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Otevřete dveře odkudkoliv! 
TELECOMMUNICATIONS 

Snadná a bezpečná komunikace mezi recepční a návštěvou 
přede dveřmi 

2N® Helios IP s displejem 

• bezpečné řízená vstupu do objektu na dálku 

• efektivní zámek dveřního vchodu s časovým nastavením 

• strukturovaný telefonní seznam s neomezeným počtem úrovní 
s možností importu a exportu kontaktů 

• možnost směrování hovoru návštěvníka do veřejné telefon ní sítě 

• přenos hlasu full duplex 

• vysoká kvalita video obrazu 

• barevný 2,4" TFT displej s rozlišením 320 x 240 

• účinná ochrana proti poškození - 4 mm ochranné sklo 

• konfigurace přes webové rozhraní 

• online a offline rein 

www.2n.cz I obchod@2n.cz j tel.: +420 261 301 400 
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fNÁŠ ROZHOVOR' 
s panem Henrichem Kustrou, 
vedoucím oddělení přípravy 
výrobních procesů, testování 
a technologii společnosti 2N 
TELEKOMUNIKACE a. s. 

Vaší firmu znaji naši čtenáři jako 
předního českého výrobce tele-
komunikační techniky, v roce 
2007 jsme hovořili s technickým 
ředitelem. Co je ve 2N od té 
doby nového? 

2N je rok od roku rostoucí úspěš-
ná firma, takže jsme zase o něco vět-
ší a zkušenější a změnilo se toho 
u nás opravdu hodné. Pracuji ve 2N 
už 5 let a dnes vice než v minulosti 
vidím, že se velmi změnil svět kolem 
nás. Telekomunikační technologie se 
významně přesunuly do IP prostředí 
a mobilních síti s podporou rychlých 
datových služeb. Naši zákazníci po-
žadují stále rychlejší a flexibilnější 
podporu při zachování nekompromis-
ních požadavků na kvalitu výrobků 
a služeb. Většinu naši produkce ex-
portujeme do mnoha zemi světa a vi-
dím, jak se tyto trhy mění, a je stále 
obtížnější plánovat a odhadovat je-
jich vývoj. Soustředili jsme se tedy na 
změny, které nám přinášejí konku-
renční výhodu. 

Můžete být konkrétni, třeba 
v oblasti výroby a vývoje, ke 
které máte blízko? 

To, že jsme dnes schopni vyvíjet 
hi-tech výrobky na mnohavrstvých 
plošných spojích s high speed desi-
gnem, používat signálové procesory 
pro zpracování videa a zvuku a posí-
lat mobilní data rychlostí v řádu desí-
tek Mbit je pro nás realita nastavená 
požadavky zákazníků a úrovní konku-
rence. To, co můžeme ovlivnit, je 
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rychlost. Dnes stavíme naše produk-
ty nad HW a SW ověřenými platfor-
mami, které jsme pro tento účel 
vyvinuli, sjednocujeme interface, 
ovládáni a programování našich vý-
robků tak, abychom mohli rychle po-
užit již ověřená a odzkoušené bloky 
a zjednodušili jsme nastavování 
a ovládáni pro uživatele. Dalším pří-
kladem je naše velké testovací odd& 
lení, které vzniklo před dvěma lety 
a dnes zachycuje drtivou většinu SW 
a HW chyb. Bez této investice do 
vzniku testovacího oddělení a nasta-
veni procesu kontrol v našich projek-
tech bychom dnes ut nemohli uspět. 

Výrobu nové Řídíme systémem 
3Q — Quick, Quality, Quantity. Jedno-
duše řečeno chceme vyrobit nejrych-
leji v libovolném množství se 100 % 
kvalitou. Se svými kolegy právě tes-
tujeme nová pracoviště výrobních bu-
něk, která jsme vyvinuli, umožňující 
s minimálním prostojem změnit i ně-
kolikrát denně konfiguraci a vyrábět 
jiný typ výrobku na stejném pracoviš-
ti. Kvalitu zajišťujeme (Spět námi vyvi-
nutou řadou automatických testerů. 
Každý výrobek je podroben několika 
detailním obvodovým i funkčním tes-
tům. Flexibilní kontaktní pole připojí 
všechny testovací body zařízeni 
k měřicím ústřednám a řídicí počítač 
prověří všechny parametry a vystaví 
test report, vše opět s ohledem na 
maximální rychlost a dálkovou obslu-
hu. V minulosti jsme vyráběli maxi-

Flexibilní 
montážní 
pracovišti 
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málně stovkové série a dnes jsme 
schopni produkovat i desetitisíce vý-
robků měsíčně. 

Při poslední návštěvě u vás 
v Modřanech jsem si výrobu 
prohlížel, vypadá velmi profe-
sionálně, ale vzhledem k veil-
kosti firmy vám ty desetitisice 
výrobků moc nevěřím... 

Dobrý postřeh, pro výrobu velkých 
sérii používáme velké výrobní firmy 
jako Sitronics, ELO nebo Wendell, 
další z významných změn v naší vý-
robe. Dálkově řízení a ovládání na-
šich testovacích automatů nám 
umožňuje sledovat on line průběh vý-
roby na linkách našich partnerů a ne-
prodleně beze ztrát řešit připadně ne-
shody nebo nekvalitu zapříčiněnou 
technologickou komplikací nebo tře-
ba vadnými komponenty. Naši doda-
vatelé pro nás stále vice zajišfujf ma-
teriál a jsou přímo napojeni do 
našeho informačního systému v ob-
lastech plánování a řízení skladů. 
Tato spolupráce nám umožňuje zná-
sobit naše síly a rychlost při piněni 
neplánovaných objednávek. 

Dvojnásobný automatický tester 

Fixture - kontaktní jehlové pole, které 
slouží k testování osazených desek 

Co je nového v sortimentu va-
šich výrobků a na co vsázíte do 
budoucna ? 

V úvodu jsem zminil, že se náš trh 
významně mění a dnes z pozice dru-
hého největšího dodavatele klasic-
kých pobočkových ústředen na čes-
kém trhu vstupujeme do vyšší ligy. 
Díky významným investicím v minu-
lých letech jsme dnes na špičkové 
úrovni v oblasti VolP technologii 
a vůbec IP prostředí a chceme se 
stát významným hráčem v tomto 
rychle rostoucím prostoru. Dalším 
produktem naši firmy jsou datové 
routery pro mobilní sítě 3G, je to ta-
kové ADSL bez drátů. V letošním 
roce jsme vytvořili strategické part-
nerství se společnosti Cinterion, kte-
rá je největším výrobcem GSM a 3G 
modulů na světě a v příštích letech 
se chceme na trhu mobilních dato-
vých zařízení významně uplatnit 

Máte nějakou thavou novinku 
třeba do IP světa? 

Na obálce můžete vidět unikátní 
dveřní komunikátor 2N Helios IP. 
Jedná se o nativní SIP videotelefon 
s Ethernet rozhraním, web konfigura-
ci, 2,4" barevným TET displejem 
a celou řadou vychytávek. Komuniká-
tor je poháněn výkonným signálovým 
procesorem, který umožňuje zpraco-
vání zvukových a obrazových dat 
v reálném čase, jako např. potlačení 
akustického echa nebo MPEG4 AVC 
kompresi. Oproti předchozí "analogo-
vé" verzi určené pro klasické poboč-
kové ústředny otevíráme zcela nový 
prostor pro použití v oblasti bezpeč-
nostních systémů, centrexových IP 
řešeni telefonních operátorů a firem, 
které použivaji VolP. Komunikátor je 
pině kompatibilní s produkty všech 
významných výrobců VolP zařízení, 
jako jsou CISCO, INNOVAPHONE, 
BROADSOFT atd. Myslím, že vidět, 
kdo zvoní u vašich dveří, mluvit 
s ním a otevírat vstup z kteréhokoli 
mista na světě mobilem nebo počíta-
čem, bude chtít vlastně každý. 

Zpátky k vašim testerům. Mute-
me je našim čtenářům ukázat 
zblízka? 

Každý tester začíná fixturou, tedy 
kontaktním přípravkem, kde se testo-
vaný výrobek připojí všemi konektory 
a důležitými obvodovými uzly k měři-
cí ústředně. Ta obsahuje měřicí 
přístroje, napájecí zdroje, speciální 
telefonni generátory, přfirmače a pře-
pojovací matice. Jako zajímavost na-
příklad používáme čipové karty 
k simulaci SIM karet při testu. Celé to 
řídí PC napojené přes sít' do serveru, 
do kterého se ukládají výsledky mě-
fen( a z něhož se stahuje firmware 
pro výrobky. Máme velké množství 
zákaznických variant a testery auto-
maticky podle objednávek nahrávají 

Modul barevné .ebe=4, 
Irtle, kamery a deska 

dvernlho 
komunikätoru 

Helios 

software a konfigurace. Test výrobku 
trvá v řádu desítek sekund a je ade-
kvátni dvouhodinovému klasickému 
oživování odborníkem. Testujeme 
100 Wo produkce a dneska máme 26 
kompletních oživovacích strojů, které 
od začátku roku vykonaly 220 761 
testů. Každý stroj má jméno; Uršulka, 
Xavier, Helmut, Gustav jen dotvrzují, 
že jsou váženými členy našeho týmu. 
Protože jsme veškerý HW a SW vyvi-
nuli v našem týmu, můžeme velmi 
rychle a s dobrým poměrem ceny 
a výkonu rozšiřovat testery pro další 
výroby a výrobky kdekoli na světě. To 
je ostatně jeden z našich dlouhodo-
bých cílů, vyrábět co nejefektivněji, 
nejrychleji kdekoli na světě. 

Plány máte určitě směli. V čem 
myslíte, że spočivá úspěch vaší 
firmy, co bude tou hlavní konku-
renční výhodou? 

Hlavni výhody naší firmy vůči kon-
kurenci vidím dvě. První je rychlost, 
jakou dokážeme zareagovat na chy-
bějící produkt a nově podmínky na 
trhu, a tou druhou jsou zaměstnanci 
a firemní kultura naší společnosti. 
Pracuji s lidmi, které bay( jejich práce 
a map z ni radost. 

Děkuji yam za rozhovor. 
Připravil Ing. Jaroslav Belza 
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SVĚTOZOR 

Velmi tenké pravoúhlé 
piezoelektrické keramické 

reproduktory 

Moderní přenosné elektronické pří-
stroje, jako jsou mobilní telefony, GPS 
navigátory, mají stále více dopIňko-
vých funkcí včetně reprodukce hudby. 
Současné je trendem zmenšováni je-
jich rozměrů. Právě tornu vyhovují pra-
voúhlé piezokeramické reproduktory 
řady VSLBP19113E od firmy Murata 
(www.murataeu) s rozměry pouhých 
19 x 13 x 1,2 mm, přičemž tloušťka 
dynamických reproduktorů užívaných 
pro tento účel je 2 až 4 mm. Navíc, 
protože představují prakticky kapacit-
ní zátěž, výrazné přispívají k snížení 
spotřeby a tím prodloužení doby živo-
ta napájecí baterie. Pravoúhlý tvar 
membrány pokryté pružným tlumicím 
filmem umožní nejen minimalizovat 
nevyužity prostor uvnitř pouzdra pří-
stroje, ale i docílit poměrně plochou 
frekvenční charakteristiku. Maximální 
úroveň akustického tlaku těchto repro-
duktorů při sinusovém napiti 5 V 
a kmitočtu 1 kHz je ve vzdálenosti 
0,1 m 90 dB (O dB — 20 pPa). Podrob-
nosti o této zajímavé součástce lze 
nalézt na webové adrese http:// 
www.murata.com/products/article/pdf/ 
ta0782.pdf. 

Texas Instruments ohlásil 
první testovací čip pro USB 3 

Firma Texas Instruments (vvww. 
ri.com), která patří k prvním šesti ze 
společností, které v roce 2007 založi-
ly sdružení pro podporu superrychlé-
ho standardu USB 3.0, představila 
svou první verzi testovacího transcei-
veru. TUSB1310 je schopný vysílat 
a přijímat data až 4 m dlouhým kabe-
lem USB 3.0 rychlostí až 5 Gb/s. Pro-
ti vysokorychlostnímu standardu USB 
2.0 je to více než desetinásobné zrych-
lení, což je důležité např. pro komuni-
kaci s moderními multimediálními pří-
stroji, jako jsou HD videokamery. 
K propojení zařízeni s novým rozhra-
ním jsou na rozdíl od současného 
dvouvodičového systému užity dvě 
simplexní datové linky. Další předností 
je zlepšená energetické účinnost sběr-

nice a správa napájení, což je zvláště 
přínosné v případě propojení k bate-
riemi napájeným přenosným zaříze-
ním. Zpětná kompatibilita umožní při-
pojit k rychlejš1mu USB 3.0 i současná 
zařízení. První vzorky mají být k dis-
pozici koncem roku 2009, sériová vý-
roba se očekává začátkem roku 2010. 

industry's first SuperSpeed 
USB transceiver test chip 

Elektronické dvojité 
spínače a přepínače 

Firma Intersil (vvww.intersitcom) 
uvedla nové integrované dvojité vypí-
nače (SPST) a přepínače (SPDT) sig-
nálu s rozkmitem až 6,5 V pod úrovní 
napájecího napětí a s odporem v se-
pnutém stavu 0,5 Q. Ke své funkci 
potřebují jediné napájecí napětí +1,8 
až 6,5 V při spotřebě 20 nA. Při na-
pájení obvodů*napštfm +3 V může být 
střídavé vstupní napětí až 2 V, což je 
běžné v mnoha audiodfstrojich spo-
třební elektroniky. Řadu tvoří obvody 
ISL54062 (SPDT), ISL54063, ISL54064 
(SPST) a ISL54065 (SPDT). Součástky 
jsou vybaveny obvodem zabraňujícím 
vzniku rušivých zvuků (click-and-pop) 
při přepínání nízkofrekvenčních signá-
lů, který lze u ISL54065 vypnout. Spí--
nad rychlosti jsou foN = 55 ̂s, toFF = 
= 18 ns, šířka pásma 35 MHz a pře-
slech mezi kanály při 100 kHz je 
-95 dB. Všechny piny obvodů jsou 
chráněny proti poškození elektrostatic-
kým výbojem. ISL54062/63/64 jsou vy-
ráběny v pouzdrech s 10 vývody TDFN 
(3 x 3 mm) a TQFN (1,8 x 1,4 mm), 
u ISL54065 je to 12vývodové pouzdro 
pTQFN (2,2 x 1,4 mm). 

První IO pro galvanické 
oddělení USB rozhraní 

Analog Devices přichází s prvým 
integrovaným obvodem, který zjedno-
dušuje implementaci izolovaného ko-
munikačního rozhraní USB do systé-
mů lékařské a průmyslové elektroniky 
citlivých na rozdíl potenciálů a umož-
ňuje připojování a odpojování perifer-
ních zařízení k počítači bez nutnosti 
vypnut( a restartu systému. Zvláště 

v případě přístrojů lékařské elektroni-
ky lze zaznamenat rostoucí požadav-
ky v tomto směru. Dosud užívané izo-
lované propojení přes RS-232 
a Ethernet jsou rychlostně omezená 
a nepodporují technologii plug-and-
-play. ADuM4160 USB isolator má izo-
lační efektivní napětí 5 kV, je kompa-
tibilní s USB 2.0 a umožňuje přenos 
dat rychlostmi 1,5 a 12 Mb/s. Nahradí 
k tomuto účelu dosud potřebná kom-
plikovaná, výrazné dražší diskrétní 
zapojeni vyžadující delší vývojové časy 
a zabírající přibližně dvakrát větší pro-
stor. ADuM4160 pracuje s napájením 
5 nebo 3,3 V, v klidu odebírá maximál-
ně 2 mA a vyhovuje požadavkům stan-
dardu IEC 60601-1 na bezpečnost 
zdravotnických elektrických zařízeni 

Hybridní keramické 
a krystalové rezonátory 

Firmy Murata a Tokyo Denpa spo-
lečně vyvinuly hybridní krystalové 
a keramické rezonátory řady XRCGA, 
které obsahují ve stejném pouzdře ke-
ramický rezonätor Murata a křemen-
ný krystal Toky Denpa. Výrobní tech-
nologií Murata vznikla součástka 
s přesností krystalu, ale s menšími 
rozměry a cenou. Levné a malé kera-
mické rezonátory CERALOCK od fir-
my Murata jsou již řadu let užívány 
v hodinových generátorech přístrojů 
spotřební elektroniky. Rozšíření tech-
nologií SATA a USB spojených 
s vyššími rychlostmi přenosu dat však 
vyžaduje větší přesnost, než mohou 
poskytnout keramické rezonátory. 
Radu hybridních rezonátorů XRCGA 
tvoří zatím součástky s nominálním 
kmitočtem 30; 33,868; 40 a 48 MHz, 
další jsou ve vývoji. Přesnost kmito-
čtu je ±100 ppm, změna kmitočtu způ-
sobená změnou teploty v rozsahu -30 
až +85 °C jev rozsahu do ±50 ppm. 

JH 
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Mikrokontroléry PIC (24) 
Instrukční soubor 

mikrokontroléru PIC16F88 

V minulých dílech bylo uvedeno několik 
velice jednoduchých programů pro mikrokont-
rolér PIC16F88, na kterých jsme se seznámili 
se základními speciálními funkčnimi registry 
a přibližně polovinou z celkového počtu 35 in-
strukci, které tento mikrokontrolér podporuje. 
V tomto a následujícím dílu bude uveden pře-
hled celého instrukčního souboru, kterým dis-
ponuje nejen mikrokontrolér PIC16F88, ale 
1 všechny ostatní osmibitové mikrokontroléry 
PIC s délkou instrukčního slova 14 bitů (rov-
něž označované jako řada „Mid-range", která 
zahrnuje většinu mikrokontrolérů PIC12xx 
a PIC16)0<). Pools jednotlivých instrukci je roz-
dělen do skupin podle jejich funkce, přičemž 
u každé skupiny je uveden jednoduchý pro-
gram v jazyce asembleru, který je možné si 
odsimulovat ve vývojovém prostředí MP LAB 
a který nám umožn I lépe porozumět použiti 
a funkci jednotlivých instrukci. Podrobný po-
pis nových instrukci z tohoto clitu naleznete 
v okně „Zapamatujte si" až v příštím šisle. (Do 
tohoto se bohužel už nevešel. Pozn. red.) Na 
závěr (v dalšich dílech) bude navíc uvedena 
souhrnná tabulka se všemi instrukcemi, jejich 
syntax( a stručným popisem, kterou budete 
moci využít jako referenci. 

Instrukce provádějící logické 
operace AND, OR, XOR a NOT 

Booleovské operace jsou jedněmi z nejzá-
kladnějších operaci, které může mikrokontro-
lér provádět. V podstatě si můžeme předsta-
vit, že každá z těchto instrukcí by mohla být 
provedena pomocí osmi elementárnich hradel 
AND, OR nebo XOR nebo osmi invertorů. 

ZákladnI logické operace provádějí násle-
dující instrukce: ANDWF, ANDLW, IORWF, 
IORLW, XORWF, XORLW a COMF. žádnou 
z těchto instrukci jsme doposud nepoužili. 
V případě dvouparametrových operaci AND, 
OR a XOR je vždy jedním vstupem pracovní 
registr W. U instrukci ANDWF, IORWF 
a XORWF je pak druhým vstupem registr f, 
jehož adresa (resp. sedm dolních bitů adresy, 
které určuji pozici registru ve vybrané bance) 
je součásti instrukčního slova. U těchto instruk-
ci lze navíc zvolit pomoci parametru d, zda se 
výsledek uloží do registru W (je-li d = 0) nebo 
zpět do registru f (je-li d = 1). 

Poznámka: Podobně jako u instrukci 
ANDWF, IORWF a XORWF je motile i u mno-
hých dalšich instrukcí zvolit parametrem d cí-
boy registr, do kterého se uloží výsledek ope-
race. S některými takovými instrukcemi jsme 
se již seznámili v minulých dílech (např. 
DEC FSZ, INCFSZ, RLF a RRF). Možná jste 
si však povšimli, že jsme např. v programu 
z minulého ditu psali 

RLF PORTB, f nebo DECFSZ dl, f 
namísto 
RLF PORTB, 1 a DECFSZ d1, I. 
Zajisté uznáte, ze je podstatně jednodušší 

si zapamatovat zápis cilového registru s pou-
žitim pismenného kódu f a W než zápis s čí-
selným kódem 0 a 1. Zdrojový program je či-
telnější a rovněž se zmenši riziko chyb. Jak 
ale asembler pozná, že f odpovidá jedničce 
a W nule? Podobně jako další symboly (ná-
zvy registrů — např. PORTB, názvy mnohých 
bitů — např. Z, DC a C nebo bity konfiguračni-

ho slova) jsou I symboly f a W definovány 
v souboru P16F88.INC, kteryjsme do každé-
ho našeho programu vložili pomoci direktivy 
#INCLUD E. Po otevření tohoto souboru v tex-
tovém editoru byste nalezli následující řádky, 
které přiřazuji symbolu W hodnotu 0 a symbo-
lu F hodnotu 1: 

Register Definitions 

W EQU H0000' 
F EQU H0001' 

My budeme tyto symboly používat u všech 
instrukci, u kterých lze pomoci parametru d 
zvolit cílový registr f nebo W. 

Instrukce ANDLW IORLW a XORLW pro-
vádějí logické operace AND, OR a XOR mezi 
bity registru W a osmibitovou konstantou k, 
která je součásti instrukčního slova. Výsledek 
se v tomto případě vždy uloží do registru W. 

Instrukce COMF pracuje pouze s jedním 
registrem (f) a provádi jeho komplement (ne-
guje hodnoty všech bitú, tj. zamění jedničky 
za nuly a nuly za jedničky). Opět lze zvolit 
pomocí parametru d, zda se výsledek ulo₹1 
zpět do registru f nebo do registru W. Pokud 
bychom chtěli provést komplément registru W. 
mohli bychom využít operace XOR mezi re-
gistrem W a konstantou FFh: XORLW OxFF. 

Všech sedm výše uvedených instrukci 
ovlivňuje bit Z (zero — nula) v registru STA-
TUS, který byl popsán v minulém dílu. Je-li 
výsledek operace nulový, bude Z = 1, v opač-
ném případě bude Z = O. 
V tab.11 je uveden krátký program, který 

demonstruje použiti výše zmíněných instruk-
cí, Instrukce IORWF ukazuje, že při progra-
mování v jazyce asembleru nedeklarujeme 
žádné proměnné, ale pouze přiřazujeme ad-
resám symboly (názvy). Zápisy IORWF Ox21, 
W a IORWF n, W jsou proto v tomto případě 
ekvivalentní. Instrukce XORWF ukazuji, jakje 
možné pomoci tři instrukcí zaměnit obsah dvou 
registrů, v tomto případě registrů ma W. 

Instrukce 
pro sčítání a odčítání 

Práce s instrukcemi pro sčítáni a odčítáni 
je podobná jako u instrukcí provádějících lo-
gické operace AND, OR a XOR, které jsou 
popsány výše. Mikrokontrolér opět disponuje 
dvěma instrukcemi pro každou operaci. In-
strukce konšici -WF provádi příslušnou ope-
raci mezi daty v pracovním registru W a daty 
v registru f, jehož adresa je specifikována 
v dané instrukci. Opět lze pomoci parametru 
d zvolit, zda se výsledek uloži do registru W 
(d = 0) nebo zpět do registru f (d = 1). Instruk-
ce končící -LW provádi danou operaci mezi 
daty v registru W a konstantou k, která je sou-
east( Instrukčního slova. Výsledek se v tomto 
případě vždy ukládá do registru W. Na rozdíl 
od instrukci provádějících logické operace však 
instrukce pro sčítáni a odčítáni neovlivňuji pou-
ze přiznakový bit Z, ale rovněž i dva zbývající 
příznakové bity v registru STATUS, a to C (Car-
ry) a DC (Digit Carry). Instrukce provádgicl 
sčítáni a odčítáni jsme rovněž dosud nepou-
žili, jejich podrobný popis proto naleznete 
v okně „Zapamatujte si". 

Pro sčítání dvou osmibitových čísel slouží 
instrukce ADDWF a ADDLW. Jak již bylo zmi-
něno, instrukce ovlivňuji všechny tři příznako-

vé bity registru STATUS: Z, C a DC. Podobně 
jako u dalšich operaci bude Z = 1, pokud je 
výsledek součtu nula. V opačném případě 
bude vždy Z = O. 0 bitu Carry (přenos) jsme 
se již zmínili v souvislosti s instrukcemi RLF 
a RRF v minulém dílu. U těchto instrukci se 
přes bit C prováděla rotace bitů zvoleného re-
gistru. V případě instrukci pro sčítání bit C In-
dikuje přenos z nejvýznamnějšího bitu výsled-
ku podobně jako u některých logických obvodů. 
Bit C tedy bude roven jedné, je-li výsledek set-
tání větší než FFh. V opačném případě bude 
C = O. Bit C se často využívá při realizaci šest-
nácti nebo vícebitových operací. Bit DC má 
obdobnou funkci a indikuje přenos ze čtvrtého 
bitu (bit 3), tedy z nižší poloviny bajtu do vyš-
ši. Jeho hodnota bude rovna jedné, pokud je 
součet čtyř nejméně významných bitů (tj, sou-
čet dolních polovin obou vstupních bajtů) vět-
ši než Fh. Blíže tuto problematiku ozřejmuji 
příklady uvedené v programu v tab. 12. Vý-
sledky jednotlivých kroků si ověřte pomocí si-
mulátoru, přičemž v případě jakýchkoliv ne-
jasností vřele doporučuji dopinit program 
o dalši vlastni příklady, u kterých nejprve pre-
dikujte výsledek každé operace a ten poté 
ověřte pomoci simulátoru. 

Kodčitáni osmibitových čisel slouží Instruk-
ce SUBWF a SUBLW. U těchto instrukci je 
důležité si zapamatovat zejména to, že se vždy 
odčítá obsah registry W od obsahu registru f 
(tj. f — W, při použití instrukce SUBWF) nebo 
od konstanty k (tj. k — W při použiti instrukce 
SUBLW). Název instrukce SUBWF totiž může 
budit dojem, že se odčítá W — f, což může být 
matoucí. Odčítáni je realizováno metodou 
dvojkového doplňku. Ve skutečnosti se tak 
pričitá k hodnotě registru f nebo konstantě k 
záporná hodnota registru W, která je repre-
zentována dvojkovým doplňkem. Ten se získá 
tak, že se nejprve invertuji všechny bity (tj, 
provede se operace COMF W nebo ekviva-
lentní operace W XOR OxFF) a k výsledku se 
přičte jednička, tj.: 
-W = (W XOR FFh) + 1. 
Sami si můžete ověřit, že součet s takto 

získaným číslem —W je identický s operaci 
rozdílu. Stejná jako instrukce pro sčítání ovliv-
ňuji i instrukce pro odčítáni všechny tři přízna-
kové bity Z, C a DC registru STATUS. Bit Z 
bude podobně jako u dalšich instrukci roven 
jedné pouze v případě nulového výsledku. 
Funkce bitů C a DC je však trochu odlišná, 
což mate být rail prvním seznámení trochu ma-
toucí. Podívejme se nejprve bliže na bit C. Ten 
pini při odčítání úlohu záporného přenosu (4-
půjčky"). V dokumentaci je funkce bitu C spe-
cifikována jako Carry/Borrow, což naznačuje, 
že je logika v případě odčítání opačná. Je-li 
tedy výsledkem rozdílu kladné číslo nebo nula, 
záporný přenos nenastává a C = I. Je-Ii vý-
sledkem rozdilu záporné číslo, tj. dojde-li při 
odčítání k „podtečeni" (zápornému přenosu), 
bit C bude roven nule. Příznak C lze opět vyu-
žít při realizaci vice než osmibitových operaci 
nebo např. při porovnávání velikosti dvou čí-
sel. Obdobně jako bit C se chová i bit DC (Di-
git Carry/Borrow) s tim rozdílem, že uvažuje-
me pouze čtyři dobni bity obou vstupnich bajtů. 
Je-li tedy výsledkem rozdílu čtyř dolních bitů 
záporné číslo, bude DC = 0, v opačném pit-
pea bude DC = 1. Poet( instrukci SUBWF 
a SUBLW je opět patrnš z přikladů uvedených 
v tab. 12. 

Poznámka: Zkusíte-Ii si yypošitat rozdil 
dvou binárních čísel na papíře jako součet 
s dvojkovým doplňkem, bude vám jasné, proč 
je logika u bitů C a DC v případě odčítáni opač-
ná. 
V programu v tab. 12 nejprve pětkrát pre-

tame k registru W buď obsah registru m (po-
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Tab. 11. Program v jazyce asembferu demonstrující použit! Tab. 12. Program v jazyce asembleru demonstrující použití 
instrukcí provedefcfch základní logické operace 

hne Přiklady dernonstrujici použití instrukcí provádějících logické 
operace AND, OR, XOR a NOT' 

; Seriál „Mikrokontrolěry díl 24 
; PE 12(2009 
, „ • 
; Vlt Sprungl 

LIST p=16F86 
#INCLUDE <P16F88.INC> 

; === DEFINICE PROMĚNNÝCH === 
CBLOCK Ox20 

n 
ENDC 

=== RESET VEKTOR === 
reset: ORG Ox0000 

; Inicializace proměnných 

MOVLW 0)(33 
MOVVVF 
MOVLW 06 
MOVVVF n 

MOVLW OxCO 

: Program 
ANDVVF m, W 

; 33h ->W 
;W->m.m.-- 001100116 
; A6h -> W 
;W -> n, n =101001106 

inicializace W 
:W = COh = 11000000b 

; m AND W, 33h AND CO = 00h 
; výsledek -> W =150h 
:Z= 1, rn beze změny 

IORWF Ox21, W ; n OR W,A6h OR 00h = A6h 
; výsledek -> W =A6h = 101001106 
; Z -4 O. n beze změny 

IORLW Ox21 ; (21h = 00100001b) 
• 21h ORW, 2111 ORA6h =A7h 
;výsledek -> WtA7ht 10100111b 
,Z= 0 

COMF n, f 

XORWF m, f 

XORWF m, W 

XORWF m, f 

loop: 
GOTO loop 

END 

; /n. /n = 59h 
; výsledek -> n = 59h = 010110016 
: Z = 0, W beze změny 

; n XOR W, 33h XOR A7h = 94h 
; výsledek -> m = 94h =10010100b 
: Z = 0,W beze změny 

; rn XOR W, 94h XOR A7h = 33h 
; výsledek -> W = 33h = 00110011b 
: Z = 0, m beze změny 

; m XOR W, 94h XOR 33h = A7h 
; výsledek -> rn =A7hx-- 101001116 
: Z = 0, W beze změny 

mocí instrukce ADDWF), nebo konstantu (po-
mocí instrukce ADDLW), přičemž výsledek se 
vždy uloží do registru W. Výsledek druhého 
součtu je větší než FFh, a proto dojde k pře-
nosu do dalšiho bajtu a bude C = 1. U třetího 
součtu je 6h + Ch > Fh a podobně je i u čtvrté-
ho součtu Eh + 2h > Fh, a proto bude v obou 
případech DC = 1. Výsledkem posledního 
součtu je nula a logicky, abychom dosáhli nu-
lového výsledku, musí dojít i k přenosu, a pro-
to budou oba bity Z i C rovny jedné. 
V druhé polovině programu se pak pokou-

šíme postupně odečist stejné hodnoty, jaké 
jsme v první polovině programu přičetli, ačko-
liv v trochu odlišném pořadí. Hned první in-
strukce nás ovšem zarazí, protože zde místo 
instrukce SUBLW nalezneme opět instrukci 
ADDLW. Instrukce SUBLW nám umožňuje 
odečíst od konstanty k obsah registru W. Chce-
me-li však odečIst konstantu od registru W, je 
jednodušší opět použit instrukci ADDLW, při-
čemž před konstantu, kterou chceme odečist, 
zapíšeme znaménko minus. Asembler již do 
instrukce sám dopiní, jakou hodnotu je třeba 
přičíst (vypočítá číslo 0 — k, které odpovídá 
dvojkovému doplňku čísla k). Bity C a DC se 
však v tomto případě nechávají úpině stejně 
jako při odčitání. Bit C je sice roven nule, což 

instrukcí pro sčítání a odčítání 

title „Příklady demonstrujici poutití instrukci pro sčítáni a odčitánl" 

;Seriál ,,Mikrokontrolery PIC", díl 24 
; PE 12/2009 

; Vít Špringl 

LIST p=16F68 
#INCLUDE <P16F88.INC> 

;=== DEFINICE PROMĚNNÝCH === 
CBLOCK Ox20 

ENDC 

=== RESET VEKTOR === 
reset: ORG Ox0000 

; Inicializace proměnných 

MOVLW Ox33 ; 33h -> W 
MOVWF -> mim= 00110011b 

MOVLW OxA6 ; inicializace W 
;W=A6h= 10100110b 

; Program 
; sěitánl 

ADDWF m, W 

ADDWF rn, W 

ADDLW 

ADDLW 

ADDLW 

oděitänl 
ADDLW 

MOVVVF n 
MOVLW Ox0E 

SUBWF n, f 

MOW m, W 
SUBWF n, f 

SUBWF n, W 

ADDLW -046 

loop: 
GOTO loop 

END 

W, 33h + AB t ID9h 
; vysledek -> W = D9h = 11011001b 
:Z= 0, C= 0, DC = 0, rn beze změny 

: m + W, 33h + D9h = 10Ch 
; výsledek -> W = OCh = 00001100b 
; Z= O, C = 1, DC = 0, rn beze změny 

Clx06 ; 06h + W, 06h + OCh = 12h 
, výsledek -> W = 12h = 00010010h 
; Z = 0, C = 0, DC = 1 

Ox0E ; (0Eh = 00001110b) 
; OEh + W, OEh + 12h = 20h 
; vysledek -> W t 20h = 00100000b 
;Z= 0,C= 0, DC = 1 

OxE0 , (E0h = 111000006) 
; E0h + W, E0h + 20h =100h 
, výsledek -> W t 00h 
;Z= 1.C. 1,13C= 0 

-OxE0 ; (-E0h -4 20h) 
; 20h + W, 20h + 00h = 20h 
; výsledek -> = 20h = 001000006 
;Z= 0.C= 0, DC= 

;W ->n,n=zoh 
; OEh -> W, W= OEh = 00001110b 

; n - W. 20h - OEh = 12h 
; vysledek -> n = 12h =000100106 
;Z=0,C=1,DC=0 

; m -> W, W = 33h = 00110011b 
; n - W, 12h - 33h = DFh 
; výsledek -> n= DFh= 11011111b 
;2=0,C=0, DC= 0 

n - W. DFh - 33h = ACh 
; výsledek -> W = ACh = 101011006 
;Z= 0,C=1,DC=1 

; (-06h = FAh) 
FAh + W, FAh + ACh = Agh 
; výsledek -> W =A6h= 10100110b 
; z = 0, C = 1, DC = 1 

správně ukazuje, že při odčítání došlo k pře-
nosu, ale bit DC je rovněž roven nule, ačkoliv 
při odčítáni dolní poloviny bajtu k přenosu 
nedojde (odčítáme 0 — 0). Právě při odčítání 
nuly se bity přenosu nestaví opačně než by-
chom očekávali při použíti instrukce SUBLW 
nebo SUBWF. Chceme-li tedy pracovat s bity 
Ca DC, je vhodnější použít instrukce pro od-
čítaní, případně mit na paměti, jakou hodnotu 
odečítáme (resp. přičítáme). U druhého roz-
dílu již používáme Instrukci S UBWF, přičemž 
obsah registru W jsme nejprve přesunuli do 
registru n a konstantu, kterou chceme odečíst, 
jsme nahráli do registru W. Protože 20h > OEh, 
bude výsledkem rozdílu kladné číslo, k zápor-

nému přenosu tedy nedojde a bit C bude ro 
ven jedné (nezapomeňte na opačnou logiku 
v případě odčítáni). Bit DC však bude roven 
nule, což Indikuje, že při odčítání dolní polovi-
ny bajtu došlo k zápornému přenosu, protože 
Oh < Eh. V případě třetího rozdílu je 12h < 33h 
a 2h < 3h, a proto bude C = DC = 0. Při dal-
ším odčítáni již k žádnému zápornému přeno-
su nedojde, a proto je C = DC = 1, V posled-
ním kroku odečteme od registru W konstantu 
06h opět s použitím instrukce ADDLW. Na kon-
ci programu je tak obsah registru W stejný jako 
na začátku, 

Vít špringl 
(Pokračování příště) 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNÉ POKROČILÝM  

Elektronická školička 12 
V poslednej školičketohto roku vám 

prinášam jednoduchý, ale o to zaujima-
vejši experiment Nazval som ho termo-
článok. V podstate ide o priamu pre-
menu tepeinej energie na elektrickú. 
Moje zapojenie nie je najefektivnejšie, 
ale konštruoval som ho tak hlavne pre 
jednoduchost a názornost'. 

Zapojenie experimentu 

Na experiment potrebujete: 
mikroampérmeter, 
2 káble s krokosvorkami, 
medený drát dlžky 10 cm, 
kahanček (sviečka), 

- 2 korkové zátky, 
zápalky (zapalovač). 

Zapojenie pozostáya z medeného 
drátu dlhého asi 10 cm, ktonjje na kon-
coch ohnutý a zapichnutý do korkových 
zátok. Na konce drátu je pripojený mik-
roam perm eter Ako zdroj tepla som po-
užil kahanec. 

Všimli ste si, že väššina kovov po-
merne dobre vedie aj teplo? Naproti 
tomu väššina elektrických izolantov ve-
die teplo vermi zle? Je to spõsobené 
tým, že v kovoch je teplo vo verkej mie-
re prenášané pomocou vorných elek-
trónov. Sú to presne tie isté elektrány, 
[(tore veclú aj elektrický prúd. 

Thomsonov experiment 

Ked začnete ohňom z kahanca za-
hrievat' jednu stranu drátu, tak sa teplo 
zo zahriatej časti drátu začne širit' na 
druhů stranu. Tento prenos tepla 
sprostredkúvajú aj elektróny a ich po-
hyb prevažne v jednom smere vytvára 
elektrický prúd. Jav sa volá Thomsonov 
efekt a je to popri Seebeckeho a Pel-
tierovom efekte jeden z troch termo-
elektrických javov. 

Ak by ste chceli vyrobit viac elektric-
kého prúdu, potrebovah by ste zapoje-
nie, cez ktoré by ste preháňan viac tep-
la. Jednu stranu by ste intenzivne 
chladiti a druhú intenzivne ohrievali. Nie 
je to vermi účinné, ale funguje to. 

Ak presuniete kahanec na druhů 
stranu drátu, zmeni sa tok tepla a to 
spõsobi aj zmenu smeru prúdu, na 
merači je to zrejmé zo záporného zna-
mienka. 

Premiestnenie kahanca pod stred 
drátu speisobl, že sa teplo širi rovno-
merne na obidve strany a merač neza-
znamená žiadny prúd. 

Peltier - Seebeckov efekt 

V experimentes kahancom sa uplat-
ňuje aj Seebeckov efekt. Tento fyzikál-
ny jav bol objavený u± v roku 1821 ne-
meckým fyzikom Seebeckom. Jeho 
princip je v tom, že •ak na jednej strane 
spojite dva rözne kovové ditty, pri-

čom jeden z nich zahrieyate a druhý 
chladite, na koncoch drõtoy vznikne 
elektrické napätie. V našom pripade je 
jedným drõtom medený vodič a druhým 
železná krokosvorka. Tento jay sa dá 
aj obrátit'. Ak bude pretekat prúd dvo-
mi spojenými vocličmi z dvoch niznych 
materiálov, bude sa jeden z nich ohne-
vat a druhý sa bude ochladzovat. Volá 
sa to Peltierov efekt. 

Skúsim vám tento princlp objasnit' 
na jednej analůgii, aj ked nie ú pine tech-
nicky presnej. Analógia je postavená na 
tom, že vollné elektrány v kovoch sa 
chovajú ako ideálny plyn. Skúste sa 
zhlboka nadýchnuf a cez ústa malou 
dierkou vyfúknite všetok obsah prúa 
zhruba za 5 sekund. Druhou rukou kon-
trolujte teplotu vyfukovaného vzduchu 
(mal by byt' pomerne chladný). Teraz sa 
znovu zhlboka nadýchnite a bel za 
5 sekund vyfúknite obsah plisc, ale cel-
ko m otvorenými ústami (bude to výraz-
ne teplejši prúd vzduchu). 

Elektrány sa pri prechode z jedné-
ho do druhého kovu začnú správat' iný-
mi pravidlami. A podl'a charakteru toh-
to kovu ho buď zohrievajú, alebo 
ochladzujú. Bud z prvého kovu odná-
šajú teplo do druhého, alebo naopak. 

Peltierov šlänok 

S prichodom polovodičov sa ter-
močlánky na týchto principoch ešte 
zdokonalili. Takto vznikli Peltier-Seebec-
kove články. Ako som spominal, Peltie-
rov efektje opakom Seebeckoyho efek-
tu. Ak privediete na takýto článok 
napätie, bude sa jedna jeho strana zo-
hrievar a druhá ochladzovat. Tento 
princip je využivaný napriklad v auto-
chladničkách. 

Na otestovanie Peltierovho článku 
som použil plastovú nádobu, teplomer, 
vodu, hlinikový chladič, Peltierov dá-
nok, kovový chladič s ventilátorom 
a batériu 9 V. Hlinikový chladič som vlo-
žil do vody tak, aby vyčnieval nad hladi-
nu. Na chladič som položil Peltierov člá-
nok a na Peltierov článoksom dal druhý 
chladič s ventilátorom. Po pripojeni na-
pätia sa spodná čast' bude ochladzo-
vat' a vrchná zohrievat. Prebytočné 
teplo odvedie ventilátor. Voda sa mi 
ochladila z izbovej teploty 25 °C na 
10 °C. Pri zmene polarity napájania sa 
voda naopak ohrieyala. 

Zäver 

Tieto experimenty demoštrujú, že 
elektrický prúd je pohyb elektronov u r-
čitým smerom. Rozdielteplõt mõže pria-
mo zapričiňovat vznik elektrického 
prúdu, a naopak, elektrický prúd reže 
vylvárat rozdielteplõt. Tieto deje sú vrat-
né, aj ked pri nich vzniká dalšie nad-
bytočné teplo, ktoré zaprišiňuje vermi 
nizku účinnost' týchto elektronických 
prykov. 

Peter Kočalka (wwwtranzistorsk) 

Obr. 53 a 54. Zahrievanim drátu 
na konci vzniká elektrický paid. 
Mikroampérmeter nameral 3,4 pA 

Obr. 55. Zehrievenim drátu uprostred 
prúd nevznikne 

Obr. 57. Experiment 
s Peltierovým článkom 

f I ttia 

TECI -42708 -+), 

lire2.2:2C 1ZOEI 

Obr. 56. Peitierov článek 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Časový tlačidlový 
spínač bojleru 

Každá spotreba energie je spoje-
ná s ničením životného prostredia. 
Preto je liaduce energiu šetrit'. Pri 
kúpe malého elektrického bojleru 
möže döjst' k zbytočnému mišaniu 
elektriny, ked sa obsah bojlera stále 
udržiava teplý. 

Betrif vypfnanfm bojleru vyfaho-
vaním a zasúvanfm zástrčky nie je 
yarn-1i pohodlné. Tak som sa snažil 
vyrobit' čo najjednoduchšie zariade-
nie, ktoré dovol'uje zapínat bojler tla-
čidlom vždy len na obmedzenú dobu. 
Schéma časovača ovládaného tlači-
dlom je na obr. 1. 

Časovač möžeme vstavar do 
skrinky digitálneho časového spina-
ča, kde sa využije aj napájacia bast' 
elektroniky. Jedno zo zapojeni časo-
vého spinača je na obr. 2. Je tam 
napätie 24 V kvůli relátku. Toto napä-
tie som rozdelil Zenerovými diódami 
na 14 V a 10 V a tie2 som odstränil 
záloznú dobfjateřnú batériu. Taktie2 
som odpojil digitálnu Cast'. Na toto 
zapojenie priamo naviazuje zapojenie 
z obr. 1. 

Funkcia časovača z obr. 1 je na-
sledujúca: Po zatlačení tlačidla T1 dô-
jde k spusteniu monostabilného 
klopného obvodu s 10B. Dižka času 
vyplýva z časovej konštanty článku 

Obr 

R4, C2. Ak R4=4,7 MD a C2=470 pF, 
tak čas je asi 50 min. Treba pipette 
s tým, že v súčasnosti vyrábané elek-
trolytické kondenzátory majú väčši-
nou o 10 až 15 % menšiu kapacitu, 
ako majú uvedenú na puzdre. Boli 
predané tisíce Faradov, ktoré neexis-
tujú. To je charakteristické pre dneš-
nú dobu. Pre SMD „elyty' to je len asi 
5 %. Staré kondenzátory TESLA majú 
obyčajne väššiu kapacitu, ako majú 
uvedenú na puzdre. 

časovač sa může odpojif opětov-
ným stlačenlm tlačidla, alebo sa od-
pop vypršanfm nastaveného času. 
Jeho opětovné spustenie je možné 
jedným stlačením tlačidla, ale len 
v tom prfpade, ak predošlý cyklus ne-
bol ukončený uplynutím nastaveného 
času. Ak bol ukončený uplynutím na-
staveného času, je nutné tlačidlo za-
tlačit' dvakrát za sebou, aby sa rate 
zaplo. • 

10A sa pri stale zatlačenom tlači-
die stane astabilným obvodom s peri-
ódou asi 1,5 sekündy, čo vyplýva 
z časovej konštanty článku R1, Cl. 
Dye zatlačenia za sebou sa nemůžu 
prejavit' rýchlejšie, ako je perióda kmi-
tu. Možno je to nevýhoda, ale pred-
stavuje to aj určitú ochranu pred 
rýchlym nerozumným stláčaním tlači-
dla. Toto zapojenie bolo zrealizované 
s 10 556 v prevedenf CMOS. Funguje 
aj s bipolärnym 10 556, vtedy je po-
trebné pridat blokovacie kondenzäto-

napájanie +3 až +15V 

MUAMS 

1. časovač ovládaný tlačidlom. červenou farbou je vyznačené zapojenie 
s dvoma 10 555 

N 

vstup 

Obr. 2. Upravené zapojenie vyrábaného digitálneho časového spinača, 
napájacia čast 

Obr. 3. Boyer (vtavo) a tlačidlový 
časový spínač (vpravo here) 

rys kapacitou 10 nF na vývodoch /1 
10A a 3 10B proti minus. 

Fotografia realizovaného časové-
ho spfnača s pripojeným bojlerom je 
na obr. 3. 

Ján Vechter 

Generator 
neobvyklých zvuků 
Jedná se o zvukovou hříčku, jež 

vydává zvuky podobně zvukům dět-
ského flašinetu, které vznikají perio-
dickým drnkánfm do různě naladě-
ných kovových jazýčků pri otáčení 
kličkou. Na rozdíl od flašinetu však 
lze výšku jednotlivých tónů libovolně 
měnit řadou trimrů. Podle původního 
pramene zvuky připomínají abstrakt-
ní fee robotů nebo počítačů z vědec-
kofantastických filmů. 

Aby se ověřila funkčnost gene-
rátoru a zjistilo se, jaké zvuky vů-
bec vydává, byl jeho vzorek zhotoven 
na desce s plošnými spoji. Fotografie 
desky se součástkami je na obr. 7. 

Popis funkce 

Schema generátoru je na obr. 4. 
Generator obsahuje taktovací gene-
rator s 101, Johnsonův šítač 102, 
přeladitelný tónový generátor s 103, 
výstupni zesilovač s tranzistorem Ti 
a reproduktor SP1. 

Taktovací generator je zapojen 
jako multivibrátor s CMOS časova-
čem TS555 (101). Kmitočet taktova-
cího signálu lze trimrem P1 nastavit 
v rozmezí 1,25 až 14,7 Hz (perioda je 
tedy 0,8 s až 68 ms). 
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Taktovacím signálem se ovládá 
Johnsonův čitač 4017 (102) s výstu-
py Q0 až Q9. Vždy devět výstupů je 
v nízké úrovni L a jediný ve vysoké H, 
každým taktem se úroveň H posou-
vá na 'následujicí výstup. Když po 
devíti taktech úroveň H doputuje 
z Q0 na 09, desátým taktem se vrátí 
zpět na Q0 a celý cyklus se znovu 
opakuje. 

Výstup, který je právě v úrovni H, 
určuje výšku tónu generovaného tó-
novým generátorem s 103. Rovněž 
tento generátor je zapojen jako multi-
vibrátor s CMOS časovačem TS555 
(103). Výška tónu pro jednotlivé vý-
stupy efface se nastavuje trimry P2 
až P6, společně lze výšku všech tónů 
nastavit trimrem P7. 

Aby se pro deset výstupů Cade 102 
vystačilo s pěti trimry P2 až P6, jsou 
oddělovacími diodami D1 až D10 vý-
stupy propojeny do pěti dvojic. Jed-
notlivé výstupy byly vybrány do dvo-
jic náhodně tak, aby dobře vyšly 
plošné spoje. Pro větší efekt byly 
jako D1 až D10 použity LED, takže je 
vidět, který z výstupů Mace je právě 
aktivní (svítí LED připojená k výstupu 
s úrovní H). Diodami LED protéká 
jen malý proud (závislý na nastavení 
trimrů P2 až P6), a proto must být 
velmi účinné (typu 2 mA) nebo super-
svítivé. 

