutí funkce 
detekce pohybu a D3 indikuje snímá-
ni jednotlivých obrázků. 

Mechanická konstrukce 

Všechny obvody řídicí jednotky jsou 
na jednostranné desce s plošnými 
spoji o rozměrech 158 x 76 mm (obr. 2). 
Součástky jsou použité jak klasické, 
tak i SMD. Deska je vestavěna do 

OE2. "C2 9 _ ;fir: rOE 
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větší ploché elektroinstalašnf krabice, 
určené pro lištové rozvody, zakryté 
dvěma víčky s jednou kolmou hra-
nou. Tlačitko TL1 je nulovacf, vývody 
PGM slouží pro programování mikro-
počítače a při použití již naprogramo-
vaného obvodu nemusí být osazová-
ny. Pro připojení videosignálu öd 
kamer, jakož i výstupnrho signálu pro 
videopaměť jsou použity konektory 
cinch typu SCJ0362. Pro připojení 
ostatních vodičů jsou použity šroubo-
vací svorkovnice do OPS s roztečí 
3,5 mm. Napájecí napětí 5 nebo 12 V 
pro kamery se přepíná jumperem na 
kolíkových lištách SV7 nebo SV8. 
Rozmístění součástek je na obr. 4 a 5. 

Oživení 

Oživení by při použití správných 
součástek nemělo činit žádně potáže. 
Po připojení napájecího napětí 12 V 
je dobré zkontrolovat napětí 3,3 V na 
výstupu stabilizátoru IC4 a po sepnu-
ti spínače S2 ještě napětí 5 V na vý-
stupu spínaného zdroje. To lze ještě 
doladit přidáním rezistoru R*. Spina-
ný zdroj musí být schopen dodávat 
proud alespoň 1 A. 

Úprava PIR čidla 

Pro použiti v popisované soustavě 
nelze přímo použít většinu infrapasiv-
nich čidel, používaných v běžných 
zabezpečovacích systémech. Prou-
dová spotřeba těchto čidel se pohy-
buje v rozmezí 10 až 20 mA, což je 
pro trvalé napájení z akumulátoru pří-
liš (obzvláště v případě použiti dvou 
čidel). Dobře se osvědčila čidla, urče-
ná pro akustickou kontrolu přítom-
nosti osoby v hlídaném prostoru (vel-
mi často používaná např. v různých 
provozovnách pro indikaci přicházejf-
ciho zákaznIka). 

Tato čidla bývají určena pro bate-
riový provoz a jsou konstruována 

Obr. 4. 
Rozmístění 
součástek 
- strana 
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H Il 
s ohledem na minimální spotřebu. 
Pro použití v popisované soustavě je 
nutné vyřadit obvod akustické signali-
zace (obvykle postačuje odpojit elektro-
akustický manic - většinou malý re-
produktorek) a na desce čidla najit 
vývod, kde se při aktivaci čidla objeví 
napětí blízké napájecímu napětí. Ob-
vykle bývá v těchto čidlech použit ob-
vod LM324 - 4násobný OZ, jehož je-
den z výstupů požadavku vyhovuje. 
Do čidla je pak ještě potřeba „přibast-
lit° oddělovač - nejjednodušeji reali-
zovaný dvojici do série zapojených 
invertorů s trvalým napájením. Toto 
řešení má výhodu v tom, le nezvýší 
zásadním způsobem proudovou spo-
třebu a zajistí požadované úrovně na 
výstupu. Na samotný výstup je vhod-
né ještě vřadit rezistor 100 až 1000 LI 
a vhodně polarizované diody proti 
napájecímu napětí a zemi (pro zvýše-
ní odolnosti proti případným napěťo-
vým špičkám - nap?. při bouřce). 

Seznam součástek 

R1, R13 
R2 
R3, R4 
R5, R16, R18 
R6 
R7 

8,2 kn, SMD, 1206 
1 Mn, SMD, 1206 
820 D, SMD, 1206 
10 kn, SMD, 1206 
1,2 kn, SMD, 1206 
R* SMD, 1206 

R8 
R9 
R10 
R11, R12, 
R14, R17 100 kn, SMD, 1206 
R15 1 Mn, SMD, 1206 
C1, C3 470 pF/16 V 
C2, C4, C5, 
C7, C8, C9 100 nF, SMD, 1206 
C6 100 pF/16 V 
01, D6 LED, 3 mm, malý příkon, červ. 
02 1N4148, SMD MELF 
03 LED, 3 mm, malý přIkon, zelená 
04 LED, 3 mm, malý příkon, žlutá 
05 1N5819 
07 1N4007 
ICI 74HC14 
IC2 LM2576-ADJ 
IC3 ATtiny2313 
IC4 LP2980, SMD SOPM5 
Ti BC547 / TO 92 
12, 14, T5 BC847 
T3 IRF7416 
K1, K2, K3 SCJ0362 konektor CINCH 
L1 220 pH, radiální, většt typ 
RE1 RY12D - Takamisawa 
81, 52 páškový přepínač L351 
SV1 až SV6 šroub. svorkovnice 3,5 mm 
SV7, SV8 2x 3 piny kolíkově lišty 
TLI tlačítko MINI 6 x 6 

3,9 kn, SMD, 1206 
39 kn, SMD, 1206 
1 kn, SMD, 1206 

Program pro mikrokontrolér si 
můžete stáhnout na www.aradio.cz. 
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Domácí vodárna 
Jan Zima 

Tato konstrukce vznikla pro fizení a ovládáni čerpadla domácí 
vodárny. Řešeni na toto téma již bylo vice, ale v tomto připadě byl 
kladen důraz na bezkontaktní řešení hlídáni minimální hladiny 
vody, možnosti hystereze spináni čerpadla RN kolísáni hladiny 
vody a průběžnou kontrolu připojení plováku.lici jednotka byla 
navržena se zaměřenim pro univerzální použití jak jednofázových, 
tak i třífázových spotřebičů s možností provozu při nižší sazbě 
elektřiny (NT) a dálkového ovládáni. 

Popis zapojeni 

Cele zařízeni se skládá z plovákové 
komory a několika modulů - jednoho či 
dvou relé, převodníku Ulf, tyristorových 
spínačů, odrušovacích členů a univerzál-
ni řidici jednotky (dale jen URJ). Každý 
modul obsahuje jednu nebo dvě desky 
s plošnými spoji tak, aby se vše vešlo do 
krabiček DIN pro instalaci na DIN lištu 
v běžném rozvaděči. 

Blokové schema vodárny je na obr. 1, 
ze kterého je patrné propojeni jednotli-
vých modulů. Napájeci napětí je přivede-
no do rozvaděče (označeno jako ‚napáje-
ni') pětikolikovou 16 A kulatou zástrčkou, 
ze které pokračuje dale do spouštěče mo-

napájeni 

toru SM1, který obsahuje tlačítka „start" 
i „stop", jimiž lze celou vodárnu ručně za-
pnout nebo vypnout. Napájeni modulu 
URJ je ovládáno tlakovým spínačem, kte-
rý zabezpečuje vypnuti motoru čerpadla 
při dosaženi nastaveného tlaku vody v tla-
kové nádobě. URJ spina modul relé 1 
a jeho prostřednictvim i stykač ST123. Po 
jejich sepnuti URJ může vysílat řidici im-
pulsy pro moduly tyristorových spinačů, 
které řídí spínání napájeciho napětí do 
spotřebiče. Napájecí napětí je před i za 
těmito moduly filtrováno třífázovými odru-
šovacími členy, které účinně potlačuji vý-
skyt rušivých napětí vznikajlcich ph spí-
náni tyristorů. Motor čerpadla je připojen 
prostřednictvím štyřdutinkové 16 A ku ate 
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zásuvky označené jako .spotřebič", pro-
tole jeho vinuti je zapojeno do „trojůhelni-
ku" (faze - faze, tj. 400 V). 

Plováková komora 

Plováková komora se skládá z plová-
kových snimačů (jazýčkové kontakty zalité 
do epoxidové pryskyřice), plováku a těla 
se zátěži. Schema plovákového snímače 
je na obr. 2. Pro toho, komu tento způsob 
realizace plováku připadá příliš pracný, 
je možné převodník Ulf vynechat a nahra-
dit ho obyčejným plovákovým spinačem. 
Přijde však o kontrolu stavu připojení plová-
ku, případně o galvanické odděleni. Tento 
spínač se samozřejmě připojí bud přímo 
do URJ, nebo prostřednictvím optočlenu 
na svorkovnici KON8. 

Ovládací relé 

Schema ovládacího relé je na obr. 3. 
Usměrňovaci diody Dl, D2, D4, D5 mo-
hou být libovolné a jsou zapojeny do 
můstku proto, aby nebylo nutné zdlouha-
vě zkouma , s jakou polaritou ke spínací-
mu napětí má být relé připojeno. LED 03, 
která slouž" pouze k optické kontrole se-

SONDA_OLIT_I 

SONDA_OUT_2 

Obr 2. 
Schéma 

plovákového 
snímače 
a schéma 
propojení 
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Obr. 4. 
Schéma 

tyristorového 
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pnuti relé, může být v jakémkoliv prove-
deni. Nulová dioda D6 není osazena, pro-
tože URJ ji již obsahuje, ale pro použití 
modulu i v jiných případech je na ni pa-
matováno a na DPS vyhrazeno misto. 

Vstupní ovládaci napětí 12 V se připo-
juje na svorky KON1 a spinaný spotřebič 
na svorky KON2. 

OPS lze využit i v dalších případech 
pro relé na jiné napiti, jen musí mít stej-
nou rozteč vývodů a jinou hodnotu Rl. 

Tyristorový modul 

Schema tyristorového spinače je na 
obr. 4. Z prostorových důvodů se celý 
modul skládá ze dvou desek a spodní 
deska obsahuje výkonovou i spinaci část, 
kdežto boční deska obsahuje napájeci 
zdroj se signalizačními LED. Primární 
okruh transformátoru Tr je jištěný tepel-
nou pojistkou TERM Fl a pomoci JP101 
lze přidat do série kondenzátor 0101, aby 
bylo možné modul napájet jak z 230 V 
(faze - nula), tak z 400 V (faze - faze). 
Výkonový tyristor Tyl je uvnitř usměrňo-
vacího můstku a je chráněn proti přepětb-
vým špičkám dvojici sériově zapojených 
unipolárnich transilů D7a, D7b. Triak ne-
byl použit proto, že je velmi obtížné jej 
v běžné maloobchodní prodejní síti koupit 
na závěrné napětí 1000 V a dva tyristory 
by zabraly mnohem vice mista (nutný 
prostor pro chladiče). V klidovém (vypnu-
těm) stavu je gate Tyl spojena se zápor-
ným pólem zdroje díky otevřenému tran-
zistoru Il, který take spina zelenou LED 
D113 a informuje o připojeném napáje-
cím napiti i při uzavřeném Tyl. Přivede-
ním ovládacího napětí o správní polaritě 
na svorky KON3 se sepne výstupni tran-
zistor optočlenu OK1 (jeho prostřednic-
tvím je zabezpečeno bezpečné galvanic-
kä odděleni ovládací části od výkonové), 
uzavřeni T1 a otevřeni 1102. Tento stav 
je signalizován svitem červené LED D112 
a celkový proud (vznikající součtem prou-
dů tekoucích R108, D112 a D113) zhruba 
60 až 150 mA teče do mřížky Tyl, což 

K102 K103 
El El KIN lees 

spolehlivě otevírá i méně citlivé yristory. 
Velikost tohoto proudu závisí na úhlu ote-
vřeni Tyl, protože diky tomu se měni 
i napětí na filtračním kondenzátoru 0102, 
který má poměrně velkou kapacitu. Při tr-
vale otevřeném Tyl je napájecí napětí 
zhruba 4 V, a tak transformátor Tr může 
být poměrně malý. 

Ovládací spínací napětí připojované 
na svorky KON3 by nemělo být větší než 
5 V, ale použitím dodatečného omezova-

A HL2I OŠE9.2E 

COI« 

1NT 

0:41 
TL3F1 

oho odporu v sérii s R1 samozřejmě lze 
použiti vyšši napiti. Proud LED optočlenu 
OK1 by však neměl přesáhnout 20 mA. 

Vstupní napájeci napiti celého modu-
lu se připojuje na svorky KON1 a spotře-
bič na svorky KON2. 

Třífázový odrušovací modul 

Schéma odrušovacího modulu je na 
obr. 5 a vlastně se jedná o filtr, jehož úko-
lem je potlačit rušivá napětí, která vznikaji 
při spínání tyristorů. Obsahuje soustavu 
kondenzátorů a třífázových proudově 
kompenzovaných tlumivek navinutých na 
toroidních ferito4ch jádrech. Tento mo-
dul je určen pro filtraci síťového napětí 
napájení spotřebiče zapojeného do trojú-
helniku, tj. pro napětí 400 V (fáze proti 
sobě). Část rušivých napiti je svedena 
kondenzátory na ochranný vodič, čímž se 
zlepšuje potlačeni rušivého signálu o vyš-
ších frekvencích. 

Převodník Ulf 

Schema převodníku Ulf je na obr. 6. 
Jádrem převodníku je známý časovač 
555, u něhož je využita závislost výstupní 
frekvence na předpětí vývodu 5. V plová-
kovém snímači jsou obsaženy 3 rezistory, 
kterými teče konstantnl proud přibližně 
10 mA. Tento proud je řízen tranzistorem 
T101 a jeho velikost je dána paralelni 
kombinaci R101 a R102. Spolu s rezisto-
ry v připojením plovákovém snímači tvoří 
smyčku konstantního proudu, proto se 
take (v závislosti na sepnutých jazýčko-
vých kontaktech) mini napiti na vývodu 
5 IC101. Snímané napětí je filtrováno 
proudově kompenzovanou tlumivkou 
81F_TL101 spolu s Cl, C2 a C108 jako 
ochrana před případnými nežádoucími 
rušivými impulsy. Napětí na vývodu 5 
10101 způsobí změnu výstupni frekven-
ce, ktera se pohybuje v rozmezí 200 až 
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Obr 5. Schéma tritŠzového odrušovacího modulu 
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900 Hz. Výstupem na vývodu 3 IC101 je 
spínán optoblen OK101 a proud prochá-
zejicl jeho LED je omezován R104. Lze 
tak vyhodnotit polohu plováku v sondě 
a je rozlišeno pět stavů - nepřipojený plo-
vákový snímač, zkrat na přívodním kabelu 
plovákového snímače, maximální hladina, 
hladinový mezistav a minimální hladina 
plová ku. Časovač 555 je napájen ze sta-
bilizovaného napětí 12 V ze stabilizátoru 
101. Výstupní signál je dostupný na ko-
lektoru optočlenu OK101 a přiváděn na 
KON8 URJ. 

Univerzální řidici jednotka (URJ) 

Schéma řídící jednotky je na obr. 7a, 
7b. Dolní DPS obsahuje napájecí zdroj se 
dvěma galvanicky oddělenými sekundá r-
nimi vinutími, detektory průchodu fázi nu-
lou, koncové tranzistory pro ovládáni relé 
1 i 2, stabilizovaný zdroj 5 V a svorkovni-
ce pro připojení k uměrněnému napětí 
sekundárního vinutí Sl, analogovému 
vstupu, převodníku Ulf, oběma relé, ovlá-
dacímu vstupu VT/NT, komunikačním lin-
kám (RxD, TxD) i tyristorovým spínacím 
modulům. 

Primární okruh napájecího transformáto-
ru je jištěn tepelnou pojistkou TERM_Fl 
a musí být napájen stejnou fázi, která je 
přivedena na KON3, protože na této svor-
ce URJ vyhodnocuje případný výpadek 
napájeni. Oba sekundární okruhy jsou 
jištěny tavnými pojistkami F2 a F3. Napětí 
ze sekundámího vinuti Sl je pouze usměr-
něno diodami D6 až D9 a tepavé napětí 
15 V je dostupné na dvou svorkovnicích 
KON5 a KONG. Toto napětí je použito pro 
samostatné napájeni převodníku Ulf i plo-
vákové sondy z důvodu galvanického od-
dělení vnějšího signálu od URJ. 

Napětí ze sekundárního vinuti $2 je 
usměrněno a rozděleno na dvě větve. 
Jedna slouží k napájeni spínacích relé 1 
i 2 tepavým napětím prostřednictvím tran-
zistorů T8. T7, které jsou chráněny nulo-
vými diodami 013. 014. Druhá je odděle-
na diodou D5, filtrována kondenzátory 
Cl, C2 a spolu s tlumivkou Th i C3 napä-
ji 5 V napěťový stabilizátor 1C1, který je 
blokován kondenzátory 04, 05. Výstupní 
stabilizované napětí 5 V je dále ještě fil-
trováno kondezátorem C6, tlumivkou 112 
a je přivedeno do desky mikrořadiče (dále 
jen MOU). 

Na spodní desce jsou také obvody 
spínání vnějších relé (17. T8) na svor-
kovnici KON9, KONI O, odděleni signali-
zace VT/NT (0K4) na svorkovnici KON11, 
datové komunikace na svorkovnici KON12 
(0K5 - Rx URJ) a KON13 (OKO - Tx URJ) 
i výstupní impulsy pro ovládáni tyristoro-
vých modulů na svorkovnici KON14. KONI 5, 
KON16. Při jednofázovém provozu jsou 
tyto impulsy dostupné pouze na KON16. 
Napájení analogového vstupu je volitelné 
prostřednictvím JP103 a tento vstup je 
dostupný na svorkovnici KON7. Vnějším 
stejnosměrným napětím na KON7 (v roz-
sahu 60 mV až 2,56 V) je možné řídit vý-
kon spotřebiče - buď ručně obyčejným 
potenciometrem, nebo vnější regulační 
smyčkou (vstupní napětí menší než 60 mV 
způsobí zablokováni řídících impulsů pro 
tyristorové moduly). Rezistor R165 chrání 
vstup MOU před nadměrným proudem, 
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který teče vnitřními ochrannými diodami 
(PCO - vývod 23 IC102; diodový totem) 
při vstupním napětí větším než 5 V. 

Detektory průchodů fázového napětí 
nulou jsou napájeny přímo ze sítě., proto-
že mají zanedbatelný odběr. Jsou navrže-

7 

Lorq0 
2 
1 z 

Obr. 7a. 
Schéma URJ 
(homl deska) 

ny tak, aby vše bylo galvanicky odděleno 
od desky mikrifiřadiče a aby bylo lhostej-
né, zda jsou přívodní vodiče na svorkov-
nici KONI, KON2 i KON3 zapojeny jako 
fáze - nula nebo fáze - fáze. Vyhodnocuji 
přítomnost síťového napětí pro třífázový 
nebo jednofázový provoz a zapojuji se 
podle toho, zda pro napájeni spotřebiče 
používáme 230 či 400 V. Logická &ovál) 
na jejich výstupu odpovídá stavu půlvIny 
síťového napětí, které při průchodu „nu-
lou' (tj. malého napětí velmi blízkého ke 

16 



neream prevozINC Uff 

KONS _I 

KON5_2 

KO 

KO 

Obr. 7b. 
Schema tJRJ 
(dolnl deska) 

analog ONO 

KON7_20-1 

‚tlup 

—1 g 

Tt2 OE 
EMIR  

0119. 025 i 031 a jsou napájeny napätim 
omezovaným D120, 026 i 032. Toto na-
pěti sice kolísá od jedné kladné půlvIny 
ke druhé mezi 28 V a 15 V, ale fitračril 
kondenzátor detektoru nuly je navržen 
tak, aby referenčni napětí na LED nikdy 
nezaniklo. Podrobnější popis tohoto dilěi-
ho zapojeni, včetně půběhů napětí, lze 
nalézt v PE 1/2009. 
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skutečnému napětí 0 V) způsobí krátký 
úzký impuls log. 0 na kolektorech optočle-
nů OK101, OK2 nebo OK3. Při jednofá-
zovém provozu se KON1, KON2 i KON3 
propojí paralelně, a tak MCU vyhodnotí, 
o jaký druh provozu se jedná. Vždy je 
však třeba, aby na danou svorku (např. 
KONx_1) byl přiveden stejný druh vodiče, 
tj. bud' faze, nebo nula, jinak URJ nebude 
vyhodnocovat průchody nulou správně! 
Jako zdroj referenčního napětí slouží LED 

 13-
544 

KONI_I 

 OKONI_2 

OPS i pro nižší kmitočty vstupního oscilá-
toru MCU. Mikrospínač S101 slouží pou-
ze pro vstup do režimu nastaveni i potvr-
zováni zobrazených údajů' V normálním 
regulačním provozu URJ není využit, 
PC5 je nastaven jako výstupnl a je na něm 
log. 0. Vnitřní .pull up" rezistory MCU 
jsou ve schématu naznačeny čárkovanä 
a jsou využity jen tam, kde se může pří-
padné rušení uplatnit jen minimálně. 
JP102, JP104 a JP105 jsou testovány 
pouze po zapnuti UR.9 a v následujícím 
regulačním provozu na ně není bran ohled, 
aby se nemohl poškodit spotřebič v případě 
hrubého omylu při manipulaci - např. s JP101 
nebo JP103. Z toho důvodu jsou ostatní 
rezistory jako extern! s podstatně menší-
mi odpory, než mají .pull up" rezistory. 

010 
025 

e C-

525 527 

024 023 13 

125 

C7 

D26 

Horní deska obsahuje část detektoru 
průchodu napětí nulou pro L1 (na dolní 
OPS již pro něj není misto) a součástky 
nutné pro správnou činnost MCIJ. Ten 
vyhodnocuje nastaveni JP101 (VT/NT), 
JP102 (druh playa ku), JP104 (druh pro-
vozu), JP105 (maximální dovolený výkon 
100 %/57 %), průchody jednotlivých fázi 
nulou (PD2, PD3, PD4), měří vstupní 
analogové napětí (PC0) i šířky impulsů 
z převodní ku Ulf (PBO) a ovládá spínání 
relé 1, relé 2 (PC1, PBS), tyristorové mo-
duly 1 až 3 (PC2, PC3, PC4) i svit LED 
(0134, 0135, 0136, 0137). Napájecí na-
pětí pro vnitřní AID převodnik MCU je po 
filtraci TI103, C115 získáno z napájecího 
stabilizovaného napětí 5 V a přivedeno na 
vývod AVCC. Referenční napětí PAD pře-
vodníku je filtrováno na vývodu AREF 
vnějším 0116, který tak přispívá ke sta-
bilnějším výsledkům A/D převodu. Pří-
davné C113, 0114 nejsou osazeny, pro-
tože podle dokumentace výrobce MCU 
pro krystal 16 MHz nejsou nutné, ale ve 
schématu i OPS je na nä pamatováno 
z důvodu univerzálnosti použití navržené 

R16 

 1=1 

RIO III Il?RIR RI 

52.1 123 R22 531 020 0.21 

 O 
KONI_I 

Stavy URJ jsou indikovány prostřed-
nictvím LED: 
.VT/NT" - (přítomnost druhu tarifu sazby 
elektřiny - svítí při NT, zhasnutá při VT). 
‚faze" - (sviť, pokud jsou přítomy všechny 
faze a jejich sled je v pořádku; chybovy 
stay je zvýrazněn blikáním). 
„plovák" - (sviti při přítomném plováku a jeho 
dovolených stavech, je zhasnutá při nízké 
hladině vody a v mezihladině při přechodu 
z minimální hladiny; chybovy stay je zvý-
razněn blikáním). 
„RMT" - dálkové ovládáni po sériové lince 
<svítí při povoleném zapnutí URJ, nesvití 
po dálkovém přijetí příkazu vypnutí URJ). 

Funkce zkratovacích propojek: 
JP101 - ovládáni běhu spotřebiče; VT (zákaz 
- bez propojky)/NT (povolerš - s propojkou). 
JP102 - volba druhu plováku; staticky 
(bez ixopojky)/dynamický (s propojkou - pře-
vodník Ulf). 
JP103 - 5 V vnějším rezistorem na analo-
gový vstup; holy vstup (bez propojky)/re-
zistor (s propojkou). 
JP104 - volba druhu spínáni spotřebiče; fá-
zově (bez propojky)/celovInně (s propojkou). 
JP105 - maximální dovolený výkon; 100 % 
(bez propojky)/57 % (s propojkou). 
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K vypínáni a zapínání spotřebiče 
v době vysokého a nízkého tarifu sazby 
elektrické energie je možně využit svor-
kovnici KOM, případně k dálkovému 
ovládáni URJ s galvanickým oddělením 
ovládacího obvodu. Pro běžný provoz je 
osazena zkratovací propojka JP101, ale 
v případě dálkového ovládání je třeba ji 
vyjmout. Tento vstup má časovou hyste-
rezi mezi vyhodnocením zapnuti/vypnuti 
zhruba 100 ms. 

šířka impulsů je měřena na svorkov-
nici KON8 a přicházejici impulsy mohou 
nabývat hodnot od 0,5 do 32 ms. Tento 
vstup má časovou hysterezi zhruba 500 ms, 
a to jak pro vyhodnoceni měřeni šiřky im-
pulsů nebo prostý spinač (fleece 'Aped-
ných zákmitů vstupních impulsů nebo 
kontaktů spínače). Galvanické oddělení 
napájecího napéti spotřebiče je ovládáno 
výstupem pro relé 1, které je možné při-
pojit na svorkovnici KON9 (modul relé), 
a lze jej poet buď přimo nebo pro spínáni 
civky stykače. Při spínáni by se neměly 
opalovat kontakty elektromechanických 
prvků, proto mezi sepnutim výstupu pro 
relé 1 a začátkem spínáni tyristorových 
moduli) je zavedena časová hystereze asi 
100 ms, protože doby sepnuti rděl a sty-
kače se sšítaji (při vypínáni modulu relé1 
je pořadi obrácené). Na svorkovnici 
KON10 je možné využit výstup pro relé2 
(modul relé). Pokud se trvale otevřou ty-
ristorové moduly (maximální výkon 100 %) 
a tento stav trvá dele než 10 s, pak právě 
po této době sepne modul relé2, aby se 
zamezilo nežádoucimu kmitání při rych-
lých změnách napětí na analogovém 
vstupu. Tim je možně přemostit svorky 
KON1_1 a KON2_2 (anodu - katodu ty-
ristoru) ve výkonovém tyristorovém mo-
dulu nebo opět pomoci sepnuti civky sty-
kače premostit samostatně najednou 
všechny moduly. Tuto funkci není nutné 
využit, ale může být velmi užitečná, pokud 
potřebujeme pouze měkký start - např. 
třífázového motoru, který již potom pobě-
ži pouze na piný výkon a jeho vstupni při-

URJ 

2 § 

OK5 

URJ 

kon (proud fázemi) přesahuje možnosti 
chlazeni tyristorů, které jsou však dosta-
tečně proudově dimenzovány pro vyšši 
krátkodobí zatižent 

Efektivní napšti pro napájeni spotřebi-
če je možné řídit fázově nebo celovinnš, 
což lze rozlišit díky JP104. Při celovInném 
řízeni totiž neni třeba tak důkladné odru-
šení jako při fázovém a je typické napří-
klad pro topné jednotky, které mají velkou 
tepelnou setrvačnost. 

Daný spotřebič vyrobeny pro použití 
při 230 V je možné provozovat take na 
400 V, ale tak, aby efektivní ztrátový vý-
kon nepřekročil jeho jmenovitou hodnotu. 
To lze využit díky JP105, kterým lze pod-
mínit provoz maximálně na 57 % - tedy 
právě tolik, kolik by spotřebič odebíral při 
trvalém připojeni na 230 V. To se projeví 
zmenšením efektivního proudu v přislušném 
poměru k nárůstu napěti, a pokud spotře-
bič vyhoví z hlediska izolace, je tímto způ-
sobem možné významně zmenšit efektiv-
ni proudové zatíženi jednoUivých fází. 

Fázový nebo celovInný druh provozu 
umožňuje řídit spotřebič bud spináním 
tyristoru v určitém bodě každé pülvIny, 
nebo celovInnš vhodným poměrem počtu 
sepnutých a vypnutých celých yin napá-
jecího napětí. Fázová regulační smyčka 
je vyhodnocována s periodou 40 ms a ce-
lovInná 1,27 s. 

Dálkové ovládáni (prostřednictvim sé-
riové linky galvanicky oddělené od MCU 
optočlenem OK5) je možné na svorkách 
KON12 přijetím ASCII znaku 2" nebo ,OEV 
s vyutitim přenosové rychlosti 1200 b/s, 
1 stop bit, bez parity (obr. 8). Je lhostej-
né, zda je správný ASCII znak přijat pří-
mo z externího zařízeni po datové lince či 
bezdrátovým ovládánim (s převodnikem 
na potřebný proud 20 mA) nebo po inter-
netu (prostřednictvím vhodné IP brány). 

Příjem informativních výpisů stavů 
URJ i hodnot je možný na svorkách 
KONI 3, které jsou od MCU odděleny op-
točlenem 0K6, a komunikace je navržena 
pro využiti proudové smyčky 20 mA se 

stejnou přenosovou rychlosti jako v přípa-
dě dálkového ovládání (obr. 9). 

Popis konstrukce, 
stavby a oživení 

Plováková komora (obr. 10) 

Kostra plovákové komory je vyrobena 
úpravou novodurových trubek o C3 75 mm 
vhodných délek s vrstevnatým lepením 
na sebe a plovák je z polypropylenove 
trubky (?) 50 mm o deice 100 mm s nava-
řenými vlčky, v jejichž dnech jsou uvnitř 
přichyceny lehké ploché, ale presto velmi 
silné magnety ze vzácných zemin. Tako-
vé magnety lze získat např. ze starého 
nefunkčního pevného disku z PC (lze je 
najít na internetu). Celý playa k je odolný 
vůči tlaku, a má tak dlouhou životnost. 
Pohybuje se uvnitř trubky, která vymezu-
je jeho pohyb a chrání před nečistotami, 
protože v hornlm i dolním víčku plováko-
vé komory jsou otvory s vloženými filtry. 

Plovákový snimač má jazýčkové kon-
takty zalité epoxidem do bloků, které jsou 
uvnitř vyztuženy skelnou síťkou s 5 mm 
oky (tzv. perlinka). V boku stěny trubky 
plovákové komory má každý blok z jedné 
strany vhodný otvor pro jeho zasunuti 
a k protějši stěně je přichycen dvěma 
šroubky Ms. Hotové bloky jsou propojeny 
gumovým kabelem a všechny pájené spo-
je jsou proti působeni vody utěsněny sa-
nitárním silikonovým tmelem. 

Ohmmetrem zkontrolujeme naměřené 
hodnoty odporů při pohybu plováku mezi 
maximální a minimální hladinou. Pokud 
máme vhodný měřicí přístroj, zkontroluje-
me izolační stav přívodů a okolní kapali-
ny. 

Zátěž byla zvolena z křemenných ob-
lázků (tzv. kačirek), které jsou nezávad-
né pro pitnou vodu, a je jich tolik, aby celá 
plováková komora byla ve vodě těžší nej-
méně o 1 kg (zjištěno experimentálně). 
Všechny kovové díly, které přijdou do sty-
ku s pitnou vodou, je vhodné zhotovit 
z potravinářské nerez oceli. 

Relé (obr. 11) 

OPS relé je velmi jednoduchá a je na-
vržena do krabičky DIN1 (šířka 1 modul). 
Signalizační LED D3 je třeba přídavnými 
drátovými přívody zvýšit nad OPS tak, 
aby LED vyčnívala mIrně nad vičko kra-
bičky. Diodu 06 není třeba osazovat, pro-
tole je již umístěna v modulu URJ, ale 
pro možné univerzálni použiti tohoto mo-
dulu je pro ni místo na OPS. 

Před vložením osazené OPS do kra-
bičky DIN zkontrolujeme funkci relé. Při-
pojíme ohmmetr na svorkovnici KON2 
a připojením 12 V na KONI must mid) se-
pnout i svítit LED D3. 

Tyristorový modul (obr. 12) 

OPS tyristorového modulu jsou jedno-
stranné a celý modul je navržen do kra-
bičky DIN2 (šířka 2 moduly). Do vička je 
třeba vyvrtat dva otvory pro signalizační 
LED D112 i 0113 a do horních i dolních 
čel krabičky větrací otvory pro lepši prou-
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aril vzduchu (odvod tepla z výkonových 
součástek). Propojeni mezi transily D7a, 
D7b je vhodné izolovat silnějšl izolační 
trubičkou, protože je relativně blízko chla-
diči tyristoru Tyl. Zebra chladiče je třeba 
opatrně vhodně přihnout tak, aby se vše 
vešlo v podélném směru krabičky a byly 
zachovány dostatečné vzdálenosti od 
ostatních součástek modulu. Propojku 
JP101 vyrobíme ze el vývodů zlacené lá-
maci lišty tak, že prostřední vývod ohřeje-
me páječkou a po roztaveni plastu kolem 
vývodu jej ihned vytáhneme. Vznikne tak 
propojka s 5 mm roztečí vývodů, které 
(po zapájeni do DPS) na delší straně s ci-
tem přihneme tak, aby na ně bylo možné 
nasadit běžnou zkratovaci propojku s roz-
tečí dutinek 2,5 mm. Pokud budeme mo-
dul napájet pouze z 230 V, pak vynechá-
me 0101 a JP101 nahradíme drátovou 
spojkou, protože chybějící 0101 pomáhá 
lépe chladit transformátor ityristor. Sníží se 
tím teplota na chladiči tyristoru asi o 5 T. 

r— 

Pokud máme možnost, při oživování 
pro napájení tyristoroveho modulu raději 
použijeme dostatečně dimenzovaný oddě-
lovací transformátor. Pozor, pokud nepo-
užijeme oddělovací transformátor, při této 
fázi oživováni měříme na zařízeni galva-
nicky spojeném se síti! Osadíme zkrato-
vací propojku JP101, připojíme 230 V na 
svorkovnici KON1 a změříme napětí na 
0102. Kai bychom naměřit zhruba 8 V 
a měla by svítit zelená LED 0113. Na 
mřížce Tyl je téměř 0 V, protože Ti je 
pine otevřený a saturovaný, T102 by měl 
být uzavřený. Pokud tomu tak není, je 
třeba upravit hodnotu R105 tak, aby tento 
výchozí stav byl spiněn. Na kolektoru 
OK1 (vývod 4) by mělo být stejné napětí 
jako na bázi T102 (správně osazená 
a funkční 02). Na svorkovnici KON3 při-
vedeme 5 V správné polarity a otevřeme 
optočlen OK1, čim₹ napětí na vývodu 4 
Oki klesne téměř k nule, otevře se T102 
a rozsvití červená LED D112. To způsobí 

Obr. 10. Di/y plovákové komory 
a hotová komora s kabelem 

W rIOEW 

Obr, 11. Fotografie a deska reté 

e RE1—gOE-

1 I' 

3ÍKCeON2 

Obr. 12. 
Fotografie 
a desky 
s plošnými 

spoji 
tyristorového 

modulu 

uzavřeni Ti a na mřížce Tyl by mélo být 
zhruba 0,8 V, protože nyní má být tyristor 
otevřen. Po uzavřeni Ti poklesne napětí 
na 0102 zhruba na 4 V, protože se zvýší 
odebíraný proud ze zdroje. Pokud vše 
pracuje správre, vypneme napájení 230 V 
na svorkovnici KON1 a na svorkovnici 
KON2 připojíme spotřebič (například žá-
rovku 100 VV/230 V). Znovu zapneme 
230 V na KON1 a vyzkoušíme ovládáni 
modulu napětím 5 V na KON3. 

(Pokračováni příště) 
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Programátor 
mikrokontrolérov 
a pamätí EEPROM 

s využitím systému PonyProg 
(programuje aj mikroprocesory typu ATtiny) 

Aký použit' programátor mikrokontrolérov (jednočipových mik-
ropočitačov) a pamäti EEPROM, je častý problem pri reeznych ama-
térskych aplikáciách. Nakol'ko sa neustále vyvijajú nové systémy 
(napriklad typy ATtiny od firmy ATMEL), sú staršie i profesionálne 
programátory nevyhovujúce. Niekedy je jednoduchých a na pro-
striedky nenákladných riešeni málo. Preto som sa vrátil k systému 
PonyProg, ktorý som doposiar zavrhoval ako málo profesionálny. 
Avšak typ BETA vol'ne stiahnutel'ný z internetu umožňuje progra-
movat' viac a ko 110 röznych obvodov, vrátane typov ATtiny a pamäti 
EEPROM (yid' tab. 1). Overil som a vhodne upravil modulárne rie-
šenie jeho využitia. Každý si möle podra svojich možnosti a osob-
ných skladových zásob takéto riešenie dopinit'. 

Zdávodnenie potreby 
popisovaného zariadenia 

Moderně mikrokontroléry od firmy 
ATMEL typu ATtiny predstavujú novú 
vetvu vývoja s minimálnymi rozmer-
mi a spotrebou. Preto sú okrem vše-
obecného využitia vhodné najmě pre 
prenosné zariadenia. Sú vybavené vý-
konnou jednotkou MCU s architek-
türou RISC. V podstate využivajú vý-
hody aj z architektúry CISC, a to 
hlavne efektivnost kódov. Nakofko sa 
prevažný počet inštrukcii uskutočrlu-
je vjednom hodinovom cykle, dosa-
hujú výkon až 1 MIPS na MHz. Medzi 
najdöležitejěie vlastnosti patri mož-
nost' programovania priamo v apliká-
cii. Považujem za zbytočné popisovat' 
všetky parametre mikrokontrolérov fir-
my ATMEL, nakorko sú dostupné na 
internete a v dotyčných príručkách. 
Avšak za daležité považujem pripo-
menút potrebu oboznámit sa s touto 
problematikou, nakorko ,je to nevy-
hnutné pri konštrukciäch ráznych za-
riadení v profesionálnej, ale i v ama-
térskej praxi. 

Ako už bolo v úvode uvedené, čas-
to v praxi vzniká problem, kedy treba 
programovat procesory typu ATtiny. 
To umožňuje aj jedna z posledných 
verzií programov PonyProg 2000, vor-
ne dostupná na internete aj s po-
trebnými schémami programátorov 
a adaptérov pre jednotlivé typy. 

Praktické poznámky 
ku konštrukcii 

Predlolené mechanické prevede-
nie programátora a adaptérov je vlast-
ne prototypovým riešením. V predvá-

20 

dzanom vzorku boli plastové krabič-
ky vyrobené zlepenlm z odpadkových 
zbytkov plastových dosiek. Predpokla-
dám, že každému je známa možnost' 
zakúpenia hotových plastových krabi-
čiek vhodnej vefkosti. 15a12fm problé-
mom mõže byť volba objímky a jej 
prepojenie s deskou s plošnými spoj-
mi. Vhodné prepojovacie käbliky je 
možno zadarmo získat' z vyradených 
starých počitačov aj s konektormi. 
Otázkou tiež ostáva potreba osade-
nia ochranných rezistorov, které ne-
musíme použit, ak neuvažujeme 

EdeMb 
Wien* 
9 až 12 V 

U-c  

s pretažením jednotlivých bitovvstup-
no-výstupných portov v overovaných 
aplikáciách. V uvádzanej konštrukcii 
je uvažovaná možnostt pripojenia 
k overovanému aplikačnému zapoje-
niu, naprfklad na kontaktnom nepaji-
vom poli, alebo vývojovomu kite. 

Pozor, v schémach zapojení získa-
ných z internetu je zakreslený tranzis-
tor Q1 typu NPN, správne mä byť po-
užitý typ PNP. Zapojenie je vermi 
jednoduché a okrem bežných omylov 
je realizovaterné aj menej skúseným 
odborníkem. Využitie sériového por-
tu počitača je okrem iněho výhodné 
aj pre overovanie činnosti danej apli-
kácie priamo v zapojeni. 
V adapter( pre obvody typu 

AT90S8515 (AT90S4414) bola využi-
tá d'alšia pätica DIL 40 a tiež sú vyne-
chané ochranné rezistory. Aj takéto 
riešenie umožňuje poet' dIhšie pre-
pojovacie kábliky na pripojenie k ove-
rovanej konštrukcii. Ďalšie schémy 
adaptérov pre rõzne obvody si meiže-
te taktiež stiahnut' z internetu. 

PC SERLU PORT 
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Obr. 1. Schema zapojenia programátora PonyProg podle [1]. Externé napája-
nie je nutné iba pre niektore 10. Stabilizátor LM2936Z-5 sa neodporeča 

nahradit lacnym stabilizetorom 78L05 



Pripomienky 
k použitiu programu 

Ako už bolo uvedené, program Po-
nyProg mõžeme bezplatne stiahnut' 
z internetu. Po spustent programu 
v okne Setup prevedieme kalibráciu. 
Dale]' vtom istom okne, v Interface 
Setup, zvolíme sériové prepojenie 
a prislušný využívaný sériový port 
(COM1 až COM4). Okrem toho zvolí-
me invertovaný reset, Invert Reset). 
V okne Device zvoláme objekt progra-
movania, tj. mikroprocesor, alebo pa-
mät. Daigle poznámky nepovažujem 
za nutné, nakorko sú jasní z ponúka-
ného menu a sú v podstate aj v mých 
programoch zaužívaní, 

Zäyer 

Úšelom tohto článku je poskytnu-
tie informácil na urahčenie riešenia 
problému urobit' si svojpomocne 
a s malými näkladmi vhodný progra-
mátor, ktorý umožňuje programovat 
rozsiahly počet obvodov. Možno ten-
to príspevok urahčf mnohým vyvaro-
vat' sa chýb a omylov. Möžem to po-
súdit i podl'a vlastných skúsenosti pri 
realizácii predkladaného zariadenia. 
Pri realizácii som klädol däraz na maid 
náklady a použitie neprofesionálnych 
výrobných prostriedkov. 

