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fNÄŠ ROZHOVOR' 
s Ing. Pavlem Šulckem, jed-

natelem firmy Infrasensor. 

Jake novinky si firma Intrasensor 
připravila pro své zákazníky? 

Naše firma dodává již osmnáctým 
rokem průmyslové snímače na náš 
trh. Požadavky na automatizaci vý-
robních procesů se stále zvyšují, 
a proto výrobci neustále přicházejí 
s novými řešenimi. Nejvíce novinek 
je v současnosti u výrobků firmy Ro-
land electronic. Německý výrobce vý-
razně inovoval celou řadu snímačů 
pro indikaci dvou plechů. 

;Tyto snimate chráni raznici při 
lisování? 

Ano, systém kontroly dvou plechů 
chrání drahou raznici lisů peed po-
škozením. Inovovaný je jak systém 
dotykového, tak i bezdotykového sní-
máni. U všech systémů je nyní mož-
nost snímání až ve čtyřech místech 
ve spolupráci s jednou vyhodnocova-
cí jednotkou. U jednostranného doty-
kového snímánl je to systém E20 pro 
železné kovy a system UDK20 pro 
železné i neželezné kovy. E20 využí-
vá k měřeni elektromagnetický prin-
cip, UDK20 jej kombinuje s vířivými 
proudy. U systému UDK drive mohly 
nastat problémy s přesným nastave-
ním u nerezové oceli. Nově se dá na 
jednotce volit nastaveni pro nemag-
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netickou, nebo lehce magnetickou 
ocel a problémy se tim vyřešily. 

Jednostranné snímání se většinou 
používá přímo při odebíráni plechů 
ze zásobníku. V případě nabrání dvou 
nebo více plechů se stroj zastaví. 
Vlastní snímač má průměr 42 nebo 
75 mm, vhodný je ještě držák s pru-
žinami - nebo navic s přísavkou, aby 
byl v okamžiku měřeni dokonalý do-
tyk snímače s plechem. Celá snímací 
hlava je poměrně velká a neumožňu-
je například snímáni úzkých plechů. 
To je však možné u oboustranného 
bezdotykového snímání. Na stroji se 
většinou dá snadno najít místo, kde 
jsou plechy dopravovány k raznici 
a kde je tedy možné toto měření apli-
kovat. Snimače se montují proti sobě, 
vysílač proti peijimači ve vzdálenosti 
20 až 80 mm. Na obr. 1 je vidět ob-
last snímání tloušťky plechu pro růz-
né materiály v závislosti na rozestupu 
vysílače a přijímače. Je patrné, že 
u nové jednotky 120 tento rozestup 
nehraje již téměř žádnou roli. 1 s tím-
to systémem lze jednou jednotkou 
vyhodnocovat až čtyři páry vysilašů 
a přijímačů. To je možné využit na-
příklad u souběžného lisoväni, při-

čemž lze každým párem snímat jiný 
plech, proces je omezen pouze rych-
lost( posuvu. Všechny jednotky mají 
paměť až na 255 různých typů ple-
chů, které se přepínají z nadřazené-
ho systému. 

Někdy se však stále lisuje z jed-
noho typu plechu; existuje jed-
nodušší řešeni? 

Ano, uváděné sestavy se hodl spí-
še pro velké lisovny, kde se typ zpra-
covávaného plechu měni i několikrát 
za směnu. Pro jednodušší aplikace 
existuje jednostranný systém A100 
a oboustranný systém 1100. Ani zde 
však případná změna materiálu nerd 
takovým problémem, stači vložit nový 
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Obr. la. Pooha snímačů 
u systému 120 
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indikace dvou plechů 



Obr. 3. 
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vzorek a systémem "teach-in" se nový 
plech nastaví. Stačí jen dvakrát stisk-
nout příslušné tlačítko na jednotce. 

Je ještě v této oblasti nějaká za-
jímavá aplikace? 

Musíme si uvědomit, že indikace 
dvou plechů je vlastně měřením od-
chylky tloušťky plechu - u standard-
ních systémů je nastavena odchylka 
15 %. To lze využít ve farmaceutic-
kém průmyslu při piněni léků. Všichni 
známe plato s pilulkami, takzvaný 
blistr, které je shora uzavřeno hliníko-
vou fat V balení v papírové krabič-
ce je několik těchto blistrú a systém 
Roland 110KV vyhodnocuje, zda je 
tam právě ten správný počet. Jednot-
ka 110KV zajišťuje velmi přesné mě-
rent, odchylka je nastavena na 10 %. 
Celý systém zabere jen asi 100 mm 
z dopravníku, po kterém se léky po-
hybuji. Výhodou je vysoká rychlost 
měření, 600 až 1000 balená za minu-
tu, rychlost dopravníku může být až 
90 m/min. Celé měření trvá asi 1 ms. 
Minimálni rozměr blistru je 30 x 60 mm, 
lze kontrolovat až 10 blistrů v jednom 
balení. Samozřejmě i tento systém 
mä až 255 pamětí pro různá balení. 
Správný program se opět volt z nad-
řazeného systému. 

Jake novinky má ve snímačích 
firma Contrinex? 

Švýcarský výrobce přichází s ce-
lou řadou novinek, zde zmínim jen ty 
nejzajlmavější. V první radě je to velmi 
přesný rozlišovač barev FTS-4055. 
Jedná se o snímač velikosti 50 x 50 x 
x 15 mm, který snímá bez světlovodné-
ho kabelu na vzdálenost 30 až 40 mm 
se spínací frekvenci až 4 kHz. Má tři 

Obr. 4. Rozlišovač barev FTS-4055 

nezávislé výstupy pro tři různé barvy, 
výstupni signály lze zpozdit a pro-
dloužit. Toleranci barvy je možné na-
stavit v pěti stupních. 

Dale je to optický difúzní snímač 
LAS-3130 velikosti 30 x 30 x 13 mm 
s analogovým výstupem. Snímá od 
10 do 100 mm, výstupem je napěťový 
signal O až 5 V, případné 0 až 10 V 
a proudový signál 1 až 5 mA, případné 
4 až 20 mA. Signal není zcela lineární, 
je však opakovatelný. U tohoto snímače 
je výrazně potlačena závislost na bar-
vě a struktuře snímaného objektu. 
V neposledni řadě je novinkou mi-

niaturní infračervený difúzní snímač 
LTK-0507 o velikosti 5 x 7 x 40 mm. 
Vyrábí se standardně s dosahem 
50 mm, variantně pak se sníženým 
dosahem 20 mm a se zvýšeným do-
sahem 70 mm. 

Contrinex prý začal vyrábét take 
bezpečnostní zábrany? 

Ano, v nabídce je nyní celá řada 
velmi robustních optických bezpeč-
nostních zábran v kategorii 4_ Lišty 
vysílačů a přijimačů mají průřez 42 x 
x 48 mm. Dodávají se ve dvou vari-
antách - a to s rozlišením 14 mm (tzv. 
ochrana prstu) a s rozlišením 30 mm 
(tzv. ochrana ruky). U rozlišeni 14 mm 
je dosah 0,25 až 3,5 m a maximální 
aktivní výška je 1685 mm, vysílače 
a pripmače pracují na vinové délce 
950 nm. U rozlišeni 30 mm je dosah 
0.25 až 12 m, maximální aktivní výš-
ka je 1892 mm a pracuje na vinové 
délce 880 nm. Výstupem jsou dva 
opticky oddělené bezpečnostní spí-
nače, systém lze dopinit bezpečnost-
ním relé. . 

Ve vaši nabídce byly take mag-
netické bezpečnostní spinače? 

Jedná se o bezkontaktní spínače 
francouzské firmy BTI. Připomeňme 
si, že se jedná o spínače, které se po-
užívají pro zabezpečení různých krytů 
a dveří u strojů a zařízení a dodávají 
se ve všech bezpečnostních kategoriích. 
Na pohyblivou část se umístí kódo-
vaný magnet, který je bez napájeni, 
a na pevnou část se umístí přijímací 
jednotka s dvojitým bezpečnostním 
výstupem. Mezera mezi těmito dvě-
ma částmi při uzavřeni byla max. 
5 až 10 mm, což mohlo být někdy 
problematické. Novinkou je nyní sys-
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Obr. 5. Bezpečnostní spínač 
RFID - AMXR 

Obr. 6. Použiti 
zábrany SG10 

tam AMXR, který pracuje na principu 
RFID. Místo kódovaného magnetu se 
na pohyblivou část umístí jednotka 
s nahranou informací. Při prvním při-
blíženi k přijímací jednotce se ji sri-
nab „naučí" a potom může pracovat 
pouze v tomto páru. Mezera je v tom-
to připadě až 20 mm. Vzhledem k ab-
senci magnetu se na jednotce neusa-
zuje železný prach. Snímač AMXR 
pracuje samostatně v bezpečnostní 
kategorii 3, ve spolupráci s bezpeč-
nostní jednotkou pak v kategorii 4. 
Firma BTI také rozšířila svou nabídku 
o celou řadu dotykových spinačů. 

Vaším hlavním programem byly 
vždy světelné závory Telco, je 
i zde něco nového? 

Ano, našim hlavním programem 
jsou dánské infračervené závory Telco, 
které pracuji bez problémů i ve velmi 
prašném prostředí. Novinkou jsou 
světelné zábrany 5G1, které vytvá-
řejí síť infračervených paprsků vinové 
délky 880 nm a mají krytí IP67. Jsou 
tedy určeny pro venkovní prostředí, 
především pro brány a vjezdy. Pracov-
ní dosah je od 3 do 10 m, bez problé-
mu pracují v dešti a sněhu, problem 
není äni sluneční světlo, přijimače 
snášejí osvětlení přes 100 000 Ix, Liš-
ty vystlačú may průřez 30 x 12 mm 
a vyrábějí se ve čtyřech výškách: 850, 
1250, 1600 a 2000 mm. V některých 
případech je nutné, aby byla jedna 
zábrana před a druhá za vjezdovou 
branou. Pro tyto aplikace jsou určeny 
2 páry zábran, z nichž jedna pracuje 
v režimu master a druhá v režimu slave. 
Napájení je stejnosměrné 10 až 36 V, 
výstup je polovodičové relé. Systém 
lze dopinit síťovým zdrojem 230 V 
s klasickým reléovým výstupem. 

Jak vás mohou zákaznici kon-
taktovat? 

Na tivmvinfrasensorcz je možné 
stažení všech katalogů v pdf. Jinak 
nás mohou kontaktovat v naší provo-
zovně: lnfrasensor s. r. o., Vřesová 571, 
Horní Jirčany, 252 42 Jesenice; tel/ 
/fax: 241 940 989. 

Každoročně také vystavujeme na 
veletrhu AMPER - letos bude ve dnech 
13. až 16. dubna. Všechny novinky 
tam budou předvedeny ve funkci na 
našich tabulích. 

Děkuji vám za rozhovor. 

Připravil ing. Josef Kellner. 
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TV tuner na jednom čipu 

Silicon Laboratories Inc. (wwvv. 
silabs.com) patří k předním výrobcům 
integrovaných obvodů se zaměřením 
na vývoj vysoce integrovaných řeše-
ni. Jednou z jejich novinek je CMOS 
integrovaný obvod Si2170 s napájením 
3,3 a 1,8 Vv pouzdře QFN s 48 vývo-
dy o rozměrech 7 x 7 mm, který sám 
zajisti kompletní zpracovánl TV signálu 
od anténniho vstupu po výstup video 
a audiosignálu. Profi tradičnímu řeše-
ní s diskrétnimi součástkami odpadá 
potřeba až stovek součástek pro běž-
né nízkošumové zesilovače, sledova-
cí filtry, hřebenové filtry, varaktory 
a induktory a po dopinění obvodem 
Si2161 nebo Si2165 i demodulátoru 
DVB-T, resp. DVB-T/C. Použití obvo-
du zvýší kvalitu obrazu a sriftí výrobní 
náklady televizorů všech užívaných 
standardů kabelové a terestriálnf tele-
vize včetně nové generace ultraten-
kých TV panelů, set-top boxů a tele-
vizních tunerů pro PC. 

Mikrokontroléry 
pro přesné měření 
spotřeby energie 

Firma Texas Instruments (www.fi. 
com) nabízí novou řadu tří mikrokont-
rolérů MSP430F471xx určených pro 
modern( elektronické systémy Obvody 
umožňují měření spotřeby elektrické 
energie domácnosti v třífázové síti 
s přesnosti lepší než 0,1 % na základě 
současného měření napětí a proudu 
a vyhodnoceni 16bitovými sigma-delta 
ND převodníky Velmi malá vlastni spo-
třeba i při použiti LCD displeje, hodin 
reálného času a dalších periférii usnad-

ňuje zálohování dat baterií v připadě vý-
padku napájecí sítě. Je pamatováno 
i na detekci pokusů o manipulaci 
s měřičem a na měření teploty a vlh-
kosti. Velikost paměti u jednotlivých 
variant obvodů je 92, 116 a 120 kB pa-
měti Flash a 4 až 8 kB RAM. Výrobce 
usnadňuje aplikaci poskytnutím vzoro-
vých kódů, vývojovými moduly a apli-
kačními listy. Texas Instruments se za-
měřuje i na prvky pro pokročilé měření 
spotřeby vody a plynu. 

Přesný operační zesilovač 
pro napětí až 40 V 

ISL28127 a ISL28227 jsou nové 
operační zesilovače, vyrobené firmou 
Intersil (www.intersil.com) její vlastní 
bipolární technologii. Zesilovače pra-
cující při napětí 4,5 až 40 V mají yý-
borné šumové vlastnosti při nízkých 
kmitočtech - 3 nV/VHz při 10 Hz, tran-
zitní kmitočet 10 MHz, maximální na-
pěťový ofset 70 pV s teplotním driftem 
0,5 pV/°C a vstupni klidový proud 
10 nA. Jsou určeny zvláště pro pout-
tí při zesilování a filtraci signálu v pří-
strojových, průmyslových a medicín-
ských aplikacích, ve váhách a v 12 až 
24bitových systémech sběru dat pra-
cujících y teplotním rozsahu -40 až 
+125°C. Jednoduchý ISL28127 
a dvojitý ISL28227 jsou k dispozici 
v 8vývodových pouzdrech SOIC, 
TDFN a MSOP. 

Výkonové zesilovače třídy D 
bez výstupních filtrů 

Integrovaný obvod TPA3110D2 od 
Texas Instruments (www.ti.com) je 
určen pro stereofonní výkonové zesi-
lovače třídy Ds analogovým vstupem 
a výstupním výkonem až 15 W do zá-
těže 812 při činiteli zkreslení a šumu 
THD+N 10 % (při polovičním výkonu 
je zkresleni jen 0,1 %) a účinnosti až 
90 %. Vysoká účinnost umožňuje po-
užít obvod bez chladičů. Lze volit mezi 
čtyřmi hodnotami zesílení. Pro napá-
jení je možné použít napětí v rozsahu 
8 až 26 V. Pokročilá technologie po-
tlačení elektromagnetické interferen-
ce (EMI) odstraňuje potřebu drahých 
a prostorově náročných výstupnich 
filtrů s cívkami, které nahradily levné 
feritové perličky a keramické konden-
zátory. lispory v ceně materiálu na 
zesilovač mohou dosáhnout at 50 %. 
Na čipu TPA3110D2 jsou i obvody pro 
ochranu reproduktorů technologii 
SpeakerGuard s nastavitelným limi-

tem výkonu, která zmenšuje riziko je-
jich poškozeni a ochrany proti zkratu 
výstupnich pinů vůči zemi, napájení 
a mezi sebou navzájem a tepelnému 
přetižení s následným automatickým 
zotavením. Velký výstupní výkon 
i další parametry předurčuji obvod 
TPA3110D2 pro televizory, spotřební 
elektroniku a multimediální aplikace 
i s vysokými nároky na kvalitu zvuku. 
K dispozici jsou i monofonni obvody 
TPA3111D1 a TPA3112D1 s výkonem 
10 a 25 W a stereofonní 6 W verze 
TPA3113D2. 

True filter-free Class-D audio 

amplifier with SpeakerGuard-

e Trxas MI-Rum 
si 

Nejmenší 
nízkofrekvenční zesilovač 

Nejnižší spotřebou, nejvyšší odol-
ností vůči vysokofrekvenčnímu ruše-
ní a nejmenšími rozměry se mají vy-
značovat nové integrované obvody 
pro nf zesilovače od firmy Intersil 
(www.intersil.com). Monofonní ISL99201 
pracuje ve třídě D bez filtru, s napětím 
2,4 až 5,5 V, s klidovou spotřebou 
3,2 mA. Při napájení 5 V dodá do zá-
těže 8 Q výkon 1,4 W při zkreslení 
a šumu 1 %. Při výkonu 400 mW je 
účinnost 86 %. ISL99201 potřebuje již 
jen jedinou externí součástku. Vyrábí 
se v pouzdře WCSP (1,3 x 1,5 mm) 
s 9 kontakty a bezvývodovém TDFN 
(3 x 3 mm) s 8 kontakty. ISL99202 je 
stereofonní sluchátkový zesilovač se 
zkreslením 0,01 %, napájením 2,4 až 
5,5 V a klidovou spotřebou pod 3 mA. 
ISL99202 je dodáván ve stejných pro-
vedeních, avšak s 12 vývody. Vedle 
zmíněných předností se s těmito ob-
vody vytvořené zesilovače vyznačuji 
kvalitni reprodukcí zvuku, potlačením 
rušivých zvuků při zapnutí a vypnutí 
napájení (click-and-pop) a jsou vyba-
veny ochranou proti zkratu a podpěti. 
Nové zesilovače jsou určeny zvláště 
pro mobilní telefony, MP3 přehráva-
če, PDA, herní konzole, výukové hrač-
ky a přenosné přístroje. 

JH 
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Mikrokontroléry PIC (26) r 
V minulých dílech jsme se seznámili té-

měř s celým instrukčním souborem mikro-
kontroléru PIC16F88, který šítá celkem 35 
instrukcí a je stejný jako u dalších osmibito-
vých mikrokontrolérú PIC řady "Mid -range". 
Uvedli jsme si funkci a syntaxi těchto instruk-
cí a rovněž několik pří kladů, které jste si 
mohli odsimulovat ve vývojovém prostředí 
MPLAB a detailně tak prostudovat funkci 
a chování jednotlivých instrukcí. V tomto (flu 
si popíšeme zbývající instrukce, kterými mi-
krokontrolér PIC16F88 a jemu podobné dis-
ponují. V příštím dílu bude uvedena souhrn-

Tab. 13. Program vjazyce asemblem demon-
strujIcl poet/ instrukci přesunů, podmíněných 
skoků a bitovych operaci (viz di/ 25) 

Serial "Mikrokontroléry PIC", dil 25 
PE 1/2010 
Vit Špringl 

LIST p=16F88 
#INCLUDE <P16F88.INC> 

; === DEFINICE PROMĚNNÝCH === 
CBLOCK Ox20 

ENDO 

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

; Inicializace proměnných 
; instrukce decf, incf, btfsc, btfss. (decfsz incfsz), 
, bsf, bd, clrf, dim clnvdt, movlw, movf, mowf, swapf 

MOVLVV Ox03 03h ->W 
MOVVVF m W -> m, m = 00000011b 
MOVLVV OxA6 A6h -> W 
MOVWF n W-> n, n = 10100110b 

; Hlavni program 

loop1: 
INGE m, f m=m+ 1 
BTFSS m, 3 následující instukce se 

přeskočí, je-li bit3 = 1, 
v tomto případě jakmile 
m 00001000b = 08h 

GOTO loop1 skok se tedy provede 
celkem 4krát • 

loop2: 
DECF m,f m=m-1 
BTFSC m, 2 následující instukce se 

přeskočí' je-li bit2 = 0, 
v tomto případě jakmile 
m = 00000011b = 03h 

GOTO loop2 skok se tedy provede 
opět 4krát 

loop3: 
DECFSZ m, f m rn - 1, následující in-

strukce se přeskočí, je-li 
pc dekrernentaci m = 

GOTO loop3 skok se tedy provede 
celkem 2krät 
n -> m 

MOVE n, W n -> W 
MOVVVF m W->m,m=n=A6h 

BSF m, 3 m<3> -= 1, 
m = 10101110b =AEh 

BCF n, 5 n<5> = 0, 
n = 10000110b -= 86h 

SWAPF n, f n = 68h; 

loop_end: 
GOTO loop_end 

END 

nä tabulka se všemi instrukcemi, jejich struč-
ným popisem, syntaxi a ovlivněnými přízna-
ky. 