Je-li trimr P7 natočen na doraz 
doleva, lze trimry P2 až P6 nastavit 
výšku tónu 250 až 350 Hz, ve střední 
poloze P7 lze nastavit výšku tónu 
340 al 555 Hz a v pravě krajní poloze 
P7 lze nastavit výšku tónu 550 až 
1370 Hz. Rozumnou změnou hodnot 
součástek R4, R7 a C3 lze rozme-
zí nastavitelné výšky tónu mírně 
upravit. 

Nf signal z výstupu tónového ge-
nerátoru je veden přes zesilovač 
proudu s emitorovým sledovačem Ti 
do reproduktoru SPI. Reproduktor 
must mít impedanci alespoň 8 5-2 
a dobrou citlivost, protože při otevře-
ném T1 teče do reproduktoru jen 

hp,i21  
irri Ds 

07 r rr 
09 WAN De 

Sp?  

rl D 10 

P2 

Ok 

P3 P9 

•—• 

10k 1-10k 1 10k -- 10k 

R4 
2k 

103 
75555 8 r, 

7  pis 
FREKVENCE 6 I 

10k  6 THR 
R7  h --L__J 2 IR g 
2k2 

Ta 
Obr. 4. Generator neobvyklých zvuků 

malý proud určovaný predřadným re-
zistorem R6. 

Generátor je napájen hrubě stabi-
lizovaným ss napětím 9 V z baterie 
nebo ze síťového zdroje (adaptéru). 
Napájecí proud bez připojeného re-
produktoru je asi 2 mA, s reprodukto-
rem o impedanci 8 12 je asi 75 mA. 

Konstrukce a oživení 

Generátor je zkonstruován z vý-
vodových součástek na desce s jed-
nostrannými plošnými spoji. Obra-
zec spojů je na obr. 5, rozmístění 
součástek na desce je na obr. 6. 

Obr. 5. 
Deska 

s plošnými 
spoji 

generátoru 
neobvyklých 

zvuků 
(mat.: 1 : 1) 

Obr. 6. 
Rozmistěnl 
součástek 
na desce 
generátoru 
neobvyklých 

zvuků 

R 
RS 

3k3 

L 
TOOm 

R6 
100 

Scs 
100A/16 

J3 

BC 7-2S 

J2 0 

5P1 

J4 

ZEM 

Na desku osadíme součástky po-
stupně od nejnižšich (propojky, rezis-
tory) po nejvyšší (elektrolytické kon-
denzátory a LED). Nezapomeneme 
na tři drátové propojky zhotovení 
z odstřižených vývodů rezistorů, dvě 
z nich jsou pod 101 a 103! Mezi LED 
D1 až D10 a desku vložíme plastový 
distančrif sloupek (např. KDR5), aby 
jim zůstaly dostatečné dlouhé vývo-
dy a přitom byla definována jejich 
poloha. Všechny 10 vložíme do ob-
jímek - kvůli diagnostice a take kvůli 
tomu, abychom je případně mohli 
později použít jinde. 
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Obr. 7. Deska generátoru 
neobvyklých zvuků osazené 

součástkami 

Pokud jsme pracovali pečlivě, 
bude generátor fungovat na první za-
pojená. Zkontrolujeme, že vydává pe-
riodicky se opakující posloupnost 
deseti tónů. Pak podle svého vkusu 
pomoci trimrů P2 až P7 nastavíme 
výšku jednotlivých tónů a trimrem P1 
kmitočet opakování posloupnosti. 

Hodnoty naměřené na realizova-
ném vzorku jsou uvedeny v předcho-
zím textu. 

Seznam součástek 

R1 
R2, R3 
R4, R7 
RS 
R6 
P1 

P2 až P7 

Cl 
02, C4 
C3 
C5 

4,7 kf2/0,6 Wil %, metal. 
10 kf2/0,6 W/1 %, metal. 
2,2 kf2/0,6 W/1 %, metal. 
3,3 kf2/0,6 W/1 %, metal. 
100 f2/0,6 Wil %, metal. 
100 kf2, trimr ležatý, 
10 mm (PT10V) 
10 ki, trimr ležatý, 
10 mm (PT10V) 
4,7 pF/63 V, radiální 
100 nF, keramický 
100 nF/J/63 V, fäliový 
100 pF/16 V, radiální 

P, RAtTI C K it 
›PCielfR ONIKA 

At Radio 

D1 až D10 LED červená, 2 mA, 
5 mm 

Ti BC337-25 
101, 103 TS555 (CMOS, DIP8) 
102 4017 (DIL16) 
objímka precizní DIL8 2 kusy 
objímka precizní DIL16 1 kus 
plastový distanšni sloupek KDR5 
(0 7/3,6 x 5 mm) 10 kusů 

deska s plošnými spoji č. KE02T7A 

Elektronika Praktyczna, 9/2003 

Svítilna s LED 
s plynulou regulací jasu 
V současné době se v přenos-

ných svítilnách používají téměř vý-
hradně bile LED, protože již mají do-
statečný světelný tok a přitom jsou 
mnohonásobně účinnější net běžné 
žárovky (včetně halogenových). 

Na rozdíl od svítilen se žárovkou, 
které obsahovaly jen napájecí baterii, 
vypínač a žárovku, se svítilny s LED 
často vybavují různými elektronický-
mi obvody, které poskytují různé do-
plňkové funkce (blikáni, stabilizace 
a regulace jasu, dokonalé využiti ná-
boje baterie apod.). 

Vzhledem k tomu, že NA LED majá 
napájecí napětí okolo tří voltů a ode-
bírají relativně malý proud (desítky 
mA), používají se ve svítilnách nej-
rozmanitější zdroje - od jednoho su-
chého článku se zvyšujícím měničem 
přes dva nebo tři články až po devíti-
voltovou destičkovou baterii. 
V tomto příspěvku je popisována 

elektronika do malé kapesní svítilny, 

Obr. 8. Svítilna s LED s plynulou regulaci Jasu 

Pli1PRA ÚtJ 

d 

Vf atenuátor ATTA • Strrřevač osvetlenia s did-
kovým ovlädanim • Indikätor bouřky • Domácí 
vodárna (gokončeni) • Multiintervalové časo-
vé relé • Casovač pro osvit desek s plošnými 
spoji 

Váženi čtenáři, 

zasílejte nám jednoduchá 
vtipná zapojení, která však 
must být ověřená a funkční 
a nesmí obsahovat nedo-
stupné součástky. Dobrých 
a krátkých článků je stálý 
nedostatek. 

Redakce 

twonimmmmaminimi 

ve které je využívána jako napájecí 
zdroj destičková baterie o napětí 9 V. 
Výhodou této baterie je snadná mani-
pulace s ní a dostatečně velké nape-
tí, které dovoluje napájet z ní dvě bile 
LED zapojené do série, i když po vy-
bit( její napětí poklesne k sedmi vol-
tům. Aby mohl být co nejlépe využit 
nepříliš velký náboj destičkové ba-
terie, umožňuje elektronika svítilny 
podle potřeby plynule regulovat jas 
LED od nuly až do maxima. 

Schéma zapojeni *svítilny je na 
obr. 8. Kvůli dosaženi maximální 
účinnosti je jas LED regulován s vyu-
žitím pulsní šfrkové modulace. časo-
vač CMOS 555 je zapojen jako multi-
vibrator, který generuje obdélníkový 
signal se střídou plynule ovládatel-
nou potenciometrem P1 v rozmezí 
přibližně 1 : 100 až 100 : 1. Obdélní-
kovým signálem jsou ores spínací 
tranzistor Ti a předradné rezistory 
Rl až R3 buzeny bilé LED D1 až D6. 

Mechanické řešeni svítilny je po-
necháno na vůli konstruktéra. 

Elektronika Praktyczna, 6/2002 

erne 

OE In 

;se-

claz 
Tématem čisla 6/2009, které vychází začátkem 
prosince 2009, je elektronika v lékařství. Je pro-
bíráno EKG, kardlostimulátory, defibriläto-
ry, ultrazvuk, CT, MR atd. Stručně je zmíněna 
i akupunktura, TENS a magnetoterapie 



V-Ametr pro 
osobní počítač 

Stanislav Pechal  

Jednou z nejčastéjšich činností amatérského nebo profesionál-
ního elektronika je měření základních elektrických veličin - napětí 
a proudu. Změřeně hodnoty občas vyžadují podrobnější analýzu 
nebo zpracováni. V současnosti se téměř všechna data již zpraco-
vávají osobním počítačem, takže spojení počítače a měřicího pří-
stroje je poměrně taste. 

Popisovaný přistroj je jednoduchý 
dopiněk pro osobní počítač umožňu-
pc1 měření a záznam napětí i proudu. 
K počitači se připojuje prostřednic-
tvfm USB nebo standardního sério-
vého portu. Přístroj měří současně 
obě veličiny a sám volí vhodný roz-
sah měření. 

Cíl konstrukce 

V-Ametr vznikl na základě porov-
návacích testů prevodnfků A/D v jed-
noduchých mikrořadičfch. Postup-
ným dopiněním o obvody vstüpnfho 
děliče, zesilovačů, referenčního na-

VSTUPNIANALOGOVA ČÁST 

!RAPED 
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pětí a sériového rozhraní vzniklo jed-
noduché zařízeni velmi dobře použi-
telné v amatérské praxi. Při konstruk-
ci byl kladen důraz na výběr běžně 
dostupných nenáročných součás-
tek tak, aby si mohl přístroj postavit 
a oživit i průměrně zdatný amatér. 

Cilem nebylo vytvořit špičkový 
měřicí přistroj. Svoji jednoduchosti, 
odolností a vyhovující přesnosti však 
pině postačí pro běžná amatérská 
měření. Lze ho doporučit pro mšfen1 
při opravách, oživování a sběru většího 
počtu hodnot do souboru v počítači. 

Parametry přístroje 

Měřené veličiny: ss nebo efektivní 
hodnota st napětf a proudu. 

Počet napěťových rozsahů: 
8 (viz tabulka dale). 

Počet proudových rozsahů: 
4 (viz tabulka dale). 

Efektivní rozlišent převodníku: 
asi 9 bitů (±300 digit). 

Frekvence st napětí: do 1 kHz. 
Odpor napěťového vstupu: lo Mn. 
Odpor proudového vstupu: 

0,5 n nebo 5 n. 
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Přepínání rozsahů: automaticky. 
Přeptnánl ss/st: a utomaticky. 
Max. vstupní napětí: 330 V. 
Max. vstupní proud: 2 A 

(krátkodobě al 6 A) nebo 600 mA. 
Přesnost měření: 

1 % (podle nastaveni i lepši). 

Poznámka: Velikosti rozsahů nejsou 
odstupňovány po dekádách, ale jsou 
vždy přibližně trojnásobkem předcho-
zího rozsahu. 

Zapojení 

Zapojení mä několik samostat-
ných částí znázorněných v blokovém 
schématu na obrázku. 

Centrální řídicí obvod v tomto mě-
řicím přístroji zastupuje jediný inte-
grovaný obvod - osmibitový mikrora-
dič. Přes opticky oddělené rozhraní 
odesílá mikrořadič jednosměrně na-
měřené hodnoty do počítače. Z roz-
hraní USB je také zajištěno napájení 
celého měřidla. Aby byl přístroj pou-
žitelný v běžné praxi, je nutné v obvo-
du napájeni použít DC-DC měnič pro 
kompletní galvanické odděleni od po-
čítače. Společný nulový potenciál 
s osobním počItačem by silně omezil 
použiti měřidla. 

Hlavní analogová část je soustře-
děna kolem vstupního multiplexeru. 
Jeho vstupy umožňují volbu měření 
napětí ze vstupnlho děliče napětí nebo 
proudového bočniku. Dale je možné 
přepnout vstup měřidla na měření 
nulového napětí nebo vhodného refe-
renčního napětí. Za multiplexerem 
jsou ještě dva zesilovače, které pra-
cují bud' jako sledovač, nebo zesilo-
vač s definovaným zesilením. 

Pro maximální přesnost měření se 
využívá tzv. autokalibrace peed kaž-
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dým měřením. Mikrořadič změří a vy-
šle do počítače hodnoty odpovídající 
nulovému napětí a referenčnímu na-
pětí vhodnému pro zvolené zesíleni 
obou zesilovačů. Eliminuje se tím vliv 
kolísání vlastností obou zesilovačů 
a převodníku ND, který má jako re-

V 

com 

A 

32 

2 
-311-4 
TC2 IC3 

I. 

 o 

C 2 

U88 

ferenci použito napá eci napětf mik-
rořadiče. 

Ovládáni vstupů zajišťuje multi-
plexer U2 ve spolupráci s optickým 
spínačem MOS DT2. Při měřeni na-

pětí na menších rozsazích je sepnut 
DT2 a toto napětí je měřeno buď pří-
mo, nebo ještě se zvoleným zesíle-
ním. Pro vyšší napětí je měřená hod-
nota brána až z rezistoru R20 a DT2 
není sepnut. Při měření proudu je na-
pětí snímáno z rezistoru R31 přes 
ochranný rezistor R32. Diody 03 al 
D8 vytvářejí ochranu vstupů při jejich 
přetíženi větším napětím. Rezistory 
R18 a R32 zabezpečuji, že vstupy 
multiplexeru nebudou nikdy připojeny 
přímo na vstupní svorky měřiče. I když 
by pro měřeni malých napětí bylo 
lepší, aby multiplexer připojil vstup 
přímo, je vstupní dělič připojen vždy  
a napětí je znovu po vstupním děliči 
zesíleno. 

Nejvyšší referenční napětí 2,5 V je 
vytvořeno na integrovaném obvodu 
02. V děličích na rezistorech R21 22 
R24 jsou vytvořena další referenční 
napětí 1 V; 0,32 V; 0,1 V. 

Je-li nutné vstupní napětí zesílit, 
zapne mikrořadič jeden nebo oba ze-
silovače z integrovaného obvodu U4. 
Pokud nejsou optospinače DTI a DT3 
sepnuty, pracují oba operační zesilo-
vače jako sledovač se zesílením 1. 
Sepnutím optického spínače MOS se 
zapojeni změní na zesilovač s nasta-

Obr. 5. Deska s plošnými spoji 
(s procesorem Atmeh 
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veným zesílením daným zpštnova-
zebnimi rezistory. Kondenzátory C20 
a C21 zabraňuji zakmitávárd operač-
nich zesilovačů. 

Například pro napěťové rozsahy 
je možné vybrat z následujících kom. 
binacf (zesílení je pouze přibližné, 
protože je zanedbán vnitřní odpor 
spínačů): 

Rozsah DM Zesilovač 1 Zesilovač 2 

0,6 V 
2V 
5V 
11 V 
17 V 
36 V 
100 V 
330 V 

1/5,3 9,2x 3,2x 
1/5,3 9,2x lx 
1/5,3 1x 3,2x 
1/101 9,2x 3,2x 
1/5,3 lx lx 
1/101 9,2x lx 
1/101 lx 3,2x 
1/101 lx lx 

Proud se měří snímáním napětí 
na rezistoru R31. Zde je multiplexer 
přepnut do jediné polohy a měření 
menších proudů se zajisti pomocí za-
pnutých zesilovačů. Aby bylo možné 
měřit proudy v nejběžnějších rozsa-
zích, byla jako kompromisní odpor sní-
macího rezistoru zvolena velikost 
0,5 Q. Pak je možné krátkodobě mě-
řit až 6 A. Pozor! Při takovém proudu 
je snímací rezistor složený ze dvou 
paralelních 1 sz značné přetížený. Je 
nutné proto měřit jenom krätče. Při 
delším měřeni není vhodné překračo-
vat 2 A. 

Rozsah Zesilovač 1 Zesilovač 2 
220 (22) mA 9,2x 3,2x 
700 (70) rnA 9,2x lx 
2 (0,2) A lx 3,2x 
*6 (0,6) A 1 x 1 x 
*(krátkodobě) 

Pokud byste měření vyšších prou-
dů nevyužili a dáváte přednost měře-
ní menších proudů, je možné na po-
zici R31 osadit rezistor s odporem 
10x většfm - 5 Q. Pak se také deset-
krát zmenši rozsahy měření proudu 
- hodnoty uvedené v závorce. Zvole-
ná velikost rezistoru R31 se nastaví 
na vstupu mikrořadiče (viz dale). 

Schéma add části je velmi jedno-
duché. Řízeni přístroje zajišťuje, jak 
již bylo uvedeno, jediný obvod - 8bi-
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Obr. 6. Schéma "Idiot části s obvodem Microchip 

tový mikroradič. U zobrazené verze je 
použit výrobek firmy Atmel ATtiny26-L 
Kmitočet hodin určuje krystal XT2. 
Dioda D1 sloužf k signalizaci činnosti. 
Každé měření je signalizováno krát-
kým bliknutím. Cívka Li a kondenzá-
tor C19 filtrují napájecí napětí pro 
analogovou část mikrořadiče podle 
doporučeného zapojení. Výstupy A, 
B, C přepínají multiplexer, výstupy 
OA, OB, OC ovládajf optické spínače 
a výstupem OUT odcházejí sériová 
data do osobního počítače. 

Vstup zapojený přes rezistor R17 
definuje, jaká je hodnota R31. Pokud 
zvolíte vyšší proudový rozsah (menši 
odpor), připojte vstup rezistorem R17 
na nulové napětí. V opačném přípa-
dě zapojte R17 proti +5 V. 

Jediný analogový vstup je ozna-
čen AN. Protože napětí ze zesilovače 
U4 může mit jak kladnou, tak zápor-
nou polaritu, je ve vstupu zařazen dě-
lič R11, R12. Dva rezistory se stejnou 
velikostí odporu zajistí, že napětí do 
vstupu mikrořadiče má již správnou 
velikost a polaritu. Při tom se však 
posune nula. Způsob měření, při kte-
rém se autokalibruje, včetně měření 
nulového napětí, eliminuje případné 
nepřesnosti děliče R11, R12. 
V (Idiot části je ještě přidána část 

stabilizace napájecího napětí. Použi-
tý typ DC-DC měniče dával na výstu-
pu napětí větší než 6 V, proto velikost 
napájecího napětí upravuje stabilizá-
tor s malým úbytkem U6. Pro napáje-
ní analogových částí bylo potřeba 

u 

lit 2 

OUT 

i záporné napětí. To vytváří měnič U3 
v katalogovém zapojeni. 

Poslední částí V-Ametru je roz-
hraní k osobnímu počítači. Signal 
OUT je oddělen rychlým optočlenem 
DT4. Port USB zajisti napájení celé-
ho zařízení. Protokol komunikace na 
USB sběrnici není jednoduchý a pro 
jeho implementaci by bylo potřeba 
využit složitější mikroradič. Problém 
komunikace byl vyřešen použitím ob-
vodu U5 FT232BM (převodník z USB 
na standardní sériovou komunikaci), 
který je v katalogovém zapojení. Na 

Obr. 7. Deska s plošnými spoji 
(s procesorem Microchip) 
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Tab. 1. Format dat 

Přenášená informace 
Napěťový rozsah 

Nulové napětí 
Referenční napětí 
WITS napětí 
Proudový rozsah 

Nulové napětí 
Referenčni napětí 

Napětí na snímacím R 
Pozn. (1): Každá I Obitová hodnotaje přenašena ve 2 bajtech. Nejprve 6 bitů LSD, pak 4 bity NTS13 
Vyšší bity obou kit% vynulujte.  

Pozn. (2): Ox8E pro rozsah 2 A, Ox8F pro 600 mA 

_J 
Úvodní znak 
Ox8A 
Ox9A 
(N80 

Ox90 
Ox8E nebo Ox8F (2) 
Ox9E 
OxF8 

OxDS 

Hodnoty 
Znak 'A-1f 
32 změřených hodnot (1) 

32 změřených hodnot 
32 změřených hodnot 

32 změřených hodnot 
32 změřených hodnot 

32 změřených hodnot 

desce je připraveno i místo pro roz-
hraní na připojeni V-Ametru do sério-
vého portu COM. Součástky R2, R3, 
R7, Ti a CN1 při použití USB portu 
nemusíte osazovat. 

Jejich osazeni přichází do úvahy, 
jestliže nebudete chtít využívat USB. 
Pak byste neosadili U5, R4, R5, R6, 
C2, C3, C4, XT1. V tomto případě 
však nezapomeňte na to, že na vývo-
dy 1 a 4 konektoru CN2 musíte při-
vést napájeni 5 V. 

Verze pro procesor Microchip 

Ne všichni preferují mikroradiče 
Atmel. Protože na zkušební desce byl 
testován i mikrořadič PIC16F818 fir-
my Microchip, byla vytvořena verze 
V-Ametru pro ty, kdo dávají přednost 
těmto mikrořadidům. 

Zapojení je prakticky stejné. Liší 
se jen v drobnostech. Tento mikrořa-
die nemá vyvedené samostatné na-
pájeni analogové části, proto zde není 
filtr L1, C19. Rezistor volby proudo-
vého rozsahu R17 je zapojen přímo 
na +5 V. Při zvoleni menšího proudo-
vého rozsahu je potom nutné přerušit 
plošný spoj, který připojuje vývod 6 
mikroradiče na zem. 

Postup osazení a oživení 

Celé zařízeni se nachází na jediné 
jednostranné desce s plošnými spoji 
s 1 drátovou a 2 (nebo 3) SMD pro-
pojkami. Většina pasivních součás-
tek jev provedeni SMD. Výjimku tvoři 
rezistory, které určují přesnost hoto-
vého přístroje. Jsou to rezistory vstup-
ního děliče, děliče u napěťové refe-
rence a snímací rezistor proudu. 
Jejich přesnost by měla být lepší než 
1 %. Doporučuji je vybírat z vice kusů 
pomoci voltmetru a ohmmetru s vyš 
ši třídou přesnosti. 

sci=w-rni 

Obr. 8. 
Okno 

ovládactho 
programu 

Who 

+11.9 V • 
1 

+0.0 mA h OE 

Mikrořadič můžete osadit do des-
ky již naprogramovaný nebo jej na-
programovat sériovým režimem pro-
gramování (ISP). Po osazeni všech 
součástek připojte mezi vývody 1 a 4 
konektoru CN2 napětí ze zdroje +5 V. 
Odběr by se měl pohybovat kolem 
60 mA. Při naprogramovaném mikro-
řadiči začne pravidelně asi dvakrát za 
sekundu blikat kontrolní LED. 

Po co nejpečlivějšim výběru rezis-
torů R18 až R20 a R31 můžeme při-
stoupit k nastavení referenčních na-
pětí. Nejprve zkontrolujte, zda je na 
D2 napiti 2,5 V. Pro obvod referenč-
ního napětí uvedený v rozpisu mate-
riálu (LM336) bude asi nutné dostavit 
napětí malou změnou R33 nebo R34. 
Pokud byste měli k dispozici lepši re-
ferenci (např. LT1009CZ od Linear 
Technology), pak rezistory R33 a R34 
nemusfte vůbec osazovat. 

Postupně kontrolujte napětí na re-
zistorech R21 až R23. Zde by se 
měla objevit napiti 0,1 V; 0,32 V a 1 V. 
Pomoci přesného referenčního volt-
metru se pokuste tato napětí dostavit 
tak, aby byla co nejblíže uvedeným 
hodnotám. 

Popisovaná kalibrace však nerd 
nezbytně nutná. Nemáte-li možnost 
vybírat přesné rezistory, je možné 
použít běžné součástky. Přístroj pak 
nebude mit velkou vlastni přesnost. 
Porovnáním s jiným přesným měři-
cím přístrojem můžete však jeho přes-
nost zlepšit pomocí tzv. softwarové 
kalibrace (viz dále). Softwarová kali-
brace má drobnou nevýhodu v tom, 
le V-Ametr bude vyžadovat přenáše-
ní kalibračního souboru na každý po-
čítač, se kterým bude spolupracovat. 

Programové vybavení 

Programové vybaveni je složeno 
ze dvou spolupracujících částí. Pro-
gram v mikrořadiči uskutečňuje jed-
notlivá měření a posílá data do počíta-
če. Každá hodnota je měřena celkem 
32x v průbšhu 20 milisekund. Data 
jsou odesílána po blocích rychlosti 
19,2 kBd ve formátu - viz tab. 1. 

Program včetně zdrojových kódů 
je k dispozici pro mikrořadiče ATfi-
ny26L i pro PIC16F818. Pro mikroia-
dič ATtiny26L byl zdrojový program 

napsán ve vývojovém prostředí „AVR 
Studio e. Při případném překladu 
vypněte optimalizace překladače. 
PIC16F818 má zdrojový kód vytvoře-
ný v asembleru. Během programová-
ní nastavte pojistky v mikrořadiči tak, 
aby pracoval s krystalem 6 MHz, WDT 
vypnut a měl povoleny RESET. 

Aby přistroj spolupracoval s PC, 
musíte spinit dva předpoklady: 

Při použiti sběrnice USB zkontro-
lujte, zda váš operační systém má 
vestavěné ovládače VCP pro převod-
ník Většina nových systé-
mů by měla ovládače instalovat sama, 
pro další systémy je naleznete na 
stránce www.ftdichip.com. 

Připojený V-Ametr se při správné 
funkci objeví jako další sériový port 
počítače, col můžete zkontrolovat 
v „Ovládacfch panelech", ve „Správci 
zaffzenr, v části „Party'. 

Na počítači musí běžet program 
pro zobrazeni měřených dat. Můžete 
si ho samozřejmě napsat sami podle 
svých představ nebo použít tento při-
pravený program pro Windows. 

Uvedený program pro osobni po-
čítač je velmi jednoduchý. Není nutné 
jej instalovat. Stačí umístit program 
do vhodného adresáře a spustit. Před 
spuštěním nejprve připojte V-Ametr 
k počítači a zkontrolujte, je-li nový 
COM port instalovaný v systému. 
V případě, že program najde v pra-
covním adresáři soubor ,VAmetUSB. 
car, dokáže z tohoto souboru vyčíst 
kalibrační konstanty pro jednotlivé 
rozsahy. Jedná se o textový soubor, 
který mä v prvním řádku 12 celočísel-
ných násobících konstant pro jednot-
livé rozsahy. Každá konstanta mä 
4 číslice s pomyslnou desetinnou 
čárkou za pivní číslicí, tzn. číslo 1000 
představuje konstantu 1,000. Pořadí 
konstant by mělo být zřejmé po na-
hlédnuti do připojeného ukázkového 
souboru. Načtení kalibračního sou-
boru je signalizováno hlášením ,car 
v části ,Specification". 

Složitější zpracování dat je přesu-
nuto do osobního počítače. Každé 
měřeni na určeném vstupu multiple-
xeru je předáváno jako 32 hodnot 
změřených převodníkem ND mikro-
radiče v době 20 milisekund. Po přije-
tí bloku dat je nejprve vypočítána 
hodnota odpovídající nulovému a re-
ferenčnímu napětí (aritmetickým prů-
měrem). Pak se odečtením hodnoty 
pro ,nulu" od 32 hodnot pro vstupní 
napětí urči, zda jde o stejnosměrné 
nebo střídavé napětí. Vlastní výpočet 
efektivní hodnoty probíhá podle vztahu: 

Lief — 

Na závěr se velikost zobrazeného 
napětí up avl porovnáním se změře-
nou hodnotou referenčního napětí, 
započítáním vstupního děliče (nebo 
velikosti snímacího odporu proudu) 

13 



Obr. 9. Fotografie osazené desky prototypu přístroje 

a případně i kalibrační konstantou z na-
čteného souboru. 

Programy (ze stáhnout na strán-
kách www.aradio.cz 

Pan Cyril Hrubiš připravil verzi pro-
gramu pro uživatele Linuxu na strán-
kách metan.ucw.cz/vameter 

Možné úpravy 

Perioda pro měřená hodnot vstup-
ního napětí byla zvolena 20 mili-
sekund. Potlačí se tím vliv nainduko-
vaného rušení s kmitočtem 50‚Hz při 
měření stejnosměrných veličin. Take 
se předpokládá, že nejčastěji amatéři 
měři střidevé napětí o frekvenci sítě. 
Budete-li chtít měřit vyšší kmitočty, 
bylo by vhodné upravit měřicí interval 
na kratší dobu a take zmenšit kapaci-
tu C20 a C21 ve zpětné vazbě. 

Rozsáhlejší experimentováni se 
nabízí v oblasti (rani proudů. Je-
den zvolený snímací rezistor pro mě-
řeni proudu je kompromisem, který 
omezuje rozsah měřeného proudu. 
Pokud by se některý z volných vývo-
dů mikročadiče využil na ovládání 
bočniku, bylo by pravděpodobně mož-
né pomoci moderních spínacích sou-
částek MOS měnit velikost proudového 
bočraku. Rozsah měřeni proudu by 
pak vzrostl podobně, jako je to u mě-
ření napětí. 

Mechanická konstrukce 

Všechny součástky včetně konek-
torů jsou umístěny na desce s ploš-
nými spoji. Výjimkou jsou pouze tři 
vstupní měřicí zdířky. 

Vzorky měřidla byly vestavěny do 
plastové krabičky KP19A nebo UK52P. 
Bohužel, tato krabička není dostatečně 
vysoká na pohodlné umístění vstup-
ních zdiřek. Ty je nutné zkrátit a pod-
ložit izolací, aby se banánek měřicího 
kabelu nedotýkal součástek na des-
ce. Potřebné otvory do krabičky byly 
vytvořeny stylem ‚přilož, odměř a pak 
řež (nebo vrtej). 

Použijete-li rozměrnější a lepší 
zdířky na vstupu, bude vhodnější elek-
troniku vestavět do větší plastové 

krabičky. V prostornější krabičce pak 
bude možně zařadit do proudového 
vstupu i ochrannou tavnou pojistku. 

Seznam součástek 

Společné - klasické součástky 

R18 8,2 Mg <1 % R0207 
R19 1,8 Mn, <1 % R0207 
R20 100 kn, <1 % R0207 
R21 100 n, <1 % R0207 
R22 220 n, <1 % R0207 
R23 680 n, <1 % R0207 
R24 1,5 kn, <1 % R0207 
R31 1 nebo 10 (2, <1 % 2 W 

2 kusy paralelně (viz text) 
U2 4051 
U3 ICL7660 
U4 TLC272CP 
U6 LES() 
XT1, XT2 6 MHz 
D1 LED, 3 mm 
D2 LM336-2,5 
D7, 08 BZX55-5V1 
DT1 až DT3 KAQV214 
DT4 6N137 
PW1 QDC1WDIL5/5 
CN1 CANON 9 FEMALE do desky 
CN2 USB typ 8 konektor do desky 
Vstupril zdířky, 3 kusy 

Společné - SMD součástky 

R1 
R2 
R3 
R4, R5 
R6, R9 
R7 
R8 
R10, R27 
R11, R12 
R13, R17 

R14, R16 
R15 
R25, R26 
R28 8,2 kn, 0805 
R29 1,0 kn, 0805 
R30 2,2 kg 0805 
R32 4,7 kg 1206 
R33, R34 4,7 kn, 0805, podle 02 
R35 1,2 kn, 0805 
zkratovaci propojka O n, 1206, 2 (3) ks 

1,5 kn, 1206 
4,7 kn, 0805 
3,3 kn, 1206 
27 n, 1206 
1,5 kn, 0805 
470 n, 0805 
1 n, 0805 
1 kn, 1206 
2,2 kn, 0805 
10 kg 0805 
umístění R17 - viz text 
820 n, 1206 
820 Q, 0805 
12 kg 0805 

Cl, C4, C6, 
C11 al C15 100 nF, keram., 0805 
C5, C7 100 nF, keram., 1206 
C2, C3, 
C8, C16, 
C17, C18 10 pF/10, SMD, tantal. 
C9, C10 22 pF, keram., 0805 
C20, C21 1 nF, keram., 0805 
U5 FT232BM 

T1 
D3 až D6 

pouzdro TQFP32 
BC847, SOT23 
4148 

Součástky pro verzi ATMEL 

C19 100 nF, 1206 
Ul ATtiny26L-8PU, DIL20 
Li 10 pH .._ 

Součástky pro verzi MICROCHIP 

C19 100 nF, 0805 
Ul PIC16F818-1/P, DIL18 

Závěr 

I když prvotním účelem při vývoji 
tohoto zařízení nebyl původně samo-
statný měřici přístroj, postupnými testy 
a doplňováním zapojení vzniklo zaří-
zeni použitelné pro běžnou amatér-
skou praxi. Jeho uveřejnění nabízí 
elektronikům možnost výroby voltme-
tru a ampérmetru s možností vlast-
ních úprav a modifikaci. 

Jednou z výhod je především spo-
jení s počítačem a přímý záznam na-
měřených dat do souboru. Zpracová-
ní získaných dat a vytváření různých 
grafů po importu dat do programu, 
jako je Excel v MS Office nebo Calc 
v OpenOffice.org je pak velmi snad-
né. Další výhodou je možnost měřit 
při vhodném zapojeni současně veli-
kost napšti i proudu. 

• 
Po užitá I iteratura 

www.atmeicom 
www.microchip.com 
www. ftdichip. com 
www.cosmo-ic.com 
www.intersitcom 
www.datasheetcatalog.com 
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Digitální hodiny CMOS rNBRALI JSME NA) 

s volitelnými displeji LED Dic OBÁLKU  
Martin Smolka, Richard Vacula 

Digitální hodiny CMOS mají volitelní displeje LED, což zname-
ná, že si je lze postavit ve dvou provedeních. S klasickými červe-
nými 7segmentovými displeji (45 mm) nebo se zelenými displeji 
PT035 složenými z diod LED s výškou číslic 85 mm. Diody LED si 
však budete muset sami zapájet. Obě provedení stavebnice nalez-
nete na www.tipteu pod označením PT011B. 

Popis zapojení 

Napájecí zdroj se skládá z head-
nth° kondenzátoru C6, dvou pomoc-
ných keramických kondenzátorů C4 
a C5 proti rozkmitáni stabilizátoru, 
a samotného stabilizátoru 7812 (IC9), 
který neumožní do dalších obvodů 
hodin pustit větší napětí, než je 12 V. 
Na napájecí svorky hodin můžete ph-
pojit i 18 V, aniž by se zničily obvody. 
V případě, že obvod 7812 lépe uchla-
dIte (přídavný malý chladič na pouzd-
ro TO-220), můžete napájecí napětí 
bez obav zvýšit až k 25 V. Hodiny 
jsou vybaveny obvodem pro zálohu 
času pro případ výpadku napájení. Je 
realizován připojením devitivoltové bate-
rie přes ochrannou diodu D7 za stabi-
lizátor 7812. Dioda D7 zabrání nabí-
jeni baterie, pokud je do hodin opět 
přiváděno extern( napájecí napětí. Ba-
terie 9 V se připojuje ,patentkott na 
vývody B±. Na B-h připájejte červený 
vodič, na B- černý vodič. 

Základním prvkem oscilátoru ho-
din je integrovaný obvod 4060 (ICI) 
vyvinutý speciálně pro časové aplika-
ce. Jde o 12bitový Mae s vestavěný-
mi invertory pro konstrukci oscilátoru 
s krystalem (jinak většinou realizova-
ného pomoci hradel NAND zapoje-
ných jako invertory). Výstup osciláto-
ru je připojen na 14stupňový 12bitový 
čitač, u jehož posledních 11 stupňů 
je indikováno napinění logickou hod-
notou na výstupech Q4 až Q14. Jako 
každý šítač lze i tento využit pro úče-
ly dělení kmitočtu. Tak dostaneme na 
výstup 014 z původních 32,768 kHz 
hodinového krystalu nižší takt o frek-
venci 8 Hz. To je ovšem stále příliš 
vysoký kmitočet. Pro čítáni minut jej 
budeme muset dále dělit. Kapacitnim 
trimrem CT1 můžeme jemně doladit 

Obr. I. 
Rozmístění 
segmentů 

displeje LED 

10) 

kmitočet a tim i seřídit rychlost hodin 
v případě, že se budou opožďovat hi 
zrychlovat oproti reálnému času. 

Dělení signálu má na starosti de-
kadický čítač 1 z 10, 4017. Za podmín-
ky, le je vstup ENABLE (13) a RE-
SET (15) připojen k zemi (log. 0), se 
při každém impulsu na vstupu CLOCK 
(/4) navýší stav čítače vždy ojeden 
a na příslušném výstupu 00 až Q9 
se objeví log. 1. Je-li stav čítače 5, 
naměříme na výstupu 05 log. 1 a na 
všech ostatních výstupech log. 0. Při 
přetečent (10. cyklu) se na výstupu 
CARRY OUT (12) na chvíli objeví log. 0 
a stav čítače se vynuluje. Kmitočet 
na CO je tak roven 1/10 kmitočtu na 
vstupu CLK. Tak získáváme děličku 
kmitočtu 1: 10, ve schématu obvod 
IC3. Pro získáni minutového pulsu 
však musíme 8 Hz signál vydělit 480, 
prvním obvodem IC2 jsme dělili pou-
ze osmi. Proto za obvodem IC2 ná-
sledují další dvě <lefty využívající 
stejný CMOS obvod 4017. IC2 je za-
pojen jako dělička 1: 8 (nejprve 8 Hz 
signál dělíme na 1 Hz, abychom mohli 
indikovat diodami LED LD1 a LD2 
sekundy) a čítací cyklus je uměle 
zkrácen na 8 stavů. Jelikož devátý 
výstup je přiveden na vstup RESET 
- při posunu na hodnotu 8 (nesmíme 
zapomenout na hodnotu 0, osmička 
je tedy už devátým stavem, který vy-
užijeme pro aktivaci RESET) se na 
Q8 a díky propojení i na RESET ob-
jevuje log. 1 a šítání probíhá nanovo. 
Na jakémkoli výstupu 00 až 07 tak 
bude kmitočet roven 1/8 kmitočtu na 
vstupu CLK. Jako výstup vyděleného 
signálu je vybrán Q7, propojený se 
vstupem CLK IC3, který děli deseti 
a běží tedy v pčirozeném nezkráceném 
cyklu. Při přetečení (10. cyklu) se na 
CARRY OUT objeví impuls, který při-
vádíme na poslední obvod ze série 
Min. Obvod IC4 tak dělení dokončí 
a na jeho výstupu již naměříme minu-
tový puls. U IC4 je nastaven dělicí 
poměr na 1: 6. Postup zkrácení číta-
cího cyklu je stejný jako u IC2, jen 
místo 9. výstupu (Q8) používáme pro 
aktivaci RESET výstup sedmý (06). 
Vydělený signál můžeme vést dále 

z výstupů Q0 až 05, přičemž je opět 
zvolen poslední možný (Q5). Nyní si 
zrekapitulujeme všechna děleni 8 Hz 
signálu. Nejdříve jsme dělili 8, poté 
10 a nakonec 6. Jak víme i z mate-
matiky, pořadí členů podílu je libovol-
né a na výsledku se nic nemění. Pro 
jednodušší pochopeni tedy signál dě-
líme 8, 6 a 104 8 Hz/8/6/10 4 8 Hz/ 
/8/(6 x 10) 4 8 Hz/8 = 1 Hz, 1 Hz/60 = 
= 1/60 Hz. Signálu nesoucímu minu-
tový puls záměrně zvětšíme impe-
danci o 100 kf2 zapojením rezistoru 
R2 do jeho cesty, čímž v případě po-
třeby dáme přednost signálu s nižší 
impedancí. Signál pro nastavení hodin, 
který v cestě žádný rezistor nemá, je 
tvrdším zdrojem napětí, a proto je 
v případě stisknutí některého z tlačí-
tek pro nastavení času upřednostněn 
před minutovým pulsem. 

Minutový puls postupně naplňuje 
dekadické čítače se 7segmentovým 
dekodérem 4026. Obvod obsahuje 
5stupňový dekadický Johnsonův čf-
tač a dekodér na sedm segmentů 
k buzeni čfsticového displeje. Cítač 
čítá náběžnou hranou hodinového im-
pulsu (vstup CLK), pokud je signál 
blokování hodin Cl (clock inhibit) v L. 
Při Cl = H (HIGH - log. 1) je vstup 
CLK blokován a čítání tedy deaktivo-
váno. CO (carry out) pomáhá indiko-
vat napiněni čítače (tzv. přetečenf), 
kdy zobrazujeme číslo 9 a na vstup 
Mahe CLK přivedeme další puls - pak 
se vynuluje čitač a změní log, stav na 
výstupu CO. Displej zobrazuje v pří-
padě, že na vstup DEI (aktivace dis-
pleje/display enable in) přivedeme H. 
Dekódované segmenty pak mají úro-
veň H. Pro DEI = L (LOW - log. 0) 
jsou všechny výstupy segmentů v L 
nezávisle na stavu čítače (displej pak 
zhasne a nezobrazuje žádné číslo). 

2005-34 el- ME 
_ 

r-e till!!!!!4 

Obr. 2. Pohled na uchyceni objímek 
pro zasunuti červených displejů 
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Tak je možné aktivovat displej jen 
v připadš, kdy to potřebujeme, čehož 
využijeme například pro zhasínáni 
nuly desítek hodin v časech 0 : 00 až 
9 : 59. DEO (display enable out) pou-
ze sleduje stav na DEI, my tento vý-
vod nevyužíváme. 
V předchozím odstavci jsme se 

pro lepší pochopení zapojení hodin 
věnovali samotnému obvodu 4026, nyní 
se vrátíme zpět k minutovému pulsu, 
budeme sledovat jeho cestu a dělent. 

Přes rezistor R2 přivádíme minu-
tový puls (kmitočet 1/60 Hz) na vstup 
CLK obvodu IC5, který čítá a zobra-
zuje jednotky minut od nuly do devíti. 
Při přetečent, což je skok čltače 
z devítky na nulu, se změní log, hod-
noty z L na H (náběžná hrana) na vý-
stupu CO, který je napojen na vstup 
CLK obvodu IC6. Ten zajišťuje čítání 
a zobrazování desitek minut. Náběž-
ná hrana, kterou vyšle předchozí čí-
tač při pfetečenf, tak způsobí skok 
o jedničku nahoru na šítači IC6 - de-
sítek minut. 

Signál, který je přiváděn na CLK 
IC6, je tak desetinásobně nižší frek-
vence (1/600 Hz), než tomu bylo 
u minutového pulsu. Jak známo, de-
sítky minut známe pouze do šedesá-
ti. Potřebujeme přirozený cyklus čita-
če 0 až 9 zkrátit na 0 až 5 (bylo by 
nelogické sledovat na hodinách na-
příklad 12:76). K tomu využijeme 
funkce vstupu RES (reset, aktivní při 
H). Přivedením log. 1 zapříčiníme vy-
nulováni Made a jeho opětovné čítá-
rd. Ale jak udělat reset zrovna při po-
kusu o načtení čísla šest? Pomoci 
třivstupového hradla AND realizova-
ného z diod D1, D2, D3 a R4. Katody 
diod považujme za vstupy, spojení 
anod s R4 za výstup. Funkci reset vy-
volá pouze úroveň H. Výstup hradla 
je napojen přímo na reset (RES IC6), 
takže reset nastane v případě, te na 
všech vstupech hradla bude úroveň 
H - což je podmíněno tím, że budou 
buzeny najednou segmenty E, F, G, 
na které jsme katodami diod napoje-
ni. Aby v jednu chvíli svítily tyto seg-
menty, potřebujeme zobrazovat bud' 
číslo šest, nebo osm. U čitače tyto 
podmínky spiní dříve číslo šest nežli 
osm, takže reset nastane při pokusu 
o zobrazení čísla šest. Dříve, než se 
vůbec stihne číslice šest zobrazit, 
však obvod vynulujeme a enact cyk-
lus začíná znovu od nuly. 

Ted se dostáváme k velmi zajima-
ve vlastnosti obvodu 4026. Asi bude-
te přemýšlet nad tím, jak se puls indi-
kující přetečent (výstup CO) vyskytne 
i přes to, že jsme čítací cyklus násil-
ně zkrátili. Vysvětlení je prozaické. 
Stab pozorovat chováni výstupu CO. 
Při stavu čltače od 0 do 4 na něm na-
měříme úroveň H, zatímco od 5 do 9 
L. Vstup CLK reaguje pouze na náběž-
nou hranu, tedy změnu stavu z L na 
H. Pokud tedy obiod 4026 vynulujeme 
ve chvíli, kdy zobrazuje čísla 5 až 9, 

Obr. a Schema 
zapojení hodin 

3838328'888 8 

nie. e 

ONO 

le 
8628388bn 3 

re 

+1+ 

2`? 

z 
o 

EOE 

o 
z 

z 

o 

111-azI 1 
852938t3'888 8 

a z 

98£ZO 

H 9 

o 
O 

55 

VIOL 

B9n 

'5 Ial 

1-1-Hz11-1-
3člarcigógggš n. 

O. 
Gan .3 0 

SA 

O. 
oar, cis- LOA 
Bi = e 

94 8 " 24 

O. 
00A 08/ SSA  

= 2 
a. 

OCA ssA  
91. = 2 

can esA  
= e 
o. 

GOA ON SSA  
9t 8 

a. 
oun SSA  
L 

lo z o 

DOC 0.4.14400ca< 

o 

Ea 0l1/OIL 

a 
 N Io  

>101. 

 CI ON 
z 

in 

NO 
OWO 
=00 wO0cott 

8PIVNL 

50 elide-

O 

220 
DOU 0 u. 0 0 co .s 

NOE o 
90 BP MI 

 oce. 

a 
o 

o 
z 

Os 

lasczoa 



CICOE-OE're-A—F-G—TII PR a P31311B =KM 
c r t. Ell TIDE IN CZECHIA 

(T u. U? 
T2 

Obr. 4. Deska s plošnými spoji hodin 

na výstupu CO se změní stav z L na 
H (při zobrazování nuly, která se ob-
jeví po nulováni, je na CO úroveň H). 
Tím vznikne náběžná hrana, kterou 
můžeme použít pro čítáni dalšího 
stupně. Ovšem v případě, že obvod 
vynulujeme při čísle 0 až 4, žádná 
změna na CO nenastane, stále zů-
stává úroveň H. Toto chování výstu-
pu CO se nám velmi hodf, protože 
díky němu vznikne po čísle pět (IC6 
desítky minut) na CO nástupná hra-
na, která posune stav šítače IC7 (jed-
notky hodin) o jedničku. CO IC6 a CLK 
IC7 jsou pochopitelně propojeny. 

Dostáváme se k čítání samotných 
hodin. Jednotky hodin potřebujeme 
čítat buďto do 9 (9:59), nebo do 3 
(23:59). Desítky hodin (24 h mód) čí-
táme pouze do dvou (23:59). Pod-
mínky reset jsou tentokrát trochu ná-
ročnější. Je jasné, le po čase 23:59 
chceme zobrazit 0:00. U jednotek 
minut nastane opětovné čitánf po de-
Ace, u desítek minut máme zkráce-
ný cyklus, takže po pětce bude také 
nula. Ovšem u jednotek hodin a desí-
tek hodin musíme zabezpečit, že se 
vynuluji jejich šitače/budiče IC7 a IC8 
v připadě, že by se na jednotkách ho-
din mělo zobrazit číslo 4 a na desít-
kách hodin číslo 2. (24:00 vynulovat 
na 0:00). Opět využijeme hradla AND 
sestaveného z diod a rezistoru (D4, 
D5, D6, R5). 
U desítek hodin (IC8) využíváme 

funkce vypnutí displeje pro časy 0 : 00 
až 9 : 59. V připadě verze se zásuv-
nými displeji nulu pouze potlačujeme 
(způsobeno velkým zatížením obvo-
du displejem). U verze s většími dis-

pleji PT035 postavenými z hranatých 
diod se vypíná nula, samotné obvody 
4026 jsou totiž minimálně zatíženy, 
jelikož na displejích PT035 jsou budicí 
tranzistory a signály z 4026 jsou přivá-
děny pouze na jejich báze. 

Ke zhasnutí displeje potřebujeme 
na DEI IC8 přivést logickou nulu, a to 
pouze v případě, že by jinak byla na 
displeji vykreslena nepotřebná 0. Na 
desítkách hodin se střádají pouze tři 
čísla: 0, 1, 2. Nulu zobrazovat ne-
chceme. Když si představíme, které 
segmenty displeje se pro zobrazení 
těchto číslic využívají, zjistíme, že 
nula mä jedinečný pouze segment F 
(který není u jedničky ani dvojky bu-
zen). Využijeme jej k otevření tranzis-
toru T1, kterým svedeme vstup DEI 

MARTIN.] 
PICKARD 

SIJOL,Kri 
Ktalti 

k zemi, tedy do úrovně L. R8 zabez-
pečuje přiváděni úrovně H v připadě, 
že T1 není sepnut. 

Když už jsme u tranzistorů, zmíní-
me se také o funkci T2. Na výstupech 
QO až Q7 obvodu IC2 bezproblémo-
vě naměříme signal o frekvenci 1 Hz 
a stfidš 1: 7 (H : L). Tyto pulsy jsme 
využili pro indikaci sekund dvěma LED, 
které jsou umístěny mezi hodinami 
a minutami. Abychom IC2 nepřetěžo-

přivádfme signal 1 Hz z výstupu 
Q7 na bázi T2, který spina samotnou 
dvojtečku složenou ze dvou diod LED 
v sérii s rezistorem R7. 