Zoznam súčiastok 

Programátor PonyProg 
R1 15 kn 
R3, R8, R15 10 kn 
R4, R5, R6, 
R11 4,7 kn 
R5 15 kn 
C3, C4 47 pF/10 V 
C12 100 nF, keramický 
D1, D2, 03 1N4148(aj mé spinacie) 
Z1, Z2, Z3 BZX83 4,7 V, Zenerova 

dióda 
01, 04 BC547B, vid' text 
06 BC55713 
U3 LM2936Z-5 
konektor CANON 9F 
konektor MLW10 

Adaptér 2313 
R1 10 kn 
R2 až R16 100 až 120 C2 
C1, C2 32 pF 
C3 100 nF 
C4 47 pF 
02 kryštäl 4 MHz 
objímka DIL20 

Adaptér AT90S8515 
R1 10 kn 
C1, C2 32 pF 
C3 100 nF 
C4 47 pF 
02 kryštäl 4 MHz 
2x objímka DIL40 

Použitá literatúra 

[1] http://www.lancos.com/prog.html 
Internet a katalógy súčiastok. 
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Levný fadiš 
pro 16 modelářských 

servopohonů 
Matěj Kubička 

Tento servodriver je schopný pracovat až se šestnácti modelář-
skými servopohony najednou. Je možné jej ovládat běžnou sério-
vou linkou, s dodatečnými úpravami v řídicím programu 1 přes 
sběrnici I2C (resp. TWD. Deska byla vyvinuta s důrazem na jedno-
duchost a možnost postavit si ji v domácích podmínkách. S tímto 
obvodem budete schopni za pomoci různých stavebnic postavit 
šestinohého chodícího robota, robotickou ruku či jinou hračku. 

Modelářské servo je levný a nená-
ročný pohon, schopný natočení roto-
ru pod úhlem specifikovaným modu-
lací signálu. Je vhodný pro použití 
všude tam, kde je zapotřebí nastavo-
vat polohu. Běžné servo je složeno 
z malého stejnosměrného motoru, 
převodovky, snímače natočení a řídi-
ci logiky. Servo byvä připojeno třemi 
vodiči - dva jsou napájecí, třetím se 
přivádí řídicí signál. 

Ovládací signál je modulovaný 
s nepříliš kritickou periodou 20 ms, 
průběhem připomínající pulsně-šířko-
vou modulaci - PWM. Každých 20 ms 

Tab. 1. Přímé úměra mezi řídicím im-
pulsem a natočením rotoru 

Trvání impulsu 
[ms] 

Natočení rotoru 

[1 
1,00 ms -180 ° 
1,25 ms -90 ° 
1,50 ms o ° 
1,75 ms 90 ° 
2,00 ms 180 ° 

musí obsluha serva vygenerovat im-
puls o deice 1 až 2 ms. První mili-
sekunda slouží pro inicializaci a dél-
ka impulsu v druhé milisekundě 
odpovídá informaci o natočeni roto-
ru. Jak napovídá tabulka 1, existuje 
přímá úměra mezi natočením a dél-
kou řídicího impulsu. 

RS-232 

Pfevodnik 
napštových 

hladin 

Tabulka je teoretická, maximální 
úhel natočení je dán typem serva 
a často je maximálně ±90 °. V tako-
vém případě jsou využitelné impulsy 
v rozsahu od 1,25 do 1,75 ms pro na-
točeni od -90 ° do +90 °. 

Ăizeni servomotorů 

Mikrokontrolér vysllá signál pro 
natočení všech serv sériově y base po 
jednom vodiči a zároveň generuje na 
výstupech čtyrbitovou adresu serva, 
kterému patří aktuálně vysílaný sig-
nál. Demulfiplexer ze 4 na 16 (CMOS 
4067) poté Odell podle adresy vlast-
ní signál ke každému servu. Takto je 
možné ovládat až 16 servomotorů 

TX 

MCU 

ATmega8 

Nei 
Impuls 

Adresa 
serva 

Obr. 1. Blokové schéma obvodu 

DeMX 
4/16 

Kon story 
servomotorů 

Tab. 2. Typické nastavení všech 16 servomotorů. Ml až M16 jsou jednobajto-
vé hodnoty natočení pro servomotory 1 až 16 

OxFF M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 

Tab. 1. Zoznam obvodov, ktoré umožňuje programátor PonyProg programovar ) 

I2C BUS 8bit EEPROM 
2401-A, 2401-B, 2402, 2404, 2408, 2416, 24325, 24645 
I2C BUS 16 bit EEPROM 
24E16, 2432, 2464, 2465, 24128, 24256, 24512 
I2C BUS AT17 EEPROM 
AT1765, AT17128, AT17256, AT17512, AT17010 
MicroWire 16 EEPROM 
9306, 9346, 9356, 9357, 9366, 9376, 9386 
SPI EEPROM 
25010, 25920, 25040, 25080, 25160, 25320, 2564X, 
95640, 25128, 25256 
AVR mikro 
AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2333, 
AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, 
AT90S8515, AT9008534, AT90S8535, ATmega603, AT-
mega103, ATmega8515, ATmega8535, ATmega8, ATme-
ga16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATme-
ga163, ATmeg a 169, ATmega32,ATmega232, ATmega64, 

ATmega128, ATtiny12, ATtiny15, ATtiny22, ATtiny26, AT-
tiny2313 
AT89S micro 
AT89S8252, AT89653 
P IC 16m icro 
PIC16X83, PIC16X84, PIC16F84A, PIC16F870, 
PIC16F871, PIC16F872, PIC16F873, PIC16F874, 
PIC16F876, PIC16F877, PIC16F873A, PIC16F874A, 
PIC16F876A, PIC16F877A, PIC16F627, PIC16F628 
PIC12micro 
PI12C508, PIC12C509, PIC12C508A, PIC12C509A, 
PIC12C518, PIC12C519, PIC12C671, PIC12672, 
PIC12CE673, PIC12CE674 
ImBus EEPROM 
MDA2062, MVM3060 
SDE2506 EEPROM 
X2444 EEPROM 
S2430, X2444, X2445 
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Přerušení 
časové zákl. 

In ki ementače 
čitače 

Je hodnota 
čkače menší 
el žádaná? 

Generuj log. "0 
na výstupu 

NE 

ANO 

Generuj log. „1" 
na výstupu 

 OE 

ANO 

inkrementuj adresní registr a 
vynuluj jeho vyšší polovinu 

vynuluj čitač a načti novou 
žádanou hodnotu. 

(pro nově adresovaný servomotor) 
 OE 

Obr. 2. Vývojový diagram programu 

najednou, a to bez žádné speciální či 
složité elektroniky. 

Komunikace 
a ovládáni servodriveru 

Servodriver využívá komunikační 
standard EIA RS-232c, který pochází 
ze 70. let minulého století a předsta-
vuje fyzickou komunikační vrstvu 
obecné známou jako sériová linka. 
Definuje, jak by sběrnice měla fyzicky 
vypadat a jakým způsobem po ni pře-
nášet data. Neřeší dale vyšší vrstvy — 
režii komunikace a vlastní protokol, tj. 
co přenášená data pro připojená za-
řízeni znamenají. Tento obvod komu-
nikuje asynchronně s parametry 
4800 Bd, 8 bitů, bez parity, 2 stopbity. 

Použitý protokol pro komunikaci se 
softwarově nadřazeným zařízením byl 
maximálně zjednodušen. Jde o čistě 
jednosmérnou komunikaci ze strany 
nadřazeného zařizenf. Nadřazené za-
řízení je cokoliv se sériovým portem 
— od mobilního telefonu až po počí-
tač. Každý datový paket začinä hod-
notou OxFF (255), kterou nastavíme 
ukazatel v datové paměti na první 
servo. Každý další přijatý bajt je po-
važován za žádanou hodnotu natoče-
ni toho motoru, na který ukazuje vnitř-
n í adresní ukazatel. Tento ukazatel je 

zároveň po uložení žádaní hodnoty 
inkrementován. 

Žádaná hodnota natočení servo-
motoru je očekávána jako číslo v roz-
sahu 0 až 200, které vyjadřuje náso-
bek 10 ps. Například hodnota 125 
znamená 125.10 ps = 1,25 ms, tedy 
natočeni -90 °. 

Typickým příkladem, jak nastavit 
úhly natočení všech motorů, je ode-
slant balíku dat o velikosti 17 bajtů, 
kde první bajt must mit hodnotu OxFF 
a další bajty určuji natočeni rotoru jed-
notlivých servomotorů. Tabulka 2 uka-
zuje typické nastavení všech servo-
motorů. 

Algoritmus generováni 
impulsů pro serva 

Algoritmus pracuje s časovou zä-
kladnou 10 ps — tj. každých 10 ps je 
vyvoláno uvnitř mikrokontroléru pře-
rušeni. Mikrokontrolér má v paměti 
SRAM uložené údaje o natočeni všech 
servomotor(' vyjádřené jako násobek 
10 ps. Například údaj 105 pro daný 
servomotor znamená vygenerování 
intervalu dlouhého 1,05 ms pro rotor 
přibližně v poloze -170°. Tento způ-
sob není priliš efektivní' přesto je pro-
gram velice jednoduchý a nároky na 
mikrokontrolér nepřekračuji jeho mož-
n osti. 

Vždy, když nastane přerušení ča-
sové základny, je přičtena jednička 
k obsahu osmibitového registru, kte-
rý počítá čas generovaného impulsu. 
Poté je stav čitače porovnán se žáda-
nou hodnotou a v závislosti na výsled-
ku je nastaven stav na výstupu. 

Dale algoritmus zkontroluje pfete-
čení Cabe. Maximum pro běžné mo-
delářské servo jsou 2 ms — odpovídá 
hodnotě 200 v šítači. Pokud je hod-
nota menší než 200, šítač nepřetekl 
a obsluha přerušení ukončí. 

Pokud čítač přetekl, program pře-
jde na další servomotor. Přičte se jed-
nička k hodnotě v registru, který ob-
sahuje adresu servomotoru a vynuluji 
se vyšší čtyři bity v tomto registru. Tím 
se zajistí, že hodnota v adresním re-
gistru bude rotovat v rozsahu 0 až 15. 
Poté se vynuluje časový čitač a pro 
nové servo se z datové paměti načte 

Obr. 3. 
Robot postavený 
s vyulitim stavebni-
ce Merkur s namon- K. 
tovaným řadičem 

pro 16 sent 

nový údaj o délce impulsu (úhlu nato-
bent). Vše je přehledně rozkresleno na 
diagramu na obr. 2. 

Popsaný algoritmus má jedno ome-
zení. Jak bylo uvedeno výše, servo-
motoru se musí posílat signal o délce 
1 až 2 ms s periodou 20 ms. Jelikož 
lze v jednom okamžiku ovládat jen 
jeden ze 16 servomotorů, dosahuje 
řídicí signal každého motoru periody 
32 ms! Každé servo je adresováno 
přesně 2 ms, pro 16 servomotorů je 
tedy 16.2 ms = 32 ms. 

Tento nedostatek lze vyřešit úpra-
vou řídicího programu — omezením 
maximálního počtu ovládaných servo-
motorů na 10. Předepsaná perioda 
20 ms však u modelářských servomo-
torů není kritická, a proto není prav-
děpodobné, že vaše servo nebude 
s tímto řadičem fungovat. Jiným dů-
sledkem prodlouženi periody je sni-
žení obnovovací frekvence serva 
z 50 Hz na přibližní 28 Hz. V praxi se 
to může projevit větším „cukáním" ro-
toru při zatížení. Tento jev způsobuje 
logika serva, která se snaží vyrovnat 
odchylku polohy ze zpětné vazby 
v delších intervalech — při nižším kmi-
točtu je odchylka vštši. V běžném pro-
vozu se tento efekt prakticky neproje-
vi. Výhody zapojeni jsou zřejmí — 
— nízká výrobní cena a jednoduchost 
jak desky s plošnými spoji, tak rídicl-
ho programu. Vše na úkor prodlouže-
ni periody. 

Popis zapojeni 
elektronické části 

Obvod je možná rozdělit na část, 
která upravuje napěťoví hladiny při-
jatých dat po sériové lince, část, kte-
rá moduluje signal pro serva a část, 
která jednotliví signály přiřazuje těm 
správným servomotorům. 

Cast upravující napěťoví hladiny 
logických signálů mezi TTL/CMOS 
a standardem EIA RS-232c je řešena 
jednoduchým nelineárním obvodem. 
Toto zapojení nemůže pině nahradit 
standardní řešení s integrovaným ob-
vodem MAX232, ale je jednoduché 
a v tomto případě i prostorově výhod-
né. Sériový kanál se připojuje přes ko-
nektor K2. 
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Část modulujíci signál pro servo 
sestává z mikrokontroléru ATmega8, 
napájení, odrušenl a krystalu. Na des-
ce je vyveden konektor K3 pro sběrni-
ci TWI, která je kompatibilní s I2C, 
a také konektor K4 s napájením 5 V 
a třemi I/0 linkami. Obvod není chrá-
něn proti přepólovánl ani přepětí - zda 
je obvod správně napájen, signalizu-
je LED vedle napájecího konektoru. 

Část, která přiřazuje modulovaný 
signál jednotlivým servomotorům, je 
tvořena demultiplexerem ze 4 na 16 
(obvod 4067) a šestnácti třfpinovými 
konektory. Mikrokontrolér se rozhod-
ne, který signál kam poslat, a demul-
tiplexer podle toho rozdělí modulaci 
na dané výstupy do servomotorů. Na 
desce s plošnými spoji je vhodné po-
cínovat cesty pro napájení servomo-
torů a tím zvětšit jejich proudovou 
zatížitelnost. Všech 16 servomotorů 
dohromady může mít odběr v řádu 
jednotek ampér. 

Deska s plošnými spoji byla navr-
žena s důrazem na jednoduchost pro-
vedení i výroby. Desku je možné vy-
robit v domácích podmínkách, bez 
potřeby speciální výbavy. Deska je 
jednostranná, bez propojek. ICl a IC2 
je vhodné opatřit objímkami. 

PEOi11 PCP/ECM 
PC/LACCI) 
PCFA0091 
PCI.,DC3) 

FešOEADC..%1303/41. 
PCSADC5f301.1 

PeeXTALIROŠ01, 
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m ute. 
PO2.3Nle 

GPO Kneen 
1OKT O' 

POI 

P55 CP) 
PSICKeN 

112109,00101 
PIMMOSICC2, 
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Obr. 4. Zapojení facliče sen' 

Možná vylepšeni 

Řadič má vyvedeny 3 I/0 linky 
z mikrokontroléru na konektor K4. Lze 
je použít například pro ovládání po-
suvného registru 4094 a generovat 
s ním různé efekty — například !Del-
citio hada z LED. 

Pro bezdrátovou komunikaci s mo-
dulem není nic jednoduššího, než 
použit RS232 sériový BluetoothTm 
adaptér. S bezdrátovým připojením 
servořadiče lze postavit nezávislé ro-
boty s vlastním napájením a bez ka-
beláže, která by je vázala. 

Závěr 

Popsané zařlzení je určeno pro 
nenáročné a levné aplikace. Desku 
s plošnými spoji lze snadno vyrobit 
a komunikace po sériové lince byla 
maximálně zjednodušena, aby i v°,ivo-
jář — začátečník dokázal tento modul 
ovládat. 

Tento obvod je používán na šesti-
nohém robotu ze stavebnice Mer-
kur(Tm). Návod na jeho postaveni je 
k nalezeni na adrese http://robotika. 
cz/articles/hexapod/cs. 

Schéma, návrh desky plošných 
spojů, řídicí program mikrokontroléru 
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a další užitečné rady pro výrobu na-
leznete na adrese http://servodri-
ver.matejk.cz. Zde je také umistěn 
ukázkový program pro ovládán( ser-
vodriveru pomocí běžného počítače. 

Seznam součástek 

R1 až R4 4,7 kl2, vel. 0204 
R5 ' 5,6 kn, vel. 0204 
R6 5,6 kn, SMD 1206 
R8 330 n, vel. 0204 
Cl, C2 27 pF, keramický 
C3, C6 100 nF, keramický 
C4 2,2 pF/10 V 
C5, C7 4,7 pF/10 V 
D1, D2 1N4148 
LEDI LED 5 mm, červená 
Ti BC547B 
12 BC557B 
Q1 16 MHz, krystal HC-49 
IC1 ATmega8, DIL28 úzký 
IC2 CMOS 4067 
K1 AK 500/2 
K2 CANNON-9F (samice) 
K3 konektorové kolíky 5 pinů, 

rozteč 2,54 mm 
K4 konektorové kolfky 4 piny, 

rozteč 2,54 mm 
K5 až K20 konektorové kolíky 3 piny, 

rozteč 2,54 mm 
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Obr. 5 a 6. Deska s plošnými spoji (79,6 x 58,3 mm) a rozmístění součástek 

24 



GSM bezpečnostní kamera EYE-02 
Inteligentní kamera s vestavěným GSM komunikátorem a jednoduchou instalací 

Novinkou v nabízeném sortimentu JABLOTRON ALARMS je kamera EYE-02 
s vestavěným GSM komunikátorem, která je produktem dceřiné společnosti 
JABLOCOM (výrobce "maximobilu"). Kamera je určena především pro řešení 
bezpečnosti malých objektů s potřebou záznamu a přenosu obrazu ve velmi 
dobré kvalitě malým kompaktním zařízením. Pro přenosy dot využívá vysoko-
rychlostního GSM EDGE. 

EYE-02 je bezpečnostní a monitorovací kamera komunikující s majiteli prostřednictvím 
GSM site. Komora posílá záznamy o poplachu prostřednictvím MMS, SMS nebo 
hlasového volání. Kopie obrázků a videí mohou byt uloženy na paměťové kari' nebo no 
webovém serveru. Podporuje rovněž komunikaci s pulty centrální ochrany. EYE-02 díky noč-
nímu viděni umožňuje sledování 24 hodin denně. 

EYE-02 nič vestavěnou skupinu interních detektorů, které uživateli umožňují zjistit narušeni 
hlídaného prostoru: 

Rádiový vysflač a přijímač 

• Pasmo BOB MHz 

• Pro spolupráci s dálkovými ovladači 

• Rozšiřitelné o prvky profesionálního 
bezdrátového zabezpečovaciho systému 
OASiS 

Li-Ion baterie 

• Zajišťuje záložní napájení při výpad-
ku elektrického proudu (1300 mAh) 

SD paměťová karta 

• Rozšiřuje paměťovou kapacitu pro 
• ukládáni videa až na 4GB (z výroby 

violent" 1GB) 

Držák SIM karty 

• Pro standardní SIM kartu 

- 'tic; ovy—Vicr 
Dote:, tel.: 547 241 849 1. Urbanová, tel.: 355 328 979 
8moolarm, ref 545 210 567 Karviná: 
Českě Budějovice: lyrik Norma.: 596 345 098 
['1St tel.: 6011 5/8 636 Kohn: 
Hrodee Králové: Cl Serer, tel.: 321 723 358 
Osseo Trodxtel.:495 522 041 Litoměřice: 
Humpolec Eumsys sta., MI_ 416 737 300 
Verb, tel.: 774 651 475 Loděnice: 
Chomutov Rudim POLCAR, tet,: 6114 821 306 
Okénko, tel.: 474 671 004 Nadir Boleslav: 
labloner nad Nisei: Aul Election., tel.: 326 733 485 
lelmo, tel.: 483 359 138 

PIR detektor pohybu - zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla 
Detektor hlasu - reaguje na zvuk nad určenou hladinou 
Detektor tříštění skla - rozpozná specifický zvuk rozbití okenního skla 
Detektor náklonu a otřesů • rozpozná jakoukoli nežádoucí změnu v pozici a úhlu 

kamery 
Detekce pohybu v obraze - zjistí změny v obraze pravidelným snimáním o porovná-

váním jednotlivých stir') 

Spolupracuje take s bezdrátovými prvky OASIS, kterých lze přiučit až 10. Umožni i no 
dálku ovládat bezdrátová relé OASIS (řady AC-8x a UC-82). 

Kamera se vyznačuje především velmi snadnou (dokonce je možné i laickou) instalací, 
ale pro profesiondly nabízí široké možnosti nastavení vlastnosti při pořizování obrazu 
a chování vestavěných detektorů pomoci počítače o SW JabloTool. 

Dvoupásmová GSM anténa 

EDGE/GSM modul 

• Přenos obrázků / videa na Váš mobilní 
telefonon přes MMS nebo e-mail 

• Poplachové SMS a hlasové volání 

• Datové spojeni na monitorovací server 
a pulty centrální ochrany 

Detekce náklonù a vibrací kamery 

• Chrání před neoprávněnou manipulaci 

s kamerou 

Mikrofon + digitální zpracování signálu 

• Detekce zvuku a detekce tříštění skla 
• Možnost odposlechu hlídaného prostoru 

Infračervené přisvícení 
• Osvětlení prostoru neviditelnými IR 

paprsky pro noční vidění 

Infračervený PIR senzor 

(Pasivní infračervený senzor) 

• Detekce pohybu v hlídaném prostoru 

VGA kamera 

CMOS čip s širokoúhlou 12,9 mm) 

čočkou 
Rozlišení videa VGA (640 x 480), 

OVGA (320x 240), OC/VGA (160x 120) 

Kontinuální detekce pohybu v obraze 
(pomocí DSP) 

Se svými dotazy se můžete obracet na proccrmiky Jo lotronu nebo no oficiálnivistupce. 

- Most: r 
RSA Soben, tni: 476 709 786 
Olomouc: 
laid lived, Is., tel. 585 412 /42 
Petr Née, tat.: 777 345 845 
Ostrava: 
HTV-Hodina, tel.: 596 170 015 
Pardubice: 
Elsyco Tinde,tel 466 535 423 
Plzeň: 
J. [hone tel 377 539 164 
Teplice: 
RSA Soksun, tel 417 577 924 

Usti nod Lobem: 
Gang, tel.: 475 501 610 
Volašskě Muir irk 
AT-Nova, tul.: 571 627 III 

Praha: 
Aul Electron., el.: 266 312 043 
rtedy tel.: 267 021 212 
Okénke, tel 773 171 461 

JABLOTRON ALARMS a. 5., Pod Skalkou 33 \‘. 
46601 Jabloner nad Nisei 

!el.:433559 911, f ax: 483 559 993 
prodejoblelrorha 
www.jabbiron.a 

Dovozce na Slovensko: 
Jahlotron Mandan s. r. o. , iilino 

Tel.: +42141.5640264 JABLOTRON 



lonviloi[ca non 
VTL 5C3 
°Moen LED-fotoreňstor. 
Vymačuje se krátkými časo-
vými konstantami, širokým 
dynamickým rozsahem, 
velmi nízkým tepiotrdm koe-
ficientem a malou závislostí 
odporu na předchozím 
osvštlenf. Je vhodný pro 
poetry audio technice jako 
proměnný 
odpor. 

Optočlen LED-fotorenstor. 
Vyznačuje se velmi širokým 
dynamickým rozsahem, 
velmi nízkým teplotním koe-
ficientem a malou závislosti 
odporu na předchozím 
osvětleni. Je vhodný pro 
pontiff v audiotechnice ¡aka 
spinaš. 

R3 GP ULTRA ALKACEL 
Mikrotužková baterie AAA 1,5V4 ,,,, . 172:ahly _PK 
10 ks: 8,- Kš/kS:V - 1 2.::Y: - • . • • ' . - -"S 
40 ks: 7,- Kerks; od 6 - ti---

200 ks: 6,- Kš/ks. ...á...z.:Auad Platf do vymcdäni zásob! 

R6 GP ULTRA ALKALINE (7"-.,-.77-1.N 
Tuikova baterie M, 1,5V (,i.Gp 
10 ks: 8,- Wks; s...• a-"•77. 2,.. 

-a ... 

POT 5N60  
MOS-N-FET SMPS 600V/ 5A/130W, 
R,,e1,80, T0220. Kvalitní mostet 
pro sítovi3 spínané aplikace. 

AOT 8N50  
MOS-N-FET SMPS 600V/ 8A/ 147W,11,e0,9o, 70220. • 
Kvalitní mostet pro Cove) spínané zdroje, 
velmi vhodný pro pouttív primárních '• 
obvodech TV. PC monitorů apod. 
Plně nahrazuje BUZ91A. 

AOTF 8N60  
MOS-N-FET SMPS 600V / 8A/ 50W, 
Rpe0,9Q,T0220 isol. Kvalltni 
mogul art.) agave spínané 

I D173OPY 
" DIG-IC audicipamět 30sec, workirek-

evence,44.gia nastavitelná externím 
....,„„rezLstoreintOsnrC,DIP2847=2,5,75.5V. 
: 14,ea( .pfrld er21,5pA7‘,4870mW/8012....‘ 

2,1zriSaiřetuslvinf tečt-2.-
na 

40 ks: 7,- Kč/ks; oil8 _ 
' 

200 ks: 6,- Wks. t  J Platt do vyprodánf zásob! 

MICRO-AKKU GP-1000 
NiMH aku MA; 
1,2V/ 1000mAh. 59,-1 

UM 3-NH2700 GP  
NiMH aku AA; _ . 

1,2V/ 2700mAh. 69 - 
-14 

W IZ) 

UM 3-NH2700 HR-3U  --+ziarair•-•— 
NLMH aku AA: 4 - tion 
1,2V / 2700mAh. it. 7g; u 

UM Q. 2200  LITI 'a 
NiMH aku MA d EncReadY 
1,2V/ 2200mAh 39 - 
nizke samovybdenf tir -411. 

rjellingr.iOEL 

MICRO-AKKU HR-4U 8007G 
NiMH aku AM, 
1.2V/ 800mAh. • enel°°P 
Sanyo ENELOOP, 79; 
nizke samovybdenC. 

AOTF 12N60  
MOS-N-El' SMPS 600V/12A/ 50W, 
R,4550, TO220 isol. Kvalitnímosfet 
pro sítcvé spínané aplikace. 
Alternativa k FOPF12NC60. 

BIJ 808DFX 
NPN CTV/HD-E 700V/8A / Darlington 162W, 
70218 isol. Plné nahrazuje 61180813FL OE/. 
Odolnější typ prověřené kvality 
a odpovídající náhrada za 2SC5388. 

MD 1803DFX 
NPN CTWHD-E 700V/ 104/57W/ D-dioda, 
shunt R,0600, 0,3us, 507399. Kvalitní 
rozkladový tranzistor a doporuč, náhrada 
typu 130508DFL, Alternativa k ST1803DHI. 

ISD 1760PY 
idol audlopamét 60sec, work. Irek-

vence 4-12kHz nastavitelná externím 
reňstorem, 0-711t, DIP28.1.1,e2,5-5,5V 
kelet1110bY)4.504,Per-670mW/80a 
Obvod pro záznama přehráváni rear 

.  -46 

UM 3-NH2000 HR-3UTG 
WAN Au M, 
1,2V / 21100mAh, 
Sanyo ENELOOP, 
nízké samovybdeni. 

9-VOLT NIMI-1200 EKP 

9V / 200mAh, ee eiš.-,c-e 
NiMH aku 

nízké samovybdenf.. ; 

MW 1270 
Intellgentni rychlonabdee NiCd/Nte 2/4k 
akumulátorů AAA, M. Funkce vybdenf, 
Indikace 1,3barevne LED, Lze noun 
take v automobilu (autoadaptér 
je součástí dodávky). 

Ý3 299,- -64 
MW 5798 "'Met  
Inteligentní rychlonabfječ NiCd/NiMH 
2/4ks akumulátorů MA, AA, C, D. 
2,9V. Funkce ',Agent, 
indikace 7xLED a akustická. 

neloop J test všech funkci. 
79 OE ,--------

MICRO-AKKU HR-4111000 -- gsagtvrit 
MMFI aku MA; 

L. _n - I  OEr;2 100°L 
1,2V/ 1000mAh. 8g; mii. 

e=u7r;7111,14 
Pražská prodejna Prodejna na Vinohradské ulici 

se stěhuje na novou adresu: je V provozu do 13. Ilstopadu. 

Myslíkova 31, Praha 2 Nova prodejna Vám bude k dispozici 
(roh Mysli< a Spálení ulice) od I. prosince. 3 AB 

SPOJENÍ MHD  LISTOPAD  PROSINEC  K_I.,‘n......ra....21t..........s.... 

ado 

ELECTRONICS 

399,- Is 
MW 6278 .41 

Inteligentní rychlonahhee NiCd/NiMH 1-4ks akumulátorů 
AMMO, D, 2x9V 
Funkce vybfjenf, 
indikace 6xLED 
+ LCD displej, 
chladici endear. 

699,-

Karlovo närnesti üsoul. 1 1 2 3 4 5 8 tbruiiiiro,v, 
469:03 5 6 7 e t El t 1G 11 12 13 ono 21 Myslkova  9 10 11 12 43 14 15 14 19 17 18 19 20 

3 9 14 24 51 LaZarská le 17 12 19 20 21 22 21 29 23 24 25 26 27 
52 53 54 55 22 24 Pi 73 23 gbei 28 29 30 31 
56 57 58 59 19i4" 14116\"` 30 

PRODEJN 

PRAHA 2 
Nové Město 

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

ges@ges.cz 

rerel\ 
wwww .ger 

eme-Vsebhoopo)i 

PRAHA 2, Vinohradská 81 2 222 72 48 03 61 ges.praha@ges.cz 
BRNO, Křenová 29 2 543 25 73 73 U ges.brno@ges.cz 

OSTRAVA, 28. :Tina 273 2 596 63 73 73 ral ges.ostrava@ges.cz 
PLZEN, Studentská 55a 2 37 73 73 311 U ges.plzen@ges.cz 

HRADEC KRÁLOVÉ, Habrmanova 14 2 495 53 23 68 iä ges.hradec@ges.cz 



LABORATORNÍ NÁBYTEK VARIOLAB+ 

UCELENÝ SYSTEM NÁBYTKU 
PRO ELEKTROLABORATOŘE A DÍLNY 

• Modularita 
• Modern( ergonomický design 
• Volitelné antistatickä provedeni 
• Vysoce pevná konstrukce 
• Vysoce stabilní konstrukce 
• Možná mobilní konstrukce 
• Inteligentní způsob nastavení pracovní výšky 

desky stolu, polic a nástavby 
• Inteligentní vedení potřebných kabelů a hadic 

nohou stolu 
• Široký výběr zabudovatelných přístrojů 
• Široký výběr příslušenství a doplňků 
• Výroba komponentů i na zakázku 
• Budoucí rozšiřitelnost 
• Odolné a kvalitní materiály 

Další informace a fotografie 
naleznete na 

www.diametratcz N, 
VYŽÁDEJTE Sl KATALOG, KTERÝ VÁM RÁDI ZDARMA ZAŠLEME 

1( DIAMETRAL spol. s r.o., Hrdorlovická 178, 193 00 Praha - Horni Počernice 
tel./fax 2 8192 5939-40, e-mail: info@diametratcz, www.diametratcz ď DIAMETRAL 



• bezdrátová náhrada Ethernet kabelu" 
• IP konektivita pro jakoukoli aplikaci 
• přenos UART přes Win nebo LAN* 
• SSL a HTTPS pro Vaše aplikace 

' pouze Nano LANReach'm 
" pouze Nano WiReachn' 
= Socket Mini', 

Nano LANReaohTM 

Nano SocketLÂNTM Nano WiReachTm 

Connect Inc 
The Device Networking Authorit 

Nano Socket iWiFiTM Mini Socket iWiFiTm Secure Socket iWiFiTM 

Cena Kt bez DPH/1 u 805,- / 785. 250, 350, .190,- 1.190,-
tr.OE.FI chJp et Marvell 88W8686 802.11 b g WiFI chipset 
VF konektor U.FL integrovaná anténa SMAIM) U FL 
LAN konektor RJ 45 - - i 
Citlivost R 88 dBm (802.11b): -74 dBm (80211g) 
Vykon - +15 dBm 
Security SSL3/TLS1. HTTPS, FTPS, 

RSA, AES-128/256, 3DES, 
RC-4, SHA-1, MD-5 

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

WER, WPA/WPA2 
Protokoly ARP, ICMP, IP, UDP, TCP, DHCP client/server, DNS, NTP, SMTP, POP3, MIME, HTTP, HTTPS, FTP a Telnet, uživatelský a korifigatačnt Web Server 
Hardw. attelerované 
protokoly 

AES, 3DES and SHA 

Max pest socket(' 10 současně otevřených socketò 
Procesor Ť (Chip?"' CO2144 IchipTM CO2128 

Rozmóry 35 0 x 25,0 x 17,4 mm I 33,8 x 18,0 x 5,5 mm I 45,0 x 25,00 x 7,3 mm 41,0 x31,5 x 5,0 mm I 64,5 x 27,4 x 6,6 mm 
Interlace UART (Ax. Tx, RTS, CTS), USO, SPI, RMII UART (Ax, Tx, ATS, CTS) 
Host Data Rate UART: max. 3Mbps / SPI: max. 12Mbps UART: max. 3Mbps 
Typické aptikace přenos RS232/485 etas Ethernet i přenos RS232/485 přes WiFI, SSL zabezpečeni pro M2M 

SSL zabezpečení pro M2M bezdrátová náhrada LAN kabelu LAN-to-WiFi Bridge 
Web Server 256kB I Web Server 256kB 

přenos RS232/485 přes MR, SSL zabezpečeni pro M2M 
Web Server 256kB 

Napaiem. tepl. rozsah 3,3 V (+MO %), -C až 85° C 
Certifikace CE, FCC, RoHS 

Mani 

114 

spezial electronic 

Wuttke Immobilien KG, o.s. 

Šárecká 22/1931 

160 00 Praha 6 

Česká republika 

tel.: 

fax: 

e-mail: 

internet: 

233 326 621 

233 326 622 

233 326 623 

spezial@spezial.cz 

www.spezial.cz 
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MATRIX 

termostalicka 

os_tto 

KTS - AME s.r.o., K. Čapka 60, 
500 02 Hradec Králové 

-a* 
tel: 495,-263 263 

e_ fax: 495 i2 12 588 
rare:6051263 263 
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** ZÁSILKOVÁ SLUŽBA ** 
PRODEJ NA FAKTURU 

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

narrow. 

_ 

En 

— I 
fl ' :a kit 

Výhradní ilistributoripo!-atorroichizdrojů A 

STATRON% 

Specifikace/Typ 2229.1 2229.2 2223.0(1) 2250.0 
Výstupin napett 2 x 0 • 40 V 2 x 0 - 40 V 0 - 30 V 0 - 40 V 

V1.561PM Proud 2 x 0 - 2,5" 2 x 0 - 2,5A 0 - 2,5 A 0 - 5 A 

7.,Inčol 2 mV 2 mV 2 mV 2 mV 

Ukazatele WI analogové digitalin analog.(digit.) digitalin 

Šxvx H Inunl 260x 140 x230 260 x 140x 230 140 x. 120 x 260 260 x 140 x 200 

Hmotnost cca. 8,0 kg cca. 8,0 kg cca. 4,0 kg cca.7,0 kg 

Cena Kč bez OM 6 560,- 6 560,- 3 604,- 5 994,-

SPecinkaee IT/ FI 3250.1 3252.1 3254.1 3256.1 
Výstupnt"opal 0 . 36 V 0 - 36 V 0 - 36 V 0 - 36 V 

VOEsiiiimi Intild 0 - 7,5 A 0 - 13A 0 - 22A 0 - 40 A 

Mani 1 mV 1 inV 2 mV 2 mV 

Ukazatele CA digitální digitalin digitalin digitalin 

A x V x H (mm) 372 x 134 x252 372x 134 x 2.52 451 x 134 x324 451 x 134 x410 

Hmotnost cca. 10,5 kg cca. 12.6 kg cca. 19,8 kg cca. 31 kg 

Cena Ke bez DNI 11 220,- Il 880,- 20 625,- 30 525,-
Spínané zdroje 
s xelkS in %Stoma 

l 

Speeilikace / Tx p 365.4.1 3654.3 3656.1 3656.3 
Výstup"' mmHg 0 . 30 V 0 - 60 V 0 • 30 V 0 - 60 V 

Vjstupni proud 0. 33A 0 - 16A 0 -66 A 0 - 33 A 

"blued 6 mV 8 mV 6 niV 8m" 

Ukazatele l7I digitalin digitalin digitaini digitalin 

Š x v x H finrn1 445x 134 x 320 445 x 134 x320 .1-13x 134 x 410 445 x 134 x 410 

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

Cena Kč bez DP11 27 720,- 27 720,- 49 170,- 49 170,-

Specifikace/Typ 3250.3 3250.4 3250.5 3250.6 
VÝslolfill nanet1 0 - 72 V 0 - 150V 0 - 300 V 0 - 600 V 

Výstunnf proud 0 - 2,5 A 0 - 0,2 A 0 - 0.1 A 0 - 0,1A 

Z' lnění 1,2 mV 1,5 mV 2 mV 4 m" 

Ukazatele U/I digitalin digit:11M digitalin digitalin 

ŠxVx11 inm0 372x13 152 372x134 x252 372 x 134%252 372x134x252 

Hmotnost cca. 10.5 kg cca. 10,5 kg cca. 10,5 kg eta. 10,5 kg 

Cena Kč bez DP11 12 870,- 12 870,- 12 870,- 37 950,-

I 1 / , 
Vyžádejte si podklady k celé řadě laboratorních 
zdrojů (napětí 0-18V, 0-36g b-ny /5-150V4 I 
0-300y 0-600 V) nebo zdroje s pevnym napětím), 
pops'''. narštitle nee internetověstránky, kde on 
kompletní gatalogy (laboratorní zdroje, měřicí 
příslušenství, reg. autotransformátom n &id a 
revizni přístroje re formátu *.PDF4' / . i 

Sídlo finny: OE OE 
A.W.V. ELEKTRO spol. s to. 
tel: 382 211 756, 382 212 595 
fax: 382 213 756, e-mail: awv@awv.cz 
Žižkova 247, 397 01 Písek 4 / 

D le • • C -  

I 

I Elektronické ,zátěže OE OE do max. 811 V / ISO 

[OE:. G CI J rti 

sped:awe/1)p 3227.1 3229.0 3229.02 3223.1 
Vaupni"aped 1 - 80 'V 1 - 75 V 2,5 - 80 V 

Zatěltnaei proud max. 25 A max. 50 A max. 100 A max. 150 A 

Kr)ti 11' 30 IP 30 11'30 1P 30 

Ukazatele I. /1 digitalin digitální) digitální digitální 

Š x V x H Imml 245 x 135 x 220 122 x 276 x 240 248 x 270 x 280 445 x 134 x 410 

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

Cena Kč bez DPI' 9 735,- 18 150,- 37 422,- 47 520,-

Obchodní zastoupeni v Praze:' OE 
MICRONIX spol. s r.o. 4 
tel: 241 441 383, fax: 241 441 384 

merici@micronix.cz 
Ardala Staška 32, 140 00 Praha 4 

Obchodní zastoupeni na Slovensku: 
BD SENSORS spol. s r.o. 
tel: 055-7203112, fax: 055-720311 

info@bdsensors.ski 
Osloboditefov 60/A,1040 öl Košic 

VI 



Bemdgiätwe Aärclärdl'Au2ki 
anat îcYJ 1 li, 

K ovládáni lze použít bezdrátové 
vysilaše řady WS3xx. 

WS305 je možné ovládat 
až 16-ti různými tlačítky. 