Speciální instrukce 

Instrukce NOP a SLEEP fun kčně neza-
padaji ani do jedné ze skupin instrukci, se 
kterými jsme se v minulých dvou dílech se-
známili. 0 instrukci NOP (No Operation) 
jsme se již v předchozích dílech zmínili. Tato 
instrukce vlastně nevykonává žádnou funk-
ci. Neovlivňuje obsah pracovního registru W 
ani žádného jiného běžného nebo speciál-
ního funkčního registru a nenastavuje žád-
né příznaky Přesto je však její funkce v mno-
hých případech velmi důležitá. Procesor totiž 
nemůžeme jen tak jednoduše zastavit, ně-
kdy však potřebujeme z různých příčin do 
programu vložit krátkou prodlevu, např. při 
čekáni na odezvu nějakého externího obvo-
du nebo při změně nastaveni některých in-
terních hardwarových součástí. Jediné, co 
se při vykonáni instrukce NOP změní, je 
ukazatel adresy programu (inkrementuje se 
šitač programu, a tedy i registr PC L). 

Instrukce SLEEP přepne mikrokontrolér 
do úsporného režimu, při kterém se odpojí 
obvody oscilátoru a zastaví se vykonávání 
programu. Přepnutím do úsporného režimu 
a správným nastavením některých perifer-
ních obvodů a vstupně-výstupnich portů lze 
dosáhnout podstatného sníženi spotřeby mi-
krokontroléru, col je düležité zejména při na-
pájeni z elektrických článků. Při přechodu 
do úsporného režimu se vynuluje bit /PD 
(STATUS<3> - příznak napájení) a nastaví 
se bit /TO (STATUS<4> - příznak přetečeni 
šitače WDT). Zároveň se vynuluje časovač 
WDT spolu s předděličkou, je-li mu přiřaze-
na. Je-li však časovač WDT povolen, zústá-
vá iv úsporném režimu aktivní spolu s inter-
nim RC oscilátorem 31,25 kHz. Instrukce 
SLEEP nemá žádné parametry a kromě bitů 
/PD a /TO neovlivňuje žádné další příznaky. 
Z úsporného režimu se mikrokontrolér 

může probudit externím resetem (přivede-
ním nízké úrovně na vstup MCLR), při pře-
tečení čitače WDT (je-li čitač povolen) nebo 
nastane-li přerušeni. Přerušení může být 
vyvoláno změnou úrovně na pinu RBOOEINT, 
změnou úrovně na portu B (piny RB7:RB4) 
nebo od některých periferii (např. časovače 
TMR1 pracujícího v módu asynchronního 
citable, modulů CCP, SSP a AUSART, A/D 
převodníku, pamšti EEPROM, popř. dal-
ších). Některé periferie však kvůli deaktivo-
vanému hodinovému signálu nejsou v úspor-
ném režimu schopny přerušení generovat. 

Externí reset na pinu MCLR nejen mik-
rokontrolér probudí z úsporného režimu, ale 
rovněž jej vyresetuje. V případě probuzeni 
v důsledku přetečenl čitače WDT nebo vy-
voláni přerušeni pak program pokračuje in-
strukci následující za instrukci SLEEP. Po-
mocí příznaků /PD a /TO registru STATUS 
(popis registru STATUS viz dil 23, PE11/ 
2009) je možné určit, jaká událost probuze-
ni z úsporného režimu vyvolala. Při přete-
čeni čitače WDT se vynuluje přiznak /TO, 
který se při voláni instrukce SLEEP nasta-
vil. Pomocí příznaku /PD lze naopak určit, 
zda MCLR reset nastal v době, kdy se mik-
rokontrolér nacházel v úsporném režimu 
(/PD = 0), nebo v průběhu jeho normální čin-
nosti (/PD = 1). 

Jednotlivá přerušení lze u mikrokontro-
lérů PIC povolit nebo zakázat konfigurační-
mi bity, které se nacházejí v registru 
INTCON nebo v registrech PIE, o kterých 
se zmíníme pozdšji. Globálně lze pak povo-
lit nebo zakázat všechna přerušeni pomoci 
bitu OIE (Global Interrupt Enable) v registru 
INTCON<7> (adresa OBh). Je-li však dané 
přerušeni pomoci odpovídajícího bitu povo-
leno, mikrokontrolér se při vyvoláni tohoto 
přerušeni probudí z úsporného režimu ne-
závisle na stavu bitu OIE. Jsou-li přerušení 
globálně pomocí bitu OIE zakázána (tj. 
OIE = 0), po probuzeni pokračuje mikrokon-
trolér ve vykonáváni programu instrukcí ná-
sledující za instrukci SLEEP V opačném pří-
padě, je-li OIE = 1, vykoná po probuzeni 
mikrokontrolér instrukci následujíci za in-
strukcí SLEEP, v dalším kroku však skočí 
na vektor přerušení (adresa 0004h), kde je 
(nebo by měl být) uložen kód pro obsluhu 
přerušení. 

Do skupiny speciálních instrukci dale za-
řadi me dvě instrukce, které sice používat ne-
budeme, ale můžete se s nimi setkat v ně-
které starší literatuře. Použiti instrukcí 
OPTION a TRIS neni pro zajištění kompati-
bility s budoupimi mikrokontrolóry doporu-
čeno a např. v katalogovém listu pro 
PIC16F88 nejsou tyto instrukce vůbec zmí-
něny. Instrukce OPTION přesune obsah re-
gistru W do registru OPTION_REG a podob-
ně instrukce TRIS přesune obsah registru 
W do zvoleného registru TRIS. Instrukce 
jsou podporovány pro zajištěni kompatibility 
s mikrokontrolóry PIC16C5X, protože jsou 
však registry OPTION_REG i TRISx přímo 
přístupné, není těchto speciálních instrukcí 
zapotřebí. Instrukce OPTION nemá žádné 
parametry, instrukce TRIS má jediný pare-
metr f, kterým je číslo specifikujici příslušný 
port, resp. registr TRIS (f = 5 pro TRISA, 
f = 6 pro TRISB, f = 7 pro TRISC). Registry 
OPTION_REG a TRISx se nacházejí v ban-
ce 1 datové paměti, a tak může v některých 
případech použiti instrukci OPTION a TRIS 
ušetřit instrukci pro změnu banky. To může 
být důvod, proč ses těmito instrukcemi mů-
žete v některé starer literatuře setkat. 

Instrukce skoku 
a instrukce pro práci 

s podprogramy a přerušením 

V minulém dílu jsme se seznámili se čtyř-
mi instrukcemi, které lze použit pro podmí-
něné větvení programu: INCFSZ, DECFSZ, 
BTFSC a BTFSS. První dvě instrukce tes-
tují, zda je výsledek operace nulový, zatím-
co poslední dvě instrukce testuji hodnotu bitu 
ve zvoleném registru. V případě pozitivniho 
výsledku testu se následující instrukce pře-
skoči, resp. se misto ní provede instrukce 
NOP, tím však moznosli těchto instrukci kon-
či. Chceme-li dosáhnout toho, aby se v pří-
padě určitého výsledku testu provedla např. 
jiná procedure, musi me tyto instrukce dopl-
nit bud instrukci skoku GOTO, nebo instruk-
ci pro voláni podprogramu CALL. S oběma 
instrukcemi jsme se již v našich předchozich 
programech setkali a iv programech násle-
dujících je budeme často využívat. Instruk-
ce CALL má jeden parametr a její syntaxe 
je následujici: 

CALL k 

Instrukce volá podprogram, který se na-
chází na adrese, jejiž jedenáct dolních bitů 
je specifikováno konstantou k (0 g kg 2047). 
Při voláni podprogramu se nejprve uloží 
13bitová adresa následující instrukce do zá-
sobníku, potě se nahraje 11 bitová adresa k 
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do programového efface PC<10:0>, přičemž 
horní bity PC<12:11> se nahraji z registru 
PCLATH<4:3>. V praxi vypadá situace 
obvykle podstatně jednodušeji. Adresy spe-
cifikujeme pomoci návešti a o zbytek se již 
většinou postará asembler při překladu zdro-
jového programu do strojového kódu. 
Z podprogramu se vrátíme na adresu násle-
dující za instrukcí CALL pomocí instrukce 
RETURN nebo RETLW. V obou případech 
se ze zásobníku vyjme poslední (13bitová) 
adresa, která se nahraje do programového 
šítače (PC). Instrukce RETURN nemá žád-
né parametry, instrukce RETLW (Return with 
Literal in W)má jeden parametr k, kterým je 
osmibitová konstanta (05 k 5 255), která se 
ph návratu z podprogramu nahraje do pra-
covního registru W. Pomoci instrukce 
RETLW lze realizovat datové tabulky ulože-
né v programové paměti. 
V souvislosti s instrukci SLEEP jsme se 

rovněž zmínili o přerušeních, která mohou 
být generována různými periferními obvody 
nebo změnou úrovně na některých vývodech 
mikrokontroléru. Přerušeni podstatně usnad-
ňuji a zefektivňuji komunikaci s periferními 
nebo externimi obvody. Nemusíme totil opa-
kovaně programově kontrolovat, zda nasta-
la určitá událost, ale jednoduše počkáme, až 
se událost sama ohlásí a vyvolá přerušeni 
programu. Zá kladním registrem pro konfigu-
raci přerušení je registr INTCON. Pomocí 
bitu GIE (Global Interrupt Enable, 
INTCON<7>) lze přerušení globálně povolit 
nebo zakázat. 
V případě, že je vyvoláno přerušeni, ulo-

ží se (podobně jako při voláni podprogra-
mu) adresa následující instrukce do zásob-
niku a do programového nee se nahraje 
adresa 0004h (vektor přerušení), na které 
by met začínat kód pro obsluhu přerušeni. 
Zároveň se při vyvolání přerušení vynuluje 
bit GIE (globálně se zakáže přerušeni), aby 
se zabránilo jeho opětovnému vyvoláni. 
K návratu z přerušeni slouží instrukce 
RETFIE (Return from Interrupt). Jejf funkce 
je obdobná jako u instrukce RETURN. Z vr-
cholu zásobníku se vyjme 13bitová adresa, 
která se nahraje do programového efface 
PC, a program pokračuje v místě, ve kte-
rém se přerušil. Instrukce RETFIE taktéž 
nemá žádné parametry, na rozdíl od instruk-
ce RETURN se však při jejím volání rovněž 
automaticky nastavi bit GIE = 1, čímž se sys-
tem přerušení opět povolí. 

Instrukce GOTO provádí nepodmíněný 
skok. Podobně jako instrukce CALL má i tato 
instrukce jeden parametr k a její syntaxe je 
tedy následujíci: 

GOTO k. 

Konstanta k je opět 11 bitove číslo 
(0 5 k 5 2047), ve kterém je uložena adre-
sa, která se nahraje do programového effa-
ce PC<10:0>. Protože je programový čitač 
13bitový, horni bity PC<12:11> se opět na-
hraji z registru PCLATH<4:3>. V praxi je 
konstanta k obvykle opět reprezentována ná-
věští m, přičemž konkrétní adresy přiřazuje 
těmto návěštím až asembler při překladu 
programu. 

Všechny instrukce, které měni obsah pro-
gramového efface trvají dva instrukční cyk-
ly. Kromě instrukci CALL, GOTO, RETURN, 
RETLW a RETFIE mohou trvat dva instrukč-
ní cykly i některé další instrukce (např. MO-
VVVF, ADDWF apod.), a to v případě, že 
mění obsah programového efface (prostřed-
nictvim registru POL). Ostatní instrukce tr-
vají jeden instrukční cyklus. (Pozn.: V pří-
padě pozitivního výsledku testu u instrukci 

INCFSZ, DEC FSZ, BTFSC a BTFSS trvají 
tyto instrukce rovněž dva instrukční cykly. 
Ve skutečnosti se však misto následujici in-
strukce provede instrukce NOP, takže se 
vlastně vykonají dvě instrukce, z nichž kaž-
dá trvá jeden instrukční cyklus.) 

Vykonáváni programu 
a organizace programové paměti 

V souvislosti s instrukcemi CALL a GOTO 
jsme se zmínili o programovém cite, zá-
sobníku a registrech PCLATH a POL. Pro-
tože nemusí být situace kolem 11bitových 
a 13bitových adres a úlohách zmíněných re-
gistrů úpině jasná, bylo by namístě vnést do 
této problematiky trochu světla. 

Jak mikrokontroler pracuje, jste si mohli 
vyzkoušet na programech uvedených v mi-
nulých dílech, a to zejména při simulaci 
v prostředí MP LAB, při které jste mohli sle-
dovat, jak ses časem as jednotlivými kroky 
mini stavy registrů v závislosti na provádě-
ně funkci. S každým instrukčním cyklem, kte-
rý trvá u mikrokontrolerů PIC čtyři periody 
oscilátoru, se inkrementuje programový čí-
tač PC (Program Counter). Ten ukazuje na 
adresu právě prováděné instrukce, která je 
uložena v paměti programu. Po resetu mik-
rokontroléru nebo po zapnutí napájecího na-
pěti ukazuje PC na adresu 0000h (vektor 
resetu). Pokud by se v programu nenachá-
zely žádné instrukce CALL a GOTO, bylo by 
zakázáno přerušeni a nezapisovali bychom 
žádnou instrukcí do registru POL, který re-
prezentuje dolních osm bitů programového 
nee°, PC by se kontinuálně inkrementoval 
a s každým následujícím instrukčnim cyk-
lem by se vykonala instrukce uložená v pro-
gramové paměti na adrese, na kterou PC 
ukazuje. Po dosaženi konce programové pa-
měti by PC přetekl a program by se začal 
vykonávat opět od adresy 0000h a takto stale 
dokola. 

Pozn.: V příštím dílu bude uveden jed-
noduchý program, který demonstruje toto 
chování mikrokontroléru. 

Programový čitač má u mikrokontroléru 
PIC16F88 (a dalších mikrokontrolérů řady 
„Mid-range") 13 bitů. Maximální velikost pro-
gramové paměti, kterou je PC schopen ad-
resovat, je tedy 213 = 8192 instrukčních slov, 
přičemž instrukční slovo má u mikrokontro-
lerů řady „Mid-range" délku 14 bitů. Mikro-
kontrolér PIC16F88 má ovšem fyzicky 
implementováno pouze 4096 x 14 bitů pro-
gramově paměti (adresy 0000h až OFFFh). 
Při pokusu o přístup k fyzicky neimplemen-
tované paměti by se vykonala instrukce 
umístěná na adrese, kterou bychom získali 
dopiněním nul za neimplementované bity. 
Např. při přístupu k adrese 1000h 
(PC = 1000h) se vykoná instrukce umístěná 
na adrese 0000h. Podobně je-li PC = 1300h, 
vykoná se instrukce na adrese 300h. 

Osrn dolních bitů programového čitače 
(PC<7:0>) je přímo přístupných pro čteni 
i zápis prostřednictvím registru POL (adre-
sa 02h, popř. 82h, 102h a 182h). Pomoci 
instrukcí zapisuffcích do registru f (např. 
ADDWF, MOVVVF a dalšich) je tak možné 
realizovat skoky v programu, přímo však 
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Obr. 28. Způsob nahrání adresy do 
programového Cade (PC) při zápisu nebo 

modifikaci registru PCL 

pouze v rozsahu 256 adres programové pa-
měti (např. 0000h až OOFFh; 0300h až 
03F Fh apod.). Hornich 5 bitů programové-
ho čitače (PC<12:8>) je přístupných nepři-
mo pouze pro zá pis pomoci registru PC LA-
TH<4:0>. Chceme-li tedy pomocí instrukce, 
jejímž cflovým registrem je POL' realizovat 
skok na adresu mimo aktuální programový 
blok (o velikosti 256 adres), musíme nejpr-
ve specifikovat horní bity adresy zápisem do 
registru PCLATH<4:0> (viz obr. 28). 
A jak je to tedy s instrukcemi CALL 

a GOTO? Instrukce mikrokontroléru sestá-
vaff ze dvou částí. První část je tvořena tzv. 
operačním kódem instrukce (OPCODE), kte-
rý odpovídá typu instrukce a fiká mikrokon-
troléru, jakou funkci má provést. Druhá část 
obsahuje operandy (parametry) instrukce. 
Uveďme si několik příkladů: 

ADDWF: Format instrukčního slova: 00 0111 
dfff ffff, kde prvních šest be představuje ope-
rační kód instrukce, dje jednobitový para-
metr, který určuje, zda se výsledek uloží do 
registru W nebo zpět do registru f, a posled-
ních sedm bitů specifikuje adresu příslušné-
ho registru f. 

DECFSZ: Format instrukčního slova: 
00 1011 dfff ffff, kde 001011 je operační kód 
instrukce a d a fjsou parametry. 

BSF: Format instrukčního slova: 01 W bb bff 
tiff, kde 0101 je operační kód a b určuje bit 
v registru na adrese f. 

Je zřejmé, že pokud bychom chtěli v rám-
ci instrukci CALL a GOTO specifikovat všech 
13 bitů adresy programové paměti, musel 
by mit operačril kód těchto instrukci pouze 
jeden bit. V takovém připadě by ovšem mohl 
mikrokontrolér rozlišit pouze dvě instrukce. 
Instrukce CALL a GOTO proto poskytují pou-
ze 11 bitů adresy a dva nejvyšší bity se do 
programového čitače nahrají z registru 
PC LATH<4:3> (viz obr. 29). Protože lze po-
mocí jedenácti bitů adresovat pouze strán-
ku programové paměti o velikosti 2048 in-
strukčních slov, můžeme se dostat do 
problémů, pokud bychom chtěli volat pod-
program nebo realizovat skok na adresu, kte-
rá se nachází v jiné stránce programové 
parnšti. V takovem připackŠ je třeba manual-
nä nastavit bity registru PCLATH<4:3> 
a zajistit tak správnou adresaci programové 
paměti. Podobný problem nenastává při ná-
vratu z podprogramu. Návratová adresa se 
ukládá do zásobníku, který má šířku 13 bitů, 
takže je schopen pojmout celou adresu. Mi-
krokontroléry řady "Mid-range" jsou vybave-
ny osmiůrovňovým hardwarovým zásobní-
kem. Zásobník není součástí standardní 
programové ani datově paměti (tj, je hard-
warový)) a pojme maximálně osm návrato-
vých adres (tj. je osmiiiirovňový). Zásobník 
tedy umožňuje maximálně osm vnořených 
volání podprogramů nebo přerušení. Při vo-
lání více vnořených podprogramů by se za-
čaly jednotlivě návratové adresy přepisovat, 
přičemž nejprve by se přepsala adresa, kte-
rá byla do zásobníku vložena jako první. 

Vít Špringl 
(Pokračování příště) 
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Obr. 29. Způsob nahräni adresy do 
programového čitače (PC) při voláni 

instrukce CALL nebo GOTO 

PCH PCL 

1 10 8 7 
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AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM  
Měření 

elektrostatického napětí 
a elektrický náboj 

(Pokračováni) 

V minulé části jsme si popsali dva elek-
trostatické indikátory. Take jsme si řekli, 
že citlivost druhého můžeme zmenšit před-
fadným kondenzátorem vhodné kapacity. 

Celkové napětí Use rozdělí na napětí 
indikátoru U, a napěti na předřadném kon-
denzátoru C = U. U. Pro kapacitní p 
dale plati U, = U.Cpl(Cp+ Cd. To zname-
ná, že na kondenzatords nejmenší kapa-
citou je největší napšti. Vytvořime-li v sérii 
s indikátorem předřadný kondenzátor 
s kapacitou Co menší než Ci, zůstane vět-
ši část z napati Una ni, zbytek na indiká-
toru s kapacitou Ci (obr. 6). 

Předradný kondenzátor Cp musí vydr-
žet vysoké napšti až 20 kV. Standardní 
kondenzátory používané v běžné domácí 
elektronice takové napěti nesnesou, pro-
razI se. Vyrobíme si vlastni. Na pásek 
alobalu horn( elektrody položíme silnější 
igelit a na něj plátek alobalu. To bude dru-
há elektroda kapacitoru Cp, na kterou při-
vedeme vodičem náboj z obrazovky. 
Uspořádáni obvodu je na obr. 6. Pokud je 
během experimentu slyšet lupání, dacha-
zí k napěťovým průrazům použitého igeli-
tu a vyrovnáváni náboje - je třeba použit 
silnější igelit. 