Obr. 5. Fotografie desky s plošnými 
spoji hodin 
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Obr. 6. Fotografie desky s plošnými spoji hodin 
- strana spojů 

Stavebnice se dodává buďto se 
sériově vyráběnými červenými dis-
pleji s výškou číslice 45 mm, nebo 
stavebnici PT035 umožňující sesta-
ven! větších 85 mm vysokých disple-
jů zelené barvy. Obě varianty jsou se 
společnou katodou - jednotlivé seg-
menty se budí kladným napětím. 

Zásuvný displej PT035 

85 mm vysoké displeje, kde je jed-
na číslice utvořena ze 140 kusů zele-
ných diod LED, které se pájejí na do-
dané desky. Každý spoj je navržen 
pro dvě číslice a oddělovací dvojteč-
ku - před stavbou jednu dvojtečku 
uřežte (za jednotkami minut). Ke spo-
jení desek jsou na desce vytvořeny 
pájecí plošky. Před spájením doporu-
čuji desky obrousit tak, aby pájecí 
plochy dosedaly těsně k sobě. 

Desky lze po postaveni jednoduše 
uchytit k sobě pomoci 4 šroubů M3 
a 12 matiček. Vodivé spojeni jednotli-
vých segmentů mezi deskami je však 
nutné realizovat izolovanými vodiči. 
K displejům se dodává jednořadá lá-
mací objímka, kterou můžete použít 
pro připad, že budete chtit displeje 
kdykoli a bez potíží odpojit. Provozni 
napětí displejů je 10 až 13,5 V; pokud 
hodiny napájíte v rozmezí tohoto na-
pětí, můžete kladný 01 displejů pro-
pojit s vývodem + na napájecí svor-
kovnici hodin. V případě, že jsou hodiny 

Obr. 8. Mechanická konstrukce s displejem PT035 

Obr. 7. Fotografie desky zásuvného displeje PT035 

napájeny napětím vyšším než 1a5 V, 
můžete připojit napájeni displejů na 
výstup stabilizátoru napětí, tedy třetí 
vývod IC9 (přivedený také na katodu 
diody D7). 

Konstrukce 

Deska s plošnými spoji je jedno-
stranná o rozměrech 167 x 56 mm, 
Veškeré součástky kromě diod LED 
a objímek pro displeje se osazuji klasic-
ky ze strany součástek. Ke stavebnici 
jsou dodävany objímky pro integro-
vané obvody, takže pokud nevlastní-
te mikropáječku, nemusíte se bát zni-
čeni obvodů. Jako prvnl zapájejte 21 
propojek na DPS. Pak pokračujte od 
nejnižších součástek az po ty nejvyš-
ší. Nakonec, pokud se jedná o verzi 
s normálními displeji, zapájejte ze 
strany spojů jednostranné objímky na 
pozice DIS1A až DIS4B a diody LED 
dvojtečky (LD1, LD2). Nyní můžete 
opatrně osadit displeje do objímek 
podle klíče na desce - tak, aby tečky 
na displejích byly orientovány stejně 
jako cínové plošky na desce. Objím-
ky zajišťuji jednoduchou odnímatel-
nost displejů a tim v případě potřeby 
přístup k samotné desce. 

Pokud budete připojovat displeje 
PT035, součástky LD1, LD2, R7, R9 
a T2 se na hodinách neosazuji, pou-
ze se propojí zdířky „DVOJTECKAI 
(pod stejným označením na obou 

spojích). Nezapomeňte propojit také 
GND mezi displeji a hodinami. Jed-
notlivé segmenty, jak už bylo uvede-
no výše, je nutně propojovat vodiči, 
které buď oboustranně zapájíte, nebo 
na stranu u hodin připojíte k protiku-
su objímky a poté pouze propojíte, 
budete-li chtít v budoucnu desku ho-
din od displejů jednoduše odpojit 

Při pečlivě stavbě musí hodiny 
fungovat na první zapojení. Po připo-
jení na napájecí napětí se zobrazí 
čtyři nuly, první bude v případě pou-
žití běžných displejů pohaslá. Správ-
ný čas se nastavuje tlačítky Si až 
S3, S1 posouvá čas dopředu nejrych-
leji, S3 naopak nejpomaleji. Pokud 
nebude čas přesný, můžete doladit 
kmitočet pomoci kapacitního trimru 
CT1. Nad LD1 jsou umistěny plošky 
pro připájeni poutka pro zavěšení na 
zeď. 

Přejeme vám příjemnou stavbu, 
a pokud si s něčím nebudete vědět rady, 
ptejte se prostřednictvím našfinterneto-
vé poradny (http://stayebnice.tipa.eu) 
nebo přes komentář ke stavebnici na 
studentském magazínu (www.postreh. 
com). Spousta z vás se prostřednic-
tvím e-mailu ptá na totéž, zveřejnění 
vašich dotazů nám ušetří čas, který 
pak můžeme věnovat vývoji dalších 
zařízení. 

Seznam součástek 

R1 
R2 
R3 al R6, R8, 
R7 
CT1 
C2 
C3 
C4, C5 
C6 
D1 až 07 
C11 
T1,T2 
LD1, LD2 
IC1 
IC2 až IC4 
ICS až IC8 
IC9 
Si až S3 mikrospínač 
K1 svorkovnice AK500/2 
B± patentka 
Objímka DIL 16, 8 kusů 
DIS1 až DIS4 "precizni° objímka 5x 1 
(nutno nalámat) 

10 MR 
100 kg/ 

R9 10 l<52 
100 R 

56 pF, kapacitní trimr 
6,8 nF 
1 pF 
100 nF 
470 pF 
1N4148 
32,768 kHz 
BC238 
LED, 5 mm 
CMOS 4060 
4017 
4026 
7812 
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Aktívna výhybka LR + Sub r VYBRALI JSME NA OBÁLKU  

Stanislav Levický 

Výhybka je aktívny filter deliaci frekvenčně pásmo. Konštrukcia 
sa skladä z hornopriepustného filtra so strmost'ou 12 dB na oktá-
vu a deliacou frekvenciou 130 Hz, dolnopriepustného filtra taktiež 
so strmost'ou 12 dB na oktávu a deliacou frekvenciou 130 Hz. Za 
týmto dolnopriepustným filtrom je radený hornopriepustný filter 
s deliacou frekvenciou 65 Hz a strmosfou 24 dB na oktávu. Tento 
hornopriepustný filter slúži ako ochrana basových reproduktorov 
pred nízkofrekvenšným pásmom, ktorä je už u mnohých sústav 
vyžarovanä s dost' nízkou účinnostou a spčsobuje verký rozkmit 
membrán. Frekvencia 65 Hz bola zvolená pre vysokovýkonovä sú-
stavy, ktorých určením ja viac produkcia extrémneho tlaku, než 
hlbokäho frekvenčného pásma. Basový výstup je jeden, signal je 
získavaný zlučovaním signálu oboch kanálov. 

Popis konštrukcie 

Výhybka je zložená z Besselových 
filtrov druhého rádu. V prípade sub-
sonickej zádrže ‚Noch sériovo zapo-
jených filtrov pre 24dB strmost'. Výro-
bok bol konštruovaný s ohfadom na 
parametre i náročnost' realizäcie. Špe-
cifikom konštrukcie je oddelený napá-
jaci zdroj. Táto volba priniesla lepší 
odstup signál/šum, nifšie výrobné 

CI 
0 2 4  

CIO 
vstup 22p 

• °2:11 _L 

2Tno29 

RIS 
6222 

0-1=  

BAS OUT 

vystupy 

Km 
6822 

HIGH OUT 

RIS 
61313R 

HIGH OUT 

22k 

náklady, avšak i istý konštrukčný ne-
dostatok z dívodu nutnosti použit' 
zdvojovač napätia. Operační zosilňo-
vače boli zvolené štandardného typu 
TL072 a TL074. Hlavným clövodom 
tejto volby bola ich schopnost' praco-
vat' už od úpIne malých napájacich 
napätí. Pri napätí ±9 V obvody spora-
hlivo pracujú. Šumové parametre ob-
vodov sú pre takúto aplikáciu úpine 
postačujúce, nakofko sa nepracuje 

2LUCOVAC 

PEAK DETEKTOR 5V 

Lava cast 4scheny 

Su vstupno-vystupne 

oddelenia, sumatcr 

a peak detektor 

Prava cast schemy 

su frekv. filtre 

27 10 

C5 05 

1 I50nF 

RB 241, 

s velkými zosilneniami. Signal pre niz-
kofrekvenčnú výhybku je získavaný zo 
zlučovaca, takže v basovom výstupe 
sú zvuky pravého i l'avého kanálu sú-
časne. Signal zlučovača je využivaný 
taktiež k detekcii signálnych špičiek. 
Túto funkciu zabezpečuje kom pa rátor 
LM393. 

Celá konštrukcia bola rozdelená na 
dye časti. Výhodou je možnost' minia-
turizácie. Spodná doska sú vstupno-
výstupné obvody, napájací zdroj, de-
tektor špičiek a—vstupno-výstupné 
konektory. Hornä doska je doska frek-
venčných filtrov. Nespornou výhodou 
tohto usporiadania je i možnost' do-

9 

MORNA PRIEPUS 

I 9 

Cl C2 

I50nF I50nF 

R I 

130Hz 12dB/cekt 

as acal,FT 56k 22'k 
22k 

01 
C11 CI! C 

DOLMA PRIEPUST 130Hz 12dB/o 

HORNA PRIEPUST 65Hz 24dB/okt. 

Ri 121, 

C5 C5 

50nr ISO 

Obr. 1. Schéma zapojenia výhybky 
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datočnej modifikácie výhybky. Vrchná 
doska je fahko demontovaternä bez 
nutnosti zasahovat' do kabeláže. Toto 
je výhodou taktie± v pripade potreby 
zmenir deliace frekvencie či strmosti. 
Spodná vstupno-výstupná 'Joska bola 
navrhovaná s podmienkou univerzál-
nosti. Pre zmenu parametrov celého 
zariadenia je postačujtíce preprojek-
lover dosku filtrov. 

Výhybka bola navrhnutá bez pou-
žitia potenciometrov. Pre niekoho ne-
výhoda pre neregulovatelné úrovne 
prenosu. Pre mých zas výhoda pre 
meneie mnolstvo porůch z opotrebo-
vania. Škrabotajůce potenciometre 
poznáme všetci. 

Pri montáži odporúčam jednozna-
čne plastové konektory. Prúdové slue-
ky sú dobré jedine na zošedivenie vla-
sov. 

Preto Besselove filtre 

Citácia z odbornej literatúry: „Bes-
selove filtre sa vyznačujú mierne me-
nej strmým poklesom vo frekvenčnej 
charakteristike, avšak majú lineárnu 
fázovú charakteristiku". 

Presnú krivku fázovej charakteris-
tiky som nezostavoval, nakofko by 
bolo k tornu nutné spravit dog velký 
počet menant. Z uskutočnených me-
rani je však zrejmé, že fäza signálu 

Tab. 1. Posuv fázy výstupného signála voči vstupnému 

frekvencia basy stredovýšky vzájomný posun výstupov 

40 Hz 180 °, protifáza - - 
65 Hz 240 °, diferencia 120 ° 230 °, takmer protifáza 10 °, takmer súbeh 
80 Hz 275 °, diferencia 85 ° 
100 Hz 309 °, diferencia 51 ° - - 
130 Hz súbeh 280 °, diferencia 80 ° 80 ° 
500 Hz 126 ° 340 °, diferencia 20 ° 214 °, takmer protifáza 
3 kHz - súbeh 

Poznámka: Vo vzájomnom fázovom posune výstupov nie je zahrnuté onesko 
renie signälov o jednu časovú periódu. 

o 
00 

O 0 LOW OUTor 1 1  

Obr 2 a 3. Dos' ka vstupno-estupných obvodov a zdroja (97,5 x 67,5 mm) 
a rozmietnenie súčiastok na doske 

sa ment postupne. Zmeny frekvenčnej 
charakteristiky zvukového systému 
spčsobené postupnými fázovými po-
sunmi sú fahšie kompenzovatefné, 
než zmeny spesobené „skokovými" 
posunmi fázy. 

Aká jev pripade möjho zariadenia 
skutočnost', ukazuje tabul'ka s name-
ranými údajmi. 

Fázově posuny sú blizke fázovým 
posunom pasivnych RC členov. Pri 
experimentálnych meraniach som tak-
tiež zistil rozdiel, ak sú namiesto zvit-
kových kondenzátorov použité kera-
mické. 

Možno sa niekomu tieto hodnoty 
posunov fázy javia ako problematic-
ké. Treba však brat' na vedomie, že 
i bežná reproduktorovä LC výhybka 
spesobuje posun fázy. Aby som sa 
uistil, aká je bežnä prax, premeral som 
sériovo vyrábané profesionálne za-

riadenie. Kr6zover pre PA systémy 
v cenovej hladine asi 100 € (nemeno-
vanej značky). Disponoval celou šká-
lou fázových posunov. 
Z akého dövodu brat' ohl'ad na po-

suny fázy? Fázoví posuny ako take 
pre fudský sluch nepredstavujú pro-
blem. Každodenne počůvame hudbu 
zo zariadeni s touto vlastnosfou. Fá-
zový posun je skÖr záležitostou výko-
nových strät, deformácie frekvenčnej 
charakteristiky sústavy a zónovosti 
zvuku v priestore-z hl'adiska zmeny 
spektra. Tento jav je najvýraznejší pri 
posunoch v blízkosti 180 °, kedy sa 
signály vyžarujúcich meničov dostá-
vajú do protifäzy. Takže deležitejši je 
súbeh výstupov výhybiek, než posun 
výstupného signálu voči vstupnému. 
Vefké posuny v blízkosti 360 ° nie sú 
problémové, nakofko sa jedná o one-
skorenie signálu o jednu periedu. Ca-
sove oneskorenia niekofko milisekund 
sú v akustických i prenosových ret'az-
coch bežným javom. 

Doska 
vstupno-výstupných obvodov 

a zdroja 

Napájaci zdroj bol navrhovaný 
s ohfadom na výrobní náklady a prac-
nost'. Použitý bol sériovo vyrábaný 
adapter 12 V/300 mA, z ktorého je 
odoberané striedavé napätie. adobe-
raný prúd je u mojej výhybky asi 
BO mA. Symetrické napätie je ziska-
vane diedovým zdvojovašom a stabi-
lizované obvodmi 7809 a 7909 (od-
porúčam ich chladif malým chladičom 
i napriek nizkej spotrebe). Táto kom-
binácia je výhodná pre fahkú dostup-
nost' transformátora a vylúčenie 
problému, kedy ostane iba jedno na-
pájacie napätie pri poškodeni prívod-
ného kábla. Avšak nie je celkom 
spofahlivä pri zapínaní zariadenia. 
Problem nastáva, ak sa kondenzátor 
zápornej vetvy nabije sic& ako klad-
nej. Stabilizátor kladného napätia vy-
hodnotí tento stav ako prúdové pre-
f. aženie, näsledkom čoho ostáva 
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kladná vetva bez napätia. Prejavuje 
sa to tým, že dióda peak-detektora 
ostáva trvalo rozsvietená a na výstu-
pe ostáva stejnosmerné napätie. Rie-
šením je spúštat krózover ako prvý 
a pripojit' ho po spusterd. V papade 
zlého štartu je ho treba odpojit' od na-
pájania, počkat na vybitie elektroly-
tických kondenzátorov a opätovne 
spustif. Alternativne možno poet' sy-
metrický transformátor a klasický 
diódový mostfk osadený externe 
v zdroji a privodnú trojlinku. (Usmer-
ňovacie diódy z krúzovera pochopitef-
ne pri tomto riesenl demontovat.) 

Pri konštrukcii výhybky došlo 
k zvláštnemu javu - výrobok počas 
prevádzky bručal sietovou frekven-
ciou, výstupy boli bez rušenia. Priči-
nou "fyzikálnej anomálien boli dva 
paralelne zapojené keramické kon-
denzátory na pdvode napájania, Mo-
re som tam osadil za úšelom obme-
dzent vf rušeni. Neviem, či je toto 
bežnou vlastnostou keramických kon-
denzátorov SMD, no prúd prechädza-
júci kondenzátormi 100 nF pri 50 Hz 
a 12 V je zanedbatefný. Riešenim bola 
výmena za mé kondenzátory. 

Na vstupe sú zapojené dva kera-
mické kondenzátory 22 pF (010) ako 
ochrana proti prenikaniu vf signálov. 
Deliaca frekvencia vstupného RC čle-
na C12, R11 je približne 7 Hz. balej je 
zapojený TL072 ako napätový sledo-
vač. 

Na doske sa nachádza aj detektor 
špičiek. Detektor odoberá signál zo 
zlučovača. Výhodou je jednoduchšia 
konštrukcia, nevýhodou menšia pres-
nost detekcie pri prebudent len jed-
ného z kanálov. Audiosignál je zväšša 
symetrický. Pre jednoduchost zapo-
jenia detektor sleduje len špičky klad-
nej polarity. Casovú konštantu zabez-
pečuje paralelný kondenzátor C14. 
Prah signalizácie pri hudobnom sig-
náli je nastavený približne na úroveň 
+5 dB. Komparačně napätieje približ-
ne 5 V voči GND. Krátke špičky nie 
sú týmto detektorom pozorovatelné, 
nakol'ko krátky svetelný impulz diódy 
l'udské oko neregistruje a kondenzá-
tor sa nestihne nabit' za krátky oka-
mih. Za istých okolnosti möže byť sig-
nál mierne skreslený, skew ako je 
skreslenie signalizované. Toto rešenie 
je kompromis medzi preciznostou 
a miniaturizáciou. 

Operačné zosilňovače na výstupe 
oddel'ujú filtre od výstupov. Na výstu-
poch zosilňovačov sú sériovo zapoje-
né rezistory s odporom 680 fl pre väč-
šiu odolnost výstupov proti skratu. Pre 
basový kanál bolo použitie napärové-
ho sledovača nepostačujúce. Osadil 
som preto neinvertujúci zosilrlovač 
s nastavitelným ziskom. Pričinou útl-
mu na basovom kanáli sú deflace frek-
vencie filtrov, ktoré sú vzdialené len 
jednu oktávu. Po nastaveni hlasitosti 
je dobré trimer vymehit za rezistor 
s prislušným odporom. Pri poruche 

RI 
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RI = 0'9066  ; R2= 0'68 
2#C 27/IC 

CI — 0,9066 ; 0,68C2 = 2iirR 
27  

Obr. 4. Horná a dolná priepust a vzorce pre výpočet Besselovho filtra 
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Obr. 5 a 6. Dos/ca fíltrov (97,5 x 67,5 mm) a rozmiestnenie súčiastok na doske 
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kontaktu trimra sa totiž zosilňovač do-
sláva do stavu maximälneho zisku. 
Delová rana! 

Doska filtrov 

Ako bolo už pfsané, ide o Besselo-
ve filtre druhého rádu. Doska spojov 
pre filtre je uspdsobenä pre párova-
nie súčiastok. Pläšky pre SMD sú fah-
ko premostitelné cfnom, či kuskom 
vodiča. Miera presnosti filtrov je na 
vol'be každého konštruktéra. Kol'ko 
času je ochotný investovat' do páro-
vania súčiastok či experimentovania. 
Kto by mal zäujem o zmenu deliacich 
frekvencil, sú vypočítatelné podia 
vzorcov na obr. 4. 

Odstup signál-šum 
a dynamika 

Miera rušivých napät1 je dobrá. 
V stave bez budenia bol na výstupoch 
stredovýšok nameraný šum 10 mV 
a na basovom výstupe 20 mV. Tieto 
hodnoty boli merané ako napätie špič-
ka-špička. Pri zapojení do akustické-
ho retézca výkonových zosilňovačov 
a mixeneho pultu profesionálnej ka-
tegórie, výhybka obstála ako kompo-
nent s dostatočne nfzkym šumom. 

Dynamický prenos krázoveru je li-
mitovaný výškou napájacieho napä-
tia. Pri napájaní ±9 V umožňuje roz-
sah približne do +5 dB v hudobnom 
režime, kde začina mierne skreslenie 
signálu. Prenos do úrovne +4 dB je 
bezproblémový. Pre väšší dynamic-
ký rozsah je potrebné vyššie napäja-
cie napäfie. Výstupom zvukovej karty 
počitača sa mi doposiaf nepodarilo 
výhybku dostat' do limitácie. 

Dalším testem bolo meranie dyna-
miky budenfm sinusovým signálom 
z výstupu mixenéhu pultu a sledova-
nie osciloskopem. Ako referencia vy-
budenia v decibeloch bol použitý VU 
meter mixážneho pultu Yamaha 
MG10/2. Basový výstup bol neraný 
pri frekvencii 80 Hz a stredovýškový 
frekvenciou 500 Hz. 

Maximálny rozkmit napätia stredo-
výškového výstupu bol 14,5 V, kedy 

Obr. 8 a 9. Fotografie vnútorného uspotiadania výhybky 

sa v signále začali objavoyar zákmi-
ty. Pri signále 13 Všš bola sfnusoida 
čistá a neskreslená. To zodpovedalo 
vybudeniu pultu na +5 dB, tesne pred 
rozsvietenfm „peak' diódy VU metra 
pultu. Rozsvietenie diódy pea k-detek-
tora zodpovedalo momentu näbehu 
skreslenia výstupného signálu. 

Maxima!fly rozkmit napätia basové-
ho výstupu bol 14 V, kedy sa signál za-
čal dostávat' do tvrdej limitäcie (ore-
zanie sinusoidy). Pri signále 13 Všš bol 
signal bez deformácif. Výstup basové-
ho kanálu sa neprejavoval zákmitmi 
v signále. Rozsvietenie diódy peak-de-
tektora zodpovedalo momentu näbe-
hu skreslenia výstupného signálu. 

Mechanická konštrukcia 

Vefkosf dosiek s plošnými spojmi 
je 9,75 x 6,75 cm. Krabičku výrobku 
je vhodně pripojit' k nulovému napátiu 
zdroja (skrutka prš zelenej dióde). Pri 
WIDere súčiastok treba pamätat' na to, 
že zariadenie bolo miniaturizované 
a horná doska zdiefa jeden priestor 
spolu so súčiastkami z dolnej desky. 
Horná deska je orientovaná hore spoj-
mi. Desky spojov potrebujú primeranú 
vzdialenost' od dna i od vrchu krabice, 
aby sa vylúčilo riziko skratu. Dosky boli 
navrhované systémom centrálnej 
zeme. Je vhodné použit' hrubší vodič 
na pripojenie dosky filtrov k doske 
zdroja. Prajem prfjemné počúvanie. 

Zoznam súčiastok 
(bez R a C filtrov) 

Rezistory subminiatúrne, typ 0204 
R5 56 kg lx 
R16 680Q,3x 
R17 10 kn, 2x 

15 kn, odporový trimer, 
po nastavení nahradit' 
rezistorem 

Rezistory SMD 0805 
R3, R6, R11 22 kn, 8x 
R 12 10 kg lx 
R 13 2,71(52, lx 
R 14 1 kn, 3x 
R 15 220 f2, lx 

Kondenzátory SMD 0805 
C10 22 pF, 2x 
C11 100 nF, 8x 

Kondenzátory fóliové 
C12 1 pF, 2x 

Kondenzátory elektrolytické 
C13 2 200 pF/25 V, 2x 
C14 100 pF/16 V, lx 

Polovodičové súčiastky 
D 
LED 
101 
102 
103 až 105 
106, 107 
108 

1N4002, 2x 
5 mm, 2x 
7809, lx 
7909, lx 
TL072 SMD, 3x 
TL074 SMD, 2x 
LM393 DMD, lx 

Ostatné súčiastky 
krabička TEKO 3/6.1 AL BOX 

(103 x 72 x 43 mm) 
plastové nožičky, 4x 
konektory jack 6,3 mm na panel plasto-

vé, 3x (NEUTRIK JF63-SBS15) 
prechodka na LED kovová, 2x 
napájaci konektor (konektor pre mik-

rofóny) M1C334 
napájací konektor na kábel MIC324 
adapter 230/12 V, AC, 300 mA 

Filtre 
Niektoré rezistory a kondenzátory bude 
potrebné zlozit' z viacerých súčiastok. 
Uvedené hodnoty platia ako výsledná 
hodnota všetkých súčiastok zahrnu-
tých v červených rämcoch v osadzo-
vacom nákrese. (Naprfklad pa ralelným 
spojením rezistorov s odporem 10 kn 
a 500 kn zfskame 9,8 kn, pripojenim 
tretieho rezistora 8,2 Ict2 do série zfs-
kame presných 18 kn). Kombinácie 
volle podfa vlastného výberu a indivi-
duálnych nárokov na presnost'. 

Rezistory štandardnej vefkosti a SMD 
R1 9 kn 2x 
R2 
R4 
R7 
R8 

12 kn, 2x 
1 kg 2x 
18 kn, 2x 
24 kn, 2x 

Kondenzátory fóliové 
C3 1,11 pF 
C4 0,832 pF 
C1, C2, C5 150 nF, 8x 
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Výroba desek s plošnými 
spoji trochu jinak 

aneb Nač shánět slunko horské, když nám svítí normální 

Jaromír Žák 

Vyvolání 

Před vyvolánlm si přichystáme spray-
ně koncentrovaný roztok vývojky, nemá-
me-li zakoupený již rozmIchaný roztok. 
Tento roztok by měl mit koncentraci asi 
1,5 % a pokojovou teplotu. Vhodnou kon-
centraci vývojky získáme přidáním asi 10 
až 15 půlpeciček NaOH (hydroxid sodný) 
do půl litru vody a řádným rozmicháním 
(NaOH klesá pozvolna ke dnu). 

Desku vyvoláme ponořením do připra-
vené vývojky (obr. 11). V žádném připa-
dě vývojku nemicháme a deskou „neme-
lame" (zvlášť u starších desek), neboť by 
se odstranily i neosvětlené části rezistu 
(ztenčení vrstvy) a následně by se pod-
leptala místa, na kterých má mad zůstat! 
Po vloženi do vývojky vyčkáme, dokud ex-
ponované oblasti desky nezméni barvu 
(většinou na fialovou) a jakoby „vystoupr 
z neexponovaného motivu (obr. 12). Jak-
mile se tak stane, desku z vývojky vytáh-
neme (např. rukou v chirurgické rukavici), 
odstraněný rezist opláchneme pod tekou-
cí vodou. Ph oplachování se nemuslme 
bát setřít rezist z desky rukou, neboť ne-
osvícený rezist musl °tar vydržet. Pokud 
by ho nevydržel, znamenalo by to špatné 
naneseni rezistu nebo osvícení a vrstva 
rezistu by pak stejně odpadla ph násled-
ném leptání. 

Obr. 10. Deska po dokončeni expozice 

(Dokončeni) 

Jakmile je deska opláchnuta, ponoří-
me ji zpět do vývojky a celý postup opa-
kujeme až do úpiného vyvolání. Vyvolá-
vä me-li oboustrannou desku, při každém 
ponořeni do vývojky desku otočime, aby 
se střídala horn' a dolni strana a vyvoláni 
bylo rovnoměrné. úpiné vyvoláni rozpo-
známe tak, že obnažená mad má rovno-
měrnou barvu po celém povrchu a nejsou 
patrná žádná přechody, nejčastěji u okra-
je původniho pauzovacího papíru. Jestli-
že nepozorujeme žádní rozdlly, necháme 
ještě krátce desku v lázni (asi 10 sekund) 
a poté je vyvoláni dokončeno. Desku dů-
kladně omyjeme, osušíme a následně za-
retušujeme fixem chyby motivu (mad ob-
naženou vrtáním, vady vzniklé již při 
nanášeni fotorezistu, při manipulaci 
s deskou atd.). Pokud desku retušujeme, 
je třeba vyčkat nejméně 1 hodinu do úpl-
ného vyschnuti nanesené barvy. I když se 
po chvíli barva zdá suchá (obr. 12), lepta-
cí lázni by neodolala a odpadla by. Ph ma-
nipulaci s vývojkou a následně leptaclm 
roztokem mějte stále na paměti, fe se jed-
nä o nebezpečné chemické přípravky (at-
ravine a kyselina) a podle toho s nimi jed-
nejte. Pracujte ve větraných prostorách 
(zvlášť při leptání kyselinou chlorovodíko-
vou) a používejte ochranné osobni pomůc-
ky (brýle, plášť, rukavice). 

Leptání 

Leptáme-li v chloridu železitém, je 
vhodné mit nasycený roztok. Pokud na 
jeho hladinu opatrně položíme desku, tak 
se nepotopl, ale di ky povrchovému napě-
tí „plave" na povrchu kapaliny a odstraně-
ná mad odpadává dolů (obr. 13). Desku 
lze leptat také tak, že ji celou ponorime, 
avšak pak je nutné odstraněnou měd od-
plavovat pohybem kapaliny. Jakmile takto 
desku do roztoku ponoříme (položíme na 
hladinu), ihned ji opět vyjmeme a zkontro-
lujeme, zda se leptá po celé ploše (nikde 
nejsou patrné zbytky lesklého rezistu opro-
ti narušené matně vrstvě mědi) a pod des-

kou se nenacházejí vzduchové bublinky 
(obr. 14), které by nepřipustily kapalinu 
k desce. Najdeme-li prIpadné chyby lep-
tarn, desku důkladně omyjeme, chyby 
(zbytky rezistu) odstranime (např. mecha-
nicky ostrým hrotem nebo nožem) a zno-
vu začneme leptat. V chloridu železitém 
je deska kompletně odleptána asi za 
30 minut, ve slabším (vyčerpaném) roz-
toku i déle, až 1 hodinu. Naopak pokud 
spěcháme a chlorid železitý mírně zahře-
jeme (50 až 60 °C), může být leptání ho-
tovo i do 15 minut. Zpočátku stači stav 
leptání kontrolovat po čtvrt hodině, poz-
ději, jak začnou být na některých mistech 
patrné známky odleptáni celé tloušťky 
mědi, kontrolujeme desku po asi 5 minu-
tách. Leptáni je ukončeno, jakmile nejsou 
na desce patrné žádné známky nechtění 
mědi (obr. 15). 

Leptáme-li v kyselině chlorovodíkoví, 
jejl směs vytvorime přilitím asi 150 ml 
35 % HCl do 750 ml vody (za stálého mí-
cháni, nikdy ne vodu do kyseliny) a před 
leptáním přilijeme asi 100 ml 30 %1-1202 
(peroxidu vodíku). Koncentrace peroxidu 
vodíku ovlivňuje rychlost leptáni, avšak je 
nutné s jeho množstvím zacházet střid-
mě. Již jsem nejednou viděl připady, kdy 
se během několika sekund odleptala veš-
kerá měď včetně potřebných cest. Po po-
nořeni desky do kyseliny udržujeme ky-
selinu v pohybu (kolébáním nádoby), aby 
se odleptaná měd odplavovala a byl zajiš-
těn přísun nova kyseliny na holou mad. 
Toto leptání je exotermni reakce, z čehož 
plyne, že se !Ahem procesu leptáni kapa-
lina zahřívá (vice peroxidu znamená rych-
lejší leptáni a Um i AA( ohřev). Zahřeje-li 
se nadměrně leptacl lázeň, může být tep-
lem poškozena vrstva rezistu a následně 
budou cesty podleptány. 

Během celého procesu kontrolujeme 
stav leptáni desky a dbá me bezpečnosti 
práce, zvláště v případě leptáni kyselinou. 
Po dokončení leptaciho procesu desku 
řádně omyjeme a usušíme. 

Do žádného leptaciho roztoku nelze 
také vkládat kovové předměty, nebol' by 
se narušily či poškodily (např. odleptání 
pochromovaného povrchu pinzety). Výpa-
ry kyseliny chlorovodíkové jsou agresivní 
a způsobuji korozi kovových předmětů 
v okolí. Kyselinou leptejte raději venku 

Obr. 11. Deska v průběhu vyvolávání Obr. 12. Vyvolané desks po osušen( Obr 13. Deska na hladině roztoku 
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Obr. 1. Pseudonahodný blikač 
s osmi LED 

Dva náměty na vánoční blikače 
BUD se doba Vánoc a s nimi doba 

nejrůznějších blikajících hvězd a stro-
mečků. Nejeden kutil tak přemýšlí, 
čím blikání řídit. Dva zajímavé nápa-
dy jsem našel na webu Electronics 
Club (http://www.kpsec. freeu k.com/). 

Zapojení na obr. 1 rrdi osm LED, 
které zdánlivě náhodně blikají. V za-
pojení je použit integrovaný obvod 
CMOS 4026, který v sobě sdružuje 
dekadický čitač a dekodér pro sedmi-
segmentový displej. Na výstupy ob-
vodu však zde není připojený displej, 
ale sedni jednotlivých LED. Protože 
se však nezobrazují číslice, vypadá to, 
jako by LED blikaly nähodně. Osmá 
LED je řízena z výstupu, který se ji-

L D 

LED2 

LED3 

LED4 

LEDS 

EDE 

LED7 

LED8 

nak používá pro řízení dalšího čitače. 
Čitač je taktován časovačem 555 (nej-
lépe CMOS), zapojeným jako multivi-
brátor. Omezovací rezistory pro LED 
nejsou potřeba, protože výstupy Ca-
de 4026 mají poměrně velký odpor. 
V případě potřeby můžete použit vat-
ší nebo menší napájecí napětí. 

Poněkud jednodušší je obvod na 
obr. 2. Používá 18 LED, které blikají 
různou rychlostí. Nejrychleji LED při-
pojené k výstupu 05, pomaleji ke 06 
a nejpomaleji blikají ty, které jsou při-
pojeny ke 07. Řízení LED zajišťuje 
jediný obvod 4060, který integruje RC 
oscilátor a řetězec binárních čftačů. 
Podle signálu na výstupu svItf vždy 
bud' LED připojené ke kladnému na-

Obr. 2. Blikač s 18 dime tychle 
blikajícími LED 

pájecímu napití, nebo k zemi. Blikač 
je napájený napštfm 9 V, ale při úpra-
vách je třeba postupovat opatrně. 
Napájecí napětí musí být větší než 
napětí (zde) tří LED v sérii, protože 
jinak by LED nesvítily. Naopak napá-
jecí napětí nesmí být větší, než je sou-
čet napětí všech LED v řetězci, proto-
le by se LED zničily nadměrným 
proudem. Rychlost blikání lze nasta-
vit trimrem. 

Můžete si navrhnout vlastni deko-
raci a použít blikač s LED. Chcete-li 
blikačem řídit větší výkon, např. žá-
rovky na stromě v zahradě, můžete 
použit spínač na obr. 3. LED optronu 
zapojte do série (obr. 1) nebo místo 
některé LED (obr. 2). Triak zvoltez ka-
talogu s rezervou podle požadované-
ho spínaného proudu (např. BT136 
nebo TIC206). Retězec malých žáro-
viček (proud obvykle 0,1 A) by mohl 
být pravděpodobně spínán přímo vý-
stupem optronu. Pracujete-li se síťo-
vým napětím, nezapomeňte na ne-
zbytnou opatrnost! 

VH 

101 R1 

veep 7; 4 970 To 

MOC3043 

Wes', 

Obr. 3. Oddělovací výstupni obvod pro 
spinant žárovek napájených ze sítě. 
Pro každý výstup je potřeba jeden 

nebo v kůlně. Pro domácí použití je chlo-
rid železitý vhodnější. 

Povrchová úprava desky 

Po dokončení výroby DPS lze postu-
povat vícero způsoby, které závisejí na ná-
sledném použiti desky. Zbylý fotorezist lze 
odstranit celý (opětovnou expozici a vy-
voláním, nebo acetonem), pripadně pou-
ze na pájených spojich (opětovné osvět-
lení pouze plošek spojů pees novou masku 
a následné vyvolání). V druhém připadá 
však musíme vyvolávat a leptat desku za 
sniženého osvětlení, aby se následným 
druhým vyvoláním neodstranila vrstva 
omylem osvíceného rezistu i z cest, kde 
měla sloužit jako krycí vrstva (nepájivá 
maska). 

Po odstranění rezistu lze desku v pří-
slušných lázních k tornu určených che-
micky postříbřit nebo pocínovat. Pozor na 

Obr. 14. Kontrola rovnomémosti leptání. 
Ačkoli krátký kontakt s chloridem 
2elezitým pokožku příliš nepoleptá, 
používejte pří leptáni raději rukavice 

nebo plastovou pinzetu 

datum spotřeby lázni, prošlé roztoky 
mohou celý spoj učinit nepájitelným! Ná-
sledně je dobré povrch natřít ochrannou 
vrstvou rozpuštěné přírodní pryskyřice 
(kalafuny v toluenu) nebo laku (lze zakou-
pit v obchodech s elektrosoušástkami), 
který zabrání oxidaci a zlepš1 smáčivost 
spoje pro pájení. Po důkladném vyschnutí 
povrchové vrstvy lze výrobu desky dokon-
čit zabroušenlm hran a vyvrtáním der. 
Rozhodně však není vhodné nejdříve des-
ku s plošnými spoji odvrtat a pole 'Aga 
lakem, neboť lak by diry zalepil a všechny 
by se musely znovu odvrtat. V případě 
oboustranného spoje je třeba vrtat díry 
kolmo, abychom se na druhé straně ne-
provrtali mimo pájecí plošku. 

Závěr 

Úkolem tohoto článku bylo přiblížit vý-
robu desek s plošnými spoji fotocestou 
i mezi elektroniky amatéry, kteří nevlastni 
potřebné vybaveni pro výrobu DPS. Hlav-
n ím kladem tohoto postupu oproti jiným 

Obr. 15. Deska po odleptánl a osušení 

je způsob expozice slunečními paprsky 
a určování délky expozice velmi přesnou 
porovnávací metodou. Ačkoliv mám dnes 
možnost vyrobit si desky na profesioná I-
ních zařízeních, stále preferuji expozici 
podle tohoto způsobu, neboť s ni mám 
opravdu skvělé výsledky. Závěrem bych 
se chtěl take omluvit za nepříliš detailní 
fotografie některých kroků výroby, here 
vznikaly v tmavých prostorech za nepříz-
nivých světelných podmínek bez použití 
blesku, aby nebyl osvícen fotorezist. 

Doufám že tento článek pině vystihl 
základní body při výrobě DPS, i když sa-
mostatně získaným zkušenostem meto-
dou pukus/omyl se žádný článek nevyrov-
ná. Za velmi nízkou cenu a zároveň 
s vysokou kvalitou lze tak vyrobit desky 
s plošnými spoji, které umožni začáteč-
ní kern realizovat jejich navržené přístro-
je. Take bych vám radil nenechat se odra-
dit několika nepovedenými pokusy, kterých 
určitě nebude zpočátku málo. Já osobně 
tímto postupem zhotovuji cesty s rozliše-
ním (minimální tloušťkou cest a mezer) 
al 0,2 mm, a na jejich kvalitu (podleptäní, 
neodleptáni) si rozhodně nemohu stěžo-
vat. 

Od doby napsání tohoto článku přešli 
někteří prodejci elektrosoučástek na des-
ky s jiným materiálem fotorezistu. Nový 
rezist vypadá jako hladká fólie sytě mod-
rozelené barvy (oproti staršímu rezistu, 
šedozelenému laku). Nový rezist je odol-
nější, takže potřebuje 5 až 10x delší vý-
robní časy (doba osvitu a vyvoláni), což 
je zvláště v zimních měsících s oslabe-
ným slunečním svitem velice nepříjemné. 
V případě potřeby mne můžete kontak-

tovat na adrese JOOF@seznam.cz. 
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Bud te v obraze parkujte v pohodě 

Parkovacích míst ve městech spíše ubývá 
než naopak a pokud již nějaké to místo volné 
je, je často velký problém se do něj s vozem 
vejít Každý v takovém případě uvítá pomoc 
užitečných pomocníků, kteří napoví, jak situace 
za vozidlem vypadá a kolik je ještě za nárazní-
kem mista. Právě Proto se těší stále vštši popu-
larita parkovací senzory, které informují řidiče 
o přítomnosti překážky, případné překážek 
za vozidlem. Parkovací kamery jsou pak oblí-
bená především mezi majiteli větších vozidel, 
dodá1vek a karavanů za která výhled není v pod-
statě žádný. Rádi bychom vám proto představili 
novinky v tomto sortimentu. 

V nabidce jsou modely jak klasických parko-
vadch senzärů, které mají senzory na närazdku 
vozidla, tak i kamerové systémy, které pomocí zob-
razovacího displeje mohou zprostředkovat obraz 
za vozidlem. Všechny modely mají senzory velmi 
decentnich rozměrů (vrtání 19 mm). Také zobrazo-
vací displeje jsou decentních rozměrů a elegantních 
tvarů. 

Snímač s kamerou PS-006 
Zobrazuje obraz na elegantním 3,5" barev-

ném displeji. Displej je možné lepit pomocí držáku 

s kloubkem na palubní desku nebo na čelní sklo 
vozu. Obraz z kamery je reverzní 
(otočena levá a pravá strana), takže 
zobrazuje pohled za vozidlo jako přes 
zrcátko. Dále je dopiněn signalizaci po-
lohy překážky (vpravoMevo) a číselným 
údajem o vzdálenosti. Senzory de-
tekuji minimální vzdálenost pře-
kážky do 30 centimetrů. Sada 
obsahuje 4 senzory a barevnou 
kameni, které se instaluji na 
zadní nárazník vozidla. Displej je 
vybaven proměnlivou akustickou 
signalizaci a možností upravovat 
jas, kontrast a sytost barev. K sadě lze 
Opojit dalši kameru pro sledování boku 
vozu, nákladového prostoru, či přepravovaných 
osob, případné jiný zdroj AV signálu. 

Couvací kamery C-01 a 03 
Kompaktní CMOS kamery poskytující reverzní 

obraz (otočena pravá a levá strana). Kamery tedy 
poskytuji stejný pohled jako přes zpětné zrcát-
ko. Jsou určeny jako vhodný dopinák pro sady 
PS-006 a CS-002 nebo jako dopiněk pro multi-
funkěni displeje a zařízeni unkožěupd pěpojeni 
extemiho zdroje AV signálu. Lze ji využít pro sledo-
vání prostoru za vozidlem, boku vozu, 
přepravovaných osob či nákladového 
prostoru. 

%do/zadní PS-086 
Sada s 8 senzory pro detekci 

vzdálenosti překážky před i za vozi-
dlem. Motej zobrazuje číselné vzdá-
lenost od překážky, rode pravou 
a levou stranu pomoci barevných 
sloupců a navíc i zobrazuje neměl 
čemu teplotu v interiéru vozidla, 
popř venku. Dále je displej vybaven 
volitelnou akustickou signalized a 
samolepkou pro nalepení na palubní 
desku vozu. Senzory se instaluji do nárazníků 
vozidla do výšky 45 al 80cm v předním náraz-
niku a 50 až 80 an v zadním nárazniku. Aktivace 
předních senzorů může být pomoci signálu Se svými dotazy se můžete obracet 
z brzdového světla nebo tlačítka. Senzory pak. na 'pracovníky Jablotron u nebo na oficiální 
zůstanou aktivní po dobu 30 vteřin. Zadní senzory zástupce. 

se aktivuji zařazením zpštediet Minimální vzdále-
nost překážky detekovaně senzory je 30 centimetrů. 
Senzory lze lakovat do barvy vozu. Součásti baleni 
je kabeláž, frézka a teplotní čidle. 

KlasIcké modely PS-062 a 084 
Tyto klasické modely 

obsahují 4 senzory, které se instaluji 
na zadní nárazník vozidla. Senzory 
detekují minimální vzdálenost pře-
kážky až do 30 centimetr0 Model 
PS-084 má malý grafický displej 
s elegantní povrchovou úpravou 

v černém semišovém matu určený 
k nalepeni na přístrojovou desku zobrazuje 

přehledně pomocí grafických symbolů vzdálenost 
od překážky Informace je dopiněna signalizaci, 
který detektor překážku signalizuje. Displej s blíží-
ci se překážkou mini barvu podsviceni. Jednotka 
mä proměntkrou akustickou signalizaci, s hlasitosti 
ve dvou úrovních. Displej PS-062 je malý a decentní 
určený k nalepeni na přístrojovou desku. Zobrazuje 
&dnou hodnotou vzdálenost cd nejbližší překážky 
a pomoci osmistupňových barevných sloupců vzdá-
lenost překážky vlevo nebo vpravo za vozidlem. 
U obou modelů lze senzory lakovat do barvy vozu. 

Brno: 
Daleci lel: 547 241 849 
Bradou% tel: 545 210 562 
i'eské Budějovice: 
rtech, tel.: 608 578 636. 
Hradec Králové: 
Elsyco Irede,tel_495 522 041 
Humpolec 
rtech, tel.: 774 651 475 
Chomutov 
Okénko, tel 474 621 004 
Jablonec nad Nisou: 
Telmo, tel_ 483 359 138 

Vážení zákazníci a obchodní partneři 
.děkujeme Vám za přízeň 
a projevenou důvěru 
v naše výrobky a služby. 

Přejeme Vám šťastné prožití Vánočních svátků 
a hodně úspěchů v roce 2010. JABLOTRON 

Karlovy Vary: Most: Ústi nod Labem: 
I. Urbonove, tel.: 355 328 979 RSA Soksen, tel.: 476 709 786 Okénko, tel.: 475 501 610 
Korvinti: Olomouc Walsh Mencla: 
Kycik Aktu, tel.: 596 345 098 Josef Kvapil, us, teL: 585 412 742 AT-Novo, tel.: 571 627 814 tel.: 483 559 911, fax: 483 559 993 
Kolín: Petr Nim, tel.: 777 345 845 proclej@joblehon.c: 
II Servis, rel.: 321 723 358 Ostrova: Praha: www.jobkhoe.a 
litamelice: M-Hodina, tel.: 596 110 015 Ad nechat, tel.: 266 312 043 
Eutesys sto_ tel.: 416 737 300 Pardubice: Ettedi, tel.: 267 021 212 
Loděnice: Elsyto irodejel.: 466 535 423 Okénko, tel.: 773 174 461 
Radim POLCAR, tel:. 604 821 306 Plzeň: 
Mladá Boleslav: 1 Uthonove, tel.: 377 539 164 
Ad Charon., tel.: 326 733 485 Teplice: 

RSA Sten, tel.: 417 577 924 

JABLOIRON ALARMS o. s., Pod Skalkou 33 
466 01 Jablonec nod Nisou 

Dovozce na Slovensko: 
Jobletran Slovokin s. c. o. , tito( 

Tel.: +421 41-5660264 



CO 5620 
Dvoukanálový analogový osclloskop 20 MHz, 
citlivost 1m11-5VIDIV, časová základna 0,2ps-0,5s/DIV 
(možnost roztažení 10x); synchronizace AUTO, NORM, W, 
LINE, INT, EXT; možnost pee v režimu X-Y. 
Využitelný rozměr stfnitka 80x100 mm. 

4W0,01Al2GHz, S 
Kenn( vi dioda pro n 
aplIka 

SPREJ BOOSTER ALL WAY 300G 
Ultra silný stlačený vzduch pro tištěnf těžko přístupných 
míst, nehořlavý' 300g   / 

(113 Booyla 51 179,43 
wed 

SPREJ ANTISEPTIC 200ML  
Účinně odstraňuje vii-v. bakterie a plísně, 200 ml. 

ANTISEPTIIC , 199,4 

SPREJ ANTISTATIC 200ML 
Účinná ochrana pied elektrostatickým výbojem, 200 ml. 

El ANTISTATIC 

air IWC 
1.1 

ELECTRONICS 

CO 5640 
Dvoukanálový analogový osciloskop 40 MHz, 
citlivost 1mV-5VIOIV, časová základna 0,1ps-0,1sIDIV 
(možnost roztaženi 10x); synchronizace AUTO, NORM, TV, 
LINE, INT, EXT; možnost präce v režimu X-Y. 
Využitelný rozmär stinItka 80x100 mm. 

moon 

HY ovy obvod pre,»  zdroje, DIP 
Obvinlpse standby zdroje 

azmových TV a Cs 
arena " 

HYR-1C výkopovettivod pro PWM zdroje, 
[skylines v kHz. Nett 

možná záměna,S ty0Eldi 
NCP105119 ne 

SPREJ FLUX-OFF 200ML 
Sprej pro čištění desek plošných spojů, účinné odstraňuje 
zbytky toyed po pájeni, 200 ml 

(El FLUX-OFF r 119,4 ,ameäaiisda. 

SPREJ EMILAC 200ML 
účinne °dormant elektromagnetických vlivů, 200 ml 

fl EMILAC ir 499 
ANNia OE 

SPREJ GRAPHITE 200ML 
Vodivý lak na bázi grafitu, 200 ml 

11 GRAPHITE ir 199,4 

BS 3301 
Digitální multimetr pentype; mlít DC a AC napštido 600V, 
odpor do 20 MO a kmitočet do 100 kHz, testuje diody a 
spojitost obvodu; funkce Data Hold, 3 3/4 
automat, métier štlika 90 cm„,. • 
napájenf 2x 1,59113.400^r 

• CM 2703 
DIgitální multlmetr; málí OC a AC nosed 
do 600V, DC a AC proud do 10A, 
odpor do 40 MO, kapacitu do 100pF 
a kmItobet do 5 MHz, 
testuje Woe a spojitost 
obvcdir, 3 3/4 LCD, automat, 
napäjent 3x 1,5V RC. 

Sttový transformer prtteliktrookova 
zesilovadeupdřnär 23CM, sekundär. 
205V/0,3A, 31391043A,-
20100,3A/700,1A, 
24,2V/6A, 2V Ay/ 

1200P4OG 
'a 

LIN-IC PWM kontrolšr, 40kflz, DIP8. Ind x P40 bi pracovní 42, 
frekveoce v ÉHz. Rent možnä 
zárična s typem N5,200P60 p i 
nebo NCP12(10P1 r -In 

e 

alu.ae OG  
UN-IC PWM kontrogr, 601tHz.DIP8. Index P60 je pracciVnt 
frekvence v kHz Nerd mesa 
záměna s typem NCP121)0P40 
nnbaNCp1200200. 