WS310 
čtyř-kanálovou klíčenkou 

DOSAH 
AŽ 150 M 

(na volné ploše) 

...elektrických pohonů 230VAC/ 6A rolet, markýz a 
vrat, které jsou ifzeny ve dvou směrech a vybaveny 

zabudovaným koncovým spfnabem 

diatte :•4( _-art 
- 

\ L  N  

ef \OE 

-------C*‘ 
) i I 
t 

1 WS330 
čtyř-kanálové tlačítko 

els305 
Ert l cdp 

P AIJIMItä I ice 2 

4 

DALŠÍ VÝROBKY ŘADY WS3xx: 
PRIJÍMACE 

VOES301- • 
. 

pro časové ovládáni 
s montáii do 

instalačních krabic 

1 _s.pOE. ELEKTROISOCK CZ 

Itrri 

pro časové ovládáni 
s montáží na 

instalační krabice 

e. ' 
pro časové ovladáni 

s montáži 
do zásuvky 

PŘIPRAVUJEME! 

cf-faCr_n. i 

.. 
- '-— 

více-kanálový 
přijimač s montáži 

na DIN Btu 

•••••••••• 

ELEKTROBOCK CZ s.r.o. 
Blanenská 1763, 664 34 Kuřím 

Tel.: +420 541 230 216, Fax: +420 541 231 369 

www.elbock.cz, e-mail: elbock@elbock.cz 

Maximální doba 

sepnutí relé je 
omezena na 2min 

VYSÍLAČE 

[ 2 4 .2 8.1 . 2 00 9   , AQUA-THERMPVA Letňany- rhaalahaa, stánek 4947 

e Navštivte naši expozici na veletrhu 
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® sedm světů 

ELECTRONIC elektroniky.---
ELEKTRONICKÉ 

SOušágnot 

MINIKAMERA MOSO 

AUDIO, VIDEO 
VÝPOČETNÍ mikci päis-rRal 
TECHNIKA KANCELÁR NÁŘADÍ 

ERNA 755495 

Mini digitální kamera s rohiše-

rib 2 Mpx (640x41301nahrává 
video f ormät AVI se riukem mó 

manuální nebo zvukově zapinä-
rif, micro SO kartu 2 GB v ba-

leni, na kterou zaznamenává. 
Rozměry pfistroje Mix28x20 

mm umoMull kameru použit 

zajímavými zpesoby. Držáku za 

opasek 

Kvalitní permanental papist> 
ode použitelný na většinu mož-
ných povrchů ve zlaté barvě' 

který využijete napě při popiso-
vání vánočnich dárků. 

N-1PK-302N0 731-097 

649 Kč 

prpie 

669 Kč 

323814 

289 Kš 

Sada nařadi obsahuje: páječku 
230V' krimpovací kleště, nere-
zovou pinzetu, pinzetu pro de-

montáž, štěteček, odsávačku, 
pájku, 8 druhů šroubováků' IC 
manipulator, frencouzký klič, 
antistatický zapěstril řeminek, 

úzké dlouhé kleště. 

Stavebnice je Ohre hračka 

s mnoha možnostmi zapojeni 

efektnich elektronických mo-
delů podia priručky nebo take 

podle svých znalosti. obsahuje 
vše pro stavbu 50 elektronic-

kých modelů bez gent. Na-
pčikled lze sestavit rozmanité 

houkačky, polní telefon, krys-

talku a Ma.. 

Elektronická stavebnice - San-

ta Klaus na saních. 128 LED. 
Napájeni: 9 V bathe nebo 12 V 

DC. Rozměry: 80 x 145 mm. 
Dodáváno w nesestaveném sta-

vu. 

MINI SPY CAMERA 

Subminiaturnf videokamera se 
záznamem barevného obrazu 
i zvuku v rozlišeni 640x480 

pa na kartu microSD. Video 
kamera mä rozměry pauze 

73x20x11 mm a hmotnost 

18 g. Integrovaný Li-Ion aku-
mulátor je schopen napájet 

kamerku v režimu záznamu po 
dobu 2 hodin. USO kabel. 

SLUCHÁTKA KEENION KOM-7213O 7594155 

199 Kč 

189 Kt 

Modern! stereo PC sluchát-
ka Keenion s mikrofonem. 

Impedance sluchátek 32 Ohm 
Frekvenčni rozsah: 20-20 kHz 

Impedance mikrofonu: 2 <Ohm 
Frekvenční rozsah: 75-16 kHz 
Citlivost -49 dB +/-3 dB 
Součásti přislušenstvt je také 

konektor jack 6,3 mm. 

Malý a šikovný pomocník pro 
každodenní šroubovací 
Speciálni šroubovací systém 

pro použiti blízko okrajů a v ro-
zich. Funkce: pravý/levý chod, 

LEO Indikátor směru otáčeni' 

integrovaná pracovní osvitle-

M, indikátor stavu nabití, soft-

grip. Aku Li-On. 

Seznamte nejen své děti s 

elektronikou! Vyzkoušejte si 
SO pokusů z elektroniky jako 

napt elektrický obvod, pokusy 

s rezistory, kondenzatory a dip-

dami, sestavte si jednoduché i 

slotitéjši obvody jako například 
tranzistorový spin* blikače, 

bzučáky a zesilovač. Je to ta 
nejlepělpornecka pro žáky zš. 

Elektronická stavebnice • Zvi" 

nee z 83 LED. Nagenl 9 V 
baterie nebo 9-12 VOO. Dada-

yang v nesestaveném stave. 

WA 

. VOLNÝ ČAS 

890 Kč 

"me 
790 Kö 

439 Kč 

it 

:OES 
2 pg. x NOE UJNNAIIrlini CENA  

2 290 Kč 

F.-KV-MI(100 

CHEMIE, BAT 

Propiska sa skrytou kane 

uvnitř nahrává videa se vitik 
ve formátu AVI 352x288 

Propiska mä intern( par 

2 GB, kterou je možné vy. 
i jako klasickou flash kartu. 
hráváni až do noised kepi'. 

paměti. USB kabel, Lithii 
ion akumulätor, doba pro' 

2 hodiny. 

Mimi) pozemní digitální 
a rádio, vichazyšné OSO IIIE 

LCD displej, český 
denní přehled programů 

v češhne, digitální kosai 

audio výstup, 2x SCARF, If 

předvoleb, dálkové ovlad 

automatická instalace, dit 
zámek' oblibenä programy, 

Piškyorty. 

Startovní pajeci sada. kt 

vám usnadní začátky s p 
nim. Sada obsahuje: paječk 

stojánkem' odsávačku, tle 

cin a dyši stavebnice. Ide 

dárek pro začinajici elektro 
a modeláře' 

rh'ele 211 

Pětivrstvá klasická velká 
vebnice obsahuje 153 dr 

souMstak, tj. všechny di 

které jsou obsaženy v men 
stavebnickh včetně pásů' t 

torových kol, ozubených a 
vodových kol, motorek, dlc 
úholnew, pásky a mnoho 

*h. Až 100 modelů. 

768-3 

Elektronická stavebnice • 

nočni stromek, 16 blikaji 
LED, napájeni 9 odběr 4 

rozměry SO x 100 x 25 

Dodáváno v nesestave 

Min 

P•ieB1)221g 

-1g 
Fd la 1111 l• I LI Al 
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KROKOMĚR PROFESSOR DP-85 759-483 
Zrnéřte si, kolik denně ujdete 
km a kolik spálíte kalorii. Spo-

čítá kroky Iza chůze i při běhu), 

spáleně kalorie a celkovou 
vzdálenost v kilometrech, digi-
tální hodiny, nastavitelná délka 

kroku 01-1 m, včetně lithiová 

baterie 

KONVICE PROFESSOR C2 222 759-491 

6,,991is 
490xt 

u2lt 
89 KC  

Programovatelná konvice (lze 
nastavit libovolnou teplotu) 

Nastaveni teploty vody, udo 

žováni teploty vody, odložený 

start, digitální displej a ovlá-
dáni, objem 1,7 I, nerezová dno 

se skrytým eponym tělesem, 

dvoubarevně osvětleni, otočný 
odnímatelný podstavec, filtr 

proti vodnímu kameni. 

Miniaturní USO svíticl vá-

noční stromeček s optic-
kými vlákny pro výzdobu 

vast kanceáře nebo pokoje. 

Napájen pomoci USB nebo ba-
teriemi (2x AAA). Stromeček 

sedmi barvami. 

LED LAMPA COMM KOULE 766-430 

1 190xe 

Ideální vánoční dekorace za rill-
nimální cenu. LED lampa ve tva-

ru koule, postupné mini barvy. 

Průměr 64 mm, váha 45 g, na-
pájeni 3x L1544 [a baking. 

!:4OE ,1Sn 

Barevná meteostanice, vnitřní 

imeši teplota, teplotní index, 
rosný bod, barometr a vývoj 
trendu tlaku, hodiny s DCF sig-

nálem, dosah až 75 m, napáje-
ni nomad adaptéru (v baleni) 

nebo M  (hi jednotka) a MA 
(čidla) baterif. 

71r 

v akci se nevztahují żádné další slevy. Uvedené cenylsou.nialoohchodnivEetné DPH 
Tiskové chyby vyhrazeny. Akce platí od I. do 30. listopadu nebo do Zerodänf zásob. 
Nejnižší gene byla u položek stanovena v době přípráéegjlevové akce s ohledem na k eft( ceny. GM 
Electronic nezodpovídá za cenotvorbu stejných polozik onkurenech firem v průběh gové akce. 

1,9ext 
1 390 Kč 

AUTOREPRODUKTORY SAI, XPRO ISS 642-144 
Vychutnejte si jízdu s dvou' 

pásmovým reproduktorovym 
setem do auto. Pro náročně SALI posluchače. 2x velký reproduk-
ton 2x malý reproduktor, 2x 

krabička, výkon 2x120 W, 45- 
'0> • 22000 Hz, citlivost 89 dB. 

1 290xt 

PEKÁRNA PROFESSOR DP05 759-505 
S OEOE - Bochník až 1,36 kg, 11 pro-

i ,...mee. yr., gramů. Automatická domácf 

• "''' pekárna, jednoduché ovládání, 
vhodni i pro přípravu bezlepko-

,, väho nob/a, pině automatická,   ,' )' vyjímatelná peel nádoba s ne-
přilnavým povrchem, 11 pro-
gramů, časovač do 13 h. 

VANOCNI USE SNEHULAIC 
Připojtesisnähuláka k PC nebo 
vašemu notebooku. Miniaturní 

USO svitíci vánoční sithulák 

napájen pomoci USO nebo ba-
terií. Svitl 7 barvami. 

LED LAMPA CLE1 VAJICK0 766-431 

449 Kě 

Ideální vánoční dekorace, LED 

lampa ve tvaru vajička, auto-

maticky mění barvy (7 barev). 
průměr 70 x 92 mm napájeni: 

3 x 1.5 VAA [MSC, nejsou sou-
části balm]. 

Sada dvou blikajicich propisek 
v blistru (zeleni a modrá). Po 

lehkém úderu do gumová kulič-

ky se rozbliká na cca 10-15 s. 

čokoládovna Professor pro 

čokoládovější vánoce! Snadno 
rozpustite čokoládu, připravíte 

nugátcvý krém, ovoce nebo su-
šenky t čokoládě, 12 recepte 

v návodu, přislušenste 7 fo-
rem, odkapávacf mřižka, stěr-

ka' spirálová Dička na pralinky, 

velká vidlička na čokoládové 
fondue, 10 vidliček. 

MAGICKA PLAZMA KOULE USE 759-453 
MAGICKÁ PLAZMA KOULE - 

a cm plazmakoule-nepřetržité 

efekty, napájeni 5 V přes USO 

port, váha 125 g. 

MAGICKA PLAZMA KOULE 

• 20 cm plazmakoule 2 funk-
ce: nepřetržitá efekty, nebo 

v závislosti na pruku.Napájent 
AC/ DC 12 V adapter (součás-

t] - Spotřeba: 12 NE -Rozmäry 

200 x 200 x 290 mm-Hmot-
nost 0,82 kg. 

prrtrierre:mrtrretna SIZM'M  

Oživte svou výzdobu dekoračni Dekorace zvonu s 20 Mými 

postavou Santa Clause o ve- müstkové propojenými bray-
likosti 60 cru zavěšeného na kami. Zvon je urden pro anent 

lane o Moe 180 cm pro vnitřní poutitt 
venkovnt použiti 

www.g me. cz 
INFOLINKA 226 535 111 Po-Pa 8-16 hod. )  

Podrobnější informace o produktech 

naleznete na našem webu 

Nově zasíláme dobírky i na Slovensko. 

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

Praha maloobchod: Thišmova 15, 186 00 Praha 8, e-mail: praha.maloořwhorle_gme.,7 

Brno velkoobchod: Kolišté 9, 602 00 Brno, e-mail: bum Kř_gjrn_e.cz 

Brno maloobchod: Kolišté 9, 602 00 Brno, e-mail: brno.maloObrhOHOnMo.n7 

Plzen: Dominikánská 8, 301 00 Plzen, e-mail: jateneguarj 

Ostrava: 28. října 254, 709 00 Ostrava, e-mail: ostravaGegtme.rz 

Bratislava: Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava, tel.: +421 220 633 403, e-mail: bratislava@ame.sk 

Wien: Eírünnerstrasse 19, 1210 Wien, tel • +43 1 27 11 256, e-mail: sragelšegm-e  
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titS' C‘ 
—  Advance ,j‘ce r%3 
- digitälnl zpracování signálu (DIGITAL PROCESSING) ‘ e 
- spojitý frekvenčni rozsah 5 al 2500 MHz (včetně pásma WIF I) _ ...• e* 
- veškerá analogová (terry, sat.TV, FM) a digitální měřeni (DVB-S/S2, DVB-Till, DVB-C) včetně demod, a zobraz. (u HD programů identifikace) 
- QPSK Auto Lock - automatická identifikace všech parametrů včetně symbolova rychlosti 
- real-time spektrálnl analýza s rychlostf rozmitání <10ms, vertikální rozlišení 1 ai 10 dB, rozsah 100 kHz až 2 GHz 
- COMBO mód - současné zobrazeni spektra, měřeni a obrazu (pro digitálni i analogový signal) 
- funkce SPECTRUM ZOOM (zvětšeni části obrazu spektra současně s celým spektrem) 
- zobrazenI konstelačniho diagramu a detekce odrazených signálů pro COFDM 
- značky pro rychlou kontrolu naměřených hodnot (vyhovujici/hranični/nevyhovujici) 
- rychlé vyhledáváni a identfikace signálů s možností uloženi výsledků do pane (SCANLOG) 
- makroměřeni, Data Logger, Graph Logger, slot pro SD kartu 
- baterie s dobou provozu až 5 hodin, malé rozměry a nízká hmotnost (2,3 kg) 

nificí přístroj pro DVB-T 

MaxpeakTM TAM je ruční měřici přistroj pro snadné 
a přesné měřeni všech hlavních parametrů po-
zemniho digitálního signálu s modulaci COFDM 
(DVB-T). 

měření BER, MER, SNR, úrovně 
vyhledáváni a identifikace (ND) kanálů 

Da 52 HO 

rychlý SCAN! LOG 

111(111011I 
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COMBO mod v realném čase 

Reillf••• SCAN000 
we cal assuage • t• 
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kontrola kvality signálu 

- 
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SPECTRUM ZOOM 

SAM 
měřicí přístroj pro satelitní příjem 

Maxpeaktu SAM je ruční měřici přistroj pro 
snadné a přesné nastavení sateliteh antén 
a pro měřeni digitaleo sateen signálu 
(OVO-S). 

OE/ rychlé vyhledávání 
přesné měřeni 

snadné ov ádání 
j odolnost a mobilita 

Hlavni charakteristiky: 
- frekvenční rozsah VHF a UHF 
- měřeni úrovně VF signálu (rozsah 30 až 100 dBuV) 
- mewl BER (před a za Viterbi korektorem) 
- indikace kvality signálu v procentech (inverzn1 BER) 
- měření SNR nebo trueMER, CSI 
- akustická indikace signálu 
- podsvíceny grafický LCD displej 126x64 bodů 
- automatické napájení aktivních antén (5 V) 
- provoz na baterie až 4 hodiny, nabíjeni 2 hodiny 
- snadno vyměnitelný vstupní F-konektor 
- nastaveni pomoci USB kabelu a whim rozhrani 
- rozměry 200 x 75 x 56 mm, hmotnost 400 g 
- ochranné pouzdro s popruhem 

Z  

4 JE-2 E 8.6E-3 

ap .sgz a,enir wr g M t•-• dE, csi 98 s 01(e 4‘Cie 
wuüE... irj -,i méte7irdiiitärnlhišigiiä/u % ii 

.OE7 YES 39 40 4, 43 

vyhledáváni a Mien( Rana 

ante chills 

1(̀‘se e«_acx,.0. 

 23S, 

j usdavv 

SEARCHING 

LV3 

vyhledáni satelitu 

el° 
Digital vkleo 
Broadcasting 

s 0211111iN 
o 
C MEM1311 

12A 30E-3 

přesné nastavení pomp 

Hlavni charakteristiky: 
- okamžitá automatická identifikace satelitu (až 70 pozic) 
- pásma C, Ku, Ka nebo L 
- měřen1 úrovně VF signálu (rozsah 17 až 87 dBuV +/-3 dB) 
- měřeni BER (před a za Viterbi korektorem) 
- indikace kvality signálu v procentech (inverzní BER) 
- měření SNR nebo trueMER (rozsah 3 at 16 dB +I- 1 dB) 
- podsvícený graficky LCD displej 128x64 bodů 
- DiSEqC (SAT A, B, C, D), 22 kHz 
- provoz na baterie až 4 hodiny, nabíjeni 2 hodiny 
- snadno vyměnitelný vstupril F-konektor 
- nastavenl a upgrade pomoci USB kabelu a viwiir rozhrani 
- rozměry 200 x 75 x 58 mm, hmotnost 800 g 
- ochranné pouzdro s popruhem 

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

X 
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WWW.RSCZECH.COM 

NEZTRÁCEJTE ČAS! 
Součástky a průmyslové komponenty najdete rychle a snadno 
na www.rsczech.com 

Více než 200 000 výrobků online 
Úpiný sortiment RS Components k dispozici 
pro prohledávání a objednávání. 

Přes 90 000 technických dokumentů 

Technické dokumenty a datové listy jsou vám k dispozici 
zdarma online. Je na vós, jestli je vytisknete, uložíte, nebo 
odešlete e-mailem kolegovi. 

Nejlepší vyhledávač 

Jednoduše zadejte popis výrobku, skladové číslo, označeni 
výrobce, nebo jeho jméno a v okamžiku vám nabídneme 
přehled výrobků odpovídajících vašemu zadání. Výsledky 
můžete dále filtrovat a třídit podle dalších kritérií 
a parametrů. , 

Skladová dostupnost 
Snadno zjistíte, zda je vámi hledaný výrobek na skladě 
a ověříte, jestli je k dispozici množství, které potřebujete. 

Historie objednávek 
Můžete pohodlně prohledávat a prohlížet vaše objednávky 
za posledních 13 měsíců, případně je opakované odeslat. 

Rychlé a spolehlivé dodávky 
Vaše zboží obdržíte poštou do 2-3 pracovních dnů. 
Doručení Profibalikem České pošty je zdarma. 

alfatronic 
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VÝVOJ, VÝROBA A PRODEJ ELEKTRONIKY 

p GSM komunikátor pGATEMS,.. 

Nejmenšf komunikětor na trhu s jednoduchými a přehled-
nými funkcemi. Nově natizen y prelim( kovové krabičce 
s vysouvadm konektorern. Stači je vloät 9M kartu 

a poslat konfiguminisms (uložit číslo) 
a zaffzenf je při ravens) k Minos& 
Dva konfigurovatelné vstupy, 
dva výstupy pro přímé připojeni 
výkonových reli. VMS nebo ode-
NA sms. (Mad ni sms zprávami 
nebo prozvon nim. Spolehlivý 
prostředek pm přenos informaci 
nasugmobilni elekwideálnipro 
vestavbu do libovolných zařízeni, 

pro zabezpečeni  prostor, k přenosu 
Informaci od niznýčh sire» a zarizent Roz-
mery jen 43 x 43mm! Možnost použit jako 
malou zabezpečovací Ceded w Aktualizovaná 

verze firmware (1.03) &warm] nové funke pro 
nastavení délky časovaM na vstupech (ošetření zákmitů) v rozsahu 

100ms a2.9,9 sek. Dále pak lze zjistit přikazemVSTUPY? aktuálnístavvstupů. 
Pro snadnější zjIštěnf polohy můžete využit 
program MS-locator. Jen zadáte číslo BTS, které 
obdržíte od uGATE a během vtefiny se vám 
vypgepřibližnápolohalmgramsimůietestáh-
nom zdarmaznalichstránet 
Podrobnosti a kompletní manuál naleznete 
na www.flajzana 

Obj.L: uGATE 

FraelM911111  

O GSM ovládáním, DIN lištu 

op..., p.m, 
ors =   

Adresa 1113(69feje: 
Vnorovy, Hlavni 17 (7š) 

Obj.L:65A1410V2 

Dálkově ovládaná GSM zásuvka, do které 
můžete připojit libovolný spotřebič a ten 
dálkově ovládat z vašeho moblInfho tele-
fonu prostřednictvím sois nebo pouhým 
prozvoněnim. Diky integrovanému 
teplotnímu Ulu he využil jako ter-
mostat, Na Vstup je možno připojit 
nejtimnéjši senzory a čidla (detektory 
pohybu, kouře, úniku plynů, dveřní kon-
takty old.) Výstup využijete například pro 
plipojeni sirény a tim se z (photo GSM 
Spina& stane jednoduché a praktické 
zabezpečovad zařízeni chránícI váš ma-
jetek, chatu, dim, garáž... 

Obj.L:G5M-D1N1 

Modul GSM spina/e, sloužící k ovládání elektrických zauzení 
pomocí SMS a prozwiněnim z vašeho mobilniho tele-

fonu. Tato verze je určena pro uchyceni na montážní 
DIN lištu a vybavena možnosti Vlastnho pro-
gramového nastavení. Obsahuje vstupy pro 
dva teplotni senzory,jeden měffdvstup 0-30V 
SS, 0-24V ST a dva digibilnivstupy s optodeny 

0-30V. Mä integrován mikrofon pro odposlech, 
záležni akumulátor a konektor pro phpojení externi 

antény. Výstupem zeta« jsou NC/NO pi-eon:ad kon-
takty silového bistabilrdho relé 230V s maximální proudo-

vou zátěži 10A (odporová) a spinaci NC kontakty SSR relé 230V 
100mA, s izolašnf pevnosti max 3kV. 

OTEVŘENO 24 HODIN DENNĚ, 7 DNIVTIDNUID2 

Barevná kamera s infra 

Norlrba o naše sorti-
mentu videotechniky. 
Barevná CMOS kame-

." ras infra minim priori-
cenim na vzdálenost ai 
15m za neuvehtelnou ce-
nt]. Flěkne zpracování, 
rozlišeni 380TV jádků, 30 
infra LED, audio. väha 
200g, video výstup PAL 

Obj. L:511.30 Cm:a:5501(7/2144 

Venkovni záznamove zařízeni nejen pro myslivce 

Mini CMOS barevná kamera 

Designové velmi pove-
denä mini kamerka s 
CMOS čipem a mouše-

vmí 380TV řádků. 
_ Zpracovává i audio a 

mä hmotnost 160g. Za 
skvělou cenu ziskäte male a 

, nenápadné monitaro-
- vadzalizent 

thaI 

Obj. Z.: A3M 

Obj. č.: HCAM1 

USB převodník obrazu ze4 kame 

Exluslvni, 
miniaturnt, 

ityivstupý 
pievodnA signálu 

až ze ayr lamer piipop-
telný pies USK Alarmove funk-

ce. záznam obrazu manuální nebo spouštěný 
pohybem v obraze. Ideální pro půpojenf k note-
booku. čdpojení kamer prostřednichjm čtyř ko-
nektorü °NCH. flozlišenf obrazového záznamu 
7044570ß574288, format IML, MSC. Software 
zdarma je souösti dock*. 

Obj,L:OVR-BOX Cena:1490 KU59,17 

Cena: 390 KZ /15,49 E 

Hodinky se skrytou kamerou 

NA WWW.FLAJZAROECZ 

Bezdrátová sada kamerysIR 

Skvělá sada obsahuMI 
bezdrátovou kameru 
s note hfra plisyke-
nim, čhekanálový pliji-
mat Mipojitelný 
k libovolněmu TV nebo 
VCR, Milroy) ovhdat 
pm phymaL slibné na-

päkerfadapterya kabely. 

Obj. Z. WH-4C Cen 1550 K1 /61,56 E I 

NOVINKA 

8MPb: kamera, sestavěný 2' barevný display, vodě 
odolne provedenf, rečni vidéni díky 40ks IR LED, , 
dosah at 15m! Na každém snímku se zobrazí da-
tum a čas, vnitinf 16MB pamšt; slot na MMUSD 
kartu do kapadty ai 2GB. Možnost focal nebo 
nahrávard videa. 0 bsahuje senzorpohýbu a bated'', 
uchzujfázarizenf r pohotovosti at dva týdny. 

špionäMi hedinky se 
sktytou kamemu, z kvalimům 
kuru a °dolt:Sri:1 minerálnfm 
sklem. Integrována barevná 

. . zu I zvuku do vnitnif pa-
. \OE kamera se záznamem obra-

Meti 2GB. Integrován je 
r. ", I U-Ion akumuLltor. 

, Nahrávají video do běžneho 
format: AN s rozIdenfm 

640o480.Zařizenlsechovájako 
běžná RASH Mičenka.láznampMhrajetepomod 
USB kabelu na libovolném K. Tonto kabel slouäl 
i pro nabůenf. 

Obj. L: DRW-3 Cena: 1490 Kč /79,03 E 

' IP ethernet box 
-půpojenlanalogovékamery 
k požítatoM síti 

Cena: 5900 KZ/234,31 E 

JIŽ BRZY 

USB video převodník 
- pfevcd a diginlime analogoveho 
obden signálu do or:Mate 

.,› Doporučené prislušenstvik GSM komunikátorum tri.4OE,s-uu.t.uuL“asusitaLL2z1—ezi 

JPIR čidlo s mikrovinou Detektor kouře Detektor kouře Detektor plynu 

9.. OE,, I 
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g- e _0. 
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gg (cr( 
0 \ ._) 
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Sr.....410# 
e m. 

sm r 
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cs.e 
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2';' ( Tr 
.7.,--_-_.! \-.....• 

\ Nev ../ 
E 
- 

Detektor zemnam plynu, LPG a
 metanu, 

alarmovy výstup, napájení 12V DC, 
zeukova signalizace 70dB/m. 

,„- 8: DOPORUCUJEME 
. 

Obj. 7.: MR914 599KB/23,79( Obj. 4.: 5097 329U/13,07f Obj. 74 5D94 3901(7/15,49€ Obj.č.:61M8 450K7/17,87C 

Pohybový AIR detektor klávesnice se d'eacon REID Výkonná Ótónová siréna Magneticky kontakt 

J 1) 

Dvope Ihnimai,nizkýium, 
sysoka citlivost, napájenf DC 
12V/31mA, pokrytí 12m x 110°. 

. 
''.... 

' 

Napijeni6- 16V / 1A, 110d13/m, 
ůtdnů 0.4/2kHz. 

9 

a 

sj Dalšina 
systémů 
na straně 

4)9 0 
30 0 
40) 0 

"dku přistupových 
klávesnic 

4. 
aleznete 

Obj.7.: P1R12 3291M/13,07f Obj. L: K3 1190U/47,26E Obj. L:210 11391(0/7,514 Obj.č.:127 99K0/3,93€ 

Extern í rile Zálohovaný zdroj Plechové skin& Teplotní ¡idle pro SIP6410 

r— ra..771 ,• 
išil 4 i 

iiK ._. 

V nabidce 2 typy rele: 
1410A/380V + patice 
Obj. č:469, cena 19500/7,75C 
Reid 2x5A/250V + padre 
Obj. 0:470, cena 24300/9,65C 

'OE'h, 

;OEijiht 
rcl -- g 00P041UtttlEME 
?TN, ez..„.., .....4. 

A-4 4.-- - -t 

. i .... i_..., 
1.t. . 

g 2'  OE 

= _ • 

la ....t.ib=-- 

(4 
%%a 

Medioveskiinč pro prvlry 
zabezpetovadtechniky. 

V nabklce 2 typy dledélky: 
[Mika kabelu Sni 
OM 7.:TC51-5, cena 490K7/19,46E 
Délka kabelu 10m 
Obj.7.:TC51-10,cena 7901(7/31,37E 

od 1951(7/7,74( Obj. č.: 129 1190100051,23E ad 2991W11,874 ac14901(7/19,46( 

__Allatrinraranntrtnaz t 14041}1 /le Ili IA, 

FIAJZAR, s.r.o., Lidéčovice1S1,Vnorovy, PSČ 696 61 
tel.: i-420 518 628 596, +420 518 324 086 j mob.: +420 776.586 8E6 fax.:+420 518 324 088 I email: flajzarglajzarn I web: www.flaizar. 
ObjetanézboUvámeádlzatk.oe poštou ina dobliku.99%poldektivalemskladi.PotlirozesitšmedennenaSlovensko posent1 xtýdrit thedené cenyjä 



Pohlednice se záznamníkem hlasu Mini modul pro záznam zvuku lOsec Zkreslujici filtr - hlas robota Solámí větmý mlýn 

S tinto modulem záznamu 
mzuku si můžete sami vyteit vote 

vlastni blahopřáni. Olevřenim 
blahopřäni se rozezni až na 

I it 10 s vlastni nahraná zpráva, 
,ÁI hudba atd. Rozměry 

... 100x45ximm, nap4jeni 4,5V/11 
rnA (záznam)/80 mA (přehráváno. 

_ Sestaveny modul zvukového zá- 
- - -, znamnIku s pamelf na lOs zOzna- 

- -. 4. •• ,. ' mu. Stisknutím krytu můžete 
. .. • ' zaznamenávat nebo reproduko- 

• • vat berme na zadní suaně). 
Rowněry 44.7825.8mm, napájeni 

._ 4,5V/60mA DC. 

4 

Mluvte jako robot nebo posadte 
ar- Váš hlas výše nebo Mie s vkinčni 

Junket ZWesitryd Pitt hlasu obsa- 
huje zabudovanymikrofon a zesi- 

ii. ' kivačsreguladhlasitostObrovskä 
• aim.- legrace pro piny divadelní kous- 

ky, nahrávky, uy ata Rozměry 
77846mm, napálertr9Vd0DmA, výstupnivýkan 1,54V/461. 

Hezká stavebnice za skvělou mnul Pokud na 
'DNA článek dopadá dostatek svita, 
začriou se lapatkysolámlo vemehomly-

qr, no semi otáket. Wasný model na parapet 
' ** nebojiné slunné meta SoučEstky kip:zone 

LL1 ‘i laserem zajistil' snadnou montd. Roane 
21822810cm. 

Obj. Z.: 2231 Cena: 194 KZ /7,70 € Obj. č.: 2232 Cena: 265 KZ /10,52E Obj. č: 2233 Cena: 330 Ki / 13,11 E Obj. č.: 2234 Cena: 318 Kč/ 12,63E 

Sti kanálový modul běiíciho světla Solámí miniauto Sestavený odpuzovat hlodavců Ultrazvukový odpuzovat kun 

' 
Modul Wilk mida, kteW najde pea- 

- 'et le v modelařst% na piny, v reklamě 
nebojakodekwace. Obsahuje 51ED di- 
od (2xčervená, %e'en& lxoranžad), 
Mere se postupně v intervalu 0,75s ma- 
PikVhodné 
« a zhaNfoik Romer/ 

OE" -- • 2083fridmm, %kcal 3V/SmA DC .• 
4 '4 Vevykony be 'Oat pres tranástořy. 

Jednu z nejmenšlchsolámídi 
aut na tykvi, Pokud autičko 

e postavte na slunce, zatne 
jezdit Opravdové lákadla 

fi, 
e t - Fascinujřci, co se může s 

• - .'" ..OE tak malým solárnim mn-
z - dulempohybovat.Rozměry 

3,282,bil,km. 

čařizenf vydává zvuk o frekvend 14 až 
lůkft, Key je nephjemný pro hlodavce. 
Pro člověka na hranici slyšitelnosti. 

 Napájení 94/, rozměry 56 z 81 a 27mm. 

Toto zařízeni vysilá sr nepravidelnýčh 
et  intervalech pfpavétdnyv ultawuko-

CC_ szt %-..., vé oblasti s frekvenci20-30kilt 
"'• F,,,,•-,› , Diky touez je odpuzovat obzvláště 

'•••• -• • ' 'MOW, protože je vyloučeno, aby 
' . si na něj zvířata wykla. Napájed 

napeti 1 1-15W2mk 

na půdy apod. Ochrání prosier o 
rozloze cca 30mo. 

Ýi• er 

Obj. L:2235 Cena: 79 K2/ 3,14 f Obj. č.: 2236 Cena: 283 KZ/ 11,24 E Obj. Z.: 406 Cena: 190 KZ/ 7,55 E Obj. Z.: 2817 Cena:449 KE / 17,83 E 

Odpuzovat kun do auta Odpuzovai škůdců - VARIO Odpuzovat kun vnitřní Odpuzovat škůdců-PLUS 

• 

OvoRti ochrana proti kutám: zabu- 
dovaný p.m Mtrazwdwvý repro- 

L. duke + destička s vysokýro 
es 4 , ...eg n napěttn. OW ochranyjsou bezpeč. 
:" I' ne pro čloyéka. Rozmély 

120WOWOmm, vhodné do auto- 
mobil°, napájen112V/100mA DC,riek- 

vencecca 23 kHz, funkeantomaticknhovypnuri.. 

z 
"OE f, 

le 
-" 

Pracuje se 3 frelcvencemi: cca. 7kHz 
proti komárům a blechám, era. 

Lily.. 10kHz prod myüm a krysám a cra. 

4 Work douai jako provozni kontrolka. 
71, : 12kHz proti kunám a švábům. LW 

Plodka působeni 4001, rozméry 
i 7400mm, perioda Is, napájeni 230 

V/50-60 Hz. 

Každých 15s vysllá ultravysoký tě", 
ktetý nä 155. ešdná kun' si tak nemůžeSll 

zvyknout na tento vysokofrekvenčni a 
pro ni velmi negemný wok. Ideal/it 

i do stájk kůlen a půd. Učinný do 50m, 
'clunk 124870830mm, napájeni 
230V/50-60Hz. 

••:--, Pracujesrozrnezim kind 25-66kHz a írön-
neodpuzujemyštkrysyajinénechtěne 

jiä beetle. AMomaticky men( fiebencia 
tím zwšuře Oboist a zabrakile Mk-
dim pfivyknout fa na lie Pokrytí až 

j 550m. Roane 10081208100mm, na-
..- pájenI230W50-60Hz. 

. 

Obj. č.: 2243 Cena: 1429 Kr/ 56,75 E Obj. č.: 2237 Cena: 474 Kč / 18,82 € Obj. i.: 2239 Cena: 643 KZ/25,54 E 061.2.: 2241 Cena: 784 Kr /31,14 E g. 

Odpuzovat škůdců s velkým výkonem Odpuzovat psů a koček Odpuzovai divoké zvěře Závěsné váhy nejen pro rybáře -. 

  Pracujesrozmezim tómi30-65kHza 
tičinně odpuzuje myši, krysy a ji-

,OE ne neätěne broadly - autonw 
Yar nicky mini frekvencia tím mwšuje 

(. 1 ůčinnost a zabraůuje zvířatem 
zvyknout si na in*. Pal* až 
470 m. napery 120810%70mm, 

akustidý trak 110 diA, napájeti 
230V/50-60 Hz, 

id žádné stony od psi a koček na 
A vašem pozemku.lakmile adlo FIR 

tohoto odpuzovate zareglstruje 
i pohyb psů robo koček y Midaném 

prostoru, vyšle cca. 25sekundoW 
tan. Zykatem je tent° ultrazyukový 

signälvelminepigemný.Odoinostirůčlpove- 
tmostnim PAM, rozinew 137d5z82mm, sitiei snímáni 130°, 
emise hluku 90 dBA, rozsah působenl 70 m, napajenI9Vbaterie. 

, erodiluite se at s divokou zvělf, která poblitá5 
..--.-4 poVadzahradě či na poll. Bilé svillo a progra- 
IN.. movateing radio se aktivuiijakmile senior PIR 

ir ; zaznamená pohylk Odolný Woe každému po- 
task a day napákni z baler° jej lze gee té- 
měř všude. Rozmůry 270x99860mm, dosah 
50m, nastavitelná doba provozu, nadjenf 
4,5VDC (3x1,5V barerie/ 

Xt V naší °abide naleznete 
499kt 99Ke několik typůzävěsnýthvah, 

včetriedigitálnkhsmnd. 
(-7 -1 stvim lima Won. me-. 
• . ' řenf hmotnosti, funkce 
1 HOLD, změny jednotek 

umoinuilimeřeni tepioty. 
12 Podrobnosti najdete na 

k.„„/ ,... www.flajzana 

Obj. 2.: 2242 Cena: 540 KZ/ 21,45 E Obj. č.: 2238 Cena: 1029 Kr/ 40,87 E Obj. č.: 2240 Cena: 682 Ki / 27,08 € Cena:od 99 KZ/ 3,93 

Digitální termostat -30°C al +125°C Robustní zesilovací modul Hotový zesilovad m oclul 12W 

. 

Senzor deště = 

, 

Nova stavebnice digitate° 
termostatu. MOH a reguluje 
! teplotu v rozsahu -30°C až 

IMO ego • • I +12.5•C. Na výstupu výkono- 
- ..,•• - ' • * jí v. celí 250V/5/4 Preto( i 

- ity(fgnitiltsmyrjDdisspiernisapkäejme: 
- ni 12V. Možnost nastavení homí, dok 

ni mete, režim topenikkazenf. Dálka kabelu 
k Ulu I vice ne210 metro. Krabička z pled nerd souřästistaveb- 
nice -lee pflobjednat (Obj.e: 530BPX, cena 794. Nabizíme to- 
kéverzi termostatu do 300°C(Obj.L:531) 

Robustnfzesilovadmodul Pro hiP3 ptehrávač, 
ISSIkirdešsts, autorádio, domáci zařízeni 
44z- ce- cet atd. Modul zesilovače je vy- 

. - • baven dekko° CINCH, a- ite. ,... á straw° pro napájeni, 
..,'• Co' . vestavěným regulátorem 
• • hlasitosti a kabelem pro 

plipojenf reproduktoru. 
Mondry 71:60502 mm, vý' 

Mont vykon 12W, impedance reproduktoru: 4-160, calivost 80 
WOE, napájenf 6 - 16V. 

Pokud se dostaneddif nebovihký 
- snilt na desku savant zapne sated 

Se spinach kontaktem se pak 
'. mohou milk elektrkky pia-

ei - , nená okna, markýzy, ptIpade 
.' • dešrový alarm Automaticky :" 

. ohlwaná plocha seem me 7, 
- mohluje zmrznud nebo wise% -"J . 

plochy senora Vodotesně zalitá g 
elektronika. 11021110W 57843825mm, 2,9 

max.spfnaná zátě22 A/25V DC,napájere 12V/120mA DC i 

.. 

AMPLIFIER 3 5W 
.. 

' 
CE ,,, 

. D-11. 

tr. - I 

phlon 
200031-1z,napájenf 

mount- 
veroilnipouiittOdolávavihkostl a 

otřesům. Zalěvadhmotm a tile- 
so modulu jsou ze specialniho, 
vysoce tepelně vodivěho plasm. 
Nejsou mob tádriä dodatečná 

chladid tělesa. Rektronkká 
Arena prod prohřátí a přetränt 

Rozmery40x40812mm,výkon3,5W. 
500 mA, frelwenini tozsah 40 - 

4 -12V DC_ 

Obj. J.: 5308 Cena: 490 KZ/ 19,46 E Obj. č.. : 2222 Cena: 290 Kr/ 11,52 E Obj. L:2223 Cena: 430 Kr/ 17,08 € Obj. I: 2224 Cena: 850 Kr / 33,76 € co 

Ultrazvuková závora Modul 4kanálověho běžíciho světla Přerušovat (blikat) pro reklamní tabule 
z-- 

Čidlo hladiny vody ., 
Pracuje na principu °dram ultranno 

r/ličiOEL--  ku. kstIzže se k ulnaniukevému sen- 
‚ -OEN o MU MI21 RIM on 10 - 80 cm, tone' 

! se světelná dioda LEA Může být pau- 
! '1 ph parka/OM, jako poplašne :a% 

t 
Rwaviti Pierušovai s nastavitelným 

 ',""" -/- siedem blikárildeálni pro re- 
•••••• klaunu' tabula, modeloví 

,.,ve 1 --":era--- stelné věže, osvětleni na 
III cE lei pányatd.Vhodný pro tiro. 

ky od 25 do 300W, sled bli-- 

lesdde 2 snaky prijdou do stykus vo- /3•-
..,.=sa c , dou, tale se alutMge. Mohou se tak za-
w„.:.;.ž.•••••-• pout sirény who čerpadla aid. Vodni e 

_el "- v..a... iidia se nabiji minimálném napětím, 
íž 1% , L ' aby se zabránilo zbytetné «dad gal-
' r•-• • •OE vanickymi proudy. Rcarněry 
- '. 71x4582Cmm,maximáinf spina% did 1, 

25W3 A (DC), napájení 9 - I2V/10CmA DC 2 

44... _. a znovu vypne pripWenä 
- světla p- i nebo skupiny světel v povi- 

j •• -- - delných odstupech. Provozni nidt- 
li'Llitji lost můžete nastavtt individuálně. 