Posouváním tohoto plátku mimo pásek 
pod igelitem měníme plochu překryvu a tim 
kapacitu. Sledujeme vliv na velikost vychý-
leni raménka po zapnuti nebo vypnutí te-

Obr. 6. Predřadný kapacitor vpravo 
zmenši napití na indikätoru 

Obr.7. 
Indikátor 1 paralelně k indikátoru 2 
s přeciřadem kondenzátorem Cp 

levizoru. Spojime-li vodičem krátce horni 
a spodní elektrodu indikátoru, vyrovnáme 
napiti na kapacitě indikátoru C, přesta-
nou působit elektrostatické sí ly a ramén-
ko se vrátí do rovnovážné polohy. Spoji-
me-li krátce horní elektrodu indikátoru 
s plátkem alobalu, raménko se opět vy-
chýlí. Tak lze děj několikrát opakovat. Pak 
je nutné televizor opat vypnout a zapnout, 
aby se Co opět nabil. 

Pro názornější práci lze spojit tento 
systém paralelně s indikátorem 1 podle 
obr. 7. Zelenalutý vodič v pravém horním 
rohu obrázku přivádí náboj, v levém dol-
ním je vidět kablí k k uzemnění. 

Po zapnutí nebo vypnutí televize se 
přenese elektrický náboj z alobalu před 
obrazovkou na indikátory. Indikátory vy-
káži výchylku, která se pomalu zmenšu-
je. Tak se vyrovnává náboj malými svo-
dovými proudy přes povrch stolu a izolaci 
kabelu. Při přepínání programů nebo změ-
ně světlosti scény na obrazovce můžeme 
pozorovat jemný pohyb kuličky a chvění 
plátku alobalu tvořícího C. 

Indikátor 2 lze rozšířit o dvě zavěšené 
plechové misky—víčka od sklenice, která 
jsou vodivě spojena s ramínkem — obr. 8. 
Do jedné misky lze přidávat závaží — na-
příklad plátky alobalu a udržovat ramínko 
v rovnovážné poloze. Lze tak „vázir elek-
trický náboj (napětí). Při manipulaci je však 
třeba bedlivě dbát, abychom se misek jak-
koliv nedotkli a neodvedli měřený náboj. 

Dalším rozšířením je projekce lasero-
vého paprsku odrazem od horn' strany 
raménka, což dovolí na stropě místnosti 
velmi citlivě sledovati nepatrně výchylky. 

Jak funguje obrazovka 
jako zdroj elektrostatického 

napětí? 

Katoda - kovová elektroda v patš obra-
zovky po nalhaveni vestavěným žhavicim 
vláknem uvolňuje mrak elektronů. Elektron 
je částice s elementárním už nedělitelným 
záporným nábojem q = -1,602.1049 cou-
lombu (Cyšti kulombu). Velikost jakého-
koliv elektrického náboje je celošíselnym 
násobkem tohoto elementárního náboje. 
Volné elektrony jsou urychlovány kladným 
vysokým napatim na opačné straně obra-
zovky — anodš. Je to vodivá plocha blízko 
čelního skla obrazovky. Prolítnou maskou, 
což je jemně děrovaný tenký plech, a do-
padají na body pokryté luminoforem. Lu-
minofor po vybuzeni paprskem elektronů 
krátce svítí. Monitory o úhlopříčce 19" 

dolni elei0roda 

Obr. 8. Indikátor 3 

(48 cm) map na anodě napětí 24 kV, vět-
ši obrazovky potřebuji 'fetal napětí. Na 
alobal před obrazovkou se přenese náboj 
vyvolaný elektrostatickou indukcí z anody 
obrazovky, viz obr. 5 v milém dílu. 

Jaké je na naší elektrodě napětí? Znač-
ne. Rozhodné nezkoušejte toto napětí 
měřit bez vysokonapěťové sondy — zničí-
te měřici přistroj. Orientační metoda ur-
čení velikosti vysokého napětí vychází ze 
vzdálenosti, při které už dojde k výboji 
mezi plochými elektrodami. Přibližujeme 
pomalu elektrody al nastane výboj. Vzdá-
lenost elektrod 1, při které začaly výboje, 
násobíme elektrickou pevnosti prostředl 
Ek. U suchěho vzduchu je přibližně 2 až 
3 kV/mm. Se zvétšujici se vlhkosti vzdu-
chu se tato veličina snižuje — k výboji do-
jde snáze. Platí U = Ek.l. Při výboji mezi 
plochými elektrodami na vzdálenost 
= 3 mm můžeme odhadnout napiti na 
9 000 V. Na vzdálenost přeskoku má vliv 
také tvar elektrod. Na špičatärn hrotu vý-
boj vznikne snáze, což vnáší chybu do 
odhadu. 
A jakou energii tento zdroj dodá? Proud 

/ = Q/t je tok náboje Q za čas t. Plati také 
/ = CU/t. 

Odhadneme-li kapacitu C naši elektro-
dy na obrazovce na 22 pF nabitou na 
U= 20 kV a budeme ji vybíjet konstant-
nim proudem I = 2 mA, zmenší se napětí 
na 0 V podle vztahu t =CU/1 za čas 
t = 22104120-103/0,002 = 0,22 ma Stej-
ně rychle by se uvedeným proudem elek-
troda nabíjela z 0 V na 20 kV. Energie 
náboje na uvedené kapacitě je 
E= 1/2tUI, což lze napsat také jako 
E =1I2CU2, a odpovídá velikosti vyšrafo-
vané plochy na obr. 9. 

Rovnoměrná změna napětí na konden-
zátoru nastává jen při konstantním prou-
du, což nen1 častý případ. Častěji je kon-
denzátor vyloljen do odporové zátěže. 
Energie odevzdaná do zátěže je stejná, 
napětí se však mění exponenciálně. 

Zbývá mladé čtenáře varovat před zdroji 
vysokého napětí. Ačkoliv si v těchto expe-
rimentech asi okusili drobné píchnutí při 
kontaktu s vysokým napětím, šlo o velmi 
malý náboj. Technické zdroje vysokého 
napětí takové omezení nemajl — jsou 
schopny dodat i při nižších napětích vý-
razně vetší energii, což může být fatální. 

VP 
(Pokračováni příště) 

20 kV 

o 

Obr 9. Vybíjeni kondenzátoru 22 pF 
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JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Časovač pro modeláře 

Tento časovač je určen pro mode-
lářskou praxi, kdy potřebujeme na ur-
čitou dobu sepnout elektrické zaříze-
ní (zátěž Z). 
V přístroji, jehož schéma je na 

obr. 1, je využíván časovací obvod 
NE555 (Icl) zapojený jako monosta-
bilnf klopný obvod (MKO). Spínačem 
Sp se zapíná napájecí napětí, které 
může být 6 až 12 V. 

Po zapnutí se napájecí napětí do-
stane přes článek R1, 02 na spouště-
cí vstup 2 Icl a tím se spustí kyv 
MKO. Během kyvu se přes P1 a R2 
nabijí časovací kondenzátor C3, 
a když napětí na něm dosáhne roz-
hodovací úrovně vstupu 6 Ici, kyv se 
ukonči. Během kyvu je na výstupu 
3 Icl vysoká úroveň a sepnutým tran-
zistorem T1 je do zátěže připojené 
mezi svorky Z+ a Z- přiváděn proud. 
Dobu kyvu lze trimrem P1 nastavovat 
v rozmezí 4 až 28 s. Změnou hodnot 
součástek Pl, R2 a 03 je možně na-
stavit i jinou dobu kyvu. 

Probíhající kyv lze kdykoliv ukon-
čit vypnutím spínače Sp. Také další 
kyv se spouští tímto spínačem, a to 
jeho vypnutím a opětovným zapnu-
tím. Dioda D1 urychluje vybiti kon-
denzátoru 03 po vypnutí spínače. 

Výkonová dioda D2 potlačuje 
napěťové špičky, které by ph vypíná-

ní proudu vznikaly na kolektoru Ti 
v případě, když by zátěž Z byla in-
dukční (např. elektromotor, cívka 
relé apod.). Pokud tranzistorem Ti 
spínáme pouze činnou zátěž (žárov-
ku' topný odpor apod.), můžeme D2 
vynechat. 

Tranzistor T1 je MOSFET s co 
nejmenším odporem kanálu, takže 
ztráta výkonu na něm vznikající je 
minimální. Proto T1 nemusí mít chla-
dič. Pro spínání proudu do 2 A použi-
jeme Ti typu IRLZ24N, při proudu do 
5 A použijeme IRLZ34N, při proudu 
do 8 A použijeme IRL2203N a ph 
proudu do 12 A použijeme IRL3803N. 
Uvedené tranzistory je možné obsta-
rat na www.volny.cz/michal.cerny. 

Tranzistor T1 je chráněn pojistkou 
Pol, kterou dimenzujeme podle veli-
kosti spínaného proudu. 

Seznam součástek 

1 Mg miniaturní 
100 kg miniaturní 
100 sz, miniaturní 
1 MQ, trimr 
10 pF/25 V 
100 nF/63 V, fóliový 
22 pF/16 V, tantalový 
1N4148 
BYW29/200 
viz text 
NE555 

R1 
R2 
R3 
P1 
Cl 
02 
C3 
D1 
D2 
Ti 
Ici 

Sp 

+6...0 
..+12V 

GND 

R1 

-Er-- C1 

Pi 

R2 
o 
4 e 

2 Ici 

c 2 
c 

Ti 
D 

Vítězslav Wolf 

2+ 

D2 VÝSTUP 

Z-
Po 

s 

Obr. I. Časovač pro modeláře 

Obr. 2. Indikátor výpadku napěti 

9V 

-1 0ND 

Indikátor 
výpadku napětí 

Popisovaný indikátor je určen pro 
sledování přítomnosti ss napájecího napětí v elektrických přístrojích. Vý-
padek napětí je indikován blikající 
LED a tónem sirény. 

Schéma indikátoru je na obr. 2. 
Sledované napětí Ucc se přivádí přes 
předřadný rezistor R1 na vstup opto-
členu 4N25 (Icl). Ve vybuzeném sta-
vu je výstupem optočlenu uzemňová-
na báze spínacího tranzistoru T1, 
který je tak udržován ve vypnutém 
stavu. Blikací LED D1 i samovybu-
zovacf siréna Ss, které jsou zapo-
jeny v kolektorovém obvodu T1, jsou 
v tom případě v klidu. Při výpadku 
napětí Ucc je na bázi Ti přiváděno 
přes rezistor R2 kladné napětí, T1 je 
otevřen a LED D1 i siréna Ss jsou tak 
uvedeny do činnosti. 

Odpor rezistoru R1 závisí na 
velikosti napětí Ucc a vypočteme 
ho podle Ohmova zákona tak, aby 
do vstupu optočlenu tekl proud asi 
/LED = 5 mA: 

R1 z (Ucc - LILED)IILED [Š-2; V. 

kde ULED je úbytek napětí na LED 
v propustném směru, který je asi 
1,8 V. 

Indikátor je napájen napětím 9 V 
z vlastního napájecího zdroje (z des-
tičkově baterie. 

R1 
R2 
R3 
D1 
Ti 
Ici 
Ss 

Seznam součástek 

viz text, miniaturní 
22 kJ), miniaturní 
430 Q, miniaturní 
LED blikací, 2 V/20 mA 
B0337-i6 
4N25 
samovybuzovacf 
siréna 9 V 

Vítězslav Wolf 

Akustický signalizátor 
nízkého napětí baterie 
Popisovaný signalizátor je určen 

pro sledování stavu devítivoltové 
destičkové baterie. Pokud je napětí 
baterie většf net nastavená rozhodo-
vací úroveň (např. 7,5 V), je signali-
zátor v klidu, ph poklesu napětí bate-
rie pod rozhodovací úroveň začne 
signalizátor periodicky pípat. 

Pro vyzkoušení funkce byl zhoto-
ven vzorek signalizätoru na desce 
s plošnými spoji. Fotografie desky 
osazené součástkami je na obr. 3. 
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Popis funkce 

Schéma signalizátoru je na obit. 4. 
Přistroj je napájen napkin) 9 V z ba-
terie, jejíž napětí sleduje. Klidový od-
běr je asi 130 pA, během pípnuti je 
až 1,5 mA. 

Tranzistory T1 a T2 pracuji jako 
komparátor, který porovnává napá-
jecí napětí, zmenšovaně děličem se 
součástkami R1, P1 a R2, s referent"-
ním napětím 2,5 V z napěťové refe-
rence LM385-2,5 (101). Když je na 
bázi Ti napětí větší než přibližně 
2,9 V, jsou Ti a T2 sepnuté a na ko-
lektoru T2 je vysoká úroveň H. Po-
klesne-li napiti na bázi Ti pod 2,9 V, 
T1 i T2 vypnou a kolektor T2 přejde 
do nfzké úrovně L. Trimr P1 must být 
nastaven tak, aby přechod úrovně 
z H do L na kolektoru T2 nastal právě 
tehdy, když napájecí napiti poklesne 
na zvolenou rozhodovací úroveň, tj. 
např. na 7,5 V. 

Binárním signálem z kolektoru T2 
se ovládá generator periodického pí-
pání osazený čtveřicí hradel NAND 
se Schmittovými klopnými obvody 
typu 4093 (IO2A až 1020). Tento ge-
nerator se skládá z časovacího multi-
vibrátoru s hradlem 102B, který času-
je pípání, a tónového multivibrátoru 
s hradlem 102D, který generuje tóno-
vý signál pípání. 

Multivibrätor s hradlem 1028 po-
skytuje na svém výstupu 4 1026 ob-
délníkový signal s periodou asi 4,5 s, 
přičemž nízká úroveň tohoto signálu 
trvá jen asi 150 ms. Je toho dosaže-
no pomocným rezistorem R7 s dio-
dou D2, který zajišťuje rozdílnou 
dobu vybíjení a nabíjeni časovacího 
kondenzátoru C4. Tento mulťivibrátor 
se spoušti signálem z kolektoru T2 
vedeným přes invertor s hradlem 
102A na ovládací vstup 5 102B. Mul-
tivibrátor kmitá pouze tehdy, když je 
na vstupu 5 10213 úroveň H, tj. když 
napájecí napětí poklesne na rozhodo-
vací úroveň a na kolektoru T2 je úro-
veň L 

Signálem v úrovni L z výstupu 5 
102B je přes invertor 102C spouštěn 
tónový multivibrátor s 102D. Kmito-

J I 
+9V 0  

Vstup 

ZE 

17S 
1N9007 

32 

"c 

RI 
120k 

ROZHOD. 
UROVEN 

2.5Polk 

Çk 

R3 

15 

Obr. 3. 
Deska se součást-
kami akustického 
signalizátoru níz-

kého napětí baterie 

čet tónu je určován hodnotami sou-
částek C5 a R9 a je asi 4 kHz. K vý-
stupu tohoto multivibrátoru je připojen 
piezoménič SP1, který vydává akus-
tický signal. 

Konstrukce a oživení 

Signalizátor je zkonstruován z vý-
vodových součástek na desce s jed-
nostrannými plošnými spoji. Obrazec 
spojů je na obr. 5, rozmistěn1 sou-
částek na desce je na obr. 6. 

102 je vložen do objfmky, aby jej 
bylo možné použit i v jiných zapoje-
ních. Na desce je jedna drátová pro-
pojka zhotovená z odstřihnutého vý-
vodu rezistoru. 

Realizovaný vzorek pracoval na 
první zapojení. Při oživování je pouze 
nutné nastavit trimrem P1 požadova-
nou rozhodovací úroveň. Na vstup 
signalizátoru připojíme napájecí na-

Obr. 5. 
Deska s plošnými spoil 
akustického signalizá-
toru nízkého napětí 
baterie (měř: 1 :1) 

Obr. 6. 
Rozmístěni součástek 
na desce akustického 
signalizátoru nízkého 

napětí baterie 

22u 3S 

pět1 z laboratorního regulovatelného 
zdroje, které mä velikost zvolené roz-
hodovací úrovně. K výstupu 3 102A 
připojíme osciloskop nebo logickou 
sondu, popř. ručkový voltmetr. Trimr 
P1 nastavíme na levý doraz, aby na 
vývodu 3 102A byla úroveň L. Pak 
otáčíme trimrem doprava až do oka-
mžiku, ve kterém přejde úroveň na 
vývodu 3 102A z L do H. Tim je na-
stavení dokončeno. Následně ješ-
tě zkontrolujeme, že pípá piezomě-
nič SP1. S hodnotami součástek 
podle schématu lze trimrem P1 na-
stavit rozhodovací úroveň v rozmezí 
6,5 al 12,9 V. 

Vzorek signalizátoru byl důkladně 
vyzkoušen a proměřen, naměřené 
údaje jsou uvedeny v předcházejícím 
textu. 

Signalizátor připojíme mezi klad-
nou napájecí sběrnici a zem přístroje 
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napájeného devítivoltovou baterii, je-
jíž stav sledujeme. 

R1 
R2 
R3 
R4, R6 
R5 
R7, R9 
R8 
P1 

Cl 
C2 
03, C4 
C5 
D1 
D2 
11 
12 
101 
102 4093 (DIL14) 
precizní objímka DIL14 (1 kus) 
SP1 piezoreproduktor 
deska s plošnými spoji 6. KE02T8B 

Radioelektronik Audio-HiFi-Video, 4/1998 

Seznam součástek 

120 k0/0,6 W/1 %, metal. 
47 H-2/0,6 W/1 %, metal. 
15 D/0,6 W/1 %, metal. 
330 kn/0,6 W/1 %, metal. 
100 kn/0,6 W/1 %, metal. 
27 k0/0,6 W/1 %, metal. 
1 MD/0,6 W/1 °/0, metal. 
50 kn, trimr ležatý, 
10 mm (PT10V) 
2,2 pF/50 V, radiální 
100 pF/16 V, radiální 
22 pF/35 V, radiální 
15 nF/J/100 V, feiliový 
1N4007 
1N4148 
130547B 
BC5576 
LM385Z-2.5 (1092) 

Tester bipolárních 
tranzistorů 

Tímto testerem lze zkontrolovat, 
zda jsou bipolární tranzistory obou 
polarit (NPN i PNP) v pořádku (ne-
proraženi). 

Schéma testeru je na obr. 7. Zkou-
šený tranzistor NPN zasuneme do 
objímky NPN a stisknutím tlačítka 
TL1 přivedeme přes rezistor R1 na je-
ho bázi kladné napětí. Je-li tranzistor 
dobrý, sepne a rozsvití se LED Dl. 
U zkoušeného tranzistoru PNP za-

sunutého do objímky PNP se po stisk-
nutí tlačitka TLI přivede na jeho bázi 
přes pomocný tranzistor T1 potenciál 
země, na úroveň země poklesne i na-
pětí na emitoru zkoušeného tranzisto-
ru a rovněž se rozsviti LED Dl. 

Jsou-li zkoušené tranzistory pro-
ražené, rozsvítí se LED D1 ihned po 
zasunutí tranzistoru do objfmky. LED 
se ovšem ihned rozsvítí i tehdy, když 
do objímky zasuneme tranzistor 
opačné polarity (např. do objímky 
NPN tranzistor PNP). Když je zkouše-
ný tranzistor přerušený, nerozsvítí se 
LED ani po stisknuti tlačítka. 

Tbd 

do 

4R 

Obr. 7. Tester bipolárních tranzistorů 

Tester je napájen ss napětím 4,5 V 
ze tří suchých článků. 

Seznam součástek 

R1 56 kn, miniaturní 
R2 1,6 kn, miniaturní 
R3 3,9 kn, miniaturní 
D1 LED, 1,9 V/2 mA 
T1 BC548B 

Vítězslav Wolf 

Měnič DC/DC 
zdvojující napětí 

Nemáme-li zrovna po ruce speci-
ální integrovaný obvod pracujicí na 
principu nábojově pumpy, můžeme 
měnič DC/DC zdvojupol malé ss na-
pětí snadno realizovat s časovačem 
555 podle schématu na obr. 8. 

Měnič je tvořen generátorem, který 
mění ss vstupnl napětí na obdélní-
kové střídavé napětí, a zdvojujícím 
usměrňovačem, který z tohoto střída-
vého napětí odvozuje výstupnl ss na-
pětí o velikosti přibližně 2x větší než 
vstupní napětí. 

4k7 

Cl 

NESSS 
01 4 

7  01 
THR 

p—jL TR CV 

R3 

Výkonový generátor je tvořen mul-
tivibrátorem s časovačem 555 (101) 
a výkonovým zesilovačem proudu 
s tranzistory 11 a 12. Kmitočet multi-
vibrátoru je určován především hod-
notami součástek R1 a Cl a je asi 
10 kHz. Střída generovaného obdél-
níkového signálu je přibližně 1 : 1. 

Signálem z multivibrátoru je bu-
zen spínací tranzistor Ti, Rezistor R3 
definuje proud báze Ti, R4 zajišťuje 
dokonalé uzavření Ti ph nízké úrovni 
budicfho signálu. Napětím z kolekto-
ru T1 je ovládán emitorový sledovač 
s tranzistorem T2. 