SPREJ MULTI 200ML 
Multifunkanf mazací ole), rozpouštl rez, čisti, vytlačuje vodu, 
chef, male, 200 ml 

(šiarikinetzu 
99 - r-

13 MUDt-jam  
- - ne 

SPREJ PLASTIK 200ML 
Bezbarvý lak pro izolaci, uzaevnříf povrchu, utěsnění, 200 ml 

fl PLASTIK f 159,4 
eesa 

SPREJ SILICONE 200ML  
V soce kvalitní violent izolační olej s elektrickou odolnosti 
12 kV na milimetr, 200 ml . . 

MI SILIKONE Or 219" 4 
 Netéis  

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA A VELKOOBCHOD PRODEJNY 

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

geseges.cz 

-r e\ MaPRAHA 2, Myslíro-G-31-2 222 724 803-GI ges.prahieges.c2 
BRNO, Křenová 29 2 543 257 373 ges.brno@ges.cz www.ges,cz 

t OE Le-stiop1 OSTRAVA, 28. fäna 273 2 596 637 373 ges.ostravaegeS.Cz 

\ #40) PLZEŇ, Studentská 55a 2377 373 311 GI ges.plzenttdges.cz 
HRADEC KRÁLOVÉ, Habrmanova 14 2495 532 368 cil ges.hradeceges.cz 

II 



1.1\ 
LABORATORNÍ NitBYTEK VARIOLAB+ 

UCELENÝ SYSTÉM NÁBYTKU 
PRO ELEKTROLABORATOŘE A DÍLNY 

• Modularita 
• Modern( ergonomický design 
• Volitelné antistatické 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 

• IBM • • . • OE • = •84. • ete 
zoo • = . 6 
......22 . • .. — 

Dalšá informace a fotografie 
naleznete na 

www.diametral.cz 

7zz' 

VYŽÁDEJTE SI KATALOG, KTERÝ VÁM RÁDI ZDARMA ZAŠLEME 

ď DIAMETRAL spot s no., Hrdoňovickä 178, 193 00 Praha - Horn! Počernice 
tet /fax 2 8192 5939-40, e-mail: info@diametratcz, www.diametratcz ď DIAMETRAL 
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GST2 
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Vstupy lze nastavit jako 
DIGITÁLNÍ (pro hlášení 
alarmujících stavů) nebo 
jako TEPLOTNÍ (pro hlá-
šení havarijních stavů). 

ELEKTROBOCK CZ 

vá 

Incelcace 
komunkace 

ei PC 

indikace 
Pizseep 

Modul zapíná, vypíná, hlídá j reguluje. 
Odpovídá pomocí SMS zpráv nebo zavolá na 

oprávněná čísla. 

Ovládá se prozvoněním nebo SMS zprávou 

z oprávněných čísel. 

Umožňuje připojeni a ovládání termostatů naší 
firmy (např. PT59, BPT37), popřípadě centrální 
jednotky systému PocketHome®. 

Velkou výhodou je možnost připojení záložního 
zdroje (lze dokoupit), který při výpadku napájení 
zaručí provoz modulu na cca 10hodin. 

Všechny funkce a nastaveni GST2 se provádí 
přes PC pomocí jednoduchého softwaru. 

kopek-tor lonella 
mi(1-(15B 122232 

Pro oarinen pro připojen 
PC lemrostatu 

I I I 2 REI RE2 
kw dor 

PIO neotijenl 
52/ 2_5A 

Porn APIS) 

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

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

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

indikace 
Papaioni 

Technické parametry 

Na deni ADOS 5 V 2.5 A) 
GSM modul SIM300D Tri-Band 
Anténa •rime ldB 
Početvstu ů 2 (analo /di ital) 
Počet 'stu .ů 2 (2 x 5A/ 250 

Pracovní teplota 0°C az +55°C 

Přfklad zapojenf 

VIOESTUPŮ REI a RE2 

5A/250V 5A/250V 

Výstupům je možné přiřa-

dit různé funkce jako se-
pnutí pouhým prozvonš-
ním, časové ovládáni SMS 
zprávou, sepnutí v závis-
losti na naměřené teplotě 
a regulace podle požado-
vane teploty. 

r-.,. .. Příjemné prožiti svátků 
Ifue vánočních a šťastný nový rok 

Vám přeje se tolektiv naši firmy. 

ta 
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jjr.rik 9,9031303 204700AKis 
SÄT DVS-S dlgitálqí sateen( pligmač TOPRELD,T_T,6ODOCR eln-bmý 
člěacepyptimorks,RS232 WeefiiiSEqC 1 1:0 1WerrůštiLS-1? 
PiSěq01.3),SODOverrhych pc.= (IV o ródvApodpore yucemzyč-
něhrroucěiirodpa vícelanaiihoyezloy2nenu,přepedW mezi 
programy za méně nail sekO7idů,PÄNTSChinkce Plc«ke In 

cw2PAIF (FIGIVel7htCnièKerirSiar .4,1* -vecice «FAS/POW pro 
dietalmouclie nob° vislueoloy AC-3,SCAiR s_a RCA' ÄN výsivpOERF-
oW.KätoY,;.ýihr yeeZinihry,rodičoanItýžérirek 

Obj. č. 4000045--8Y0 708,112Q 
Ante's! DVB-T aktivní venkovnr5RT ANTIS - Shang 
včetně zesilovače 

/ 4 

Obj. e. 40000463C07 - 921,10Kč: 
Anténo DVB-T Super (mne aseVHF ' 
174-230MHz Ul1ľ470-862MHz _ 

-140 • 

Obi. č. A0000233'601 @85,60ki; 
Anténo Super TURBO PFIRIP,53veiíkovriírro'>: 
DVB4,- silo se zesilovačem a napiiiikěnT, 4' 
šinpkiilieetSMOVá 1 Di 60 kanál.  

e: • 

/M LOE.33.3aa,oz.C3, e 
0102blegaš 

apko 
Králové 

.223C/3E112in 
OsisiGXWMEOD 

(troalCE3F4143 

pApraAte i? 

4Obj. č . 4000131900 Přijimač DVB-T DI-WAY T-22C0 2 špičkový OVE-T set 

top box vybavený artlineimoclulatorem je určen 
pro pájen pozemniho digitáinibo re a FM vysilání. 
poufft pro připojení k televizoru, Projeldoru nebo jak 
součást domáciho kinit•Uñiažě_ujetakiaoval digitáln 
programy v OVO kva111é všei kirstálriv"ščislim obrazem 
a zvukem. Diky zabudovaiiýnYvýšlůierilze připof 

mnoha zařízením, nechybn ru, va¡re Se-tt ,i_R4Tkonektoru 
ani koaxiální S/PDIF audio virler.Součäsif boleng 
propojovací kabel SCART:Metu Ir'OEompléee—v češtin 

funkce MultPIP. 

di 

Obj. eč100:2661 95 . .8 00Kc _ e. em. .. ,,,,,.„OE; 
Pělímač DVB-T Evolve DT-0202J LED display, 
2xSCART, CZ OSDJuner PHIUPS 

4 

öve.ricrzrobšcidoOEL i.2.3cose 
"Antént 2169UD lagorilmickopedodická Emme Esse 

teir49 kanálfzlsklOrm,"dělka 1050mm 

,oté clzytivribmzerly.,Uvockině cony Isou včetÖ 15,P12 o rick; tennál do 10. 14:2.01.0 nebo do ;sypmdäni zásob. 

7400029500 
Pia 506,001(č)>Oki univerenf 80 cm OE Fe 

hovešěifibarva, včelně držáku WB 

41 '714*. 

".r"!•...••• 
err 
. . 

10bl. č.:40066445011, Si-2-4.7,50n  
'Měňct.jestroj - mäht DVB-T, signálu - INFO 
DVS-7 Rider MCI 

000110603 
na ASTA1 komplelnípm 

zesilovačem a napaječe7šimk 

je-OEiä.ze 
VB-T-s8:3 

*mt.«, 

Obj; č. 403Citrič4-01., 
lemač DVB-,T,B7m-Ive DT- 201 
3idiraxSCART,-CZOSD, 
ISIZ4V-čkn"6;n`pro-véděk 
Evolve Cits-ilärcigjič PEI 000118500 

Obj. 000116100 
Plljímač OVE -T Evolve 
záznamem na US 

Sets -top-box, 
tilmeshift 

Tuner PHIUPS • 

025 černý se 2 tunery 
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ZÁSILKOVÁ SLUŽBA ** 
PRODEJ NA FAKTURU 

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

natron' a "At 
Výhradní distríbídorslabortorních zdrojů 

STAIR-20N% 

SPecilikace/ TM, 2229.1 2229.2 2223.0(1) 2250.0 
Výstupnl napkti 2 x 0 - 40 V 2 x 0 • 40 V 0 - 30 V 0 - 40 V 

‘. ÝSlaPal Proud 2 x 0 - 2,5A 2 x 0 - 2,5 A 0 - 2,5 A 0 - 5 A 

2•Inénf 2 mV 2 niV 2 mV 2 mV 

Ukazatele U/1 analogové digitální analoadigit.) digitalin 

š xVx Ft (mm) 260 x 140 x 230 260 x 140 x 230 140 x 120 x 260 260 x 140 x 200 

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

Cena K2 bez DPI! 6 560,- 6 560,- 3 604,- 5 994,-

Speclßkace/T5P 3250.1 3252.1 3254.1 3256.1 
Výst mint nailed 0 - 36 v 0 - 36 V 0 - 36 V 0 - 36 V 

VŠ•talail Mad 0 • 7,5 A 0 - 13A 0 - 22 A 0 - 40 A 

2.Inent 1 mV 1 mV 2 mV 2 mV 

Ukazatele U/1 digitální digitální digitalin digitalin 

5,xVxil (mm) 372 x 134x 252 372x 134 x 252 451 x 134 x 324 451 x 134 x 410 

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

Cena K2 bez DPH 11 220,- 11 880,- 20 625,- 30 525,-

' / 

j. 

  - 
< 

'Spínané zdroje 1 I Aal  
s velkým výkonem 

SPedlikate /1SP 3654.1 3654.3 3656.1 3656.3 

vi'ouroo napai o -30 V 0 - 60 V 0 - 30 V 0 - 60 V 

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

Zdolní 6 mV 8 mV 6 mV 8 mV 

Ukazatele U/I digitalin digitalin' digitalin digitální 

š x V x H (mm) 445x 134x 320 445 x 134 x320 445 x 134 x410 445 x 134 x410 

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

Cena K2 bez DP11 27 720,- 27 720,- 49 170,- 49 170,-

SpecIfikace / 1SP 3250.3 3250.4 3250.5 3250.6 

VÝsluPM anPülf 0 - 72 V 0 - 150 V 0 - 300 V 0 - 600 V 

V¡stupni proud 0 - 2,5A 0 - 0.2 A 0 - 0,1 A 0 - 0,1A 

Z•Inént 1.2 mV 1,5 mV 2 mV 4 mV 

Ukazatele U/I digitalin digitální digitalin digitalin 

ŠxVx11 onmi 372x13-8%252 372% 1.34‘252 372 x 134 x 252 372x 134x 252 

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

Cena K2 bez DPH 12 870,- 12 870,- 12 870,- 37 950,-

I 1 / 
Vyžádejte si podklady k celé fade' laboratorních 
zdrojů (napěk 0-18V, 0-36V, g-17je OE-15ov, 
0-300V, 0-600V) nebo zdroje s Pejným napětím), 
peit truffle page internetoré stránky, kdejsou 
kompletní liataitigy (laboratorní zdroje, mětid 

i příslušenství, reg. autotransformátory, 17 Hid a 
revizMplístroje re formátu *.PDITi 1 OE ' 

. I') / 
e .> L 
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Elektronické zátěže 
do max. 80 / 150 A 

Specinkace/Typ 3227.1 3229.0 3229.02 3223.1 
Vstupnl napelf 1 - 80 V 1 - 75 NOE 1 - 75 V 2.5 - 80 V 

Zatěžovací proud max. 25" max. 50 A max. 100 A max. 150 A 

Krytí 1P 30 IP 30 IP 30 IP 30 

Ukazatele UA digitalin digitální) digitalin' digitální 

ŠxVxH (nunt 245 x135 x 220 122 x276 x 240 248 x 270x 280 445x 134x410 

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

Cena Kč bez DP11 9 735,- 18 150,- 37 422,- 47 520,-

Sidlo finny: 1 $ / Obchodní zastoupeni v Praze: I  
A.W.V. ELEKTRO spol. s no. \ MICRONIX spol. s no. J / 
tel: 382 213 756, 382 212 595 tel: 241 441 383, fax: 241 441 384 
fax: 382 213 756, ertňail: awv@awv.cz 1 i e-ttiail: merici@micronix.cz 
Žižkova 247, 397 01 Písek i j OE Aniala 8taška 32, 140 00 Praha 4 

Obchodní zastoupení na Slovensku: 
BD SENSORS spol. s no. 
tel: 055-7203112, fax: 055-7203118 
»e-mail: info@bdsensors4 
Osloboditefo3i 60/A,1040 01 Košice 
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Nové IPTV streamery IKUSI představuji ekonomické řešení mülticastového vysiläni 
TV a R programů v IP sitich. Zdrojem signálu jsou DVB multiplexy nebo AV signál. 
Jeden streamer může generovat aí 8 simultánních programů s individuálnimi IP 
adresami. Moduly lze kombinovat a celkový počet programů je omezen pouze 
kapacitou sité. Streamery pracuji s protokoly UDP nebo UDP/RTP. Him je možný 
pomoci PC nebo IP set-top-boxu. Nastaveni a monitohng se provadi pomoci webo-
veho rozhraní. Je zajištěna podpora SAP a SDP protokolu a QoS. 

PŘEHLED PRVKŮ IPTV STANICE IKUSI: 
SNS-100 - IP streamer pro FTA DVB-S TNS-100 - IP streamer pro FTA DVB-T 
SNS-101 - IP streamer pro DVB-S BNS-100 - IP streamer pro 2x AV signal 
_ SNS-102: IP streamer pro DVB-S2 RNS-101 : IP streamer pro radio DVB-S 

Přehled prvků DHS TELEVES: 

- kanálově procesory ref.5179 
- emote OFDM signálu se stereo VSB mod. ref. 5044 
přijimače QPSK signálu s CI slotem a stereo VSB mod. ref. 5000 
transmodulátory QPSK1FM pro přijern rádia ref.5579 
transmodulatory QPSK,8PSKIOFDM ref.5181 
transmodulátory QPSK,8PSK/QAM ref.5180 
transmodulátory OFDM/QAM s TS procesing ref.5556 

_ - trojitý procesor ref.5864 
- stereo BG/DK modulatory ref. 5802 
• širokopásmový zesilovač ref.5075 
• programovaci jednotka ref.7234 
• vzdálený monitoring hlavni stanice CDC system ref,5052 
- modem pro vzdálený monitoring (GSM, IP nebo STD) 

_ 

LANTV® televize po IP síti 

• 
Ziertes*4 

4OE 

IJIIIN. ° • ° . 0 ' 
a • .... ? 

IPTV sta Ice do er eldini  

airizeiFie l 1 Rovnice 998/6, 691 41 Břeclav, tel/fax. 519 374 090 I 

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

13. - 16. 4. 2010 
RVA Letňany Praha / Prague 

18. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky 

Souběžné veletrhy 

EIPTOIIIKR 
1. mezinárodní veletrh optických technotogn a aplikací 1. veletrh komunikačních technologii 

TERINVEST, spol. s r. o., veletržni správa, Americká 459/27, 120 00 Praha 2, Česká republika, www.terinvest.com 
AeŠRINVEST 
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yát_kiD/0 Zásilková služba a velkoobchod: Kosmova 11, 702 00 Ostrava-Přívoz, tel.: 596 136 917,18 (r-169,fax: 596 136 919 
•=-  LIDE 0 e-mail: hadex@hadex.cz ,http:11www.hadex.cz. Při dodávce nad 3000,- bez DPH neplatite poštovné. 

Cafrálea-OEn Dobírky i na Slovensko- bližší informace na webu. 
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1 

SOLÁRNI FOTOVOLTAICKÉ PANEL 
Vyrobeny z monokrystalickych (do 140W výkonu) nebo 
polykrystalických (nad 140W) křemíkových solamich šlänků s 
kaleným krycim sklem. Odolnost proti vodě, kroupám, sněhu a 
vzdušné vhtkosti. Duralový ram. tloušťka 28-50mm. Pracovní 
teplota -45°C + 85°C. Ochranně diody pro zamezeni toku 
proudu mezi člankami pfi jejich rozdilném osvíceni. Životnost 
až 25Iet ph poklesu účinnosti o 20%. Certifikály TÜV IEC61215 
a IEC61730. Vyroben v Čině v licenci firmy Powerbags AG. 

Skladba všech solanpanelů 

1- kalen' krycí amp 
2- Izolační 
3- solfunIčlánky 
4- ízolačril E.VA.folle 
s- avratvé základní desk, 

3 3 

Kód 12V panely z monokrystalického Si MC/VC 2ks 
Vac s 21.8 23 8V (max.napáti naprázdno) 
Vmp s 17,6 20.0V (max.napšti ph nominälni zátěži) 
Imp s max pro d ph nominální zátěži, Ise s maxproud nakrátko 

ti di grigRi11a 

0948 
G949 
0952 
0953 
0954 
0955 
0956 
0898 
0957 
0960 
Kód 

_ - 
5W Imps0,285A,Iscs0.315A.360x165x25mm 695,1470,-
10W Imp4.57A, Iscs0,63A, 360x290x25mm 1250,-/850,-
15W Imp.° 86A, Iscs0,95A, 406x426x25mm 199041320,-
20W Imp=1.14A. Isc=127A,640x290x25mm 2490,- /1690,-
30W Imps1,55A,150=1.74A,450x540x3Omm 379012550,-
40W Imp=2,27A, Isc=2,54A, 630x540x3Omm 4800,-13300,-
50W Imp=2,48A. Isc=2,81A, 720x540x3Omm 58504 4050,- R 
65W Imp=3,7A, Iscs4,2A, 850x735x35mm-výrobce AFT 7135,-
85W Imp=4,71A, Isc=5,29A,1200x540x35mm 9900,-/ 6990,-
140W Imp=7.95Alscs8.41A,1300x808x35mm 14400,-111060,-
Panely z polykrystalického Si MC včetně OPH: 

Solární panel 2x4OW mobilní kód 0970 

roamers( 640x540x6Omm slo 

Kód 
R830 
R829 
R831 
R832 
R833 
R839 
R840 
R838 
R837 
R841 
R842 
4 

r artn 
. lifflikašIEBIENWEil 

ients. 
eitArdissavailau 

BUM 

0965 190Y1Voc=292VImp=8.08A,Vrtip=23, 13930,-
Isc=8 41A, 1324x992x5Omm/15.61m 

0956 210W Voc=32.83V,Imp=8,3A,Vmp-
Isc=8 41A, 1482x992x5Omm/17.8 

0967 250W Vocs43.8BV,Imp=7,12A 
Is8,41A1956x992x5Omm 

6958 280W Voc=43.88V,Imp=7,63 ps36,72V 
Iscs7,63A 1956x992x50m5/23kq  

15400; 

Solarni regulator 12V112A CMP12 - kód 091 

Sol 

OE; začne r 
jeni. (udržov 
odpoji. Odpojí 
Indikace stav 
05x95x36 

vý proud max.12A 
může být solární 

jna nabíječka 
(lze nastavit) 
mezovat nabi-
15V jej zcela 

emu provozu 
,4 490,- 3ks 

4 P24 kód 6917 

zálšž, proud max 24A OE  4V). Ph 5 LED 25-100% nabiti) 

ochrany(lepelnazknaratová 
nap.230V160x75x45nrn 

* 49 

 10A 
pro baterie do 100Ah max240W(12 

R 
R85 
R850 

ený 9300,4 6590,- 3ks 

OLOVĚNÉ BATERIE PIMA 
sic"nu parame 74. 

• Olověné bez 
6V11,2Ah- Imaw=18 
6V/2,84h- Imaxs4 
6V/4,5411-Imaxs6 
6W7Ah. Imarr=10 
6V/12411-Imar=18 
12V10,8411.1max=1 
12V/1,2Als. Imax=18 
12V/2,3Ah- Imax=34A/s 
12V/2,94h- Imax=45A/5s 
12 5 

124h- Imax 
2V/17M-Imax=2 

12V/284h- Imax=2 
9V/33Ali-Imax= 

/45Ah I -450A5s 

-60mD, 
• lis3Orna 66x9 
Rs33m0,100x47x7 
-30ma 151x34x94mm 

ma 151x50x94mm 
96)25x62mm 

43x52mm 
mm 

8.35ma 
R=25m0,151 
22m0..151x65x93m , 
20m().151x98 5mm 590,4399; 
6m0,181x77 m 1320,4550,- 
ma166x126 
mD,195x130x1 

Mar , 

Imax=500A15s, 
654h-Imax=520A5S,R 

12V/764h- Imax=600A/s,R, 
12V/804h- ImaxsAts, 8sma 2 

R854 12V/100411-1max=800A/5s,R= 
R V/120Ah-Imax=850A/5s. R=5 

UAW Imax=950A5s, R:=4, 
R857 Imax=1000N5s R=4 

rie  • C 3ks 
9,- 

33, 
135,4 
145,499,- 

240,4160; 
j 95,- 
4160,- 

640. 25 
395.4 270 

197x1E6x 
260x16 

350x17' 
60x1 
9 

PAJECI A SERVISNI STANICE CT BRAND 
Meal stanice CT-932 a CT-933 -kód P150,151 

/23W, 150-420°C, kali 
170-430°C, kalibra 

I stanice 

230W5OW 
displej s údaji o 

horkovzdu 

*kroprocesorem 

20,4 499,- 3ks 
0,4 440,- 3ks 

-kód P155 

C s přesnosti ±1°C, přehledný 
skutečné teplotě a času s datem. 

MC 1590,- 

ukávaška CT-852K -14d P080 

it 
'horkovzdušná vyfoukävačka I pro SMD, kapacita 24I/min, 
4x nástavec (42,5+4,4+10x10+14x14mm- P600,601,614,615) 

50 4930 teplota vzduchu loo-42n, teplota na displeji, regulace tlačítky 
OE 1190,. rozměry 187x135x245mm 2490,4 1690,- od 2ks 

495c odeáieci stanice s odsávaškou CT-859 -kód P159 
41860; 
,41950,- 

00,4U15,- 
3190,42220,- L 
4 3990,42760; 
27 4290,42990; 

2x240 5300,43770 
8X216 6800,44890 

Ječky Pb akumulátorů 230V-/6-12V:= 6A/8A 

toho-
metry. ra Mo 
gad a udrž režim 
a take nape kterém je 
aku odpoje novu připo-

jen k zátěži. Podá into o stavu nabití, celkové spodebš a teplotě. 
Všechny údaje na LCD displeji.Teplotn1 kompenzace nabíjecího 
proudu 3mV/šläneld°C-mefeno vnějšim teplotním čidlem. 
omen, 140x110x46mm • 1850,4 1290,- 3ks 

790 0791 
0790 Nabiječka 6-12V/6A s LED Indikací 450,4 310; 3ks 
0791 Nabíječka 6-12V/8A s LED incfikacl 630,4 430,- 3ks 

Naběetka Pb aku nebo zdroj 230V-H2V= 10A kód G794 teplota foukaného vzduchu 100-450°C 
- paled stanice, topné téleso 50W, teplota 200-480°C 

MC=2990,- 
14,7V napräzdno 
13V ph zátěží 

'`# A.OEOE 

795,4 540,- 2ks 

Nabíječka Pb aku nebo zdroj 230V-412W 20A kód G798 

_ 14.7V naprázd no 
13V při zátěži 20A 
pro baterie do 200Ah 
5 LED (25-100% nabite 
ochrany tepelnézkralová 
nap.230V200x1OWSOmm 
990,4 699,- 2ks 

- odpäjeci stanice s odsávačkbu, výkon odsävačky151/min, 
pcdnak 680mmHg, teplota 300-480°C MC=2290,- 

servisní stanice CT-953D - kód P153 



EXCELLENCE AND RELIABILITY 

Napájení 
Stabilizátory lineární a pulzní: 
Hlídače nape-U. 
Zdroje pro. LED 

Rozhraní (Sipex), 
UART - PCI., VC/SPI,, USE" 
RS232,, RS.422,, R5485. 
A/D a D/A převodníky provide° 

Komunikace 
T/E linky. 
SONET/SDH 
Uchování dat - SATA 

\77 

OE OE OEs. 
N N 

Microdis.CZ@Microdis.net tel. CZ: +420 323 661 780 
Microdis.SK@Microdis.net tel. SK: +421 484 152 451 

www.microdis.net 



AFLAJZi\R® 
WNW, VÝROBA A PRODEJ ELEKTRONIKY 

iliteiükS1112M11115 
OTEVŘENO 24 HODIN DEN N E, 7 DNI V TYDNUITilliffiliMiN: NA WWW.FLAJZAR.a 

ri 4 tSgun to lama. mom m • • • •, iii.imoduoissoaromopos pro, Nun anal . 

0 Připraviti jsme pro Vás nový eShop 

MODERNI RYCHLY PREHLEDNY 
www.flajzar.cz 

AKCE SKLADOVA DOSTUPNOST UKAZIOVAVIDEA NAVODYIE STAEENí AMNOHO !MIMI° 

GSM komunikátor pGATE GSM ovládání na DIN lištu 65A1ovládáni GSM komunikátor SIP-600 USB Venkovni záznamové zatízeni --- _  _ _ .. _ . 
WAS komunikkor na trhu 
s jednocluchkni a Oehler/Me 
funkcerni v ballot; korové kra- 
Wm sweavadm lonekorent 

Modul GSM solute, sped, OENis k ovládám i dektrickýdi zařě 
' - . zenipomod5MS,steinějako 
ni: a.. N ioia • GSM zásuvka. Navk oink 

fe.- 
Ukusre ovládaná GSM zaktMse, do ktee 
mliete pripojk Mae spodebk 
a ten clálkmi ovládal vaieho «bi- 
alto teleran, prowiedninylm sins 

I 2mademizoYana ooze profesionálni- 
ho GSM komunikitom lady 9P300. 5e 
eY 0 

l konfigurad Own track Odeias 
SMS 

BMPix kamera, vestavěny 2° ba 
lee display, vodě odolne prow 
den( nobi viděnl Miry a  I 

1, str , LED, &can až 25rM Ohtani 
data Zan" kdroduché rprownenl, dva 

konAgurvatelně sstvpy. dear* 
y Bute vladolorogramove nasta- 

-. vent Obsahuje vstupy pro teplomi 
a  ve  r.i 

.e, 
' 

nett° prozionenlm.Oly integrovark- 
mu teplonenu Adis' Ire edit jako 

volá, pet univerzänkh vstuph,  
th Oniony, dälkovi rněřeniteploty, 

a vollin116M8 pant 
i slot na MME/SD kart do kaper 

.i.r stupy,knkreziMinipolohyamnoho 
daBle. KorripinaleoPii iced a soF" 

ware kestaženi mimic> na www.flaizancy 

senzam mire vstup a doitilnintupy 
s whideny. Integrován miluolon, Aland 

akumuUtot a konektor pro pfipojeni exteml anoén 

tomcat Na vstup re mob» mown 
neřnIneadlaMenlni pro spinání to- 

pominadiat. 

t rat, ktualeau firmware a 
sixám pies ISS programem G-UNK, 

tňemanirvnikonektow... 

ty al 2Gri Možnost WM neb 
nahrävärd videa. Obsahuje 'eon 

pohybu a baterli s wyddiatdva tide 

Obj. 2.: %KAIFU 2990 Ki Obj. I.:GSM-DINS 3200 KZ 014.č.:GSM-DOV2 2690 KE OW.445196004158 4500 Kč Obj.L: HCAM1 5900 K 

Barevná kamera s infra Mini CMOS barevná kamera Barevná kamera v kukátku Bezdrátový hlásič pohybu s PIR Bezdrátový hlásič vIhkosti 

ecT
- - - Novinkavnalansortrineituiřdeotechna 

ty Barová CMOS Lamm s irdra irk-
. -'" rim přisekerěm na vidilene a/15m za 

netněňtelnou rena. Pěkně zpraccřání, 
OE milení 38011, FAO 30 infra LEI% audO 

váha 2COmildea en, PAL 

jOE) Desgeeligkanově, advelronsi apovepejeanänziminišelnkima- 

380tt ?MEL Zpracovává i audio a 
i má hmomost 160g. Za shělou cenu 

zislyite male a nenápadné wino- 
nivadzalizenr. 

0#....a. e  1 Se628enzor a2CM020513180/3-rm, km: gifeanwf 

dardni Wdeo via auto Irani " 
i . Mks 18dB, minimilní omit- 

'I" leni: 31.112, man. 35x55mm, 
napájeni6-9V/ 30mA. 

ins —rie Derek° PIA mat 12m/I lOst, 
• Dosah Wolačcifilmat cc 

..._,./' 30ny Vysgai 111 napken z 
1 nip baterie We Aimee ze zl-_et , Judy 230V, 

-...__ 

I 

f 
wf; 

\es f 

-Or 

Másiivihkosti,napáj.9V bay klk 
proud lui,  cozen coda 
(ern a päjiwaiem 433MHzdose 
_ ažnuS«On .PřglmaZ obsahuje sire 

014.2a 51430 550 Kť 014.L:A3M 390 Kč 014.2:J854 649 KE Obj.č: 2850 436 Itč ObI.L:28s3 380 16 

MEHE spotřeby 

---, 
,. 

'OE e e 
,.... 
• 

elektricke energie I. 

Slýteaný pomouir do každé domknos- 
liSledovarěWdaje pitou  pled- 
pedant tydaý3vypoaem. Paw pm 
Movam maximänfio ewe tea-' 
zenliAndocelkaýasoadebiarklua 
lervolné obdobi. Max zaleni 
MON max Pmud 16A, nagedna- 

mid 230VAC/50Hz . 

Merit' spotřeby elektrické energie II. 

Digitalni mirk spodeby 
er- ere ;mime j elektficke tingle. 5 Ha- 

'stn." tank pro untaron'  
(I, Le diclej s 12/24h 
rotaazerno tasu, nasta- 

veni carry lednotky (kWh), max. čas mereni9999 ho- 
din, may zobrazitelnä spodeba energie 9999kWly 
max.2300/16A, min.230V /0.06A 

Týdenf spínaci zásuvka 

-....t•.- Spinad ‚Myrna programovatelerb tý- 
vi i-j) den( rnax36001V,Imri:M44. 

wnweri lkoklemisortiment spinad a mě- 
1 fki (Anna naleznete rra 

. . w.fLajzata. 
::::: 

lonizaZnibezdrátový hläsiEpoiäru • — 
1 Ionizable bezdrátový bräsia 

path s řefinnaiem pracuMí 
na 433MHz s dosahem až 

•••••• 1 50m. Pňýman obsahMe UM- r.: nul Baterk 9V, kidový od- 
,./, běi Bun Maii Marna 10mk 

Minim slabých barest Ma- 
sinn185dO forme110%35mm. 

FotoindikaEmibezdr. hlásiZpoiáru 

-- -- i Fotoindikaini bezdrátový Mr 
"Jakzr- ai  sit potäruspifilmäřem pri 

CIF ' cujkl na 433MHz s &caber 
-,,,.. ai 50m. Anima dwahuj 
----- OE f - *gnu! nature 9Y, Moe 

,,:„.• peer se / pl alarm 
10mA,Cdikátorslabých bah 

di, klasnost 85d8. 

Obj. č.:2826 473 Kť 061.1.:2827 1 342 Ki Obj, č.: 2860 263 Kť Obj. i..: 2864 380 K2 Obj. L2851 380 Ki 

Dálkově ovládaná zásuvka Spinad hodiny na DIN lištu Dvojitý autoteploměr/voltmetr Digitální termostat -30°C ai +125°C _. _ . .. Bezdrátový zvonek se svétlem . — 

Yysilat 433,92MHz,5x kolebkspi- 
načON-OFF,CDIP pro kUid pk- 

prihlr 
ptli__4 

Až 13e program ON/OFF za týdem- 
notice Madmen sepal° mop 

—  
115131131 r ě 

Noe teplomér do auto- 
mobila' zobrazujidmidni 

Mavebnice dionaInfiro term- 
Wan Mika reguluje teplotu 

ic, -7 
i mr fl 1 

NapájennpOpricatil4nebovni 
. if adapter 6V, wseat 12V-t02 

nook Katmai: 433/41O5d1P ,W.. IS málo' časový krok = lmo, a  dt—._.- 
- 

a venkovní teplotu. 
I 

. v maim -30T at +115T. , Ili II 4 signal,dingionallasitost130dE 
blasAnslk heekreenva rro kos sienosu+501P pro ur. 

rrýstupelézate2 do 
1COOW ovládat motno jakýmkoli 

.›. - kanákm nadalkoWni odádink 
s ,.- 

r ta 
eel . 

' 
A il 

flannel Mal ironineini ias 
Vestavěné Ni-Mil Wee Pro Pro- 
voz pň rypodkupricdu, 230V/16A 
medunIdý Mork, koaktint 
provedeni. 

Rozsah kid« IN (0-50MQ 
/ OUT (-50-70ºC), zelené 

misfires( napájená IxAAA. Jo dodivan lie dvou ver- 
tidt Maki 2857mA wiz voltmen s LED abmiem při 
pdpetinebo *peel pakrbnisitě. 

Na *boo Wkonoik relé 
s preproadm kontaktem 250V/ 

SA. Cchnístný LED disple) napikni 12V. 
Nawaireni horn" dolní mere, reärn topenikhlateek 
Data lob& k üdlu I *end lOmesrü, 

1 11112 y regulace r 
433MHz, dosah 5001. Overfill 
licenceel 

Obj.Z.: 21149 301 KZ Obj.i.: 2859 254 KE (*M.:2856/2857 orl151Kč OW. i.:530B 490 Kč 014.2.2858 341 It 

Bezdrátový interkom Videovrátný s barevným 711CD PC telefon - černý / 130 USB video převodník IP BOX 

Kenos audiosignálu po na- Sada berm.% videotetefonu telefon mien pm pillojeni k matem' 5 eta malým USA za- Edited urno/fiuMfpl 
•••• plied síti 230V. Snadná 

Instalace °stela audio- 
liš. 571CD obrazodou a dveini 
• `''' .' - liMistante s kamerou. Pledni 

. , 

OM 
7 

PC pomodUSB a podporupd Masové 
komunikatory jako Skype, 

Hzenim midete di- 
grtalizovat vali shah's 

poker běžné Lamm 
opathAngstandardnir ........."1.". 

signaler je zäytdá na 
okolnim mieni v naptjed 

siti 236IV AC. Napájenk 230V 
AC, modulate F1130-1301in , roan& 

9130x1Mx4fimm. 

,š1 kryulyerenéhoMinNu,tla- 
-  , Ma inert-towel, mládäni 

diečnketämlay8vyzvěně- 
dob melodii, napileni AE15V/1,4A, převědenf dedo- 
vanehoprostau.bytHP4t 

t. . 
•1; 
la 

Nemeth% ... lednoducht instala- 
ce, modenk a ergonomicky vzhled - 
jednoducht obduhy dOka net 
135 mV barvě NM net° Zeme. 

is... i„ rých VHS lain, Ing li da Wilde if i alvat video tóznamyzinfich analo- 
golds video:giant 

r video rěstupem doe 
lipoiltalcroc" WM li rosin 

a dly tomu merle sledout mane 
nivany prostor z libovolného potitaie pApojeného 
knemetu.Vstup pro iednu kameru. 

r, 
04E42833 881 Kč 014.14 2832 5275 KE Obit:2834i 2863 381 We 014.2.:VGRAB1 690 Kč Obj. L:19801(1 2140 N 

Multimetr B533 02 Detektor kovii ve zdivu Detektor yýskytu napétí (2 verze)_ Laboratorní zdroj 0-15V/1A Panelovýméřícipiístroj LCD 
4 tawny multimetr, rustily OC nape'," 
400mV - 6COV, AC not" 4V - 60DV, 
odpor 400 Ohm - 20 Mohm, kmitplet: 

Detektor kcal pro whiedivaní ve /11 
dOE, needy Wropua oodlazedovidá- 

OE km& 75 mm a prin. 20 ma 

Pouze paohte Nikko ke cop 
kook( awe nebo napäje- 

tinny kabelt Mitt ens 

. VOtupni napiti k Minnie lia- 
stavitelné, zdni) le stab- 
me s ochranou prod &am. 

1 OE. CI 
Blida 

Moran( panelový měřici 
l suet, model podsvIce 
j LW Zakladní row 

k 
t• • 

9.999Hz - 99.99kHz, Auto rozsah, test 
don akustický test Data Hold...pudrob- 
nostina won/near° 

• .- _,. Bezkontalctrimiimí 70-600VAC, 
sicimelle"- schopnost beziontalmi stanmit 

Sae 6-36V IIC Vestavěnsi lam- 
pilia.WgnalkampomodLEDatokálny 

-- dercent a bumf zyukovy signäl vite, 
' dr' le tato tin'  pad napatim.Y oblate 

did year. automatlää detelice/ manuální 
detelue.Napěioräddlnist:90 -1000V 11£ 

Wan( pm školy a mucky 

ez. Výstupni napiti 0-15V / 1A, 
napájení AC 2301OE 5041z, rozmě- 

ep2óüellonl2Omm. 

200mV, automatická Ind 
kate polarity nastaktek 

desetinná čárka, napájeni 8-12V, manic 
78x42x16mm. 

b , OW, 1.: 2924 881Kč Matt:2825 273 KZ 014.i.: 2212 / 2823 ea 152Ki Obi. č:2829 1 790 Ke Obj.i.: 2828 197 K 

ir e Digitální multimetr MY64 Digitálnimultimetr MAS830L MefiESMD:R,C, D(2 verze) Cable tracker MS6812 Dálkové °via dání 5MOKEELOQ 

tork test 

31/2 mistný LED displek gumové pouzdro 
9V batell Rozsahr ss napiti 

0,1mV -1000V, st 'taped 0,1mV-1000V, 
ss proud luA -10A, st proud luA -10A, 
kapadra lpF - Mg'titles kmítočtu 
SH: - Alt, odpor0,010 - 200M9,mi- 

ieníteploty -20 -1000T, Merril:arch- 
died, prozvánkka. 

Ca 
. • 
11, 

......i 
3 1/2 mísmý LO)displejs mod* oodsví- 
‚mint mks 138x69x31mm, prak- 
tide moose pouzdro, napájenf 9V 
bated( Nolte DMA HOLD 
Rozsa hy: ss napěti 1000/- 600V, sr cc- 
pan 100mV - 6DOV, ss proud luA-100. 
odpor 0,10 - 2MO měieni tranzislak 

test dial, prop/dot-N. 

ci. &odd mékni5MD kondewiton re- 
Skid a diod. Nabizine dvatypytaho- 

i to primly Reid se maximäla 
méleným rozsahem. Wien' tandeo- 
Cron) do6OmF )typVA5058),do 20uf 

ItypW3031, mtiení admit do GOOD 
imp VA5058), do 40140 Ityp VASO)). 

nodrobnostinarnow.flanar.a. 

' , 

f 

Najde uplaměnt ml potiebě lokalizovat 
kabel nebo konkrétni ply nape v Mk 

im ka bela i nebo telefonnbeli" Sada oho 
lane sondu (Aimee) a replan' WM- 
yogi a akustichou signalizad a zdroj 
signálu (rysila6). Vysflař je vybaven 
konektety O 1 1 a krokossiami. 

SaVellý modal dálkověnapned 
ovItdärk osazerý 'avast" 

. miSMO. ity5 spinadrežio 
. zer olé, nagení 12 - 14 
'OEe143- rozničry 60i4Omm, na Wsh 
'OE\ - pu MA relé se zatižonlin 2501/75. 

Lie nauert a/ 15 klkenek KM" cena d 
Ilitenky DellienkuKV21t neablednat :a (eau 29014) 

Obj. L. MY64 390 K 4 Obj.ť.:MASB301. 199 Kť Obj. L: V45031 MOH 1,5501(Z Obj. Z.: MS6/112 429 KE 014.4.K}12RX5RD 390 K 

Pert UTTIE11117PrKinittlRir 
tel: I-420 518 628 596+420 518 324 086 I mob.:+420 776 586 866 I tax.: +420 518 324 088 I e-mail: flajzar@flaJzarn I web: www.flajz, 

FutizoR, s.r.o., Lidéf °vice 151, Vnorovy, PSE 696 61 Objednanizboilvám nádizašleme Felon na dobirku.99%poloiek tmle na skladé.Po 4Rrozesilame donna, na Movenskoposilame I x 44114.9m:rend candle r 



Obj. L: 2845 OE 268 Kt 018. L:2844 412 Ki Obj. L: 2839 149 ICE Obj. Lo 2836 179 Kč Obj. Z.: 2837 

rsi 

Široký sortiment LED techniky 

LED STRIPS, 

LED PAS 

Odpuzovač hmyzu  

Odpuzovaě Ineu. raloienj na 
trynavánl nerdrekveněnie 
dektmegneecých elm 
vhodný pro porter kdekoliv 
mien  .Urren pro odpu-

rani šent ?anon wee 
blech, mold a take ne 

Napájeni2309/50Hz.priondo3W. 

L: 2246 I' 599 IC 

Transformátor 2x12V/24VA na DIN • 
Transformátor 2x12 /14m merry Ipro menu na DM en hopni 
napili 220-240194 V souladu 
xenon 0461558, G. EMI, on. 
mitrylla64x6Onn. 

1Compkml mistimed transfor-
-a mime naleznem na 

annv.flajzar.a. 

Obj. č.: 2855 230 KZ 

Piedzesilovat pro kytaru a mikrofon 

Slorepm Wee*. 
ní zyuku ze snima--• °keen 

litij „t ombs= 

OE tendometry ornery* 
remote Masirostt bah 

a yjek.OdstupsigniOšum >60d8 
aesienf 30/60dB, bunt men 3011z - 301:146 napájeni 
+/-9-18Vry5InAwaysnery7lx38mm 

Indikátor vybuzení stereo 

Stavebnke jednodu-
cello Menem mien-

s nastaytteinou 
I elNostí 750mV to 100V. Mono sesta-

- more:entente do 
/ vrt women! 

kompakiněm celku. 
Zapojení dokáže Mdikovat 

také datově přenosy s beheld od 10Hz do :come. 
Napájeli 10 -141//130m13 minify 93x33 mm 

Oily stile nested 
poptere po hospodiredim 

sr/rani, zařazujeme do našeho LED 
programu nevi thus:ma LED taro*. K 
jejie přednostem patři citouhá životnost až 
30000 hodin, vysoká svitivost 12.000 mCd a 
v novenae s been ¡awake nízký prdon 
2IN. Limey dodärämer běiných závitových 
velikostech E27 a lampidtová (14. 

8 daná sada nářadí 

Maki sada naiad( 
praktickém martin:, 

obsahuje lt 
5" tree 1 5' 
snood Mean, 
' 1 x 125min pin 

zeta, 4x kw-
bovák (prodry 

3u75enm a 505mm, kid,/ 3x75mm a 5x75mm). 

Obj. č.: 2819 

Transformator 2x12V/10VA na DIN 

T anstormátor larl2V/1DVA určeny 
pro motril na DIN less ostuoni /ta-
ped 220-240VAC v souladu s nor-
MOO Ell61558, EME. matey 
&Menem. 

236 Ki 

Komplete sortiment transfam4-
toe nakmetenawww.flajzar.a. 

Obj. E.:2862 

Zesilovač 2x100W s TDA7293 

Stendonniverze w-
eave s obvody 
11107293, main-
vána %Diener 

der mono 100W 
MA Napier +A 12 - 

-re zee SOV, estupeinpedance4ohm, 
výkonffinapajení+/-2W 7091/8ohm/ 

ID9W/4oln. Armin 0.00596/5W, dire 
650mg.frelneměnirozsah 20Hz - ROTH:. 

125 KZ 

Indikátor vybuzení mono 

eiteeteetetwf  
Malone verze Indlatom vybuzeni jako předchozí 
stereo konstnize (2848) se ',nee parametry Jedná 
se omono blok, ktery mete spojovat do kompakt-
nido wild a town tak mode kanálove indikátory 
vybuzeni, titova pierce a dallle nafebryn oS-
běl:bRozmč:y93x16Smrn,oap.ijeni1O- 14V/65rnA, 
Client nastaviteln od 0,750 do 100V 

LED RŮZNÝCH 
TYPŮ A WARD 
NEJEN PRO 
AUTOMOBILY 

Sada skalpelů 

rilfi fit 13t1dilus sea rend če-
OE pelf a 31ovory driaky it 
I plaswearatee. 

,' - Dale nifadínajdete 
1 nawww.lajzar.a. 

Kompletní nabídku LED techniky najdete na www.flajzar.a (4 

LY03(..5 St 1803C..5 Kt 

Obj. 6:2820 

Transformátor zvonkový 8V/1A 

)130 Kt 

Obj. Z.: 2861 

Zpožděné sepnutireproduktorA 

Stavebnice umožňuje 
opoždene stone( dvou 
repmduktori) ti repro-
soustavie Amend i 
s ohledem na menu 

menu okamžitého e-
ke", Mien reProduktoe Pri en: 
' oar zeseračt Maxlmální 

zatdent speedo's retire Z5CN a 12A. 
Napájeni12-24V/60n* mete 55elmm. 

Zvonkový trandemätor 81//16 ur-
rený pro mootat na DIN elm 
worm( epee 220-240VAC, st sou-
ladu s normou EN61558, CE, ENIC. 
rorměry 9006x6Ornm. 

Domoval zvonky Wen beery 
tových, interkwrry a videománé 
naleznete na wwwflajzar.a. 

125 Ki 

Velké digitálníhodinys LED displejem 

2 122 
Surebnice enrich drrytálnkh hobo s 45mm vyso-
kým červovým sedmisegmeotovým LED displejem. 
Dapeeni10-18VIdidon odběr be displejö 15mA, s 
dieleji man 33OnA. 24b rein,mzmery 16/x56mm. 

MS 
xe• 
ke. 

.• 
LIVOSta _15 LED72...191U le53-15tič tur045 -35 

earc 

Trani ... 329 Kt 

4 dílná sada kleští ? 

P103_15 

P5611-289 Id LEW- od 199 KZ 

4 dile sada Mel 
•j 5's blot/anal ruko-

jetio erasure Mani-
_ rrAie 

,OE, • 

018.Z.: 2818 

LED světla pro denní svícení 
Doswell LED •12-1.1.1. _ 

*En - • homolog ova - 
nä wetly pm 

dent 'eke-
ní Rowney 182A21x4Omm, spo-

tieba Ix KW, Reseed 12V/24V, 18 
erase see LID elmádém setae, vn-

donésti monde«, teplota barvy 60606 vestešne 
mode automate:eel senor, dloubb /Inmost 

187 Ki 

L: 2830 

Bezdrátový SMD mikrofon 

- Bezdrátový mumbo 
dean k rädiceěmu 

• přenost altudidrych 
signélis adrytitelných 

mad. Dobrá  kmtočeová meri-
no běžném radio-nim pl)" 

to' napájeni 9W8el rumen 
44x2.2mm. Je mien i zatätedkům, ob-

se* end s popisem staeby zakení se součtistkami 
5MD a navinutou podnovanou <feu. 

2248 KE 

Velké digitální hodinyz LED diod 

Stawerite ventych egitälnie horn s displejem slo-
/wen se zelených LED en a Wen elk 85 mm. 
Dioe nutno zapájet svépomoci. Napájeni 10 - 18V, 
Ididový odběr bez LID 15mA, se zelenými LED MX 
«mk, 24h reärn. spears 305x104mm. 

Svěrák kovový s kulovým kloubem 

SS
.i Min k k uneven( na prawn stůl do • *Inky 6on. even čep umoMuje 

Ínatočeni syeräku na všechny strany. 
čelisti 75mm Iona Pm menu amiad 
polohy, manery130:300x160. 

Dail( nnáářřaaddíí najdete na WWW. 
é .. iladar.a. 

r-I  

Obj. č.: 2821 

LED světla pro clenní soften( 

Inspired LED home-
21.

 II writir rwa-t2224!" degnminl iij .52ceP71 irzikéle Amery 220x 24x 35 
_ mm, spotřeba 2x 5W. napájeni 

12V/24V, 20 YyS0,2 weed, LED v 
každém settle, enotesné provedení, teplota 

bare 60901K vestavěný modul automata:Mho Moor, 
dloubá ;inmost 

520 Kč 

018. L:2831 

Výkonový PWM regulator  

Mouif k segued výkonu 
zailzenIch medjenych od 8-24V s 
odberendol5A.Prakückivydr-
ti- regulace jatu 51uoiv5y °tank 
moue, teploty mikropájky. 
Vykon lze remdovat newel ěi 
tenistorem NTC ineni muesli 
stavebnice st ablest' na tep-
Ion Do titile 2A neri třeba 

hide; chladit. Namijeni8-240, very 50x29rtun. 

2333 Ki 

PRO MALE 
I WIRE' 

_At oviádání s deem -.5. 
cca 5n1. Rozměry 14966xlerne ear. .2 

lad Ireinteme 40MHz. 