Pro seteinou reklamu ve v4Robách, 
-. - v mach obězných světel s mnoha 

wetly, pro sykelné eke na diskotekk% na pártyaid.Maximálnl 
půpojovadvýkon 48300W, provozní rychlost 20- 203 koksů za mi- 
notu, napijení230WAC 

--"'• A" zzleni- pro osoby nebo 'data, k 
identifikad objektů, kontrola proti 

káddiatd. Rozměry S5 44(16 mm, dosah 10- 80cm, napájení 
9 - 12V/9mA DC. 

...J icon( cca. 0,6 az 9 s doba 
zapnutf / deba emu« 50% 

doby zapnuti. Provozni 'loped 23041. 

Obj. E.:2221 Cena: 323 Kč/ 12,83 E Obj. E.:2219 Cana: 779 KZ / 30,94 E Obj. Z.: 2220 Cena: 465 Kt/18,47E Obj. č: 2226 Cena: 390 K2/ 15,49 € 

Pohybový RIR mod ul Infraiervene stopky Hotový modul předzesilovače 
V 

Víceúrovňový indikátor napInění nádde  

• 

••., 

- Miniatumi PIR senzor s integrovanyrn ze- 
• silovačem. Reaguje na lidské tělo do 

\ r, riddance-1 5 nt Použitelný pro po- 
. _.,..- plašne systemy nebo systimy taut°. 

......„,'„,.." modern světlem. Rozmery 
27827818mm, übel snlmáni %Inge, 

napájeni 10 - 14W0,6mA IX, výtrupní napati 
UV, výstupnIsignál 0,5s, pracovniteplota -20 až +50°C 

Stavebnice stopek, vhod- 
 e:i ných pro měřeni času na 

•••"•"j 4 @, -• 111 e.OE; L sporloynkhakcidujiných 
...' -I '..„.: :: to 4L.3,, soutěřkk Pracujevneko- 
- '::- -../ -- luza Amuck kule 5p0EL 

těni a zastaveně stopek se 
provádí tlačítkem, fotosenzorem připadni Jed kombinack 
Rozmácy 80855819mm, dosah max.8m, napájení 9V/23mA DC. 

Piedzesilovačyhodrrj pm mikro- Key 
,...:„9-,,, fony a univerzálnl pooh«. 

4 Rozměry 25822817mm, vtek- 
04'ži• .. / yenta( rosah 10 - 100 000 Hz, 

- Re .4 • . vstupní napětí 2 - 50 mV, 4- 
4 - I stupni napili 200 - 1 ODD WC 

nadjeni 9 -24V CC 
i 

c 
Precizni indikátor 7g ._ vodniladiny, signalizujkI 
inovei pomoci sloupe 101i LED diod. EOE, 

-.---- 1 Napájeni 3V ddlA bated« mailmäinf _0 
clerka kabelu k čidlu 100m, kvalitniodolnd 2 

f provedeni, test stew baterie. W 

4 ei. 
I 

• • • 

Obj. Z.: 2217 Cena: 309 KZ/ 12,27 f Obj. Z.: 2228 Cena: 813 Kč / 32,29 € Obj. Z.:2229 Cena: 310 KZ/ 12,31 E -. 
Obj. Z.: 2230 Cena: 849 Kb/ 33,72 

OEls 

11. 

••-•/ 
Díky stale vuůstaNd pentane po hospodarnějšim svícení, zařazujeme do 

našeho LED programu nave Livonia LED žárovky. K each přednostem patří 
dlouhá Nvotnosta230.000 hodin,yysokásvitivost 12.000 mCd a v porovnáni 
s Wined žárovkou rtrzký phlan 2W. eárovky dodäväme v hěžných závitových 
velikostech Ell a lampičková E14. 

Proudově zdroje 
DR5A IOEstup AC/DC 10 - 24V/Wstup  30 - 800mA 189,- /7,51f  
2607 Proudový zdroj pro 1W LED na 230VAC 
2608 Ptoudovýzdroj pro 3W LED na 230VAC 380,-/ 15,10E 
2609 Proudovy zdrajpro 1W LED na 15V 
7611 Proudorddrojpro3W LID na 15V 

2607 -Lt 2609,2611 

.L.41 4 OE; - 

608 -  

.11.491012.rfliffrflITAnhtb1411:21.14291.31,14111flithlat. fl 

"mar 

290,-/ 11,52E 

190,- /7,556 
190,47,556  

2612 --

CREE vysokovýkonné LED 
Velmi kval tni IED diody GEE. Jedny z nejlepšich vysoce witisých LED na svini. 
Výborný mkt cena/svétel" on/pifkon. Woe na wynvilajzar.a.  

X260 LED SDID bilä, 6000% max.SOOmk chladič 20mm, 
5N67 243 km.350mA/90°  

X444 LED SMD bílá, 4400X, rna8.7COmA, chladič 20mm, 
IA/806-87,41%.350mA/90°  

/M67 LED SMD bílá, 67008, max.1A, chladič 20mm/1A/80,6- 
87,41m=350mA/90° 
LED SMD Mk, 6000K, mak1A, chladič 20mm/1A/100-8460 
1071m=350mA/90* 

92,-OUSE 

'30,45,166 

145,45,766 

1554 6,16f 

Kompletní nabídka LED na www.flajzar.cz 

ZOE 

tel.:+420 518 628 596,+420 518 324 086 I mob.:+420 776 586 866 I fax.:+420 518 324088 I e-mail: flaparelajzara I web: www.flanar.a 

ObjednaMLboll vám rádl zašleme Wpm na dolárku.99%položek trvale na Wadi. Po EIL rezeütime denně, na Slovensko posilám, 1 ic týdni. Mani ceny Di vč. DPHID 

- IrM1711F4411VM lMŘSKt 
FLAJZAR, seo., Lidirovice 151, Vnorovy, PSt 696 61 



1,010 Zásilková služba a velkoobchod: Kosmova 11, 702 00 Ostrava-Privoz, tel.: 596 136 917,18 (7°Q16x),fax: 596 136 919 
== -=-/AnDEO e-mail: hadex@hadex.cz ,http:11www.hadex.cz. Při dodávce nad 3000,- bez DPI-6 neplatíte poštovné. 

MIS Dobírky i na Slovensko- bližší informace na webu. 

KAMERY CMOS 
KU Kamery CMOS MC/ 3ks: 
Čip CMOS s milker fm 380TV linek. Objektivy 55 Vš nap adaptéru 

T839 1844,846 
7839 cobr+ zvuk35x23x3Cmrn. Mho nezapojeny 
7844 cobr+ zvuk,35>23x30mrn, infra nezapojeny 
7845 color, bez zvuku, 20#0x14mm 
1846 CB+ zvuk,35x23x3Omm. 6x infra 

T845 
5804 390,- 
540,1370,- 
4504310,- 
440, 295, 

7861 7849 T863,864 
7849 color,e87x65mm, bez zvuku 480, 1330, 
7861 color-, zvuk, S83x62mm,12xinfra 695,-/ 470 • 
T863 color, 031x41mm, 9xinfra, bez zvuku 850,1580,- 
1864 color COD, IP67.433x75mm záběr 80° 1250,1880,- 

KAMERY CCD 
Kód Kamery CCD MC/ 3ks: 

Všechny kamery 'Anglin dun a napálen  adapter 

I  [MIT Tv COD čip k objektiv 
line 

T821 1/3'50NY 480 

T824 1/3' SONY 470 

1825 1/3' SHARP 470 

1847 1/r LG 420 

1848 1/r SHARP 

1860 1/4' SHARP 

1864 ve SHARP 
7866 1/3 SONY 

1867 1/3' SONY 

T873 1/3' SONY 

7875 ve SHARP 
7876 1/3' SONY 

7877 

7878 

T884 

T885 

T891 1/3' SHARP 420 

1892, In. SONY 480 

3,6mm/71.2 

3mm/F1 2 110° 

2,8mm/F1.2 110° 

2.8mm/F1.2 110° 

36mm/F1,2 80° 

3,6mm/F1,2 80° 

3,6mmlF1,2 

6mm/F1,8 51° 

6mm/F2 51° 

Tabulka parametrů pro kamery CCD 

zorný Ink] min. 
Mier LEO eel° " I'm "' 

800E 49x OLux 

2Fm 

9 

12x 

24x 0,5Lux 

24x 1Lux 

1 Ix lLux 

49, OLux  

26x 0,11ux 

- 0,1Lux 

- 1.5Lux 

16x 0.5lux 

16, 

24x 

120 OLux 

120 OLUx 

desvil 1R 50m 

dosnlIR 30m 

coned  

rliand r (au 

drat IR 20m 

dosrit IR 15m 

0.1Lux 

0.1Lux 

0,1Lux 

- OEseN  

1860 7873 1875 
7860 color, (1137x65mm. záběr 80' 1190,1820,-
7873 color, venkovni(1P67), antivandal, zábér 82° 1690,11190,-
1875 color, maskovaná, el20x5Omm, záběr 82° 760,1550,-

, Bil ; kg  Q . 

7847 deilli 1848 V" - 
7847 čemobilá, e53x82mm, záběr 110, 99 .-I 680,-
T848 color, esix115mm. záběr 80° 1590,11100,-

420 

420 

420 

480 

470 

470 

420 

420 

80° coined 

&net 1R 50m 

doe IR 30m 
Savoy? ks4 , 

meitidd  

domo IR 20m 

T867 1884,885 
1867 color, 1P67, 481(122mm, záběr 51° 1890,-/ 1295,-
1884 color. P67, e70+243x110mm, záběr 51° 2490,-/ 1770,-
1885 color, P67, e70+2x53x110mm, záběr 24° 2490,11770,-

7866 T876,877 
1866 color, 1P67), 080x120mm, záběr 51° 
1876 color, 1P67, e60x110mm, záběr 76° 
1877 color, P67, 4,60x110mm, záběr 38° 

(VC 

3.6(um/F1,2 82° 

3,6mm/T1.2 821 

4mm/F1.2 

8mm/F2 38° 

2,8-12mm ,11028 

6mm/F1,8 51° 

12mm/F1,8 

76° 

1/3' SONY 420 

1/3' SONY 480 

1/3' SONY 480 

1/3' SONY 480 

0.5Lux /MIR 7Dm I 

OLUx MA'S IR 75m I 

doe IR 100m1 

24° 

Funkce zobrazen celý obraz s možnosti autocsanu nebo 
manuälnlho prepináni kanálů, 4 obrazy na ploše obrazovky. 
PIP-obraz v obraze, Zoom, datum, čas, Freeze-zmrazeni obrazu 
možnost převrácen) obrazu pil umIstěn1 kamery na strop. 
Normy PAUNTSC.screen menu s mnoha funkcemi včetně titulků 
Rozlišeni PAL 860x625, 25snimesec 
Vstupy: 4x DNO pro kamery, lx BNC pro VCR 
Výstupy. lx DNO pro VCR. 1 x 13NC pro monitor 
Dais' údaje: rozney-260x190x42mml napáj 230V nebo 12V 

provozni.tepIota; -10°C až +50°C 1950,4 1350,- od 3ks 

Digitální DVR se vzdáleným přístupem JDR-963 -7858 
dost IR 100m 

3190,-/ 2190,-
1590,11100,-
1590,11100,-

ea 
T891,892 

/Voids DC,tvideo, možnost zrcadlenl, kompenz.protisyštla (BLC), 
vyváženi bilé, napájeni 12V, adapter součástí, 60x50x115mm 
1891 color, čip SHARP 420m, bez objektivu! 9954720,-
11392 color, čip SONY 4801in. bez objektivul 1390,11100,-

-manuálni zoom 2,8-12mm 
-manuálni ovládáni clony 
-Zip COD Sony 480 řádků 
-8x výkonových infra LED 
-16x standard infra LED 
-dosvit IR 75m, kryti IP67 

CLONA mum 
7878 color se zoomem, 492x145mm 2950,12100,-

není 

nem 

0.5Lux 60x50x115mm 

 0,1Lux 6060x115mm 

PŘISLUSENSTVI KAMER 
Kód Typ CS, závit 1/3" s pevným ohniskem MC/ 3ks 

7951-953 7954-956 
T951 2,8mm/110°, F=2, pevni Gloria 
T952 4mm/76°, F=2, pevná clona 
1953 6mm/51°. 0=2. pevná clona 
T956 2,8mrtV110°, F=1,4, manuálnI clona 
T954 6mm/76°, F=1,2, manual« clona 
T955 8mm/38°, F=2, manuální clona 
T959 2,8mm/110°. F=1,4, řízeni clony - autolrls 
T957 4mm/76°, F=1.2, ffzenlclony • autolrls 
T958 6mm/51°. F=1,2. řízeni clony - autolrls 
Kód Typ CS, závit 1/3" s transfokatorem MC/ 3ks 

7957-969 
260,1180,-
230,1155,-
230,1155,-
680.4 470,-
450,1305,-
4504 305,-

1100,1760,-
760,15251-
760,1525,-

59,-/ 38,-

T949 
T949 2,6-12mm/110-28°, F=1,4, manuální clona 
T950 3.5-8mm182-34°, F=1,4, řízení clony-autolrls 
KIM Držáky a kryty kamer  

7853 7944 
T853 s kloubem,1=70mm.nosnost 2kg 
T944 1420mmlnosnost 10kg.hmotnost 5402 

T950 
13904960,-
1290,1860,-

MC/ 3ks 

330,-/ 220,-

T943 7945 
T943 1470mmnosnost 8kgtunotnost 1402 169,-/ 115,-
1945 s kloubem,1-126mmnosnost 5kg 110,-/ 72,-

T940 1941 
T940 plechový, 310x93x93mm 240 -1159- 
T941 hlidrový, vyhřívaný s termostatem ON=5°.OFF=15 ,ventilátor 

napál.230V/6W, vnitfní prostor 75x75x165mm 790,1530,-

IP KAMERY 
IP kamera UP-009 CMOS 640x480 - kód 1865 

komrese JPEG, MPEG4 
640x4/30pixel, rychlost 10-30FPS 
manuálni ostřeni 
dálkové natáčeni horiz. i vert. 
detektor pohybu s alarmem 
možnost odesláni e-mailu 
slot na paměťovou kartu (CF) 
rozhrani RJ-45, software na CD 
napájeni z přiloženého adaptéru 

2690,-/ 1880,- od 3ks 

KVADRÁTORY,VIDEOREKORDER 
Kvadrátor bareve • rogramovatele kód T850 

Pentaplexni provoz: živé sledováni, nahráváni, přehráváni, 
zálohováni, vzdálený přistup pies LAN 
Standard video: PAUNTSC 
Záznamové medium: HOD max 500GB IDE nebo SÁTA 
Zálohováni: SO karta, USD Rash disk nebo USD LAN Anternet 
CO/OVO vypalovačka 
Video vstupy: 4x smytkovaný vstup (BNC) pro kamery 
podpora PTZ kamer (rozhrani RS-485) 
Audio vstupy: lx linkový RCA 
Video výstupy: 1xclisplej2,5",1x kompozitni video,lx S-video 
Záznamová rychlost: DeOfps(PAL), CIF=100fps(PAL) 
Snlmková rychlost live: 25fps(PAL), fps.počet snímků/sec 
Záznamový režim: manuálni,phdetekci pohybu,alarmučasový 
Vstupy / výstupy alarm: 4xIN, 1xOUT 
Módy zobrazeni: celá plocha nebo 4pole, 2x-4x digi zoom 
Ovládán IR ovlädač,pfedni panel, vicejazyčne OSO menu 
Kompresní format: video H.264, audio ADPCM (vše. MPEG4) 
Vzdálený přistup: sifove rozhr.10/100Base-TX Ethernet (RJ45) 
protokoly TCP/IP, DROP, DONS, vzdálený přistup pomocí 
klientského SW, nebo pomoci prohližeče (I.E.) 

Napájen 100-240VAC 8990,46660,- od 3ks 

Digitálni videorekordér JOR-913 - kód T883 

Funkce: Digitalizuje analogový videosignál do formátu H.264 
na výstup USD 2.0 on-line v rozlišeni 704)(576. Součást je 
instalačni a obslužný sofNvare 1550,4 1100,-od 3ks 

Minialarm s kamerou a DVR .1K-015 - kód 1930 

IIVR 

Funkce: Minialarm se sirénou, záznamem obrazu i zvuku a 
uloženim na Miami SD kartu.(max2GB) 
Technické parametry: kamera COD, rozlišeni 420IM, záznam 
v AVI(320/240) 10 sn/sec, nebo fotky v JPEG (640x480), on-
line výstup na monitor, kde se rovněž nastavuje na ON-SCREEN 
menu funkce celého zařízeni, Spouštěni PIR čidlem, detekci 
pohybu vesnimaném obrazu, neboobojim. Citlivost PIR:firn/120° 
phsvIceni IR diodami (svitl pouze za nedostatku svátla).Výstup 
alarm na sirénu. Vestavěný Li-Ion aku 3,6V/1800mAh pro 
3hod nepřetržitého provozu pli záznamu. Možnost připojeni 
vnějšiho zdroje 5V/1 ,5A. Když je SD karta piná, novy záznam 
přemazává historii (at 5dnů v závislosti na počtu a duke 
souborů AVI, nebo 15 dnů oft nastaveni do módu tvorby fotek) 
Přislušenstvi: siréna 105dB/m, adapter 5V/1 ,5A, ttečka SD 
karet, kabel k monitoru, držák na zed dálkové ovládáni 
rozm.125x67x5Omm 4490,4 3280,- od 2ks 
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U nás si můžete 
vybrat ze všech 
světových značek 

spol. s r. o. 

Kvalitní radiostanice z ötíny 
- hit letošních Holic: Wouxun KG-UVD1P 

Jelikož si tyto radiostanice již v ČR získaly svoji popularitu, mají CE 
a splňuji RoHS, dovezli jsme tedy několik známějších typů. 

Jedná se hlavně o dvoupásmovou radiostanici Wouxun KG-UVD1P, 
jednopäsmově radiostanice Puxing PX-888 (pro pásmo VHF i UHF) a pro-
fesionální PMR stanici Wouxun KG-639E. 

I ft 
u I. 

• 

"Lilt\ 41w-s 1;-- 

Wouxun KG-639E 

Profi PMR radestantre bez 
LCD displeje, přeprogramova-
telná pomocl PC na dais' 
kmrtočty v UHF pásmu 
B kanálu PMR 
0.5 W 
Li-Ion baterie 7,4V 1300mAh 

Puxing PX-888 

Wouxun KG-UVD1P 

Ovoupasmova ručni 
radiostan ice s vysoce citlivým 
pfijimatern a FM item. 
Oproti pbodnimu typu se 
dočkala několika wlepteni 
a opravy chyb. Nyni umožňuje' 
OTMF volbu, stolni nablječ mel 
obsahuje uvnitř spinaný zdroj 
a bylo změněno umisteni 
výkonového hanzistoru 
(problem 
s chlazenim). Radiostanice 
může přijimat na dvou 
kmitočtech, připadne lze 
poslouchat FM rozhlas 
a po pdchodu signálu 
v amatérském pásmu se 
stanice na něj automaticky 
Manna. 
Kmitočtový rozsah: 
136-175 a 400-480 MHz 
Vysiláni nahazovaciho ténu 
1750Hz, CTMF, CTCSS/DCS 
Přepiněni šifky pásma 
12,5 /25 kHz 
Přepinánl výkonu 1W/4W UHF 
a 1W/5W VHF 
Scanováni CTCSS/DCS 
Volitelný krok SK/6.25K/1010 
25K150K/100KHz 
Funkce VOX -aktivace hlasem 
Programováni eras PC 
128 paměťových mist 
Kanalový a kmitočtový režim 
Citlivost pfijimače 
at 0,12 pV /12dB SINAD 
Baterie Li-Ion 7,4V 1300mAh 
Stedman] dvou kmitočtů 
současně 
Stolnl nabiječka 
Mavis stopky a vysokosvitive 
LED 

P-15.500 491 

ream im Aur.esom 
OE Me, 'it! 

s ens 
(Jew' Om ,» • 

runemsum• WWI 

SpInaný zdroj ELIX PS30SWII 
P530SWII je 'Army, kompakbi, lehký a výkonný. 
Je navržen, aby produkoval co nejmenšl vf ruše-
ni. V pdpadě výskytu rušeni lze posunout pracovnt 
kmitočet knoflikem FREKVENCE. Dále me 
zdroj přepináni pevného nape 13,8V a regulo-
vaného v rozmezi 9 - 15V a přepiněni funkce 
rnéčidla napéti/proudu 

Jednopasmovä ručel radiostanice pro pasmo VHF (136.174MHz) nebo UHF (400-
470MHz) s maskovačem hlasu (voice invertor, scrambler) a FM radiem. 
Funkce VOX - aktivace hlasem s nastavitelnou pill ivosti. Programmer,' přes PC 
128 paměťových mist, 3 bane podevíceni, 50 CTCSS / 104 GCS 10E19. Přepineni 
šičky pásma 12,5 / 25 kHz. Výkon 0,5-1W 1 4-5W, Volitelný krok 5, 10, 8.25, 12.5 
a 25KHz. Identifikace ANI 1 FM' ID Batede Li-Ion 7,4V 12010mAh. Kanálový a 
kmitočtový režim. Sledováni dvou kanálů. Stolni nabiječka 

Rychlá zásilková sluzba 
po ČR i SR 

ICOM IC-T90 E90 
Výrobě teto radiostanice byla věnována 
největši gee, byla vyrobena v zavoclě 
s certifikátem jakost ISO 9001 a jisti 
Yam bude sloužit po mnoho let k pine 
spokojenost. Tato radiostanice je určena 
pouze pro radioamaterský provoz 
v pásmech 50 MHz, 2m a 70 cm 
Technické údaje radlostanIce 
Kmitočtový rozsah: standardně. 
Tx 144-148, 430-448 a 50-53,995MHz, 
FM Ebr 495 kHz al 999,990 MHz 
AM, NFM, WFM 
(Tx FM lze modifikovat na 45-240 MHz 
a 300-584 MHz). 
Kroky laden': vsechny použivaniti at do 
200 kHz včetně 6,25 a 8,333 kHz, 
Počet paměti. 555 S album. popisem. 
Impedance anténniho výstupu' 
SOQ. asymetricky, SMA. 
Tx modulace: 
F3 (üzkorbsmová FM, volitelný zdvih). 
Napájeci napiti °nerd: 
- 11V ss (bez nap. špiček). 

Rozměry 87M x 58(š) x 29(h) mm. 
Hmotnost 240 g s aku. 
CTCSS volba, DCS sel. volba. 
Výstupní výkon: Hi = ca 5W pil 11V se, 
cca 4,5W pH nap, 9,6V, LOtrcca 0,5W. 
Max. zdvih: ±5 kHz. 
Phjimač: superhet s dvojim sméšovänim 
Citlivost y prac, pásmu: lapel nee 
0,16 pV v a mat. pämech (12 dB SINAD). 

Yaesu VX-8E 
Yaesu VX-8E je uárakompekbl radioamatérská stanice s 
konem až SW, určená pro pasma 50/144/430 MHz. Jejl 
rozměry 60x 95x 26,2 mm z ni MIMI take netploše pině vo-
dotěsnou (MO IPx7 - 1m/30mind a närazuvzdornou stanici. 
Obsahuje zcela nezávislý pdjimač pro pásmo 0,5 at 1000 
MHz AM/FM/WFM (i stereo, na sluchátka), vybavený navio 
i ferritovou anténou. Umožňuje práci současně na dvou 
pásmech v libovolné kombinaci i na dvou kmitočtech 
v rámci jednoho pásma, a zároveň přijem rozhlasu. Stanice 
je 'vybavena velkým LCD displejem s podsvicenim a je v ni 
již instalován senzor pro měřeni teploty a atmosfér. tlaku. 
Po dopiněni volitelným přislušenstem uni OPS, APRS, 
spolupracuje s Bluetooth HF sadami -to i ve stareul Doba 
provozu dosahuje až 9 hod, na accu FNB-102L1 (8s TX/6s 
RX/48s standby). K volitelnému plislušenste patu mj. ex. 
terni mic./repro. OPS priůmač, pouzdro na 3 AA članky, 
Bluetooth moduly a HF sady, 
nabiječky a dalsi. 

OE EäT 

995"n 

me': min ' inn ,OEL: 
us. aim en SI 

OEMOE n ¡eel 1 

OE OE LI es 

OErv . 

YAESU VX-3 
Ruini 2pšsmový miniaturní 
transceiver se špičkovou výba-
vou Velmi kvalitni provedeni s 
klinikovým tělem radiostanice. 
1286 namšti, 24 bank, dvoji 
přijem, monitorováni HAM pá-
sem, alfanumerika, Napájeni 
Li-ION baterii s dobou provozu 
6 až 20h nebo 2x AA články 
s pouzdrem FBA-37. Vestavě-
ný pčipmaš 0,5 aš 1000 MHz s 
modulaci AM, FM, WFM. VF 
výkon 15W. 3 W s mi twain-
nim až 7 V pies kabel E-CIC-
21. Mnoho funkci, nape. zasilä-
ni textových zpráv, 50 pamětí 
pro skenovaci rozsah, velmi 
úsporný provoi. WIRES- inter-
netovie propojenk vestavěný 
VF čitač, ARTS system, 
CTCSS/DCS. DTMF enkoder, 
nast, mikrolonni zisk, atenué-
tor atd. SMA autism. 
Rozměry 47 x 81 x 23 mm, 
hmotnost 138 g s akumuláto-
rem a antenou. 

Maloobchodní í velkoobchodní prodej: EUX, Klapkova 48, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, 
tel.: 284 690 447, 284 680 695, 284 680 656, fax: 284 690 447; stanice Metra Kobylisy. 

\\_ www.elix.cz; www.kenwoodradio.cz Email: ellx©elix.cz Prod. doba Po až Čt 9 - 17,30; Pa 9 - 17 hy) 
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 Vykonovii ezIstory AX25W a AX5OW ... 

besporan4 Deep 4325W115 AX50Wit 

.2. 0,00 too too loon loin 10 k0 040 iso too 5coo Lola tok0 A 2440id 
0,150 1,50 150 1500 1500 0,150 1,50 150 1500 1,550 A 277 C. 00 
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AX 25W 65,- AX 50W 95.-

Termin dodani 7dni od objednanl. Keane rozměry revstorů 

najdete ne našich internetovych stank/VA. Jame salami dodal tyto 

',Slay Ina vy5.41 výkon 100W. 200W a WOW. Into o rozměrech, 
a dodoolm leonino na poptivku. 
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Provedeni Mule 215G1701 220,-
rovnä páčka 63.5mrn 

Provedeni krätka 
21SG1702 220,-/134011 páčka 42rmi 

215G1703 rarovedenl pikka a 220,-
Idadkou 48,5nvn 

215G1704 Provedeni paška 5 220,-
kladkou 26.64nrn 

21561705 220,- Provedm> pew 
early' lOrrei 

anima Konektory a redukce pro autorádia SSW , ":.. ., ad, • Ill 146" 

ZRS-58 Sony CDX 150,- ,B612-1 TH33.; 300,- B611-3B 1  

11.452.19 270 

C5200 150,-

0 1480 

0 3470 
MOH 321 
KT 128 
10 1213 
>a 125 
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1457193 

7101 
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LÁ 7037 
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INA 741 

1,124 745 "7 WM 214814 310.-
MAR COG 30-
10411 534 310.-81V9379 Se 
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MAC 155 125...714 1175 60, 
MAO 156 04,,1128 1514 A 434 
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KUPREXTIT 
Jednostranný A4 100,' 
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Oboustranný A4 120,-
Oboustranný AS 60,-
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LEPTACI ROZTOK 
tecid wean 

0,5L 50,-KC 1,0L 90,-kč 
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794 7294 
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MA 7350 
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19.2785 
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Ow B593 

Univerzálni konektor ISO zásuvka 

80,- B612-2 TH33 350,-
Nabizime 

velkoobchodni 
dodáváni tohoto 
typu konektoru do 

prodejen za 
naprosto nejniZši 
cenu na trhu. 

Kontaktujte 
možná se budete 

divitIll 

časové ride TU 60 33.60h 

TU 60 AKC 220V/220V 50111 1950,' 

TU 60 AKC 220W24V 50Ra 1950.-

TU 60 BKC 220V/220V 5011z 1350,. 

TU 60 AKP 220V/220V 5011z 1950, 
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KATHRE111 
Digitální přijímací 

sestavy pro STA a TKR 
C A 

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

ELEK RO TECHNIKA OE of. s.r,o. 

t1/4 

• 
e> 

'4> 

*se 

:"Itteatt. 
OE 

sOE 

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

UFO®compact 
Transmodulátor DVB-5(2) — COFDM 

Typ UFO 331/TP obj č. 20610100 

Vlastnosti: 

• Transformuje signal s modulacf QPSK nebo 
8PSK na výstupní signal s modulací COFDM. 
(Filtrace programů pro přizpůsobení na 
maximální výstupní datovou rychlost je 
nutnosti) 
Možno provozovat na sousedních kanálech 
Procesor k nastaveni transportního toku MPFG 
• K nastaveni konstantního výstupigho 

datového toku istuffingis PCR korekci 
• Programový filtr k nastavení požadovaných 

programů do výstuprigho datového toku 
(komfortní nastavená pomocí programu 
USW30 a multiplexeru UFX 31x). 

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

• K nastavení CAT např pro nastavení ID 
operátora. 

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

• Procesor k nastaveni transportního toku 
a COFDM modulator řešen pomocí FPGA 

• Možno rozšířit o Cl modul UFZ394 pro osazení 
dvou CA modulů 

Technická data: 

•OEirmS 

Lef0131.97r 
,2012 '0 Ite 

7t•et.Z1 

• ,-"^" 

I ! 

f 

e3. 

I e .CE A 
J 

Kmitočtový rozsahlMH1 Vstuprii 
ilrove4 

LstUplirlirre 
datový 

! 
tot 

MS/s dB Vstup 
950- 
2 50 ' 

Výstup 47- 
100/110-
862 4 

dBuV 

Kanál Kanál 55-85 2-45 
(DVB-5) 
2-30 

(DVB-52) 

UPS 
16QAM 
64QAM 

33,5 
(<400 MHz) 

32 
(>400 MHz) 

M nastaYitelniOE vkrockli polMHI 

21 naszawlielnd vratirru61718. MHz, jemné nastaveni v rastru 250 kH 

(IC vice informaci najdete na www.aec-eitech.cz 
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P&V ELEKTRONIC 
spol. s s.o. 

Nad Rybníkem 589 

19012 Praha 9 - Dolni Počernice 

VINUTÉ [AY PRO ELEKTRONIKU 
Samonosné a tvarové cívky 
Antenní spékané cívky 
Zákaznické vinuté dily 
Měřící cívky a senzory 
Transformátory a trumivky do spínaných zdrojů 
SMD tlumivky a převodníky 
Toroidní síťové transformátory a Uumivky 

MECHANIKA NEJEN PRO ELEKTRONIKU 
-11 Nástroje a připrayky pro elektrovýrobu 

Elektroerozivní drátové řezání a hloubení 
Konvenční broušení na plocho, na kutalo a tvarové 
CNC soustružení do průměru 41 mm 

Provozovna 33544 Kasejovice 389 
telefon: 00420371595412, fax: 00420371595280 

e-mail: pvelektronic@ovelektronic.com 
http://www.pvelektronic.com 
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Beet',roll- custutfrit at mui PROGLIMUTOR 

• 48 univerülnych pindrIverov, nie sú potrebné 
itie ada gritty. prpreipootivientykedumsit oDIdL 

• zäruka - 3 roky 
• podpora ISP 

i Podporuje 

> 48900 
obvodov! 

.. 

BeePfOg+ 

• xtrěmne 

N 

EXTROVINE PICKY 
wevnizturr t e, 
11046461411M 

rýchly programátor • konektor pre ISP 
• duálne pdpojente k PC: 

• USB port/ 
- printer port 

.t • • zändia - 3 roky 

Podporuje 

OE 49000 obvodov 

Smarileig2 
111440117AUff 
• výkonný a 
programátor 
• papal/ethos( 
USB port 
• konektor pre 
• zäruka - 3 

..e. 
PROGRAM/108 s mobrede• ISP 
nichly untverülny ..,.. 

k PC: ..• 
OE. 

MP .‚ Pod-pomp 
roky >23100 

obverts. I 

isii)roý2 
• výkonný a 
Atmel AYR • 
• prIpogletnost 
USB port • 
dodatočného 
upgrade 
rot SmartProg2 

rjchly programátor MCS51 a (š) 
Komi's.' pre ISP 
k PC: --- t 

možnost Ws? -•-' 
, 

' it Podporuje 
>9400 

-.evades 

Pilffnig2 
• výkonny a 
mikroprocesorov 
• konektor pre 
• Kipojeetnost 
US8 port • 
dmialočěěho 
upgrade na 
SmadProg2 

c e.... .2% 

*My senile' programátor '' :elf 
MicrochipTil PIC ' 

ISP 
k PC: e 

možnost e 
Pear:mile 

r >9100 
. le.- obvodor 

. . •reerei 

CE 
• vvykonny a rychly programat ..„,..--‘::<. s. 

panti • konektor pre MP etioe ',.-
s pap:Kiel-nog k PC. 
USI3 port • možnost 
dodatoeneho . 
upgrade na 1.11 

SmartProg2 

jungn ynn pdpolliernost 
11744:4 .•,eirl se k C. LPT 
Podporuje > 10300 oluodo ! 
prop ramálo r parnáti do 32 pinos. 

2 lbiava 

_ 

1 
ELNEC s.r.o. 
Jana Botts 5 

SK - 080 01 Prešov 
ter 051/77 343 28 

www. elnecsk 

pre CR) 
5 4952 2511. 

horní Buena 

I 
hw.cz, 

621/72, PO.Box 13 
225 272 211 
16, 040 11 Kees 

3 

, elneceel neesk. 

CIGLER SOFTWARE, as. (senis a zastrinenie 
Rostislavavo [lam. 12, 612 00 Brno. lel. 
fax: 5 4952 2512: eShcp hltp://SholielneCci 
FANDA elektronik s.r.o.,Tarlákä 475022.73535 
tel: 603 531 605. fax: 59 642 58 19, elnec@fanda.cr 
HW , LI Pily 103/3 , 143 00 Praha 4, infOehwe 
tel. 241 402 940. fax. 222 513 833, mar 

Ryston electronics s.r.o., Modranská 
. 143 00 Praha 4. tel. 225 272.111, far 
S.O.S. electronic s.r.o.. Pít oral:ant 

le1055/786 04 10-16, fax: 055/786 0445 

OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA A ZÁVORY 
INFRA ZÁVORY 12m 
REFLEX. ZÁVORY 5m 
DIFLIZNi ČIDLA 1,2m 
INDUKČNÍ ČIDLA 6mm 

PROGRAMOVATELNÁ ČIDLA A ZAVORY 
Použití: kontrola osob, pfedmštú, 

rozměru, ochrana objektů 

REHABILITAČNI A MASÝINI PAISTROJE 

(ELFA -SRB I) e-mail: srb@elfa.QZ 

Bečice 22 http:// www. elfa. cz 
388 01 BLATNÁ tel. fax 383 423 652 

ELVO Plzeň 
nova verze programu 

sPlan 70 
tel: 378605510 

www.elvo-plzen.cz 

če e ta retš:jstaW  i s t- OE oini 
1 L1)1064 dIgile.ifiiii" 

LW.211 Apr.. inni 

tr14.9iYdene.: 1-i-21 
- editor schematických značek a schémat - ?ME - editor patic a plošných spojů - Mgr 
- automaticky návrh spojového obrazce - 
- tisk - PostScript Extended) Gerber - 
NC vrtačky - frézky - osazovact automaty 

PCL - HPGL - DXF - BMP - WMF - . 
14111 ON. 

Zdeněk Myshvetek kip Tomas ors., 
tel. 608 438 700' I I e-ma: lec120000sd20011cz 

AD I r nee Cf 

Wet IJS;d2 C/Q,QA2  

Robotika - stavebnice, čidla 
motory, převodovky, PicAxe 
www.snailmstruments.com/pe 

KONEKTORY - BRNO, s.r.o. 

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

e-mail: brno@konektor.cz 

Dokonalost & kompetence 

Vysoko výkonové 
chladiče od 

gittäntelš 
součástkový distributor a 
• vikonowS slIni4sstruktušInš negegrgemoina 
lancepce pro volnou korateka ej 

j- tab-rick/ provedená a opračc4ni3 OE2vIöštni 
z otdvent 

I 

•-Nalisovaná žebra 
velkoformátové chladiče, klasickou cestou nezhoto-
vitelné, s nepepšim poměrem mezi váhou a výkonem 

svařováni jako reš en 

Silky chladičů presehujicl možnosti lisovací 
techniky, homogenni spojeni materiálů 

Chl a če s dutými žebry 
pro proudění optiméis geometrie dutých tabor, 
urče pro nucenou konvekci, použity silné 
zakt dove desky 

ČESKÁ REPUBLIKA 

39901 Milevsko, nám. E. Beneše 10 

Tel.: 00 420 - 382 / 52 10 70 

Fax: 00 420 - 382 / 52 10 25 

OE mobil: 00 420 - 602 / 486 335 

distribuce@fischerelektronik.cz 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Trenšín, 91311 Trenčianské 

Stankovce 367 

Tel.: 00 421- 326/ 49 72 17 

Fax: 00 421- 326/ 49 72 18 

mobil: 00 421- 905/ 914 617 

tischerelektronik@nextra.sk 

http://www.fischerelektronik.cz 
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P11•1• • ma - OE.• 
•i DIGITÁLNÍ HLAVNÍ STANICE STA/TKR 

:lark? nyní slevou 16°70-1‘3 Tr, wet newn 

'I !LI' vciecë t na www.antech•c 

7 

julifijurizik 
, hlavni stanice ALCAD 

PŘEHLED PRVKŮ DIGIT/SIM STANICE ALCAD: 
satelitu i digitálni Kern QPSK modulace 

TP-559 - nový ;Alma FTA se stereo BG modulätorem 
TP-569 - nový půjimač scia stereo BG modulštorem 

- automatické přepínáni mono/stereo/dual 
pozemní digitálni příjem OFDM modulace 

TO-551 -pčjimač FTA se stereo BG modulátorem 
- automatické přepínáni mono/stereo/dual 

transmodulátory OPSK/QAM 
TQ-551 - Iransmodulatorz QPSK do CAM (VHF/UHF výstup) 

IF procesory QPSK signal') 
UC-221 - dvojitý IF procesor QPSK signálu 

přímý rozvod OFDM modulace (pro set-top-box) 
ZG-611/601 - kanálový zesilovač pro DVB-T kanál ve VHF pásmu 
ZG-4311401 - kanálový zesilovač pro DVB-T kanál ve UHF pásmu 

kanálově procesory, libovolná konverze DVE-T kanálu 
_ PC-525 • kanálový procesor DVB-T, NOVINKA 

ALCAD 

arrtiesei-reill 

- digitální 'Ahab TP170 

Nabízíme většinu technických řešeni digitální hlavni stanice STA/TKR: 
- přimé zesileni a rozvod DVB-T signálu pro set-top-boxy (STB), 
- kmitočtovou konverzi DVB-T signálu do UHF nebo VHF pro STB 
převod DVS-T programů do analogového signálu a jeho modulaci 
- převod DVB-S programů do analogového signálu a jeho modulaci 
- konverze IF signálu do jednokabelového rozvodu pro set-top-boxy 
- konverzi DVB-S nebo DVB-T do IP sit! (IPTV) 
- konverze AV signálu do IP sitš 
- transmodulace OPSK/QAM, QPSK/OFDM, OFDM/QAM 
- optické propojeni hlavni stanice se vzdálenými lokalitami  IT 

•t:nr-r1;1-41-altirtVitt-r''.71 isieg ri z;(2114,(14/Je • 
1,.. ' E. i.; fit ü.lirr 14' IL 4 ti: OE11-, 

'al: 11 II- :I '11±1 (I 4: 'I a I') 
Ll 1 di d 1 LI I LI I did 1 dibldi Li 

orn Jr, ri oir1 A.1 

1 • ( 3  3akfLE fa' rel .5 e • • .4 .• • •• • 
74" NABIZIME -.- 

1 

profesionální přístup 
Pozemni hlavni stanice ALCAD zdarma technický návrh řešeni 
- nové zesilovače ZG rOE většinu komponentů hlavnlch stanic stele skladem 

.0 cenovou nabídku do 48 hodin 
Eškolen1 na montáž hlavnich stanic 

ens  
Rovnice 998/6, 691 41 Břeclav, tel/fax. 519-374 090 

e-mail: obchod@antech.cz, www.antech.cz 

EMPOS neřici technika 

25 500,-Kč bez DPH! 
Wine cane 33 500,-Kč bez DPH 

EMITOR COMBOLOOK 
Spektrální analyzátor a měřič úrovně TV a SAT 
analogového a digitálního signálu 
s tB obrazovkou 4,5", 

Rozsah TV 5-900MHz / 35420dBuV, 
SAT 920-2150MHz / 35-90dBuV, 

měřeni výkonu DVB-T, 
měřeni na zpětných kanálech CATV, 
identifikace satelitu a transponderů, 
konstelaěni diagram, BER, QPSK, 
poměr signál/šum, 
DiSEqC, zvuk 5,5-8,5 MHz, 
100 paměťových mist, RS-232 

POUZE OMEZENÝ 
POČET KUSCI 
SKLADEM! 