Když je T1 sepnutý, nabije se C4 
zdvojujícího usměrňovače proudem 
tekoucim přes D2, D1 a T1. Když je 
Ti vypnutý, vybije se 04 přes aktivní 
T2 a D3 do výstupnfho vyhlazovacího 
kondenzátoru C5. Protože při vybíje-
ni je 04 spojen přes 12 se vstupní 
napájecí sběrnicí, objeví se na C5 
přibližně dvojnásobek vstupního ss 
-napětí (zmenšený o úbytek napětí na 
součástkách D1, D2, Ti a 12). Účin-
nost měniče je asi 80 %. Lze odebírat 
proud řádu jednotek, mA. 
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Obr. 8. Mane DC/DC zdvojující napětí 
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Tématem čísla 1/2010, které vychází začátkem 
února 2010, je aplikace procesoru ATmega644 
v algoritmech číslicového zpracování signá-
lu (DSP). Je popisována konstrukce několika 
přípravku a jejich vyuziti při DSP 



Dálkově řízená 
meteostanice 

Martin Holain 

Tento článek vychází z mé bakalářské práce a je popisem návr-
hu bezdrátové domácí meteorologické stanice a její technické rea-
lizace. Inspirací k tomuto projektu byla myšlenka vytvořit vlastní 
domácí měřici systém s optimálními vlastnostmi a funkcemi pro 
použití v místě mého bydliště. Důležitou vlastností meteostanice 
je možnost rozšiřování o nové měřicí prvky a funkce bez nutnosti 
složitých zásahů do základních elektronických částí systému. 

V současné době je na trhu nabí-
zeno velké množství domácích meteo-
stanic v různých cenových katego-
riích. Zařízení, která by splňovala mé 
požadavky na funkce, jsou však vel-
mi nákladná a navíc mají několik 
nevýhod. První nevýhodou většiny 
komerčně vyráběných domácích me-
teostanic je displej omezený na zob-
razení pomocí několika segmentů. 
Složitější operace s naměřenými údaji 
je možné uskutečňovat až po připojení 
meteostanice k počítači, navíc mnoh-
dy jen prostřednictvím sériového por-
tu. Toto rozhraní v dnešní době po-
strádá většina nově vyrobených PC 
a je nutné použít převodník pro sběr-

Obr. 1. Vizuální a systematický návrh 
celého zařízeni 

!Agent teploty 

Mirent tlaku 

iMAM rel. vlhkosti 
.{Metenl rychlosti viru 

Mele smeruvétru 

Bezdrátový 
modul 

8 
Řidici 

MCU 

\OE  

nici USB. Pro přenos dat z této meteo-
stanice do počítače by měl sloužit 
bezdrátový komunikátor velikosti pří-
věsku na klíče, připojitelný a napáje-
ný z USB sběrnice. 

Velkým rozdílem od komerčních 
produktů by měla být možnost roz-
sáhlejšího zpracování naměřených 
dat přímo v přístroji. Proto je v tomto 
zařízení požadován velký grafický 
displej. Důležitým výchozím bodem 
projektu je také co nejnižší cena pro-
totypu celého zařízení při použití do-
statečně kvalitních a přesných mě-
řicích prvků. 

Představa 
a vlastní návrh 

V této kapitole je popsán návrh 
meteostanice, výčet předpokládaných 
a požadovaných vlastností a také při-
blížení představy o koncepci všech 
zařízeni. 

Návrh meteostanice 

na úrovni funkčních bloků 

Systém meteostanice byl navržen 
jako 4 samostatné díly, které spolu 
navzájem komunikují (viz obr. 1). 

Všechny hardwarové možnosti, 
kterými meteostanice disponuje, jsou 
zobrazeny na následujících bloko-
vých schématech (viz obr. 2 až 4). 
Z těchto blokových schémat si lze 

Nkalicke 
šlánlry 

<z> RTC obvod 

Obr. 2. 
Blokové 
schéma 
méřicf 
stanice 

Obr. 3. 
Blokové 
schéma 
domácí 
centrály 

f VYBRALI JSME NA 
OBÁLKU ' 

semea ...... 
jednoduše představit princip činnosti 
všech zařízení. Vlastní funkce, ovlá-
dáni, způsob komunikace jednotli-
vých prvků mezi sebou, komunikace 
s uživatelem a ostatní vlastnosti jsou 
závislé na řídicích programech mik-
rokontrolérů (MCU). 

Venkovní měřici stanice 

Toto zařízení je srdcem celého 
systému. Měřici stanice umístěná 
v otevřeném prostranství zazname-
nává hodnoty všech měřených veličin 
a zasílá je domácí centrále. V přípa-
dě poruchy či odstávky domácí cent-
rály jsou naměřená data dočasné 
uchovávána v paměti metlo( stanice. 
Toto zařízení oboustranné komuniku-
je s domácí centrálou. 

Domácí centrála 

Tato část sytému je navržena jako 
nástěnné zařízeni, napájené bezpeč-
ným síťovým adaptérem. Pro případ 
krátkodobého odpojení vnějšího na-
pájení bude přistroj napájen z vnitř-
ních akumulátorů. Centrála bez-
drátově komunikuje s vnější stanici 
a přijímá z ní uložená a aktuální na-
měřená data. Pro komunikaci s uži-
vatelem byl navržen velký, přehledný 
grafický displej, tlačítka a rotační ko-
dér, který je předpokladem pro rych-
lou a jednoduchou obsluhu zařízení. 
Centrála bude také komunikovat 
a předávat si data s USB komuniká-

Zvuk. signalizace 

LED singalizace 

Tlačítka 

rotační kodér 

Měřeni teploty 

EEPROM 

grafický display 

LCD 

Řidici 

MCU 

Bezdrátový 
modul 

RTC obvod 

Akumulátor 
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Bezdrátový %vodník 
modul MOU RS2321USB 

Obr 4. Blokové schéma USB 
komunikátoru 

torem, který dále předá data obsluž-
nému programu v počítači. 

USB komunikátor 

Komunikátor je navrhnut jako v dneš-
ní době tak moderní USB „klíčenka", 
která má za úkol přijímat data z cent-
rály a meteostanice a předávat je 
přes sběrnici USB příslušnému pro-
gramu a naopak. 

Obslužný program pro PC 

Základními předpoklady programu 
jsou zobrazení a archivace dat, jejich 
zpracování ve formě grafů a tabulek, 
a dále sdílení dat v síti internet. 

Základní vlastnosti zařízeni 

V této podkapitole je uveden výčet 
požadovaných vlastností a funkci 
všech částí systému. 

Venkovní měřicí stanice: 
- Měření základních meteorologic-
kých veličin: 
- měření teploty vzduchu, 
- měření relativní vlhkosti vzduchu, 
- měření atmosférického tlaku, 
- měření rychlosti proudění vzduchu, 
- určování směru proudění vzduchu. 

- Automatické měření a odesláni dat 
v přednastaveném intervalu a případ-
ná archivace naměřených údajů pří-
mo ve venkovní stanici. 
- Bateriové napájeni venkovní stanice. 
- Nízká spotřeba zařízení, zaručující 
dlouhodobý provoz. 
- Obousměrná bezdrátová komunika-
ce s domácí centrálou a USB komu-
nikátorem. 

Domácí centrála: 
- Nástěnná domácí centrála s exter-
ním napájením pomocí síťového adap-
téru. 
- Přehledný grafický displej pro zob-
razení všech potřebných údajů. 
- Ovládáni pomocí několika tlačítek 
a rotačního kodéru. 
- Obousměrná bezdrátová komunika-
ce s venkovní stanicí. 
- Příjem aktuálně naměřených hod-
not a archivovaných dat z venkovní 
stanice v pravidelných časových in-
tervalech. 
- Zobrazení aktuálních hodnot měře-
ných veličin. 
- Měření, zobrazováni a archivace 
vnitřní teploty. 
- Zobrazení a zpracování všech mě-
řených a archivovaných hodnot, zob-
razování grafů, průběhy naměřených 

veličin v časových úsecích (hodina, 
n-hodin, noc, den), průměrování hod-
not, porovnávání apod. 
- Záložní akumulátory s dobíjením 
pro krátkodobý chod centrály bez pří-
tomnosti vnějšího napájení. 
- Obousměrná bezdrátová komunika-
ce s PC pomocí USB komunikátoru. 
- Pomocné aplikace a funkce: 
- zobrazení času a budík, 
- kalendář, 
- zobrazení stavu baterie venkovní 
stanice, 
- zobrazení stavu akumulátorů do-
mácí centrály, 
- indikace komunikace se stanicí 
a USB komunikátorem. 

USB komunikátor: 
- Obousměrná bezdrátová komunikace 
s domácí centrálou a měřící stanici. 
- Přenos dat do PC pro dlouhodobé 
archivováni a zpracování obslužným 
programem. 

Obs1u2ný program pro PC: 
- Zobrazování aktuálně naměřených 
hodnot. 
- Ukládán! dat z měřící stanice a do-
mácí centrály. 
- Větší možnosti zpracování naměře-
ných dat, porovnávání grafů, úprava, 
komentovánf, export dat. 
- Komunikace přes sít! internet - zob-
razování aktuálně naměřených dat 
na webu, zasílaní dat z meteorologic-
kých serverů zpět do centrály a ná-
sledné zobrazení na displeji LCD (před-
povědi, varování). 

Možnosti 
realizace zařízeni 

V následující kapitole jsou popsá-
ny klíčové funkční bloky, které jsou 
použity v navržených zařízeních. 
Účelem tohoto popisu je seznámení 
s možnostmi použití rozličných prvků 
a součástí při konstrukci zařízení, je-
jich porovnání a také výběr nejvý-
hodnější varianty pro použití v této 
meteostanici. 

Bezdrátový přenos 

Bezdrátový přenos je klíčovou 
vlastností celého systému. Každé ze 
tří elektronických zařízení jej musí 
obsahovat. Na výběr vhodného bez-
drátového prvku byl kladen velký důraz. 
Tato komponenta určí kvalitu celého 
systému a hlavně výrazné ovlivní jeho 
cenu. Základním krokem je výběr vhod-
ného frekvenčního pásma bezdráto-
vého přenosu. Vysílací pásma a pod-
mínky pro provoz zařízeni krátkého 
dosahu určených k telemetrii a dálko-
vému řízení v ČR určuje všeobecné 
oprávnění č. VO-R/10/03.2007-4 vy-
dané Českým telekomunikačním úřa-
dem [9]. Pro bezdrátový přenos infor-
mací z meteostanice jsou vhodná 

pásma 433 MHz, 868 MHz a 2,4 GHz. 
Na našem trhu je nabízeno mnoho vf 
modulů pracujících ve výše zmíněných 
pásmech, avšak vzhledem k ceně 
a ke kusové dostupnosti těchto prvků 
přišly v úvahu pouze dvě možnosti. 

První variantou je použití některé-
ho z rozsáhlé řady hybridních vf mo-
dulů pracujících v pásmech 433 či 
868 MHz od firmy Aurel [3], které 
jsou u nás běžně v prodeji ve specia-
lizovaných prodejnách (viz obr. 5). 
Jejich cena je přijatelná v poměru 
k ceně celé meteostanice, ovšem mají 
pro tuto aplikaci mnoho nevýhod. 
Každý modul je určen buď pro vysílání 
nebo příjem, což znamená nakoupení 
a použití 6 modulů (dva do každého 
zařízení). Dále je velkou nevýhodou 
nutnost použít vlastní protokol k pře-
nosu dat, ošetření chyb a kódování, 
což by s sebou přineslo mnoho práce 
při vývoji řídících programů jednotli-
vých částí meteostanice. Další nevý-
hodou je větší rozměr, který navíc při 
dvou kusech modulů výrazné ovlivní 
velikost a celkovou koncepci USB ko-
munikátoru. 

Druhou možností je použít integro-
vaný vf datový transceiver pro pás-
mo 433 MHz, 868 MHz nebo 2,4 GHz 
od Nordic Semiconductor. U těchto 
modulů lze hovořit jen o výhodách. 
Miniaturní provedení a nutnost jen 
několika málo externích součástek 
umožní realizovat celý modul na plo-
še max. 2 cm2. Jejich pořizovací cena 
je zhruba poloviční než cena jediného 
modulu Aurel a jsou v ČR dostupné 
i v kusovém množství. Zajímavostí 
jsou verze obvodů s mikrokontrolé-
rem jádra 8051 integrovaným na čipu. 
Srovnání vhodných obvodů firmy 
Nordic Semiconductor popisuje tab. 1. 
Pro aplikaci v meteostanici byl vybrán 
typ nRF905 [4]. V pouzdře QFN32 
tohoto 10 (viz obr. 6) je realizován 
obousměrný vf transceiver pracující 
v pásmech 433/868/915 MHz. 
Základní parametry udávané výrob-
cem: 
- kompletní jednočipový GMSK trans-
ceiver v pouzdře QFN32, 
- patentovaný režim „ShockBurst" pro 
snížení spotřeby, 
- napájeci napětí 1,9 až 3,6 V, 
- provoz na různých kanálech - kom-
patibilní s normami ETCI a FCC, 
- přepnutí kanálu za méně než 650 ps, 
- nastavitelný výst. výkon do 10 dBm, 
- detekce nosné, 
- indikace příjmu a vysílání, 
- automatické opakování přenosu dat, 
- automatické generování CRC, 
- malá spotřeba proudu při vysílání 
i příjmu. 

mtrur7rill • • --OE9 
I I I 11111 j H 

Obr. 5. Vysílací a přijímací modul 
Aurel 433 MHz 
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Tab. I. Porovnání obvodů z nabídky firmy Nordic Semiconductor 

Označení nRF905 nRF9E5 nRF24L01 nRF24LU1 

Napájení 1,9 - 3,6 V 1,9 - 3,6 V 1.9 - 3,6 V 4,0 - 55 V 

Pásmo 433, 868, 915 MHz 433, 868, 915 MHz 2,4 GHz 2,4 GHz 

MCU 8051 komp. - 8051 komp. 

Pouzdro QFN32 QFN32 QFN32 QFN32 

Cena"› 135 Kč 165 Kč 90 Kč 165 Kč 
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Obr. 6. Blokové schema obvodu nRF905 a jeho provedení v pouzdře QFN32 

Obvod se skládá z integrovaného 
frekvenčního syntezátoru, výkonové-
ho zesilovače, modulátoru a přijíma-
če. Veškeré parametry jako kmitočet, 
výstupní výkon a jiné vf parametry se 
nastavují programově přes SPI sběr-
nici, pomocí které celý obvod komu-
nikuje s mikrokontrolér,em. Progra-
movým nastavením výstupnfho výkonu 
a pomoci několika pracovních režimů 
lze snadno regulovat spotřebu celého 
obvodu. Tento 10 je speciálnš určen 
pro dlouhodobé napájení z tutko4ch 
článků a jiných miniaturních zdrojů 
elektrické. energie. Obvod je tedy ide-
ální pro použiti v meteostanici, kde je 
spotřeba veIrni důležitý parametr. 

Mezi základni aplikace doporučené 
výrobcem patří bezdrátová komuni-
kace, alarmy, domácI automatizace 
dálkové ovládání, vzdálený dohled, 
automobilové aplikace, telemetrie, 
průmyslové senzory, hračky a jiné. 
Pro použití v projektu bezdrátové me-
teostanice, ale také i pro použiti v ji-
ných aplikacích byl navrhnut malý 
modul, jehož popis je v kapitole Kon-
strukce. 

Řidicí mikrokontrolér 

Mikrokontrolér je srdcem všech tří 
elektronických zařízeni, ze kterých se 
celý systém skládá. V dnešní době 
se tyto speciální 10 rozšířily do všech 
oblastí vývoje elektronických zaříze-
ní. Mikrokontroléry dnes vyrábí mno-
ho firem jako například Atmel [1], 
Freescale Semiconductor [2], Micro-
chip, Analog Device, Toshiba, ST, 
Texas Instruments. Pro použití v me-
teostanici byly podle potřebných pa-
rametrů vybrány tři nejrozšířenější 
a běžně dostupné mikrokontroléry 
Srovnání jejich parametrů je uvedeno 
v tab. 2. Ve všech třech případech se 

jedná o 8bitové mikrokontroléry s ar-
chitekturou RISC, tedy s redukovanou 
instrukčni sadou. Vlastnosti i ceny 
těchto komponent jsou velmi vyrov-
nané a rozhodnutí nad volbou spočívá 
především ve zvyklostech a znalos-
tech konstruktéra. Pro použití v meteo-
stanici byl výběr zúžen na mikrokont-
roléry řady AVR od firmy Atmel. Pro 
řízení měřicí stanice byl původně vy-
brán nejjednodušší typ rodiny ATmega. 
a to konkrétně typ ATmega8L. S po-
stupným vývojem zařízeni se ukázal 
jako nevyhovurf z důvodu nedosta-
tečného množství vstupně-výstup-

nich portů. Tento typ byl tedy nahra-
zen mikrokontrolérem ATmega16L. 

Pro použití v USB komunikátoru 
zůstal typ ATmega8L, který v této 
aplikaci vyhovuje jak z hlediska počtu 
portů, tak i z hlediska velikosti paměti 
Flash. Důležitá pro toto zařízeni je 
také malá velikost pouzdra. 

Při výběru mikrokontroléru pro do-
mácí centrálu byly zvažovány nejvyš-
šl typy rodiny ATmega. S ohledem 
na poměr cena/výkon byl vybrán typ 
ATmega128. Velká paměť programu 
byla zvolena kvůli náročné obsluze 
grafického displeje a následným úpra-
vám, zpracováním a zobrazení na-
měřených dat. V tomto zařízení jsou 
nároky na mikrokontrolér největší. 
Řídicí obvod must pravidelně komu-
nikovat s bezdrátovým modulem, po-
sílat a přijímat data z venkovní stanice. 
Dále musí data ukládat, zobrazovat 
aktuální veličiny na displeji, komuni-
kovat s uživatelem, zobrazovat a zpra-
covávat data podle příkazů uživatele. 
Dalším zatížením obvodu je komuni-
kace s USB komunikátorem a obsluž-
ným programem v PC. 

Měřeni teploty a vlhkosti 

Základní veličinou popisující stav 
ovzduší je teplota. Její přesné měřeni 
se výrazně podílí na kvalitě meteo-
stanice. Na českém trhu s elektronic-
kými komponentami je nabízena 
řada miniaturních teplotních čidel. 
Pro použiti v meteostanici byly vy-
brány 4 senzory, jejichž porovnání je 
uvedeno v tab. 4. Dalším důležitým prv-
kem je snímač relativní vlhkosti vzdu-

Tab. 2. Porovnání nejdůležitějších parametrů vhodných mikrokontrolérů 

Označeni ATmega16L PIC18F242 MC908AP16 

Výrobce Atmel Microchip Freescale 

Napájeni ' 2,7 - 5,5 V 2,0 - 5,5 V 2,7 - 5,5 V 

FLASH pamét' 16 kB 16 kB 16 kB 

RAM 1024 B 768 B 1024 6 

EEPROM 512 B 256 B - 

A/D převodníky 8 x 10-bit 5 x 10-bit 8 x 10-bit 

Čitače-časovače 2 x 8-bit,1 x 16bil 2 x 8-bit,2 x 16-bit 2 x 16-bit 

Počet 1/0 pinů 32 28 32 

Pouzdro TQFP-44 TQFP-44 LQFP-44 

Cena (1) 105 Kě 135 Kč 137 Kč 

Tab. 3. Porovnání nejdůležitějších parametrů použitých mikrokontrolérů 

Označeni ATmega128 ATmegal6L ATmega8L 

Flash paměť 128 RB 16 kB 8 kB 

EEPROM 4 kB 512 B 51213 

Počet 1/0 pin ů 53 32 23 
- A/D převodníky 8 x 10-bit 8 x 10-bit 8 x 10-bit 

Čitače-časovače 2 x 8-bit, 2 x 16-bit 2 x 8-bit, 1 x 16-bit 2 x 8-bit, 1 x 16-bit 

Zvolené pouzdro TQPF-64 TQPF-44 TQPF-32 

Napájeni 4 ,5 - 5,5 V 2,7 - 5,5 V 2,7 - 5,5 V 
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Tab. 4. Porovnání parametrů snímačů teploty 

Označeni LM35 DS18520 SMT 160-30 SHT71 

Výrobce National Semi. Maxim Smartec Sensirion 

Napájení 4 — 20 V 3 — 5,5 V 4,75 — 7 V 2,4 - 5,5 V 

Spotřeba eu 60 pA (-) 1,5 mA (1 pA) 200 pA (-) 1 mA (1 pA) 

Měř. Rozsah -55 až +150 °C -55 až +125 'C -45 až +150 'C -40 až +125 °C 

Přesnost") ± 0,5 °C ± 0,5 °C ± 0,7 °C ± 0,4 °C 

Výstup napštový 1-Wire® PWM digitáln i (2vodiCe) . 