101 Kč  
.ir 

Kachnička s RC dálkovým ovládáním 

into balmlike na rOE, 
ülleve widen weave jmom 

po nudí, ale po diskno-

a ted:aačtinelpohyN eti 
jry voted a sUnatvo il 

du ze 'MALL 97, 
Verne dálkoent 

Obj.L: 2848 I 252 KE 

nit ',AP' 

OWL.: 2840 I 150 KE 

Široká nabídka odpuzovatú 

DOPORUČUJEME 

OdpuzovaZ škůciců - PLUS 
d Velmi výkonný odpuzovač myší, 

It krys a jiných nechtěných živoči-
chů, který dosahuje vysoké účin-
nosti díky automaticky se měníci 
frekvenci. 

Obj. č.: 2241 ... cena:784Ke 

01:IA42E41 11029 KE 

_ 

Obj. L: 2835 11106 KE OW. L:2245 I 342 KZ E 
i 

• a _ 
Kompletní nabídku odpuzovaZů vietně automobilovych naleznete na www.flajzar.a ĹI =2 

Odpurovaře psů, koček a divoké zvěře Odpurovate do auta Odpuzovale kun 
r  

eu 

milmnunremmlres . 11 směn-..rtreW 

tel.:+420 518628596, +420518324086 I mob.:+420 776586866 I fax.:+420 518324088 e-mail: flajzarglajzar.a I web: www.flajzartz 

ONednan4 abet yam rádi ketone peon na dobirku.99%polořek trrakmasi. NCR rozesitime dent no Sknensko pedantic eke. livedentrrenyjd e DOH HI 

-911.94171111217 di-Luz:true,'" 
FLUZAR,s.r.o., LidéfovIce 151, Vnorovy, PSČ 696 61 
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125. 

TNY2111P 60,-

40,24231 lOS 
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Praktická  Konstrukäní elektronika A Radio 
Ročník XIV, 2009 

Šéfredaktor Ing. Josef Kellner 
LEGENDA: První číslo označuje stránku, číslo za lomítkem sešit Římské číslice označují obálky příslušných seši-
tů, příp. zařazeni v inzertní příloze časopisu; DPS znamená, že v článku je deska s plošnými spoji, „M" označuje 
článek v modré řadě - Konstrukční elektronika A Radio. Není-li číselný údaj dopiněn písmenem, jedná se o článek 
v základní řadě Praktická elektronika A Radio. 

INTERVIEW, REPORTÁŽE, KOMENTÁŘE, RŮZNÉ 

Náš rozhovor 
s panem Carlo Rebughini 

ze společnosti austriamicrosystems 1/1,11/1 
s ing. Petrem Nádherným, 

jednatelem firmy AEC Elektrotechnika 1/2, 11/2 
s panem Zdeňkem Fremutem, 

majitelem firmy FK technics, spot. s r. o.   1/3, 11/3 
s manažerem nakuprilho odděleni společnosti GM electronic, 

panem Tomášem Müllerem   1/4, 11/4 
s ing. Jánem Sesztákem, 

jednatelem firmy SOS electronic, s. r. o.   
s ing. Alešem Skořepou, ředitelem firmy ASM 
s ing. Jiřim Němcem, OK1A0Z, 

novým předsedou českého radioklubu   
s panem Tomášem Flajzarem, 

majitelem firmy FLAJZAR, s. r. o.   
s ing. Přemyslem Hejdukem 
o novinkách v sortimentu firmy Micronix  1/9,11/9 

s technickým ředitelem 
firmy Antech, spol. s r. o., Radkem Novákem 1/10, II/10 

s panem Alešem Ondrovčikem, zástupcem firmy Fulgur Battman 
o jejich sortimentu  1/11,11/11 

s panem Henrichem Kustrou 
ze společnosti 2N TELEKOMUNIKACE, a. s.   1/12,11/12 

Výsledky Konkursu PE 2008 
o nejlepší elektronické konstrukce 3/1 

Poznámky k magnetoterapíi 9/1 
Soutěž vědeckých a technických projektů 

stfedoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET 44/1 
Ročník 2308 na CD ROM 3/3, 1/2M 
Vyhlášeni Konkursu PE na nejlepší elektronické 
a radioamatérské konstrukce v roce 2009 4/3 

Metoda Push - Pull bude testována na OUIDEXu v Příbrami 47/3 
Opět světová výstava ITU TELECOM WORLD 47/9 
Elektronika v lékařství 

Základní poznatky z elektrofyziologie  
Poválečná lékařská elektronika v Ceskoslovensku  
Defibrilátory  
EKG monitory a zapisovače  
Simulace orgánů  
Speciální diagnostické metody srdeční aktivity 
Ultrazvuk, CT a MR  
RFID ve zdravotnictví   
Akupunktura. TENS, magnetoterapie  
Korekce lidského třesu  
Není monitor jako monitor  
Nárůst používání RFID  
Robotické systémy ve zdravotnictví   
Elektronika pro nevidomé  

ZDROJE, MĚNIČE, REGULÁTORY 

Přepínač baterii 12 V/40 A pro modely lodí   10/1 
Signalizačný obvod pre stabilizátor LM317 6/2 
Dvoukanálový zdroj pro modelovou železnici (DPS) .... 13/2, 28/3 
Lineární regulator wilt( 

základem zdroje konstantního proudu 3/3 
Spínaný regulator proudu LED (DPS)  21/3 
Napájeci zdroje pro korekšni zesilovač s ECC88 7/4 
Riadenie jednosmerných motorov 
s využitím výkonových tranzistorov MOSFET (DPS) 19/4 

Impulsní regulator 13,8 V/10 A 8/5 
Zkratuvzdomý regulator 154 V/30 mA 9/5 
Dobiješ akumulátorů (DPS) 19/5 
Samočinné odpojeni baterie ph poklesu napětí 27/5 
Automatická nabíjačka 

9-voltových NiCd a NiMH akumulátorov 6/6 
Přenosný nablječ s vestavěným měničem (DPS) 12/6 
Spínaný napájecí zdroj s akumulátonoým dobíjenim (DPS) 20/6 
Nabíječka NiCd/NiMH s konstantním proudem 9/7 
Nabíječ akumulátorů NiCd a časový spinač (DPS) 15/7 
Napájecí zdroj slO SG3524 (24 VI5 A) (DPS) 17/7 
Obvod podpšfovä ochrany 8/8 
LightControl LC4 - 
- modulový zdroj pro sekvenšnt ?inn( LED (DPS) .. 15/8, 25/9 

Spinaný regulator pro řízení jasu bílých LED  15/9 
Jednoduchý můstkový manic 12 V/230 V/100 W (DPS)  19/9 
Automaticky odpojovač nabitého akumulátoru 7/10 

4/6M 
7/6M 
at6M 
9/6M 
15/6M 
 • 21/6M 
25/6M 
26/6M 
23/6M 
30/SM 
31/6M 
32/6M 
32/6M 
38/6M 

Úsporný snižujici měnič 9/10 

2°24//1100 
Regulator k totovoltaickému panelu (DPS)  
časovač na dobljanie akumulátorov  

Inver-141cl manic napětí (DPS) 313M 
A/WIZ DC/DC (DPS)  4/3M 
Spínaný zdroj stabilizovaného napětí s LM2576T (DPS) 5/3M 
Zvyšující manic napájený z jednoho monočlánku (DPS)  7/3M 
Snižující manic se vstupním napětím 50 V (DPS)  8/3M 
Trojitý zdroj napětí (DPS)   10/3M 
Zdroj symetrických neat( (DPS)  11/3M 
Zdroj vysokého napětí (DPS)   11/3M 
Univerzálni síťové zdroje (DPS)   14/3M 
Jednoduchá univerzální nabíječka  

akumulátorových článků (DPS)   16/3M 
Zdroj konstantního proudu (DPS) 24/3M 
Elektronický spinaš síťových spotřebičů (DPS)  38/3M 
Ss zdroj 14,4 V/1 As omezením proudu (DPS) 27/5M 
Ss zdroj 15 Vf3 A (DPS) 29/5M 
Symetrický zdroj 1-0 až ±15 V/1,5 A (DPS) 30/5M 
Pulsnl regulator pro ss motor (DPS)  31/5M 
Verze 032009 nabíječe 

olověných akumulátorů s UC39C6N (DPS) 32/5M 
Regulator 1 pro slunečnI kolektor (DPS) 36/5M 
Regulator 2 pro slunečnI kolektor (DPS)  37/5M 
Laboratorni zdroj 1,25 až 15 V/1 A  39/6M 

A 



NF TECHNIKA, ZÁZNAM ZVUKU A OBRAZU, ELEKTRONICKÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE, 
BAREVNÁ HUDBA 

Generator posloupnosti zvuků (OPS) 6/2 
Naslouchací přistroj 8/2 
Korekčni předzseilovač s ECC88 

pro magnetodynamickou přenosku  11/3 
Digitálně fizený predzesilovaš 
s LCD displejem elwedio v2.0 (OPS)  18/3 

Automobilový zesilovač 4x 55 W třídy H 
s diagnostikou přebuzeni zesilovače (OPS)  25/6, 28/7 

Audioon (OPS)  13/8 
lnterkom do závodního automobilu (OPS)   20/8 

Třihlasný gong s procesorem (OPS)  23/8 
Výkonový zesilovač Baby of Lynx (OPS)  25/8 
Blueamp - sluchátkový zesilovač pro nedoslýchavě (OPS)  10/9 
KTJ 6662 - třikanálový koncový zesilovač 
s aktivní výhybkou pro subwoofer a dva satelity (OPS) 16/10 

Generator neobvyklých zvuků (OPS) 7/12 
Aktívna výhybka LR + Sub (OPS) 19/12 
Zesilovač pro sluchátka (OPS)   37/3M 
Parametrický nf ekvalizär   40/6M 

ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE, PROFESIONÁLNÍ PŘIJÍMACÍ A VYSÍLACÍ 
TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ OVLÁDANÁ RÁDIEM, TELEFONY, FAXY 

Test přijímací techniky: 
SDR pfijimač PERSEUS 46/1, 45/2, 46/3, 45/4, 45/5 

Dragoun - GSM Pager s funkci sledováni buněk (OPS) 9/2 
Světelný indikátor vyzváněni telefonu 10/3 
Melodický zvonek k telefonu 8/4 

Indikátor obsazení telefonní linky 8/7 
VMC - řídicí jednotka pro videopaměť (OPS)   11/11 
Přimozesilujicl AM phjimač (OPS) 38/5M 
Reflexní AM přijimač (OPS)  4015M 

ANTÉNY, ANTÉNNÍ ZESILOVAČE, PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Anténa 1;252‘. 31/1 
Aktivní anténa Mad Whip (OPS) 31/2 
Dipólová anténa pro pásma 14, 18, 21, 24 a 28 MHz 31/3 
Baluny na KV pásma 31/4, 31/5 
Antény - encyklopedická příručka 32/4 

Antény a příjem digitální televize (DVB-T) 31/6, 31/7 
Antény vicepásmové - moderní technologie  31/8, 31/9 
Znovu o ,,EH anténě"  31/10 
Mini-Whip z pohledu anténére 31/11 
C1RP transmatch  31/12 

TECHNIKA A METODIKA RADIOAMATÉRSKÉHO SPORTU, CB 

Počítač v ham-shacku  45/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6 
45/7, 45/8, 44/9, 46/10, 44/11, 45/12 

FLDIGI - univerzální program 
pro digitální druhy provozu   45/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5 

Technická soutěž mládeže 
v elektronice a radiotechnice v Mikulovš  47/1 

Silent key OK2VH 47/1 
Tabulka závodů na VKV v roce 2009 47/2 
OSCAR 45/3, 46/5, 44/7, 47/10 
Nové pikosatelity z Japonska 45/3 
Výzva všem k blížícímu se 

20. setkáni radioamatérův Holicích 46/4 
Expedice na ostrov Niue 47/4 
Silent key OK1FSA, OK1MG, OK1AFF 47/4 
VFO pro 3,5 až 3,8 MHz tak trochu jinak (OPS) 28/5 
Země - Venuše - Země 46/5 
Sjezd Ceskáho radioklubu  47/5 
Radioamatérská stanice OL9AMPER 48/5 
Pseudostereofonni telegrafní adaptér 8/6 
Pozor na datové formáty 44/6 
Seminar EME a mikrovinné techniky  45/6 
Kenwood TM-D710 46/6 
Radioamatérské expedice v červnu 2009 46/6 

Stanislav Sawicki, SP6BTV, silent key 47/6 
Nova CubeSaty z USA 44/7 
Automaticky telegrafní klíč a klávesnicový dávač 

Wnkey 45/7, 45/8, 44/9, 46/10, 44/11, 45/12 
Expedice Glorioso 2009 46/7 
XX. mezinárodní setkání radioamatérů 
v Holicích 21. - 22. 8. 2009  44/8 

Mistrovství CR děti a mládeže v radioelektronice 44/8 
Velká DX expedice opět s naši účasti 46/8 
Aktualizovaná předpověď 24. cyklu a její důsledky  47/8 
Elektronkový ORO TX pro pásmo 80 m 8/9 
Nový lineámí zesilovač AMERITRON ALS-1300 46/9 
Expedice na ostrovy Australs a Markézy 46/9 
RX8020-DDS - PčijImač CW/SSB v pásmu KV 80 a 20 m 

pro začinajici radioamatéry (OPS)  10/10, 25/11, 29/12 
Cestovatel Emil Holub na bankovkách! 

(20. setkáni radioamatärů v Holicich)   44/10 
Castor a Pollux - nevlastni dvojčata na oběžné dráze 47/10 
Expedice na ostrov Chesterfield   45/11 
Diplom WAZ slaví 75. výročí 46/11 
Mistrovství Evropy v rádiovém orientačním běhu 44/12 
Od roku 2010 platí nova IRC kupóny  46/12 
První české vysíláni ze Senegalu 47/12 

POKYNY A POMŮCKY PRO DÍLNU 

Vývojárske zariadenie všetko v jednom - Výroba desek s plošnými spoji trochu jinak 29/11, 23/12 
Development AB-In-One (OPS)   27/1 



MĚŘICÍ TECHNIKA 

Detektor průchodu síťového napětí nulou 7/1 
Tester bipolárních tranzistorů PNP i NPN  10/1 
Automatický měřič gumového čísla (DPS)   11/1 
Digitálni termostat s čidlem Dallas (DPS) 22/1 
Symetrické impulsy z časovače 555 8/2 
Jednoduchá logická sonda 24/2 
Merač rýchlosti vetra WM01  28/2 
Zátšžový voltmetr pro autobaterii 12 V 8/3 
Indikátor úrovně audiosignálu s dvoubarevnými LED (DPS)  8/3 
Wobbler 2500 MHz (DPS)   12/3, 25/4 
Elektronická zatat  .6/4 
Domácí automatizace - regulace vytápěni (DPS) 9/4 
Krystalový generátor s malým fázovým šumem (DPS) 6/5 
Termostat s Pt-1000 (DPS)  22/5 
Testovací generátor 1 kHz (DPS) 6/6 
Citlivá vf sonda  15/6 
Analogový termostat pro plynový kotel (DPS)  17/6 
Tester přerušení vicežilových kabelů 19/6 
Akustický indikátor přerušené pojistky   19/6 
Vylepšený FM generátor 6/7 
Vytvoření periodického signálu 

s volitelným počtem impulsů a mezer 20/7 
Univerzální USB sonda (DPS)  21/7, 29/8 
Indikátor výpadku napájania 30/7 
Měřič elekttického náboje (DPS) 7/8 
Průchozi vf měřič výkonu (DPS)  9/8 
Indikátory stavu baterie  22/8 
Frekvenčně modulované zdroje FM signálu 6/9 
Digitální nf šumový generátor (DPS)  7/9 
Vario pro paragliding (DPS)   16/9, 25/10 
Generátor impulsů OPI v2 (DPS) 20/9 
Tester modelářského serva 24/9 
Pasivní zdroj pravoúhlého signálu (DPS) 7/10 
Úsporný indikátor zapnutí (DPS)  • 8/10 

Logická sonda 
s detekciou impulzov a mikroprocesorom (DPS) 27/10 

Indikátor vybité titívoltove baterie  10/11 
V-A metr pro osobni počítač (DPS)  10/12 
Digitální hodiny CMOS s volitelnými displeji LED (DPSY  15/12 
Generator trojúhelníkového a obdélníkového signálu (DPS) 18/3M 
Třimistný nač kmitočtu (DPS)  19/3M 
Milcroohmmetr (DPS)   21/3M 
Zesilovač malého ss napětí (DPS)  22/3M 
Automatická kompenzace 

vstupni napěťové nesymetrie   25/3M 
Umělá zátěž s teplotní ochranou (DPS) 26/3M 
Univerzálnl signalizačni obvod (DPS)  27/3M 
Multiplexer binárnich nebo analogových signálů (DPS)  29/3M 
Zesilovač pro termočlánky (DPS)  31/3M 
Univerzální komparátor (DPS) 33/3M 
Signalizátor výšky vodní hladiny (DPS)  38/3M 
Ohmmelr 1 (DPS) 4/5M 
OhmmetT 2 (DPS) 5/5M 
Stejnosměrný voltmetr (DPS) 615M 
Sledovač nf signálu (DPS) 7/5M 
Nf usměrňovač k OMM (DPS) 8/5M 
Nf usměrňovač k OMM se síťovým zdrojem (DPS) 9/5M 
Jednoduchý zkoušeč tyristorů a triaků (DPS)   10/5M 
Zkoušeč LED (DPS)  12/5M 
Mafie harmonického zkreslení (DPS)  13/SM 
Generátor sinusového signálu 1 kHz (DPS)   14/5M 
Jednoduchý tónový generátor (DPS)  15/5M 
Jednoduchý generátor funkcí (DPS)   18/5M 
Generátor funkci s ICL8038 (DPS) 23/5M 
Generátor funkcí 1 s XR2206 (DPS)  22/5M 
Generátor funkcí 2 s XR2206 (DPS)  23/5M 
Generátor funkci 3 s XR2206 (DPS)   24/5M 

RŮZNĚ APLIKOVANÁ ELEKTRONIKA, ELEKTRONIKA VE FOTOGRAFII, 
PRO MOTORISTY, MODELY, HRAČKY 

Ukazatel směru do modelu automobilu (DPS)  8/1 
Bezdrátový zvonek 
s digitálním přenosem hlasu (DPS)  17/1, 25/2, 25/3 

Zpoždovaci relé (DPS)  21/1 
Zvětšeni svítivosti svítilen s LED  24/1 
Nouzové osvětlen( s LED 7/2 
LED žárovka na 230 V (DPS)  22/2 
Automatické čerpáni vody  30/2 
Elektronický světelný maják 8/3 
Počitadlo gólov s mikrokontrolérom PIC 30/3 
Kempinková lampička (DPS)  6/4 
Robot Pluto W512 (DPS)  13/4 
Jednoduché blikátko s tranzistory (DPS)  6/5 
Panorama Maker (DPS)  10/5 
Osvětlen( s LED na 230 V (DPS) 20/5, 29/6 
Hracia kostka s mikrokontrolérom PIC (DPS)  23/5 
Bluetooth Car (DPS)   9/6 
úprava svítilny čelovky  28/6 
Vypínač napájeni ovládaný tlačítky  6/7 
„Dýchajle světlo (DPS) 717 

Elektronická hrací kostka 
s akustickou i optickou signalizaci pro nevidomé (DPS)  10/7 

Informačnä tabufa 
s použitím maticových LED displejov (DPS)  25/7 

Modelové teleznišnl návěstidlo  6/8 
Svielidlo na akvárium s LED (DPS)  24/8 
Laser MAX (DPS)  28/9 
Generátor barev s ROB LED (DPS)  7/11 
Ultrazvukové poplašné zařízen(   9/11 
Domaci vodárna (DPS)   14/11, 25/12 
Levný rodič pro 16 modelářských servopohonů (DPS)   22/11 
Časový tiašítkový spínač bojleru  7/12 
Svítilna s LED s plynulou regulaci jasu   9/12 
Dva náměty na vánoční blikače  24/12 
Ekektronickä ruleta (DPS)  34t3M 
úprava ohřívače nápojů  36/3M 
Polovodičový spínač s kontrolním výstupem (DPS)  39/3M 
Spínač s optickým oddělením (DPS)  40/3M 
Odpuzovač myší (DPS)  35/5M 

VÝPOČTY OBVODŮ, NOVÉ MATERIÁLY, NOVÁ TECHNIKA A TECHNOLOGIE, 
POUŽITÍ NOVÝCH PRVKŮ 

Zpět ke kořenům - RMS nebo průnik? 25/1 
Univerzální klávesnice 48/2 
Prokládán( posouvá PFC na vyšší úroveň  22/4 
Výkonové LED - moderni zdroje světla (DPS)  29/4, 25/5 

Náhrada obvodu LM3909 22/6 
Topologie napájení pro LED osvětlen(  23/6 
Zvyšovací měnič odebírá v klidovém stavu minimální proud 16/7 

C 



ČÍSLICOVÁ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

Hamster II - převodník USB 
• na rozhraní PC, SPI a OneWire (DPS) 19/2, 23/3 
Programovatelná I/O jednotka (DPS)   15/5 
Lan a WiFi moduly se sériovou linkou  24/7 
Spí nač pevného disku v PC   23/10 
MCU mudul  29/10 
Programátor mikrokontrolšrov a panel EEPROM 20/11 
Moderní mikrokontroléry 3 3/4M 
Praktické aplikace obvodu 

FT232RL - konvertoru USB/UART (DPS) 3/1M, ľV/1M 

Počítače a Internet 
Projekt Arduino  33/1 
Bezpečnostn1 software zdarma   36/1 
Technické zajímavosti  38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 

38/7, 38/8, 38/9, 38/10, 38/11, 38/12 
Zajlmavé weby 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 

40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12 
Total Commander 33/2, 36/3 
USB lampička   36/2 
SIťové kabely   37/2 
Displej přes wi-fi   33/3 

„Osobní mozek' 33/4 
Televizor s Linuxem   36/4 
Počitač s telefonem 33/5 
Regular expressions  36/5 
Program SMD 33/6 
Electronics assistant  35/6 
Využiti vyřazeného pevného disku  36/6 
„Taháky" - cheat sheets 37/6, 36/7 
Wi-Fi - otázky a odpovědi  33/7 
Easy Electro  37/7 
Elektronika na webu  33/8 
Miniaturní PC - fit-PC2  36/8 
VVing4Bee utility  37/8 
Sathunter  33/9 
Moduly pro připojeni k LANNVi-Fi  37/9 
Rotačni ovladač z disku  33/10 
„Můj organizovaný život"   36/10 
Bezpečný mail  33/11 
Gyroskopický stabilizátor   36/11 
Linuxové media centrum  33/12 
Praktické programy  36/12 

ČLÁNKY PRO MLÁDEŽ 

Elektronická školička  5/1, 4/2, 6/3, 4/4, 4/5, 4/6, 5/7, 4/8, 
4/9, 6/10, 6/11, 6/12 

Mikrokontroléry PIC  6/1, 5/2, 7/3, 5/4, 5/5, 5/6, 4f7, 5/8, 
5/9, 4/10, 4/11, 4/12 

RUBRIKY 

Radio „Historie"  41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 
4117, 41/8, 41/9, 41/10, 41/11, 41/12 

Z radioamatérského světa 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 
44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12 

Novä knihy  23/1, 2/2, 2/5, 2/6, 46/7 
Světozor 4/1, 3/2, 5/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12 

HISTORIE 

Z počátků radioelektronickáho boje 41/1 
Zemní telegrafie  42/1 
Postřehy rádiového staromilce  43/1, 43/2, 43/3, 42/4 
Jak dělal Pavel Homola, OK1 RO, 

krystaly pro amatéry vysílače i partyzány 41/2, 41/3 
História rádioamatérstva na Slovensku 42/2, 42/3, 43/5, 42/8, 

42/9, 42/10, 42/11 
Německá válečná radiostanice Feld Fu c.  41/4 
Priekopník rádiotelefónie Jozef Murgaš 43/4 
Sovietska agentúrna rádiostanica RION 41/5 
Radiozapalovač  41/6, 41/7 
Německá vojenská radiokomunikační technika 
v letech 1935 až 1948 42/6, 42f7, 41/8, 41/9 

Technické fígle výrobců rozhlasových přijimašů 43/8 
Penací plechová velkoske SX-99 

od fy Hallicrafters (Chicago) 41/10 
Z historické radiotechniky 

na 20. setkání radioamatérův Holicích  43/10 

GELOSO - fenomén poválečné dobyv Evropě 41/11 
Radiolokace na východní frontě 41/12 
Přijimaš El 0k3 a vysílač S10k3 42/12 
Philipp Eduard Anton von Lenard, 

integrovaně obvody a Jack St. Clair Kilby   1/1M, IL/1M 
Tematický a jmenný rejstřik k úvodnIkům z dějin elektrotechniky 

a fyziky v KE 1999 až 2008 40/1M 
Podmořské kabely  2I2M, II/2M, 1/3M, II/3M 
Radar - krill() temnot II   3f2M, IV/21v1 
William Thomson - lord Kelvin  2/3M, II/3M 
Kosmické spoje a první telekomunikační satelity   1/4M, II/4M 
Programováni a jeho začátky  2/4M, EV/4M 
Z historie vynálezu televize  1/5M, IV5M 
John Logie Baird - prvnl televizní obraz   2/5M, II/5M 
Vladimir Kozmič Zworykin   1/6M, II/6M 
Světová internetová síť se dožila 20 let zem 

OPRAVY A DOPLŇKY KE STARŠÍM ČLÁNKŮM 

Oprava k článku „Elektronický světelný maják" z PE 3/2009.... 9/5 
Na co lze narazit 

při oživováni hledače Clone PI z PE 3/2007 a 4/2007 19/7 

Úprava pro zvýšeni spolehlivosti „LED žárovky' 
z PE 5/2009 24/9 
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KATHRE1111 
Digitální přijímací 

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

UFO ®com pa ct 
Transmodulator DVB-5(2) - COFDM 
Typ UFO 331/TP obj.č. 20610100 

Vlastnosti: 

• Transformuje signal s modulad QPSK nebo 
8PSK na výstupní signal s modulad COFDM. 
(Filtrace programů pro přizpůsobenina 
maximální Wstupni datovou rychlost je 
" nutností) 
• Možno provozovat na sousedních kanálech 
• Procesor k nastavení transportního toku MPEG 
• K nastavení konstantního výstuprdho 

datového toku (stuffing)s PCR korekci  
• Programový MO k nastavení požadovaných 

Technická data: 

• Modulator COFDM , modulace 2k, mapping 

• Procesor k nastaveni transportního toku 

• K nastavení NIT (Kabelový NIT, dodatečně 

• K nastavení CAT např. pro nastavení ID 

a COFDM modulator řešen pomoci FPGA 
• Možno rozšířit o CI modul UFZ394 pro osazení 

dvou CA modulů 

QPSK, 16 QAM , 64 CtAM 

operátora. 

potřeba multiplexer UFX31x) 

programů do výstupního datového toku 
(komfortní nastaveni pomoci programu 
USW30 a multiplexeru UFX 31x). 
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PCV ELEKTRONIC 
spol. a r.o. 

Nad Rybníkem 589 
19012 Praha 9 - Dolni Počernice 

VINUTÉ DÍLY PRO ELEKTRONIKU 
Samonosně a tvarově cívky 
Antenní spékané cívky 
Zákaznickě vinutě díly 
Měřicí cívky a senzory 
Transformátory a tlumivky do spínaných zdrojů 
SMD Ilumivky a převodníky 
Toroidní síťové transformátory a trumivIry 

MECHANIKA NEJEN PRO ELEKTRONIKU 
ýt Nástroje a přípravky pro elektro4robu 

Elektroerozivní drátově řezání a hloubení 
Konvenční broušení na plocho, na kulato a tvarově 
CNC soustružení do průměru 41 mm 

Provozovna 33544 Kasejovice 389 

telefon: 00420371595412, fax: 00420371595280 
e-mail: pvelektronioßovelektroniccom 

http://www.pvelektronic.com 
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® sedm svět ttčtwa 

ELEaRopinc elektroniky,—r 
ELEKTRONICKÉ 
SOUUs-nof 

TEPLOMĚR 211 VO1V 

1 390 Kb 

2 590 KČ 

AUDIO, VIDEO VÝPOČETNÍ 
TECHNIKA 

_ - 

MÉŘICÉ PŘÍSTROJ 
NÁŘADÍ 

Vánocejsou tady, 

700469 
Myš Genius Ergo 525 U+P 

2000 dpi LASER. Pools pro-

duktu: Vyspělá myš Genius 
Ergo 525 s moderním lase-
rovým senzorem s rozlišením 

2000dpi. Toto rozlišení je mot-

nä měnit pomoci přiloženého 

softwaru. 

759.445 
Digitální teploměr s měřenim 

palubního napiti pro kontrolu 
dobýeni autobaterie, světelná 

LED indikace přebijeni nebo 
nedobEent s alarmem podpěti 

(pod 11,6 V) nebo přepětí (nad 

16 V). Měřeni venkovní teploty 
od -20 °C do +70 °C a mitini 

teploty 0 °C až 50 °C Ext tep 
čidlo s 3 m kabelem na 12 V. 

Přepětová ochrana BELXIN 
230V - 6x zásuvka, ochrana 

telefonní inky RJ11, 2m šňůra. 

Obsahuje integrovaný organi-
zer kabelů, kontrolku uzemněni 
přivodu a kontrolku správně 

funkčnosti ochrany. Benno» 

parametry pro trvalý pray= 
230 V/10 4/50 Fiz/2. 

Teploměr BRAUN ideálni pro 
všechny věkoví kategorie, ani-

ma infračervení zäřeni z ušní-
ho bublnku a zničil tak teplotu. 

System se zpětnou vazbou. 
Paměť, která je schopná uložit 

8 naměřených hodnot - 21 
nšhradnich ochranných krytů 
- napájenk 2x Mv halent 

Subwoef en max. 350 W 4 ohni 

- reproduktor. 2 x 250 mm 

Silver Laser Injection Cone 
s pochromovaným košem a gu-

mcngnizávesem - čtyři pochro-
movaná basreflemvä nátrubky 

- pochrotnovanš banánkově/ 
šroubovatelně přípojky - 2 ks 
modrých kruhových žárovek. 

KLAVESNICE KM-319:17 P9/2 BLUE V 7E16075 
Klávesnice v multimediálním 
provedeni s připojením na 

Caw calisit5Pt, 272rjr;guns.., PS/2. Povrchová úprava ¡e 
systémem IronPaint a Mat-pai 

  .  

2,24m 
199 10 

1 290xe 

Nabgečka olověných 12 V ba-
terii 4.5 Ah-135 Ah (Wet, ME 

AGM, Gel), naběl baterie 13,7-
14,7 V proudem 2 Anebo 4 A, 

Ochrana tepelná, prob proper 
lovärd, proti tatu, 6 kroků 

nabient Klesuňatace. pozvolný 

start. nabient absorpce, ana-
Agla, udrioväng. 

VYSILAŠKY MINI COBRA 911975C SET 759-389 
Pár vysilatek, pásmo 446 MHz, 
provoz bez registrace, dosah až 
12 km, balení obsahuje 2 radi-

ostanice, nabýeau + baterie B 

ks NiMh. 

Tlakoměr BRAUN pro mere- , 

ni tlaku a pulzu - paměťová OE 
funkce pro ulo₹ent 20 měřeni 

(zobrazeni data a času), velký, 

dobře čitelný displej velká 

tlačitka, bezpešnä, silná filoiná 
krabička, napájeni: 2x AAA (pH-

slušenstvil. 

VOLNÝ ČAS CHEMIE, BATERI 

Stylová taška na nářadí Vebe-

r:1> J. man, 38,1x19x3C1,5 cm, 5 ad-

dělených kapes, dvojitá vrstva 

silného nylonu. Nářadí nenf 
spud/lab. 

209xe 

[MEAN( VIDEOTELEFON CAPASET19 755172 
Barevný LCD audio a video 

-1 intercom. Kamera s IR LED 
I pro noční viděni (do 2 metrů) 

i a 5.3' TFT LCD monitor. Funk-
' ' ice dálkového otevírání dveřt 
• Propojení 15 m telefonním ka-

kterýje součástí balení. 

3 35« Kb 
2 890Ke 

HODINY 0C1202 

349 Kč 

+-CMaišsa. 
ersie 

449 Kt 

AUTOMOBILOVÝ TOPNÝ VENTILATOR 759-537 FICV-NIKSET2 
Automobilový tunny ventilátor 

12 V/150 W do autozapalova-
ča Ohřivač vzduchu může být 

připojen separátně. Ideálni pro 

rozmrazováni skel, ale může 
být použit take jako ohřivaš 

nohou apod. Výhodný součini-
tel účinnosti dary keramickému 
topněmu tělesu. Provozní na-

pätí 12 V, přikon max 120W, 

Napájeni 15 VDC/1 A součásti 
bent. C. t-10 °C at 40 °C 

759401 
Projekční hodiny, projekce 

přesného času a teploty 
na stěnu, otáčed projektor 
s možnosti mostrent, fizeni 

Acicevým signálem DCF-77 
(Frankfurt) zobrazeni datumu, 
budík, měčerd vnitřnl teploty 

velkorozmärrý &sold. 

Meteostanice řízená rádiovým 

signálem DCF-77 (Frankfurt) 
zobrazení data, funkce buzeni, 
märenivenkovní a vnithi teplo-

ty, bezdrátový venkovní senzor 
(433,9 MHz) dosah: 30 m, 

zobrazeni aktuální faze misi-

ce, možnost zavěšení na stem( 
nebo postavení na stůl. 

7604339 
Dárkový baltek 5 minista-

vehnic s vánočra támatikou. 
F.10/41K101 (pulsujici srdce), 

EKV-MK100 (vánoční stromek), 

F-KV-MK169R (LEO červeně Lii-

kajici hvězda), R01-MK130 (3D 

vánoční stromek), FKV.MK1G7 

(elektronická svíčka), 

*Na zbotí v akci se nevztahe žádné dalšIslevy. Uvedené ceny jsou maloobchodní včetně DPH. Tiskové chyby vyhrazeny. Akce platí od 1. do 31. prosince nebo do vyprodáni zásob. 



Vypadám jako dřevo, ale jsem pině 
mechanizovaná motorizovaná stavebnice. 
Kup si mě! Sestav si mě! Hraj si se mnou! 

TY-FIA-N0S-AU-RU6 KN91 STAVEBNICE -*i t""'-.' "768-004 

rOES Mechanická motorizovaná stavebnice TYRANGSAURDS. Sestavením vznikne velmr4-... 
zábavná hračka. Seznámí Vás s funkci převodů a kladek. Snadná sestaveni,, není 

třeba žádného lepidla ani Ošjení. Dodáváno nesessavenrVlastrlosti: převod: ozu-

bená kola, dodávka obsahuje: yytvarovawné dřeané desky, převodovku, kola, hřide- diat 

la, vypínač, motor, držák baterii. a všechny nezbytné díly, instrukce jsou snadno 

proveditelné; potřebné nástroje:-nůž, šroubov- ák, dlouhé plo-chš kleště. Technické 55Q pz C 
data: rozměry: 410x175x75 napájení: 2 x AA haterie (nejsou it 

součástí -t.._ 

768-010 

STEGOSAURUS KNS2 STAVEBNICE 

Mechanické motOřizoirehá stavebnice SlEGO-
SAUPt.15. Sestavením vznikne velmi zábavná 

hračka, Seznámí Vas s funkci přerodů a Medek. 
Snadná sestaveni, není třeba žádného lepidla 
sní pájení. Dodáváno nesestavené. Vlastnosti: 

převod: ozubená kola, dodávka obsahuje: vybra; 
rovanä dřevěné desky, převodovku, kola, hitidele, 
vypinat, motor, držák baterie a všechny nezbyt-

né dey. instrukce jsou snadno proveditelné, po-
eebné nástroje: nůž, šroubovák, dlouhé ploché 

kleště.Technickě údaje: rozměry:370x100x180 
mm, napájeni: 2x AA baterie [nejsou součásti 
baleng. 

768608 - 

BROUK ROBOT KSR6 STAVEBNICE t• 

Stavebnice brouka robota Sestavenim vznikne 

veknizábavná elektronika Brouk používá infra V 

diody, detekuje překážky a vyhýbá se jim. Má 

rozměry 120x150x/35 mm. Dodávám nesesta. - 
seně , 

•OE74,• 
•OE "%si r-

=90-icč 
768-014 

VRTULNÍK KNS4 STAVEBNICE 

MeChadiělt(mštoriCkä děctvěnistavebni‘ce VR-
TULNÍKU Sestavenirni yznikire velmi zábavná 

hračka, kterou není potřeba pájet ani použit le-

pidla. Dodáváno nesestavené. Vlastnosti: obu. 
buje: převodovku, ozubená hřídele, vypínač, 
motor a všechny potřebné clili,..potřebne ná-
stroje ke stavbě: nůž, šroubovák, dlouhé -kleště 

rozměry: 357x264x125 mm, napájení: 2x1.5 V 

AA beton n - i ni). 
 vol 

768609 41IL 

SKARABEUS ROBOT «SRB STAVEBNICE 

Stavebnice skarabeus robota. Robot 
používá dva dotykové senzory detekuj-

je překážky, dělá manévry, aby se le-
hnu', překážcei lze nastavit různé pohyby 
Rozměry nohou ¡sou 175x145x85 mm. Dodá-

ráno nesestavené. • 

Změna cen bez předchozího upozornění vyhrazena. 

Podrobnější informace o produktech 

naleznete na našem webu 

www.gmemcz 
INFOLINKA 226 535 111 Po-Pá 8-16 hod. ) 

--.0( 
• 

• a. ---• ' 

- 
LOKOMOTIVA KANE STAVEBNICE A 

"'Mechanická motorickev ně-stavebnice 
ii"-LOKOMOTierdestavetn vznikne velmi zähiav. 

ne lw-èěka-kterou neni p-děřeba pájet ani pou-
žít lepidla. Daário,nezstavené. Vlastnosti: 

lbobsahuie, převodovku, oruheněea, hřídele, 

eýpnac, motowšechny potřebné *pote 
i ně nástroje: nůž, šroubovák, dlouhé kleště, roi 

e máry: 218x95x150 mm, ?moment: 2r1.5 V M 
betarie [není součástí haleni). 

, f 768-01 - 
k FORMULE KNS5 STAVEBNICE a • ... 

lSestavenim vznikne -velmi zábavná hračka, kte-rou neni potřeba pájet ani použít lepidla. Doda-
ráno nesestavená. Vlastnosti; -obsahuje, pře-

vodovku, ozubeně kola, hřídele, vypínač, motor 

a všechny potřebné dily, potřebné nástroje múz, 
šroubovák, dloube klestě, rozměry: 248x85x95 

mm, napájent 2x1.5 V AA baterie [nejsou sou-
části baleni]. 

ROBCITICKE RAMENO KSR10,STAVEBNICE 

768-002 

Stavebnice robotického ramena. Sestavenim vznikne 

velmi zábavná elektronika. 5 motorů zabezpečuje skvělé 

pohyby. Navigačni světla přinášejí zábavu ive tmě. Dodá-

vana nesestavené. Technická data: Max. zdvihová hmot-

nost 100 g; Napájení vysílač: 4 x LR20 baterie (nejsou 

součástí dodávky). Délka: 38 cm. Hmotnost: 660 g. 

7686175 

ÚNIKOVÝ ROBOT KSR4 STAVEBNICE 

Stavebnice únikového idiota, který pracuje vel. 

mi inteligentně. Vždy najde cestu z bludiště. Po. 

užívá infra vyzařovací a pfijimacii diody, detekuje 
překážky, zabudovaný mikroprocesor umožňuje 

, Aysleta, samostatné vyhodnocuje situace. Po' 
bot má rozměry 140x150x100 mm. Dodává-no 

nesestavené. 

768-006 

TANK ROBOT KSR8 STAVEBNICE 

Stavebnice tank robot. Sestavenim vznikne velmi 
zabavila elektronika, Tank používá IR dálkové °vláda-

rě, efekt zvuku střelby, automaddiy se Dat při zá-

sahu z druhého tanku. Po 4. zásahu se otočí a spustí 
Dodáváno nesestaveně Parametry. 6 kol 

zabezpečuje hladký pohyb, bez pikeněstavetrůce se 
dodává e osazenou deskou, napojení ovládáni: 4x1,5 

V AA hatila (nejsou stešästi baleno, napájenitan-
ku: 4x1.5 V AAA baterie [nejsou součásti balen/l. 

Praha velkoobchod: Křižíkova 77, 186 00 Praha 8, e-mail: praha@oMe CZ 

Praha maloobchod: Thámova 15, 186 00 Praha 8, e-mail: praha.maloobchod@gmen  

Brno velkoobchod: Kolišté 9, 602 00 Brno, e-mail: brno@girne C7  

Brno maloobchod: Kolišté 9, 602 00 Brno, e-mail: brno,maloohchodenmesz 

Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, e-mail: alzcz 

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

Bratislava: Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava, tel.: +421 220 633 403, e-mail: bratislavaie me sk 

Wien: Brünnerstrasse 19, 1210 Wien, tel.: +43 1 27 11 256, e-mail: aaatažčin-e.et_r 



Stare triky 
výrobců... 

Na co si dát 
pozor? 

Jak vybrat 
ozvučen I? 

Převodniky ETHERNET - RS232/422/485 

Různá provedeni, snadné pužiti niece" cena rpřevodnik, 

webavý server, FTP server, j. zakázkový software 

Převodníky USE - RS232/485/422 

TEORIE - K NSTRUKCE - NÁVRHY UZV 
PO NA - OISKUZE - INZERCE 

Nepřehledný 
e-shop 
s množstvim 
blikajících slev? 

NE! 
DExoN® 

Teploměry 

S výstupy FIS232/4/35, WB, Ethernet 
papoudi s (IP teploměr) Měřen' remove t. 

'lChytiVám sériový port?" 
Běžné i přůmyslově proveden*, galvanické 
oddělen, přenos všech signálů, vinuäld driver 

Měřicí moduly DRAK 

AD převodnik0-10 V, 4-20 rrA, výstup Ethernet, 
WB, RS232/485 Nové rychlé proveden". 

Převodníky a opakovače linek 

RS232 i RS485/422 

Galvenické odděleni, přepštová ochrana, 
různá provedení, vysokä spolehlivost 

Optické oddělení a prodloužení RS232 

I/0 moduly pro RS232/485/422, 

USE, Ethernet 

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

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

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

eltip@eltip.cz www.eltip.cz 

L7805CV ST T0220 á 3,90/50ks 
L7805ABV T0220 á 4,90/50 
ľC817 Sharp ä 2,90/50 
TNY264 -6 78 PN á 29 50/1ks 
Rolé SCHRACK RT 4241312, 024 ( 2x 8A) 12,24 VDC á 45,420ks 
Relé SCHRACK RT 314 012,024 (1 x16A) 12, 24 VDC ä 45,420ks 
Relé SCHRACK RT 314,424 730 (ls16A, 2z8A) 230 V —Is 69,-120ks 
Baterie lithiové CR 2032 PANASONIC ä 9,50/10ks 

Aktuálni ceny dalších součástek sdělime na pootávku e-mailem. faxem. 

Distritmesotrentu ENIKA, LINEAR TECHNOLOGY, SUNON, WAGO, 

131AX232LN TI ä 6,80/20ks 
NIAX232ENVE ei 15,50/10 
NE 555N ST ä 1,95/50 
ULN 2003AN á 2.80/25 

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

• 

OSACOUSTIC 
BS ACOU IC CZ, s.no., Brno -CZ 
tel.: 00420 1 633 797 
BS ACCUS Ç, sto., Radošovce - SK 
tel • 00421 34660 4511 

REPRODUKTOU 

REPROSOUSTATI 

OZVUCOVACI TECHNIKA 

CAR- le-Fo,i SIONALeD YSTEMS 

.UJW ou lesam 

[ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY K  
e-ma" : bUedeketOEUCell-nanle 
WWW.bUCelgalikrille 

ro rind- r (05) 45 21 54 33 
Vranovská 14, 814 00 BRNO 

Výroba zakázkových 
plošných spojů t'sst= 

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

Oboustranné prokovené/neprokovené 
(mědiáky, cínované, vrtané, s nepájivou maskou, s potiskem) 
" zhotovení filmových předloh 
digitalizace plošných spojů 

-1̀  digitalizace dat pro strojní vrtání 
't výroba plöšných spojů z hotových DPS, ke kterým nejsou 
výrobní podklady 

Bližší informace o vvrobě naleznete na wvvw.bucek.name  
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NOVÉ SADY SOUČÁSTEK, výběr 
SADA100-DIODY1 - 14 typů, 160ks usm. diod, (1N4148... P1000) 199 Kč 
SADA105-D12 SMD - 18typů á 10ks usm. a zen. diod + 5 můstků 199 Kč 
SADA110-MUST - 10 typů, 39ks můstků (B4OR al KBPC3506) 249 Kč 
SADA114-BZX55 - 34 typů á 10ks zoner. diod 0.5W (2V4 a2 56V) 199 Kč 
SADA121-TR1NVU - 18 typů á 10ks univ. tranzistorů (BC... ap.) 199 Kč 
SADA125-TR2VYK - 12 typů á 4ks vyk. tranzistorů (BD... ap.) 299 Kč 
SADA128-TR3 SMD - 12 typů á 10ks SMD tranzistorů (BC... ap.) 199 Kč 
SADA223-LED 3MM - 18 typů á 6ks LED 3mm (6 barev) 299 Kč 
SADA225-LED 5MM - 18 typů á 8ks LED 5mm (8 barev) 299 Kč 
SADA270-L1SMD - SMD LED, 6 typů 0402 a 12 typů 0603 ä 5ks 299 Kč 
SADA273-LED0805 - SMD LED 0805, 18 typů á 6ks (6 barev) 299 Kč 
SADA275-LED1206 - SMD LED 1206, 12 typů ä 8ks (6 barev) 299 Kč 
SADA280-LED3528 - SMD LED 3528, 10 typů ä 6ks (5 barev) 299 Kč 

LED DIODY, LED MODULY, výběr 
LED3B - 3mm, modrá, 330mCd, 40°, pouzdro difuzní 2.90 Kč 
RAK5... - 5mm, 5 barev, od 1500mCd, pouzdro 'raketa' 
L5WW-LC - 5mm, teple bílé, 30°, pouzdro difuznf 
L5PINK-LC - 5mm, růžová, 30°, pouzdro difuzni 
L5VIOL-LC - 5mm, fialová, 30°, pouzdro diguzni 
L10WHT6500 - 10mm, bflä, 6500mCd, 20°, pouzdro čiré 
LZA-2W - modul 24 LED,1:416,12VDC/180mA, 300mm, 
LBUO48 - modul 6 LED, bile, 12VDC/120mA, 100x2Omm 

t e 
' 1  

a  SADA100 ‘ s: • - SADA121 

/IL.Ygf.,;;;;;Y•f:\ OE, %fir 1,:: ške 

SADA125 
&tad 'sr et .1' eh re> SADA225 

rtsinA al 

, 

LED SMD A VÝKONOVÉ, výběr 
L-0402 - LED velikost 0402 (1x0.5mm), 6 typ(í od 4.90 Kč 

8.90 Kč L-0603 - LED velikost 0603 (1.6x0.8mm), 16 typů od 3.40 Kč 
4.90 Kč L-0805 - LED velikost 0805 (2x1.25mm), 23 typů od 2.50 Kč 
4.90 Kč L-1206 - LED velikost 1206 (3.2x1.6mm), 16 typů od 3.60 Kč 
4.90 Kč KA3528 - LED PLCC-2 (3.5x2.8mm), 11 typů od 3.90 Kč 
9.90 Kč L5252 - LED SMD-2 (5.2x5.2rnm), 60mA, 9 typů 17.00 Kč 

299.00 Kč 155 - LED, PLCC-6 (5.5x5mm), pro 60mA, 6 typů 15.00 Kč 
169.00 Kč OF-HPW-0.5EL - bílá, 0.5W, 30Lm, kulatá 45.00 Kč 

LMR041 - modul 18 LED, bílé, 12VDC/360mA, 412x2Omm 399.90 Kč WH511NO - bílá, 1W, 90Lm, Samsung 49.00 Kč 
LPAS-ZAL... - pásek s LED, různé barvy, modul ä 5cm, od 29.00 Kč WW531NO - teple bílá, 3W, 120Lm, Samsung 109.00 Kč 

Úpinou nabídku zboži, aktuální ceny s množstevními slevami Uvedené ceny v Kč jsou MC včetriš DPH., 

novinky, mimořádné slevy a doprodej e v e-o c odu. .ez .cz e-s o • 
ROŽNOV p. R., Tylovice 1880, tel.: 571 651 321, fax: 571620 576 , mobil: 605 463 743 

OLOMOUC, Hálkova 2, tel.: 585 511 211, mobil: 605 463 655, fax: 585 511 257 

http://wwvv.ezk.cze ezk@ezk.cz, objednavky@ezk.cz 

FlowCAD 

Pracujte s viac Design Rule Check 

kontrola pravidiel dizajnu v systéme OrCAD a Allegro 

Do verzie 16.3 növrtanrých systemov OrCAD a Allegro od Army Cadence 
bolo zapracovaných mnoho nových mechanlzmov pre online kontrolu 
pravidel dizejno (DRCL Mat ¡Wets za paned Constraint Manama 
*ma prehredne zadávat a spravovat 

Priklad Same Net Rule (pravidlä odstupov jednej siete): Nastaveně 
previcte sO kontrolované pre odstupy otjektot exilt sú zapojeni 
v jednej sieb. Toto je napriltled «elite prl sense vodičoch 
(vid V/1.. na obr.), alabo psi J-ligh Speed' zapojeniach (vet Lit na oler.) 