EMITOR TVLOOK 
Analyzátor spektra a měřič úrovni TV signálu 

s òB obrazovkou 4,5 
pásmo 2 - 900 MHz 

teletext, výběr měrných řádků 
měřeni digitálnich kanálů 

měřeni na zpětných kanálech CAN 
100 paměťových mist, RS 232 

• 

22 500,-Kč bez DPH! 
běžná cena 27 700,-K6 bez DPH 

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

NAVŠTIVTE NÁŠ [-SHOP s REID výrobky WWVILBEZKONTAKTNI.C1 

--eauch 

SAW filtry + SAW rezonátory 
a podrobné katalogové údaje - na www.jauch.de 

Obchodní a technické informace poskytneme na vyžádání. 

PHOBOS® 
spolcs no. 

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

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

ERA COMPONENTSspoi sr. 
představuje 

CRECTIFIER SPECIALISTS 

SPECIALISTA 
NA USMĚRKIOVAČE 

Schottkyho diody 
usměrňovací diody ULTRA/SUPERFAST 

diody FAST RECOVERY 
diody s vysokou účinností 

usměrňovací můstky 
diody pasivované sklem 
vysokonapěťové diody 

usměrňovače pro fotoblesky 
standardní usměrňovací diody 

signálové spínací diody 
transily, varlstory 
Zenerovy diody 

NEJŠIRŠÍ SORTIMENT 
V KLASICKÝCH I SMD POUZDRECH 

Technické údaje: www.rectron.com 

Michelskä 123, Praha 4 tel.: 241 483 138 fax: 241 481 161 emecomp.cz 

FlowCAD 

Pracujte s viac Qesign Rule Check 

kontrola pravidiel dizajnu v systéme OrCAD a Allegro 

Do smile 16.3 návrhových systamov OrCAD a Magro cd finny Cadence 
bolo zapracovaných mice, rentýce mechanizmar pre See ketch' 
pnavidad dizajnu (DRC), Nora mtdete za pomoci Constraint Managera 
fychb a prehradne zed/Netta spravovat'. 

Aided Same Net Rule (pnwiclit odstupov jednej siebs) Nastavena 
pravidtiš aď kontrolovaně pie odstupy objektov_ které sf) zapojeni 
vjednej stet Toto le naprlidmi dNetité pil _Sense* yoclexti 
(vid V/I- ne ot3r.). alabo psi .High Speed' zap:east (yid IJL na abr.) 

Vlacinformadf najdete na www.FlowCAD.cz 

RECTRON 
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PRVNÍ PORTÁL NA OZVUČENÍ INTERIÉRŮ 

TEORIE - KONSTRUKCE - NÁVRHY UZVUCENf 
PORADNA - DISKU2.E - INZERCE 

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

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

eltip@eltlp.cz www.eltip.cz 

L7805CV ST TO220 á 3,90/50ks 
L7805ABV TCI220 á 4,90/50 
PC817 Sharp á 2,90/50 
TNY264 -678 PN á 29 50/1ks 
Role SCHRACK RT 424 012, 024 ( 2x SA) 12,24 VDC ä 45,-/20ks 
Roló SCHRACK RT 314 012, 024 (1x16A)12, 24 VDC á 45,420ks 
Reg SCHRACK RT 314, 424 730 (1816A, 2x6A) 230 V á 139,420ks 
Baterie lithiová CR 2032 PANASONIC ä 9.50/10ks 

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

Detritacce sortimentu ENIKA, LINEAR TECHNOLOGY, SUNON, WAGO, 

MAX2321N TI á 6,80/20ks 
MAX232EIVE fi 15,50/10 
NE 555N ST á 1,95/50 
111,N 2003AN á 2.80/25 

Pro dodrienl cen z tohoto inzerátu uvárIčjte 
na objednávkách kód SPEC. NAB. 01/2008 Ceny bez DPH 

ASACOUSTIC 
• 
BS ACOU C CZ, sto., Brno - CZ 
tel.: 00420 1 633 797 
BS ACOUS , aro., Radošovce - SK 
tel -00421 34 60 4571 

R PRODUKTI 
1 i 

REPROSOUSTA 
1 

OZPUCOVAC TECHNIKA 

CAR- I I-POE, OE SIONAL (alp YSTEMS 
ir 

e_en Vývoj a výroba velkoplošných displejov 
°d Development and manufacture of large size displays 0 i:6 Ole es  

• priemyselné displeje • monitorovanie Wrobných linlek 

• Ethernet • Profibus a LonMark kompatibilné rozhrania 
• dlspleje pre informačně systémy vo firmách a inštitúclách 

• viacriadkové • farebné • digitálne hodiny s datumom 
a teplotou • systémy jednotného času • vyvolávače klien-
tov so zvukovým slondlom do bank a Inštitúclf e elselniky 
s diafkovym ovlädanlm do kostolov 
Predaj nadbytečných sůčiactok (růsmi LED), zoznam súčastat 
retitle rest na našejwww stränke v sekril Cennik rasp Produkty. Zastapen le v Ceske) republIke: 
ELEN, a.r.o., Slovenská 67, 080 01 Draft/ Starmon Eno., Choceň, prevádzka:Slovanskä 161,560 02 Č. Třebová, 
tel.: +421-51-77 33 700, fac +421-61-7599142 tel.: 972 325 297, tel./fax:465 532 183, e-mat starmoneeskatrebova.cz 
e-mail: saleS@elen.sk, http, //wwwelenstk Orr, Meal 1124,142 00 Praha, tel./fax 241 724 686, e-malt onpeentrum.ez 
LONWOMIeeehnlYeetmireenwenceparron  

Opt e 

Systém pro návrh desek 
plošných spojů 

Distributor: TE.I. Ing. Aleš Hain áček 
tel.: 603 540 067; fox: 371 725 588 

utaliejle http://www.formica.cz 

Oů ľc..com 

Prodej elektronických 
měřicích přístrojů. 

• - ccc tact 
Ec'-.2.-- - 
EEt-"-: ,- 

.=Lcc 
Ei  .._._ cc ,,,_i 

.OE.9eSESSc 

repasované , nové 

Hex - Křenová 12 

Brno 60200 

Tel/fax 543255252/1 

www.elexbrno.cz 

elex@elexbrno.cz 

4144", fl OC 

ULCI •1111 • 0 
j tifflUill53 

Ma MOE-0Jed 

UM Znitlad 
Mb IJUVU 

Provádíme opravy a 

kalibrace. 

W. aa 
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Poznáváme elektroniku I 
- - Václav Malina (224 stran, As) 

Základní zákony a veličiny 
použivantrelektronice. 
Praktické rady pro 
hotovováni plošných spárů. 

Runarrame elektroniku VII 
Osaloskopy 

Václav Málem (288 stan, ASI 
Pro bý kdo chtějí porozumät 
P. Prakticky sa naučit měřit 
s osciloskopem. 

- 
KOPP nakladatelství, 

Eomiiväne ekktroralu II 
Václav Mokne (21)0 stran. A.5) Václav Manna {244 stran) A5) Václav Malina (224 stran, AS) 
Konstrukce a stavba - Obvody CMOS, měření napäti Tyristor, triak, nabíjet* - - 
transformátoriť, usmärňovatě a proudu velektrických Meče LED. 

stabiliiatorťi: obvodech, — Včetně praktických návodů - 
- časová-M 555 a 7555, ke stavhé. 

Poznáváme elektroniku III Poznáváme elektroniku 

Poznáváme elektroniku VIII 
Digitálni technika 

-Václav Malina (430 stran;A5) 
ZáMadni- prvky digálnl techniky 
-vysvětlení a praktická 
zapojeni. Postup krok za 
krokem, od fednoclucheho ke 
složitému.- - 

Šumavská 3,370 01 

• 

Elektronika I Elektronika II Elektronika Ill 

(344 stran, A5) .-1328 Stran. 45) .(240 stran, AS) - 
Miloslav Bezděk 
Učebnice proll., Ill, a N. ročnkstrednich průmyslových škol, 
integrovaných středních škol a odborných učilišť. 
Učetunce I a II moji doložku MAMT. 

Václav Malina- (344 stran, A5) 
Zesilovače. oscšátory,- - 

př(imačo, antény, - 
šíření vin. 

CkJicova technika 

(308 stran, AS) 
Učebnice pro střední-
odborné školy a odborne 
=role. - 
Kniha má doložku MŠMT„ 

Poznáváme elektroniku Vl 
od A do Z 

Václav Malina (292 stran, 0.5) 
Malá encyklopedie --
elektroniky. Přehledné 
vysvällujeladu pojmů, 

Daniel Mayer 
(428 stran, AS, vázaná) 
Vývoj vědeckých názorů 
a způsob dosahováni 
významných objevů 

- v elektrotechnice 

České Budějovice, tel./fax: 386 460 474, e-mail: knihy@kopp.cz, www.kopp.cz 
• 

Převodníky ETHERNET - RS232/422/485 

Různá provedení, snadné použití, nízká cena fiýevodrik, 

webový server, FTP server, „3, zakázkový software 

LA  Teploměry 

S výstupy PS232/485, USS, Ethernet 
papouch (IP teplomškr). Miefení přímo ve «C. 

Převodníky USB - RS232/485/422 

"Chybí Vám sériový port?" 
Běžné i prümyelové provedení, galvanické 

oddělen-, přenos všech signálů, Wrtuálni driver 

Měřicí moduly DRAK 

AO prevodnik 0-10 V 4-20 ne,. vÝstolti Ethernet. 
U5E3,115232/485. Nové rychlé provedení. 

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

O tické oddělení a prodloužení R9232 

I/0 moduly pra RS232/485/422, 
USB Ethernet _ 

PAPOUCH sto. Elektronické aplikace dle Vašich požadavků - www.papouch.com 
Strašnická 1a, Praha 10, tel. 267 314 267-9, 602 379 954 

[ELEKTRONICKd SOUUSTKY • E  K  
e-mall : bucekebuceluname 
WWWSICeltnarne 

a no rin fr Tel/Fax : (05) 45 21 54 33 
Vranovská 14, 614 00 BRNO 

Výroba zakázkových 
plošných spojů :ZeiTssttrrrnn: 

ge plošné spoje dle časopisů AR,PE,KE,Radio PLUS (KTE) 
plošné spoje zakázkové -Jednostranné, 

Oboustranné prokovené/neprokovené 

(mědOEáky, cínované, vrtané, s nepájivou maskou, s potiskem) 
9̀  zhotovení filmových předloh 
9̀  digitalizace plošných spojů 
OE'" digitalizace dat pro strojní vrtání 
9e výroba plošných spojů z hotových DPS, ke kterým nejsou 
výrobní podklady 

Bližší informace o vvrobě naleznete na www.bucek.name  
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Vlnění— kapitola druhá, kocouří 
Zdá se vám název podivný? 

Nevadí, později vysvětlím. Vzpo-
mínáte na nedávnou úvahu o vl-
nění? Odlišili jsme vinění ladných 
ženských boků od vinění elektro-
magnetického. A vzpomněli jsme 

obr. 1 

I7-1-Z-211.111a 
na základní požadavky elektro-
nika týkající se vinění — vyrobit, 
dopravit, vidět tvar a změřit veli-
kost. Dopiním o můj požadavek — 
shodit kocoura. 

obr. 2 

—411e—imissisOE  
E 

Výrobou vinění jsme se za-
bývali v minulém článku, stejně 
tak částečně zobrazením vinění. 
Dejme se do dopravy. Vyrobené 
signály většinou dopravujeme 
koaxiálními kabely. V prodejnách 
GM Electronic Praha nabízíme 
široký výběr koaxiálních kabelů. 

• Začněme vysílací klasikou, 
RG213. Předesílám, že není 
RG213 jako RG213. Na trhu jsou 
k dostání i levné verze, které 
však mají leccos ošizeno, nejčas-
těji opletení. My prodáváme znač-
kový kabel z produkce španělské 
firmy NORDIX. Pod názvem RG-

213-NORDIX-C-17 se skrývá 
velmi kvalitní koaxiální kabel s im-
pedancf 50 Ohmů, určený hlavně 

pro vysílače na krátkých vinách, 
ale i VKV s hustým měděným 
opletením, které pokrývá 96 °k 
povrchu kabelu. Vysoká hustota 
opletení zabraňuje rušivému vy-
zařování signálu. Vnitřní vodič 
je tvořen lankem 7 x 0,75 mm, 
kryje jej dielektrikum značky 
Solid PE. Kabel má vnější prů-
měr 10,2 mm. Útlum na 100 m je 
6 dB/100 MHz, 15 dB/500 MHz 
či 23 dB/1000 MHz. Využívá se 
pro rozvody na delší vzdálenosti 
a pro vyšší výkony vysílačů nejen 
v radioamatérské praxi. Pod skla-
dovým číslem 651-317 (obr. 1) je 
k dispozici za Kč 45,- na metr. 

Velmi populární je další znač-
kový výrobek firmy NORDIX. Ko-
axiální kabel 50 Ohmů RG-58/ 
RGC54-E155-50R, skladové 
číslo 651-308 (obr. 2). V ceně 
Kč 17,- na metr získáme nízko 

L RG-59U/48FA sissim slim 

.. 
  .   AL 610,04 mm 

obr. 5 I 

útlumový kabel nejen pro WiFi 
rozvody, ale i pro vysílačky 
v pásmu VHF a UHF o průměru 
5,5 mm, ekvivalent Belden 155. 
Kabel je dobře ohebný, využi-
telný i na mobilní antény. Střední 
vodič tvoří lanko 19 x 0,28. Útlum 
na 100 m je pro 100 MHz 9,3 dB, 
pro 1750 MHz 42 dB. 

Pro hlavní rozvody s impe-
dancf 75 Ohmů je určen nízko-
útlumový koaxiální kabel RG-
6U/64FA PVC UV skl. číslo 
651-319 (obr. 3) v ceně Kč 10,-
za metr. Venkovní plášť má 
odolný vůči UV záření. Vnější 

průměr 7 mm, vnitřní CU vo-
dič o průměru 1,13 mm. Útlum 
pro 100 m je 8,7 dB na frekvenci 
200 MHz, 18,9 dB na 900 MHz. 

Nejen vysoké frekvence po-
třebujeme přenést. Pro rozvody 
videosignálů až do 200 m na-
bízíme levný kabel AG-KABEL 
KOAX RG6 FeCu za Kč 3,-, skla-
dové číslo 651-312 (obr. 4). 

Vsuvka — kde je ten kocour? 
Ještě je čas, vydržte. 

32-0.12AL PE 2 05 min 

KLASIK 

Pro stoupací rozvody v do-
mech, kde potřebujeme instalovat 
více souběžných vedení, je ur-
čen čtyřnásobný koaxiální kabel 
ve společném plášti RO-4XH121, 
katalogové číslo 651-298 (obr. 5). 
Cena za 1 m Kč 29,-. Tato se-
stava, složená ze 4 koaxiálních 
kabelů 75 Ohm RG-H121, má 
vnější průměr svazku 17 mm. Ta-
ková uspořádání velmi usnadňuje 
vtahován( do rozvodných trubek. 

Kabel RG-H121AL, který je 
součástí předchozího výrobku se 
prodává také samostatně. Je to 
nejpoužívanější kabel na TV roz-
vody s průměrem 5 mm, známý 

AL S O >nim 

eadAte  rzsr 

PVC b116 8,5mm .• 

T 321(0.12AL AJRPE 4.57n. 

KLASIK 

i pod názvem 302V. Středový vo-
dič je 0,5 mm Cu, dielektrikum 
pěnové, stíněni z Al folie, dopl-
něné opředením. Skladové číslo 
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651-104 (obr. 6), cena Kč 9,- za 
metr. Obdobné užití a kvalitu má 
koaxiální kabel RG-I-1125AL, al-
ternativně RG-6U/32C, skla-
dové číslo 651 -1 03 (obr. 7) s im-
pedancí 75 Ohmů, pěnovým 

1.1 
ALF1010.04nm 

48.40.120.6n FPE 41VMM 

HIGH-TECH 

; WW1 

— 

obr. 8 

dielektrikem, ale vnějším průmě-
rem 6,5 mm. Plášť je stejně jako 
u předchozího typu v bílé barvě, 
cena Kč 9,- za metr. 

obr. 10 
.-..••••••111C1r.  

Vsuvka číslo dvě — kocour po-
řád nikde, ještě vydržte. 

Kvalitní kabel pro vnitřní 
rozvody 75 Ohm je RG-
CA8075/48FA, skladové číslo 
651-235 (obr. 8) v ceně Kč 10,-
za metr. Nesnese UV záření, 
zato má ale mechanicky odol-
nější plášť pro vtahování do tru-
bek i při delších úsecích. Jeho 
útlum je 17,9 dB na 100 m při 
860 MHz. 

Dalším dnes představeným 
koaxiálním kabelem bude RG-
58U/96FA, skladové číslo 651-
301 (obr. 9) v ceně Kč 13,- za 
metr. Je to kabel s impedancí 
50 Ohm s vnitřním vodičem 
0,94 mm Cu, pěnovým dielektri-
kem, stíněná AL folie + opředení 
96 x CuSn, vnější průměr 5 mm. 
Vhodný i pro sítě WiFi. 

Pokud potřebujeme tenký ko-
axiální kabel pro krátkou délku, 

přitom velmi dobře ohebný, po-
užijeme RG-174, skladové 
číslo 651-300 (obr. 10). Za cenu 
Kč 6,- na metr získáme vedení 
50 Ohmů s vnějším průměrem 
pouhých 2,8 mm. 

Když se bavíme o koaxiálních 
kabelech, připomeňme si, že 
v prodejnách GM Electronic lze 
zakoupit také široký sortiment ze-
silovačů, rozbočovačů, slučovačů 
a jiného příslušenství pro vf roz-
vody televizních a rozhlasových 
signálů. Nejvíce zastoupeným je 
tradiční český výrobce TEROZ 
Loštice. Nemáme nyní prostor 
vypočítávat jednotlivé kompo-
nenty. Na prodejnách je značka 
TEROZ zastoupena z předzáso-
ben í nebo na zákaznickou objed-
návku (obr. 11, 12, 13). 

Jsme u konce. Co pořád mám 
s tím kocourem a požadavkem 
na jeho shození? Máme doma 
kocoura Matěje. A mám na střeše 
antény na CB a jiná pásma. 
A bydlím mezi kopci. Brzy od-
poledne je náš dům ponořen do 
stínu, zatímco antény nad stře-
chou se třpytí v žáru Slunce 
dlouho do podvečera. Náš kocour 
miluje teplo. Přijíždím jednoho 
letního dne domů. Před domem 

obr. 11, 12,13 

sněm sousedek. Pohledy upřené 
vzhůru na antény. Na šesti radi-
álách mé CB antény leží kolem 
patní cívky těsně do klubička sto-
čený kocour Matěj. Evidentně si 
vychutnává sluníčko a dění pod 
ním okázale ignoruje. Radiály se 
pod jeho vahou decentně prohý-
bají. Vylezl si vzhůru ke slunci po 
žebříčku na stožáru, neopomenul 
přitom využít koaxiál antény, do 
kterého zatínal drápky. Zatímco 

ženy litují chudáčka v obavě, aby 
snad nehapal, mně se podlily oči 
krví. Viděl jsem možné následky 
— poškrábaný koax od kocouřich 
drápů a ulámané radiály na an-
téně. „Či, či, či, či" volaly dámy 

RG-58U/96FAALIOUO.08,Nn 
0 Seamen 

' - 
\PVC Lomb 5.0nun r  

96E0.10 CuSn FPE Zemon 

jemně. Moji podstatně důraznější 
verbální komunikaci s kocourem 
nelze zveřejnit, článek mohou 
číst i nezletilí před dvaadvacátou 
hodinou. Každopádně Matěj kaš-
lal na nás na všechny a dál tes-
toval únosnost radiál na anténě. 
Napadla mne spásná myšlenka. 
Zvířata prý reagují na vf vinění. 
Zaklíčoval jsem radiostanici. 
Stručně reakce kocoura v závis-
losti na výkonu — 4 W bez ode-
zvy, 100 W — kocour se začal vr-
tät, ale vytrval, 1 kW byl úspěch. 
Matěj ladně seskočil na střechu. 
Pak byl několik minut nezvěstný, 
aby se zjevil na svém oblíbeném 
místě doma a dožadoval se ote-

41. 

AreSsomma...-Uit 
21111331CZ"- 

LTrir_eett) 

HYBRIDNÍ ROZROŠOVAŠ 

esturi ItSTUP2 OEŤSTUP3 VÝSTUP4 

8dateraci rim  20 0  

Pismo: 40-800 MHz 
PricAni On; 8 48 

ityinasobaý 

U 

vření kočičí konzervičky. Tomu se 
říká aplikovaná vf technika 

Těšíme se na Vaši návštěvu 
v prodejnách GM Electronic 
v Praze na Thámově 15, Brně na 
Kolišti 9, Ostravě na 28. října 254, 
Plzni na Dominikánské 8 a v Bra-
tislavě na Mlýnskych Nivách 
i na našich webových stránkách 
www.gme.cz a www.gme.sk. 
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RX8020-DDS 
Přijímač CW/SSB v pásmu KV 

80 a 20 m pro začínající radioamatéry 
Ing. Miroslav Gola, OK2UGS 

(Pokračování) 

Jak navinout cívky vstupních obvodů 
a transformátory? 

Použijeme sady stavebních dilů 10 x 
X 10 mm, L1 až L4 navineme lakovaným 
drátem CuL o průměru 0,15 mm. 

Nejprve si připravime základní paticť 
cívky 10 x 10 mni (plastový dil s 5 dráto-
vými vývody). Na straně se třemi vývody 
ten prostřední kolik odštípneme. 

Obr. 10. Deska s plošnými spoji 
displeje - strana spojů 

Na horn( plošku plastové patice nale-
píme („sekundovým" lepidlem) feritovou 
„činku" a po zaschnutí na ni navineme zá-
vity „na divoko") podle následující tabul-
ky: 
L1, L2 - 6 závitů (pro pásmo 20 metrů), 
L3, L4 - 14 závitů (pro pásmo 80 metrů). 

Drátový začátek a konec cívky připá-
jIme na odpovídající vývody (koliky) na 

Obr. 11. Deska s plošnými spoji 
dispfeje - strana součástek 
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Obr. 12. Rozmístění součástek desky displeje 

Obr. 13. Fotografie vnitřku přístroje 

straně základní patice cívky: nejprve 
z jednoho konce drátu odstraníme lako-
vou vrstvu ochranné izolace a pocínuje-
me. Pak konec pocínovaného drátu 2x 
ovineme na pájecí bod kostřičky, ovin 
ohřejeme páječkou a přidáme male množ-
ství cínové pájky. Musíme dosáhnout 
rozlitl pájky přes pájené misto. 

Jakýkoliv jiný způsob vede ke vzniku 
studeného spoje a posléze ke vzniku ne-
vysvětlitelných poruch v činnosti přijíma-
če! Pak navineme odpovidajici počet zá-
vitů na feritovou „činku" a druhý konec 
vinuti opět připájíme po odstraněni lakoví 
izolace k dalšímu vývodu kostry (nikoliv 
úhlopříčně). Patici dopiníme plastovým 
nosičem feritového jádra a zašroubujeme 
jádro. Tuto sestavu pak zapájíme do zá-
kladní desky přijimače. Pak nasuneme 
kovový kryt 10x 10 mm a rovněž zapájime. 

Jak navinout transformátory? 
Použijeme totoidni jádra označená 

modře z materiálu NOS, výrobce Pra-
met Šumperk, nebo jiné, například AMI-
DON. 

,fNrr Obr. 14. Cívky 
L1 až L4 
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Obr. 15. Vinuti transformátorů 

Transformátor TR1 navineme nejprve 
jedním vodičem (lakovaný drát CuL o prů-
měru 0,212 mm). Připravíme silx 250 mm 
drátu a vineme 14 závitů provlékánlin do 
otvoru jádra feritového toroidu. 

Pak si připravíme 60 mm téhož drátu 
a navineme stejným způsobem dva závity 
na prvni vinuti. Všechny 4 konce vinuti 
očistíme od ochranného laku a na lesklou 
mad drátu naneseme pájku. 

Transformator TR2 navineme najednou 
dvěma vodiči (lakovaný drát CuL o prů-
měru 0,212 mm). 

Připravíme si 2x 350 mm drátu a vine-
me 22 závitů provlékáním do otvoru jádra 
feritového toroidu. Oba konce dvojic vinu-
ti očistíme od ochranného laku a na lesk-
lou mkt drátu naneseme pájku. 

Zapájeni do desky už nebude činit 
problémy - již jsme poučeni postupy 
u civek vstupních obvodů. Nenl snad 
třeba připomínat, že vývody transfor-
mátorů must být zasunuty do desky 
přesně podle schématu zapojení. Jedi-
ná chyba vám zabrání úspěšně dokon-
čit práci. 

Důležité!!! - Vývody transformátoru 
TR1: 2 závity vstupního vinuti připojíme 
na výstup pásmové propusti, jeden vývod 
na přepínací kontakt relé a druhý vývod 
na zemnicí plochu (GND). Vystupni vinutí 
se 14 závity zaperne do pájecich bodů, 
které jsou propojeny s vývody / a 2 inte-
grovaného obvodu 

Vývody transformátoru TR2: 22 závitů 
vstupního vinuti připojíme do pájecích 
bodů, které jsou spojeny s vývody 4 a 5 
integrovaného obvodu ICI. Výstupní vi-
nuti TR2 (take s 22 závity) zapojíme na 
pájeci bod, spojený s kondenzátorem 
C16 a druhý konec vinuti zapojíme na 
pájecí bod, spojený se zemnici plochou 
(ONO). Prijimač byl vyroben v ověřovací 
sérii a všechny kusy pracovaly na první 
zapojeni. Pozor však na orientaci vývodů 
Li, L2, L3, L4, TR1 a TR2. Kryty ladě-
ných obvodů nedorážime až na povrch 
desky, ale necháme mezeru asi půl mili-
metru. 

Nyní zbývá osazeni součástek do OPS 
displeje LCD CM1610 a jeji upevnění na 
základní desku přijimače. 

Nejprve osadíme tlačitka TL1 až TL3 
na panel zepředu a odporový trimr 10 kś2 
pro nastavení kontrastu displeje na panel 
zezadu. Při použití displeje LCD s podsví-
cenim musíme rovněž osadit omezovací 
rezistor 120 až 470 SE pro jeho napájeni. 
Nosná deska bude upevněna k základu 
přijimače vývody obou potenciometrů, 
propojovacího úhlového 15vývodoveho 
konektoru, a to připájením. Spoje zpevní-
me spájením dole v rozích (v místech bez 
krycí vrstvy nepájivä masky). Vznikne tak 
spolehlivé spojeni, zpevněné instalaci 
dvou potenciometrů P1 a P2 a propojova-
cího úhlového konektoru PANEL_LCD. 

Zapájet všechny vývody můžeme až 
po ujištäni, že nosná deska displeje zaují-
má kolmou polohu vzhledem k základni 
desce přijimače, potenciometrům a úhlo-

vému konektoru. Do dolní části panelu 
zasuneme zezadu 15násobný propojova-
cí konektor PANEL_LCD a zepředu zapá-
jíme. 

Nyní zasuneme zepředu panelu 1 evý-
vodový přímý konektor a zapájíme jej na 
zadní straně panelu. Nakonec zasuneme 
zepředu do konektoru displej LCD a na 
jeho horní části zapájíme 16 pájecích 
bodů - propojek konektoru do nosné desky 
předního panelu. Potenciometry P1 a P2 
zajistíme utažením instalačních matic 
a pak zapájíme jejich vývody. 

Popis oživeni a nastaveni 

Pečlivě si prohlédněte svou dosavad-
ni práci a hlavně zkontrolujte, zdali jste 
někde nevyrobili nežádoucí spoj mezi 
součástkami (pájecí můstek). Uvedeni do 
provozu je velmi snadní - ovšem za pod-
mínky, že jste někde neudělali fatální chy-
bu... 

Nejprve oživíme zdroj přijimače. Do 
konektoru Ni (středový otvor na +, vnější 
obal ONO) připojíme stejnosměrný zdroj 
12 až 15 V (nejlépe adaptér pro zvýšení 
bezpečnosti uživatele) a změříme napiti 
na stabilizátorech LM7812 a LM7805. 

Po osazeni napájeciho stabilizované-
ho zdroje přijimače, který je dostatečně 
ošetřen blokovacími kondenzátory, je přes-
to vhodné prověřit osciloskopem, zdali ně-
který z IC11 nebo IC12 nekmitá. Znatelně 
by se pak zvětšil šum Aimee° bez sig-
nálu na vstupu. 

Na displeji LCD se nám po připojení 
přijimače na napájecí zdroj pravděpodob-
ně neobjeví úvodní přivítáni a pak se ani 
nezobrazí nastaveny kmitočet ve středu 
pásma 80 mein), jak očekáváme. To proto, 
že musí předcházet nastavení kontrastu 
zobrazeni trimrem na zadní části přední-
ho panelu, na nosné desce displeje. 

Otáčime trimrem a vyhledáme polohu, 
kdy je text dobře čitelný, změníme tak 
kontrast zobrazováni znaků na displeji. 
Pokud ani nyní displej nezobrazuje nebo 
se objeví 16 černých obdélníčků, zkont-
rolujeme správnost a bezchybnost pájení 
(pájecí můstky a jiné závady) v oblasti 
propojovacího konektoru PANEL_LCD 
nebo DISPL. 

Dale oživíme oscilátory přijimače. Na 
displeji LCD nastaví me tlačítkem TL3 
(MODE) zobrazení pásma 20 m a proce-
sor pošle do DOS informaci pro nastaveni 
oscilátoru na kmitočet 14,25 - 4,43 = 
= 9,817 MHz. Tlačítkem TL1 (UP) nastaví-
me horni mez pásma (kmitočet 14,5 MHz) 
a změříme skutečný kmitočet v bodu J11. 
Pak tlačitkem TL3 přepneme pracovní re-
žim do pásma 80 m a procesor pošle do 
DOS informaci pro nastaveni oscilátoru 
na kmitočet 3,75 + 4,43 = 8,183 MHz. 
Tlačítkem TL2 (DOWN) snižujeme hod-
notu nastaveného kmitočtu na displeji ve 
směru k 3,5 MHz a pozorujeme na připo-
jeném Woe', a případně střídavě i oscilo-
skopu, kmitočet a tvar sinusovky (vidy 
jen sondou s velkou impedancl, nebo přes 
oddělovací zesilovač - například s dvou-
bázovým FET). Ta by měla mit pravidelný 
tvar bez deformaci a zákmitů. Při dosaže-
ni 3,5 MHz můžeme pokračovat níže 
a zjistit tak dolní mez kmitočtu DDS osci-
látoru. Proti předchozímu modelu přijima-
če, kde na místě prvního oscilátoru byl 
PLL, se omezíme pouze na kontrolu funk-
ce a jakékoliv nastavování odpadá. Po-
kud máme zájem experimentovat, může-

me volit na výstupni filtr DDS mezi devíti-
pólovou a sedmipólovou dolní propusti, 
na desce je k tomu připravený prostor. 
S oscilátorem produktdetektoru a os-

cilátorem procesoru nejsou žádné problé-
my, záleží jen na kvalitš připojených krys-
talů. 
S mf zesilovačem (MF) a produktde-

tektorem (BFO) nebývají potíže, pokud 
jste použili doporučené krystaly do příč-
kového filtru a do BFO. Proladíme pásma 
tlačítky TLI a TL2, v měřicím bodu J5 při-
pojíme alternativně osciloskop a zkontro-
lujeme, zdali je přítomen šum. Do vystup-
niho konektoru K2 přijimače (NF OUT) 
zapojíme reproduktor o impedanci 8 až 25 
i vice fl. Kdyby se projevovalo kontrolou 
osciloskopem kmitáni obvodů IC5 nebo 
IC6, na jejich výstupy připojíme Bouche-
rotúv člen (tzn. dopiníme ke kondenzáto-
rům C38 a C44 do série rezistory R28 
a R31 o 10 S2). Pokud nemáte osciloskop, 
členy RC tam osaďte bez váháni. 

Nyní nastavíme odporový trimr R38 
v obvodu AGC (změna zesílení obvodu 
IC2 MC1350 - napětí v rozsahu 5 V (ma-
ximální zesíleni) až 7 V (minimální zesíle-
ní)] do středu a potenciometrem PI Masi-
tost reprodukce nf signálu na jednu třetinu. 
Mili bychom uslyšet alespoň šum. 

Změnou kondenzátoru C47 nastavime 
velikost vzorku signálu pro AGC, přichá-
zejícího na usměrňovací diody 03 a 04. 
Rozsah regulace pro obvod MC1350 
změníme trimrem R38. Manuálni nasta-
vení zesílení obvodu IC2 lze realizovat 
u jednodušší varianty přijimače i odporo-
vým trimrem, jehož jeden vývod je zapo-
jen na ONO a druhý vývod na +12 V. Trimr 
můžeme alternativně nahradit potencio-
metrem, vyvedeným na přední panel přiji-
mače. 

Velikost vstupního signálu může být 
indikována vhodným pA-metrem - ručko-
vým měřidlem Si, zapojeným na svorky 
S-METR. Trimrem R41 nastavíme max. 
výchylku pA-metru při max. hodnotě sig-
nálu na vstupu přijimače. Změnou kon-
denzátoru C48 a rezistoru R35 nastavíme 
časovou konstantu dozníváni AGC. 

Nyní se můžeme pokusit zachytit ně-
kterou stanici v pásmu 80 m. Vystačíme 
is nahrálkovou anténou z měděného drá-
tu (izolovaného lanka) délky několika met-
rů. Tu připojíme do konektoru ANT a vy-
hledáme některou z dobře slyšitelných 
stanic s provozem CW nebo SSB. V době, 
kdy na zvoleném kmitočtu probíhá radioa-
matérské vysíláni, zaslechneme zázniěj 
o kmitočtu v rozsahu 500 až 2500 Hz (jemné 
zmény tónu zázněje BFO, pokud je to žá-
doucí, nastavíme kapacitami kondenzáto-
rů C34 nebo C35) ponořený v šumu. 

Optimálního přijmu dosáhneme na-
stavením pásmových propusti pro 80 (L3 
a L4) a 20 metrů (L1 a L2). Kdo má při-
stup k měřicí technice, mule nastavit 
pásmovou propust na vstupu přijimače 
na rozmítanäm generátoru (wobbler) na 
šířku 500 kHz a dosáhnout rovnoměrné-
ho zesílení po celém pásmu 80 a 20 met-
rů. Postup si zde popisovat nebudeme, 
jistě si poradíte sami nebo s přispěnlm 
zkušenějšího kolegy - radioamatéra. Do-
poručuji si vyrobit pro experimenty jedno-
duchý vf generator s jedním tranzistorem 
(obr. 16) a stabilizaci kmitočtu pro pásmo 
80 ni libovolným krystalem nad 3,6 MHz 
a pro pásmo 20 m krystalem kmitajícím 
nad 14 MHz. Pro ten účel je navržena 
OPS (obr. 17), na níž můžeme experi-
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montovat v lepším prostředí než na zku-
šebni desce, kde se součástky kolébaji 
sem a tam a často vznikají nežádoucl 
vazby a zkraty. Můžeme využit i část 
s atenuátorem, který přepínáme pro jed-
notlivé útlumy pomocí zkratovacích must-
ků. Je to jednoduché, přehledné a v ne-
poslední řadě levné řešenf. 

Pokud nevlastní me žádné speciální vf 
měřici přístroje, tak nastavujeme jen otá-
čením feritových jader cívek jednotlivých 
pásmových propusti (postupně, nejdříve 
v pásmu 80 m a pak postup opakujeme 
v pásmu 20 m) na zlepšující se příjem 
nějaké vytrvalé CW stanice, na nejmenší 
šum v užitečném signálu. Připojíme ná-
hražkovou anténu, kterou můžeme něko-
likrát zkrátit a nastavení zopakovat. Na 
závěr nastavíme odporovým trimrem R38 
zesíleni přijimače na požadovanou hod-
notu. Pokud k tomu máme na předním 
panelu prostor, jeho vývody můžeme al-
ternativně vyvést i na přední panel Ai-
mee° na potenciometr a průběžně měnit 
zesílení podle okamžité potřeby. 

Prijimač bude pracovat pouze s připo-
jenou anténou a uzemněním. Jakou anténu 
poet - o tom naleznete na intemetu i v ča-
sopisu PE nepřeberné množství informa-
ci, stavebních návodů a fotografické do-
kumentace. To je vše, příjemný poslech. 

Když přijímač nepracuje... 

1) Po připojeni napájecího zdroje se 
na displeji LCD neobjeví žádné alfanu-
merické znaky... 

Vlevo od displeje LCD je zapojen od-
porový trimr - dělič napětí. Z odbočky je 
vyveden napštový potenciál, jehož změ-
nou dosáhneme požadovaný kontrast 
znaků na pozadí základní desky disple-
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je. V jedné krajní poloze obraz z displeje 
zcela zmizl a v druhé se vykresli piné ob-
délníky velikosti znaků, v nichž nelze roz-
poznat jednotlivé čtverečky, ze kterých je 
znak sestaven. 

2) Po připojeni antény na vstup přijí-
mače se z reproduktoru ozývá šum bez 
známek modulace. Přeladěním pásma 
80 i 20 metni nebyla zachycena žádná 
stanice... 

Připojíme anténu do měřicího bodu J1 
(za pásmovou propust). Pokud nastane 
změna a zachytíme modulovaný signal, je 
závada ve vstupní části přijImače. 

Předpokládejme, fe jsme se nedo-
pustili elementárních chyb a že jsme des-
ku osadili doporučenými typy součástek 
a požadovaných hodnot. Vyplatí se pečli-
vě proměřit hodnoty rezistorů, a pokud je 
k dispozici spolehlivý měřici přístroj, i ka-
pacity kondenzátorů ze sady součástek 
ve stavebnici. 

Všimneme si hlavně označení kon-
denzátorů a použijeme jenom předepsané 
hodnoty a provedení. Napřiklad současné 
značení 120 není hodnota 120 pF, ale 
12.10° = 12 pF. Pozor - u starších typů 
kondenzátorů z provenience TESLA však 
popis číslem 120 odpovídal 120 pF! 

Vycházíme z předpokladu, že jsme při 
vinuti cívek postupovali přesně podle ná-
vodu a nedopustili jsme se chyby. Pozor - 
i několik závitů navíc nebo méně v ladě-
ném obvodu změní ve spojení s přede-
psaným kondenzátorem rezonanční kmi-
točet mimo přijimana pásmo. Jenom na 
dva vývody na cívkovém tělísku jsou při-
pájeny dráty civky. Při vkládání cívko-
vých tělísek do desky je zcela nezbytné 
dbát na správnou orientaci vývodů. 

Prohlédneme si pájecí body na desce 
v prostoru vstupu a ujistíme se, že jsme 
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Obr. 16. 
Schema 

vf generátoru 

JPI.4 

během osazování nevyrobili žádný nežá-
doucí spoj - pájecí můstek. Propojením 
nežádoucích bodů pájecím můstkem ve 
formě kapičky cí nu - napři klad signálové 
cesty s potenciálem GND (stínicí plochy) 
- spolehlivě zabránime průchodu signálů 
pásmovou propusti. 

Pokud jsme prozatím nenalezli žád-
nou závadu, prověříme přepínací relé na 
vstupu i výstupu pásmoví propusti. Nej-
lépe změřtme ohmmetrem odpor mezi 
vstupem relé RE1 (vývod 7 a 8) a výstupy 
na pásmové propusti 80 m (vývod 1) a 20 m 
(vývod 14), nebo za pásmovou propusti 
na RE2 výstupy z pásmové propusti 80 m 
(vývod 1) a 20 m (vývod 14) a vstup na 
TR1 (vývod 7 a 8). Odpor sepnutých kon-

Obr. 17. Deska s plošnými spoji generátoru 

Praktická elektronika 

IMI• • 

27 



taktů bude kolem nuly fl. Mezi vývody 2 
a 6 na RE1 a RE2 je přivedeno přepinacl 
napěti z tranzistoru 14. 

Po odstraněn1 nalezené závady již 
musíme po přeladěni pásma zachytit mo-
dulovaný signál. Doporučení: napřed na-
stavit trimr R38 doprostřed odporové drá-
hy (střední zeslleni IC2) a pak si pro 
střed každého pásma vybrat stanici s nej-
silnějšim signálem. Otáčenlm feritových 
jader v cívkových tělískách L1, L2 nebo 
L3, L4 postupně nalézáme polohu, kdy 
přijímáme signál s největší amplitudou na 
výstupu přijimače. Proces několikrát opa-
kujeme a vždy nejprve mime pootalme 
himrem R38 doleva (sníženi zeslleni IC2). 