Cena (3) 145 Kč 71 Kč 83 Kč 560 Kč 

Tab. 5. Porovnání parametrů snímačů relativní vlhkosti 

Označení 2381 691 SHT71 HIH-4031-001 

Výrobce Wishay Sensirion Honeywell S8,C 

Napájení max. 15 V 2,4 - 5,5 V 4 - 5,8 V 

Spotřeba (1) 1 mA (1 pA) 500 pA (-) 

Měř. Rozsah 10 — 90 % RV 0 — 100 % RV 0 — 100 % RV 

Přesnost (2) ± 3 % RV ± 3,5 % RV 

Výstyp kapacitní digitální (2vodiče) napětový 

Cena (3) 375 Kč 560 Kč 650 Kč 

(OE) Spotřeba v aktivním režimu - (v režimu spánku) 
(2) Přesnost v rozsahu 10 až 90 % relativní vlhkosti 
(3) Ceny k 12.05.2009 

chu. Sortiment těchto komponent není 
tolik rozšířený jako u teplotních čidel. 
Z dostupných typů byly vybrány tři 
vhodná čidla, jejichž parametry jsou 
uvedeny v tab. 5. 

Pro použití čidla v měřící stanici 
jsou kromě měřicího rozsahu a přes-
nosti také důležitými parametry roz-
sah napájecího napětí a vlastní spo-
třeba. Z důvodů bateriového napájení 
dvěma alkalickými články je nutné 
použit čidlo s napájecím napětím 3 V 
a méně. Pro použití čidla v domácí 
centrále nejsou spotřeba a rozsah 
napájecího napětí tolik rozhodující. 
Dalším důležitým parametrem je for-
mát výstupu dat z čidla. Z hlediska 
miniaturizace, přesnosti měření a vli-
vu velkého rozptylu okolní teploty je 
výhodnější použít čidlo s digitálním 
výstupem. 

Po zvážení všech uvedených pa-
rametrů se ukázalo jako nejvhodnější 
použít kombinované šídlo SHT71 [5] 
od firmy Sensirion (viz obr. 7). 

SI-IT7x 

SHT71 je kalibrované čidlo teploty 
a relativní vlhkosti s dvouvodičovým 
digitálním výstupem, založené na tech-
nologii CMOSens®. K jeho hlavním 
výhodám patří dlouhodobá teplotn1 
stabilita, miniaturní rozměry, aplikace 
bez použití externích součástek a níz-
ká spotřeba. 

Pro měření teploty v domácí cent-
rále bylo vybráno čidlo DS18S20 [6] 
firmy Maxim, které nabízí výrobce 
v kusovém množství jako vzorky zdar-
ma. Jedná se o teplotní čidlo s digitál-
ním jednovodičovým výstupem s roz-
lišením 9 bitů. Každý vyrobený kus 
má ojedinělý 64bitový sériový kód 
uložený v paměti ROM, který odesílá 
po jednovodičově sběrnici řídícímu 
mikrokontroléru. Lze tedy použít ně-
kolik čidel na jedné sběrnici (jednom 
vodiči). Čidlo je vyráběno v pouz-
drech TO-92 a SO-8 a lze je apliko-
vat bez použití externích součástek. 
K dalším zajímavostem patří uživa-
telsky nastavitelné teplotnl alarmy. 

SCK 

DATA 

SND 

VOD 

Obr. 7. yysiodova a bezvy'vodova varianta čidla SHT7xx a jeho blokové schéma 

Měření atmosférického tlaku 

Senzorů pro měření tlaku není na 
našem trhu mnoho, proto bylo přihli-
ženo i k sortimentu zahraničních dis-
tributorů elektronických součástek. 
Porovnání parametrů tří dostupných 
čidel obsahuje tab. 6. Pro použití v mě-
říct stanici bylo vybráno čidlo z roz-
sáhlé nabídky firmy Freescale Semi-
conductor. Tato běžně dostupná čidla 
jsou často využívána v řadě amatér-
ských konstrukcí - např. výškoměrů 
a barometrů. 

Výhodou pro použití v této meteo-
stanici je také jeho dostupnost v ně-
kolika kusech zkušebních vzorků 
nabízených výrobcem. Z celé řady tla-
kových čidel byl vybrán typ MP3H6115A 
[7], což je absolutní, teplotně kom-
penzované tlakové čidlo v pouzdru 
SSOP s integrovaným operačním ze-
silovačem na čipu. Čidlo je tvořeno 
odporovou sítí vyrobenou na polovo-
dičovém čipu, která je rozvažována 
mechanickým prohnutím čipu. Vý-
stupni signál tvoří napětí přímo úměr-
né atmosférickému tlaku (viz obr. 8) 
a díky integrovanému operačnímu 
zesilovači lze výstup čidla přímo při-
pojit k analogově-digitálnímu převod-
níku řídícího mikrokontroléru. 

Měření rychlosti a směru 

proudění vzduchu 

Anemometr (z řeckého „ánemos" 
- vítr) je odborný název pro měřič 
proudění vzduchu. Tyto měřící prvky 
jsou po mechanické stránce nejnároč-
nější částí měřící stanice. Samostat-
né anemometry bez řídící elektroniky 
nejsou na trhu dostupné. Prodávají 
se jen ruční, přenosné měřiče či ná-
hradní anemometry k větším měři-
cím systémům, které jsou však příliš 
nákladné. Jedinou, finančně vhodnou 
možností je vlastní výroba anemo-
metru. Vzhledem k dlouhodobé spo-
lehlivosti a zhoršeným provozním 
podmínkám není výroba takového 
zařízení jednoduchá. 

Na internetu a v odborných publi-
kacích bylo zveřejněno několik tako-
výchto konstrukci. Pro určení rych-
losti větru se využívají především 
miskové anemometry. Rychlost větru 
je přímo úměrná rychlosti otáčeni ro-
tační části s miskami. Měření rych-
losti je realizováno měřením počtu 
impulsů za určitý časový interval 
a následným výpočtem. Impulsy pro 
měření rychlosti lze vytvořit pomoci 
magnetického spinače a permanent-
ního magnetu, upevněného na rotují-
cí části anemometru. Ideální délka 
intervalu čítání impulsů je 3 až 5 s. 
Měření směru proudění vzduchu lze 
realizovat otočným štítem. K určení 
jeho polohy se standardně využívají 
absolutní optické snímače polohy 
v binárním či Grayově kódu. Na obr. 9 
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Tab. 6. Porovnání parametrů tlakových snímačů 

Označeni ASDX015D44R SCC15AD2 MP3H6115A 

Výrobce Honeywell SaC SenSym Freescale 
Napájení 4,75 — 5,25 V max. 12 V 2,7 — 3,3 V 
Spotřeba 6 mA 1.5 mA 4 až 8 mA 

Měř. rozsah 0 — 104 kPa 0 — 104 kPa 15 —115 kPa 
Teplotní rozsah -20 aż +105 °C -40 až +85 "C -40 až +125 °C 

Teplotní kompenzace 0 až +85 °C 0 al +50 °C -40 al +125 °C 
Přesnost 2 % ± 2 % ± 1,5 % 
výstup 12C napétovy napěťový 
Cena (1) 1130 Kč 620 Kč 280 Kč 
Ceny k 12. 05. 2009 
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Obr. 8. Vnitřní uspořádání čidla MP3H6115A a závislost výstup, napětí na tlaku 

Tab. 7. Porovnánl nejdůležitějších parametrů vhodných RTC obvodů 

Označení DS1306 RTC8564JE PCF85937 
Výrobce Maxim Epson Philips 
Napájeni 2,0 — 5,5 V 1,8 — 5,5 V 2,5 — 6 V 
Spotřeba 111 1,28 mA (550 nA) 1 mA (275 nA) 3 mA (1pA) 
Teplotní rozsah -40 až +85 °C - 30 až +70 °C 0 až +70 °C 
Vlastnosti hodiny/kalendář hodiny/kalendář hodiny/kalendář 
Vnitřní alarm 2x lx lx 
Komunikace SPI 120 120 
Cena (2) 120 Kč 70 Kč 60 Kč 
" Spokane v aktivnim rezunu - (v režimu spánku) 
2: Ceny k 12.05.2009 

e zobrazeno stínítko pro 4bitové sní-
mání polohy. Iétyři fotoelektrické prvky 
nejčastěji pár diody LED s fototran-
zistorem) zjišťují průchod světla rotu-
ícím stínítkem. Použitím 4bitového 
snímání (4 stopy na stínítku a 4 foto-
prvky) lze určit polohu v 16 krocích. 
Výsledný krok úhlu natočení 22,5 ° je 
zcela dostačující. 

RTC 

Pro archivaci dat je nutný záznam 
aktuálního času a data. Nejjednoduš-
ší a nejkvalitnější řešení spočívá 
v použití RTC obvodu. Zkratka RTC 
znamená Real Time Clock, neboli 
hodiny reálného času. Na trhu se ob-
jevuje velké množství obvodů od fi-
rem Epson, ST Semiconductor či 
Dallas Semiconductor. Většina těch-
to obvodů svými parametry dostačuje 

Obr. 9. 
Stínítko 
pro 

4bitový 
absolutní 
snímač 
polohy 

pro použití v meteostanici. Parametry 
Of z nejdostupnějšich obvodů popisu-
je tab. 7. Düležitými parametry jsou 
rozsah napájecího napětí, rozsah pro-
vozních teplot a především co nejmenší 
spotřeba v neaktivním režimu. Pro 
venkovní měřicí stanici i domácí cen-
trálu byl vybrán obvod RTC-8564 [8] 
od firmy Epson. Obvod v pouzdře 
VSOJ 20 obsahuje kompletní časo-
vač sekund, minut, hodin, dní, měsí-
ců, roků a dnů v týdnu. Disponuje vý-
stupy uživatelsky definovatelného 
kmitočtu a výstupem přerušeni pro 
nastavené alarmy. Komunikace s ob-
vodem probíhá přes dvouvodičovou 
sériovou sběrnici I2C. Obvod obsahu-
je také krystalový oscilátor a k jeho 
činnosti stačí pouze napájecí napětí, 
které je možné zálohovat baterií. 

Displej LCD 

Pro zobrazení všech potřebných 
údajů na domácí centrále je zapotřebí 
displej. Prakticky jsou jen dvě mož-

Obr. 10. 
Grafický 
displej 

W024064-YYH 

nosti, a to použití alfanumerického 
nebo grafického displeje LCD. Alfa-
numerické displeje jsou velmi rozší-
řené a často používané v mnoha růz-
ných konstrukcích. Velmi výhodná je 
jejich nízká pořizovací cena a jedno-
duchost řízení. Tyto displeje mají na 
DPS integrovány řadič, který samo-
statně řeší buzení displeje. Ke komuni-
kaci řadiče s řídicím mikrokontrolérem 
je použito 4- nebo 8bitové paralelní 
rozhraní. Výborná čitelnost ve všech 
světelných podmínkách je zaručena 
dilty LED podsvIcenť Pro zobrazení 
všech měřených veličin by bylo zapo-
třebí velkého displeje, například dis-
plej LCD 20 znaků na 4 řádky. Zobra-
zování alfanumerickým displejem by 
však bylo velmi nepřehledné a vylu-
čovalo by možnost vykreslování gra-
fů. Proto byl tento typ displeje použit 
jen v první fázi vývoje meteostanice. 

Pro finální podobu domácí centrá-
ly byl zvolen grafický displej. Cena to-
hoto prvku má sice významný podíl 
na celkové ceně meteostanice, ovšem 
výrazně rozšíří možnosti celého sys-
tému. Použitý typ W024064-YYH od 
firmy VVinstar je podsvicený grafický 
displej LCD s rozlišením 240 x 64 bodů. 
Širokoúhlá zobrazovací plocha o roz-
měrech 128 x 38 mm je ideální pro 
vykreslování grafů a přehledné zob-
razení všech aktuálně naměřených 
hodnot. Komunikace integrovaného 
řadiče s řídicím mikrokontrolérem je 
řešena 8bitově. 

Napájeni 

Pro dlouhodobý provoz měřicí sta-
nice v místech nedostupných elektric-
ké sit.' je nutností bateriové napájení. 
Pro toto zařízeni, které disponuje vel-
mi malým přikonem elektrické ener-
gie, je vhodné realizovat napájení al-
kalickými články, které mají velmi 
malé samovybijení a velký rozsah 
provozních teplot. Všechny elektro-
nické prvky použité v tomto zařízeni 
mají spodní hranici napájecího napě-
tí minimálně 2,7 V, což umožňuje na-
pájení dvěma alkalickými články 
o jmenovitém napětí 1,5 V, zapojený-
mi do série. Podle Cidajů o spotřebě, 
které jsou garantovány výrobci použi-
tých součástek, by doba provozu to-
hoto zařízení, napájeného tužkoi4mi 
alkalickými články o jmenovité kapa-
citě 2800 mAh, byla několik měsíců. 
Při použiti alkalických monočlánků 
17 700 mAh by byla provozní doba 
několik let. Provozní doba je ovlivně-
na časovým intervalem mezi jednotli-
vými měřeními. 
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Pro napájení domácí centrály byl 
vybrán bezpečný síťový adaptér s vý-
stupnim napštim 12 V. Pro případy 
krátkodobého výpadku sítě je vhodné 
zálohování napájení akumulátorem. 
Z důvodů malé pořizovací ceny, jed-
noduchosti nabíjení, malého samo-
vybíjeni a malé hmotnosti vzhledem 
ke kapacitš, jsou ideální pro tuto apli-
kaci akumulátory Li-Ion. Ve stavu 
napájení zařízení ze síté elektrické 
energie budou tyto akumulátory dobí-
jeny. 

Popis konstrukce 

Tato kapitola popisuje vlastni řešeni 
a následnou konstrukci všech elektronic-
kých a mechanických části systému. 

Bezdrátový modul 

Bezdrátová komunikace celého 
systému je založena na integrovaném 
obvodu nRF905. Ten je produkován 
pouze v pouzdře QFN32, což vyžaduje 
použiti profesionálně vyrobených de-
sek s plošnými spoji. Tato možnost je 
finančně velmi nákladná a pro kuso-
vé mnofstvl se nevyplácf. Proto byl 
navržen vf modul s obvodem nRF905 
pro univerzální využiti v různých elek-
tronických konstrukcfch, především 
v meteostanici. Tento modul je opat-
fen vývody z lämacf pinové lišty se 
standardní roztečí 2,54 mm. Jako 
objímku pro tento modul lze použít 
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Obr. 11. 
Hotový 

bezdrátový 
modul 

a označeni 
jeho vývodů 

Tab. 8. Významy vývodů bezdrátového modulu 

6. Název vývodu Popis funkce 
1 TX EN výběr režimu vysíláni nebo pfijem 
2 TRX CE povoleni vysllärd nebo přijem 
3 PVVR_UP yypináni obvodu 
4 UP CLK vystupni hodinový signál nastavitelný uživatelem 
5 CD detekce nosné 
6 AM platná adresa 
7 DR data připravena 
8 nezapojen 
9 MISO SPI komunikace 
10 MOSI SPI komunikace 
11 SCK SPI komunikace 
12 CSN SPI komunikace 
13 XC1 sdileni krystalu s MOU 
14 VIM napájeni 2,7 — 3,5 V 
15 
16 

GND země 
nezapen 

standardní širokou objímku pro inte-
grované obvody. 

Schema zapojeni bezdrátového 
modulu (viz obr. 12) vychází z dopo-
ručeného zapojeni výrobce [4]. Hod-
noty součástek byly zvoleny pro pou-
žití modulu v pásmu 868 MHz. 

Všechny pasivní součástky jsou 
SMD velikosti 0805. Součástky C1, 
C2, R1 a Q1 tvoří oscilátor obvodu, 
který může být sdílen s mikrokontro-
lérem. Prvky C3, C4, C5 a C13 jsou 
blokovací kondenzátory. Rezistor R2 
tvoří proudovou referenci. Cívky Li 
až L3 a kondenzátory C9, cio, C11, 
C14 a C15 tvoří transformační člen 
(tzv. balun) pro nesymet ické připoje-
ni 50 12 antény. Jako an éna pro pás-

ONO GND 
T 
_Les 

KONI 

2 

mo 868 MHz postačuje drát o délce 
8,5 mm. 

Obvod je realizován na oboustran-
né desce s plošnými spoji s nepáji-
vou maskou a úpravou pájecích plo-
šek metodou HAL (Hot Air Leveling). 
Osazování obvodu nRF905 na DPS 
s nepájivou maskou lze realizovat 
i v domácích podmínkách. Je třeba 
použít kvalitní pájku s velkým přídav-
kem tavidla. Po zapájeni obvodu je 
nutné opticky a pomocí testeru diod 
zkontrolovat správnost zapájení. Jed-
notlivé vývody obvodu je třeba pro-
měřit testerem diod proti zemi. Při 
správném zapájení must být namě-
řen úbytek na vnitřní ochranné ESD 
diodě zhruba 500 a/ 700 mV. Po 
úspěšné kontrole lze zapájet zbytek 
součástek. 
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Obr. 12. Schéma zapojeni 

bezdrátového modulu s nRF905 

(Pokračování příště) 
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Obr. 12a. Deska s plošnými spoil (2 : 1) bezdrátového modulu a rozesténi soucástek 
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L4 

Zásuvka do dílny 
Jindřich Glaser 

V součastné době se hromadně používaji proudově chrániče 
v nových instalacích u zásuvkových okruhů. Stále je ale většina 
rozvodů v soustavě TN-C, kde proudové chrániče použít nelze, 
a jejich stav je natolik dobrý, že jejich rekonstrukce do soustavy 
TN-S ještě dlouho nehrozí. Toto je i můj stav, kdy relativně nové 
rozvody jsou provedeny v midi a soustavě TN-C. Prodávají se 
sice proudově adaptéry do zásuvky, ale proč nepoužít vlastní ře-
šení. 

Technické údaje 

Napěťová soustava: TN-S, 230 V. 
Jistič: B 10 A. 
Nastavitelný unikající proud: 

10 až 100 mA. 
Rychlost reakce: <10 ms. 

Popis zapojení 

Zásuvka je na vstupu vybavena 
jističem 10 A. Jednak s ohledem na 
použitá relé a za druhé z důvodu jiš-
tění zásuvkových okruhů většinou jis-
tičem 16 A. Následuje indikace fáze' 
kdy při připojen( do zásuvky s fází 
vpravo se rozsvítí dioda LED1. Na 
funkci chrániče to nemá vliv, jen při 
vypnuti jističe zůstává faze na spotře-
biči. Následuji rozpinaci kontakty na 
obou pracovních vodičích, proudový 
transformátor, odpor snímající proté-
kající proud a LED2 indikující napětí 
na výstupu. 

Proudový transformátor spolu s des-
kou ochrany piní funkci proudového 
chrániče s možností nastavení veli-
kosti unikajícího proudu pro vybaveni 
chrániče. Transformátor má dvě prou-
dové cívky, na kterých se ph vyváže-
něm stavu napětí odečítají a na se-
kundární cívce je nulové napiti. PŘI 

TR1 

9 

LM324N 

131 
1C2 

C2 
M1 

C3 
M1 

Obr. I. Schema zapojeni ochrany 

úniku proudu mimo obvod spotřebiče 
se indukuje napětí na sekundárním 
vinutí, dale se vyhodnotí na desce 
ochrany a potom odpojí spotřebič. 
Obvod je dopiněn testovacím tlačít-
kem S1 pro kontrolu správně funkce 
chrániče. 

Druhá deska je usměrňovač pro 
indikaci odebíraného proudu pomoci 
hotového LCD modulu 200 mV. 

Deska ochrany je napájena ze sí-
ťového transformátoru TR1. Následu-
je můstkový usměrňovač, kondenzáto-
ry k vyhlazení a stabilizátor napětí. 
Toto napětí také napájí desku usměr-
ňovače. Protože jsem použil transfor-
mátor s jedním sekundárním vinutím, 
vytváří IC1A umělou zem pro zapojenl. 
Vlastni chránič obsahuje proudový 
transformátor (umIsténý mimo des-
ku), napěťový sledovač IC1B, kom-
parátory IC1C a D s nastavitelnou 
úrovní překlopeni pomoci potencio-
metru R12 a spínací tyristor T1 pro 
relé odpínající výstup zásuvky. 