Mac in/wriest najdete na www.FloviCAD.cz 

Roadshow 

2009 

Spoločnost FlowCAD uskutočnila medzi 26. 10. 
2009 a 5. 11. 2009 prezentáciu nových verzií pro-
gramov pre vývoj elektronických zariadení od firmy 
Cadence OrCad 16.3 a Allegro 16.3. 

Tieto podujatia sa udiali vo viacerých mestábh 
regiónu, ktorý firma FlowCAD zastrešuje. Zúčastnilo 
sa na nich celkove vyše 500 účastníkov, pričom mno-
hí odborníci zo slovenských a českých finem využili 
túto priležitosf a navštívili toto podujatie v Prahe díla 
4. 11. 2009. 

Boli tu predstavené najzaujimavejšie novinky jed-
notlivých nástrojov, najmä Back-End (PCB Editor) 
OrCad a Allegro, OrCad Schematic Entry - Capture, 
PSPICE, SI Models, FPGA System Planner a cfalšie. 

Chceli by ste sa tiei dozvedief viac o 

novinkách? Neváhajte nás skontaktovaf. 

CADin a FlowCAD tim. 

Tel: +421 2 4364-2677 

GSM: +421 910 330000 

Fax: +421 2 4364-2676 

into©FlowCAD.cz 
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panelových domů 

rodinných domů 

kanceláří  

Antivandalské provedení antény 

Síť s max. 10 terminály 

Optická a akustická signalizace 

COMPONENTS spol. s r.o. 
AWL= k N  0 V.O.C.CkP WI M RECTRON 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA 
ks 1-24 25 - 99 100 - 

LS1240A STM 10,66 9,35 6,00 
dvoutónový yyzyä eel obvod, DIPS 

TDA7309 STM 26,43 21,55 15,00 
stereo audio procesar, digit. hunt, DIP20 

LM337SP STM 10,00 8,60 7,00 
regulovatelný stabilizátor papa -1,2 - -37V11,5A, 11)220 

TDA8139 STM 30,68 25,11 17,00 
dvojitý stabilizátor 5,1V /1A + regultIA SIPS 

L79L09ACZ STM 3,30 2,10 1,00 
SMD stabilizátor napětí -9V/10Orrus. TO92 

STV60N05-16 STM 32,70 25,51 18,00 
SMD tranzistor N-MOSFET 50V-60A-16m£1-150W, PowerS010 

BTB41-600B STM 29,60 22,93 16,50 
triak 600V-40A-50mA, nehol,, TOP3 

STPS1545CT STM 7,00 5,60 3,80 
Schottkyho dioda 45V-15A 70220 

P6KE36CA STM 4,80 3,60 2,35 
transil 36V-600W/1ms, obousměrný, axialni vývody 

Ceny jsou undeny be. Del 

Michalski 12, 140 00 Praha 4 tel.: 241483138 hm: 241481161 ere@comp.cz 

Prodej repasovaných a nových měřicích přístrojů 

lexE  TeUfax: 543 25 52 52, 543 25 52 51 
Menem( 12, Brno 602 00 e-mail ulerrifelerbrnmez 11111Celextroarz 

Výběrová nabídka repasovanych piastre sans btu DPH 

spektrální analyzátory gisamm p,...«.et 

•••   

--•1 

.. 

eten4 

.. • e -4 

analogový osciloskop 

Tektronix 2445 
44 150MHz jeaclout . cursor Osplay 

oma: 14 10036 

Tektronix 2465 
ax 30114410 seadoe. azso- 4140011 

dinar 18 611038 

;Mill 

OE... 
• • • A Its 4 digitální osciloskop 

HP 54600A 
čx ICOMHz 

came la 900Kt 

HP 5461513 
Zx 500MHz 

cena: 25 21066 

HP 595E1441/1011105 
MOO ž 8.5G113 -127 až 430dBm 

GM 
anal 81 900Kt 

HP8561A 
1KHz al 6.5GHz. -120 at 430dBin 

1110:11110Iormance GP113 
cane: 87 500(5 signální generátory 

'z rrir Tea riic..71 

• lee m4 8 

HP 865613 
AM,FM.g.l0041.3 at 119041-12, 

-127 a2 41300m OPIO 
ma: 19 BOOKŠ 

laboratorní multimetry 
_____ _ _-_n- ., 

ZZ .....; .er 

Advantest R3131 
echoer36Hz GP1111 
can*: 49 00068 

Agilent I HP 3458A 
05 mew n011melt UR 

cans : 104 500118 

OE 

R 

II - "'. :awn • • 

Agitent 1 HP 34401A 
6.5 mistde muIlimetz U 

C10114 : 12 5001(č 

' - 1 
EIP548B mikrovinný 

čitač 
IDH32816Q-0 

cent' 28 71/111(C 

en  Anil t E4431B 
ESG-0 846141n1 genet-410r 

501ez at 2GHz. -136 at •13dBm 
cane: 91 50060 

RP midi* výkonu e° •-• 

1 i 
VOE II:OE 

ror---
------:::1-` 

.. • 40 ,OEt 

Network analyzator 
HP8751A 

51135004.1144 dynarnickä phone* 
0.001Hz, 0.00159, 0,001' 

Dana: 89 0001(č 

t. 
Anritsu S331D 

antennI a kabeloee aealridar 
25-4000MH3 Mum baLSWFUDIF 

care: 134 0001(t 

HP436A 
RF Imeir deer d° MGM° da seetOILI 

ma: IS 00010 

Provádíme opravy a kalibrace 
elektronických měřicích přístrojů. 

Další přístroje najdete na 
www.elexbrno.cz 
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else" , et ete -err\ toes"- c.a....Le-, š> Nei 2 — we •-----7 
•-se I" 

BeeP rog2 

Obvod V0(05116431 Program. Ward. (el 

0825F840330 8002021hAtel 
[Tees' Rash) 164 Mee 307 

OEM22016406 40002011715 brl 
Issmallel NOR Radil (64 Meal 240 

KBP84151.08 40018On:150d 
(Palen NOR Reel 164 Mega) 13 0 
K9F1GOSUOM 2400801MBM 
(NAND Rash) II GOO 1227 
ATE0(151RD2 10210M8 
(měrocontrellen ($12M$ 15.0 
R212-2452 43:1011416 
lmicnaccntoller) Re Itibl 4.0 

Br•eProg2 Mtge Riau t uvrezlem 
NeegarliTOR "se' 

• extemne Wetly programátor • koneler pre ISP 
• Melee weenie k PC: USS port i printer port 
• unkitne rýchla rookie na paladavky 
zikankey - software upiate eta byl k dispose 
do I ea od poliadavky pomocou OnDemand SW 
• mane« re:oiler° programovania pripojenim 
vinegar program:Norm k edam PC 
• Lanka • 3 roky 

ID 

1-17-Ýe— 

ISZ 

• SI yliÄt 

Podporuje 

NOVIN A > 50000 obvodov.! 
a i -- __,06 

SniartÍte 
utaxeeker remouvaAteessetrutst rse 
• výkonný a Icily unkerzilny _ 
proprietor 
• peopernosf k P* 
IlISB poll 
• korektor pre ISP Podporuje 

• Sea -3 roky 7-_ , 234043 
rod 

CE 
• wýkonny a rychly prograrnštor>.-e-., 
pamäti • konektor pre ISP 
• pripolitetnost k PC 
USB port • morno 
dodatotného 
'upgrade mi 1111 

SmartProg2 

,.. -- 

r. 
elk I 

Dodeva: ELNEC s.r.o. 
Ana Bau 5 ELNEC ! SK - 080 01 Prešov 

let:051/77 343 28 
T'1 rt 11,1e, 97, elnereelnec.sk, wvatelnec.sk 

CIGLER SOFTWARE, a.S. (servis a zashipenie pre ČR) 
Roslislavovo narn 12, 612 00 Brno, tel. 5 4952 2511, 
fax. 5 4952 2512: eShop: rep://shop_elneocz 
FANDA elektronik s.r.o.,Terlicka 47512273535 Horn( Socha 
( tel: 503 531 605, far: 59 642 58 19, elneo@landacz 
HW , U Pily 103/3 .143 00 Praha 4, ielo@hwtz 
tel. 241 402 940, fax: 222 513 833 wreethwcz, 

Ryston electronics Ira., Modtanská 621/72, P.O-Box 13 
: 143 00 Praha 4.141. 225 272 111. fax: 225 272 211 
S.O.S. electronic S.r.O., Pd prachärni 16, 040 11 Košice 

(. le1.055/786 04 10-16, lax: 055/786 0445 

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

Borská 33,301 00 Plzeň 
telifax: 377326701 mobil: 603264981 

www.elektrosound.cz emařkobchod@elektrosoundcz 

Kompletní mikropočítač 
s interpretrem Basicu 

Ethernet (TCPAIDP) 
12C 
Serlovypod 
390 piny 
WWW server 
Celostránkový editor 
ores Telnedeferport 
Floating point 

Cena: 1989,-Kč bez DPH 

E N • Kompletnf vývojové prostledi Oros v 
O  u modulmInterpreteneditor 
pj sa • Rychlý vývoj ý prosttedi LAN/WAN - 
ci cč) programujete 3 sec po zapnutl 
.— ,, • 288 programu v RAMI- $84k 
U) cum  pprognmršampodu apoWWWra jazyka sträpnroek v Flash 
Al .  
iš i 1.- 

komunikad TCP/LIDP, WWW, I2C, ..... jjg 

} I 
• • RS232, biti/0 

• 117prfkaz0 a funkci, trigonometrická 
OnEvent,OnError,AutorunPokePeek 

• On-tine Help, česká dokumentace. 
demo programy 

• Snadná zástavba a phpojovárd, bat 
napájeni, procesor 44/88 MHz 

Informace: tel. 608 839 621 Objednávky: tel.:606 394 301 
NbasIceragnetaz e-mail: zraskova@aragnetcz 

OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA A ZÁVORY 
INFRA ZÁVORY 12m 

REFLEX. ZÁVORY 6m 

DIFUZNI ČIDLA 1,2m 

INDUKČNÍ ČIDLA 6mm 

PROGRAMOVATELNÁ ČIDLA A ZÁVORY 

Použiti: kontrola osob, předmětů, 
rozměru, ochrana objektů 

REHABIUTACNI A MASAN PÄISTROJE 

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

Rečice 22 http:// www. elfa. a 
388 01 BLATNÁ tel. fax 383 423 652 

KONEKTORY - BRNO, s.r.o. 

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

e-mail: brno@konektor.cz 

ŘÍDiCf SYSTÉMY PRO 
INTELIGENTNÍ DOMY 

Controle 
rams 

KompIetnf řídicí systém JO od 

16 000 Kč bez DPH 

•Alzenierlzuelbsce reel Av tecnnny,shatel. Mae, encore 
•efacmtuomttermv•vrouro rievamt ..... sosoPY 
• aýnoPy 
• °afraid vascri zallrenljednimredlen)/4••1•44them 
• DIsinbuce hudby ea ahem Menu 
• modutárnd rorntoaaternä nonsense 
• Ovladäni pins menu no TV, dalkovaso orladatern 

dotykových pan•in,pnas ;Mons« 
sVontniné kliskké1Eshensell nebo bozo/mood mini 
peovedeolpro Iednoduchouinstolaci do nowýchIstäverich 
intorkinl 
• eanatain ý evoked key ChirosWiard • SDK pro ere 
vlastrskh drIverú pro pflpojoriniaakaankinien ISNani 
• Kompalibilita selelannostaloindml aystnny Monks 
%Comfort.. lillsobus. ‚NEU, EIS DSC.1P CCTV Axis, Panasonic 
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PRE SLOVENSKÚ REP-UBLIKU\ • 
NA ROK 2010 -N 

Objednajte si‘predplatné u Magnet Press Slovakia a získate mimoriadne zravy!!! 
ť ŠhOlus predplatnýrn získate naviac výraznú zl'avu na nákup CD a DVD 

i _ Is I; 4 4:-. OEJ • ; et t ' i ,I , -CASOPISY i st e i iPredplatné OE Predplatné ‘ 
1/4....„4..„vitt,  12 šisiel • , 6 čisiel Objednávka od čista 

A Radio Praktická elektronika 30,00 € (903,80 Sk) 15,30 € (460,90 Sk)  
A Radio Konstrukční elektronika  
Amatérské Radio - `e:. 24,70 € (744,00 Sk) 

ertafiCK ÄOE 
Etireil ONI KA 
;Ar 
&Radio 

LA" hioNstnurttnai 

-Ättä,  d '  

11,60 € (349,50 Sk) 
12,70 € (382,60 Sk) 

Množstvo 

Časopisy zasielajte na adresu: . 
Priezvisko a meno / Firma  c-

Adresa  • • -4 a. ., ..^. 'OE lite ie 

Firma (IČO, IČ pre DPH, tel./fax, e-mail)  „  ? .. 
Objednávkú zašlite na adrésu: 

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

Aelifix: 02 6720 1931 - 33 e-mail• predj3latne@press.sk 

• Me ši1r2.be",:eeie 

--- 

ma 15 ‘17.9115 D V D 
esl •  

OBJEDNÁVKA C ÁDVDr  PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU NA ROK 2010 

Si 1)995 tz*.OE.  

in Ani (D 

CD+DVD ..,2 ee•OE:7 . LeIf •Cena" " 
... 

Množstvo Cena'pre 
predplatitel'a 

Mnoïstvo 

Sada 3 CD 1987 - 95 35,50 € (1069,47 Sk) 30,00 € (903,78 Sk) 
CD Amatérské Radio 1996 - 98 8,00 € (241,01 Sk) 8,00 € (241,01 Sk) 
CD ročník 1996 11,00 € (331,39 Sk) 8,00 € (241,01 Sk) 
CD ročník 1997 11,00 € (331,39 Sk) 8,00 € (241,01.3k) , 

CD ročník 1998 11,00 € (331,39 Sk) 8,00 € (241,01 Sk) ' .! 
CD ročník 1999 13,00 € (391,64 Sk) 10,00 € (301,26 Sk) 
CD menin( 2000 13 00 € (391 64 Sk) _ , .. 10,00 € (301,26 Sk) 
CD ročník 2001 13,00 € (391 64 Sk) "me, - • 10,00 € (301,26 Sk) 
CD ročník 2002 $ 13,00 € (391,64 Sk) L • 10,00 € (301,26 Sk) , '- -
CD ročník 2003 . 13,00 € (391,64 Sk) _-_____.72.--' - 10,00 € (301,26 Sk) ,OE. 
CD ročník 2004 • .13,00 € (391,64 Sk) _ 7.e...T 10,00 € (301,26 Sk) . 

CD ročník 2005 13,00 € (391,64 Sk) V-t , 10,00 € (301,26 Sk) 
CD ročník 2006 13,00 € (391,64 Sk) 10,00 € (301,26 Sk) 
CD ročník 2007 13,00 € (391,64 Sk) 10,00 € (301,26 Sk) 
CD ročník 2008 13,00 € (391,64 Sk) '10,00 € (301,26 Sk) 
CD ročník 2009 13,00 € (391,64 Sk) 10,00 € (301,26 Sk) 
DVD 44 rošnikov 1952 - 95 61,50 € (1852,75 Sk) 43,00 € (1295,42 Sk) 
CD, resp. DVD zašlite na adresu: 
Priezvisko a meno I Firma  
Adresa   
Firma (IČO, IC pre DPH, tellfax, 

, • 'pi, ' • ' Objednávku zašlite na adresu:;_r V 
. Manet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOK 169, 830 00 Bratislava, 

; 
it7 5.14499.4. -je  A.»* 

1:1“th tellfax: 02 6720 1951 - 53, e-mail: knihy@press.sk 4 
 OE OE1 
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OBJEDNÁVKA PRO ČESKOU REPUBLIKU NA ROK 2010 
Zajistěte si předplatné u naší firmy AMARO a získáte své tituly až o 10 Kč/ks levněji!!! 

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

Praktická elektronika A Radio 

Konstrukční elektronika A Radio 

Amatérské radio 

Předplatné 12 čísel 

600,-- Kč 

504,-- Kč 

Předplatné 6 čísel 

300,-- Kč 

222,-- Kč 

252,-- Kč 

Objednávku od e.: Množství 

Tituly prosím zasílat na adresu: 
Příjmení Jméno  
Adresa  

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

Id Objednávku zašlete na adresu: Amaro spol. s r. o., Karlovo nám, 30, 120 00 Praha 2, tetlfax: 257 317 313; mail: odbyt@aradio.cz 
I T 

"ra 

1. 

i 
It Titul Cena Mnoilstvi 

Cena pro naše 
přecIplatele Množstvi 

i 1 e CD ROM AR 1996 -98 220,- Kč 220,-- Kč 
i CD ROM PE a KE ročník 1996, 1997, 1998 po 290,-* Kč po 170,-- Kč 
i CD ROM ročnik 1999, 2000, 2001, 2002 po 350,-- Kč po 220,-- Kč 
eil Id 
)1( CD ROM ročník 2003, 2004, 2005 po 350,- Kč po 220,-- Kč 
lil CD ROM ročník 2006 350,-- Kč 220,-- Kč 
II 
i CD ROM ročnik 2007 350,- Kč 220,-- Kč 
i CD ROM ročník 2008 350,- Kč 220,-- Kč itá. 

CD ROM ročnik 2009 (Wean 2010) 350,-- Kč 220,-- Kč a 
DVD AR ročník" 1952 - 1995 1650.- Kč 1150,- Kč 7 

. Tituly prosím zasílat na adresu: 

Příjmení Jméno  
, 

Adresa  

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

Objednávku zašlete na adresu: Amaro spol. s r. o, Karlovo nám. 30, 20 00 Praha 2, Wax: 257 317 313; e mail: odbyt@aradio.cz 

ÄIS.AilinIMEWAktellia • 
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Stavíš, stavíme, stavíte nejen o Vánocích 
Pššt, tiše prosím, slyšíte? 

Nic? Co blázním? Ale já již nyní, 
kdy píši tyto řádky, slyším tiché 
jemné krůčky. Až to budete číst 
vy, již to nebudou tiché jemné 
krůčky, ale pořádné dupání, po-
chod s ozvěnou rázných kroků. 
Prostě přicházejí Vánoce. Jako 
každoročně dny radostí, ale i dny 
starostí. Co, kdy, kde a za ko-
lik koupit k obdarování blízkých. 

Když se rodina rozhoduje, čím 
podarovat nás dříve narozené, 
nebývá to problém. Apartní pa-
puče, dýmka, nebo naopak kniha 
o škodlivosti kouření, krásná kra-
bička na léky, sušené léčebné 
bahno na revma, teplá šála. Mi-
mochodem mne napadá, proč 

se v době globálního oteplování 
ještě vyrábějí teplé šály? Prostě 
čím mladší dárce a starší obda-
rovaný, tím fantazie dárců klesá. 
My dříve narození to máme 
jednodušší. Životní zkušenost 
a existence vnoučat nám dává 
široké možnosti pro vánoční ob-
darování. Následující řádky budiž 

inspirací pro rodiče i prarodiče 
v předvánočním období při ná-
vštěvě prodejen GM Electronic. 

Pro malé kutily začneme Mer-
kurem. S klasickými stavebnicemi 
Merkur jsme se seznámili dříve. 
Dnes se podívejme na jednoú-
čelové stavebnice Merkur, které 
však samozřejmě lze kombinovat 
se všemi ostatními stavebnicemi 
Merkur. 

MERKUR 030 CROSS EX-
PRES (obr. 1), skl. č. 761-449 
v ceně Kč 465,- pro malé nad-
šence vláčků, nebo ve stejné 
ceně MERKUR 1.1 (obr. 2), skl. 
č. 761-448 pro malé motoristy. 
Majitelé větších stavebnic MER-
KUR jisté ocení pohonnou jed-

notku pro pohon postavených se-
stav, MERKUR 2.2 (obr. 3), skl. 
č. 761-437 za Kč 659,-. Pro malé 
vojáky, je zde MERKUR ARMY 
Set (obr. 4), skl. č. 761-443, který 
dárce přijde na Kč 907,-. V době 
psaní článku je v prodejnách GM 
Electronic k dispozici 18 druhů 
stavebnic MERKUR. 

Pro malé i starší neposedy, 
kteří nemají dostatek trpělivosti, 
jsou inspirativní jednoúčelové 
dřevěné stavebnice s pohonnou 

jednotkou. Jejich sestavení je na-
tolik rychlé, aby zaujalo i netrpě-
livého malého kutila. A současně 
pohonná jednotka s elektromo-
torkem uvádí sestavené modely 

do pohybu. K jejich sestavě jsou 
třeba základní nástroje jako nůž, 
kleště, šroubovák. LOKOMOTIVA 
KNS6 (obr. 5), skl. č. 768-013 za 

Kč 530,- nebo FORMULE KNS5 
(obr. 6), skl. č. 768-012 s cenou 
Kč 490,- či TYRANOSAURUS 
KNS1 (obr. 7), skl. č. 768-004 za 
Kč 550,-. 

XXIII 



Nejen starší děti, aie i mnozí 

dospělí modeláři jistě dokáží ocenit 
novou řadu stavebnic, kde se kom-
binuje mechanika s elektronikou. 
Pro jejich sestavu jsou zapotřebí 
alespoň základní dovednosti elek-

troniky, tedy pájení, rozpoznání 

součástek. ZABA ROBOT KSR2 
(obr. 8), skl. č. 768-007 mění směr 
při zaznamenání zvuku. Cena 
Kč 492,-. ÚNIKOVÝ ROBOT KSR4 

(obr. 9), skl. č. 768-005 v ceně Kč 
1090,- využívá vysílací i přijímací 

infradiody dopiněné logikou mikro-
procesoru k nalezení cesty z blu-
diště, které mu vytvoříme. AU-

TOROBOT KSR1 (obr. 10), skl. 
č. 768-003 s cenou Kč 670,- po-
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obr. 14 

mocí detekčního senzoru automa-
ticky mění směr jízdy. Překážkám 
se dokáže vyhnout také BROUK 
ROBOT KSR6 (obr. 11), skl. č. 
768-008. Lze jej zakoupit v pro-

dejnách GM Electronic v ceně Kč 

850,-. Pro náročné a vyspělé kon-
struktéry, ale i jako didaktická po-
můcka pro školy a učiliště je při-
praveno ROBOTICKÉ RAMENO 

KSR10 (obr. 12), skl. č. 768-002. 
Za Kč 1950,- zvládne s pohonem 
pěti motorů i složité pohyby řízená 
dálkovým ovládáním. TANK RO-

BOT KSR 8 (obr. 13), skl. č. 768-
006, který stojí Kč 1275,-. Model 
po sestavení používá IR dálkové 
ovládáni, zvukový efekt střelby. Při 
souboji s druhým tankem se äuto-

Ir - =...___.a.—S..S 0 

i OE' 
6 “  “1 

,e0 
f i --- -.1 

I _ . 

OOO . OO 
OOOO 4, 

..•..( 
• • • • ad; 

• --: 
e ei •s,e . • . ,,,, 

obr. 15 

maticky otočí při zásahu, při čty-
řech zásazích spustí sirénu. 

Nakonec si při výčtu stavebnic 
vhodných jako vánoční dárek po-
všimněme klasické české elektro-

nické stavebnice Voltík ve třech 

provedeních s cenami Kč 549,-, 
Kč 669,- a Kč 1998,- (obr. 14, 15, 
16). Bez pálení seznamuje Voltík 
s jednoduchými i složitějšími elek-
tronickými obvody. Je vhodný pro 

děti ve školním věku s počátečním 
zájmem o elektroniku. 

Samozřejmě v prodejnách GM 
Electronic v Praze na Thámově 15, 

v Plzni na Dominikánské 8, v Brně 
na Kolišti 9, v Ostravě na 28.října 
254 a také na Slovensku v Brati-

slavě, Mlýnske Nivy 58 je mnohem 
více zajímavých výrobků vhodných 
jako vánoční dárek. I ze stavebnic 
jsme dnes vybrali jen zlomek širo-

kého sortimentu. V předvánočním 
shonu si udělejte čas i na nákupní 
inspiraci na webech www.gme.cz 
a www.gme.sk. 
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obr. 16 

Pohodové vánoční svátky a vše 
dobré v nadcházejícím roce 2010 
Vám přeje kolektiv pracovníků GM 
Electronic. 
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Domácí vodárna 
Jan Zima 

(Pokračováni 

Pokud vše pracuje správně a pokud 
jsme osadili kondenzátor C101, vyjmeme 
zkratovací propojku JP101, na KON2 za-
pojíme spotřebič na 400 V (dvě žárovky 
100 W/230 Vv sérii), na KO N1_1 připojí-
me jednu fázi a na KON1_2 druhou fázi. 
Při provozu 400 V (faze proti fázi) zacho-
váváme nejvyšší opatrnost, protože špič-
ková hodnota napěti nyní dosahuje téměř 
600V a případný úraz elektrickým proudem 
by s velkou pravděpodobností mohl mít 
smrtelné následky! Ovládácim napětím 
5 V na KON3 opět zkontrolujeme ovládá-
ni modulu a po sepnutí tyristoru změříme 
střidavé napěti na KON1_1 a KON2_2. 
Po zahřáti tyristoru Tyl i diod 03 až 06 
bychom měli naměřit 2,9 V. Pokud vše 
pracuje spray* odpojíme napájeni, spo-
třebič i ovládaci napští a vše uzavřeme do 
krabičky. 

Při trvalém sepnuti a proudu 1,25 A je 
výkonová ztráta tyristoru zhruba 1 W (zá-
těž 500 W/400 V) a při svislé instalaci ty-
iistorového modulu se po 10 minutách tep-
Iota chladiče Tyl ustáli přibližně na 65 °C 
Z naměřených hodnot je patrné, že není 
vhodně podcenit jak tepelný odpor tyristo-
ru s chladičem, tak větraci otvory ve viku 
krabičky. 

Pokud budeme řídit třífázový spotře-
bič, stejným způsobem osadíme a oživl-
me dale( dva moduly. 

Třífázový odrušovací modul 

.(obr. 13) 

DPS odrušovacího modulu je jedno-
stranná se čtyřmi drátovými propojkami 
a použité kondenzátory jsou běžné po-
lyesterové odrušovaci, ale mezi fázemi 
jsou vždy zapojeny dva v sérii z důvodu 
napěťového namáháni. Svorkovnice jsou 
vyrobeny z plastové ‚čokolády (pro vodi-
če do 4 mm2) a propojeny s OPS Cu vodi-
čem 1,5 mm2. Svorky ‚čokolády" tak lze 
osadit z libovolné strany a připevnit pomo-
ci šroubů M3. Celý odrušovací modul je 
vhodné uzavřít do ocelového plechového 
krytu, aby bylo minimalizováno vyzařování 
rušivých složek, a ochranný vodič by měl 
být propojen nejkratěl cestou se svorkov-
nicí rozvaděče. Plechový kryt odrušovacl-
ho modulu je možné přišroubovat přimo 
k DIN lištám rozvaděče a šrouby svorkov-
nic nčokolády" využit k vymezeni vhodné 
zdálenosti OPS od krytu pomoci krátkých 

••• """ ......1Mr•••••••Z 

Obr. 13. 
Fotografie a deska 

s plošnými spoji tfifszového 
odrušovaciho modulu 

L 

izolačních distančnich sloupků. K propo-
jeni s napájecím napětím, spínacími mo-
duly i spotřebičem postačí měděné vodiče 
s průřezem 1,5 mm2 a pro odrušení napá-
jecího napětí i spotřebiče jsou potřeba sa-
mozřejmě dva moduly. 

25 
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Ulf (obr. 14) 

OPS převodníku Ulf jsou jednostran-
né a cely modul je navržen do krabičky 
DIN1 (šířka 1 modul). Do vička je třeba 
vyvrtat dva otvory pro signalizačnI LED 
0102 i 0103 a take otvory pro vodiče ze 
svorkovnice KON101 optočlenu OK101. 
Svorkovnice KON101 je vyztužena bočni-
cemi z OPS ve tvaru krabičky (viz obr. 
14), která je přilepena vterinovým lepi-
dlem a vzniklá vanička is privody je zalita 
epoxidem. Filtrační proudově kompenzo-
vaná tlumivka BIF_TL101 byla vyrobena 
z toho, „co šuplík dal". Je navinuta bifilár-
ně na kostřičce feritového hrničkového já-
dra QJ 18 mm (hmota 1412, AL 2000), ale 
pro potřebnou indukčnost nejsou uvede-
né parametry kritické a není třeba se jich 
úzkostlivě držet. Přesnost převodníku Ulf 
silnä ovlivňuje materiál použitý k výrobě 
C106 a aby převod napiti na frekvenci byl 
stabilní v rozumných mezích, je třeba po-
užít C106 z metalizovaného polyesteru. 
Stabilizátor napájecího napětí 12 V je tře-
ba vybavit chladičem, jehož žebra je nut-
né opatrně vhodně přihnout, aby se vše 
vešlo v podílném směru krabičky a byly 
zachovány dostatečné vzdálenosti od 
ostatních součástek modulu. Osazené 
desky sesadíme kolmo k sobě tak, aby 
šly vsunout do krabičky. 

Na svorkovnici „Napaj_1,2" připojíme 
napájecí tepavé Spell 15 V z KOMS URJ 
a zkontrolujeme stabilizované napětí 12 V 
na výstupu stabilizátoru 101. Rovněž zkon-

Obr. 14. 
Fotografie 
a desky 

s plošnými spoji 
převodniku UR_ 

trolujeme hodnotu konstantnlho proudu 
na katodě 0101 (proti zemi stabilizátoru 
12 V). Proud by měl být přibližně 10 mA 
a lze jej mírně změnit hodnotou R102. 
K převodníku připojíme plovákovou son-
du (nebo alespoň zapojeni podle obr. 2) 
a zkontrolujeme kmitočet na výstupu pře-
vodníku (vývod 3 IC101 časovače 555) 
- postačí multimetr s možnosti měřeni 
kmitočtu. Měli bychom naměřit přibližně 
tyto údaje: 

nepřipojené vedeni 202 Hz; 
zkrat na vedení 903 Hz; 
maximálnI hladina 414 Hz; 
mezistav hladiny 336 Hz; 
minimálni hladina 562 Hz. 
Naměřené hodnoty by se neměly lišit 

o vice než ±30 Hz. Pro verzi firmware 1.x 
platí' že pokud převodnIk Ulf poskytne 
log. 0 delší jak 280 ps nebo log. 1 delší 
jak 6,5 ms, bude to vyhodnoceno jako ne-
připojený převodník Ulf. Pro verzi firmwa-
re 2.x platí, že šířka log. 1 by se měla po-
hybovat mezi 0,5 až 32 ms a URJ si umí 
tyto hodnoty zapamatovat zápisem do 
vnitřní EEPROM (viz odstavec „Nastave-
ni URJ"). 

Univerzální řídici jednotka 

(obr. 15) 

OPS modulu řídici jednotky jsou jed-
nostranné, majl šest drátových propojek 
(čtyři na OPS se zdrojem; dvě na OPS 
s MCU) a celý modul je navržen do kra-
bičky DINS (šířka 6 modulů). Obě desky 
jsou odděleny polyamidovými sloupky 
délky 35 mm, což v použité krabičce za-
jisti správnou roztoč obou OPS. Při vrtání 
děr do dolní OPS je vhodné na tyto sloup-
ky pamatovat a použít vrták o i3 2,4 mm, 
aby bylo možné do laminátu DPS vyříz-
nout závity M3 pro závitové konce polya-
midových sloupků. 

Dolní desku osadíme transformátorem 
a součástkami okolo něj (tepelná pojistka 
TERM_F1 je na transformátor přilepena 
vteřinovým lepidlem) a zkontrolujeme vý-
stupni napětí na sekundárních vinutích 
i odběr na primárni straně. Teprve pak 
osadíme stabilizátor 5 V s nutnými sou-
částkami a ověříme výstupnl stabilizova-
né napětí v bodech K6, K7. Pojistky obou 
sekundárnich vinuti jsou použity obyčej-
né skleněné trubičkové, které majl na 
obou stranách připájeny prodlužovací 
drátové vývody izolované bužírkou. Sta-

bilizátor 5 V je třeba vybavit chladičem, 
který je vhodné vyškově seřidit tak, aby 
vzdálenost od horni i dolní desky byla 
stejná a mohl dobe proudit vzduch mezi 
žebry chladiče. Osadíme optočleny OK4 
al 0K6, koncové spinacl tranzistory Ti, 
T8 i součástky kolem nich (včetně čtyř 
drátových propojek) a pomocným rezisto-
rem 270 S./ s využitím 5 V postupně zkon-
trolujeme jejich správné spínání. Osadi-
me detektory nuly a po připojeni napětí 
230 V na KON2 (KON3) by měla svItit re-
ferenšnl LED 025 (031). Svorkovnice 
KONI, KON2, KON3 i KON4 jsou s roz-
tečí vývodů 7,5 mm z důvodu dodrženi 
bezpečné vzdálenosti mezi síťovými pří-
vody a nožičky rezistorů na stojato detek-
torů nuly je vhodné izolovat bužirkou, nej-
lépe silikonovou. Pozor, při oživováni této 
části měříme na části zařízeni galvanicky 
spojeným se sítí! Na filtračním konden-
zátoru C7 (C8) by mělo být napětí 25 až 
28 V (zavisí na vstupnim odporu použité-
ho votmetru). Take zkontrolujeme sou-
částky mezi KON1 a Kl, K2. 

Horn' desku nejprve osadíme dráto-
vými propojkami, pak objímkou pro ICI 02, 
SMD i ostatními součástkami. Zkratovací 
propojku JP103 s rozteči vývodů 5 mm 
vyrobíme stejným způsobem jako v pří-
padě tyristorového modulu a pouzdro 
krystalu Q101 je vhodné spojit se zemí. 
Nejprve jej v co nejkraším čase pocínuje-
me na okraji poniklovaného pouzdra po-
moci vhodné pájecí kapaliny a nežádoucí 
ohříváni pouzdra zmírní me plochými 
hladkými kleštičkami. Teprve potom krys-
tal osadíme do OPS, letmým připájením 
jej propojime s ONO URJ tenkým vodi-
čem a opět odvádíme kleštičkami nežá-
doucl ohříváni pouzdra krystalu. 

Dolni i horn' OPS spolu propojíme 
běžnými lankovými vodiči vhodné délky 
a platí pravidlo, že Kx propojujeme vždy 
s K10x, jen K8, K9 propojíme s K108, 
K109 stíněným nf vodičem. K propojeni 
Kl, K2, K3 s K101, K102, K103 je vhodné 
použit vodiče s tlustší izolaci (ze síťové 
šňůry s vodiči 0,5 mm2). Pomoci ohmme-
tru a voltmetru zkontrolujeme správné 
propojení svorkovnic KONx a horni desky 
až do objlmky MOU. Po propojeni obou 
desek ještě MOU 10102 nevložíme do ob-
jímky, ale zkontrolujeme rovněž detektor 
průchodu nulou L1 jako ostatní v před-
chozím popisu. Kontrolu detektorů nuly 
završíme připojením multimetru do objím-
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ky k vývodu 4 IC102 a CND. Připojíme 
napájení 230 V na KON4, zkontrolujeme 
stabilizované napětí 5 Vv klidovém stavu 
na vývodu 1, 7 i 20 objímky 10102 a pak 
připojíme síťové napětí 230 V do svorkoV-
nice KON3. Původni hodnota 5 V by měla 
poklesnout zhruba o 100 mV (optočlen 
pravidelně spina na velmi krátkou dobu). 
Několikrát odpojime 230 V a znovu připo-
jíme, aby bylo jisté, zda mědime správně. 
Máme-fi pochybnosti o správné funkci de-
tektoru nuly, můžeme ho ještě zkontrolo-
vat osciloskopem. Obdobné zkontroluje-
me ostatní detektory nuly na vývodech 5 
i 6 IC102 a svorkovnicích KON2 i KONI. 
Pak pomoci propojeni kouskem vodiče 
s GND v objlince zkontrolujeme svit žlu-
tých signalizačních LED D134, D135, 
D136 i D137 a zelená LED D133 by měla 
svítit trvale. Take zkontrolujeme spínání 
tlašítkového mikrospínače S101 i funkci 
propojek JP10x. 

Pokud je vše v pořádku, vložíme MCU 
10102 do objímky a zapneme napájeni. 
2luté LED by se měly všechny na chvíli 
rozsvítit a pro verzi firmware 2.x zkontro-
lujeme referenční napětí 2,56 V na vývo-
du 21. Tim je event URJ hotové a v zá-
vislosb na verzi firmware je nutné nastavit 
některé hodnoty (viz odstavec „Nastavení 
URJ") 

Do vlka krabičky je třeba vyvrtat čtyři 
otvory pro signalizačni LED, které je nut-
né na DPS správně přihnout tak, aby „se-
děly" v otvorech vika. Víko krabičky má 
plochy, obdélníkový, mírný prolis a otvory 
signalizačních LED jsou s rozteči 10 mm 
symetricky kolem jeho středu, zelená LED 
je rovněž 10 mm zprava, otvor pro tlačitko 
mikrospínače $101 je od pravého okraje 
4 mm a od dolního 2 mm. 

Program pro procesor lze stáhnout ze 
stránek www.aradio.cz. 

Nastavení URJ 
a popis funkce 

Nastaveni URJ se řídi podle verze po-
užitěho firmware. V obou verzích mají 
vstupy VT/NT, plovák a chyba faze funk-
ci AND, tedy pokud je kterýkoliv ze vstu-
pů vyhodnocen jako nevyhovující, mä to 
za následek stav STOP a vypnutí napáje-
ni pro spotřebič. Ve verzi 2.x funkci AND 
vstupů URJ ještě doplňuje dálkové ovlá-
dáni po sériové lince na KON12. 

Pro URJ verze 1.x není třeba nic na-
stavovat, ale je třeba přizpůsobit výrstupni 
šířky impulsů převodníku Ulf požadova-
ným hodnotám (viz „Převodník Ulf). Tato 
verze URJ pracuje pouze ve spinacim re-
žimu, tj, vyhodnocuje předem pevně dané 
šířky impulsů z převodníku Ulf, sleduje 
přítomnost všech tři fázi (nikoliv sled) a 
stav VT/NT. Pokud jsou všechny tyto 
podmínky spiněny, povolí sepnuti relé 1. 
Zkratovací propojky JP104, JP105, výstup 
relé 2 a analogový vstup na KON7 zde 
nejsou využity, protože v době, kdy tato 
verze firmwaru vznikala, nebylo jisté, zda 
bude mane funkce URJ vice rozšířit. Po 
zhodnoceni zkušeností a výsledků s verzí 
1.x se začala rýsovat možnost vše vý-
znamně dopinit, ale stile více bylo jasni, 
že je nutné firmware od začátku založit na 
zcela odlišnäin způsobu vyhodnocováni 

vstupních hodnot, a tak vznikla verze 2.x. 
Obsluha výstupnlch informativních výpi-
sů, měření vstuprdho analogového napětí 
na KON7, příjem znaků po sériové lince 
na KON12, časová hystereze vyhodnoce-
ní vstupů, časování spínáni tyristorových 
i reléových modulů a vyhodnocenl regu-
lačnich podmínek hojné využívá možnos-
ti přerušení i časovačů MCU 10102. 

URJ verze 2.x zaznamenává v deice 
24 bitů do vnithb SRAM počet a dobu za-
pnuti (po 2 s) URJ i spotřebiče (před zá-
nikem napájeni se vše uloží do vnitřni 
EEPROM). Umožňuje řidit výkon na spo-
třebiči bud fázově, nebo násobkem celých 
yin napájecího napětí, zajistí měkký start 
náběhu napájeni (změnou okamžiku se-
pnuti tyristorového modulu nebo počtem 
celých yin). Take umožňuje provozovat 
spotřebič určený pro 230 V na 400 V při 
zachováni stejného efektivního ztrátové-
ho výkonu (přepočítá fázi otevřeni či po-
čet celých vin), řídit vystupni výkon na 
spotřebiči vstupním ss napětím od 60 mV 
do 2,56 V (například obyčejným potencio-
metrem nebo vnější analogovou regulační 
smyčkou) a pomoci sériové linky dálkově 
ovládat zapnutí nebo vypnutí spotřebiče. 
Při dosaženi piného výkonu (100 %) na 
spotřebiči je ještě možné využít výstup 
pro relé 2, kterým lze přemostit tyristoro-
vý modul a umožnit tak použiti URJ i pro 
výkonnější aplikace, protože pak liž není 
tyristor oteplován proudem protékajicim 
do spotřebiče. 
V připadě třifázového provozu je třeba 

naučit URJ sledu fází, šířky impulsů 
z převodníku Ulf (pokud je osazena pro-
pojka JP102, jinak ne) a před samotným 
nastavením lze tyto šířky impulsů měřit 
Po zapnuti URJ lze do nastavovaciho re-
žimu vstoupit stiskem tlačítka mikrospí-
nače S101. Pro jeho použití platí vždy 
pravidlo, že stisk tlačítka nesmí být !crate( 
než 0,5 s a nesmí být delší než 10 s a je 
potvrzen dvojitým bliknutim LED ‚faze'. 
Pokud se neuvolni tlačítko v uvedeném 
intervalu, URJ to vyhodnotí jako chybový 
stav, začnou blikat všechny žluté LED 
a je třeba vypnout URJ. 

URJ mule pracovat ve dvou základ-
ních režimech - nastavení parametrů a re-
gulace. 

Režim nastaveni 

Do tohoto stavu je možné vstoupit 
pouze po zapnutí URJ, kdy svItí všechny 
kontrolní žluté LED. Ihned po ukončení 
svitu LED je vyhodnocen stav tlačítka 
S101. Pokud je tlačítko stisknuto déle než 
0,5 s, MCU to potvrdí 2x bliknutím LED 
;faze°. Pokud je tlačítko uvolněno do 
10 s, MCU to opět potvrdí 2x bliknutím 
LED faze a URJ pak vstoupí do režimu 
nastaveni. Pokud MCU nezjistil stisknutí 
tlačítka, URJ přejde do režimu regulace. 
Podle logických úrovni na KON7 (analo-
gový vstup) a KON11 (VT/NT) lze využit 
různé funkce režimu nastavení: 

Zjištěni sledu fázi (pouze třífázový provoz) 
KON7 = log. 1; KOM log. 1 nebo 0 

Periodické měření šířek impulsů na KON8 
KON7 = log. 0; KON11 = log. 0 

Měřeni a zápis šířek impulsů na KON8 
KON7 = log. 0; KOMI = log. 1 

- Je nutné zadat všech pět stav) v pořadí: 
maximální hladina, mezihladina, minimal-
ní hladina, zkrat a přerušené vedeni; 

- Pokud zadáváme šířky impulsů z jiného 
zdroje, než je převodník jejich šířky 
musí nabývat těchto hodnot: 
- nejkratší impuls je testován pro Jeer; 
- nejbližšl delši impuls po „zkratu' je 
testován pro ,minimálni hladinu"; 
- nejbližší delší impuls po ‚minim. hladině 
je testován pro ‚maxim. hladinu"; 
- nejbližší delší impuls po ‚maximální 
hladině" je testován pro „mezihladinum; 
- nejdelší impuls je testován pro „přeruše-
né vedeni"; 
- hodnoty jednotl. šířek impulsů v log. 1 by 
se měly lišit nejméně o 0,5 ms a musí byt 
v rozsahu 0,5 až 32 ms. 

Informace o stavu MCU je možné zob-
razit např. v PC pomoci jakéhokoliv pra 
gramu schopného zpracovat data ze sé-
riového portu, např. HyperTerminal nebo 
velmi užitečný je TeraTerm. Měřeni ůdajů 
a jejich zápis je průbšžně upřesňován po-
kyny vypisovanými pomoci ASCII znaků 
v textovém režimu rychlosti 1200 bitů/s 
ve formátu 8 bitů, bez parity, 1 stopbit. 

Zápis hodnot potvrzených tlačítkem $101 
je vkly ukládán do vnitřni EEPROM MCU. 

Režim regulace 

Do tohoto stavu URJ přechází auto-
maticky po zapnutí, ukončení kontrolního 
svitu žlutých LED a vyhodnoceni tlačítka 
S101, které nesmí být stisknuto. Po pro-
vedeni testů je na vstupu $101 zapsána 
log. 0, zjištěno nastavení propojek JP102, 
JP104 i JP105 az bezpečnostních důvo-
dů se již tyto vstupy nevyhodnocuji po ce-
lou dobu dalšího chodu URJ Vypiše se po-
čet zapnuti URJ i spotřebiče a doba chodu 
URJ i spotřebiče s krokem 2 s. Každá 
tato hodnota se uchovává v deice tří bytů, 
proto lze délku nepřetržitého chodu za-
znamenávat vice než rok. Nebyl by sice 
problem navýšit počet bytů pro uchováni 
délky chodu, ale pak neúměrně narůstá 
kapacita Cl, protože pro uloženi 1 B do 
vnitřní EEPROM MCU je potřeba 8,5 ms 
a po zjištění vypnutí napájeni URJ již pro 
uložení dat nezbývá mnoho času. Pokud 
hodnoty v EEPROM přesáhnou kapacitu 
3 B, vše se začíná počítat opět od nuly. 
Po vypsáni těchto údajů URJ přejde do 
samotné hlavní regulační smyčky, zpra-
covává vstupní údaje a podle nich zapíná 
či vypíná spotřebič a řicli jeho vstupní pří-
kon. 

Pro správnou činnost je nub* aby byl 
spotřebič dobře odrušen, protože jinak ru-
šení vznikající při spínáni tyristorových 
modulů snadno zkresli okamžik průchodu 
napájecího napětí „nulou' a chybně by se 
tak vyhodnotil i určil okamžik sepnuti na-
pájecího napiti pro spotřebič. Rovněž na-
pájeni samotné URJ je vhodné filtrovat 
odrušovacim členem (např. podobným 
jako TC 241) 1 přesto, že v napájecim 
zdroji URJ je několik tlumivek, které zde 
v žádném případě nejsou nadbytečné. 

(Dokončená příště) 
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RX8020-DDS 
Přijímač CW/SSB v pásmu KV 

80 a 20 m pro začínající radioamatéry 
Ing. Miroslav Gola, OK2UGS 

Seznam součástek 

Rezistory (7,5 mm) 
R1 
R2 až R6 
R7 • 
R8, R9 
R10, R14, R19, 
R26, R27, R36, 
R50, R51, R54 
R11 
R12 
R13, R43 
R15 
R16 
R17 
R18 
R20, R44, R45 
R21 
R22 až R24 
R25, R29 
R28, R31 
R30 
R32 
R33 
R34 
R35 
R37, R42 
R38, R41, R53 
R39 
R40 
R46 až R49 
R52 
P1 
P2 

33 
100 kf2 
330 f2 
22 kf2 

(Dokončení) 

040. C41, C45, 
046, C62 
047 
054, 057 
055, 056 
058 
066, C68 
069 
070, 071 

10 Icf2 
2,7 kn 
470 Q 
47 kn 
2,7 k.C2 
470 n 
4,7 kf2 
1 Mf2 
4,7 fl 
2,2 kf2 
100 fl 

33 kf2, nastav při oživeni 
10') 
50 kf2, trimr 
330 f2 
33 Q 
3,9 kn 
10 MQ 
1 kf2 
10 l<Q, tiny 
4,7 kn 

1 k.f2, nastav při oživeni 
5,6 kn 
n 

50 WIG, TP 160 
100 KIM, TP 160 

Kondenzátory (keramické) 
Cl, 025. 029,020 
049 až C53, 060, 
064, 067, 073 
075, 076, 079 100 nF 
C2 120 pF 
C3, 06, C8, 011 
C14, 015, 016 
021, 026, C27, 
C59, 066 1 nF 
04 15 pF 
C5 100 pF 
07 390 pF 
09 47 pF 
010 330 pF 
012, C23, 033, 
C61, C63 lOnF 
013 12 pF 
C17, C18, C19, 
C28, 030 
022 
024, 036, 042 
C31 
032 
034, 035 
037, 043, 048 

22 nF 
18 pF 
4,7 nF 
47 pF 
220 pF 
560 pF 
470 nF, Wima 

038, 044 47 nF 
039 100 nF oprava ve schématu spojit na 
vývod 6 

100 pF, 10V 
56 pF 
68 pF 
120 pF 
nc 
47 pF 
1 pF 
33 pF 

072, 077, 078 
074 
080 
C)c< 

1000 pF/16 V 
10 pF/16 V 
47 pF/16 V 
1 nF 

Polovodičové součástky 
Cl SA612 
2 
3 
4 
5 106 
7, 108 
9 
10 
11 
12 

M1 
Ti al T3 
T4, T7 80238 
T5 MPF102 (BF245 -otočit při 
osazováni do DPS o 180 ° - zrcadlovš!) 