3) Po připojeni antény na vstup př'-
mate se na rozsahu 20 m z reproduktoru 
ozývá šum bez známek modulace, avšak pi! 
přepnuti na pásmo 80 mje vše v pořádku... 

Prověříme vše podle předchozího 
bodu. Pokud nenalezneme závadu podle 
bodu I. proměříme napětí na kolektoru 
tranzistoru T4, kde se při přepínání tlačít-
kem MODE mint napětí mezi 0 a 5 V, 
Dále budeme hledat závadu v signálové 
cestě mezi kolektorem T4 a vývodem mi-
kroprocesoru P1.0. Při přepínání pásem 
musíme naměřit na vývodu P1.0 pro rozsah 
80 m napětí 0 V a pro rozsah 20 m napětí 
5 V. Nepřítomnost změny napětí na výstupu 
mikroprocesoru signalizuje jeho závadu. 

4)Po připojeni antény na vstup přijimače 
se z reproduktoru ozývá šum bez známek 
modulace. Přeladěním pásma 80 i 20 m 
nebyla zachycena žádná stanice a neby-
ly nalezeny závady podle bodu 1 a 2... 

častou závadou je špatné zapojeni 
vývodů vf transformátorů TR1 a TR2, na-
vinutých na toroidnich feritových jádrech. 
Proměříme ohmmetrem, zdali je nulový 
odpor na pájecích bodech v místech, kde 
je připojeno primární nebo sekundární vi-
nuti. Pokud tomu tak není, je některý 
z vývodů špatně připájený (nedokonale 
odstraněný lak z drátu, nedokonale pocí-
nované vývody), nebo jeden z vývodů pri-
márního vinuti je připojen do pájeclho 
bodu pro sekundární vinutí a naopak (nej-
častější závada z nepozornosti). Připájí-
me drátové vývody na správná místa 
a toroidni vf transformátory nakonec za-
kápneme včelím voskem. 

5) Po připojeni antény se z reproduk-
toru ozývá hlasitý pravidelný šum se 
známkami modulace. Závady 1 až 3 jsme 
již vyloučili... 

Odporovým trimrem R38 nastavíme 
provozní zesíleni mf zesilovače IC2 na 
hodnotu, kde ještě nenastává zahlceni, 
nebo tento trimr R38 nahradíme potencio-
metrem a umístíme jej na přední panel 
přijimače. Z panelu phjImače pak kdyko-
liv nastavíme požadované zesíleni. 

6) Při přelad'ování po pásmu se z re-
produktoru ozývá modulovaný signal, 
přepínač MODE na displeji ukazuje zrně-
nu LSB-USB, avšak nelze dosáhnout 
zmény zázněje... 

Prověřme správnou činnost tranzistoru 
T7, relé RE3 a jakost krystalů 06 a Q7. 

7) Z reproduktoru se ozývá modulo-
vaný tón, avšak z druhého nf výstupu pro 
připojeni zvukové kart/ nikoliv... 

Otáčíme trimrem R30 doprava a hlasitost 
na nf výstupu se musí zvětšovat. Jinak je 
pravděpodobně vadný integrovaný obvod 
IC6 nf zesilovače - ověříme prohozením 
ICS a IC6. Vadný kus vyměníme za jiný. 

8) Nepracuje první (VFO DDS) nebo 
druhý (BFO) oscilátor... 

Prohlédneme okolí obvodu DDS IC4, 
zdali je vše podle předchozích doporuče-
ni, vyjmeme z objímky IC3 a prověříme, 
jestli nám při impregnaci cívek nenatekl 
vosk mezi kontakty. Pokud ano, je lepší 
rovnou objímku vyjmout z desky a nahra-
dit ji novou. Dále můžeme závadu hledat 
ve vadném krystalu (velmi málo pravdě-
podobne, ale nedá se vyloučit) - výměnou 
za jiný závadu odstraníme. 

Pokud ani nyní přijimač nepracuje, je 
řada na nasazení dalšich meřicích pří-
strojů - vf oscilátoru a osciloskopu a případ-
ná konzultace se zkušenějším kolegou. 

Další otázky můžete zasílat na adresu 
emgo@vuhz.cz a odpovědi naleznete 
na www.emgo.cz. 

Jakou skříňku? 

Sestavený, oživený a vyzkoušený při-
jímač RX8020 je vestavěn do velmi prak-
ticke skříňky BOPLA (dodavatel ELING 
Bohemia: eling@hitech.cz, typ UL TRAMAS 
UM32009, rozměr 157,5 x 62,2 x 199 mm) 
a dosáhnete tak vzhledu profesionálního 
výrobku. Na vzhledu nešetřete - dobře vy-
padající phjimač znásobí vagi radost. 

Pokud budete přisnš hlídat cenu přiji-
mače, raději zvolte mini luxusní plastovou 
nebo větší skříňku vlastni výroby z ohý-
baných Al plechů. Na přední panel se 
vám pak vejde řada dalších ovládacích 
prvků, rozšířená například o potenciometr 
manuálního nastaveni zesílení mf zesilo-
vače, měřici přístroj S-metru, přepínače 
útlumového článku a jiní doplňky pro 
rozšíření ulilných vlastnosti přijimače. V této 
skříňce pak bude dostatek místa i pro 
transformátor napájecího zdroje, pokud 
se nerozhodnete pro bezpečnější variantu 
napájení z externího adaptéru, například 
od firmy GM electronic. Reproduktor nebo 
sluchátka použijete z vlastních zásob, po-
zůstatek po starším walkmanu. Na zad-
ním panelu skříňky bude umístěn anténní 
konektor, 2 CINCH konektory nf výstupů 
a konektor pro napájecí adapter 9 až 12 V, 
případně i 9kollkový konektor canon. 

Kabel na propojení přijimače s komu-
nikačním interfejsem nebo osobním počí-
tačem si zakoupíte v prodejně výpočetní 
techniky, nebo si jej jednoduše vyrobíte 
použitím dvou konektorů CINCH a stíně-
Mho nf vodiče délky do 3 m. Vodiče nebo 
svazek mohou být opleteny stiněním 
(běžný nf kabel). Na obou stranách kabe-
lu propojí me shodné pájecí plošky konek-
torů a konektory opatříme kryty. Pokud by 
nastaly při propojení problémy s rušením 
od počítače, je potřeba navléct na jednot-
live vodiče kabelu feritové tlumivky, a to 
v nejkratší vzdálenosti od konektoru ze 
strany pošítače. Některé počítače a moni-
tory však vyzařuji takové množství ruši-
vých signálů, že je není možné v blízkosti 
KV přijimače vůbec použit (neodpovidají 
normám ISO). Vhodnost z hlediska vyza-
řování rušivých signálů můžete při náku-
pu počítače jednoduše ověřit pomoci pře-
nosného radiopřijímače naladěného do 
horní části stredovInného pásma. 

• Phjem obrázků 

faksimile nebo SSTV 

Nejprve nahrajeme z internetu napří-
klad známy program JVComm32 (http:// 
www.jvcomm.de) od Eberharda Backe-
shoffa, DK8JV (feedback(jvcomm.de). 

Program WI i na prastarých PC, pro kte-
ré již doma nemáme dalšl využití. Dále 
propojí me výstup přijímače přes nf ko-
nektor K1 do zvukové karty PC, vstupu 
LINE, odporovým trimrem R30 nastavíme 
úroveň signálu, který dává nejlepší obra-
zové výsledky. 

Zvukové záznamy (na CD) 

Pokud jste se do tohoto textu začetli 
náhodriš a dospěli až do těchto mist a ne-
máte žádné vědomosti o příjmu signálů 
v radioamatérských pásmech krátkých 
yin, poslechněte si nejprve několik zázna-
mů komunikace (zvukoví záznamy si 
stáhněte z www.aradio.cz). 

Signál CW - 257 KB (M - Telegrafie 
bez modulace slyšitelným kmitočtem. Je-
den z nejrozšířenějších a zřejmě nejstar-
ších způsobů sdělování informaci po ve-
dent nebo šířenim rádiových yin. Základy 
telegrafie položil Samuel Morse. Stavy za-
pnuto/vypnuto, logická 1 a 0 nebo logický 
stav H, L, seřazený v stanovených časo-
vých posloupnostech, představuji znaky 
dnešní Morse abecedy.) 

Signál SSB - 51 KB (A3 - Telefonie 
s jedním postranním pásmem - Single 
Side Band - amplitudová modulace s po-
tlačenou nosnou vinou a jedním postran-
ním pásmem. Hlavní výhodou tohoto 
druhu modulace je zúžení šíře pásma po-
třebné pro přenos signálů. Do kmitočtu 
10 MHz je konvence používat dolní po-
stranní pásmo, označované LSB - L jako 
LOW - a pro kmitočty nad 10 MHz se po-
užívá horni postranni pásmo označované 
USB - U jako UPPER. Použiti jiného po-
stranního pásma ph přijmu způsobí, že 
signály přijímaní stanice jsou nečitelně.) 

Signál SSTV 81 KB (Pomaluběžná te-
levize Slow-Scan Television - rozsah kmi-
točtů pro přenos obrazové informace je 
v rozmezí 1200 až 2300 Hz.) 

Signál RTTY - 76 KB (Radio Teletype 
- rádiodálnopisný provoz - používáme dva 
tóny s kmitočtovým posuvem 170 nebo 
850 Hz.) 

Signál FAKSIMILE - 71 KB [Systémy 
faksimile přenášejí obrazové informace 
rychlostmi 60, 90, 120 a 240 řádků za mi-
nutu. Na krátkých vinách jsou faksimile 
přenášeny pomoci signálů s frekvenční 
modulaci. To znamená, že vysilač je nala-
děn mezi dvěma kmitočty, z nichž jeden 
odpovídá černi barvě (modulační kmito-
čet 1500 Hz) a druhý bilé barvě (modu-
lačni kmitočet 2300 Hz). Při přenosu po-
lotónových obrázků se kmitočet vysilače 
plynule posouvá mezi kmitočty pro černou 
a bílou barvu. Poloviční rozdíl mezi kmito-
čtem pro černou a bílou barvu se nazývá 
odchylka signálu (signal deviation). Tato 
odchylka činí standardně 400 Hz pro krát-
kovinný přenos a 150 Hz pro přenos na 
dlouhých vinách. K dekódováni přijímaní 
informace a vykreslování obrázků se uži-
vá nejčastěji PC a program JVFAX nebo 
JVCOM. Informace se zobrazuje na mo-
nitoru počítače a ukládá na pevný disk 
pro dais] zpracování. Původní řádek na 
mechanických dekódovacích strojích bý-
val dlouhý 40 cm a vzdálenost mezi dvě-
ma řádky byla 0,25 mm, to odpovídá roz-
hšovaci schopnosti 1600 bodů na řádek.] 

Radioamatérský provoz má mnoho 
zvukových podob, které nelze postihnout 
v těchto několika základních ukázkách. 

(Dokončeni příště) 
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Výroba desek s plošnými 
spoji trochu jinak 

aneb Nač shánět slunko horské, když nám svítí normální 

Jaromír Žák 

V odborných časopisech již bylo na tírna výroby desek s plošnými 
spoji (DPS) otištěno nespočet článků, avšak na výrobu kvalitních de-
sek byly často popisovány drahé a složité přístroje, k nimž neměl kon-
struktér amatér obvykle přístup, a tak preferoval méně kvalitní cesty 
výroby spojů, např. ruční kresleni. Po několikaletých zkušenostech 
s výrobou desítek desek různými metodami jsem již zvládnul výrobu 
DPS bez jakýchkoliv přístrojů, pouze za pomoci skleněné tabulky, vý-
vojky a leptacího roztoku. Jelikož si myslím, že tuto metodu zvlášť pro 
kusové série ocení především již zmínění amatéři, rozhodl jsem se o mé 
zkušenosti formou návodu na výrobu oboustranné desky podělit. 

Co budeme potřebovat 

Nejdříve je nutné shrnout, jaké mate-
riály a pomůcky jsou pro popisovanou vý-
robu DPS zapotřebí. V první řadě je to 
základní material. Tim je sklolaminátová 
deska plátovaná, většinou zobou stran, 
tenkou vrstvou mědi. Dříve se tyto desky 
u nás vyráběly pod názvem kupredit. Des-
ky je výhodná zakoupit již s nanesenou 
vrstvou fotorezistu. Nejdostupnější jsou 
desky s rezistem pozitivním, na němž se 
osvětluji plochy, které chceme odstranit. 
V dnešní době jsou již takové desky 
k sehnáni v prodejnách elektronických 
součástek za velmi nízké ceny. Ty se 
u menšich jednostranných desek pohybují 
už od 40 Kč/dm2, přičemž tyto menši des-
ky ve většině případů stačí. 

Dalším potřebným vybavením bude 
vytištěná předloha motivu cest. Tu je nej-
lepší vytisknout na pauzovací papír (lze 
zakoupit ve většině papírnictví) běžnou la-
serovou tiskárnou. Experimentoval jsem 
také se zcela průhlednými dražšími fake-
mi (viz obr. 6), avšak rozdil po osvicent 
nebyl nikterak ohromující a navíc toner 
z tiskárny na příslušných fóliích držel 
mechanicky mnohem méně než na pau-
. zovacim papíru. Fólie bych doporučil pou-
ze v případě úzkých cest a mezer (vyšší 
ostrost obrazce) a při výrobě dvouvrstvých 
desek, kdy snadněji nalezneme správnou 
polohu fólie nad vyvrtanými děrami, col 
je i tento případ. Pro jednodušší jedno-
vrstvé desky však preferuji pauzovací 
papír. Také nedoporučuji tisk předlohy na 
inkoustových tiskárnách, neboť pauzova-
cí papír je nenasákavý, inkoust špatně za-
sychá a tvoří nerovnoměrný povrch (shlu-
ky kapiček). Motiv je vhodné vytisknout 
v co nejlepším rozlišeni a nepřevrácený 
(pohled ze strany součástek, jakoby skrz 
desku), aby byla následně nepropustná 
maska (toner) přitisknuta přímo na foto-
rezist a zakrytá místa nebyla podsvicena. 

Na samotnou expozici je ještě třeba 
dostatečně velká skleněná tabulka. Mise 
nejčastěji osvědčila skleněná destička 
o rozměrech 9 x 14 cm (dříve sloužila 

k domácímu vyvolávání fotografií). K vy-
volá ni a leptáni je dale nutné sehnat roz-
tok vývojky, nejčastěji hydroxid sodný 
NaOH, který lze zakoupit bud rozmícha-
ný, nebo ve formě levnějšich tuhých půl-
peciček v drogeriích. Na leptáni je použi-
telná buď slabá kyselina chlorovodíková 
(solná) s přídavkem malého množství per-
oxidu vodíku. Tato kyselina rychleji leptá 
a tím méně podleptává cesty, avšak za-
čátečníkům bych raději doporučil bezpeč-
nější roztok chloridu železitého FeCl3. Ten 
lze snadno sehnat v prodejnách elektro-
nických součástek. 

Posledními pomůckami, které již bez-
podmínečně nejsou zapotřebí a jejich po-
užití závisí na okolních podmínkách, jsou 
nesmyvatelný fix s tloušťkou hrotu asi 
0,3 mm (vyplatí se investovat do dražší-
ho, avšak lázni odolnému fixu určenému 
speciálně pro výrobu DPS), malá vrtačka 
a na ošetření holé midi proti oxidaci roz-
tok v syntetickém lihu rozpuštěné kalafu-
ny, připadni speciální cínovací ' střibřici 
či jiný ochranný roztok dostupný v elek-
troprodejnách. 

Příprava před osvícením 

Jestliže máme obstaraní veškeré po-
třebné materiály, můžeme přistoupit 
k samotné výrobě dvoustranné desky. 
Predtištšný motiv na pauzovacím papíru 
zkontrolujeme, zda není poškrábaný 
a dobře kryje, připadni fixem zaretušuje-
me vady. V zastíněném prostoru za co nej-
slabšiho osvětleni (nejméně působict 
světlo na fotorezist na desce je žluté) vy-

Obr. 1. Záldadni materiel bez ochranné-
ho obalu a papírové předloha motivu 

jmeme z ochranného obalu základní mate-
rial s nanesenou vrstvou fotorezistu. 

Na tento material přiložíme motiv ploš-
ných spojú vytištěný na obyčejný papir 
(cestami nahoru, aby byly vidět) a tento 
motiv na desku uchytí me běžnou lepící 
páskou. Umístění motivu volíme tak, aby 
nebyl příliš u okraje desky, kde je vrstva 
fotorezistu většinou nanesena nerovno-
měrně (obr. 2). Na tomto motivu si vybe-
reme asi 4 vzdálené otvory (nejlépe 
v rozích desky) a ty vyvrtáme vrtačkou 
s co nejtenčím vrtákem. Ač se to nezdá, 
tento krok je nejdůležitější v celém pro-
cesu výroby dvoustranné DPS, neboť je 
na něm závislá správná poloha motivů na 
obou stranách. Proto musí být vyvrtaná 
dira kolmá k povrchu desky a dokonale vy-
centrovaná na daný otvor. 

Taktéž se vyplatt díru předem nazna-
čit ostrým hrotem, aby vrták neuhnul mimo 
a nepoškodil důležitý fotorezist. Jakmile 
jsou díry vyvrtány, sejmeme papírovou 
předlohu, srazíme otřepy všech děr na 
obou stranách desky tlustším vrtákem 
(opět pozor na poškozeni okolního fotore-
zistu) a desku očistíme jemným suchým 
hadřikem. Máme-li k dispozici fix na ploš-
né spoje (jenž odolá vývojce), můžeme 
zatřít obnaženou mkt' u otvorů (obr. 3), 
pokud si nejsme jisti, le by fix lázeri vý-
vojky přežil, provedeme tento krok až po 
vyvolání fotorezistu. 

Nyní přistoupíme k umístění předloh 
na desku tak, aby jejich poloha souhlasila 
s därami. Na desku přiložíme motiv na fólii 
(nebo pauzovacím papíru) a ten umístí-
me nad odpovídající vyvrtané díry na des-
ce. Fólii uchytíme na dvou stranách prů-
hlednou lepicí páskou. Nyní zkontrolujeme 
její polohu tak, že se podíváme na slabé 
žluté světlo skrz vyvrtaní díry a ty se must 
prosvítit přímo na středech odpovídajících 
bodů na fólii. Případné nedokonalosti nyní 

Obr. 2. Uchycená předloha 

Obr. 3. Deska se zaretušovanými 
dšrarni po vrtání 
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opravíme odlepenim lepicí pásky ze zá-
kladního materiálu (pouze jedné strany), 
posunutím předlohy do správné polohy 
a opětovným uchycením lepicí pásky. Jak-
mile je motiv vystředěn, můžeme jej uchytit 
páskou take na zbylých dvou stranách 
(u malých desek není toto uchyceni nut-
nä). Postup opakujeme stejně i pro dru-
hou stranu desky. V celém procesu umis-
ťování předlohy je bezpodmí nečně nutné 
udržovat předlohu napnutou a po celko-
vém osazení zkontrolovat take, zda před-
loha není stranově převrácena (obr. 4). 
V případě výroby desky se spoji jen po 

jedné straně není třeba vrtat díry ani slo-
žitě hledat správnou polohu fólie s moti-
vem, ale ihned umisfujeme předlohu na 
pauzovacím papíru (nebo WO. Nyní si 
upravíme černý, pro světlo neprostupný 
ochranný obal desky, cliky čemuž pak 
bude později snadno stanovena přesná 
doba expozice. Tomuto ochrannému oba-
lu ustřihneme jeden roh (obr. 5) tak, aby 
při zasunuti desky zpět do tohoto obalu 
vyčnívala na světlo část rohu obnažené 
desky (bez pauzovacího papíru, fólie i bez 
lepicí pásky). Takto upravenou desku za-
sunutou v ochranném obalu uložíme do 
temna (šuplíku) až do dyby, kdy ji bude-
me exponovat. 

Expozice 

Jak již bylo v úvodu naznačeno, zdro-
jem světla pro expozici desky nebude žád-
ný umělý zdroj, ale přímo Slunce. Tento 
světelný zdroj je „snadno k sehnáni" 
a .navic vykazuje velice dobre vlastnosti. 
Di ky tomu, že je umístěn ve velké vzdále-
nosti, lze jeho paprsky považovat za rov-
noběžné, což u umělých světelných zdro-
jů nelze řict. Di ky tomu má toto osvětleni 
velkou ostrost promítnuti předlohy na des-
ku a take rozloženi osvětleni na celé plo-
še je velice homogenní. Po mých před-
chozich zkušenostech s výbojkami všeho 
druhu mohu říct, že dnes bych za jiný svě-
telný zdroj nemänil. Výrazné lépe je na tom 
sluneční světlo take v délce osvitu (vyrov-
ná se profesionálním osvitovým jed-
notkám). Zatímco u světla z běžné výboj-

Obr 4. Uchycené We s maskou 

111 OEsi 
Obr 5. Ochranná fólie s ustřiženým 

rohem a OPS v IV zasunutá 

ky upravené k expozici desek s plošnými 
spoji se doba osvitu pohybuje okolo 2 až 
3 minut, za piného slunešnlho osvětlení 
(v letních měsicich) je deska zcela expo-
nována za 20 sekund Proto je výhodněj-
ší v letních dnech exponovat, bud když je 
slunce mírně pod mrakem (vysoká oblač-
nost), nebo ráno či večer, kdy jsou paprs-
ky oslabeny průchodem silnější vrstvou at-
mosféry. Tím prodloužíme dobu expozice 
na asi 1 minutu a lépe dokážeme určit její 
konec. 

Nyní přistoupíme k expozici samotné. 
Ochranný obal nesundáváme, naopak ho 
přichytíme, aby se v něm deska nemohla 
pohybovat. Obnažený roh desky přitisk-
neme na tabulku skla a tento roh exponu-
jeme (obr 6). Zde lze exponovat delší dobu 
(řádově jednotky minut), až jsme si zcela 
jisti, že je roh piné osvícen. To pozná me 
tak, že ve stínu mírně poodhrneme okraj 
stínící fólie obnaženého rohu a rozdíl ba-
rev (neosvícená zelená a osvícená tmavě 
zelená až šedá) bude jasně patrný (obr. 7). 
Jakmile je roh exponován, v zastíněném 
prostoru vyjmeme des ku z ochranné fo-
lie. 

Osvětlovanou stranu desky přiložíme 
na skleněnou tabulku a neosvětlovanou 
stranu zastíníme přiložením sejmutého 
ochranného obalu. Vrstvy jsou tecf faze-
ny: černá fólie, deska, fólie s motivem, 
sklo. Jakmile máme vie správně umistš-
no, desku ke skleněné destičce silou při-
tlačíme, aby se předloha s motivem při-
tiskla až na desku, a skleněnou tabulku 
vytáhneme ze stínu na přímé sluneční 
světlo (obr 8). Při expozici musíme samo-
zřejmě dbát na to, aby sklo nebylo ničlm 

Obr. 6. Expozice rohu desky 

stíněno (prsty ruky, okolní předměty atd.) 
a bylo předem dobře vyčištěno. Celou des-
ku osvětlujeme až do chvíle, kdy jsou che-
mické změny v osvětlované cast' fotore-
zistu dokončeny. Tento okamžik poznáme 
jednoduchým trikem. Drive exponovaný 
roh má jinou barvu než neexponovaný re-
zist, jak už bylo dříve řečeno. Proto vizu-
álně porovnáváme po celou dobu expozi-
ce kontrast barevného přechodu dříve 
exponovaného rohu a okolí. Tento kontrast 
se bude v průběhu expozice stále zmen-
šovat, až nebude okem patrný (obr. 9). 
V tuto chvíli je deska pině exponována 
a osvit by měl být ukončen. Vlivem útlu-
mu paprsků průchodem přes pauzovací 
papír však není osvit pod motivem doko-
nalý, proto necháme na slunci desku ješ-
tě o asi 10 % již uplynulého času déle. 
Z mých předchozích zkušeností jsem zjis-
til, že je mnohem lepši exponovat desku 
o chvilku déle než o chvilku méně, neboť 
i tenká vrstva rezistu po vyvoláni snadno 
zabráni odleptánl nepotřebné mědi). Ten-
to způsob určováni délky expozice je spe-
cifický pro každou desku i pro různou in-
tenzitu osvětlení a kompenzuje tak 
odchylky jak materiálových vlastností, tak 
světelných podmínek okolního prostředí 
a tím se vyrovná profesionálním integrač-
nim časomírám pro určení expozičního 
času. 
U dvouvrstvé desky opakujeme před-

chozi postup i pro druhou stranu plošné-
ho spoje. Po ukončení expozice ve tma-
vém prostoru sejmeme lepicí pásku 
pauzovací papír, exponovaný plošný spoj 
umistime zpět do ochranné šerné fólie 
a uložíme na asi 5 minut do temného pro-
storu. Během této technologické prodlevy 
se ustáli chemické děje v osvětleném re-
zistu a výsledek následného vyvolání je 
o poznání dokonalejší. Tento čas lze vyu-
žít pro přípravu lázní vývojky a leptací ka-
paliny. 

(Dokončeni příště) 

Obr. 8. Expozice desky (motivu) 

Obr 7. Rozdíl barev fotorezisiu Obr 9. Deska bez barevného přechodu 
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nevodivý sloup 

Mini-Whip 
z pohledu anténáře 

Ing. Miroslav Procházka, CSc. 

Byl jsem velmi překvapen, když jsem asi v roce 2002 vyhledávačem 
Google pátral po informacích o „zázračné" přijímací anténě Mini-Whip. 
Na webových stránkách jsem nalézal různé variace antén, založené na 
dlouho známém principu aktivní integrované antény, resp. širokopásmo-
vé elektronické antény. 

Prvé elektronické antény, založe-
né na tomto principu, byly totiž po-
psány již před více jak 40 lety, a to 
v Evropě, pracovníky kolem profeso-
ra Meinkeho z technické univerzity 
v Mnichově [1]. 

Tato problematika se tehdy nalé-
zala v popředí zájmu radiotechniků, 
neboť šlo o praktické aplikace nových 
elektronických prvků — tranzistorů — 
v anténní technice. 
V dalších letech se zájem o tuto 

aplikaci polovodičů rozšířil celosvěto-
vě. Zájemce si může dopinit znalosti 
o tehdejší technice např. z údajů v li-
teratuře [2]. Další informace uvádí 
PE 7 a 8 z roku 2002 v článku Antény 
pro mobilní komunikaci, části IX a X. 
Zde bych doporučil zejména stet' „Pa-
sivní bičová anténa' v části IX. 
S přihlédnutím k těmto faktům 

mně připadá ‚vynález" antény Mini-
Whip radioamatérem R. Bakkerem, 
PAORDT, [3] jako technická mystifi-
kace, která celosvětově vyvolala 
o tuto novinku mezi radioamatéry ne-
kritický zájem. Zkoušela se různá za-
pojeni elektronických obvodů i různé 
tvary anténních vodičů. Je nasnadš, 
že následoval i boom obchodní. 

Podívejme se nyní, jak vlastně 
Mini-Whip (MW) funguje. Vyjděme 
z publikovaného popisu autora 
PAORDT [3] a zejména z uvedeného 
popisu instalace (obr. 1). V úvodní 
části popisu autor uvádí: ‚Akceptuje 
se, že whip (bič) tvořf kapacitu váza-
nou na elektrické pole, tvar ,kapacity' 
je bezvýznamný, pokud je k dispozici 
potřebná kapacita". 

Toto stručné tvrzeni autora je ale 
zavádějící, neboť k činnosti MW po-
stačí prý existence nějaké prostorové 
,kapacity', jejíž náboj je vyvolán pří-
tomností elektrického pole. Uvede-
nou kapacitu představuje tvarově li-

Obr. 2 a. Monopól 0,25 A (pata); 
f = 1 MHz 

bovolný vodič, čili prostorový kon-
denzátor. Má-li se z takového kon-
denzátoru čerpat elektrická energie, 
must se čerpat minimálně z jeho 
dvou pólů (svorek). Podle autora je-
den pól je na plošném senzoru — an-
téně, a druhý na elektrodě vstupního 
tranzistoru. To je však omyl. Druhý 
pól tvoří konec pláště spojovacího 
koaxiálního kabelu přivádějícího vf 
signal k vlastnímu přijímači. Plášť 
kabelu je propojen se zemnicfm vodi-
čem použitých elektronických obvodů 
a teprve proti této ‚zemi" se uplatňuje 
vf napětí na vstupu prvého tranzisto-
ru oddělovacího zesilovače (buffer 
amplifier). 

Takže spojovací kabel společné 
s ‚drátováním« elektronických obvo-
dů tvoří vlastril anténu MW. Plášť ka-
belu je nositelem anténních proudů 
různé intenzity a různého rozložení 
v závislosti na kmitočtu existujícího 
elektromagnetického pole. Pokud je 
elektronika MW uložena ve vodivém 
stínicím krytu (obr. 1), tvori tento 
take součást anténního vodiče. 

Autor uvádí pracovní kmitočtové 
pásmo 10 kHz až 30 MHz. Okolo při-
jmu nízkých kmitočtů, např. stře-
dovInného pásma, se dosti experi-
mentovalo. Uvedl jsem, že plášť ko-
axiálního kabelu tvori anténní vodič. 
V případě nízkých kmitočtů jde 
o krátkou dlouhovInnou nebo středo-
vInnou anténu, kde autorem uváděná 
anténa-sonda velikosti několika cm2 
tvoří jen malou vrcholovou část mo-
nopólu s trojúhelníkovým rozložením 
proudu s maximem u paty monopolu, 
tedy u země. Elektronický obvod je 
připojen pouze do horní části proudo-
vého trojúhelníku a využívá místní 
proudové diference. Totéž lze vyložit 
na základě rozdílů potenciálů. Na vr-
cholu monopólu e maximální poten-

Obr. 2 b. Monopól 0,25 A (vrchol); 
f = 1 MHz 

PAORDT 
Mini-Whip 

— koaxiální kabel 

k přijímači 

uzernnén1 

Obr I. 

dál a stejný, ale obrácený trojúhelník 
mä nulovou hodnotu u paty mono* 
lu, tedy na zemi. Elektronický obvod 
využívá pak rozdílů potenciálů mezi 
sondou a uzemněným vodičem mo-
nopólu. 

Vraťme se raději k teorii antén. 
U vertikální monopólové antény u-
místěné nad zemí je známé proudo-
vé rozložent Na obr. 2 a) je uvedeno 
proudové (1) a napštové (U) rozloženi 
na vodiči antény dlouhé 0,25 a (při 
kmitočtu 1 MHz, 2/4 = 75 m) napáje-
né generátorem v patě vodiče 
u země. Podle elektromagnetického 
principu reciprocity (pro sinusový 
průběh oscilací) je toto rozloženi to-
tožné pro přijem i vysílání. 

Parametry diagramu záření tohoto 
monopólu jsou následující (0 — ele-
vašnl úhel maxima diagramu, S, — 
absolutní činitel směrovosti v maxi-
mu diagramu): 

f 1 MHz, 0. 39 ", S2,l2dBL 

Generator nebo přijímač můžeme 
umístit do kteréhokoliv místa vodiče 
antény a rozložení proudu bude té-
měř totožné se základním případem 
buzeni v patě antény. Podstatně se 
bude ale lišit impedance v konkrét-
ním místě anténního vodiče. Tak 
např. v patě vodiče bude impedance 

Z = 40 — j 23 [al 

Hodnota závisí samozřejmě na 
geometrickém uspořádání vodiče, na 
vodivosti, materiálu a zemních kon-
stantách. V našem případě jsem volili 
tloušťku Cu vodiče 10 mm a zemni 
konstanty S/m = 0,005 a e = 13. Po-

Obr. 2 c. MW monopól 5 m, délka 
sondy elektronického obvodu 10 cm 
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Obr. 3. MW h = 5 m, whip = 0,1 m, 
f = 10 MHz 

suneme-li generator, resp. přijímač 
k hornímu konci anténního vodiče 
(vrcholu, obr. 2 b), nezmění se v pod-
statě parametry diagramu, změn' se 
ale obě složky impedance, např. 

Z = 1774 — j 25 330 [Q]. 

Kapacita se podstatné sníží podle 
známého vztahu X = 11toC v řádu pi-
kofaradů. 

Zvolme nyní aktuální případ verti-
kálního monopólu (obr. 2 c) s délkou 
/ = 5 m s elektronickým obvodem 
MW vloženým tak, že délka sondy 
vyjde na 10 cm. Vidíme, že rozložení 
proudu se radikálně 'změnilo — celý 
vodič nad zemi (např. koaxiální ka-
bel) se podill na vyzařování a tedy 
na příjmu MW. Parametry diagramu 

se změnily následovně: 

f = 1 MHz, e = 23 ', Si = 2,26 dBi. 

Z předešlého plyne, že existence 
napájecího kabelu je rozhodující pro 
intenzitu prIjmu MW (S1!!). Vyzařova-
cí diagram je téměř shodný s diagra-
mem vodiče 0,25 Â s úhlem maxima 
nad zemi kolem 20 ' a činitelem ab-
solutní směrovosti S, — 2 dBi. Bohu-
žel impedance se změnila na 

Z = 0,4 — j 90 210 [12], 

což je pro nastavení elektroniky 
a dosaženi dostatečné účinnosti zaří-
zení pěkný problém. 
U vylepšených zapojení se na 

vstupu používají různé filtry pro UKV 
kmitočty [4], přes které se nízké kmi-
točty na vstup dostanou take. Ale 
stručně řečeno, s délkou spojovacího 
kabelu 1 m nebo 2 m toho na střed-
ních vinách mnoho nechytíme (malý 
poměr signál/rušení). 

Aby to nebylo tak jednoduché, 
umístěme MW do budovy, do růz-
ných pater a vedme napájecí kabel 
podle podlahy mezi nábytkem. Vý-
sledky budou, v důsledku existence 
různých vodičů ve stavbě, opět růz-
né. Nerd tedy divu, že experimentáto-
ři se zapotí. Myslím, že na tomto 
místě textu by bylo vhodné konstato-
vat to nejdůležitější: 

intenzita elektromagnetického 
pole na nižších kmitočtech se ob-
vykle určuje ve V/m a citlivost přiji-
matt antény tzv. efektivní délkou, 
pomoci niž se počitä vf napětí při-
váděné na vstup přijímače [2, str. 
168, vyd. I., II; resp. str. 192, vyd. Ill]. 

Na kmitočtech vyšších než 10 
MHz existuji jia jiné podmínky, i když 

Obr. 4 a MW h = 5 m, whip = 0,1 m, 
f = 30 MHz 

se z hlediska příjmových podmínek 
vnější vodič koaxiálního kabelu uplat-
ňuje také. Proudy na jeho povrchu 
výrazněji tvarují diagram příjmu (zná-
má je závislost na výšce a paramet-
rech země, nad kterou je anténa 
umístěna). 

Zde bych mohl skončit a odkázat 
čtenáře opět na starší čísla PE, kon-
krétně na PE 3/2002 a článek Antény 
pro mobilní komunikaci, kde jsou 
uvedeny příklady rozložení proudů 
i na vodivé schránce mobilního tele-
fonu a jejich vliv na diagramy záření 
celku. 

Nicméně vzhledem k tomu, že je 
k dispozici vhodný výpočetní pro-
gram EZNEC 5, podívejme se, jak 
bude pracovat MW na vyššich kmito-
čtech, např. 10 MHz a 30 MHz. Veli-
kost vodivé schránky, resp. soubor 
vodičů elektroniky v případě nevodi-
vé schránky imitujeme krychlovou 
(10 x 10 x 10 cm) soustavou vodičů, 
spojovací kabel prostým vodičem 
a anténní sondu jednoduchým mono-
pólem o délce 0,1 m. Všechny vodiče 
jsou měděné o 5 až 10 mm. Je uži-
ta momentová výpočetní metoda, 
a to pro vysílací případ, který s ohle-
dem na již uvedený platný princip re-
ciprocity můžeme pouzlt. 

Na obr. 3 je případ MW opatřené 
sunicf schránkou a umístěné ve výš-
ce 5 m, parametry diagramu jsou ná-
sledující: 

f = 10 MHz, 0= 2V, g = - 5,48 dBi. 

Vstupní impedance v místě připo-
jení elektroniky je 

Z = 806 — j 21 830 [Q] 

Na obr. 4 a) je případ MW opět ve 
výšce 5 m, ale s vyšším kmitočtem 

f = 30 MHz, e = 50', S, = 1,51 dBi, 

Z = 11,38 — j 7812 [Q]. 

Na obr. 4 b) je odstraněna stínicí 
schránka s následujícím výsledkem: 

f = 30 MHz, 0= 50 °, g = 4,71 dBi, 

Z = 17,1 — j 7080 [2]. 

Změny v činiteli směrovosti nevy-
plývají ani tak ze změny rozložení 
proudu na anténním vodiči, jako 
z parazitního chování proudů na vo-
diči stínici schránky a tim ztráty na 
směrovosti. 

Obr. 4 b. MW, h = 5 m, whip = 0,1 m, 
f = 30 MHz (bez krabice) 

Máme se tedy vyvarovat použití 
vodivých schránek? Nepříjemná ru-
šeni cizími vf signály se dpstávají na 
elektroniku stejně jako žádané signá-
ly prostřednictvím přívodního koaxi-
álního kabelu. Jediná cesta je zapojit 
vhodné filtry mezi ‚koaxiál' a vstup do 
elektroniky nebo nahradit ztráty v či-
niteli směrovosti zesilenim v elektro-
nice a elektroniku samotnou dobře 
odstínit. 

Rád bych, aby si experimentátoři 
s Mini-Whipy přečetli také článek Jin-
dry Macouna, OK1VR, v PE 10/2009 
a zamysleli se nad připomínkami au-
tora k EH anténě. Většina kritických 
závěrů by se dala aplikovat i na ,,zá-
zračnou" anténu Mini-Whip. 
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NTZ, seš. 12, 1966, s. 697-705. 
[2] Procházka, M.: Antény. Encyklo-
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Mini-Whip (vyhledávač Google) 
[4] Voráček, V., OK1XVV: Aktivní an-
téna MaxiWhip. PE AR 2/2009. 
[5] http://yu11m.qrpradio.com 

Obr. 5, 6. Praktické provedeni antény 
Mini-Whip. Obrázky jsou převzaty 
z intemetových stránek YUlLM [5] 
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Elektronická pošta patří mezi základní internetové služby a dnes již postupně vytlačuje klasické dopisy, 
pohlednice a jinou papírovou, fyzicky šířenou poštu. Poté, co se rozšířily počitače a připojení k Inter-
netu i mezi běžnou populaci, většina uživatelů již příliš nerozlišuje mezi počítačem a softwarem. Protože 
práci s elektronickou poštou mají jako základní výbavu v operačním systému Windows (nebo používají 
pouze webové rozhraní veřejných mailových služeb), obvykle si ani neuvědomují, že program pro práci 
s elektronickou poštou je software jako každý jiný a k dispozici je mnoho různých programů pro tento 
účel. Popisovaný Thunderbird (z dílny Mozilla stejně jako populární prohlížeč Firefox) je jedním z nich. 

Možná vás napadne otázka proč ale 
uvažovat o jiném programu, když ten, 
co používám, mi postačuje. Odpovědi 
mohou být různi — různé programy ke 
stejnému základnímu účelu map obvyk-
le různé vybavení, vlastnosti, různě vy-
padají — ale možná nejzávažnějším d ů-
vodem je bezpečnost. Je to podobné, 
jako u internetového prohlížeče. Většina 
lidíi používá Internet Explorer (nebo ani 
nevědí, co používají), protože „ho tam 
mají'. A právě proto je většina interneto-

vého „nebezpeči" zaměřena na tento 
prohlížeč, protože vzhledem k tomu, že 
ho používá tolik lidi, se to útočníkům 
„vyplatf". I když je prokázáno, že většinu 
nepříjemnosti (počítačové viry, odcizení 
osobních údajů, hesel, čísel kreditních 
karet ap.) si uživatelé způsobují sami 
svoji nepozornosti, nedbalosti, zvěda-
vostf ap., používáni softwaru, který není 
tolik rozšířený a tolik propojený s ope-
račním systémem počítače, se z bez-
pečnostního hlediska vyplatí. 

Dnes je další výhodou i možnost no-
sit si „svůj" mailový program v USB pa-
měti s sebou a používat ho odkudkoliv, 
stále se stejným nastavením a vybave-
ním, na které jstezvyklí, a bez nebezpe-
čí, le se vaše data objeví i jinde na počí-
tači' s kterým právě pracujete. 

Internetový prohlížeč Firefox se již 
stal dostatečně populární a známý, mé-
ně známé zatím je, le autoři Firefoxu 
vytvořili a neustálezdokonalujf i softwa-
re pro elektronickou poštu Thunderbird. 
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Pracovní okno programu Thunderbird si můžete uspořádat podle svých potřeb (složky, adresář, seznam zpráv, text zprávy, úkoly ad.) 