Vstup z proudového transformá-
toru je zatížen rezistorem R4 a ochra-
nu před přepětím zajišťuje R3 spolu 
s D1 a 02. Použitý sledovač IC1B 
vlastně pouze využívá jeden OZ v in-
tegrovaném obvodu a zapojení by 
fungovalo i bez něj. Jeden kompará-

V+ 
V1 V2 

R4 
5k6 

R6 
10k 

VYBRALI JSME NA 
OBÁLKU  2PC, 

—smite 

PE 

tor reaguje na kladné půlylny napětí, 
druhý na záporné. Výstupy kompará-
torů jsou sečteny diodami D3 a D4 
a spfnajl tyristor Ti. Ten zároveň za-
stává funkci paměti, takže po reakci 
chrániče zůstane výstup odpojen až 
do stisknutí tlačítka S2. Tím zanikne 
phdr-lný proud tyristoru a po uvolnění 
tlačítka se připojí napětí k výstupu. 
Zenerova dioda 05 posouvá napěťo-
vou úroveň pro sepnuti tyristoru a je 
nutná z důvodu určitého výstupn(ho 
napětí komparátorů v záporné satu-
raci. Tlačítka 51 - Test a S2 - Start 
lze s výhodou používat k odpojování 
spotřebiče od napětí (funkce styka-
be). 

Deska usměrňovače je napájena 
z desky ochrany. Napětí 15 V je sni-
ženo rezistorem R9 a 03 na 10 V 
a napájí také modul voltmetru 200 mV. 
Jedna polovina IC2 je půlvInný usměr-
ňovač, druhá polovina je nevyužita. 
K indikaci stavů „Fáze vpravo" 

a „Napětí na výstupu' slouží LED1 
a LED2. Proud diodami je omezen 
kondenzátorem C1, dioda D1 je nut-
ná pro průchod střídavého proudu 
kondenzátorem, rezistor R1 omezuje 

+V -V 

t' 

LM324N 

D6 

D7 

Kl 
S 0 Li 

Ni 

K2 N2 

TLI 

TL2 
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Obr. 2. Deska s plošnými spoji a rozmistěni součástek ochrany 

331 +15 
..cs 

I1OM 
-15 IC2A R1 
IN1 M 
IN2 GND 

R9   
1k 

BZV10 
2f 03 

TL062P v-

C3 1M 

D2 1N4148 

možnou proudovou špičku při připo-
jení v okamžiku vrcholu sinusovky 
a R2 vybíjí kondenzátor po odpojeni 
od napětí. 

Použité součástky 

Proudový transformátor je zhoto-
ven ze sítového 230 V/2x 5 V na já-
dru - plech El o průřezu středního 

FOE 
L 10A 

PE PE 

tcsfg 

LI L2 

Kl 

1 CE3N2 

GND 

D1 1N4148 

R8 
R6 
3k9 
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R7 M1 

GND 

C4 
TM 
GND 

IC2B 
L. TL062P 

IC3 

v-

o 

Obr. 3 
Schéma 
zapojeni 

usměrňovače 

sloupku 10 x 10 mm s odděleným se-
kundárním vinutím. Sekundární vinutí 
jsem odstranil a na jeho misto nevi-
nul dvě proudově cívky o třech závi-
tech z lakovaného drátu o průřezu 
1,2 mm2. Mezi cívky je navinuta izo-
lace ze skelné pásky. 

Snímací bočrifk pro měřeni prou-
du je z manganinového drátu o průře-
zu 2 mm2, délka je 60 mm. Na konce 

R13 
22k 
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Obr. 4. Deska s plošnými spoji 
a roznoístäni součástek 

usměrňovače 

je připájen Cu drát o průřezu 1,5 mm2 
a uchycen na jedné straně do panelo-
vá zásuvky a na druhém konci do 
vnitřku řadové svorkovnice (čokolá-
dy) a její pomocí na vývod proudové-
ho transformátoru. 

Použitý modul LCD je koupen ho-
tový a mä označeni G 850 M. Jde 
o 31/2mistný voltmetr s převodníkem 

TR2 

o 

14 N4 

Deska ochrany 

V1 

5;SA 
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y 0 N3-V 
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0.01 
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Obr. 5. 
Celkové 
schéma 
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Cl 

M1 

LED1 

Obr. 9. Popis 
čelního panelu 

R1 Obr. 6. Schéma, deska 
330 LTJ s plošnými spoji 

a rozmístěn! součástek 
2 indikace 

7106 a LCD displejem. Na modulu 
jsou spojeny plošky pro rozsvíceni 
prostřední desetinné tečky a na vstu-
pu zvolen rozsah 200 mV. Vývody 
modulu jsou kolíky s roztečí 5,08 mm, 
toho je s výhodou použito pro připo-
jeni usměrňovače. Ten má na OPS 
připájenu ze strany spojů objímku pro 
14vývodový 10 (IC3) a ta je nasunuta 
na kolíky. 

Panelová zásuvka je typ s vičkem 
používaný na rozvaděčich (\tick° jsem 
odstranil). 

Mechanická konstrukce 

Předni a zadni panel (obr. 7 a 8) 
jez Al plechu tl. 2 mm. Ty jsou spojeny 
třemi mosaznými tyčkami 7 x 7 mm 
délky 65 mm. Tyčky mají v čelech vy-
říznuty závity M4. Pravá spodní mo-
sazná tyčka (se dvěma bočními otvo-
ry A/14) slouží k připojeni vodiče PE 
přívodní flexošňůry, ochranného kolí-
ku panelové zásuvky, zdířky PE na 
čelním panelu a ukostřuje i všechny 
vodivé části. Pravá horní tyčka má 
v polovině otvor M3 pro uchycení kry-
tu. Tyčka u jističe a pomocný uhelník 
přichycuje DIN lištu pro jistič. 

Na předním panelu jsou připevně-
ny LCD modul, tlačítka, potenciometr, 
panelová zásuvka, zdířka PE a diody 
LED. Desky diod jsou přichyceny 
oboustrannou lepicí páskou používa-

Obr. 7. 
Výkres 
čelního 
panelu 

Obr. 8. Výkres zadního panelu 

o 
Odobíraný proud -A 

Uniksjici pool -PIA 

30 

virruP 
POO 

raptoa 

o  

FAZE VPRAVO 

1 

nau na lepení zrcadel, je nalepena na 
horní stranu kondenzátoru Cl desky 
indikační diody a celek e zezadu pro-
strčený do otvoru v panelu. 

Na zadní panel je plpevněn prou-
dový transformátor, pomocí lišty DIN 
jistič, OPS ochrany na dvou sloup-
doh, pomocný úhelnik pro upevnění 
bočniho krytu a pomocná svorkovni-
ce (obr. 11). 

Na tento samonosný celek je na-
sunut boční kryt tvaru tunelu a ph-
pevněn na jedné straně do mosazné 
tyčky a na druhé do pomocného úhel-
niku. Kryt je slepen ze sololaku tloušť-
ky 3 mm o vnitřním rozměru 151,5 x 
x 101,5 a délce 70 mm. 

Na levém boku je vypilován zářez 
na přívodní flexošňůru, nahoře pro 
magnet a v bocích jsou otvory pro 
uchycení. 

Přední panel je vyšší o 20 mm než 
zadní panel a kryt. Zezadu je na něj 
přišroubován silný magnet (získaný 
z vadného počítačového HDD), to 
umožňuje přichyceni celku na kovo-
vou poličku na pracovním stole. 

Popis čelního panelu je vytištěn 
na tiskárně, zalaminován a přilepen 
na předn1 panel. 

Uvedeni do provozu 

Spočívá pouze v nastaveni spray-
né hodnoty odebíraného proudu trim-

rem R8 na desce usměrňovače, popř. 
přímo na modulu voltmetru. Lze take 
vyzkoušet funkci chrániče pomocí ex-
terních rezistorů připojovaných mezi 
fázi a ochranný kolík zásuvky. 

Stupnice na potenciometru unika-
pcího proudu je pouze informativní, 
ale měla by zhruba odpovídat. 

Závěr 

Popsaná zásuvka je dobrým do-
plňkem do dilny, kde oddělovací trans-
formátor není k dispozici, a občas 
člověk udělá nějakou tu hloupost. 

Použitá literatura 

http://www.datasheetarchive.com/ 

Seznam součástek 

Deska ochrany 

R1, R2, R3, 
R6, RS 
R4 
R7 
R9 
R10 
R12 
Cl, C2, C3 
CS 
C6 

10 kl1 
5,6 kš2 
100 R 
6,8 kŠ2 
1 kšž 
1 k0./N 
100 nF, keram. 
1000 pF/25 V 
5 pF/15 V 
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Obr. 10. Fotografie vnitřního uspořádání 

IC1 LM324N 
B1 můstek DIL1A 
D1 až D4, D6, D7 1N4148 
D5 3 V 
T1 MCR100-8 
IC2 78L15 
TR1 transformátor do DRS 230/18,5 V, 
0,9 VA 
K1, K2 Siemens 6 V=, 10 A/240 V— 

R1, R7 
R2, R3 
R4, R5 
R6 
R8 
R9 
C1 
02 
C3, 04 

Deska usměrňovače 

100 kf2 
1 MS2 
10 kg2 
3,9 kf2 
1,5 kf2, trimr 
1 kQ 
100 nF, keram. 
5 JF/15 V 
1 pF/15 V 

05, C6 
102 
D1, D2 
D3 
Objímka DIL 14 (103) 

10 pF/15 V 
TL062 
1N4148 
10 V 

R1 
R2 
C1 
LED1 
D1 

Deska indikace (2x) 

330 Q 
1 MG 
100 nF/275 V-

5 mm, červená (zelená) 
1N4148 

Ostatní součástky 

R13 1 kf2/2 \N 
R14 0,01 
Manganinový drát 2 mm2, (= 60 mm 
Flexoščúra 3x 1 mm2 
Jistič B10 

Obr. 11. Pohled zezadu 

LCD modul G 850 M, 200 mV 
Tlačítko na panel (1x červenä, 1x ze-
lené) 
Panelová zásuvka 230 V 
Zdířka (22 4 mm 

Jednoduchá 
synchronizace 
• blikání několika 

diod LED 

Pokud je žádoucí výrazně signali-
zovat nějakou funkci či poruchu pří-
stroje nebo zařízení, je výhodnější 
zajistit, aby namísto stálého svitu, 
svítila signalizační dioda LED přeru-
šovaně. Nejjednodušší způsob je vy-
užit běžně dostupné blikací diody 
obsahujici v pouzdře i elektronický 
obvod, který přerušovaný svit zajisti 
bez přídavných součástek. Pokud mä 
však blikat vice diod LED najednou 
a má-li být blikání diod synchronní, je 
i cenově výhodné využít jednoduchý 
obvod zapojený podle schématu na 
obr. 1, který byl uveřejněn v [1]. Ved-
le blikací diody D1 určujici rytmus bli-
kání a několika běžných LED obsa-
huje pouze tranzistor T1 a rezistor 
R1. 

Za jednoduchost se však někdy 
platí a je třeba i experimentovat. Ob-
vod lze použít tak, jak je uveden na 
obrázku, pouze při napájení napětím 
nepříliš vyšším než 3 V. Je totiž tře-
ba, aby tranzistor nepracoval v nasy-
cení. 

Při potřebě napájet výrazně vyš-
ším napětím by již bylo nutné omezit 
proud diodami LED rezistory a pak 
existuji jiná a výhodnější zapojení re-
šici tento požadavek, jedno bylo uve-
deno v [2]. 

Zpět však k obvodu na obr. 1. Po-
čet synchronně svítících diod závisí 
na kolektorovém proudu tranzistoru, 
který je určen proudem báze, tedy 
proudem blikací diodou ve fázi, kdy 
svItl, a odporem rezistoru R1. Odpor 
rezistoru R1 je třeba volit tak, aby 
proud blikací diodou ve stavu, kdy 
nesvítí, nezpůsobil takové otevřeni 
tranzistoru, že spinané diody LED 
pak zcela nezhasínají. Vhodná veli-
kost R1 je okolo 470 a 

Kolektorový proud Ti se rozdělí 
do jednotlivých paralelně spojených 
diod, aniž jejich jas s rostoucím po-
čtem příliš rychle klesá. Protože na-

pětí na diodách určuje ta s nejmen-
ším úbytkem, nelze kombinovat čer-
vené diody s úbytkem okolo 1,5 V 
s žlutými a zelenými s úbytkem pod 
2 V. 

Rovněž se nesmí překročit maxi-
mální bázový a kolektorový proud T1, 
což však při napájeni obvodu např. 
3 V, kdy proud blikající diodou je jen 
několik mA (a proto téměř nesvitl), 
prakticky nepřicházl v úvahu. 

JH 

[1] Most, R: Resistor And Transistor 
Synchronize Flashing LEDs. Electro-
nic Design, 28. října 2004. 
[2] PE 4/2003, s. 3. 

Obr. 1. Blikaci dioda ovládá blikání 
běžných LED 
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Zpožd'ovaš 
pro vnitřni osvětleni 
v automobilu 

Ing. Lukáš Fritsch 

článek popisuje konstrukci užitečného doplňku pro motoristy, 
jehož úkolem je prodloužit dobu svíceni interiérového osvětlení 
v automobilu po zavření dveří, čími usnadňuje posádce vozu na-
stupování za tmy. Kromě této základní funkce nabízí konstrukce 
ještě dvě vylepšeni — pozvolný přechod z piného svitu žárovky do 
jejího zhasnutí a zkrácení prodlouženého svícení v případě sepnu-
tí spinaci skříňky. V následujícím textu uvedeme princip funkce 
zpožcfovače podložený diskusí vybraných návrhových vztahů. 

Popis zapojení 

Vnitřní osvětlení v automobilu běž-
ně disponuje přepínačem, kterým lze 
zvolit 1 ze 3 režimů svícení — světlo 
trvale vypnuto, světlo trvale zapnuto 
a světlo zapnuto pouze při otevřených 
dveřích (sepnutém dveřním spínači). 
Při popisu funkce zpožclovače, jehož 
úpiné schéma je na obr. 1, vyjdeme 
ze stavu, kdy je zvolen poslední z uve-
dených režimů svícení (propojeny 
kontakty 1-2 přepínače S1) a je se-
pnut dveřní spínač S2. 

Přes otevřený tranzistor V1 a re-
zistor R3 se nabiji kondenzátor Cl. 
Rezistor R3 omezuje nabíjecí proud 
kondenzátoru Cl a jeho odpor je vy-
počten pro případ zcela vybitého kon-
denzátoru Cl (v okamžiku sepnutí 
tranzistoru V1 představuje zcela vy-
bitý kondenzátor Cl zkrat). Díky po-
měrně malé časové konstantě R3, Cl 
se i při rychlém sledu akcí otevřenl-
-zavřenf dveří stačí kondenzátor Cl 

B 

nabit na napětí dostatečné k tomu, 
aby zpožd'ovač fungoval. Současně se 
sepne tranzistor V3 a dvojice tranzis-
torů v Darlingtonově zapojení V4, tak-
že se rozsvítí žárovka Z1. Vzhledem 
k tomu, že kolektor tranzistoru V4 
(PNP i NPN verze) je vodivě spojen 
s pouzdrem součástky, byl pro případ, 
kdy je záporný pól baterie připojen na 
karoserii vozu, zvolen tranzistor PNP 
V případě tranzistoru NPN bychom 
museli zajistit, aby se vodivá část 
pouzdra součástky (přfp. přídavný 
chladič, viz dále) nedotýkala po insta-
laci v automobilu vodivé části karo-
serie. Zkrat napájení by to sice nezpů-
sobilo, ale žárovka Z1 by svitila trvale. 
Rozeberme ještě připad, kdy je karo-
serie vozu vodivě spojena s kladným 
pólem baterie. U PNP verze vodivým 
spojením kolektoru tranzistoru V4 
s kostrou (tedy s +12 V) nastane zkrat. 
U NPN verze vodivým spojením ko-
lektoru tranzistoru V4 s kostrou (tedy 
s +12 V) nastane zkrat po otevření V4. 

VI 

R2 

Obr. 1. Schema zapojená zpoždóvače pro vnitřní osvětlená. 
Odpor rezistoru R7 zvolíme podle příkonu žárovky, vz vztah (7) 
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Nyní předpokládejme, že rozepneme 
dveřní spínač S2 (zavřeme dveře). 
Tranzistor V1 se zavře a kondenzátor 
Cl se začne vybíjet přes rezistory R3 
a R7 (zatím neuvažujeme tranzistor 
V2) a přechod báze-emitor tranzisto-
ru V3, který je tedy stále otevřen. Se 
zmenšujícím se napětím na konden-
zátoru Cl se pozvolna zavírá tranzis-
tor V3 a tedy i tranzistor V4 a žárovka 
Z1 přecházi od piného svitu do stavu 
úpiného zhasnutí. Je zřejmé, že po-
kud bychom otevřeli a opět zavřeli 
dveře v době, kdy žárovka ještě ne-
zhasla, dobije se kondenzátor Cl 
a tedy se obnoví délka svitu žárovky 
(obvod nenese charakter monostabil-
reo klopného obvodu). Tranzistor V2 
spolu s rezistory R4, R5 a R6 tvoří 
obvod zkracujici délku svitu žárovky 
po zavření dveří. Svorka C ve sché-
matu je totiž připojena k zapalováni, 
a to tak, aby po otočení kličku do po-
lohy rozsvícených kontrolek bylo na 
svorce C napětí +12 V. Tím se přes 
R5 otevře tranzistor V2, takže se kon-
denzátor Cl vybíjí i přes rezistor R4. 
Abychom mohli navrhnout hodnoty 
součástek nabíjecího a vybíjeetho 
obvodu, musíme sestavit příslušné 
obvodové rovnice a z nich pak vypo-
čítat příslušné obvodové prvky. Pro 
náš obvod si zavedeme následující 
zjednodušeni: a) tranzistory V1 a V2 
nahradíme ideálním spínačem, b) 
vzhledem k velkému odporu rezistoru 
R7 neuvažujeme impedanci přecho-
du báze-emitor tranzistoru V3. Nabí-
jecí a vybljecf obvod pak můžeme 
znázornit schématem na obr. 2. 