T6 80556 
D1 1SV149, varikap 

(rozsah 500 pF/1 V... 25 pF/8 V) 

MC1350P 
SA612 
AD9835 
LM386 
LM78L06 
AT89C2051 
AT24CO2A 
LM7812 
LM7805 
1338001000 
BF240 
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D2 až D5 1SV149 
06, 07 0A90 
D8 KZ141 
D9, D10 1N4148 
LCD CM1610, LCD 1x 16 znaků, řadič 
HD44780U 

Cívky 
Li, L26 z drátem o průměru 0,15 mm CuL 
na armatuře GM electronic, pro pásmo 20m 
L3, L4 14 z drátem o průměru 0,15 mm CuL 
na armatuře GM electronic, pro pásmo 80 m 
TR1 torpid 10 mm/N05 s vinutim 2 z + 14 z 
0,2 mm CuL (L = 200 mni) 
TR2 toroid 10 mm/N05 s vinutim 22z +22z 
0,2 mm CuL (L = 2x 250 mm) 
TLI až TL4 47 až 100 pH, radiálni 
L5 až L8 radiální 

Ostatní di/y 
Q1 až Q4 4,433 619 MHz, Cohn Filter 
Q5 4,433 619 MHz, nebo 1 nF 
Q6 4,435 119 MHz, neosazovat 
Q7 4,432 119 MHz, viz text 
Q8 4,000 000 MHz 
OSC1 50 MHz, DIL 
Objímka OILS, 6 ks 
Objímka DIL18, 1 ks 
Objímka DIL20, 1 ks 
PINH-1 PAD-01 - měřici body na DPS 

PIN-S1 - S-Metr - připojne misto 
PINH-2 JP4 - přivede napájeni 12 V na 
ANT. KON. PANEL LCD_HD-1X16 
PANEL PIN HD-1X15 
PC-CBUS PiN HD-1X4 
REI HE721CC7500 relé přepínací DIL14 
REI, RE2, RE3 RR1U05V - 
K1 OUT CINCH-PA 
K2 REPROD. CINCH-PA 
K3 KONEKTOR ANTENA (například BNC, 
F-KON, nebo PL259KON) 
N1 15 V/AC/DC NAP_VIDL 
Přístrojový knoflík na hřídel 4 mm - 2 ks 
S1 SMETR - mikroampérmetr nebo zkra-
tovací kolík alternativně 
na přední panel) 
REP - reproduktor 8 až 25 Q 
(alternativně ve skříňce) 
Skriňka - BOPLA, 
typ ULTRAMAS UM32009, 
rozměr 157,5 x 62,2 x 199 mm 
Přední panel - material 
kuprextit 1,6 mm nebo 
Al plech 1,5 mm 
Zadní panel - material 
kuprextit 1,6 mm nebo 
Al plech 1,5 mm 

Vf generator 

R1, R2, 
R3, R5 4,7 IQ 
R4 10 ki2 
R6 330 12 
R7, R9, 
R10, R12 82Q 
R8, R11 91 S2 
R13, R15, 
R16, R18 150 C2 
R14, R17 39 Q 
Cl, C2, C6, 
C9, C12, C15 10 nF 
C3, C4, C5 33 pF 
C7 120 pF 
C8 27 pF 
C10, C11 100 pF 
C13, C17 47 pF 
C14 47 nF 
C16 100 nF 
D1 až D4 1N4148 

Ti 
ICI 
JP1 
JP2 
JP3 
JP4 
JP5 
JP6 
JP7 
JP8 
JP9 
JP10 
JP11 
JP12 
JP13 
JP14 
Q1 
Q2 
Q3 
Li FR = 14 MHz 
K1 , K2, K3 CINCHK4 
N1 12 V/AC/DC NAP_VIDL 

Jednotlivé součástky, naprogra-
movaný mikroprocesor Atmel ve sta-
vebnici přijímače (bez DPS) si můžete 
objednat z nabidky firmy Elt4GO, Areál 
VUH2 a. s. č. 240, 739 51 Dobrá, tel. 
602 720 424, fax. 558 624 211, e-mail: 
emgo©vuhz.cz. 

Aktuální informace jsou k dispozici na 
adrese: http://www.emgo.cz. Součástí 
stavebnice je CD-ROM s dalšími doplň-
kovými informacemi (fotodokumentace, 
PDF všech integrovaných obvodů a dal-
ších součástek, předlohy DPS pro indivi-
duální výrobu, zvukové záznamy typické 
radioamatérské komunikace). Po špat-
ných zkušenostech s manipulaci s hexa-
decimálnim kódem není k dispozici výpis 
programu mikroprocesoru, ale na požá-
dáni bude naprogramován zájemcům do 
mikroprocesoru ATMEL AT89C2051. 
DPS v profesionäIní úpravě (prokoveně 
otvory, nepájivá maska, servisni potisk) 
si můžete objednat u výrobce, jehož ad-
resu vám na požádání zašlu. 

BC238 
LM78L05 
PIN H-2 
PIN H-2 
PIN H-2 
PIN H-3 
PINH-4 
PIN H-5 
PINH-6 
PINH-7 
PINH-8 
PINH-9 
PINK-10 
PIN H-11 
PINH-2 
PIN H-2 
3,560 MHz 
7 MHz 
14 MHz 

Závěr 

Popisovaný KV přijímač piní bez pro-
blémů funkci, pro kterou byl navržen - pří-
jem signálů CW a SSB stanic v radio-
amatérském pásmu 80 a 20 m s velmi 
nízkými náklady na jeho pořízení. Je předur-
čen pro začínající radioamatéry. Při vývo-
ji tohoto zapojeni byla vyzkoušena řada 
variant, která vedla k dalším zjednoduše-
ním nebo naopak k rozšířením. Podrob-
nosti lze získat v dokumentaci, která je 
přikládána ke stavebnici EMGO, kde jsou 
uvedeny všechny rozšiřující údaje o stav-
bě RX8020-DDS. 
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QRP transmatch 
Luboš Matyäsek, OK1ACP 

Bude to pět let, co jsem k nově zakoupené FT-817 zhoto-
vil přIzpůsobovaci člen s toroidní cívkou. Jeho popis vyšel 
V PE 10 a 11/2004 [1] a dosud jej k piné spokojenosti uži-
vám. Spolehlivost tohoto přípravku je výborná, I když by se 
dalo namítnout, že mechanic ký kontakt běžce, pohybujícího 
se po čelní rovině cívky, trpí oxidací, a je tudíž tak jednou 
za rok nutné vzít smirkové plátno a dráhu pro běžec očistit. 
I když jsou moiné potíže málo pravdšpodobné, stejně mi 
ale vrtalo hlavou, zda by se ta odbočka nedala udělat bez 
mechanického dotyku. 

Více jak dvacet let mě provokovala 
v šupliku uložená ladicí jednotka s cívka-
mi s proměnnou indukčnosti, kdysi origi-
nální ladicí jednotka japonských autorádil 
JAPAN MT 301. 
A dočkala se. Na fotografii (obr. 1) je 

zřejmé, że obsahuje tři feritovými jádry 
současně laděné cívky. Když jsem od-
stranil původní vinutí, tak jsem na jednu 
kostřičku navinul 15 závitů drátu praměru 
0,4 mm a na druhou 42 závitů vf limy 20x 
0,05 mm. A nyní ten hlavni fig!, který 
jsem nazval plovoucí odbočka. Jedno fed-
tové jádro jsem nahradil jádrem mosaz-
ným (lze použít i hliník) a to se zasouvá 
do cívky s větším počtem závitů. Výsle-
dek je ten, že při vysunutých jádrech má 
cívka s mosazným jádrem indukčnost 
3,5 µH a cívka s feritovým jádrem indukč-
nost 0,7 µH. V opačném případě je to 
1,6 µH u mosazného jádra a 3,4 µH u fe-
ritové ho. Protože jsou cívky zapojeny 
v sérii, tak se odbočka posouvá v celkové 
hodnotě indukčnosti kolem 6 µH od 1,6 do 
0,7 µH mezi obéma konci. Schéma této 
jednotky je na obr. 2 a k odbočce připoje-
ny ladicí kondenzátor z tranzistoráku 
o celkové kapacitě 650 pF je druhým na-
stavovacím prvkem tohoto transmatche. 
Jak je z fotografie (obr. 1) zřejmé, sestavil 
jsem z jednotky, ladicího kondenzátoru 
a konektorů celou mechaniku tak, aby se 
dala jen zasunout do krabičky o rozmě-
rech 70 x 25 x 65 mm (š, v, h,). Navíc 
jsem použil indikaci přizpůsobení s jed-
nou nizkopřikonovou LED, což je zjedno-
dušené zapojeni z PE 10-11/04. Celkové 
schéma přizpůsobovací jednotky je na 
obr. 3 a obsahuje i zapojeni indikace při-
způsobení, spínač pro přimä propojeni 

cca 5uH trx anténa 

4,9uH 

0,75uH 

ferit 

1 7uH 

3 4uH 

Obr. I. Fotografie ladicí jednotky is popisem 

ara 

ANT 

TX 

r trafo indikátoru 
PSV 

LED dioda indikátoru PSV 

transceiveru s anténou a doplňkovou ka-
pacitu 680 pF se spínačem pro připady 
přizpůsobováni na nejnižších pásmech. 

Protože se dá předpokládat, le maji-
telů takového letitého pokladu, jako je 
použitá ladicí jednotka, bude méně než 
poskrovnu, předkládám dokonale univer-
zální řešeni, zhotovené navíc z materiálů 
naprosto dostupných: 

Druhá verze ladicí jednotky 

K odzkoušení funkčnosti jsem celý 
transmatch nainstaloval nikoliv na prkén-
ko, ale na novodurovou destičku. Na zho-
toveni jednotky potřebujete jednu černou 
tubu od tuh s vnitřním 0 10 mm, kousek 
kuprextitu 20 x 40 mm, novodurovou des-
tičku 80 x 40 x 2 mm, hliníkovou tyčinku 
O 9,5 x 40 mm (může býti trubička) a in-
jekčni stříkačku o vnějším 0 9,5 mm, 
délka 48 mm. Když novodurovou destičku 
nad plamenem ohřejete a ohnete do tvaru 
U, aby čela byla vysoká asi 18 mm, tak po 
vychladnuti přiložíte k čelu kuprextitovou 
destičku a současně provrtáte nejprve ot-
vory 4 mm s roztečí asi 22 mm. 
V novodurovém držáku zvětšíte samo-
statně otvory na 11 mm pro zasunutí od-
řezků tuby, na kterých jsou navinuté cív-
ky. V kupreditové destičce zyštšite jeden 
otvor tak, aby se do něho těsně nasunula 
injekční stříkačka, a druhý ponecháte pro 
mosazný šroub M4 k připevnění hliníko-
vého jádra. Všechno je zřejmé z obr. 4 
a 5. Po připevnění injekční stříkačky a hli-
níkového jádra do kuprextitového čela lze 

11105aZ 

společně zasouvaná jádra 

Obr. 2. Cívka pro transmatch s plovoucím středním vývodem 

celý držák jader volně zasouvat do civek. 
V injekční stříkačce se nachází feritové 
jádro o vnéjšim 0 7 mm a odzkoušené 
deice pro požadované rozladění. Nyní 
k samotným clvkám. Ve zkušebním pro-
vedení jsou obě civky stejné, navinuté 22 
závity hony 0 0,8 mm, ale můžete si s je-
jich provedením pohrát dle libosti, vyjmutí 
každé cívky trvá několik sekund a navinu-
ti jiného počtu závitů jiným vodičem na-
nejvýš několik minut. Navíc - i když prav-
děpodobné umistIte cívky do stinici 
krabičky, můžete otáčet zásuvnou jednot-
ku o 180 ° nebo použít jen jedno jádro do 
libovolné cívky. Přizpůsobení jakékoliv 
antény o naprosto neznámé impedanci je 
záležitost velice jednoduchá. Nejprve pro-
ladíte Iodic' kondenzátor a v poloze pokle-
su jasu LED budete zasouvat nebo vysou-
vat jádra, až dioda téměř zhasne, a zbytek 
už jemně doladíte kondenzátorem. Dopo-
ručuji při této manipulaci sledovat odebí-
raný proud ze zdroje, při optimálním nala-
dění bude určitě kolem maxima. 
K nastavování cívek a sledováni roz-

sahu jejich přeladěni je nejvhodnéjš1 pou-
žit GDO. Kdo však takový přístroj nemá, 
může zůstat klidný a čist dál. Pokud si 
bude někdo takový transmatch počizovat, 
tak předpokládám, že má alespoň trans-
ceiver nebo komunikační přijímač, ke Ide-
rému si QRP vysílač stay'. Pro ty případy 
jsem zhotovil zkušební oscilátor, jehož 
schema je na obr. 6 a fotografie reálného 
provedeni na obr. 7 a EL Připojíte-li ke 
vstupu jakoukoliv clvku, zázněje v přijí-
mači nemůžete přeslechnout. 

feritová trubička 4/2,2x6,5mm 

ANT 

C2 

nizkopfíkonová 681 
D1 

LED 

Obr 3. Schéma QRP transmatche s indikátorem přizpůsobent 
Lads( jednotka vyugvá originálního principu plovoucí odbočky 

pro připojeni ladicího kondenzátoru 
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I 

injekčnI stříkačka 

feritové jádro 

e arm 

II 
Al jádro 

novodur, O. 2 mm 

32 závitů opřed. ficnou 
9 mm 

trubička od tuh gI 10 mm 
knoflík posuvu jader 

Na obr. 9 demonstruji přizpůsobeni 

)  transceiveru FT-817 k zátěži, kterou tvori 
žárovka 110 V/8 W. Použitý měřici při-
stroj BM388E má sondu, která měří nad 
1000 MHz, a právě při této demonstraci 
jsem naměřil v pásmech 3,5 až 18 MHz 
75 V vf napätí na impedanci 1070 Q a na 
ostatních pásmech 70 V. Při měřeni na 
rezistoru 470 1-2 bylo od 3,5 do 28 MHz 
napětí 47 V. Jak je zřejmé, transmatch si 
umí poradit is extrémními případy phzpů-
sobent, a doufám, že to ocení právě 
CiRP/m hamové, protože v přírodě je zři-
zováni antény velkým dobrodružstvim, 
ale o to větší je radost z uskutečněného 

Cl 
82 

3V 

R2 

100 

CS 

100n 

Ti 

npn 

2,5V 

R3 

220 

+1217 

Obr. 6. Oscilátor k nastaveni rozsahu 
ladění transmatche. Cl, 02, 03 a C4 
představují 143 pF paralelní kapacity k Lx 

tuba od tuh, otvoriš 10 mm, I = 48 mm — 
ia1rjt,.,‘2,,!8NL 

Al 'a te >  

i0•031•1•M."101.•••••• 

eleS•0 •MP"..... 

- 
;tent 

ovodur 2 x 40 x 78 mm, ohnuto dou 

Ins 9,8 x 38 mm 

kuprexlit 19 x 40 mm 

Obr. 4 a 5. (Vpra-
vo a vlevo nahoře) 
Dva pohledy na 
ladicí anténní jed-
notku vlastní výro-

by, s popisem 

Obr. 9. (Vlevo) 
Demonstrace při-
způsobeni impe-
dance 1070 12 

spojení a take \OEMs( obdiv zúčastněných. 
Mám takové osobní zkušenosti. 

Na závěr malý přídavek. Pořídil jsem 
pro čtenáře obrázky 68 let stare ladicí jed-
notky ze 70 W koncového stupně wehr-
machtu, která používá jádro CD 30 mni 
a délky 37 mm z molybden-permalloyové-
ho prášku. Při 32 závitech na JD 35 mni 
ladí v rozsahu 26 až 74 µH a při 7 závi-
tech 1,3 až 3,3 µH (obr. 10 a 11). 

Literatura 

[1] PE 10 a 11/2004, s. 31-32. 

Obr. 7 a 8. Osazené destičky oscilátoru 

injekčni stříkačka a9,5 mm 

Obr. 10 a 11. Ladicí jednotka z vysílače 
wehrmachtu z r. 1941 (dyke s výsuvným 

jádrem) 

50 let značky OK1ACP 

1. 12. 2009 oslavila volací značka 
OK1ACP 50 let svého trvání. Její držitel 
a autor článku “CIRP transmatch' 
Luboš Matyásek z Náchoda je dlouhole-
tým dopisovatelem našeho časopisu. Na 
obrázku jej vidíte ph spojovací službě 
s RF-11 před 50 lety, dole vedle Lambdy 
jeho první vysílač v OK1 KIX. 
Blahopřejeme! Redakce PE 
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LINUX0VÉ MEDIÁLNÍ CENTRUM 
Televizi, rádio, knihy, časopisy, filmy, hudbu — to vše má člověk pro svoji zábavu a vzdělávání a nikdy 

to asi ještě nebylo tak široce a snadno dostupné, jako v současné době. Může za to jednak digitali-
zace všech médií, která je umožnila snadno posílat, kopírovat a používat, a jednak Internet, který je 
všem zpřístupňuje. Atak jak se všechny technologie překotně vyvíjejí, hromadí se doma různé přístroje 
pro přehrávání toho či onoho, vzájemné propojování, televizní příjem, kvalitní zobrazováni. Srdcem 
všeho se stává prakticky vždy počítač, ať už v jakékoliv podobě. Počítač potřebuje operační systém, 
protože teprve ten mu dává spolu s dalším softwarem schopnost vykonávat nejrůznější funkce. 

Operační systém speciálního pří-
stroje může být také speciální, omezený 
pouze na požadované funkce. Vývoj ta-
kového softwaru je samozřejmě drahý 
a při zaváděni případných technických 
inovací je nutné ho rovněž pracné ino-
vovat. Pro většinu víceúčelových zaří-
zeni se proto v současné době používá 
převážně populární operační systém 
Linux—je dostatečně vyzrálý, univerzál-
ní, dokonale zdokumentovaný a (pro 

výrobce přístrojů hlavně) je k dispozici 
zdarma. Diky své univerzálnosti umož-
ňuje realizaci prakticky libovolných mul-
timediálních funkci i vhodného uživatel-
ského rozhraní. 

Operační systém Linux se už řadu 
let používá v přijímačích pro satelitni 
příjem televize a umožňuje do těchto 
přijímačů postupné integrovat stále vice 
funkcí, takže se dnes již mohou stát 
prakticky univerzálním domácím multi-

mediálním centrem. Jako příklad popí-
šeme ve stručnosti takový přijímač 
(AzBox Premium HD) a jeho možnosti. 

Satelitní příjem 
AzBox Premium HD je předně sa-

mozřejmě přijímač pro příjem televiz-
ních (případné I rozhlasových) stanic 
ze satelitů, a to včetně v poslední době 
rychle přibývajícího vysílání ve vyso-
kém rozlišeni, tzv. HDTV. Nechybí mu 
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žádná funkce potřebná pro satelitní 
příjem — spolupracuje se všemi typy 
antén (jednoduché, otočné, s vice kon-
vertory a přepínači — DiseqC LO, Di-
seqC 1.1, DiseqC 1.2 a USUALS), je 
schopen zpracovat všechny používané 
typy modulace včetně obou s vysokým 
rozlišením (DVB-S, DVB-S2, CWSK, 
8PSK, komprimace MPEG2, MPEG4, 
H264). K propojení se zobrazovacím 
zařízením (televizor, monitor, projektor) 
nä několik různých výstupů (HDMI, 
kompozitní, komponentní, SCART), 
samostatný audio výstup (kromě výstu-
pů obsažených v konektorech HDMI 
a SCART) pro dvoukanálové stereo 
i optický výstup AC3 S/PDIF. 

Pro příjem placeného (zakódované-
ho) satelitního vysílání je k dispozici 
několik slotů pro adaptéry Cl a dekódo-
vací karty. Pro stanice, které potřebné 
údaje vysílají, je zobrazován elektronic-
ký program pořadů na 7 drif dopředu 
(tzv. EPG). V programech pořadů lze 
i vyhledávat podle různých kritérii a zá-
roveň si třeba i naplánovat nahráváni. 

Přijem DVB-T 

Přijímač má zabudovaně dva tune-
ry, satelitní i terestriálrě, takže může při-
jimat i pozemní digitální televizní vystlá-
n1 DVB-T (může nahradit stávající set-
top-box). Tunery jsou modulové a vý-
männé, takže je možné vybavit přijí-

mač i pouze dvěma tunery DVB-S. 

Nahrávání 
AzBox je vybaven pro zabudování 

pevného disku se standardním rozhra-
ním SATA. Disk není součásti dodávky, 
ale jeho montáz do prijímače je snadná 
a vše je pro to připraveno. Na pevný 
disk lze nahrávat (a následnä z něj pře-
h rávat) jakýkoliv přijímaný televizní pro-
gram včetně vysíláni HDTV. 

Porty USB 

Přijimač má i dva potty USB pro při-
pojen f extern fch paměťových zařízení 
(pevných disků, paměťových karet), na 

Pohlad na základní desku piljimače AzBox Premium HD, vpravo misto pro pevný disk 
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Přední a zadní panel plijimače AzBox Premium HD 

které umí zapisovat i z nich čist. Není 
tedy nutné zabudovat pevný disk do při-
jímače a lze přesto nahrávat na disk 
připojený přes USB. Z těchto extern ich 
disků Izev přijímači přehrávat prakticky 
cokoliv — jakékoliv video a filmy (umí 
pracovat se všemi formáty včetně HD 
komprimovaných MKV), jakoukoliv 
hudbu (MP3, MP4, AAC, AC3, Ogg, 
WAV ad.), jakékoliv obrázky (fotogra-
fie). Můžete pohodlné procházet ad re-
sáře jako v počítači a vybírat si položky, • 
popř. z nich sestavovat seznamy (tzv. 
playlisty). 

Připojení k LAN a WiFi 

Další možnosti propojení připmače 
s okolím je počítačová sit', a to jak kabe-
lová LAN, tak bezdrátová WiFi. Je tak 
možná cokoliv přehrávat (i nahrávat) 
zjakýchkoliv zařízeni, připojených k po-
čítačové síti — z počítačů, notebooků, 
tzv. síťových disků, serverů ap. 

Internet 

Diky připojeni k počítačové siti se 
přijimač připojí i k Internetu Ge-li v síti 
dostupný) a má tak dalšf možnosti. Mů-
že přijimat tzv. IP televizi, tj. streamova-
né televizní vystláni po Internetu (vysila-
ji tak i nékteré standardní televizní stani-
ce). Jednoduchý (poměrně pomalý) 
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prohlížeč umí zobrazit webové stránky 
a vyhledávat pomoci Googlu, samo-
statná aplikace umí pracovat s populár-
níí YouTube a velmi prakticky zpřístu p-
ňuje veškerá videa na tomto serveru 
včetně vyhledávání v nich, lze zobrazo-
vat tzv. kanály RSS, kde se stručně vy-
pisuji novinky na všech zvolených we-
bových serverech. Z Internetu si ale při-
jimač umí automaticky stahovat aktua-
lizace firmwaru, aktuální seznamy a pa-
rametry satelitních stanic, různé doplň-
ky (pluginy) pro rozšířeni funkci, syn-
chronizovat přesný čas atd. 

Souborový manažer 
Térněřjako v počítači zev přijimači 

AzBox pracovat se soubory— vyhledá-
vat, přesouvat, kopírovat, mazat, a to 
samozřejmě i mezi přijimačem a exter-
ními zařízeními jak na portech USB, 
tak v počítačoví síti. K dispozici je i pří-
stup FTP, kterým se naopakz běžného 
počítače prostřednictvím počítačoví 
sítě dostanete do systémových adresá-
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fů Linuxu v AzBoxu a můžete tam vklá-
dat další programy, doplňky, upravovat 
seznamy stanic atd. Přístup do přijíma-
če je i protokolem Telnet. 

Lokalizace 

Všechna menu, nastavováni a ovlá-
dání přijímače jsou v mnoha jazycích 
včetně poměrně kvalitní češtiny, která 
nemá problémy s diakritikou. 

Doplňky 

Vzhledem k tomu, že AzBox pracuje 
na bázi standardního operačního sys-
tému Linux, není složité doplňovat jeho 
funkce dalšími programy. Existuji pro-
gramy na emulaci různých dekódova-
cích karet pro satelitní příjem, pro zo-
brazováni Google Maps, pro připojeni 
standardní počítačové klávesnice přes 
USE! ad. K mání je i software AzBoxEdit 
pro pohodlnou práci se seznamy a tři-
dänfm přijímaných stanic ze satelitů pro 
PC, je to s ním samozřejmě mnohem 
rychlejši, než se postupně proklikávat 
pomoci dálkového ovládání přímo na 
přijímači. V programu stačí přesouvat 
jednotlivé položky myši. 

Webové rozhraní 

Jako dopiněk existuje k přijimači 
i rozh rani pro webové ovládání (viz ob-
rázek nahoře), které umožňuje simulo-
vat funkci dálkového ovladače odkud-
koliv po počítačové síti (není tedy nutná 
přímá viditelnost). Přijímač lze připojit 
k Internetu i pomocí tzv. dynamického 
DNS, diky kterému se pak do něj lze 
dostat odkudkoliv z Internetu a pomoci 
tohoto webového dálkového ovládáni 
třeba naprogramovat nahrávánizvole-
ného pořadu. 
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Vývoj firmwaru 

Výrobce průběžně pracuje na zdokonalování základního 
firmwaru přijimače a téměř každý měsíc je na Internetu 
k dispozici nová verze s dalšími funkcemi a odstraněnými 
chybami. Na Internetu jsou také desítky diskuzních kw, kde 
lze získat veškeré potřebné informace i množství softwaru 
a údajů k příjmu satelitních stanic. 

Přijimač AzBox Premium HD stop asi 9000 Kč a je na 
našem trhu běžné k dostání (existují i jeho levnějši verze 
s jedním tunerem a bez HDTV). 
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PRAKTICKt PROGRAMY 
Radio? Sure! 

Program pro poslech internetových 
Jejednoduchý, přehledný, v por-

table verzi se neinstaluje (soubory se 
pouze rozbalí do adresáře). Pod poruje 
většinu používaných audio formátů — 
MP3, VVMA, Ogg Vorbis, AAC+ ad. 
Umožňuje rychlé a spolehlivé vyhledá-
vání podle různých kritérií (název, žánr, 
země ap.), má rychlý a plynulý přechod 
mezi volenými stanicemi (ztišení/ná-
běh). Snadno lze nahrávat poslouchaný 
pořad, a protože program RadioSure 
lze spustiti vícekrát současné, lze tímto 
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Program RadioSure maze mát růzilé uskioy 

způsobem zároveň nahrávat i několik 
různých stanic. 
K dispozici je v rámci programu 

i seznam vice než 10 000 rozhlasových 
stanic a je samozřejmě možné přidá-
vat libovolné další. Jsou podporovány 
znaky Llnicode, takže v názvech stanic 
i skladeb nejsou problémy s národními 
abecedami. Program jelly. skinotratel-
etalcže jsou k dispozici různé grafické 
podoby uživatelského rozhraní i s mož-
nostivlastnf tvořivosti (viz obrázky). Ra-
dioSure je vytvořen pro operační sys-
tem W7ndows XP (Wate). 

Program si můžete zdarma stáhnout 
z webové adresy www.radiosure.com 
(RadioSure-2.0.872-portable.zip, veli-
kost 2,2 MB). 

Network Scanner 

SoftPerfect Network Scanner je 
vícevläknový skener protokolů IP, Net-
BIOS a SNMP s přehledným uživatel-
ským rozhraním a několika speciálními 
funkcemi. Je určen pro pokročilé uživa-
tele a administrátory počítačových síti, 
kteří se zajímají o počítačovou bezpeč-
nost. Program testuje počítače pomocí 
ping, skenuje TCP porty a zobrazuje 
typy prostředků sdílených v síti (včetně 
skrytých a systémových). Umožňuje 
také instalovat sdílené adresáře jako 
síťové disky a prohlížet je pomoci Vt4n-
dows Exploreru, filtrovat získané se-
znamy ap. Umí identifikovat jména síťo-
vých zařízení, automaticky detekovat 
rozsah IP adres lokální i extern( sítě 
a podporuje dálkové vypínání a ,,pro-
bouzenr (Wake On LAN) počitačů. 

Network Scanner nevyžaduje admi-
nistrátorská privilegia, umí zjistit hard-
warové (MAC) adresy přístrojů (i za rou-
tery), rozezná skryté sdilené adresáře, 
skenuje naslouchající porty služeb TCP 
a SNMP, identifikuje aktuálně přihlá-
šené uživatele, umí zobrazit údaje z re-
gistrů vzdáleného počítače ap. Získané 

Network Scanner 
dokonale 

prozkoumá celou 
počítačovou sit 

výsledky lze exportovat ve formátech 
HTML, XML, CSV nebo TXT, 
. Program je k dispozici zdarma, ne-
vyžaduje instalaci a je ke stähnutl na 
adrese www.softperfect.com/download 
v souboru netscan.exe (708 kB). 

Cintallotes 

Cintallotes je malý program pro 
správu drobných osobních poznámek. 
Umožňujeje snadno a rychle zkopírovat 
přímo do programu, snadno org anizo-
vat a rychle v nich vyhledávat. Neinsta-
luje se a jetak bez problémů přenositel-
ný na USB paměti včetně všech ulo-
žených dat. 

Program je ke stáhnutí zdarma na 
adrese http.Wcintanotes.com v souboru 
Cintallotes BetaM10 5.zip (390 kB). 
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Organizátor poznámek Cintallotes 

Security Task Manager 

Security Task Manager poskytuje 
detailní informace o spuštěných progra-
mech a procesech na počítači. Pro kaž-
dý spuštěný proces se zobrazi název 
souboru a cesta k němu, stupeň bez-
pečnostnlho rizika, popis procesu, čas 
spuštěni, využíváni CPU, ikona progra-
mu, obsažené skryté funkce, typ ad. 
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Program Security Task Manager umožňuje analýzu všech spuštěných programů a procesů y počítači a vyhodnotí bezpečnostní rizika 

Program používá vlastní objektivní 
kritéria k ohodnocení případného bez-
pečnostního rizika spojeného s proce-
sem. Zjišťuje, zda proces obsahuje kri-
tická volání nebo podezřelé funkce. 
Úměrnš tomuto potenciálnímu nebez-
pečí ohodnotí proces tzv. bezpečnost-
ním ratingem (0 až 100 bodů). 

Mezi sledované vlastnosti a fun kce 
patří zejména schopnost monitorovat 
vstup z klávesnice, skrytý soubor, ovla-
dač klávesn ice, manipulace jinymi sou-
bory, monitorování internetového pro-
hlížeče, automatický start s jinými pro-
gramy, poslouchání na určitých por-
tech, komunikace s neznámým progra-
mem, monitorování spouštěni jiných 
programů, neviditelná okna, start záro-
veň se spuštěním Windows, chybějící 
popis, není-li to systémový soubor Win-
dows, neznámé funkce, neznámý vý-
robce programu ap. 

Kliknutím na název programu (pro-
cesu) a volbou Google z nabídky se 
a utomaticky otevře webová stránka vý-

trérier 

robce www.neubercom se všemi do-
stupnými informacemi o daném sou-
boru a jeho funkcích. 

Podezřelé programy nebo soubory 
lze uložit do ,OEkaranténnihog adresáře. 
Zobrazený výpis programů/procesů lze 
vytisknout nebo uložit do souboru TXT 
nebo HTML. 

Program Security Task Manager si 
můžete stáhnout z webové adresy 
vvww.neubercom/taskmanager v sou-
boru faskmanager17.zip (1,5 MB). 

USB Flash Tools 

USB Flash Tools je sada programů 
pro práci hlavně s paměťovými kartami 
flash (SD, CF ap.), použitelná ale i pro 
tzv. flash disky („klíčenky). 

Zálohováni (Backup) —zkomprimu-
je a zkopíruje celý obsah paměti flash 
do zvoleného místa na pevném disku, 
lze zvolit stupeň komprese (žádný, zá-
kladní' nejrychlejší a deset dalších me-
zistupňů). 

Obnovení (Restore)— dekomprimu-
je a obnoví obsah paměti flash z drive 
vytvořené zálohy. 
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Spolehlivé smazáni (Secure Era-
se)— spolehlivě smaže obsah celé pa-
měti flash. Lze si vybrat z následujících 
metod přepsání smazaného obsahu: 
nuly, jedničky, náhodná data, RCMP 
DSX, US DoD 5220.22-M E nebo ECE, 
Gutmann. Dále Izezvolit libovolný počet 
cyklů (kolikrát bude celý obsah paměti 
flash vybraným způsobem opakovaně 
přepsán). 

Ověření ( Verify)— ověří skutečnou 
kapacitu paměti flash (na rozdíl od 
mnohdy podvodně udávané falešné ka-
pacity z komerčních důvodů); při této 
operaci se zruší celková struktura pa-
měti (smažou se všechna data) a pa-
měť je zapotřebí po ukončeni procesu 
znovu naformátovat. 

Pokročilé kopírování (Advanced 
Copy) — lze nastavit přesně zdroj i cil 
kopírováni, počet bajtů, které se bu-
dou kopírovat, případný offset v bajtech 
od začátku oblasti (souboru) a zda se 
mä zdrojový sou bor nejdříve zkom pri-
movat/dekomprimovat. 

Sadu programů USB Rash Tools lze 
zdarma stáhnout z www.sdearriaorg 
(USBRashTools210.zip, 0,81 MB). 

s"P lever.' tee I eyes. I 
seeme...o voseksror s.s. 

r 

2 

=1111111111fl 

j 

ad 

USB Flash Tools je praktická sada utilit pro práci s paměťovými kartami flash a přenosnými flash disky 
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TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI 
Extend LCD displej 

Pomocný extern( podsvfcený LCD 
displej Pert&Ian se připojuje k počítači 
přes port USB a je z něho i napájený. 
Lze na něm zobrazovat některé stručné 
informace v době, kdy celý hlavní dis-
plej využíváte např. k hraní hry nebo 
sledování filmu (hlavičky došlých mailů, 
zprávy z burzy, počasí' čas vjiných ča-
sových zónách, stopky, chat, vyhledá-
vání, nastavení hlasitosti ap.). 

Externí LCD displej Pedelian 

Displej spolupracuje s aplikacemi 
WinAmp, Apple iTunes, Windows Me-
dia Player, AOL Instant Messenger, 
ICCL Yahoo Messenger, GAIM ad., 
v komunitě jeho uživatelů se tvoří mno-
ho dalších využiti. 

Přístroj o rozměrech asi 115 x63x21 
mm obsahuje znakový displej Hitachi 
HD44780 (4 řádky po 20 znacích 5x7 
pixelů) se zeleným elektroluminiscen-
čním podsvicenfm. K počítači (operač-
nf systém Windows XP) se připojí krát-
kým USB kabl kern. Cena displeje Per-
telian je asi 50 USD. 

USB karusel pro CD/DVD 

Už po páté prohledáváte sloupce 
svých cěděček a nemůžete najít to 
správně? Tento karusel je pokusem 
vnést do toho pořádek a systém. Lze do 

USB karusel 
pro CD/DVD 

něj uložit 150 disků o průměru 12 cm 
(CD, DVD). Připojíte-li ho k PC přes 
USB, dä se pomocí přiloženého softwa-
ru vyhledávat ve vámi vytvořeně data-
bázi (tu si opravdu musíte udělat sami, 
karusel disky nepřehrává, pouzeje skla-
duje), a určený disk pak z karuselu vyje-
de (abyste ho následně vložili do CD/ 
DVD mechaniky počítače). Potřebný 
disk lze samozřejmě ,,vyskladnit" i bez 
připojeni k počítači zadáním jeho čísla 
na klávesnici karuselu. Jednotlivé karu-
sely o rozměrech 37 x37 x20 cm lze 
skládat na sebe a propojovat i jejich 
USB porty. Celé to stojí asi 120 USD. 

Powers quid 

Originální „pes" s ochranou 

PowerSquidje netradiční řešení ví-
cezásuvkověho pohyblivého přívodu — 
zásuvky nejsou součástí jednoho pev-
ného bloku, ale každá je samostatně 
na krátkém pohyblivém kabelu. Přede-

jde se tim „tlačenici", která na standard-
ním „psu" často vzniká při používání 
větších napájecích adaptérů. Má zabu-
dovanou i ochranu proti přepětí v síti, 
která v případě aktivacevšechny zásuv-
ky odpojí — reakční doba je menši než 
1 ns, ochrana funguje do 6000 Va 540 
Joulů. Celkový povolený odběr (všech 
pet' zásuvek) je maximálně 15A, cena 
PowerSquid je asi 25 USD. 

Sběr dat z auta 

Pokud jde o informace jsou dnešní 
automobily poměrně skoupé a poskytuji 
obvykle pouze údaje o rychlosti, otáč-
kách motoru, stavu paliva a teplotě mo-
toru (oleje). Řidičům, pro které je auto 
koníčkem, to ale nestačí — a pro ně je 
tento CarChip Pro (tzv. datalogger). 
Nasune se na standardní diagnostický 
port automobilu OBDII (má ho většina 
moderních automobilů obvykle pod 
palubní deskou a je určen pouze pro 
servisy) a automaticky pak v nastave-
ných intervalech 1 nebo 5 vteřin shro-
mažďuje a ukládá údaje o provozu au-
tomobilu včetně času a ujeté vzdálenos-
ti. Kromš požadovaných údajů se na-
hrávají i všechny připadni poruchové 
diagnostické kódy. Lze takto zazname-
nat až 300 hodin jízdy. 

Po jízdě CarChip Pro vyjmete, přes 
USB miniport připojíte kabelem k počí-
tači, nahraná data stáhnete na pevný 
disk a vyhodnotíte popř. graficky zo-
brazíte přiloženým softwarem. CarChip 
Pro měří 46 x26 x34 mm a k mání je za 
100 USD. 

Caret* Pro (nahoře ve skutečné velikosti) 
se Mae k počítači kabelem USB (dole) 
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nanoPAD 

Mee!Hi - 
nanoKEY 

au  g. 

nanoKONTROL 

Měnič 12 V/230 V 

Vtipné řešení měniče stejnosměrné-
ho napiti 12 V na střídavých 120/230 V 
do automobilu. Přistroj je zabudován 
do kelímku, který přesně „pasuje" do 
běžných držáků na nápoje vautomobi-
lech. Napájecí kabel se připojí do zá-
suvky 12V (zapalovače), měnič posky-
tuje trvalý výkon až 200 W (špičkový 
až 400 W) při střídavém napití 230 V 
ve dvou zásuvkách. Kromě toho nabízí 
I USB konektor pro nabíjení/napájeni 
drobných přístrojů napětím 5 V (do od-
běru 500 mA). Měnič má průměr asi 
9 cm a výšku 15 cm. Prodává se za 
30 USD. 

gag 

g 8 

Měnič 
12 V=/230 V— 

Urnistent měniče v automobilu 

0 . \`‘.)3Š",.. 4111:42 424.1.1r. 

• . 

Hudební ovládače Korg nanoPAD, nanoKEY a nano KONTROL 

Digitální hudební ovládače 

Korg Nano 

Tak jak postupně notebooky výkon-
nostně dohnaly stolní počítače, začalo 
být modern( mit všechno ,portable". 
Těžší to mají muzikanti, protože hudba 
se počítačovou klávesnici a myší nedě-
lá moc dobře. Aby i oni mohli „dělat hud-
bu" kdekoliv, nabízí pro ně firma Korg 
jednoduchá a poměrně levná vstupní 
rozhraní -nanoPAD nanoKEY a nano-
KONTROL. Jsou to všechno USB MIDI 
přístroje, které se připojuji k počítači 
kabelem USB a mohou spolupracovat 
s jakýmkoliv hudebním softwarem, 
podporujícím MIDI. 

NanoPAD je podložka (jakoby,,bicí") 
o rozměrech 320x82x16,5 mm, na kte-
ré je 12 spouštšcich plošek, jeden XY 
touchpad a několik tlačítek. Jekni zdar-
ma poskytován software EZDrummer. 
NanoKEYje hudební 25-klávesová kla-
viatura o rozměrech 320 x83 x14 mm 
s několika tlačítky, mimo jiné pro posun 
oktáv, ladění a modulaci, zdarma je po-
skytován software Korg MI Le Synthe-
sizer Nano/KONTROL je univerzální 
ovládací panel (mixážní pult) o rozmě-
rech 320x82 x29,5 mm s 9 otočnými 
ovladači, 9 posuvnými ovladači, 18 pro-
gramovatelnými a 10 pevně nastavený-
mi tlačítky. Pro všechny hudební ovla-
dače je pak dodáván software Korg 
Kontrol Editor, umožňující naprogra-
movat všechny funkce ovladačů podle 
vlastnich potřeb uživatele (přesné MIDI 
příkazy, odesílané z jednotlivých ovlá-
dacích prvků). 

Cena jednotlivých hudebních ovla-
dačů Korg nano je 50 až 60 USD. 

USB Drum Kit 

Pokud si toulfte ,zabubnovat", ale 
zase ne tolik, abyste si pořizovali dra-
hou a rozměrnou bici soupravu, pořiďte 
si tuto levnou náhražku, kterou připojíte 
k notebooku (počítači) a můžete začít. 
Podložka mä 6 dotykových oblasti, 
odpovídajících různým bicím nástro-
jům. Přiložený software umožňuje vy-
brat a nastavit různé zvuky pro jed not-
livé oblasti. Vybírat lzez 50 perkusních 
zvuků, 20 předprogramovaných perkus-

nich sad a 100 předprogramovaných 
rytmů. Podložka o rozměrech asi 33x20 
cm je pružná a lze ji srolovat, dostanete 
kni idvě paličky. Připojuje se kpočitači 
kabelem USB a z USB se rovněž napájí 
(nepotřebuje vlastni zdroj). Prodává se 
za 30 USD. 

USB Drum Kit 

Další videohodinky 

Audio/video přehrávač o rozměrech 
40x38x12 mm s koženým řemínkem 
na ruku mä zabudovanou pa rnšt' 2 GB, 
přehrává hudbu ve formátech MP3 
a WMA s pětipásmovým ekvalizěrem, 
prohlíží obrázky a přehrává video na 
displeji OLED 128x128 pixelů. Umí 
i nahrávat zvuk z vestavšného mikrofo-
nu (diktafon). Kromě toho samozřejmě 
ukazuje čas a datum. Zabudovaná ba-
terie se dobiji přes USB a mä vydržet 
až 7 hodin přehrávání hudby a 4 hodiny 
přehrávání videa. Cena je 80 USD. 

Hodinky s plehrevatem audio/video 
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UTEBOWVIDDICOICID Cannai 4 
Now! for Windows 2000 I XP and Vista 32 sit Howl 

Software RadioCom německé firmy Bonito je určen k ov-
ládáni vice než 100 typů různých radioamatérských i profe-
sionálních přijímačů a transceiverů (připojuje se k nim přes 
zvukovou kartu počítače a standardní sériový port). Signál 
zpracovává digitálně. Může ovládati dvě zařízení současně. 
Softwarově zajišťuje provoz RTTY, CW, PSK31, SSTV, 
WFax, SatFax ad. Poskytuje kmitočtový i kanálový skener, 
DSP filtr, sledováni satelitů, spektrální analyzátor, audio ana-
lyzátor a osciloskop a mnoho dalších funkcí. Na tomtowebu 
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kace na tomto webu vypočítá a zobrazí terénní profil od 
vás do zvoleného směru a vzdálenosti. Vypíše (a pojmenuje) 
všechny vrcholy, které ze svého mista vidíte. Umí i další věci. 
Hod( se to pro informaci, plánování výletů, ale i pro směrová-
ni antén a zjišťování přímé viditelnosti. Web spolupracuje 
s aplikací Google Maps. 

www.10minutemail.com 

Možná se chcete registrovat na stránce, kde chtějí mailo-
vou adresu, na kterou bude zaslán aktivační e-mail, a ne-
chcete dávat vaši skutečnou e-mailovou adresu. Kliknutím 
na zobrazený odkaz získáte dočasnou adresu —zprávy, za-
slané na tuto adresu, budou zobrazeny na této webové strán-
ce. Adresa automaticky ‚vyprší' po deseti minutách. 
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Radiolokace na východní frontě 

RÁDIO „HISTORIE" 

Když se objeví nějaký článek o využití 
radiolokace za války, jedná se nejčastěji 
o system ochrany Anglie — soustavu ra-
darových stanic na pobřeží a o radioloká-
tory používané Němci, z nichž některé 
byly kompletovány i na území tehdejělho 
Protektorátu čechy a Morava. Občas se 
píše o radarových zařízeních později vy-
vinutých pro letadla, konečně radarům 
bylo věnováno celé prvě číslo KE v roce 
2008 a druhé v roce 2009, ale o ruských 
systémech jsou tam jen útržkovité infor-
mace. Před časem se mi dostal do rukou 
stručný článek [1], pojednávající o začát-
cích a použití radiolokátorů v Rusku — zde 
jen přepisuji některé údaje tam obsažení. 

Po vypuknutí války s Ruskem Němci 
postupovali velmi rychle na Moskvu, 
a když byli dostatečně blízko, Hitler vydal 
rozkaz nejprve Moskvu zničit — ještě před 
jejím obsazením — trvalým bombardová-
ním. V červenci 1941 byly německé bom-
bardovací sily soustředěny na dobytém 
území a na 21. července naplánovali prvý 
zničující noční nálet na Moskvu, kde ne-
počítali, że by se setkali s větším odpo-
rem. Sovětská vojska tehdy již využívala 
radiolokačn1 system RUS-1 (radiounavIji-
vatel samoljotov, obr. 1), který však byl 
velmi nedokonalý. Sestával ze samostat-
né vysilacl a přijímací aparatury, které od 
sebe byly vzdáleny asi 50 km. Jedna vy-
silacl a dvě přijimaci jednotky byly schop-
ny sledovat letecký provoz na linii v délce 
asi 100 km. Již v té době byly tyto linie vy-
budovány dvě, vzdálené od sebe asi 
20 km, kolem Leningradu. Na rozlehlých 
územich tehdejšího SSSR takový system 
nemohl mít velký efekt, zvláště když ně-
mecká vojska směrem na Moskvu postu-
povala velmi rychle. 

Když sovětské velení zhodnotilo ještě 
před válkou tehdy dostupný system, 
uznalo, že není vyhovujicl a vývojové la-
boratoře dostaly v roce 1939 za úkol vyvi-
out lepši radiolokašni systém, který do-

stal pracovní název Redut. Ještě téhož 
oku byly dokončeny práce na dvou zku-
sebních stanicích, které při zkouškách 

vykázaly dobré výsledky, a tak od konce 
roku 1940 byla novým systémem RUS-2, 
pracujícím na vinových délkách v oblasti 
4 m, postupně vybavována armada. Sys-
tém byl vyvinut jako mobilní, na automobi-
lových podvozcIch. Již samotný vývoj 
však narážel na ohromné problémy. Ne-
byla k dispozici potřebná měřici technika, 
výkonové elektronky, ba dokonce ani au-
tomobilový průmysl nebyl schopen dodat 
bez prodleni takové podvozky, jaké poža-
dovali konstruktéři radiolokátorů. Dnes je 
třeba ocenit, že se vůbec přes tyto problé-
my system podařilo rychle zprovoznit. 

Celá nova aparatura byla na dvou au-
tomobilových podvozcích - na jednom vy-
sílací část, na druhém přijímací, přičemž 
byly vzájemně propojeny a anténní systé-
my obou se synchronně otáčely (obr. 2). 
Z této mobilní varianty se později vyvinula 
ještě stacionárni varianta RUS-2s. Sou-
časně s dodávkami techniky byly též cvi-
čeny obsluhy. Ty byly zařazeny do vojsk 
protivzdušné obrany, podmoskevskä sku-
pina měla číslo 337. Vybavování šlo po-
malu, na začátku roku 1942 měli k dispo-
zici jen 10 těchto souprav, z nichž každá 
obsáhla okruh 120 až 150 km. Navíc 
k nim v prosinci 1941 přibyly tři soupravy 
anglických radiolokátorů MRU-105, což 
byl osobní dar Churchilla Stalinovi. Byly to 
stacionární stanice, jejichž anténní stožá-
ry měřily 32 metrů - byly vyráběny pro 
stanoviště, rozmístěná na pobřeží 
kde se jejich přemisťováni nepředpoklá-
dalo. Každé ruské radiolokačril stanoviště 
mělo telefonní spojeni se stíhacím letec-
tvem a velitelstvím PVO a rádiem na hlav-
ní štáb ruské obrany. Do konce války bylo 
vyrobeno 132 souprav RUS-2s. 

Ale vraťme se k prvému plánovanému 
náletu. 220 bombardovacích letadel vzlét-
lo, aby prvým náletem zničilo centrum 
Moskvy. Němci vůbec nepředpokládali, 
že by mohli narazit na větší odpor. 21. 
července 1941 operator jednoho ruského 
radarového střediska zaznamenal na 
vzdálenost asi 110 km velké mnolstvi 
velkých, pohybujících se cílů. Informace 

' 
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Obr. I. Vysílací 
část radarového 
systému RUS-1, 
což byl fixní sys-
tém s rozměrnou 
anténou vysílající 
do dvou směrů 
(kolmo na anténu) 

Obr. 2. Jeden ze strojů dvouvozového 
kompletu (jeden vůz přijímač. druhý vy-
sílač), na pohled prakticky stejné, antény 

obou se synchronně otáčely 

byly ihned předány dál a v prvé řadě proti 
nim vzlétly ruské stihačky. 22 německých 
strojů bylo hned v první fázi sestřeleno 
stihačkami, další bombardéry byly zniče-
ny nebo rozptýleny přehradnou palbou 
protiletadlových děl. Většina jich odhodila 
pumy daleko před Moskvou, nad její okraj 
se dostalo pouze 6 strojů, bomby svrhly 
necíleně, takže způsobené škody byly mi-
nimální. Němci byli velmi překvapení 
a pravděpodobně ani netušili, že Sověti již 
využívají moderní radiolokační techniku. 
Od té doby se soustředili na postupnou li-
kvidaci jednotlivých radiolokašnich stano-
višť, ale ta skutečná měla dobré masko-
vání a kolem Moskvy bylo rozmistěno 
mnoho maket radiolokátorü, které se 
Němcům dařilo postupně ničit. Ale 28. 
března 1942 zasáhli jedno z aktivních 
stanovišť a jedna souprava RUS-2 byla 
zničena spolu s 10 členy obsluhy, včetně 
jejich velitele. Byla to prvá ztráta, kterou 
zaznamenaly ruské obsluhy radiolokáto-
rů. 