Má stejné základní klíčové vlastnosti 
—jde o Open Source software, tzn. že 
je k dispozici jeho vnitřní kód a je tedy 
kompletně pod kontrolou veřejnosti, na 
jeho zdokonalováni a odstraňováni 
chyb se podílí obrovská komunita uži-
vatelů po celém světě, je samozřejmě 
zdarma, je k dispozici (stejně jako Fire-
fox) pro různé operační systémy a mů-
žete ho tak bez problémů (se stejnými 
daty a nastavenfmi) používat pod Win-
dows, Linuxem i Mac OS-X. 

Mozilla Thunderbird 

Mozilla Thunderbird je kvahtnImailo-
vý program, který umí každopádně vše, 
co se od současného programu tohoto 
typu očekává. Pokud byste na něj pře-
cházeli z programů Microsoftu Outlook 
nebo Outlook Express, blíží se stage 
pinohodnotnému Outlooku, který je za-
měřený spíše na firemní klientelu a mä 
funkce, potřebné zejména v organiza-
cích a firmách. Thunderbird umí praco-
vat i s vice mailovými účty (např. včetně 
Gmailu a jemu podobných) a všechny 
nové zprávy vám (pokud budete chtít) 
stáhne do jediného adresáře doručené 
pošty. Můžete si vytvořit libovolný počet 
adresářů a podadresárů pro roztřídění 
došlé pošty, diskuznich skupin izpravo-
dajsk-ých kanálů RSS. Jednotlivé zprá-
vy lze označovat tzv. štítky, které text 
zároveň pro lepší přehled obarví. Podle 
těchto štítků lze pak rychle zprávy i řad it 
(třídit). 
V přijatých zprávách lze fulltextově 

vyhledávat podle různých kritérii a pro 
případné opakované stejné vyhledává-

ní (v pod statě vytřídění určitých zpráv) 
lze podmínky nastaveného vyhledávání 
uložit. Opětovné vyhledáni pak vyvoláte 
jediným kliknutím. Podobně lze vyhle-
dávat i v adresáři kontaktů. 

Přijaté zprávy se dají třídit podle 
uživatelsky nastavených filtrů. Můžete 
si třeba nastavit, že všechny zprávy 
z určité mailové adresy (od určité oso-
by) se uloží do zadané složky. Pravidla 
mohou být ale mnohem komplexnější. 
Takových filtrů si můžete sestavit kolik 
chcete a aplikujeteje pak jediným klik-
nutím. 

Značná pozornost je věnována spa-
mu (nevyžádané elektronické poště). 
Program pracuje se samoučícími se al-
goritmy, pro kvalitní nastaveni vyžad u-
je, abyste po nějakou dobu označovali, 
které maily jsou spam a které ne Upo-
zorni vás i na tzv. phishing, tj. maily, 

Okno programu 
pro napsání nové 
zprávy (zobrazeni 

kompletního 
adresáře kontaktú 

vleve části je 
doplňková funkce) 

Medal 

které se snaží zmást uživatele před-
stíráním jiné identity. Upozorní vás i při 
přesměrování odkazu na jiný server, 
než jevjeho označení. Automaticky blo-
kuje obrázky, obsažené v mailové zprá-
vě (můžeteje ale samorejmě — uváženě 
— odblokovat). Pokud to budete potře-
bovat, lze mailové zprávy posílat zašif-
rované nebo s elektronickým podpisem. 

Při přechodu zjiného programu pro 
elektronickou poštu lze poměrně snad-
no převést všechny uložené zprávy 
i údaje z adresáře osob přes standardní 
mezinárodní formáty. Z programu Mi-
crosoft Outlook be vše primo importo-
vat. Zprávy, adresáři nastaveni progra-
mu lze samozřejmě i exportovat a pře-
nést na jiný počítač popř. i do jiného 
programu. 

Funkce i vzhled programu Thunder-
bird be stejně jako u Firefoxu doplňovat 
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a upravovat tzv. doplňky. Existuji jich 
stovky a neustále přibývají, jsou tvořeny 
stejným způsobem, jako pro Firefox 
(mají rovněž koncovku .xpi), a mnohdy 
(pokud to dává smysl) jsou použitelné 
pro oba programy. Správce doplňků vy-
padá podobně, jako u Firefoxu. 

Pokud jde o uživatelské rozhraní — 
menu, nástrojoví lišty, uspořádání pra-
covního okna ap. — lze si vše nastavit 
podle svého vkusu a potřeb a zvolit jen 
ty funkce (tlanka), které opravdu potře-
bujete a používáte. 

Mezi doplňky je např. i aplikace ter-
mínového kalendáře (Lightning), kde 
si lze zaznamenávat a v různých pohle-
dech prohlížet jednak termíny různých 
akci, událostí, úkolů ap., jednak sezna-
my úkolů a jejich pinění. Pint talc funkci 
PIM — osobního úkolovniku a term inov-
nIku. Termíny a úkoly pro dnešní den 
lze zobrazit v pravém svislém sloupci 
i v rozhraní pro práci s poštou. 

Některé populárni doplňky 

AddExpandedList — umožňuje za-
dat textový sou bor jako seznam adres, 
na které má být zpráva odeslána, 

Attachment Sizes — u příloh elek-
tronické pošty zobrazuje jejich velikost, 

Contacts Sidebar —zobrazi adresář 
kontaktů trvale v levém postranním 
sloupci pracovniho okna, 

Dafizill a ViewSourceWith — umož-
ní zobrazit zdrojový text zprávy ve zvo-
lené externí aplikaci, 

EditHTML — je nástroj pro editaci 
mailoyé zprávy ve formátu HTML, 

eM arks — umožňuje vkládat záložky 
ke zvoleným zprávám, 

Gather the Authors — umí seskupit 
zprávy od zvoleného odesilatele, 

ImportExportTools — umožňuje im-
port a export mailových zpráv ve formá-
tu EML nebo MBOX, 

MoreFunctionsForAddressBook 
— přidává další funkce a údaje pro se-
znam kontaktů (addressbook), 

Quicktext — umožňuje vkládat části 
textu pomocí krátkých klíčových slov 
nebo předvolených klávesových zkratek 
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včetně používáni základnich proměn-
ných (čas, datum ap.), 

Sun Cult —zobrazuje (u kalendáře) 
východ i západ Slunce. 

Mailový program Thunderbird lze 
používat i jako tzv. „portable", kdy je 
uložený např. na přenosné USB paměti 
(USB ,,kličenka", paměťová karta, ex-
tern( pevný disk ap.) a pracuje výhradně 
ve svých adresářích, tj. neukládá nic 
na pevné disky použitého počítače. 
V takovém provedení ho můžete spustit 
z kteréhokoliv počítače a mate vždy 
svoje rozhraní, nastaveni a všechny 
uložené zprávy u sebe. Stejně tak je 
možné uložit složku s nastavením (tzv. 
profit) a složku s uloženými zprávámi 
např. na server v počítačové síti a na 
jednotlivých počítačích nainstalovat 
Thunderbird nasmštovaný na tyto adre-

-sáře. Ar ho pak spustíte z kteréhoko-
liv počítače (např. z notebooku na za-
hradě), bude vždy pracovat se stejným 
nastavením a soubory, aniž byste s se-
bou museli nosit USB paměť. 

Program pro elektronickou poštu 
Thunderbird je zdarma, samozřejmě 
zcela česky i s českou podporou na 
webu, a můžete si ho stáhnout třeba 
z webu http://www.mozilla-europe.org/ 
cs/products/thunderbirdt 
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GYROSKOPICKÝ STABILIZÁTOR 
Starý nepotřebný pevný disk je díky své precizní mechanické konstrukci bohatým zdrojem dilů a in-

spirace kjeho využití ke zcela jiným než původním účelům. Po rotačním oviadači, popsaném v minulém 

čísle, je dalším vtipným využitím nepotřebného pevného disku konstrukce amatérského gyroskopu ke 
stabilizaci fotoaparátu nebo kamery. Jde opět o námět a nikoliv o přesný návod, oto vice prostoru tak 

zbývá pro vlastní invenci a vylepšení. 

Většina pevných disků se otáčí ry-
chlostí 5400,7200 nebo 10 000 otáček 
za minutu. Otáčející se části mají urči-
tou váhu a jsou velmi dobře vystředěné 
a vyvážení. Otáčejicí se pevné disky 
jako gyroskopy v horizontální a vertikál-
n1 rovině mohou téměř zcela zabránit 
rozostřen I záběru ve směru pohybu 
(motion blur). Při dlouhých expozicích 
nebo používání teleobjektivu z ruky 
vzniká rozostřeni kombinaci horizontál-
ních a vertikálních mikropohybč (v ose 
x a y), již méně pak pohyby dopředu 
a dozadu (v ose z). Rotující hmota pev-
ných disků tyto pohyby eliminuje. 

Ptincip stabilizace polohy 
pomoc! gyroskopu 

Dva pevné disky jsou upevněny ve 
vzájemném úhlu 90°. Pokud nemáte 
k dispozici detši šroubky se stejným 
závitem, standardními krátkými Šroub-
ky lze připevnit disky pouze k tenkým 
podložkám. Velice vhodný je např. dr-
žák pevného disku ze starého počítače, 
který má navíc již otvory na správných 
místech. Upravíte si ho tak, aby to vyho-
vovalo požadované konstrukci. Pokud 
jde o disky, nejjednodušší je do nich 
nikterak nezasahovat. V takovém pří-
padš je možné je stá le zároveň využít 

funkční) i k původnímu účelu 
a ukládat na ně např. pořízené fotogra-
fie. Disky připevňujte k podkladu přes 
gumové podložky, aby se předešlo ja-
kýmkoliv nežádoucím vibracím. Autor 
je zabudoval do dřevěné skříňky (viz 
obrázky), v tomto směru si jistě každý 
poradí po svém.. Ke konstrukci je při-
pevněn i vhodný kovový držák pro foto-
aparát (kameru). 

‚ji ba stlený« gyroskopický stabilizátor k fotoaparátu sjednůn a se dvěma pevnými disky 

Dřevěná konstrukce (z bedniCky)... 

... a upevněni disků do n1 

Pevné disky obvykle vyžaduji napá-
jecí napětí 12 V a 5 V. Protože je žádou-
cí napájet zařízení z jediného napití 
(12 V), použil autor poměrně krkolomný 
způsob k získání napětí 5 V —paralelně 
spojil několik levných nabíjecích zdrojů 

Sestava fotoaparátu se stabilizátorem 

k telefonům. To asi český radioamatér 
vyřeší elegantněji. K připojení napáje-
cích napíti k pevným diskům se použiji 
původní kabely, používané pro tento 
účel v počítači. 

Při poměrně velkém proudu, který 
pevné disky odebírají, je pro dlouhodo-
bější používáni zapotřebí použít něja-
kou větší baterii (akumulátor) a umístit 
ji (vzhledem k její váze) mimo konstruo-
vanézařizení(do kabely přes rameno). 
Do přívodu od akumulátoru k bateriím 
je vložený vypínač. 

Autor testoval účinek stabilizátoru 
na kvalitu fotografie se svým fotoapa-
rátem Canon SX11013 s desetiná sob-
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Snímek pořízený autorem konstrukce za stejných podmínek (fotoaparát Canon SX1lo/Ss desetinásobným zoomem 
expozici 1/15s z ruky) bez stabilizátoru (vlevo) a se stabilizátorem (vpravo) 

nym zoomem při expozici 1/15 s. Vý-
sledky jsou na obrázcích nahoře. 

Potěšen dosaženými výsledky zkon-
struoval autor další stabilizátor, ten-
tokrát jednodušší pouze s jednírn pev-
ným diskem. Je levnější, spotřebuje 
méně energie a konstrukce je snazší 
a hlavně menší. 

Pevný disk byl upevněn tak, aby jeho 
poloha vzhledem k fotoaparátu byla 
nastavitelná v horizontální ive verti káln 
rovině a bylo možné v tomto směru ex-

ZakladnI součásti a konstrukce gyrosko-
pického stabilizátoru s jedním diskem 

Jednodiskový stabilizátor prfpravený 
k upevnění fotoaparátu 

e  

Schematické znázornění 
konstrukce s jednlm diskem 

perimentovat. Autor k upevnění využil 
robustní pant (závěs), k jehož jedné 
části je připevněn pevný disk a ke druhé 
části držák fotoaparátu. Teoreticky by 
podle něj nejvhodnější měla být poloha 
osy rotace disku paralelní s optickou 
osou objektivu. Osičku pantu vyjmul 
a nahradil ji trubičkou a šroubem s knof-
líkem, kterým lze ‚otevřeni' pantu zafi-
xovat v kterékoliv poloze. Konstrukci 
doplňuje hliníková destička na straně 
kamery, zajišťující mleto pro Japarko-
vánr disku ve složeném stavu, a dřevě-
ný kryt, chránící spodní stranu pevného 
disku. 

Elektrické zapojení je obdobné jako 
v pripadě dvou disků, pouze s menšími 
nároky na odběr proudu. 

Testování proběhlo se stejným foto-
apa rátem a nastavením, za soumraku, 
kdy snímek „z ruky' je prakticky vylou-
čený. Autor prohlašuje, že po troše tré-
ninku jsou výsledky téměř stejné dobré, 
jako u dvojdiskověho gyroskopu. Je ale 
nutné dávat pozor při stisku spouště, 
aby nenastalo „pootočenr fotoaparátu 
okolo optické osy, což je právě jediný 
nestabilizovaný směr pohybu. öfm je 

Celá sestava fotoaparátu se stabilizátorem 

použitý disk těžší (vice ploten), tím je 
stabilizace lepší. V tomto směru by šlo 
dále experimentovat, pevný disk roze-
brat a podle možností dopinit co nejvíce 
ploten z jiného disku. 

Námět na gyroskopicky stabilizátor 
je od uživatele Boba opět ze serveru 
www.instructables.com. 

Autorem konstrukce je tento pán 
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TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI 
Skener diapozitivů 

Tento poměrné levný a malý přistroj 
firmy imageLab oskenuje klasické fil-
mové diapozitivy 35 mm (z doby ještě 
„opravdových" fotoaparátů) do souborů 
JPEG s rozlišením 3600 dpi (CMOS 
senzor 5 Mpx) a uloží je na paměťovou 
kartu SD (skenovat lze samozřejmě 
i klasické filmové negativy a v počítači 
z nich pak udělat pozitivy). Skener k to-
mu přitom nepotřebuje počítač a udělá 
to velmi rychle—jeden obrázek za něko-
lik vteřin. Nastavení ostrosti, expozice 
a barevného vyvážení je automatické. 
Výsledek můžete hned vidět na zabudo-
vaném displeji LCD (1,4"). Naskenova-
né obrázky (z vnitřní paměti 16 MB ne-
bo z vložené paměťové karty SD maxi-
málně 2 GB) lze přenést do počítače 
přes rozhraní USB. 

imageLab Instant Slide Scanner je 
napájen ze tří baterifAAA (nebo dodá-
vaného síťového adaptéru), má rozmě-
ry 171,5x89 x89 mm, váži asi 650 g 
a prodává se asi za 100 USD. 
• 

ImageLab Instant Slide Scanner 

Zesilovač signálu GSM 

Přes prakticky úpiné pokryti naše-
ho území signálem několika operátorů 
jsou mnohdy doma místa, kde „signal 
nenr. Mobil pak musí ležet na oknä ne-
bo někdejinde, kde signál je, aby mohl 
fungovat. Existuji ale přístroje, ke kte-
rým lze připojit delším kablikem anténu, 
která se umístí do místa se signálem, 
a přístroj pak tento signál zes ill a vyzáří 
do požadovaného prostoru. 

Zesilovač signálu GSM 

Zesilovač signálu Z-boost se dodává 
v jednopásmově i dvoupásmové verzi 
(800 MHz a 1990 MHz), má zesíleni 
57 dB a výstuprd výkon až 0,5 W ERP 
Měři 127 x175 x51 mm, váží asi 500 g 
a prodává se za přibližně 250 USD. 

Nouzový nabíječ 

Občas se stane, že zapomeneme 
pořádně nabit telefon a on „skončr 
v nevhodnou chvíli během dne, kdy ne-
rd čas nebo možnost ho nabit klasickým 
způsobem z elektrické sítě. Pro ten pří-
pad lze sebou nosit běžnou baterii PA 
(tužka) a tento nabfječ. Jedna taková 
baterie dodá telefonu energii asi na dvě 
hodiny hovoru. Šikovné „udělátko" je 
vybaveno konektory pro telefony Au-
diovox, Blackberry, LG, Motorola, Nex-
tel, Nokia, Samsung a Sony Ericsson. 
Prodává se za cenu pod 20 USD. 

Nouzový nabíječ 
z tu2kově baterie 

Elektronické elektroměry 

Kromě měřičů spotřeby do elektrické 
zásuvky, které se dnes za pár stovek 
prodávají iv supermarketech, existuji 
i profesionální elektronické elektroměry, 
např. v provedení na normalizovanou 
lištu DIN do rozvaděčových skříní (jako 
běžné jističe). Nejsou dramaticky dražší 

Třífázový elektroměr Wertor 99030 
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Jednofázový elektroměr Wettor 9901D 

a umožňuji trvale sledovat např. odběr 
domácnosti nebo jejích částí. 

Jednofázový elektronický elektroměr 
Wertor 9901D má proudový rozsah 
0,025 až 45 A, displej LED 5+2 čfslice 
(do 99999,99 kWh), vlastní příkon 
0,4 W. Impulsrif výstup 12-27 V/27 mA 
(délka impulsu 90 ms) lze použit k ex-
terním aplikacím. Prodává se za 700 
až 1000 Kč. Trifázový elektroměr Wer-
tor 9903D má proudový rozsah 3x 0,05 
až 60A, displej LED 6+2 číslice, vlastní 
příkon 2 W a impulsní výstup jako typ 
9901D. Jeho cena je asi 1900 Kč. 

Nejmenší USB paměť 

Nejmenší „fleška" 

Není to tak dlouho, kdy byl zázra-
kem tech niky extern( pevný disk s kapa-
citou 20 GB, který se určitě nevešel do 
kapsy (stejně byji utrhnul). Dneska tato 
zřejmě nejmenší USB paměť o rozmě-
rech 31 x12,5 x3,5 mm může mít 8, 16 
nebo 32 GB a pracuje s přenosovou 
rychlosti až 30 MB/s. Můžete ji mit za 
30 až 140 USD (podle velikosti paměti). 
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Smajlík do auta 

Nemusí být všechno ku užitku, může 
to býti jen pro zábavu a potěšení. Tento 
z diod LED sestavený naprogramovaný 
animovaný „smajlile si můžete dát ze-
vnitř na zadní sklo auta a s lidmi, kteří 

Animovaný LEDkový smajlik na zadní sklo 
auta — můžete zvolit jeden z peti výrazů: 
šťastný (děkovný), naštvaný, smutný 
(omluvný), hravý a flirtujíc! (viz nee) 

hi emegimme 
«earn-Ammo awe acne 
ge »MS 

www.amper.cz 
TERINVEST, spol. s r. 4., veletrldsprava, Americká 459/27, 120 00 Prague 2, Czech Republic, www.terinvest.com 

Videohodinky 

jedou za vámi, sdílet svoje emoce. Tla-
čítky dálkového ovládání (připevněného 
třeba na sluneční clonu u vašeho seda-
dla) pak můžete vat některýz S animo-
vaných výrazů (viz obrázek). Zařízení 
je napájeno ze čtyř tužkových baterii 
(abyste nemuseli tahat napájecí kabel 
přes celé auto), které by (podle použí-
vání) měly vydržet déle než čtvrt roku. 
Ato vše za 25 USD! 

Většina uvedených prístrojkú 
je z webu vvwvv.thinkgeek.com. 

—111 mersairrird 

Videohodinky 

Pohledné nerezově hodinky umějí 
kromě času a data zobrazovat na svini 
TFT displeji 160x128 s úhlopříčkou 1r 
filmy ve videoformátu MTV (konverze 
možná z AVI, MP4, WMV, ASF, MPG, 
MPEG, DAT, RM, MOV), uměj' přehrá-
vat (do vestavěného reproduktorku ne-
bo připojených sluchátek) hudbu ve for-
mátech MP3, WMA a WAV se vzorko-
váním 32 až 320 kb/s (VBR), dokonce 
mají i vestavěný mikrofon pro nahrává-
ni ve formátu WAV. K počítači se připo-
juji přes USB a jsou napájeni ze zabu-
dované baterie Li-Ion. Hodinky map 
rozměry 45x55x13 mm a prodávají se 
za 100 USD. 
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www.tigoe.net/pcomp 
Physical Computing je originální přistup k výuce komuni-

kace mezi lidmi a počítači, který považuje lidské tělo za zá-
klad a snaží se mu přizpůsobovat počítačové aplikace. Učí 
jak počítač převádí změny energie našeho těla—zvuky, svět-
lo, pohyb ap. — na změny elektrických signálů, které může 
pak interpretovat. Tento přistup vyučuje Tom Igoe na newyor-
ské univerzitě a na webu najdete všechny jeho přednášky, 
cvičení, návody a postupy, kompletní výuku elektroniky i pro-
gramováni a mnoho praktických příkladů včetně konstrukci. 
Výuka se blíží výuce robotiky, ale neklade důraz na samostat-
nost robotů ale naopak na jejich ovládáni člověkem a to co 
nejpřirozenějšim způsobem. 

‚It Ęt 
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www.pcpitstop.com 
Přímo na webu si už dnes můžete nechat otestovati svůj 

hardware — procesor, paměť, pevné disky, grafickou kartu 
ap. PC Pitstop k tornu používá podepsané komponenty 
ActiveX a JavaScript, je tedy zapotřebí k testu použit pro-
hlížeč Internet Explorer (jiné prohlížeče ActiveX neumějí, 
protože je to proprietárnt technologie Microsoftu). Na konci 
testu dostanete ‚certifi kát s výsledky. 

www.webtechgeek.com 
Amatérský web R. Garcii a jeho přátel, kteří jsou počíta-

čovmýii nadšenci a shromald'uji zde vše, co se dozvědí a co 
může být užitečné jim podobným. Stojí za sledovánil 

da. n. -.ism. en« 

http://aumha.org/win5 

Někteří návštěvnici webu Windows Support Center tvrdí, 
že takovou podporu operačnímu systému Windows neposky-
tuje ani sám Microsoft — najdete zde vše, co může pokro-
čilého uživatele Windows zajímat i co mu může v kritic-
kých chvílích pomoci. Jsou zde i základní informace o HTML. 
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RÁDIO „HISTORIE" 

GELOSO - fenomén 
poválečné doby v Evropě 
Stejně Jako dnes znaji radioamatéři firmy ICOM, Kenwood, Yaesu ap., v pade-

sátých a šedesátých létech minulého století bylo možné na většině QSL listků, 
které k nám přicházely ze západní Evropy, nalézt značku GELOSO. Byla to italská 
firma, která nabízela radioamatérům jednoduché stavebnice přijimačů a vysílačů 
za velmi přijatelné ceny. 

Výhodu využívat tyto stavebnice nebo 
moduly však měli pouze radioamatéři ze 
států za nželeznou oponou"; o jaká začize-
ní se jedná, jsme se u nás dozvídali pře-
vážně jen ze stránek časopisu CQ-DL, 
který byl dlouhou dobu jediným, který ze 
západní Evropy přicházel, pokud nám jej 
některý západoněmecký radioamatér 
předplatil. Nevím ani, zda u nás někdo 
některé ze zařízeni GELOSO používal - 
pokud ano, pak se o tom raději nezmiňo-
val; v té době se u nás použivaly většinou 
přestavěné inkurantní prijimače a vysila-
Ca z 2. světové války. 

Firmu GELOSO, jejíž sídlo bylo v Mi-
láně, založil v roce 1931 John Celoso. Od 
začátku se zabývala výrobou jednodu-
chých, nenáročných technicky ani fi-
nančně, ale spolehlivých a funkénich sta-
vebnic i kompletovaných přijimačů, 

zesilovačů, televizorů, měřicích přístrojů 
a nakonec i magnetofonů, gramofonů, při-
jímačů a vysilačú pro radioamatérská 
pásma. Po druhé světové válce expando-
vale díky příznivým cenám do celé konti-
nentálnl západní Evropy. I radioamatéři, 
kteři raději stavěli podle vlastních návrhů, 
si rádi zakoupili cejchované moduly např. 
vstupů prijimače, VFO do vysílače atp. 
i se stupnicí, neboť jejich vestavba byla 
snadná a mechanicky byly dily promyšle-
né a vyhovovaly i stabilitě. 

Záhy poté, co se výrobky GELOSO 
na trhu rozšířily, začala firma vydávat 
take bulletin (obr. 1), ve kterém byly do-
podrobna popsány jednotlivé výrobky, je-
jich technické parametry, obsluha, typic-
ké závady a jejich odstraňování ap. (obr. 
2). Postupně začali vyrábět i jednotlivé 
součástky jako rezistory, kondenzátory, 

přepínače - prak-
ticky celý sorti-
ment, který nebylo 
výhodnější naku-
povat u jiných vý-
robců. Bulletin byl 
při popisu výrob-
ků, u kterých při-
cházel v úvahu 
export, vesměs 
dvojjazyčný (ital-
sky, anglicky). To 
vše mělo vliv na 
příznivou cenu i při 
exportu do Evropy. 
Jejich stavebnice 
i tak složitých pří-
strojů, jakými jsou 
např. televizory, 
bylo snadné uvá-
dět do provozu 
a zanedbávaná 
byla pouze este-
tická stránka - 
- většinu přístrojů 
dodávali v jedno-
duchých kovových 
skříňkách. 
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Obr. 1. Titulní strana jednoho čísla bulle-
tinu GELOSO z roku 1962 s vyobraze-

ním jejich vysílače a Aimee 

Majitel firmy John Celoso zemřel 
v roce 1969 a o tři roky později firma 
prakticky zanikla, neboť se na radioama-
térském trhu objevily již dokonalé staveb-
nice OW i SSB transceiverů od americké 
firmy Heathkit a prve modely japonských 
zarlzení. 

Pokud se týče přijimacich a vysíla-
cích zařizenl pro amatéry-vysílače, příp. 
rádiové posluchače (RP - těch bylo v po-
válečných létech nesrovnatelně více než 
nyní), největší obliby dosáhly přijímače 
G.209-R a G.4/214 (CW, AM, SSB), 
z vysílačů patrné modely G.212-TR 
a G.222-TR (ow, AM, viz obr. 3 na ná-
sledující straně), jejichž popisy byly uve-
řejněny ve dvojčísle bulletinu GELOSO 
69-70 a 85. Až na výjimky jsou všechny 
vydané bulletiny GELOSO od roku 1932 
do roku 1972 (celkem bylo vydáno 116 d'i-
sel, některá z nich jako dvoj- či trojčísla) 
dostupné na internetu v PDF formě na 
stránce www.baabittik2umd/ 

Stručná technická data dvou tehdy 
oblíbených radioamatérských zařízení: 
Vysilač G.212-TR měl výkon 40 W na 
pásmech 3,5 až 28 MHz, včetně 11 m sa-
mostatnäho pásma. Výstupni impedance 
40 až 1000 Q. 8 elektronek, v PA typ 807 
a koncový stupeň modulátoru osazen 2x 
807. Stupnice cejchovaná po 1 0 kHz (na 
28 MHz po 50 kHz). Hmotnost 19,5 kg, 
dodáváno v panelovém i skřiňovem pro-
vedení. Přijimač 6.4/214: amatérská 
pásma + 11 m, 12 elektronek, dvojí smě-
šování a mf kmitočet 4,6 MHz a 467 kHz. 
Citlivost lepší než 1 µV pro výstupni vý-
kon 1 W při poměru s/š 6 dB. 5 stupňů 
selektivity, omezovač poruch pro AM pro-
voz, S-metr, krystalový kalibrátor. Příjem 
OW, AM a SSB signálů. Anténní vstup 
symetrický i nesymetrický. Přední panel 
483 x 221 mm, hloubka 260 mm, hmot-
nost 12,5 kg. K přijimači bylo možné kou-
pit i konvertor pro pásmo 2 m. 

Prameny 

Stare ročníky CQ-DL, bulletiny GELO-
SO, encyklopedie Wikipedia. 

QX 
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História rádioamatérstva na Slovensku 
Z pripravovanej publikácie Ing. Antona Mráza, 0M3LU 

Jozef Kremárik, 0M3DG, 
spomína 
(Dokončenie) 

Pri tejto prIlezitosti sa krátko zmienim 
aj o činnosti Dezidera Murgaša z Lopeja, 
ktorý sa všemožne snažil reprezentovať 
slovenských rádioamatérov, lenže prece-
nil svoje schopnosti. Začal ako 16-ročný 
študent banskobystrického gymnázia. Za-
dovážil si aků-takú literatúru a jednodu-
ché články z nej uverejňoval v časopise 
Slovenské radio. Myšhenka to bola sice 
dobrá, ale bol k tornu potrebný odborný 
redakčný kolektiv a ten Dežko nemal. 
Nuž postupne poliadal koncesionárov, 
aby mu niečo napisali a odvolal sa na to, 
že mu prislúbili aj inf. V prvom čísle časo-
pisu na strane 11 uverejňuje autor 
OK3XY schému amatérskeho kryštálom 
riadeného jednostupňového vysielača, ale 
dodnes neviem, kto bol autorom, pretoze 
som takú značku nepoznal. Všetka best 
tomuto mladému nadšencovi, ale ak sa 
pustil do nepovoleného vysielania práve 
v tej kritickej dobe, nemohlo to dopadnůf 
dobre. Podrobnosti o tejto záležitosti by 
mohli vediet rádioamatéri z Banskej Byst-
rice. 

Ja som bol v rokoch 1942-45 ustano-
vený ako učitef v kurze vojenských radio-
mechanikov, ktorý bol v Novom Mesta 
nad Váhom. V týchto kurzoch bol medzi 

ziakmi velký záujem o rádioamatérsku 
činnosť. Po skončení vojenskej základnej 
služby sa mnohf z nich stali koncesiova-
nými rádioamatérmi, zapojili sa do Slo-
venského národného povstania i do 
armády po prechode frontu. Banskobyst-
ricki rádioamatéri tajno opravovali po-
škodené rädiostanice parašutistom, vysa-
deným na území Slovenska. Podobna 
pomáhali aj rádioamatéri z Nového Mesta 
nad Váhom, ale beda tomu, koho objavili 
gardisti. 

Pozn. 0M3LU: Vofakedy dávno som 
videl u Joka Straku, OK3UL, knihu ‚Slo-
váci na krätkych vinách", ktorej autor bol 
spomlnaný Dezider Murgaš. V posled-
ných rokoch som ju intenzivne zháňal za 
pomoci amatérov z celého Slovenska 
a nakoniec sa mi podarilo zohnaf kópiu na 
jar 2005 od mladého amatéra. Vraj ju 
kúpil v Bratislava v anfikvariáte. Kniha 
mala podtitul .Prvá slovenská rádiotechni-
ka" a bola vydaná 30. augusta 1940 vlast-
ným näkladom. Mala 176 strán, z čoho 
bolo 139 strän venovaných technike, vrä-
tane výpočtov a stavebných návodov, 
a zbytok bol venovaný trocha čudnej 
amatérskej prevádzke, ktorej autor asi 
nerozumel. Na strane174 je zobrazený 
QSL lístok stanice OK3IC, operator Dezi-
der Murgaš, Lopej, Brezno. Vyzerá ako 
upravený poslucháčsky listok a operator 
je vraj členom SSKA a IARU. Možno to 

CZECHOSLOVAKIA 
CIEH Bratislava. Inv* naa 32 

OK3DG 
Inn 4129-724 no n  a 
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Obr. 5. QSL-Iístok Jozefa Krčmárika 
z roku 1973 

bol návrh na autorov listok, lebo o tom, že 
mal koncesiu, nikde v knihe nepíše. 
V tivodnef kapitole"Slováci na knit-

kych vInách"napisal: 
‚Svetove ústredie združuje celú rodinu 

krátkovinných amatérov, má meno Inter-
national Amateur Radio Union. Toto ústre-
die mä odbočky po celom svete. Aj u nás 
je založený spolok (SSM) Spolok sloven-
ských krátkovinných amatérov, ktorý 
zdruzuje všetkých Slovákov, majúcich 
záujem o amatérske vysielanie. Iste sa 
nájde dost nadšencov, ktorí budú mať 
pochopenie pre experimentovanie v kon-
štruktérskom smysle, ako i preskůmanie 
príjmových podmienok na rozličných 
miestach Slovenska." 

Celkom prijatefné slová, ale jeho činy 
boli opačné. V knihe prezentoval súčasné 
amatérske dianie na Slovensku na dvoch 
stränkach a tiež dosf nepresne. Horši je 
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Obr. 6. Vladko Da, OK4DC, v Užhorode v roku 1936/37 

popis európskych a svetovych prefixov, 
ktory iste odpísal z priručky amatéra-fa-
šistu v Reichu. V knihe bol jeho postoj 
jasne na strano fašistov, a preto nebola 
po vojne knižka amatärmi používaná ani 
spomínaná. 

• • • 

V r. 1993 (o 4 roky neskoršie než svoj 
vojenský životopis - vid' PE 10/09) napl-
sal J. Kršmárik článok o počiatkoch radio-
amatärstva na Slovensku pre časopis Rá-
diožurnál: 

Vznik rádioamatérskej 
činnosti na Slovensku 

vo vzpomienkach 0M3DG 
Na Slovensku bola ešte nedávno hfst-

ka amatärov, ktori stáli pri zrode našej 
činnosti od prvopočiatku. Boli to prislušní-
ci dvoch skupin, prví boli absolventi vyso-
kých škál technických v Prahe a Brno, 
Ing. Samuel Šuba, OK3SP, Ing. Karol 
Dillnberger, OK3ID a OK3IDX, Ing. Milo-
slav Švejna, OK3AL, a Ing. Imrich Ikrényi, 
OK3IP, a druhá skupina boli döstojnIci 
spojovacieho vojska, absolventi učilišfa 
a rádiotelegrafisti z povolania, Vladimir 
Danči k, OK1DC, OK2DC, OK3DC 
a OK4DC, a donedávna 0M3TDC, Kli-
ment čulen, OK3NZ, Jozef Kremárik, 
OK3DG, Ján čemerička, OK3BJ 
a OK3CJ. Od študentských čias bol za-
pojeny do amatárskej činnosti práve Jo-
zef Krámárik, OK3DG, ktorý pracoval 
v armada ako rádiotelegrafista, technik 
a pedagóg. V novembri 1933 ma poslal tr-
navský útvar do pätmesačného kurzu pre 
rádiomechanikov telegrafného vojska do 
Turnova. Teoretická učebná látka bola na 
úrovni elektrotechnickej priemyselnej ško-
ly, ale praktický výcvik bol zameraný na 
opravy všetkých rádiostanic, použiva-
ných u telegrafnäho vojska. (...) 

Kecfze som si z Turnova priniesol od 
majstra Homolu, OK1RO, aj kryštál do 
pásma 7 MHz, nezostávalo mi nič iné, 
ako k tomu kryštálu postavif dvojstupňo-
vý vysielač o prikone 6 až 8 W. Potom 
som si natiahol anténu Zeppelin a hfadal 
som majitel'a koncesie. Takí boli v útvare 
traja. Nadporučík Ing. Macek a kapitán 
Ing. Teplý boli čerství koncesionári, ale 
zariadenie ešte nemali. Práporek Filip 
mal koncesiu 3 roky, ale mal len prijimaš, 
vysielač mu ohýbal. Preto som ho požia-
dal, či by som moje zariadenie odskúšal 
na jeho značku. 

ORA: Vladimir Donřik, Reim Czechoslovakia  
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Obr. 7. QSL listok Vladke, OK3DC, z roku 1935. 
RST sa dával ako WRT plus F (fónia) 

Máj dobrý úmysel bol pochopeny. 
Spustil som to, a keď videl, že si dobre 
počinam (ved som bol RP poslucháč OK-
-RP 796), nechal ma istý čas vysielat (sa-
mozrejme načierno). Potom, ked už pri-
chádzali QSL lístky, dostal pan Filip podl'a 
výnosu MNO 600 Kčs ako prispevok na 
zriadenie stanice. Ja som mal tiež radosf 
z toho, že som to dokázal. Moje prvé spo-
jenie bolo so stanicou OK4DC v Whoro-
de, čo bol známy Vlado Dančik, naposle-
dy 0M3TDC (obr. 6, 7). 

Po niekol'kých týldňoch som bol pre-
miestnený do Bratislavy, kde som zapadol 
do kruhu rádioamatérov, ktorí boli služeb-
ne v Bratislava. Boli to Ing. Vladimir Lhot-
ský, OK3LS (doma OK2LS) z riaditefstva 
peat a telegrafov, JUDr. Július Randýsek, 
OK3JR (doma OK1JR), tajomník česko-
slovenského rozhlasu v Bratislava, plk. 
Jaroslav Skala, OK3VA (doma OK1VA), 
šéf zemského letectva a čestný predseda 
čAV, Ing. Jiří Voitl, OK3YY (doma 
OK1YY), profesor na priemyselnej škole, 
Ing. Eugen Riman, OK3RI, profesor na 
gymnáziu T. G. Masaryka. Boli tam aj dye 
klubové stanice. OK3MGS pri gymnáziu 
a OK3PBR na priemyselnej škole. Na 
týchto staniciach pracovali študenti, ne-
skorší koncesionári Běda Micka, OK3MB 
(doma OK1MB), Egon Flus, OK3XF 
(doma OK2XF a po vojne si zmenil meno 
na Egon Farský) a Mirek Havlíček, 
OK3TW (doma OK1TW). Koncesova-
ných amatärov bolo v Bratislava vtedy 
dost, ale technikov nedostatok. Aj preto si 
ma Dovina-Kmeto, OK3DK, vyžiadal do 
Bratislavy. Na novom pásobisku som mal 
také pracovně zadelenie, le dopoludnia 
som pracoval ako telegrafista na rádiovej 
ústredni a popoludnie som mal vyhradené 
na údržbu a opravy na vysielacom stre-
disku. Po krátkom čase som pre radio-
amatärsku činnost získal niekokých 
prislušnlkov našej vojenskej skupiny, 
Jana čemeričku, neskoršieho OK3CJ, 
Arnošta Veselého, ex OK3GW, a praco-
val s nami aj Kliment Culen, neskorší 
OK3NZ, ktory bol zamestnaný na radnici. 
Po dobu möjho pobytu som starším rádi-
oamatärom postavil dva prijimače Pento 
SVV3AC, dva jednoduché transceivery na 
56 MHz, na které zakúpil material 
OK3JR, plk. Skálovi som prerobil zdroj 
k jeho vysielaču. Dovina-Kmetovi sme 
spoločne rozštrili vysielač na všetky pás-
ma a pomáhali sme tam, kde to potrebo-
val. 

Bratislavski rádioamatéri považovali 
našu skupinu už za poradenskú službu 

a často sa na nás obracali so liadostzt: 
vylepšit niečo na ich zariadenl. Napri<az 
čestný preseda čAV plk. Skala, OK3V 1, 
mal v tej dobe aj našou zásluhou 153-
wattový vysielač na všetky pásma, Córä-
ho telegrafný, ale aj fónický signal boi ra 
úrovni. Nechal si u klampiara špeciane 
zhotovif kostru zo železného plechu f.m-
ra bola navyše pomedená, aby sa dosa,--
lo magnetické a elektrické tienenie a b.: 
prislušných boxov som mu namontova 
40 W modulator. Radili sme aj študentór-
zapojeným v klubovej stanici. Ba dokonca 
aj s vtedajšfm vedúcim operátorcrn 
OK3PBR, Miroslavom Havličkom, mám 
po 48-ich rokoch (v roku 1993) pisomný 
styk a ďakujem mu aj za niektorä fotogra-
fie a QSL lístky. 

Avšak neúprosne sa blížil termin 1. 8 
1937, keď sa moje pásobenie v Bratislavo 
skončilo a ja som znovu odišiel do učilišta 
v Turnove, kde zo mňa urobili vojaka 
z povolania. Podobne došlo aj k rozpadu 
spomenutej skupiny rádioamatärskyön 
nadšencov pod vedením OK3DK. Jă" 
čemerička, OK3CJ, hot premiestnený 
Trenčína, Arnošt Veselý, OK3GW, sa bo-
sta! do Nového Mesta nad Váhom a 
km aj Kliment Culen, OK3NZ. Všade 
kam sa dostali, propagovali rádioamater-
sku činnost, ziskavali nových rádiovýct 
posluchášov a podobne. Ing. Karol Gin-
berger, OK3ID, po skončení štúdia na or-
nenskej technike zakotvil v Banskej Bys-
trici a ziskaval záujemcov tam. Mel:7.: 
povedat, že centrom záujmu boli masts 
v ktorych bol spojovací útvar alebo vyšš e 
vojenské veliferstvo (lebo vojenská aj ra-
dioamatérska prevádzka si bali veřmi 
dobné). Red sa už vojaci naučili mort --.-
ku a prevádzku, ako rádioamatäri rnce-a 
robit' spojenia s celým svetom a rue e-
s velitel'stvom. A dokonca nemusei rocc 
skúšky. 