Text mt = M u spínače S1 specifiku-
je, že v relativním čase t= 0 se tento 
spínač rozpojí. Takový jev v obvodu 
bývá nazýván přechodovým dějem 
prvního řádu (obvod obsahuje jeden 
akumulační prvek, kterým je zde kon-
denzátor Cl). Přechodový děj v obvo-
du je obecně spjat s připojováním, 
resp. odpojováním zdrojů, zátěží apod. • 

Hledejme časový průběh napětí na 
vybíjejícím se kondenzátoru Cl přes 
rezistory R3 a R7 po rozpojeni spína-
če 61. V čase t = O nechť je napětí na 
Cl (tzv. počáteční podmínka) v nazna-
čené napěťové orientaci u01 (0) = 
(kondenzátor je nabit; nabil se v čase 
< 0, kdy byl spínač S1 spojený). Te-

I= 

Obr. 2. K návrhu 
nabljeciho a vybijecfho obvodu 

R7 
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oreticky trvá přechodový děj nekoneč-
ně dlouho, ale v praxi se uvažuje, že 
přechodový děj odeznI po t= 3t, kde 
z = (R3 + R7)C1 (časová konstanta 
obvodu). Matematický popis obvodo-
vých veličin (napětí, proud) takového 
obvodu je dán řešením lineárnl dife-
renciální rovnice 1. řádu, jejíž řešení 
je tvořeno součtem homogenní slož-
ky x0 (t) a partikulární složky xp(t). 
Homogenní složka, která popisuje 
chování obvodu po dobu přechodové-
ho děje, je dána řešením zmiňované 
diferenciální rovnice s nulovou pravou 
stranou (řešíme např. nalezením ko-
řenů tzv. charakteristického polyno-
mu) a je obecně rovna: 

xo(t)= K•e 

kde konstanta K se vypočte z přísluš-
ných počátečních podmínek v obvo-
du. Partikulární složka řešení nese 
charakter budicích veličin v obvodu 
a udává velikost hledané obvodové 
veličiny po odeznění přechodového 
děje. V našem případě jezřejmš parti-
kulární složka uci (x) = 0. Metodou 
uzlových napětí sestavíme pro obvod 
na obr. 2 a t > 0 obvodovou rovnici: 

duo' uci (t) duci 
Cl•—+—=RC1—+ucj(t)=0, (1) 

dt R dt 

dur 
kde --=1 značí 1. derivaci napětí na 

dt 
C1 podle času a R = R3+ R7. Řeše-
ním (1) získáme: 

_ t 
uci(t)= uo(t)+up(t)=K•e ire]. (2) 

Uplatněním počáteční podmínky 
pro napiti na Cl a jejím dosazením 
do (2) pro t= 0 dostaneme pro kon-
stantu K = Ucc a tedy: 

u01 (t) = ucc •o-u•ci. (3) 

Časový průběh proudu ici (t) (po-
třebný např. pro výpočet napětí na R3) 
lze získat derivací vztahu (3) podle 
času. Logaritmováním vztahu (3) 
můžeme určit čas lxvyb, za který se 
zmenší napětí na kondenzátoru na 
velikost Lly: 

txvyb = (R3+ R7)•Cl•irl(UCC • ) (4) 
Ux  

Analogickým způsobem bychom 
mohli získat časové průběhy pro pře-
chodový děj, který nastane po sepnu-
tí spínače S1. Počáteční podmínka 
bude nynf uci (0) = 0, partikulární slož-
ka řešeni bude rovna Ucc. Dostane-
me: 

uC1(0= UCC • 1 -R3tC1 (5) 

a doba txmb za kterou se napětí na 
C1 zvětší z 0 na Ux, je 

tXnab - R3 C1 In(  Ucc  
Ucc - Ux ) • (6) 

Odvozené návrhové vztahy (4) 
a (6) poslouží k výpočtu odporů R3, 
R4, R7 a kapacity Cl. Zvolíme dobu 

35 s pro konečnou velikost na-tXvvb = 
piti Ux = 0,7 V. Začneme návrhem 

rezistoru R7, protože jeho odpor ko-
responduje se zátěží spínanou tran-
zistorem V4. V našem případě je zá-
těží žárovka Z1 s příkonem Pz= 10 W 
při svorkovém napětí Us= 12 V. Od-
por vlákna žárovky je 

Us2   . 
Rz = -144 =140, 

Pz 10 
proud kolektoru tranzistoru V3 (a tedy 
i velikost proudu báze tranzistoru V4) 

je 

IC V3 

UCCHUCES V4i 12-16  
Rz  

- 14 -0 74 mA 
liziě V4 1000 OE 

(pro jednoduchost předpokládáme 

v41 = v4 ). Vzhledem k tomu, że 
tranzistor V4 má ve struktuře paralel-
ně ke každému přechodu B-E integro-
ván rezistor (viz katalogový list), je po-
třeba uvažovat proud větší. Výpočtem 
zjistime, že celkový proud bude 

lc v3 =0,9 mA. Odpor rezistoru R7 je 

pak 
UC V1 -UBE V3 h 

"21EV3 = 
iC va _ 

_ 11,8 - 0,7 100 -1 mš). (7) 
0,9.10-3 

Dosazením známých hodnot do (4) 
[zanedbáme velikost R3 proti R7, 
i když by bylo možné řešit soustavu 
rovnic (4) a (6) pro neznámé R3 a Cl 
a zvolenou dobu tx„b = 0,2 sa napě-
tí Ux = 10 V] určíme kapacitu Cl a vy-
bereme 10 pF/25 V. Z rovnice (6) 
dostaneme R3 = 10 kn. Vztah (4) po-
užijeme i pro výpočet odporu rezisto-
ru R4, který slouží k rychlejšímu vybi-
tí C1 v případě sepnutí zapalování. 

Věnujme se výběru tranzistoru V4 
z hlediska jeho výkonového zatížení. 
Tranzistor musí být schopen vyzářit 
do okolí ztrátový výkon 

PV4 = UCE V4 1c.v4 +UBE V4' 18 V4 a 

UCE V4 ' iC_V4 , 
přičemž nesmí být překročena oblast 
bezpečného provozu (viz katalogový 
list). Na konstruktérovi je, aby zajistil 
účinný odvod tepla ze součástky. Vy-
bereme např. TIP126 (příp. TIP125, 
127). Z hlediska výkonového zatížení 
TIP126 nenf vhodné volit neúměrně 
velkou kapacitu Cl (a tedy prodlužo-
vat dobu svícení po rozepnutí dveřní-
ho spínače). Pracovní bod ve výstup-
n í charakteristice /c= f(UcE) se 
přesouvá z oblasti saturace do oblas-
ti uzavření, kdy se proud /c zmenšuje 
z maxima k nule a napětí UcE se zvět-
šuje ze saturačniho napětí na Ucc. 

Změna napětí UcE v4 za určitý časo-
vý interval je větší než změna proudu 

lc v4 a ztrátový výkon na tranzistoru 
V4 během jeho vypínání krátkodobě 
převýší ztrátový výkon saturovaného 
tranzistoru V4. Pro žárovku 10 VV je 
vhodná vypočtená kapacita konden-
zátoru Cl = 10 pF. Odstavec Simula-
ce obvodu přináší grafy vybraných 

průběhů, mezi nimiž je i diskutovaný 
průběh ztrátového výkonu na tranzis-
toru V4. 

Ukažme si pro zajímavost, jakým 
způsobem se navrhují chladiče pro 
odvedení přebytečného tepla ze sou-
částky [1]. Návrh chladičů je založen 
na analogii elektrických a tepelných 
veličin, kdy elektrickému napětí odpo-
vídá rozdíl teplot, elektrickému odpo-
ru odpovídá tepelný odpor a elektric-
kému proudu odpovídá ztrátový výkon 
(tepelný tok) mezi dvěma misty tepel-
ného obvodu. Diky této analogii mů-
žeme při řešení tepelných obvodů 
používat postupy, které známe z teo-
rie elektrických obvodů. Tepelné od-
pory součástek (tepelný odpor mezi 
polovodičovým substrátem a pouz-
drem, mezi pouzdrem a okolím) 
a další parametry týkající se tepelné-
ho namáhání součástky (maximální 
teplota substrátu apod.) udávají vý-
robci ve svých katalogových listech. 
Nejprve si všimneme případu, kdy ne-
použijeme přídavný chladič a zajímá 
nás otázka, jak velký ztrátový výkon 
součástka bez přídavného chlazení 
snese. Z katalogového listu TIP126 
zjistíme, le maximální přípustná tep-
Iota substrátu je time°, = 150 °C, tepel-
ný odpor substrat-pouzdro je Rup = 
= 1,92 KM, tepelný odpor substrat-
-okolí Rtja = 625 K. Ve všech ná-
sledujících příkladech uvažujeme tep-
lotu okolí ta= 25 °C a napájení ze stej-
nosměrného zdroje. Maximální 
ztrátový výkon bez přídavného chla-
zení je: 

tjmax - ta _ 150-25  
- 2 Ft W. / 4max = 62,5 

Odpovídající teplota pouzdra součást-
ky: 

tp = ta+PV4maxOE(Rtja - R tjp) = 

= 25+ 2.60,58 =146 °C 

nebo též rovnicí: 

tp= tjmax -PV4max'Rep = 

=150- 2.1,92 =146 °C. 

Všimněme si, že není potřeba pře-
počítávat °C na K a naopak (teplotní 
rozdíl v Kelvinech a ve stupních cel-
sia je stejný). Stejným postupem vy-
počteme teplotu pouzdra tranzistoru 
V4, který spíná 10 W žárovku: 

tp ta ±UCES_V4 '/C_V4 • (Rtja - Rtjp)a 

= 25 + t6 • 121-41'6 60,58 a 97 °C . 

Ačkoliv z výpočtu plyne, že pro ten-
to příkon žárovky není potřeba použit 
přídavný chladič, vzhledem k obr. 6 
a pro zajištění rezervy ve schopnosti 
součástky se uchladit (např. zvýšená 
teplota v autě) budeme uvažovat ztrá-
tový výkon Pv4 = 3 W a tedy i použiti 
přídavného chladiče. Návrhovým kri-
tériem nechť je maximální teplota 
pouzdra tranzistoru V4 t = 70 °C. 
V tepelném obvodu je paralelně k Rtp, 
připojen tepelný odpor chladič-okolí 

.01••••• 
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Rea. Celkový tepelný odpor paralelní 
kombinace označme Rt a platí 

t -t 70-25 
R = -15 °C/W. (8) 
t PV4 3 
Jednoduchým výpočtem dospěje-

me ke vztahu pro tepelný odpor chla-
dič-okolí: 

R, R, 15.60 58 
R -L20°Ch.A1. (9) tra Re„-Rt 60,58-15 

Vypočtený tepelný odpor chladič-
-okolí bychom měli ještě korigovat 
odečtením tepelného odporu mezi 
pouzdrem a chladičem (respektování 
případných izolačních podložek, pou-
žití silikonové pasty pro menši tepel-

ný odpor apod.). Podle tepelného 
odporu stanovíme vhodný chladič 
[z katalogu chladičů, kde bývají i pří-
slušné grafické závislosti, např. závis-
lost zvýšení teploty chladiče (pouzd-
ra, zanedbáme-li tepelný odpor 
pouzdro-chladič) nad teplotu okolí na 
ztrátovém výkonu a parametru udá-
vajícím hledané rozměry chladiče], 
případně můžeme použít empirických 
vztahů pro výpočet tepelného odporu 
pro deskový chladič, odkud pak zís-
káme potřebné rozměry desky, viz 
např. [1]. 

Materiály, z nichž jsou součástky 
vyrobeny, mají určitou tepelnou kapa-

Tab 1. Simulace zpo±dovače pro vnitřní osvětleni v automobilu 

ver 23.7.09, Lukas Fritsch 
soubor sim230709.cir (obr. 3) 

VI 1012 
Vdir 20 12 pulse (12 0 5s 2ns 2n 
;pocatecni napeti va, spickove vb 
‚model pnpuni PNP BF=100 
.model npnuni NPN BF=100 
.model pnpvyk PNP BF=10 
Q1 4 3 1 pnpuni 
R1 1 2 10K 
R2 23 1MEG 
vicV1 450 
R3 5 6 10k 
Cl 6 0 10u IC.40 
R4 5 7 10k 
Q2 7 8 0 npnuni 
R5 8 0 100K 
R6 8 0 10K 
R7 5 9 1MEG 
Q3 1090 npnuni 
Q4a 14 10 11 pnpuni 
Q4b 14 11 12 pnpvyk 
R4a 10 11 8k 
R4b 1112120 
Lz 1 13 lm 
Rz 12 13 14 
vIcV4 14 0 0 
.op 
.tran 100ms 40s Os 
.plot tran v(2) v(4) v(6) v(12,14) 
.plot tran i(vIcV4) 
.plot tran dvIcV4)*v(12,14) 
.options nopage 
.print tran v(12,14) i(vIcV4) >data 
.end 

;napajeci zdroj 
s 5s 40s) ;ridici zdroj napeti simulujici dverni spinac 
, pocatecni doba s va, tr,tf, sirka vb, T 

;modely tranzistoru a definice h21 E 

tranzistor V1 

;ampermetr, med lc V1 

;je-li R5 mezi uzly 8,1->sepnuta spinaci skrinka 

;Darlington V4 

;zarovka U=1 2V, P=I OW, Lz pouze odhad 

;ampermetr, med lc V4 

;tranzientni analyze od 0 do 40 s s krokem 100 ms 
•vykresleni casovych prubehu 

ztratovy vykon na V4 
potlaceni strankovani v prikazu print 

.dat presmerovani vystupu do souboru data.dat 

Vd Ir 

Obr. 3 
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Upravené schema zpožclovače pro potřeby simulace 

citu (součástka se musí ohřát). Tep-
Iota proto směřuje k vypočtené koneč-
né teplotě podle exponenciální závis-
losti (lze pracovat s diferenciálními 
rovnicemi podobně jako u výše roze-
braného přechodového děje). Podle 
charakteru buzení (např. obdélnlkové 
impulsy) se koriguji hodnoty ztrátové-
ho výkonu na součástce vypočtené-
ho pro stejnosměrné buzení. 

Simulace obvodu 

Díky programům, v nichž lze pro-
vádět simulace elektronických obvo-
dů, můžeme sledovat chování těchto 
obvodů drive, než je fyzicky realizuje-
me, což může přinést úsporu mate-
riálu i času v případě, že jsme v ob-
vodu přehlédli nějakou chybu v jeho 
koncepci. Jedním z velice rozšířených 
a oblíbených programů pro simulace 
je PSPICE. Ve verzi 5.0a je volně šiři-
telný, free" verze mä omezený počet 
součástek a uzlů v simulovaném 
obvodu. Program se spoušti pod 
MS-DOS (ve Windows v simulátoru 
MS-DOSu). Dale je možné si vyzkou-
šet omezenou verzi WinSpice, která 
je, jak už název napovídá' aplikací pod 
Windows. VeWinSpice byl simulován 
i tento obvod. Není zde účelem popi-
sovat, jak se v těchto programech pro-
vádí definice zapojení obvodu pro si-
mulaci, konfigurace simulaci apod. 
Potřebné informace čtenář nalezne 
např. v [2]. V tab. 1 je výpis simulač-
ního souboru pro obvod zpoždovače; 
čtenář si může po přepsánt výpisu (lze 
použít jakýkoliv textový editor) zkou-
šet simulace např. za jiných podmí-
nek v obvodu. Na obr. 3 je upravené 
schema zpoždovače pro potřeby si-
mulace (jsou přidány ampérmetry, čís-
la uzlů, přejmenovány reference na 
součástky apod.). 

Na obr. 4 a 5 jsou vyneseny časo-
vé průběhy napití a proudu ve vybra-
ných místech v obvodu. V čase t= 5 s 
se sepne dveřní spínač a v čase 
t = 10 s se spínač rozepne. Vidíme, že 
chováni obvodu odpovídá popisu 
v předchozím textu. Obr. 6 představu-
je časový průběh ztrátového výkonu 
na tranzistoru V4. Data ze SPICE si 
můžeme vyexportovat (příkaz .print 
a přesměrování do souboru) a např. 
v Excelu s nimi dále pracovat. 

Instalace do automobilu 

Ph hledání vhodného mista pro 
umístění desky s plošnými spoji, jejíž 
příklad je uveden na obr. 7, bereme 
ohled na to, že tranzistor V4 během 
činnosti zpožd'ovače uvolňuje teplo. 

Po vymontování svítilny zjistíme, 
který kabel vede ke dveřním spína-
čům. Tento kabel odpojíme od svítil-
ny a připojíme jej na svorku B zpož-
crovače. Kontakt na svítilně, od nějž 
jsme odpojili kabel ke dveřním spína-
čům, propojíme se svorkou E. Dale si 
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připravíme napájení (+12 V, svorka D), 
kostru (svorka A) a na svorku C ph-
vedeme příslušný vodič (viz výše) od 
spfnacf skříňky. Zkontrolujeme funkč-
nost obvodu a míru ohřevu tranzisto-
ru V4. Dokončíme instalaci. Pro pře-
hlednost je na obr. 10 uvedeno ještě 
propojovací schéma. 

Seznam součástek 
(platí pro schéma na obr. 1) 

R1, R3, R4, R6 
R2, R7 
R5 
V1 

58 60 

Obr. 4. 
časové průběhy 

napětí ve vybraných 
uzlech obvodu. 

Např. průběh v(6) 
představuje napětí 
mezi uzly 6 a 0 

(kostrou); čísla uzlů 
odpovídají obr. 3. 

Obr. 5. 
Časový průběh proudu 
měřeného ampérmet-
rem VIcV4 na obr. 3 
(velikosti odpovídá 

kolektorovému proudu 
pro Darlington 04) 

Obr 6. 
Časový průběh 

ztrátového výkonu na 
Darlingtonu V4 

V2, V3 BC847B 
V4 TIP126 • 
Cl 10 pF/25 V 
chladič [výběr podia použití žárovky 
a pomocí vztahů (8), (9)] 

[1] 

10 kÇ2 (SMD 0805) 
1 MŠ2 (SMD 0805) [2] 
100 KO (SMD 0805) 
BC857B 

Literatura 

Fukátko, J.; Fukátko, T; Šindelka, 
J.: Teplo a chlazeni v elektronice. 
BEN — technická literatura, Praha 
1997. Vydáni první. ISBN 80-
86056-24-4. 
Krejčifik, A.; Burian, Z.: Simuluj! 
BEN — technická literatura, Praha 
2001. ISBN 80-7300-005-9. 

Obr. 10. 
Propojovací 
schéma 
Režimy: 

2 - stint trvale 
3 - nesvítí 
4 - svátá 
sepnutém 

dveřním spínači 

Dveănf 

spínač 

Obr. 7. Deska s plošnými spoil 
stmívače v měřítku 1:1 

(32,4 x 22,4 mm) 

Obr. 8 a 9. Osazení desky 

Spínané zdroje pro napájeni 
a ochranu USB portů 

K novinkám firmy Texas Instru-
ments (www.ticom) patří rovněž dva 
noví obvody TPS2500 a TPS2501, 
které obsahují spínaný zvyšující mě-
nič s omezením výstupnfho proudu 
včetně spínače. 

Spínaný zdroj pracuje typicky 
s kmitočtem 1 MHz a vytvoří při účin-
nosti přes 94 % ze vstupního napětí 
1,8 Važ 5,25 z baterií (jeden článek 
Li+, tři články NiCd, NiMH, alkalické) 
nebo stabilizovaného zdroje např. 
3,3 V výstupni napětí 5 V. Omezeni 
Wstuprilho proudu je programovatel-
né vnějším rezistorem v rozsahu 130 
až 1400 mA. Ze zdroje s jediným 
TPS250x lze napájet dva USD porty. 
Navíc lze získat ještě přídavné napětí 
5,1 V. Při vstupním napětí 3 V však 
musí být celkový odběr z obou zdrojů 
menši než 1150 mA. Použití nových 
obvodů přináší výraznou úsporu mís-
ta i nákladů v bateriově napájených 
přístrojích. Rozdíl mezi oběma typy je 
v možnosti ekonomického provozu 
(Eco-mode) při malé zátěži v případě 
obvodu TPS2500. Obvody jsou dodá-
vány v pouzdře SON-10 s rozměry 
3 x 3 x 0,9 mm. 

JH 

New synchronous OC/OC boost converter 

with integrated current-limiting switch 

114,! 

\m„,er 
OE ti 

Power 
Management 
TPS2500 

koltxAs Insušurame 

ibULS INSTRUMENTS 
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Předzesilovač pro gramofon 
s magnetodynamickou přenoskou 

Ing. Petr Jeníček 

Předzesilovač slouží k předzesilení signálu z dnešních i star-
ších gramofonů vyšší kvalitativní třídy, které vlastní předzesilovač 
ve většině případů nemají. Díky použití konektorů CINCH ho lze 
jednoduše propojit s domácí audiosestavou (linkový vstup). Při 
propojení se vstupem LINE-IN zvukové karty počítače může po-

sloužit také k digitalizaci oblíbených gramofonových desek. 

Popis funkce 

V zapojeni (obr. 1) je použit dvou-
stupňový tranzistorový zesilovač v za-
pojení se společným emitorem s kmi-
točtově závislou zápornou zpětnou 
vazbou z kolektoru T2 do emitoru Ti. 
Zesílení je tak velké, aby bylo možné 
výstup tohoto zesilovače připojit na 
vstup zesilovače určený pro krystalo-
vou přenosku. 
V obvodu zpětné vazby je zapojen 

korekční článek R8, R9, C4, C5, který 
spolu s rezistorem R4 určuje zesílená 
a tvar kmitočtové charakteristiky celé-
ho zesilovače. 

Proud tranzistory je volen úmyslně 
dosti malý, aby měl zesilovač malou 
spotřebu a nízký šum. Zapojení lze na-
pájet například z ploché baterie 4,5 V 
nebo ze 4 ottekovýcha článků. Podob-
ný zesilovač je možno postavit 
i s operačním zesilovačem, ale tako-
vý OZ, který by nízkým šumem, ma-
lým napájecím napětím a proudem 
předstihoval toto zapojeni, bude zna-
telně dražší. 

Důležité součástky 

Rezistory R8, R9 a kondenzátory 
C4, C5 ve zpétnovazebním obvodu je 
třeba vybrat nebo poskládat s přes-
nost( 2 %, abychom dodrželi správný 
tvar kmitočtové charakteristiky. Např. 
rezistor R8 3,98 kn může být sesta-
ven sériovým zapojením rezistorů 
3,92 kn a 62 n s tolerancí 1 %. Na 
místě C5 (67,6 nF) použijte konden-

Cl 

0 - 1 
vstup 4u7 

ONO ONO ONO 

zátory 68 nF, které vyberete tak, aby 
vyhověly toleranci 2 %. C4 (18,8 nF 
je sestaven paralelnim spojením kon-
denzátorů 18 nF a 820 pF. Ostatní 
součástky mohou být s obvyklou to-
lerancí, tj. rezistory 10 %, kondenzá-
tory 20 %. Tranzistory by měly mít vel-
ký proudový zesilovací činitel h2./, 
a malé šumové číslo. Osvědčily se 
KC509 (vyrábělo TESLA), ze součas-
ně dostupných vyhoví např. BC550C. 