Pramen 

[1] Dubrov, G.; Korotkonoško, A.: Istorija 
otěčestvennoj radiolokacii PVO. Radio 6/ 
/2009. 

QX 

• 0 prvém víkendu v srpnu t.r. se v pro-
slulém Bletchley Parku nedaleko Londýna 
konala přehlídka válečné rádiové techni-
ky. Exponáty tam vystavovali jak jednot-
livci, tak kluby, jako např. Vintage and Mi-
litary Amateur Radio Society, Milton 
Keynes ARS a další. Návštěvníci si mohli 
prohlédnout i dvě německé polní radiosta-
nice a promítal se film o kódovacím sys-
tému Enigma. S řadou zajímavostí se 
můžete seznámiti na 

www.bletchleypark.org.uk 
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Přijimaš El Ok3 
a vysilač SlOk3 

Tento přijimač a vysilač byl zkonstruován pro německé 
válečné letectvo za 2. světové války. Je to pouze část z cel-
ku, zvaného Fug 10. V r. 1936 dostala firma LORENZ státní 
objednávku, aby zkonstruovala palubní radiostanice pro 
luftwaffe. Vývoj byl ukončen v r. 1937 a s výrobou bylo za-
počato v r. 1939. 

V té době šlo o zcela jedinečnou kon-
strukci, přičemž bylo použito zcela no-
vých výrobních metod. Například kostry 
přístrojů byly odlitky ze slitiny magnesia. 
Rovněž elektronky byly speciální, nového 
typu, vyvinuté výhradně pro vojenské při-
stroje. Pro přijimače to byly velice známé 
RV12P2000 a pro. vysilače RL12P35. 
Fug 10 bylo zařízeni na onu dobu velice 
kompaktni, malé hmotnosti a se snadnou 
obsluhou s přihlédnutím na velice kritické 
podmínky provozu. 

Opravitelnost a výměna jednotlivých 
přístrojů byly velmi rychle a usnadněné 
na nejvyšši míru. Během nekolika vteřin 

Nortur den Diennebraudi 

010 

F1.-Bordfunkgerät 
Fu G. X K1L 

utC:2-•. 

Obr. 4. Originálnl manuál k soupravě 
Fug ze záři 1939 

Obr. 1 až 3. Tr 
pohledy na phi! 
meta El0k3: před 
ní panel, pohled 
zespoda (vlevo 
a zleva na phil 
mač bez krytu 

byl vadný přístroj soustavy vyměněn. Fir-
ma Lorenz prý touto konstrukcí dokonce 
předstihla v dokonalosti i špičkové výrob-
ky firmy Telefunken. 

Do konce války bylo vyrobeno téměř 
100 000 přístrojů tohoto typu. Původně 
šlo pouze o radiostanice v pásmu od 3 do 
6 MHz a od 300 do 600 kHz. Vysílač 
SK10 měl výkon 70 W při telegrafii (Al, 
CW) a 40 W pro provoz A3, tedy ampli-
tudovou modulad. 

Pro rozsah dlouhovInný sloužil vysilač 
SL10 podobného výkonu. Fug 10 byla pů-
vodně soustava přijimačů EK10, EL10, 
vysílačů SK10 a SL10, rotačních měničů 
dodávajících anodová napětí, dále zařize-
ni pro přizpůsobeni antén. Celá tato sou-
prava potřebovala příkon max. 800 W. 

Fug 10 byly nasazeny v letounech 
typu Me 110, Ju 88, He 118 a Do 217. 

Jak pripmače, tak i vysilače neměly 
oscilátory řízeně krystalem, šlo výlučně 
o laditelně oscilátory. Tim větší byl pro-
blém dosáhnout potřebné frekvenční sta-
bility (u vysílačů to bylo svízelnější), aby 
byl signal při klíčování Al kvahtni, neujíž-
děl a nekuňkal - aby byl stejně kvalitní 
jako u vysilačů řízených krystalem. Nutno 
připomenout, že stabilita oscilátorů muse-
la být vyhovujici ve velice širokém teplot-
ním rozsahu, od -50 až do +50 °C! 

Zcela jedinečné stability bylo dosaže 
no použitím kombinaci keramických kon 
denzátorů firmy HESCHO (Hermsdorf). 

US a anglické letectvo používalo zařl 
zend fizenä krystaly a tim bylo nezbytné 
nepraktické předehřivani krystalů před 
bojovým nasazením. Rovněž byly jejich 
radiostanice podstatně rozměrnější a těž-

Pro vysilače soustavy Fug 10 bylo po-
užito variometrů, protože ladicl kondenzá-
tory by byly ovlivněny chvěním a to by 
zhoršilo jakost tónu. 
S postupujIcl německou expanzi na-

stala potřeba radiostanic pro dálkové spo-
jení u válečného letectva. 
V roce 1942 byly proto Fug 10 dopině-

ny přijímači typu El Ok3 a vysílači Sl 0k3. 
Při běžném pohledu byly velice podobné 
předcházejícím typům EK10 a SK10, ale 
šlo o zcela jiné konstrukce.. KV rozsah od 
5,9 at do 18 MHz. Novä přístroje musely 
být přepracovány nejen po stránce elek-
trické, ale především mechanické. 

(Pokračováni) DJOAK 

Obr. 5. (Vpravo, s. 43) Schéma zapojeni 
přijímače El0k3. Nahoře zapojení vl 

části, dole nf Cash 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

Mistrovství Evropy v rádiovém orientačním běhu 
16. až 21. 9. 2009 Obzor, Bulharsko 

Po třech letech vrcholná akce opět 
zavItala do Bulharska. Po MS 2006 
konaném v Primorsku se letošní Mi-
strovství Evropy přesunulo o něco 
výše do letoviska Obzor. Pořadate-

le použili osvědčenou variantu ubytováni 
u moře v konci turistické sezóny. Samotné 
závody proběhly v mirně kopcovatém teré-
nu piném úzkých, ale oto hlubších rýh. Vel-
ká část české výpravy přijela do dějiště mi-
strovství s předstihem několika dnů, aby se 
zúčastnila tréninkového kempu organizova-
ného pořadatelem. Tam byla možnost si 
aspoň částečně osahat mIstn1 terén, ale 
hlavně si zvyknout na mIstni vysílače, an-
tény a i trochu na styl stavby trati. Zde se 
daly pozorovat odlišnost od českých závo-
dů. Prvnl byla rychlost kličovánt vysilačti, 
kdy velmi pomalé klIčování znepříjemňova-
lo a zpomalovalo zarnšřovánl. Dalším pře-
kvapením, v tomto případě příjemným, bylo 

Obr. 3. Veronika Krěálovä po doběhu 
%OE pásmu 2 R7, kategorie W21 - 6. misto 

Obr. I. (Vlevo) 
Martin Baier vy-
hlášen mistrem 
Evropy v pásmu 
80 m v kategorii 
M21; 2. Sergej 
Stanko (UR), 3. 
Jakub Orna (OK) 

Obr. 2. Stupně vi-
ten), soutěž druž-
stev, kategorie 
W21, pásmo 80 m: 
1. Rusko, 2. Ukra-
jina, 3. OR - Hana 
Fušiková, Veroni-
ka Krěálová a Mi-
chaels Gomzyk-

-Omová 

chování signálu v pásmu 144 MHz. Pravdě-
podobně vlivem suchého podnebí nevzni-
kaly takřka žádné odrazy ai kontroly umís-
těné v údolí dobře měřily. (Kolem takto 
postavené kontroly v našich podmínkách, 
třeba na Vysočině, bychom možná běhali 
ještě dnes.) Třetí překvapeni se týkalo pás-
ma 3,5 MHz. Zde se několikrát stalo, že zá-
měr kontroly přenesený do mapy z větši 
vzdálenosti se odchyloval od skutečného 
umistěni i o 10 stupňů, a toi při pečlivém 
měřeni. V našich terénech se standardně 
pohybujeme do 5 stupňů. Otázkou zůstává, 
jestli se spiše jednalo o deformaci mapy 
(jednotlivé oblasti mohly být vzájemně po-
sunuty) nebo o jiný fenomén (podzemní 
voda?). U nás se lze s něčim podobným 
setkat ve velkých kopcích nebo například 
v okolí Rudice na Blanensku (kombinace 
podzemních prostor a železní rudy). 

Po slavnostním zahájení a oficiálním 
tréninku nás následující den čekal první zá-
vod. Netradičně se zahajovalo závodem 
v pásmu 3,5 MHz na nepříliš kvalitní mapě 
v mírně zviněném terénu se dvěma centrál-
nimi rýhami. Hned po startu čekalo závod-
niky zásadní rozhodnutí, na které kontrole 
začit. Většina závodníků se nechala vytáh-
nout kontrolou č. 2, což znamenalo běžet 
o něco delšl variantu. Kontroly byly větši-
nou dost zašiti v zeleném, a tak vice než 
na zvoleném pořadí záleželo na dohledáv-
kách kontrol. Z české výpravy se v tomto 
závodě tradičně dařilo mužům, kde se Ba-
ier stal mistrem Evropy (obr. 1) a na třetim 
místě skončil Oma. V ženách nejlépe běže-
la Oomzyk-Omová, ale konečné 6. misto 
pro ni bylo spíše zklamáním. Mezi veterány 
se prosadila druhým mistem v kategorii 
D35 Šimášková. Mezi juniorkami patřilo 6. 
misto Jelinkové, z juniorů nejlépe zaběhl 
Borovička na 14. misté. V hodnocení druž-
stev skončili naši muži na 1. místě, ženám 
patřilo 3. místo (obr. 2). I přes velmi dobré 
výsledky mužů se nám na tomto pásmu da-
řilo o něco méně net v minulosti. Lze to ph-
čist faktu, że jsme nemohli tolik využit naši 
silnou stránku, což je dobrá znalost orienta-
ce podle mapy, a to díky horši kvalitě mapy 
a skutečnosti, že nebyl velký rozdíl mezi 

lie 

•=19u.s... 
4. . 

'').• • 

Obr. 4. Jakub Oma (M21) dobíhá do cíle 
v pásmu 144 MHz 

pohybem po cestách a mimo ně, tudíž se 
tolik nevyplatilo věnovat čas a pozornost 
práci s mapou. 
V neděli nás čekal závod v pásmu 2 m, 

tedy 144 MHz. Závod byl znovu relativně 
dlouhý v kopcovatějšim terénu. Nevšedni 
byl cíl umístěný přímo na pobřeží a zejmé-
na dlouhý doběh v písečných dunách, který 
stál mnoho sil. Oproti prvnímu závodu byla 
volba pořadí poměrně jednoduchá, mapa 
kvalitnější. Co se nezměnilo, bylo zašíváni 
kontrol. Jak již bylo zmíněno, kontroly 
v tomto pásmu poměrně dobře měřily, a tak 
opět rozhodovaly předevšim dohledávky. 
Mužům se už tolik nedařilo a nejlepším 
umístěním bylo 7. misto Baiera. Stejného 
umístěni dosáhl v juniorech Matoušek. 
Z našich juniorek byla opět nejlepšl Jelinko-
vá na 12. misté. Jedinou individuálnl medai-
li z tohoto závodu si odvezla Gomzyk-Omo-
vá, která v kategorii žen vybojovala 3. 
misto. V družstvech jsme získali tři medai-
le. Bronzově medaile získalo družstvo 
mužů a veteránek nad 50 let, stříbrnou me-
daili družstvo žen. 

Celkový medailový zisk byl o něco 
menší než v předchozích letech. Tradičně 
dominovali Rusové a Ukrajinci. česká re-
publika skončila na 4. místě za domácím 
Bulharskem. 

OK2UMO 

Foto' www.ardticz, www.vory.cz, 
http://janaosece.net 
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Počítač v ham-shacku LXVII 
Automatický telegrafní klíč a klávesnicový dávač Winkey 

(Pokračování) 

Funkce zpráv 

Zprávy se ukládají pomoci příkazu L, po 
jehož zadáni odpoví WK2 písmenem M, 
které je výzvou ke stisknutí tlačítka, pod 
nimž bude zpráva uložena. Po stisknuti 
tlačítka WK2 oznámí svou připravenost pís-
menem I. Pokud nezačneme ukládat zprá-
vu, WK2 odpoví otazníkem a celou proce-
duru je nutné opakovat znovu. WK2 
v samostatném režimu umožňuje vloženi 
a přehráváni až 4 zpráv, pátou zprávu je 
možné uložit, pokud po zadáni příkazu L 
stiskneme pastičku misto některého z tlačí-
tek. Všech 6 segmentů paměti lze obsloužit 
pouze z počítače. 

Zprávu ukládáme pomocí pastičky. KU-
čujeme rovnoměrně s odpovídajícími me-
zerami mezi znaky. Mezera mezi slovy je 
vkládána automaticky, pokud uděláme pau-
zu větší, než odpovídá mezeře mezi znaky. 
Vloženi slovní mezery klíč potvrzuje písme-
nem E. Slovní mezeru lze take vložit přímo 
(bez automatiky), pokud zahrajeme znak Ü 
(přehlasované U, tedy ..--). To je vhodné 
zejména v případech, kdy chceme mít slov-
ní mezeru na začátku zprávy. Podobně lze 
vložiti poloviční mezeru mezi znaky, pokud 
zahrajeme přehlasované U a E bez mezery 

Je-li zpráva kompletně vložena, lze její 
zadávání ukončit pomoci příkazového (čer-
veného) tlačítka nebo znakem /\ (přehlaso-
vané A, tedy WK2 akci potvrdí písme-
nem R, což znamená, že zpráva byla 
přijata a uložena. Pokud se při vkládáni 
zprávy dopustíte chyby, stiskněte a držte 
červené příkazové tlačítko. WK2 bude zpět-
ně „rolovar vloženými znaky. Když dosáh-
nete místa, kde došlo k chybě, uvolněte pří-
kazové tlačítko a pokračujte ve vkládání 
zprávy. 

Pokud se paměť při zadáváni zprávy 
napiní, WK2 odpoví písmenem F a přepne 
se automaticky zpět do samostatného reži-
mu. Kapacita paměti je 232 znaků, které 
mohou být libovolně rozloženy do 6 pamě-
ťových segmentů. Délka jednotlivých zpráv 
není pevná, což znamená, že jedna zpráva 
může mit např. délku 80 znaků, druhá 
5 znaků a třetí 10 znaků, mate tedy stále 
k dispozici místo pro 141 znaků, které mo-
hou být libovolně rozmístěny do zbývajících 
tří paměťových segmentů. Pamatujte, že 
mezera mezi slovy zabere misto jednoho 
znaku. 

Pokud při ukládáni zpráv nastanou pro-
blémy, ujistěte se, že dáváte dostatečné 
mezery mezi znaky a nevysíláte mnohem 
pomaleji nebo mnohem rychleji, než je na-
stavená rychlost vkládáni příkazů (viz ph-
kaz C). Pokud tedy chcete zadat po sobě 
následující znaky A a T. ale výsledkem je 
W, znamená to, že neděláte dostatečně 
dlouhé mezery mezi znaky. Příliš dlouhá 
mezera může být naopak interpretována 
jako mezera mezi slovy. Pomoci může být 
nastaveni rychlosti vkládání příkazů 
a zpráv (příkaz C) na nižší hodnotu. 

Zprávy se přehrávají pouhým stisknu-
tím příslušného tlačítka. Chcete-li pouze 
přehrát zprávu, aniž by byla vysílána (tj. 
bez klIčování vysllače), použijte příkaz R 

(Review). K přerušení prováděni příkazu 
stačí stisknout příkazové tlačítko nebo pas-
tičku, WK2 dokonči právě vysílaný znak 
a odpoví písmenem E, vyslaným nižším tó-
nem. 

Zprávy můžete rovněž vkládat ve zkrá-
ceném režimu. Po stisknuti příkazového 
tlačítka počkejte, až WK2 odpoví R, uvolně-
te příkazové tlačítko a stiskněte požadova-
né tlačítko, pod kterým má být zpráva ulo-
žena. WK2 odpoví písmenem I a můžete 
rovnou vkládat zprávu, bez příkazu M. Ne-
zapomínejte, že příkazoví tlačítko mä dvoji 
funkci - je zároveň přepínačem režimu i tla-
čítkem pro první zprávu. Mezi jednotlivými 
funkcemi se WK2 rozhoduje podle toho, jak 
dlouho držíte červené tlačítko stisknuté. 
Uvolníte-li ho okamžitě, bude vyslána první 
zpráva, podržíte-li ho do okamžiku, kdy 
WK2 vyšle písmeno R, přepne se klič do 
přikazového režimu. 

Zprávy mohou obsahovat vložené při-
kazy. Format je následujici: lomítko a za 
ním bezprostředně následuje písmeno, re-
prezentující příkaz. Pokud má být lomítko 
součásti zprávy a nemá být interpretováno 
jako označeni příkazu, je třeba zadat dvě 
lomitka po sobě. 

Příklad: OK1ABC/P bude zadáno jako 
OK1ABC//P. 

• 
Příkazy, které mohou být 

součástí zprávy 

/Bon Nastavit cyklus majáku na nn se-
kund (nn = 00 - 99). Příkaz je třeba 
umístit na začátek zprávy. 

/Ce Vyvolat zprávu a návrat. 
ID Snížit číslo QS0 o jedničku. 
/Hn Nastavit rychlost HSCW. Hodnota n 

je v tab. 2. 
/Knn Zaklíčovat vysílač na nn sekund 

(nn = 00 - 99). 
/N Vyslat číslo spojení s automatickým 

přirůstkem. 
/P Zastavit a čekat na příkaz z pastič-

ky, pak pokračovat po uplynuti jed-
né mezery mezi slovy. Pauza může 
být ukončena jedním ze tři způso-
bil 
1) zadáním z pastičky; 
2) stisknutím tlačítka zprávy (2 - 6); 
3) stisknutím příkazového tlačítka. 

/Qn Nastavit rychlost QRSS. Hodnota n 
je v tab. 2. 

/Snn Nastavit novou rychlost vysílání 
(nn =WPM, 5 - 59). 

Minn Cekat nn sekund (nn = 00 - 99). 
/X Zrušit přikaz /S, /H nebo /Q. 
/Y Analogový vzorek na pinu 11. 

/Z Analogový vzorek na pinu 12 
/1 Přeskočit na zprávu 1. 
/2 Přeskočit na zprávu 2. 
/3 Přeskočit na zprávu 3. 
14 Přeskočit na zprávu 4. 
/5 Přeskočit na zprávu 5. 
/6 Přeskočit na zprávu 6. 

Tab. 2. Hodnoty n pro ()Mazy /Hn a /Qn 

n HSCW tychlost QRSS 
(trváni leaky, s) 

0 1000 LPM (200 WPM) 3 
1 1500 LPM (300 WPM) 6 
2 2000 LPM (400 WPM) 10 
3 3000 LPM (600 WPM) 12 
4 4000 LPM (800 WPM) 30 
5 6000 LPM (1200 WPM) 60 

Pozn.: LPM = zn./min., WPM = slov/min. 
LPM 5x WPM. 

Příklady příkazů 

/B6OBCON DE 0 BEDFORD NH/1 vy-
šle tuto zprávu majáku v segmentu paměti 
1 každých 60 sekund. 

BCON DE KlEL/W60/4 vyšle tuto zprá-
vu v segmentu paměti 4, počká 60 sekund 
a opakuje ji. 

UR RST IS /P QSL vyšle UR RST IS 
a čeká na vložení RST, pak pokračuje. 

/K05 K1 EL BCON/W10/1 zakličuje po 
dobu 5 sekund, vyšle zprávu, čeká 10 se-
kund a opakuje. 

CQ CQ CO DE /1 vyšle značku, ulože-
nou v segmentu 1. 

/H2CQ CO DE KIEL KIEL K1 EL 
/S15DE K1 EL vyšle první část rychlosti 
2000 zn./min. a druhou rychlosti 15 WPM. 

CO CO CO DE K1<..—.>ISI vyšle zprá-
vu s delší mezerou mezi znaky IS! (pro 
zlepšení čitelnosti). 

/01EI.J1 bude nepřerušovaně vysílat 
EL rychlosti Q RSS1 (viz tab. 2). 

Nevkládejte mezeru mezi pří kaz QRSS 
a začátek textu. Způsobilo by to velmi dlou-
hé zpožděni před vystláním textu. 

Analogový vzorek 

Příkazy /Y nebo /Z slouží k vysíláni te-
lemetrie pomoci WK2. Jsou-li tyto příkazy 
součástí zprávy, budou v příslušném mistě 
přečteny hodnoty odporu na příslušných 
vývodech procesoru (11 nebo 12)a vyslány 
v číselném formátu pomoci Morse. Tyto vý-
vody slouží jako vstupy pastičky. Chceme-li 
využit felemetrii, nahrajeme pastičkou při-
slušnou zprávu a pak pastičku nahradíme 
odporovými senzory. Spustíme vysilání 
zprávy pomocí tlačítka a v příslušném mís-
tě budou vyslány naměřené hodnoty. Tato 
funkce se často používá ve spojení s majá-
kem, je tam možné dlouhodobě sledovat 
měřený parametr. Číslo, které bude vysílá-
no, lze vypočítat pomocí vzorce (Rs/ 
/4700)*255, kde Rs je odpor použitého sen-
zoru. Má-li tedy senzor odpor např. 1 la 
bude vysláno (1000/4700)*255 = 54. 

(Pokračováni) RR 
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Obr. 1, Nový IRC kupón bude platit do konce roku 2013 
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V roce 2007 vzpo-
mněla UPU (Mezi-
národní poštovni 
unie) sté výročí 
vydáni prvních 
IRC kupónů (In-
ternatonal Répon-
se Coupon). V ČR 
se IRC kupóny ale 

běžně nevyužívají, a tak toto výročí pro-
běhlo bez větší publicity. Jen pro radioa-
matéry prakticky až do roku 1990 to byla 
jediná možnost, jak zaplatit v zahraničí 
poplatek za vydáni diplomu, poštovné za 
vzácný QSL (i když drive byla QSL mo-
rálka i při zasíláni QSL „via bureau" ne-
srovnatelně lepši oproti dnešku), případ-
ně si předplatit nějaký radioamatérský 
časopis. Dnes date za „mezinárodní od-
povědku" podle poštovní ho cení ku 40 Kč 
a při výmänä cizí obdržíte známku v hod-
notě 18 Kč (porto na dopis zasílaný 
s označením „prioritaire", dříve „letecky — 
par avion"). 
O vydáni prvních IRC kupónů se roz-

hodlo na kongresu UPU, který se roku 

UNION POSTALE 

UNIVERSELLE 

!Me 
COUPON -REPONSE 
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Le Caen" al 
Sce.r9e.b• Cheni ea in 
Me 00 'WIT Mae 

"e »  
elnin renew 
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Obr. 2. Dne 31. 12. 2009 konči platnost těchto IRC kupónů 
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Obr. 3. Výřez dol-
ní části prvniho 
typu ‚RO, vydané-
ho v Protektorátu 
Cechy a Morava, 
ale bez označení 

„Protektorát` 

Obr 4. Vábec prv-
nl IRC je z roku 

1907 (vlevo) 

1906 konal v Římě. První se na poštách 
objevily o rok později, 1. října 1907 a byl 
to tzv. římský vzor (viz obr. 4). Pak násle-
dovaly další vzory: londýnský (od 1. 7. 
1930 — ten se udržel nejdéle ze všech), 
vídeňský (od r. 1965), švýcarský (Lau-
sanne, od r. 1975). Pak následoval tzv. 
pekingský vzor, vyznačujici se dvojná-
sobným formátem oproti předchozím 
a jeho první varianta byla platná do konce 
roku 2006, další varianta tohoto peking-
ského vzoru (dvě ruce ukazující na sym-
bol poštovní známky) je platná již jen do 
konce tohoto roku, stejně jako jeho „jubi-
lejn1 verze" vydaná s dotiskem na symbo-
lu známky „100 ans" a letopočtů .1907 - 
- 2007 (viz obr. 2). Naše Česká pošta 
patřila k těm nemnohým, kde bylo možné 
(a snad ještě je) tyto jubilejní IRC zakou-
pit. 0 vydání nových rozhodl kongres 
UPU, který se konal v Nairobi, a jeho vzor 
je na obr. 1. Je platný do konce r. 2013. 

Problem, jak uhradit poštovné adresá-
tům, od kterých byla požadována odpo-
věď, se řešil již od konce 19. století - byly 
např. vydávány speciální odpovědní kore-

1 

spondenčni lístky, ale příliš se neujaly. 
Konečně - ve vlastni zemi nebyl problem 
v dopise poslat platnou známku. Ovšem 
úhradu poštovného ze zahraničí vyřešily 
až IRC kupóny. Mimo zmíněných IRC, 
platných ve všech zemich sdružených 
v Mezinárodní poštovní unii, některé státy 
vydávaly (a vydávají) speciální IRC kupó-
ny platné jen pro poštovní styk na vyme-
zených územIch — nejznámájši jsou fran-
couzské, které je možné uplatnit pro styk 
se zámořskými teritorii, Andorrou a Mo-
nakem, nebo ty, které vydává Velká Britá-
nie pro styk se zeměmi Commonwealthu 
či drive kolonií, před válkou mělo Japon-
sko speciální kupóny pro písemný styk 
s Mandžuskem, španělsko má kupóny 
pro styk se zeměmi, kde se hovoři špa-
nělsky (hlavně v Jižní Americe), obdobné 
kupóny vydaly i arabské státy, státy sdru-
žené v Západoafrické poštovní unii (CAP-
TEAO) atp. Jsou dnes nejen poštovní 
„poukázkou na známkus, ale i předmětem 
zájmu filatelistů a některé zpich jsou vy-
soce ceněné. I poválečné Ceskosloven-
sko vydalo své kupóny (sám jsem měl 
v ruce kus, na kterém byla vytištěna hod-
nota 5 Kčs), předtím bylo 6 vydáni pro-
tektorátnich — první dokonce neslo jen 
označeni Čechy a Morava, bez slova 
„Protektorát" (obr. 3). Za jeden kupón 
z posledního protektorátního vydání mů-
žete dnes získat až 3000 Kč. Velmi po-
drobné informace o jednotlivých vydáních 
IRC a jejich variantách najdete na fran-
couzských webových stránkách filatelis-
tické akademie (academiedephilate-
lie.org) a stránkách couponreponse.fr 

Q X 

Radioamatérská setkání v prosinci 2009 
Kladno 

V neděli 19. 12. 2009 od 13 h se koná setkání HAM a CB 
v restauraci U Dvořáků v Kladně na rohu ulic Fibichova a Cy-
rile Boudy. Navigace bude zase na převaděčích OKOK 
(145,750 MHz) a OKOBK (439,000 MHz). 

73, všechny srdečně zve Silva, OK10EP 

Olomouc 
Tradiční Vánoční setkáni radioamatérů a příznivců CB 

se uskuteční jako každý rok 28. 12. 2009 v prostorách 
Domu děti a mládeže Olomouc, Tř. 17. listopadu 47. Začá-
tek jev 10 h a konec v 18 h. Prodejci si mohou zajistit misto 
na adrese: ok2vrg@seznam.ez. Otevřeno bude od 9 h. 

Za radiokluby OK2KWX a OK2KYJ zve Karel, OK2VNJ  2 
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KV 

Kalendář závodů 
na prosinec a leden (Luc) 

14.12 Aktivita 160 CW 
19.12 OK DX RTTY Contest RTTY 
19.12. RAC Canada -zimní MIX 
19.-20.12. Croatian CW Contest CW 
26.12 DARC XMAS CWISSB 
27.12. RAEM CW 
27.-28.12. Original ORP Winter CW 
1.1. AGB New Year CW+SSEI 
1.1, HA Happy New Year CW+SSB 
1.1, SARTG New Year • RTTY 
1.1. New Year AGCW CW 
21. SSB ěga 558 
2.1. EUCW 160 m Contest DA/ 
2-3.1. ARRL RTTY Roundup DIG 
3.1. EUCW 160 m Contest CW 
3.1. Provozní aktiv KV CW 
3.1. DARC 10 m Wettbewerb MIX 
4.1. /Mita 160 558 
9.1. 070 PSK Fest PSK 
9.1. Old New Year Contest CWISS6 
9.1, OM Activity CIAI, SSB 
9.1. YL - OM Mickinter CW 
9.-10.1. NAQP CW 
10.1. YL - OM Midvinter SS8 
11.1. Aktivita 160 SSB 
16.1. LZ open Contest CW 
16.1. ? WAB phone 160 m SSB 
16.-17.1. HA DX Contest CW/SSR 
16.-17.1. UK DX RTTY RTTY 
15-17.1. NAQP SSB 
23.-24.1. BARTG RTTY Sprint RTTY 
23.-24.1. European Comm. (USA) SSS 
30.-31.1. CO WW 160 rn DX Contest CW 
30.-31.1. French DX (REF) CW 

20.30-21.30 
00.00-24.00 
03.00-24.00 
14.00-14.00 
68.30-11.00 
02.00-09.59 
15330-15.00 
0000-01.00 
00.00-21.00 
06.00-11.00 
09.00-1200 
06.00-08.00 
20.00.23.03 
18.00.24.03 
04.00-UM 
05.00-07.00 
G& -l0.59 
20.30-21.30 
C0.00-24.00 
05.03-09.00 
05.00-07.00 
14.00-18.W 
18.00-05.00 
1000-1400 
20.30-21.30 
mcoo  
19.00.23.00 
12.00-1200 
12W-12.00 
18.00-06.00 
1200-1200 
13.00-13.00 
00.00.24.00 
06.00-16.03 

Důležité upozorněnul 

ARRL přijímá elektronické deníky jen 
V CARRILLO formátu nebo spapírové" de-
níky zaslané poštou. Jiné jsou brány jen 
„pro kontrolu". U CABRILLO formátu do-
plňte pro ARRL závody na 4. řádek: 
ARRL-SECTION: DX, jinak vám automat 
deník vrátí s požadavkem na tuto úpravu. 
Některé programy již s tímto doplňkem 
pošítajl. 

Podminky prakticky všech závodů 
uvedených v tomto kalendáři najdete čes-
ky na internetovä adrese www.aradlo.cz. 
Aktuálně je možné zkontrolovat jejich 
platnost např. na adrese www.sk3bšt, 
nebo také na www.arrtcom/contesU. 
Termin závodu WAR v době přípravy ka-
lendáře nebyl zveřejněn. 

Adresy k odesíláni deniků přes internet 

Adresu si ověřte primo na intemetových 
stránkách pořadatele před odesláním; vý-
borné jsou k tomu také stránky www.grz.ru 
- pro neznalé azbuky je lze přepnout do an-
gličtiny. Ke změnám často dochází těsné 
před závodem. 

070 PSK: jbudzowski@verizon.net 
AGB N.Y.: eul eu@qsl.net 
AGCW QRP: grp-test@agcw.de 
AGCW New Year: hnyc@agcw. de 
ARRL RTTY: RTTYRU@arrforg 
BARTG RTTY: ska@bartg.demon.co.uk 
CQ 160 m: 160cw@kkn.net 
Croatian: 9acw@9acw.org 
DARC 10 m: 10m@dxhf.darc.de 
EUCW 160 m: fecel@wanadoo.fr 
HA FINY: ha5hny(ha5khc.hu 

HA DX: hadx@entemet.hu 
LZ open: 1z1g1@yahoo.com 
NAQP CW: cwnaqp@ncjweb.com 
NAQP SSR: ssbnaqp@ncjweb.com 
OK DX RTTY: okrtty@crk.cz 
RAC: canadawinter@rašca 
RAEM: raem@srr.ru 
REF: cdfcw@ref-union.org 
SARTG N.Y.: contest@sertg.com 
URA: ubassb@uba.be 
UK DX RTTY: ukdxc@scotham.net 
XMAS DARC: xmas@dxhfdarc. de 
YL-OM Midwinter: jckoekkoek@home.n1 

VKV 

QX 

Kalendář závodů 
na leden (uTc) 

5.1. VKV aktivita 1); NA') 144 MHz 18.00-22.00 
9.1. FM Pohár 144 a 432 MHz 09.00-11.W 
9.1, Mistr. CR děti 3) 144 a 432 MHz 09.00-11.00 
12.1. VKVaktMta, NA 432MHz 18.W-22M 
14.1. VIN aktivita, NA 50MHz 18.03-22.03 
17.1. Provozni aktiv 144 MHz-10 GHz 0800-11.00 
17.1. Mistr. CR deti 3) 144 MHz-10 GHz 06M-11.00 
17.1. DUR Activity Cont 432 MHz-76 GHz 08W-11.00 
19.1. VKVaktivita NA 1,3 GHz 18.00-22.00 
21.1. VKV aktivita NA 70MHz 18.00-22.03 
26.1. %/XV aktivita NA mikrovinná pásma 18M-22.00 

')PodmInky viz: www.satelitcz 
1)Nordic Activity Contest. 
') Hlášení na °MONK. 

První české vysílání ze Senegalu 

Vlajka Senegalu 

OK1DVA 

Naše cesta se uskutečnila od 2. lo-
do 17. 10. 2009 a patrné se jednalo 
o první vysílání OK hem° ze Sene-
galu. Využívali jsme krásného Q77-1 
Jean-Françoise, 6W7RV (obr. vlevo 
nahoře) v Somone, což je vesnice 
asi 65 km jižně od Dakeru. Celkem 
bylo pod značkami OK1FZM/6W 
a OK1WZM/6W (XYL Lenka) navá-

záno asi 3600 QS0 systémem holiday-style, tj. nejednalo se 
o regulérní expedici za účelem vysilání. (Kdo by taky procékvil 
dovolenou v tak exotické zemi, že?) Zemé, liché e zvířátka měli 
přednost... Vysilelo se prakticky jen po obědě, kdy se díky ved-
ru nedalo nikam jit, a potom pozdě večer, kdy rovněž nebylo 
kam jít, nabot' vesnice spala a tmu ovládli moskyti.. 

Martin, OK1FZIVI 
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CENIK INZERCE (barevnálfull colour - KölCzk) 
The price list of advertisements in the Praktická elektronika A Radio Journal 

1 

112x264mm 

2/3 strany 
2/3 of page 

15.670 Czk 

celá strana 
full page 

171 x 264 mm 23.520 Czk 171 x 130 mm 

I 
1/2 strany 
1/2 of page 

11.760 Czk 

112x63mm 

li 

54 x 130mm 

1/6 strany 

1/6 of page 

3.910 Czk 

I
strany 

113 of page 

1 

I 

1/4 strany 

1/4 of page 

171d5rnm 54 x264mm 112x130mm 

7.830 Czk 

171x63mm 83x130mm 

5.880 Czk 

The banner on our web site 

WWW. aradio.cz 
costs 5.000 Czk per month. 

L 

I 
1/12 strany 
1/12 ot page 

1.950 Czk • 

1/9 strany 
1/9 of page 

2.600 Czk 
54 x85mrn 54 x63mrn 

Obálka: vnitřní strana: 43.000 Kč, IV. strana: 53.000 Kč. 

Advertisements on the cover: inside page: 43.000 Czk; last (4.) page of the cover: 53.000 Czk 

Slevy při opakované inzerci 
Ve 3 a více číslech se sazba snižuje o 5 % 
V 6 a více číslech se sazba snižuje o 10 % 
Při celoroční inzerci se sazba snižuje o 20 % 

The reduced prices on the repeating 
In 3 and more issues minus 5 % 
In 6 and more issues minus 10 % 
In 12 issues per one year minus 20 % 

Podklady pro inzerci přijí-
máme ve výstupnich forma-
tech PDF, JPG v rozlišení 
150 LPI (300 DPI) na adrese 

pe@aradio.cz 

The bases for advertise-
ments please send us in the 
PDF or JPG formats with the 
resolution of 150 LPI (300 DPI). 
Our address: 

pe@aradio.cz 

Všechny ceny jsou bez DPH. All the prices are without VAT. 

Kontakt: AMARO, spol. s r. o., Karlovo nám. 30, 120 00 Praha 2; tel. 257 317 313; e-mail: pe@aradio.cz 

Contacts: AMARO, Karlovo nám. 30, 120 00 Praha 2, Czech Republic; tel. +420 257 317 311, 313; 
e-mail: pe@aradio.cz 

Seznam inzerentů v PE 12/2009 
AEC - TV technika  XII 
AME - elektronické přístroje a součástky v 
ANTECH - mšfici přístroje, STA a TKR 
ARAG-NET - mikropočítače 

 VI 
XIX 

AV-ELMAK - elektronické pfistroje XI 
A.W.V. - zdroje  V 
BS ACOUSTIC - ozyučovaci technika  XV 
BUCEK - elektronické součástky X 
DEXON - reproduktory XV 
DIAMETRAL - laboratorní nábytek VARIOLAB+ I 
ELEKTROBOCK CZ - zabezpečovad a řídicí tech.  IV 
ELEKTROSOUND - plošné spoje, el. součástky XIX 
ELEX - elektronické součástky aj.  XVIII 
ELFA - optoelektronická čidla  XIX 
ELNEC - programátory aj. XIX 
ELTIP - elektrosOušästky XVI 
ELVO - software pro elektroniku XIX 

ERA components - elektronické součástky XVIII 
EZK- elektronické součástky a stavebnice  XVII 
FC SERVICE - nářadí a laboratorni stoly  XX 
Flajzar - stavebnice a kamery X, XI 
FlowCAD - programy OrCAD, Allegro  XVII 
GES - elektronické součástky Il 
GM electronic - el. součástky  XIV, XV 
HADEX - elektronické součástky  VIII 
JABLOTRON - zabezpečovaci a řidici technika I 
KONEKTORY BRNO - konektory XIX 
LSD 2000 - český návrhový systém pro elektroniku  XIX 
MICRODIS - elektronické součástky  IX 
PaPouch - měřici a komunikační technika XVI 
PHOBOS - systém konroly vstupu  XVIII 
P + V ELECTRONIC - vinuté díly pro elektroniku  XIII 
T.E.I. - Formica XIX 
YATUN - fidici systémy  XIX 
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GDS 2064 
- 4 kanál. digitální osciloskop 
- Mika pásma DC-60 MHz 
• citlivost 2mVIdil-5V/dil 
• čas. základna Ins-10s/du 
• vzorkováni IGSala v real. čase 
- FFT analýza; RS-232, USB 

,99 680,-ifš 

rep :OE- ir _ 
Dr53 6090 

• TRMS měřič výkonu do 6kW 
• eft W, VA, Wh, ůširuk, UAcmc, 

R 
• současné zobr. W, účinfltu, U a I 
- komunikace pomoci RS-232 

ÍD 

Lull) 2200 
- TRMS multimetr; 4 1/2 dig. 
- napiti 1000Voc; 750VAc 
• proud 20Amoc; R, C, T. 
indukčnost, test diod, pant« 
- USB, RS-232 

• a 

• programovatelný RLC můstek 
• základni přesnost 0,05% 
- (ratty. rozsah 20Hz až 200kHz 
- meted L, C, RI, R. X, IVI, G, B, 
D, Q, Q, ů M, N 
• inštf 12 krátls; USD a RS232 

mogene2 ije bezdotykový teploměr 
- rozsah: -30°C al +500°C 
-13:5 = 10:1; laser 
• pevná emisivita • 0,95 
- podsvétiený displej 

Akční 

(Ceny platí do 31.12.2009 nebo do vyprodání zásob) 

S rii-ZZ 
.. iOE --t S-

p-ra—m-Tr :et reo ,ti 

(11CZZi 
lilig 504 

- 2 kanál. readout osciloskop 
- DC-50 MHz; 100 MS/s 
• citlivost 1mV/di1-20VIdfl 
- čas. základna 1Ons-0,5s/dil 
• tester komponentů 
• kalibrátor IkHz/IMHz; RS-232 

_ 

• univerzálni mend system 
- lab. zdroj 0-30V/3A, SV/2A, 
15V/1A; generator 1Hz-10MHz 
- čitaš 1Hz-2,7GHz, TRMS multimetr 
- displej 3 3/4 dig.; RS-232 

- dig. multimetr; 3 1/2 dig. 
- napitá 1000Vcic; 700 VAC 
- proud 10Aelcc; odpor 200MD 
- kapacita, teplota, frekvence 
- střída, NE, test diod; DH 

ssorwš 

• termokamera -20°C al +250°C 
-rozlišeni čipu 160 x 120 bodů 
- tepl. citlivost < 0,1°C 
- reálný snlmek (2Mpx fotoaparát) 
- funkce IR Fusion; ACT 
- hlas. komentáře; paměť + SD karty 
- menu a software v češtině, USB 

09a7S7 jpt/W GeGCLYIEG š. 
89 500,-Ifě 
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102D 
- 2 kanál. digital. osciloskop 
• DC-100 MHz; 1GSals 
• 16 bit logická analýza 
• citlivost 2mV/di1-5VIdil 
• čas. základna 2ns-50sIdfl 
- 2 x USB, RS-232, LAN 

32-ws 
2E) 

- generator funkcí 0,2Hz - 2MHz 
• vestavěný Mae do 2MHz 
• displej 4 mistný LED 
- sinus, trojúhelník, obdélník, 
pulzní, plia, UL, CMOS TTL 

• kilted RLC měřič 3 1/2 dig. 
• R 0,1mCI 20Mfl; L 0,1pH - 20H, 
C 0,1pF - 20mF 
• měřeni ztrátového činitele (D) 

Ii- 
119e0o3a 
- hledač vedeni 
• detekuje dřevo, kov 
a dutiny ve stěnách 
• optIcká a akustická detekce 
- detekce elektrického vedená 
pod napštfm ve stěnách 

:112ç,>jesirj-r-

9066 

2 veorwš 

uvádějte toto číslo 

- 2 kanálový scopemetr 
• Oka pásma do 20 MHz; 100 MSIs 
hloubka paměti 6 k bodů na kanál 
- funkce TRMS multimetru pro U a I 
-měří R, C, diodový test, spojitost 
• RS•232, USB; provozní doba 6 h 

_ 
es 

........--- — 
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tmarinsineene if 

• stolní TRMS multimetr 4 112 dig. 
• Ucc 1200V, UAC 1000V, Lc= 20A 
• R 20MCi; zákl. přesnost 0,03% 
•!Gillian! 10pV, 10nA a 10mfl 

90O,-Kí 

- 

3060D 
• laboratorní zdroj 
- 0 ai 30V; 0 • 13A 
- displej 2 x 3 1/2 LED 
- operace konst napiti 
• operace konst. proud 

• mikropáject stanice 100W 
- reg. teploty 200°C ai 450°C 
• automat, vypínání vyhříváni 
hrotu po 15 min. nečinnosti 

tŘJ 990, -Ife 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH! 

Prof esionál ní 
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_I WIRELESS INDUSTRIAL SOLUTION 

OBluetoothe OEM Serial Port AdapterTM 

Point-To-Point 

Zékladni firmware Point-To-Point je určen k přenosu 
dat me ä dvěma Bluetootha zařízeními (druhé zařízeni nemusí být od connectslue).lednä se o transparentní 
přenos sériové !inky RS-232 (nebo 422, 485). 
Ovládáni AT příkazy, konfigurace přes Nuetoothf, 
WLAN co-existence support. 
Podporované profily: 
- Generic Access Profile (GAP) 
- Serial Port Profile (SPP) 
- networking PrcAle (DUN GW, DUN DT) 
- File Transfer (UP), Object Push (OPP) 

Typické aplikace: 
- bezdrátová náhrada kabelu RS-232 (422/485) 
- bezdrátové připojeni tiskány se sériovým portem 
- dopiněni jakéhokoli zařízeni se sériovou linkou 
bezdrátovým přenosem dat 
- přenos dat mezi PC/PDA a přenosným přístrojem 

Vlastnosti Bluetoothl modulů: 

- Oluetooth 2.0 

- AT command support 

- Prohly: 
Generic Access Male (GAP) 
- Serial Port Prohle (SPP) 
- Dial-up tube. Profile (DUN QV UMW) 
- Bluernath File Tranfir (F17) 014 -_•1 
- Ceded Push (OPP) 

- Anew: 
- Intent M K, extent( 
(OEMSPA310 pouze Intend) 

- RP: 
• 3,5 dBm (w 75 mi) 
- 7 WM(«150 m) 
- 17 dBm (wr 300 ni) 
- 20 dBm (w 400 m) 

-Interface: 
-11AKI LOM Mel 
RS-232$22/485s extent pferodrikem 
- baudrate 300 - 921,6 k 

- Napájeni; 
- 3,0 až 6,0 V (17 a 20 cOm nexhiy3,3 - 6,0V) 

- Ronnéry: 
- 16 x 36 min OENSPA310, 311,331 
- 23 x 36 non OENSPA312, 332, 333 

- TeplotnirOnah: 
-Indusuiel & Automotive -30 až +85°C 

aanE ts.••• 1999/5/EC Sat! Crevice 
EN 302 2131 ULM pas-111 ea (.056•2=t a•triec ouzo-an 
ffl ne3•5MC (It »MI 
EN WI 49-1 VIA. (Me* ealpu WS • meninill. 
MU 40•47 Ita.0 MOM, mad •••••••••••• 
atmawrieratrou IECION4-2121/011 

DENSPA310 
OBISPA311, 312 
OEMSPA331, 332 
OEMSPA333 

Point-To-Multipoint 

• • • 

Point-To-Multipoint firmware (k dispozici zdarma) 
využívající technologii Wireless Multidrop' dovolu-
je jednim zařízením Master současné ovládat až 7 
zařízeni Slave a jednoduše tak vytvořit tak Wire-
less Multidropiň Network. Ai 7 dalších Bluetoothe 
zařízeni Slave tak současné komunikuje s jedním 
nadřazeným Masterem. 

Typické aplikace: 
- současná komunikace několika zařízeni 
- bezdrátové ovládáni až 7 zařízeni jedním nadřa-
zeným Masterem 
- bezdrátový přenos dat až ze 7 různých mist do 
jednoho centre 

WLAN 802.11 bi-g 

Wireless LAN Serial Port Adapter 

Aar! 

15131/0214115 

Wireless LAN modul OWSPA311g pranuld se Man-
dardem 802.11 Mg ,(54 FORM) představuje koni-

přebil implermnbEi WLAN. Není potřeba žádný 
driver, veškerý software je Segment v mcdulu. 
Illmobluje wind jednodwisé vybavenilbovalného 
zafizeni se sWitwou hew bezdrátovou LAN. 

- AT command support 
- Security: WEP64, WEP128, WPA-PSK, 

WPA2-PSK (TKIP/AES) 
- M 4WC + Infrastructdre mode 
-802.11e, WWI, DHCP-Ment, DNS-few:Mr 
- Aram intemVextemí (+ OM antenna &May) 
- Ramer 23 x 36 min 

spezial electronic 

Universal I/O Module 

1 3 3 OE, OUT II 12 

=tad me. 10 mc 

unikátní firmware I/O Module (k dispozici zdarma) 
amen( funkci modulu na univerzální I/O modul 
s max. 12 nezávislými vstUPY/iits1uPY. Každý z 12 
vodičů lze naprogramovat but:113k° vstup nebo jako 
výstup a to v libovolné kombinaci (např. 4 vstupy 
a 8 výstupů, 12 vstupů apod.). Přenáší se logický 
stav H/L jednotlivých vocličei. 

Typické aplikace: 
- dálkové ovládáni s velkým dosahem a mimořád-
nou bezpečnosti přenosu 
- bezdrátový přenos logické úrovni až 12 vodičů 

connectE3lue))) 
Repeater 

Serial Port Profile (SPP) Repeater fimiware (k dis-
pozici zdarma) umožňuje použit Bluetocith% modul 
jako repeater a prodloužit tak dosah,Frakticky ne-
omezeně, levným a jednoduchým zpusobem. 
Repeater/ lze navíc řadit za sebou do teoreticky 
neomezeného řetězce. 
Nastavení je velmi jednoduché a po počáteční kon-
figured repeater pracuje zcela samostatně a ne-
vyžaduje přítomnost obsluhy ani žádný nadřazený 
system, pouze napájení 3 - 6 V. 

Typická aplikace: 
- prodloužení dosahu mezi libovolnými Bluetooth, 
zařízeními. 

Development KIT OEM Module Adapter 3 

al.nš 0000000 
j 0,000009 

OM! .1011111•01 UMW „ „ 

Jillia*.• 5 
JOE. .0101/4 1.4 / OE 00000 

my-et  .7-.3,13 
, 411 OELs ;OEt 

.e., writ pippin 

va kit OEM Aeoterš ke pookjaklmcdu y ,tak] s PI 
le vyteven konektorem pm pelpojeni RS-232, a reepsilidm konektorem +5V. Moduly jsou 
připojeny pone kónitaktnich plea net WOW strani mode. 
Ke komuntkaces kibenIze Lane Mete zpüsobr(napt. Windows Itylertermlnel)vbeditspecliii-
nisoftware connect/1W Siatial Pot "' be* vyšii k 
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Šárecká 22/1931 fax: 233 326 623 -
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