Ja som v Turnove po celú dobu 
ziaval s priatel'mi na Slovensku piscx-rý 
styk a yodel som, ako sa im dari 
skončeni školy v roku 1938, to už ¡Doc oc 
obsadení Rakúska Nemeckom, som sm.., 
žil v pohraničí. Služba tam bola vyčerza-
vajúca, doba válna, vol'na bolo me. it 
a tak som upustil od myšlienky pota±r. 
o koncesiu. Neskör, ked boli zabrare E--
dety, v marci 1939 vznikal Protect -s: 
Cechy a Morava a ja som bol 15. 3 
odvolaný na Slovensko. 

• • • 

Jozef KrÖmérik, 0M3DG, zornre• 
máje 2001 vo veku 89 rokov. 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

Počítač v ham-shacku LXVI 
Automaticky telegrafní klíč a klávesnicový dávač Winkey 

Programovací příkazy: 

L [pb] — načtení segmentu paměti pro 
zprávy. Použiti bude podrobněji vysvětle-
no v odstavci zpráv. 
M — odpojení kličovacího výstupu. 

Odpojen je rovněž i výstup PTT. příkaz je 
vhodný např. pro trénink dávání Morse. 
Po zadání při kazu WK2 odpovi R. Kličo-
vac( výstup lze znovu připojit opětovným 
zadáním pří kazu M, WK2 pak výstupy 
připojí a potvrdí písmenem N. 
N [nnnn] — načteni 4mIstného čísla 

spojení. Je nutné zadat všechny šislice 
včetně uvozujících nul. Cislo spojeni je 
vysláno v místě zprávy, kde je vložen pří-
kaz /N. Cislo je automaticky zvýšeno po 
odvysíláni. Použití IN bude podrobněji vy-
světleno v odstavci „Funkce zpráva. 
0 — nastaveni výstupniho portu. WK2 

má dva výstupní porty (portem se rozumí 
kličovaci výstup + PTT výstup), 1 a 2. Při 
každém zadáni příkazu 0 se Výstupni 
porty přepnou na následující, tedy z 1 na 
2, přip. z 2 na 1. Přepne-li klíč na port 1, 
vyšle jednu tečku, při přepnutí na port 2 
vyšle 2 tečky. Tento pří kaz, pokud je ob-
sluhován softwarovš, lze využlt pro zá-
vodní provoz SO2R (jeden operator se 
dvěma transceivery). 
P — uloženi parametrů klíče do vnitinl 

paměti EEPROM. Netýká se zpráv, které 
jsou vždy po vložení ukládány automatic-
ky a není je třeba zvlášť ukládat. Podle to-
hoto nastaveni se kllš bude chovat, je-li 
používán jako samostatný. Používáme-li 
klíč ve spolupráci s počítačem, bude po 
vypnutí počítače, příp. odpojeni kliče vy-
volán stav, odpovídající uloženým pare-
metrům v EEPROM. Uložení vlastnich 
parametrů je nejen výhodné, ale nutné, 
protože např. výchozím stavem je zapnu-
tý připoslech. Pokud bychom neuložili 
vlastni nastaveni, bylo by vždy nutné při-
poslech vypínat, pokud chceme klíč pou-
lit při provezu na pásmech, kdy poslou-
cháme připoslech z transceiveru, ale 
pflposlech z reproduktoru klíče působí ru-
šivě. 
Q — vyvolání informace o nastavení 

parametrů WK2. Po zadáni pří kazu jsou 
hodnoty jednotlivých parametrů odvysílá-
ny Morse pomoci připoslechu na repro-
duktor v následujícím formátu: 
WPM (rychlost) je vyslána jako první; 
. S — za kterým následuje čislo spojeni; 
F — za kterým následuje údaj o volné 

paměti, uveden je počet znaků; 

rin 

(Pokračování) 

C — za kterým následuje údaj o rych-
losti pro zadáváni příkazů (WPM); 
W— za kterým následuje váha (weigh-

ting); 
L — za kterým následuje údaj o před-

stihu PTT (viz odstavec Spolupráce s po-
čitačem); 
T — za kterým následuje údaj o zpož-

děni PTT (viz odstavec Spolupráce s po-
čitačem); 
X — za kterým následuje údaj o korek-

ci prvního elementu (viz odstavec Spolu-
práce s počítačem); 
K — za kterým následuje údaj o kom-

penzaci; 
F — za kterým následuje údaj o Fern-

sworthově rychlosti (WPM); 
S — za kterým následuje nastaveni 

vzorku (viz odstavec Analogový vzorek); 
R — za kterým následuje údaj o pomě-

ru tečka/čárka; 
M — za kterým následuje údaj o mini-

mální rychlosti WPM; 
G — za kterým následuje údaj o nasta-

veni rozsahu potenciometru. 
Vysílání údajů lze kdykoli přerušit 

stisknutím příkazového (červeného) tla-
čitka. 
R [pb] — přehráni zprávy, aniž by byla 

vysílána. Zpráva je slyšet pouze z repro-
duktoru klíče. Po zadání příkazu R WK2 
odpoví písmenem M a čeká na stisk tla-
čítka, jehož zprávu si chcete poslech-
nout. Pokud ve zvoleném segmentu pa-
měti není žádná zpráva (je tedy prázdny), 
odpoví klíč písmeny MT. Příkazy, které 
mohou být součásti zpráv, jsou přehrány 
tak, jak jsou, tj. bez funkce. 
S [nn] — posunuti rozsahu rychlosti, 

nastavitelných potenciometrem. Vhodné 
je nastavit potenciometr na nejnižší doraz 
(proti směru hodinových ručiček) a zadat 
příkaz S s uvedením příslušni rychlosti 
(dvojčísli, WPM). Tim je nastavena nej-
nižší rychlost. .Rozsah nastaveni je 
30 WPM, takže nastavíme-li minimální 
rychlost na 10 WPM, bude maximální 
rychlost 10+30 = 40 WPM. Hodnpty se 
zadávajl přímo ve WPM následujícím 
způsobem: po zadáni příkazu S klič od-
poví E (jako Enter) a zadáme požadova-
nou rychlost. Při zadávání lze použít 
i zkrácené číslice a vynechat úvodni nuly. 
Nulu lze tedy zadat jako T. Pokud je po-
žadovaná rychlost jen jedna číslice (tedy 
rychlost < 10 WPM), lze vynechat úvodní 
nulu. Chceme-li např. zadat minimální 
rychlost 7 WPM, můžeme ji zadat jako 

Písmeno R bez kompenzace 

Písmeno R s kompenzaci 

Obr. 9. Kompenzace kliče 

Obr. 10. Weighting (symetrie značek) - vpravo 

07. T7 nebo jen 7. Podobně místo 20 
WPM je možné zadat 2T. Pokud je zadá-
na neplatná hodnota, WK2 odpoví otazní-
kem. Platná hodnota je potvrzena R. Dal-
ší informace jsou v odstavci *Funkce 
potenciometru nastavení rychlost?. 
T — zakličování vysílače pro ladění. 

Zakličování lze zrušit stisknutím pastičky 
nebo tlačítka. 
U — vypinání/zapinšni automatické 

mezery mezi písmeny. Je-li funkce za-
pnutá, klíč automaticky vkládá mezi zna-
ky mezeru správně délky (tj. délky 3 te-
ček). Každé zadání příkazu U znamená 
přepnutí do obráceného stavu, tedy stří-
dání zapnuto - vypnuto atd. Klič vždy po-
tvrdí, je-li automatická mezera zapnuta 
(písmeno A) nebo vypnuta (písmeno N). 

Jak funguje automatická mezera? Po-
kud v dáváni uděláte pauzu delší než tr-
váni jedné tečky, WK2 to považuje za 
mezeru mezi znaky a příští element (teč-
ku nebo čárku) nevyšle dřív, dokud neu-
plyne čas, odpovídající trváni jedné čár-
ky. Normální mezera mezi znaky je 
počítána v trváni 3 teček, ale lze ji pro-
dloužit pří kazem I. WK2 má paměť pro 
akce pastičky, pokud tedy vysíláme bě-
hem trvání automatické mezery, nic se 
neztratí, vše bude vysláno s patřičným 
zpožděním. Používáni automatické me-
zery vnímaji mnozi operátoři rušivě, ale 
pokud se tuto funkci naučíme používat, 
máme záruku vysílání naprosto dokona-
lých značek. 
V [nn]— kompenzace kličováni umož-

ňuje přidat k deice trvání tečky a čárky 
pevně nastavitelný interval. Mewed sys-
témy moderních transceiverü způsobují 
zkracování elementů (teček a čárek), což 
se nepříznivě projevuje zejména při vyš-
ších rychlostech. WK2 umožňuje jejich 
prodlouženi o pevně nastavitelný interval, 
čímž je tento jev kompenzován (samo-
zřejmě na úkor délky intervalu mezi ele-
menty, tím se zkrátí doba, kdy můžeme 
poslouchat mezi značkami v režimu 
QSK). Nastavení kompenzace je možné 
v rozsahu 0 al 31 ms v krocich po 1 ms. 

Kompenzace může připomínat weigh-
ting (váhu, symetrii značek - viz příkaz 
W), ale je zde jeden zásadní rozdíl - za-
tímco váha je vztažena k rychlost, kom-
penzace je na rychlosti nezávislá, tedy 
absolutní. Jinými slovy, váhu nastavuje-
me v procentech, zatímco při nastavováni 
kompenzace jde vždy o pevný interval, 
vyjádřeny v milisekundách. Kompenzace 

25 °A> weighting 

50 04 weighting 

75 % weighting 
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Expedice na ostrov Chesterfield 
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Chystá se opět expedice na ostrovy 
Chesterfield v západní části Pacifiku. Je-
jími členy jsou známý Tamas Pekarik, 
HA7RY, a George Wallner, AA7JV. Je-
jich poslední úspěšná společná expedice 
na ostrov Mellish Reef (VK9GMW) pro-
běhla na jaře letošního roku. Výprava na 
ostrovy Chesterfield se předpokládá 
v období od 23. listopadu do 6. prosin-
ce 2009. Ale toto datum se může ještě 
málo změnit. Vše bude záležet na počasí 
v této oblasti a také na transportu na ost-
rov. K přepravě použiji motorovou jachtu 
jménem Pedro. První cesta povede 
z Austrálie na Novou Kaledonii (vzdále-
nost asi 1800 km). Tam musí projit celní 
a imigrační kontrolou a získat povolení 
k vysílání z Nové Kaledonie. Vysílat bu-
dou pod značkami FIVHA7RY a F K/ 
/AA7JV. Než se vydají na další plavbu, 
musí v Numea nechat zkontrolovat stav 
jejich jachty, načerpat palivo a nakoupit 
zásoby stravy na další dlouhou cestu 
k souostroví Chesterfield. Tam budou po-
užívat značku TX3A. Tu mají vydanou na 

e 
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Obr. 1. Mapka 
polohy ostrova 

dobu 14 dní. Ta-
mas a George se 
opět hodlají zaměřit 
na provoz na spod-
nich pásmech 160 
až 30 m. Budou po-
užívat stejné verti-
kální antény na vy-
síláni, jaké používali 
na VK9GMW. Zají-
mavou stať od 
Georga, AA7JV, 

o těchto dvou fázovaných vertikálech 
SteppIR si můžete přečíst na webové 
stránce: http://vk9gmw.com/docu-
mentsNK9GMW ANTENNA.pdf 

Nyní ještě vice chtějí vylepšit přijíma-
cí antény, neboť při expedici Mellish Reef 
měli právě největší problémy s příjmem 
v pásmu 160 m, kde jim monzunové po-
časí způsobovalo velice silné QRM. Sly-
šeli jen velice silné a dobře vybavené pro-
tistanice. Jejich přijímací antény typu 
Pennant a další minibeverage byly velice 
efektivní na vyšších pásmech. Nyní zkon-
struovali dle základního návrhu N4IS 
otočnou anténu typu miniwaller s proměn-
livý m fázováním. A tu chtějí právě použít 
pro příjem na 160 a 80 metrech. A jako 
posledně veškeré vysílací antény chtějí 
opět umístit co nejblíže k moři nebo je do-
konce instalovat přímo na pokraji pláže, 
kde by jim voda vytvářela nejlepší odrazo-
vou plochu. Také rádia budou použivat 
stejná, a to Elecraft K3 a ICOM IC-746 
PRO. K nim opět dva tranzistorové PA 
SOC-500 s minimálním výkonem 600 W. 

Pro výrobu elektrické energie mai :s-
pozici 1,5 kW generátor Honda. Vš ---re 
jejich zařízení jsou pro napájeni 12 V DC 
Preferovat tedy budou především szer 
pásma provozem CW, ale pokud jr = 
podmínky dovolí, chtějí použít i višš 
pásma od 20 do 10 m. Také SSB 
je možno očekávat. Předpokládají i on-
line log po zahájení provozu. QSL za 
expedici bude opět vyřizovat Tamas 
HA7RY. Přednostně QSL direct. Na Cbre 
s maximálně třemi QSL je nutno zas a: 
2 USD nebo zcela nový IRC s plamost 
do roku 2013. Také bude možno ech:a: 
přes internetový systém OQRS (Orire 
QSL Request Service). Pokud žšda:a 
tímto způsobem, neposílejte už QSL 
bureau. Na normálně zaslané QSL 
reau bude odpovídáno stejným zpúsz-
bem. Veškeré informace o expe 
a QSL je možno se dozvědět na jejich wee-
boyé stránce: hnp://www.tx3a.comf 

OK2JS 

Právě probíhá expedice 
na Velikonoční ostrov 

31. října zahájila činnost šestičlenná 
mezinárodní radioamatérská expedice na 
Velikonoční ostrov (Rapa Nui) XROY, Ide-
rá potrvá do 15. listopadu 2009. 

Staniční deník a další informace jsou 
na jejich stránce: hnp:// 
rapanui2009.orgiqs1-Info-online-log 

může ovlivnit výsledné kličování tak, že 
značky mohou být při nesprávném nasta-
vení při vyšších rychlostech zcela nečitel-
né (obr. 9). 
W pin) - nastaveni symetrie značek 

(weighting, někdy také váha). Nastavovat 
lze v rozsahu 25 % až 75 %. Je-li nasta-
vena váha 50 %, trvá tečka stejně dlouho 
jako mezera (standardní nastavení). Hod-
noty nižší než 50 snižují váhu. Hodnoty 
vyšší než 50 ji zvyšují. Nastavení váhy 
(weighting) neovlivňuje nastavenou rych-
lost, protože jakékoli prodloužení mezery 
zároveň znamená zkráceni tečky. Sníže-
ní váhy znamená ‚lehčí" značky, mezery 
jsou oproti tečkám delší. Zvýšení váhy 
naopak znamená „těžké" značky, kde 
jsou tečky oproti mezerám delší. Nasta-
vení váhy sleduje rychlost a platí tedy 
v celém rozsahu (obr. 10). 

Pozn.: Lehčí značky, tedy „sekanšj-
ši# jsou čitelnější pfí vyšších rychlostech. 
Pracujete-li v rozsahu rychlostí 30 až 
40 WPM (150 až 200 zn./min.), je vhod-
ná nastavit váhu v rozsahu 40 až 45 Na-
opak, při nízkých rychlostech je čitel-
nější „těžká značka, pro rychlosti pro 
15 WPM (75 zn/min) a nižší je vhodný 
weighting kolem 60. V rozsahu 18 až 
25 WPM (90 až 125 zn/min) je optimální 
výchozí hodnota, tedy 50. 
X - záměna vstupů pastičky (tečkové 

a čárkové páky nebo strany). WK2 vždy 
volbu potvrdí písmenem Á. Akceptována 
je vždy potvrzená volba. 

Y [nn] - nastaveni poměru tečka/čár-
ka. nn musí být v rozsahu 33 až 66. 
Zadáním Y50 je nastaven výchozí, stan-
dardní poměr 1:3. Nastaveni Y33 odpoví-
dá poměru tečka/čárka 1:2, Y66 poměru 
1:4. 
Z - nastavení frekvence připoslechu. 

Po zadání příkazu se zapne oscilátor pří-
poslechu a stiskem pastičky na jednu či 
druhou stranu se snižuje či zvyšuje frek-
vence. Lze volit z 10 frekvenci: 2000, 
1333, 1000, 800, 666, 570, 500, 440 
a 400 Hz. Stisknutím pří kazového tlačítka 
je nastaveni ukončena a nová frekvence 
je uložena. Plynulou změnu frekvence bo-
hužel architektura použitého procesoru 
WK2 neumožňuje. 

Funkce potenciometru 
nastavení rychlosti 

WK2 umožňuje nastaveni rychlosti 
potenciometrem, připojeným k vývodu 10 
procesoru. Jeho otáčením se mění rych-
lost, která je aktualizována po každém 
znaku (obr. 11). 

WK2 nemá příkaz, umožňující přímé 
nastavení rozsahu rychlostí. Rozsah je 
pevný, mezi minimální a maximální rych-
lostí je rozdíl 30 WPM. Příkazem S lze 
posunout rozsah rychlostí nebo zadat ur-
čitou konkrétní rychlost pro danou pozici 
potenciometru. Po zadání požadované 
hodnoty je přepočítána rychlost pro mo-

WK2 
pin 10 

47n 

470 Obr. 11. Funkce 
potenciometru 

nastavení 
rychlosti 

10k 

mentální pozici. Lze tedy např. nastac 
potenciometr do prostřední polohy a ra-
stavit rychlost na 25 WPM pomoci při1m-
zu S 25. Rozsah rychlostí je pevně nan-
ven (na 30 WPM), rychlost WK2 tec.9 
bude možné nastavovat v rozsahu 
tis WPM od této střední hodnoty. tecy 
25 - 15 = 10 WPM až 25 + 15 = 40 WP1.1 
Protože je minimální nastavitelná rychicst 
5 WPM, bylo by možné při nastave-
rychlosti v prostřední poloze potenciorrez-
ru na 10 WPM dojit k minimální rychicr. 
10 - 15 = -5 WPM, což je samozřejmé 
neplatná hodnota. WK2 v tomto přizai 
odpoví otazníkem a je nutné provést ice 
nastaveni s platnými hodnotami. Nejs-rat.•- 
nějším nastavením je tedy nastavit pcze--
ciometr do levé krajní polohy a zadat ran,-
mální rychlost. Maximální rychlost za' 
bude o 30 WPM vyšší. 

(Pokračování) 
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KV 

Kalendář závodů 
na listopad a prosinec (Luc) 

14.-15.11. WAEDC RTTY 00.00-24W 
20.11. YO PSK PSK 16.00-22.00 
21.-22.11. Ausan 160 m CW 16.00-07.00 
21.-22.11. Second 1,8 MHz RSGB CW 21.00-01.00 
21.-22.11. LZ DX Contest CW 12.00-12.00 
28.-29.11. CO WW DX Contest CW 00.00-24.00 
4.-6.12. ARRL 160 m Contest CW 22W-1600 
5.12. TARA RTTY RTTY 00M-2400 
5.12. SSB liga SSB M.00-03.00 
5.-6.12. (TOPS) Activity 3,5 MHz CW 18130-18.00 
6.12. Provozní aktiv KV CW WM-07.00 
7.12. Aktivita 160 SSS 20.30-21.30 
12.12. OM Actotity CW/SSB 05.03-07.00 
11.12. Russian 160 ma AGB Party CW/SSB 21.00-23.00 
12-13.12. ARRL 10m Contest MK 03.00-2400 
12.-13.12. 28 MHz SWL Contest SWL 00W-24W 
12.-13.12. International Naval MIX 16.00-16.00 
14.12. Aktivita 160 CW 20.33-21.30 
19.12. OK DX RTTY Contest RTTY 03.00-24.00 
19.12. RAC Canada - zimni MIX 03.03-24.00 
19.-20.12. Croatian CW Contest CW 14.0114.03 
26.12. DARC Xmas 0W/SSS 08.M-11.00 
27.12. RAEN CW 02W-0959 

Terminy uvádíme bez záruky, tento-
kráte podle údajů na internetových strán-
kách www.qrz.ru/contesV, kde lze vyu-
žit automatický překlad do angličtiny, 
stránky www.sk3bg.se v době zpraco-
váni nebyly aktualizovány. Vzhledem 
k častým změnám těsně před závodem 
doporučujeme vždy ještě kontrolu u pořa-
datele. Podmínky jednotiivých závodů na-
leznete přeloženy do češtiny na interneto-
vych stránkách www.aradio.cz, jejich 
platnost můžete ověřit např. na uvedené 
adrese SK3BG nebo také na www. 
arrl.com/contest/, ale nejlíp přímo na 
webových stránkách pořadatele. 

Adresy k odesílání deníků přes Internet 

1,8 MHz RSGB: 
2nd160.1ogs@rsgbhfcc.org 

28 MHz SVVL: n110175@emsatorg 
ARRL 160 m: 160meter@antorg 
ARRL 10 m: lOmeter@arri.org 
CQ WW DX CVV: cw@cqww.com 
Croatian: 9acw@9acw.org 
Int. Naval: inc.contest2009@nrapt 
LZ DX: lzdxc@yahoo.com 

nebo lzdxc@bfra.org 
OE 160 m: hf-contest@oevsv.at 
OK DX RTTY: okrtty@crk.cz 
RAC: canadawinter@rac.ca 
RAEM: raem@srtru 
Russian 160 m: contest@radio.ru 
TOPS: yo2rr@clicknetro 
Vánoční: xmas@darc.de 

Důležité upozornění! 

• Pozor na změnu adresy u TOPS a Cro-
atian závodů! 
• ARRL přijímá elektronické deníky jen 
v CABRILLO formátu, nebo „papirové" 
deníky zaslané normální poštou. Jiný 
způsob odesláni znamená, le je deník 
zařazen mezi deniky ,,pro kontrolu". 
U CABRILLO formátu generovaného pro-
gramem NOIR doplňte pro ARRL závody 
na 4. řádek: ARRL-SECTION: DX, jinak 
vám automat deník vráti s oznámením 
o nepřijetí. 

Diplom WAZ slaví 75. výročí 

7/e ce,247,1 

• 
OEN 

Obr /. Diplom WAZ 
pro Igora Gončarenka, EU1TT, z Minsku 

V listopadu r. 1934 vyšly 
v časopise R/9 (což byl ve 
své době časopis patříc' 
mezi radioamatéry k nej-
populárnějším) podmínky 
diplomu, který časopis vy-
hlásil za spojení s různými 

stanicemi na zeměkouli, diplom nesl ná-
zev Worked all Zones - WAZ. Vydavatel 
časopisu tehdy rozdělil zeměkouli na 40 
oblastí, které nazval zóny, a radioamatéři 
diplom mohli získat za spojeni se všemi 
těmito oblastmi. Dnes, po 75 letech patři 
diplom WAZ stále mezi nejpopulárnější 
diplomy, po válce od r. 1945 převzal jeho 
vydávání časopis CQ. 

Na počest tohoto výročí vyhlašuje ča-
sopis CO soutěž k získáni diplomu 

„DIAMOND JUBILEE WAZ". 
Tento diplom, pro který platí spojení 

od 1. 11. 2009 do 31. 12. 2010, bude vy-
dán každému, kdo o něj požádá, za po-
platek odpovídajícI klasickému diplomu 
WAZ (tzn. pro ty, kdo časopis nemají 
předplacený, 12 USD obyčejnou poštou, 
doporučeně 5 USD navíc). Nebudou vy-
žadována žádná potvrzení, jen čestné 
prohlášení o navázaných spojenich na 
žádosti. K diplomu nebudou vydávány 
žádné nálepky. Podrobné podmínky byly 
zveřejněny v říjnovém čísle časopisu CQ 
a jsou také k dispozici na webových 
stránkách časopisu 

www.cq-amateur-radio.com 
Na dopinění je vhodné uvést, fe di-

plom WAZ je druhým nejstarším diplo-
mem, který se na světě radioamatérům 
vydává - starši je pouze diplom WAG, di-
plom DXCC začala vydávat ARRL v roce 
1936. Do dnešního dne bylo vydáno vice 
jak 8600 základních diplomů WAZ, pod-
mínky se prakticky neměni. 

(Podle informací z intemetu) 

Od roku 2010 plan nové IRC 

• Prakticky všechny radioamatérské ča-
sopisy se zmiňuji o tom, že stávajíci IRC 
kupóny lze uplatnit pouze do konce t.r. 
Novä IRC jsou již v prodeji - je to ,szor 
Nairobi". Starý vzor se prodával na poš-
tách do konce srpna. Bohužel, i když je to 
proti zásadám přijatým UPU, některé 
poštovní správy požaduji vice IRC í za 
základní dopis nejnižší váhy. Na webu 
www.n6dhz.com/irc-chart.html najdete 
přehled, kolik je třeba zaslat IRC nebo US 
dolarů do jednotlivých zemí pro zpáteční 
poštovné. Podrobnosti o IRC přineseme 
v příštím čísle PE. 

QX 

VKV 

Kalendář závodů 
na prosinec (UTC) 

1.12. VKV aktivita; NA 144MHz 18.00-22.03 
5.12. VeccNacchi Memorial Day 144 MHz 14.00-22.03 
6.12. Vecchiacchi Memorial Day 432 a výše 0203-1203 
8.12. VKVakth/ita; NA 432 MHz 18.00-22.00 
10.12. V10/ aktivita; NA 50MHz 1800-22.00 
12.12. FM Pohár 1442 432MHz 09M-11.03 
12.-13.12. ATV Contest') 432 MHz a výše 12.00-12.00 
15.12 VKV aktivita; NA 1,3 GHz 18M-22.00 
17.12 VKV aktivOa; NA 70MHz 18.00-22.00 
20.12 ProvoznI aktiv 144 MHz-76 GHz 08.00-11130 
20.12. Mistr. ŠR dig 144 a 432 MHz 08.00-11M 
20.12 DUR Activity Cont. 432 MHz-76 GHz 08.00-11.00 
22.12 VKV aktivka; NA nákrovin.pásma 18.00-22.00 
26.12. Vánočni závrád - I. Oast 2) 144 MHz 08.00-11.00 
28.12 Vánoeni zavod - II. East 144 MHz 12.00-15.00 

1) Deníky na adresu OK1MO: Jiří Vorel, 
P. 0. Box 32, 350 99 Cheb 2. 
1) Deníky na E-mail: oklia@seznam.cz 

OK1DVA 

Zajímavosti z ITU 

• Oficiálni časopis, který organizace ITU 
vydává 10x do roka ve třech jazykových 
mutacích (anglicky, francouzsky a špa-
nělsky), oslavuje v letošním roce již 140 
let své existence. Pravda, z počátku nesl 
jiný název - Journal télégraphique, 
dnes ITU NEWS, ale od počátku přinášel 
a přináší nejnovější informace o aktivi-
tách ITU i společnosti pracujících ve 
všech odvětvích průmyslu, který se zabý-
vá telekomunikačními technologiemi. 
Nyní vychází obvykle na 40 stranách a je 
rozesílán do 191 členských států této vý-
znamné mezinárodní organizace se síd-
lem v Ženevě a do vice jak 700 organize-
ci, které jsou nyní také jejími členy. Od 
roku 1999 vychází kromě „papírove for-
my na internetu iv digitální podobě. V po-
sledních třech letech v něm vycházely 
i neotřelou formou zpracované pohledy na 
vývoj kabelové, záznamové, rádiové, tele-
vizní i výpočetní techniky - řadu z nich 
jsme přinesli v překladech v úvodních 
článcich našeho časopisu Konstrukční 
elektronika a radio. 
• Stanice 4U1 ITU, která dosud bývala 
poměrně často na pásmech hlavně 66-
hem větších závodů, nyní na základě 
usnesení IARC (radioklub při ITU) omezí 
svou činnost pouze na speciální druhy 
provozu a ukázkový provoz při různých 
konferencich. Tento závěr byl mj. přijat 
na základě bezpečnostních opatření v bu-
dově ITU, kde je sidlo stanice. (Skutečně, 
podle dosavadní praxe, kterou jsem sám 
několikrát zažil, operator dostal na vrátnici 
jedné budovy na zvláštní průkaz klíče od 
vysílací mistnosti a sám se pak volně 
mohl pohybovat po budově včetně pod-
zemnich prostor, kterými bylo nutné projit 
do druhé budovy, kde jev nejvyšším pat-
ře vysílací místnost. Pozn. OX) 
• Světová konference ITU byla přesunuta 
z roku 2011 na 2012 a uskuteční se 
v ženevě od 23. ledna do 17. února 2012. 
Posun o tři měsíce se uskutečnil kvůli ter-
mínovým kolizím s dalšími plánovanými 
akcemi. 

QX 
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OBJEDNÁVKA PRO ČESKOU REPUBLIKU NA ROK 2010 
...t Zajistěte si předplatné u naší firmy AMARO a získáte své tituly až o 10 'Wks levněji!!! 
t, 
y OE, Spolu s předplatným navíc získáváte výraznou slevu na nákup CD ROM a DVD 

1 OE to v ° 
% 
%1 

Titul Předplatné 12 čísel Předplatné 6 čísel Objednávku od č.: Množství II 

.. 
,.. - Praktická elektronika A Radio 600,-- Kč 300,-- Kč 
v OE 

Konstrukčni elektronika A Radio 222,-- Kč 
4 

u  OE OE' Amatérské radio 504,-- Kč 252,-- Kč 
c 

E 

., . Tituly 
' Příjmení  t 

Adresa  

Organizace 

Objednávku .., i:.91s   
. tò 0 ill 

\__:______ 

prosím zasílat na adresu: 

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

zašlete na adresu: Amaro spol. s r. o., Karlovo nám.  • . 
I  it 
irMr V t ,r, ,,t_1,2 f,'"ea". ;OElša .OE„._ 

30, 120 
le 11 ). 

k 

„,e>eren..?"4- 

i .z. 
00 Praha 
• r• 

L4 
..i 

Jméno  

2, tel/fax: 257 317 313; 
. • • ,,---2 ne s_ • 

..---leltWOE.nth 

refer-kW, 

mail; 

. . ea •OE 

er -•••EZ  

odbyt@aradio,cz 

 7, 
'Pt' 

/ 

I 

elr' erir:s7, ,1" en. OE-e•tit1z., ; .1--- 
,I,Iti!._0-OE's OE\ „, OE,OE> • --) , OE, .4.,,y,,+,r 4 ter,,-7.tAigire.,,1 i_ c--.4  ' i02.,,,..--..se 

- - 7- r-- ------ 'OE7-- --c--21:--1---44S-C_ I - - --- --te -----
1 

\ Titul Cena Množství Cena pm nase 
předplatitele Množství 

CD ROM AR 1996 • 98 220,-- Kč 220,-- Kč 
CD ROM PE a KE ročník 1996, 1997, 1998 po 290,-- Ke po 170,-- Kä 
CD ROM meta 1999, 2000, 2001, 2002 po 350,-- Kč po 220,-- Kč 
CD ROM ročník 2003, 2004, 2005 po 350,-- Kč po 220,-- Kč 
CD ROM ročnik 2006 350,-- KČ 220,-- Kč 
CD ROM ročník 2007 350,-- Kč 220,-- Kč 
CD ROM rošnik 2008 350,-- Kč 220,-- Kč 

. CD ROM ročník 2009 (březen 2010) 350,-- Kč 220,-- Kč 
it\ 

DVD AR ročníky 1952 - 1995 1650,-- Kč 1150,-- Kč 

Tituly prosím zasílat na adresu: 
Příjmení Jm éno  

Adresa  1  Organizace dopiní název firmy, IČO, DIČ, Tel./fax/e-mail   

Objednavku zašlete na adresu: Amaro spol. s r. o., Karlovo nám. 30, 120 00 Praha 2, tel/fax: 257 317 313; e mail: odbyt@aradio.cz i 

. 
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Electronic Components 

eteFLIR VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI 
9.12.2009 • HOTEL MYSLIVNA • SVAHOVA 26 • BRNO - KOHOUTOVICE 

Firma Transfer Multisort Elektronik (TME), oficiální distributor produktů 
společnosti FLIR vás s potěšením zve na jednodenní školení jehož cílem je 
prezentace nejnovějších výrobků z produktové řady termokamer firmy FLIR. 

Školeni proběhne dne 9.12.2009 v konferenční salónku Club hotelu Myslivna, 
Brno - Kohoutovice, ulice Svahová 26. 

Během školení budou probrána následující témata: 
• seznámení s principy činnosti termokamer, 
• prezentace termokamer, jejich využití v různých oblastech pracovních činností, 
• způsoby odhalování problémů v elektroinstalačnich sítích, měření tepelných ztrát budov apod, 
• představení nejnovějšího software pro termokamery, způsoby vytváření raportů z naměřených údajů. 

Školeni je zdarma, má technický charakter a je určeno především pracovníkům energetických provozů, 
provozním elektrikářům a mechanikům, osobám vykonávajícím tepelné audity staveb a zabývajících se 
tepelnou diagnostikou. Přednášet budou odbornici z evropské kanceláře firmy FLIR ve Švédsku, 
přednáška bude v anglickém jazyku. Dotazy ze strany účastníků školení a odpovědi na né budou 
tlumočeny do jazyka českého. 

Podmínkou účasti na školení je zaslání závazné přihlášky na tme@tme.cz a to 
nejpozději do 23.11.2009. Přihláška musí obsahovat počet zúčastněných osob, 
jejich jména a název společnosti. Doplňujici informace ke školení budou zpětně 
zaslány e-mailem. 

rTansfér Multisort Elektronikl. 
TME Czech Republk sato.: Slévärenskt 406/17, CZ 709 00, Ostrava, tel.: +420 59 66 33 105, fax: +420 59 66 33 104, email: tmeVtme.rx, www.tme.cz 

sídlo: ul. Ustronna 41, 93-350 Lodz, Polsko, tel. +48 42 645 54 44, fax +48 42 645 54 70, e-mail: export@tme.eu, www.tme.eu 

- 10 pniková UHF VAGI anténa je vyrobena technologii Microstrip, FM a Bill dipol na Menem spoji 
- zabudovaný MRD (predzesilovač se slučovačem v ZAMAK odlitku) pracujici v aktivnim režimu 
(anténa ja napájena, zisky pásmu UHF je 16-19 dB a přislučuje BIll a FM)nebo pasivnim režimu 
(antána nerd napšjena a slučuje UHF (zisk 4-7 dB) s BOUFM), rozsah napájenl 12-24V 
- slitincniý driák antány shifter jako rellektor UHF antény 
• špičková povštmostni odolnost „ jednoduchá Instalace pro gym tent Attract, kompaktni razes 
určená pro specišini použiti jako je příjem na karavanech, v kampech nebo v mlstech, kde z prostorových 
dilvodö netts milt klasicki VAG ¡tritely. 
součhisti le domovni mama& napelečtilyhybke Pro neWl z autotiatieta. Metr0 koaxibliniaitabetti 
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anteem 

DIGI 
nové moderní antény pro DVB-T příjem 

- širokopásmová anténa pro kanál 21 - 69 (470 - 862 MHz) 
- 23 prvková YAG1 anténa se třemi rameny a reflektorem 
- impedance: 75 Ohm 
- zisk 13 - 17,5 dB dle kanálu 
- predozadni pomér: > 20 dB 
- konektor typu F 

FLAS Il D délka antény 105 cm 
- hmotnost 3 kg včetně obalu 

- anténa je dodávána kompletně smontovaná, ultratychlä instalace během 3 sekund 
- konstrukce z hliniku a ABS, povštrnostni odolnost IF55, jednoduchá demontáž krabičky pro připojení koax. kabelu 
- konfigurovatelné rozevřeni reflektoru ve dvou stupních 90°a 120° 
- uchycenl na stožár o průméru 25 - 50 mm, nastavéni vertikálního úhlu ± 40° 

- monláž pro vertikální nebo horizontální polarizace 
propojeni s koaxiálním kabelem pies F-korektor, gumová ochrana F-konektoru 

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



Distributor elektronických součástek představuje 

nový katalog 2010 
www.tme.cz 
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Electronic Components 
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• 2 kanálový digitální osciloskop 
• DC-60 MHz; 100 MS/s 
• citlivost 2mV/c10-5V/dí1 
• čas. základna 1ns-10s/c111 
• hloubka paměti 125k/kanál 
- barevný displej; RS-232, USB 

tM,.,-)2:. 

4'2C,-Kt 

• program. měřič výkonu do 8kW 
• současně zobrazeni U, I, P 
• mšteni jalového, činného 
a zdánlivého výkonu 
- měřeni fíčiniku 
- komunikace pomocí RS-232 

71y  ¡Wit.; rg 

e söopte 

OEUE) 2200 
• TRMS multimetr; 4 1/2 dig. 
- napětí 1000 Vrt; 750VAc 
- proud 20AAcsoc; odpor 220MD 
• kapacita, teplota, frekvence 
- Indukčnost, test diod, paměť 
• USB, RS-232 

:5133.0,42; 
990,-Kt 

GM-9940 
• kleštový clIgItálni multimetr 
• displej 4 dig.; UK.« 600V 
- lAccú 600A; R 40MD; f 100kHz 
• test diod, spojitost 

s 390,-Kt 
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s 470,-Ke 
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656G 
- 2 kanál, analog. osciloskop 
- Mika pásma DC-50 MHz 
citlivost 1mV/di1-5V/dil 
- čas. základna 10Ons-0,5s/d11 
- zobrazení náběžné hrany 
- zpožděná čas. základna 

:seg. 

900,-Kt 
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'ter' 

7723776.1 
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• univerzálni měřici systém 
• lab. zdroj 0-30V/3A, 5V/2A, 
15V/1A; generator 1Hz-10MHz 
• čitač 1Hz-2,7GHz, TRMS multimetr 
- displej 3 314 dig.; RS-232 

ref -fIffrir5 
500,-Wě 

beta 
n3i 

C61;f3 8201G 
- dig. multimetr; 3 1/2 dig. 
- napití 1000Voc; 700VAc 
- proud 10AAcmc; odpor zoom° 
- kapacita, teplota, frekvence 
střlda, ha, test diod; DH 

zOELIÙ:42 

590,-Ke 

- termokamera •20°C at +250°C 
- rozlišeni čipu 160 x 120 bodů 
tepl. citlivost < 0,12°C 
- reálný snímek, hlas. komentář 
- paměť na 600 snimiu); USB 
- menu i software v češtině 

915 111.WOE:OES5 

og) 700,- Kt 

©1:12R7S7 pi) M202170 (gy. 812 11/09 (prosím 

- 2 Karla'. dIgItál. osciloskop 
- DC-100 MHz; 1GSals 
- 16 bit, logická analýza 
- citlivost 2m)//cli1-5V/dil 
• čas. základna 2ns-50s/dil 
- 2 x USB, RS-232, LAN 

atízliLlaýrj,tic 

700,-Kt 

- generator funkci 0,2Hz - 2MHz 
- vestavěný čltač do 2MHz 
displej 4 mistný LED 
• sinus, trojúhelník, obdélník, 
pulzni, pila, UL, CMOS UL 

;-22,1,45,še  
900,-Kt 

12.6 

- digitální RLC měřič 3 112 dig. 
- R 0,1mf) - 20Mil; L 0,1pH - 20H, 
C 0,1pF • 20mF 
• měření ztrátového činitele (D) 

JIIZ,-.K.5 
300,-Kg 

0:93:03323 9036 
- hledač vedeni 
- detekuje dřevo, kov 
a dutiny ve stěnách 
optická a akustická detekce 
• detekce elektrického vedeni 
pod napitím ve stěnách 

2.10,-Ir5 
160,-Ke 

uvádějte toto číslo pal 

- 2 kanálový scopemetr 
• ěifka pásma do 20 MHz; 100 MS/s 
- hloubka paměti 6 k bodů na kanál 
• funkce TRMS multimetru pro U a 1 
- man R, C, diodový test, spojitost 
- RS-232, USB; provozní doba 6 h 

:El 17942 

Wi 770,-Krč 

OE flair'-•° °OE Mimeo 
• • 

» stolnl TRMS multimetr 4 1/2 dig. 
- Ucc 1200V, Vic 1000V, IA=  20A 
• R 20MO; zákl. přesnost 0,03% 
• rozlišeni 10pV, 10nA a 10mIl 

'4  j»jQ' 
900,-Kt 

3060D 
• laboratorní zdroj 
• 0 až 30V; 0 - 6A 
• displej 2 x 3 112 LED 
- operace konst. napiti 
- operace konst. proud 

.:`):-2.0455-1 

990,- Ke 

• mikropäjecl stanice 100W 
- reg. teploty 200°C až 450°C 
- automat. vypínání vyhříváni 
hrotu po 15 min. nečInnosti 

2 ..5;i0,-;(.5 
990,-Kt 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 
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ČR: Antala Staška 33a, 140 00 Praha 4, tel.: 225 282 703, fax: 225 282 724, merici@micronix.cz, www.micronix.c 
Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 00421 48 47257 30, fax: 00421 48 47257 39, meracia@micronix. 

Profesionální měfici technika Košická 6,821 09 Bratislava, tel.: 00421 253 414 270, e-mail: britislava@micronixsk, Www.micronix.sk 