Konstrukce 

Na desce je zapojeni z obr. 1 dva-
krát. Označená součástek pravého 
kanálu je o 10 vyšší. Aby se do vstu-
pu indukovalo co nejméně brumu, 
musí být plocha smyčky vstupního 
okruhu, tvořená konektorem CINCH 
(vstup+GND), vstupem (Cl, T1, R4, 
C2) a rozdvojeným koncem kabelu od 
přenosky, co nejmenší. Tyto součást-
ky musí být natěsnány blízko k sobě. 
Při osazování nejdříve připájejte pro-
pojku PR1. Místo propojky Si může-
te připájet spinač pro odpojení zapo-
jení v době, kdy jej nevyužíváte. 

Oživení 

Obvod připojíme ke zdroji tak vel-
kého napětí, se kterým ho později 
budeme provozovat. Trimry P1 a P11 
nastavíme na kolektorech T2„T12 
napětí o 0,25 V větší, než je polovina 
napájeclho napětí Při napájení 6 V to 
bude 3,25 V, při napájení 4,5 V to je 
2,5 V. Osciloskopem se ujistíme, zda 

10u 

C4 C5 výstup 

lana 

C5 

57n5 Obr. 1. 
Zapojeni jednoho 
kanálu předzesilo-
vače pro gramofon 

obvod divoce nekmitá. Nyní by měl 
být zesilovač připraven k použití. 

Seznam součástek 

R1, R11 
R2, R12 
R3, R13 
R4, R14 
R5, R15 
R6, R16 
R7, R17 
RBA, R18A 
R8B, R188 
R9, R19 
P1, P11 
Cl, C11 
C2, C12, C7, C17 
C3, C13 
C4A, Cl4A 
C4B, Cl4B 
C5, C15 
C6, C16 
Ti, T11, T2, T12 
Cinch IN L 
Cinch IN R 
Cinch OUT 

56 kn 
220 kn 
2,2 kn 
100 n 
33 kn 
390 12 
2,7 kn 
3,92 kn, 1 % 
62 n 
47 kn, 1 % 
150 kn, TP 008 
4,7 pF/50 V 
100 pF/10 V 
220 pF/16 V 
820 pF 
18 nF, MKT 5 mm 
68 nF, MKT 5 mm 
10 pF/16 V 
KC509 (BC550C) 
bílá zdířka do DPS 
červená zd. do OPS 
stereo zd. do OPS 

Předzesilovač ve formě stavebnice 
(PT014) nabízí firma TIPA. 

Obr. 2 a 3. Deska s plošnými spoji 
předzesilovade a rozmístění součástek 
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Porozumíte zabezpečovací technice 
Předvedeme vám, jak ji montovat 

Podíváte se mobilem, co vyvolalo poplach 

Predstavime možnost připojení na pult 

Přezkoušíme vaše znalosti 

Poradíme, jak získávat zákazníky 

Poskytneme nonstop poradenství 

Pomůžeme s propagací 

Prodloužlme záruku na výrobky 

Pozveme vás do rodiny Jablotronu" 

Autoalarmy a příslušenství 
jednodenní kurz pro začátečníky i pokročilé 

Představíme vám výrobky určené do aut. Nail 
vlajkovou lodí je GSM/GPS hlídacl o lokalizační 
systém ATHOS. Popíšeme vám jeho funkce, instalaci 
a programování (včetně pohodlného dálkového pří 
stopu z mobilního telefonu nebo Internetu). Dozvíte se, 
jak zjistit na dálku polohu auto, ole také jak jej zablo-
kovat mobilním telefonem. Představíme vámi možnost 
střežení vozidel pultem. Uvidite, le no-A autoolarm 
dokáže i víc: bezdrátově hlídat garáž či karavan, mo-
nitorovat pohyb vozu, sestavovat za vas knihu jízd, 
dálkově ovládat spotřebiče v autě a nabízii signál pro 
navigaci prostřednictvím bluetooth. 

Vysvětlíme vám, ¡aké druhy dalších alarmů 
a detektorů se používaji k hlídáni out a jak fungují. 
Jak si usnadnit instalaci pomocí CAN-BUS převodníku. 
Představíme možnost dodatečné instalace centrálnich 
zámků včetně dálkového ovládáni. 

Atraktivním doplňkem jsou i parkovaci senzory 
a kamery pro snadnější couvání. 

Poradíme vám, jok jednat se zókozniky o jak je 
ziskávat. Nabídneme vám podporu při propagaci va-
šich služeb, ale také nonstop poradenství a přístup do 
montážní databáze Autoforum. 

Kurz je určen především pracovníkům auto-
servisů, technikům a autoelektrikářům. 

Elektronické zabezpečení budov 
dvoudenní kurz pro začátečníky 

Tento kurz je „kuchařkou*, jak začit s montáží 
zabezpečovací techniky. Zorientujeme vás v platné 

a  Termíny kurzů únor - červen 2010 ell 

Datum !Arita Název kurzu 

23. - 24.2. Praha El. zabezpečení budov 

25.2. Praha OASiS a novinky 

16. - 19.3. Košice kurzy K1 až K3 — možná účasti z ČR 

22.3. Brno Autoalarmy a phslušenstvi 

23. - 24.3. Brno El. zabezpečeni budov 

25.3. Brno OASiS a novinky 

8.4. Jablonec n. N. OASiS a novinky 

20. - 21.4. Praha El. zabezpečeni budov 

22.4. Praha OASiS a novinky 

18.5. Praha Autoalarmy a příslušenství 

19. - 20.5. Praha El. zabezpečeni budov 

21.5. Praha OASiS a novinky 

15. - 18.6. Žilina kurzy K1 až K3 — možná účasti z DR 

22. - 23.6. Praha El. zabezpečení budov 

Brno: 
Dele, tel.: 547 241 849 
Binadora, tel: 545 270 562 
Ceske Budejovice: 
fled, tel • 608 578 636 
Hradec Kralove: 
Elsycohodatel.:495 522 041 
Humpolec 
rtech, tel 774 651 475 
Chomutov 
Okénko, tel.: 474 621 004 
Jablonec nad Nisou: 
felmo, tel :483 359 138 

legislativé o doporučíme vám, jak správné postupovat 
při zakázce. Vysvětlíme principy detektorů, ústředen 
a ostatních prvků. Na vzorcích předvedeme instalaci, 
nastavování i testování. Dozvíte se, kam se který prvek 
hadí, čemu se vyhnout a jak v praxi předcházet pro-
blémům. 

Seznámíme vás s klasickými drátovými systémy, 
ale také s profesionálním bezdrátovým systémem 
OASiS. Vysvétlíme, jak komunikuji prvky mezi sebou 
i jak je systém spojen s okolním světem (GSM, Inter-
netern či telefonní sítí). Ukážeme vám, že bezdrátové 
detektory registruji nejen pohyb, ale současně fore-
grafují a snímky posílali majiteli či hlídací agentuře. 
Systém dokáže střežit, ale také řídit topení, ovládat 
garcížová vrata a jiné spotřebiče. Uvidíte, jak snadno 
lze nastavit vlastnosti počítačem i možnost dálkového 
servisu (mobilním telefonem nebo Internetem). 

Dozvíte se, co poskytujeme montérům, jok je pro-
dlužována záruka, nabídneme yam 24hod. poraden-
ství, bezplatný servis a podporu při propagaci vašich 
služeb. Dostanete také „Marketingovou kuchařky jak 
získávat zakázky." 

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

OASiS a novinky v sortimentu 
jednodenní kurz pro středně a více pokročilé 

Rozšíříme vaše znalosti sortimentu Jablotronu. 
Představíme nové „vychytávky" hybridního systému 
OASiS jak pro střežení, tak i pro řízeni jiných spotře-
bičů o regulaci topeni. To vše umožňuje náročným 

zákoznikům řídit a sledovat 
dům z mobilu o internetu. 

Dozvíte sé o projektu 
OK01, který ¡ako jedi-
ný na českém trhu nabízí 
pinohodnotné střeženi pul-
tem centrální ochrany no půl 
roku zdarma. Připojení 
na pult zrealizujete jediným 
stručným telefonátem. 
Vyzkoušíte si kamerový de-

tektor pohybu, který zaslá 
fotografie z místa poplachu. 
Novinkou je také unikátní 
snímač pohybu, který spo-
lehlivě eliminuje zachyceni 
domácích zvířat. 

Ukážeme vám novou 
ustiednu JA-83K, která 
nabízi al 32 drátových 
smyček. Seznámíme vás 
s novým SW Mink pro 
správu systémů z počítače, 

ale také se SW aplikaci OASiS pro iPHONE. 
Praktickou novinkou je universální GSM ovládač o hlek-
sič „David" GD.04. 
V kurzu je vyhrazen značný prostor dotazům 

a náriétirm. 

Kurz je určen absolventům předchozích školení 
(starší osvédčení Jablotronu vám bude prodlouženo) 
a novým siřednä pokročilým technikům. 

Bonus pro účastníky kurzu 

Máte-li koncesovanou živnost sk. 314 (Poskytavá-
ni technických služeb k ochraně majetku a osob) a 
platný certifikát z objektového školení JABLOTRONU 
ALARMS získáváte bonus: možnost nákupu sady EZS 
Jablotron OASiS JK-82 v hodnot  lá 100; Kč bez 
DPH za poloviční cenu (8. 8 050,- Kč). Bonus může 
každá firma uplatnit pouze jednou. 

Soda obsahuje: ústřednu JA-82K s GSM kornuni-
kátorem, bezdrátovou klávesnici, bezdrátové delekto-
ry pohybu a otevření dveří, bezdrátovou vnitřní sirénu, 
dálkový ovládač a bezdrátové zvonkového tlačítko. 

Cenovä zvýhodněná sada vám umožní osahal 
si OASiS v praxi a novic tak získáte ideální možnost 
ukázat zákazníkovi to, co mu můžete namontovat. 
Sadu si však také můžete instalovat kdekoliv vás no-
padne. Objednávky po školení zasnejte na adresu 
havelgablotron.cz. Tuto nabidku můžete využít 
po dobu platnosti vašeho certifikátu (3 roky). 

Písemný test na závěr kurzu 

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

Jak se do kurzů přihlásit? 

Elektronicky se můžete přihlásit na 
vvebové stránce www.jablotron.cz. .47%•-
Další informace ke všem nabíze-

ným kurzům získáte na firemních 
internetových stránkách, no telefonu 
483 559 991, paní Michaela 
davo¡ski6 fax. 483 559 993, 

nebo skoleni@jablotron.cz JABLOTRON 

Ko lovy Vary: 
J. [bonnet, tel.: 355 328 979 
'Corvine': 
Kg k Norm, tel.: 596 345 098 
Ko in: 
CT Senn, tel.: 321 723 358 
Litoméřice: 
Eurosys s.s.s., tel.: 416 737 300 
Loděnice: 
Radial POLCAR, tel.: 604 821 306 
Mladá Boleslav: 
AxlElectron„ tel.: 326 733 485 

Most: 
RSA Soksun, tel.. 476 709 786 
Olomouc: 
Josef Kan es, toi,: 585 412 742 
Petr fido, tel.: 707 345 845 
Ostrava: 
1119-71orlino, tel.: 596 110 015 
Pardubice: 
Elm) Iroditel. 466 535 423 
Plzeň: 
J. Roud, tel.. 371 121 318 
Teplice: 
RSA So-sun, tel.: 417 577 924 

Ústí nod Lobem: 
Okenko, el.: 475 501 610 
Valašské Meziříčí: 
ADlovo, tel.: 571 627 814 

Praha: 
Ad Election., tel.: 266 312 043 
neck, tel.: 267 021 212 
Clank°, tel.: 773 174 461 

111131.0TRON MARKS o.s., Pod Skelkou 33 
466 01 Jablonec nod Nisou 

tel.: 483 559911, fox: 483 559 993 
prodej@jobloPon.a 
www.joblalman 

Dovozce no Slovensko: 
tablets« Slovakia s, r. o. , Nina 

Tel.: .42141-5640264 

ersomonersessisoalWeiveree 



6524P  5K8-PC  
Elektronková notice oktal, 
plastová, do PCB 

Dvojitá trioda s proměnnou 
stimostf, VF a NF 
zesilovač 
napětí. 

TOR-S-Apollo 3810 
Salim nabóecí halogenová, žárovka 5,5 W, aku 6V/ 4Ah. 
Nabíjeni ze site 230V nebo 2 12V. Odolné provedeni IP43, 
popruh na rameno. Funkce nouzového cisvěteint 

23,50 e 

811A-MP SINO 
Trioda pro VF a NF 
zesilovače výkonu, 
párovaná 
dvojice 1490,4 
e 

ter.;ä4 

MW 5798, 
Inteligentní rychlonablješ NICO/NiMH 2/4 ks akumulatorů 
AM, M, C, 17, 2x9V. Mikroprocesorem :boa logika 
ubezpečuje optimální nabití všech vložených článků. 
Nabljeci proud 800mA; po ink( pub( udržovací nabíjení: 
funkce vybgent po vybiti automaticky přejde na nabljen1 
Indikace stavů pomoci 7 LE ktíštleloignallzace. 
Po dokoupenradaptěru 
(MW 5798 PLUG12) 
lie nabíječ používat 
v automobilu. 

W 103 SOE0C 
Itovýtapi stabllizovaný 15-1B-18-J9-20V/6A, 

2212MOIM. 0G-240 Hie 
Mon zda54 

QMove veibfin 
agervilodnýpillišpeent, 
hosný — 

DVB-T FTA ,17N 
DVB-T přijímač volně šfřených kanálů KÖNIG FTA17. • 
Kompletní lokalizace a podpora C.1 (menu, EPG, teletext). 
2,/ SCART (TV, video), lx digitäInf audio S/PDif koaxiální 
výstup. Střibmé ' T e 
prove/led j,rjr 

árkle- Invwx 

_ 

n te su DVB-T SCART 11 
DVB-T přijímač KÖNIG přímo do SCART zásuvky. MPEG-2 
DVB-T, automatická konverze PAUNTSC, paměť na 1000 
kanálů, 8 odlišných skupin oblfoených, EPG v CJ na 7 dní 
dopředu, český teletext a menu, automatické i ručni 

811A-MO SINO  prohledávárif kanälů, 

Trioda pro VF a NF arj rodičovská ochrana, 

zesilovače výkonu. podpora 
párovaná titulků. 

čtveřice 
711 ' 

2990/ Kt' - automatický čas.s. 3/4.54:2", *OE .-

ELECTRONICS 

DVB-T EMG VISION 
DVB-T přijimač Emgeton Vision 3 přímo do SCART zásuvky. 
Umožňuje gem a záznam (na extern( USD zařizenf) 
digitální TV a rádia, dale přehrávání souborů AVI, MPG, DAT, 
VOD, hudby ve formátu MP3, OGG, WMA a prohlfžení 
obrázků JPG a GIF. Kvalitni' příjem s vysokou citlivostí, 
otočný kloubpro použití u LCD Plasma přirnačiů, OSD v 
čJ, podpora EP 
a teletextu v ŠJ, 
pamét na 900 - 
programü. 

is 989,4 

et - 

r  

d 849 - 

UM 3-OENH2200 EM  
NiMH alannilátor, 1,2V/ 2200mAh „mere«, nfzkéle' 
samovybijeni, komerční provedení 

9-VOLT NIMH200  
NNW aktlátor 9V/ 200mAii„e-keepm, Mike 
samovyb nř, dlouhá 
skladovatelnost 

BP-12VigAh ALG 
Pb akumulator, 'Mont 12V/7,0 Ah 
faston 4 m 

MS5300 
Digitální RLC méřič, 3 5/6 LCD 
displej. RS232. 
Méli indukčnosti v rozsazích 
0,6mH-60H, kapacity v rozsazích 
6nF-6mF a odpory v rozsazich 
600-60M. Součástí dodávky 
jsou měřicí šňůry, propojovací 
kabel pro připojení k PC 
a ovládati software. Multimetr 
je dodáván bez napájecích 
baterii (6x1 5V AAA). 

2290,-* . 

HDS 2062M  
Přenosný digitálni osciloskop 2x60 MHz, 250 MS/s, 
multimetr. Barevný LCD displej s rozlišere 320x240 bodů 
časová základna 5ns-5s/div, 
citlivost 5mV-5V/div, 
kurzory pro snadné 
měření, paint( 6kB/kanál, 
rozhraní RS232 / USG. 

PRODEJNY ZASILKOVÁ SLUZBA A VELKOOBCHOD 

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

ges@ges.cz 

www.geo)9z 
p -fr jr:\ =PRAHA 1; My-slikova 31 222 724 803 CI 

BRNO, Křenová 29 2 543 257 373 ci ges.brno@ges.cz 

t)-eShOP/ OSTRAVA, 28. Moo 273 2596 637 373 lă ges.ostrava@gestz 

4̀1L1/4#110) 
PLZEN, Studentská 55a 2 377 373 311 Fa ges.plzenlhes.cz 

HRADEC KRÁLOVĚ, Habrmanova 14 2495 532 368 NI ges.hradeceges.cz 
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LABORATORNÍ NÁBYTEK VARIOLAB+ 

UCELENÝ SYSTEM NÁBYTKU 
PRO ELEKTROLABORATOŘE A DÍLNY 

• Modularita 
• Moderní ergonomický design 
• Volitelné antistatické provedení 
• 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 1 na zakázku 
• Budoucí rozšiřitelnost 
• Odolné a kvalitnf materiály 

  OEtti 
altlefflOEMBIWWIMPFW 

Další informace a fotografie 
naleznete na 

www.diametrat cz 

LLI1' 

VYŽÁDEJTE SI KATALOG, KTERÝ VÁM RÁDI ZDARMA ZAŠLEME 

d DIAMETRAL spot s r.o., Hrdoňovická 178, 193 00 Praha - Horní Počernice 
tet/fax 2 8192 5939-40, e-mail: info©diametratcz, www.diametratcz « DIAMETRAL 



Přehled • NU DHS TELEVES:' 
- kanalov DVB-T procesory ref .5179 
pčjimače DVB-T signálu se stereo VSB mod. ref. 5044 
- pfijimače DVB-S signálu s CI slotem a stereo VSB mod. ref. 5000 
- transmodulátory DVB-S na FM pro příjem rádia ref.5579 
- transmodulatory DVB-S, DVB-S2 na DVB-T ref.5181 
- transmodulátory DVB-S, DVB-S2 na DVB-C ref.5180 
- transmodulátory DVB-T na DVB-C s IS procesing ref.5556 
- SAT IF/IF trojitý procesor ref.5864 
- stereo BG/DK modulatory ref. 5802 
- širokopásmový zesilovač ref.5075 
- programovací jednotka ref.7234 
- vzdálený monitoring hlavni stanice CDC system ref.5052 
- modem pro vzdálený monitoring (GSM, IP nebo STN) 
- optické systémy pro Sirokopasmový přenos 

DVB-T stanice TELEVES, kanálové procesory ref.5179 

Nové IPTV streamery IKUSI představuji ekonomické řešení multicastoveho vysílání TV 
a R programů v IP sítích. Zdrojem signálu jsou DVB multiplexy nebo AV signal. Jeden 
streamer může generovat až El simultánních programů s individuálními IP adresami. 
Moduly lze kombinovat a celkový počet programů je omezen pouze kapacitou site'. 
Streamery pracují s protokoly UDP nebo UDPIRTP. Příjem je možný pomoci PC nebo 
IP set-top-boxu. Nastaveni a monitoring se provádí pomoci webováho rozhraní. Je 
zajištena 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 

LANTV® televize po IP síti 

, • 0 • • - 

b a  14, 

—7 

IPTV stanice IKUSI do 9" skříni 

DIGITÁLNÍ HLAVNÍ STANICE STAJTKR 

Satelitní hlavni stanice ALCAD 
• digitálni přijímače TINTO 

PŘEHLED PRVKŮ DIGITÁLNÍ STANICE ALCAD: 
satelitel digitální přijem DVB-S programů 

TP-569 - přijimač s CI a stereo BG modulätorem 
- automatické přepínáni mono/stereo/dual 

pozemni digitální příjem DVB-T programů 
TO-559 - nový Aimed FTA se stereo BG modulátorem 

- automatické přepínáni mono/stereo/dual 
transmodulátory QPSK/QAM 

TQ-551 - transmodulátor z QPSK do CAM (VHF/UHF výstup) 
IF procesory QPSK signálu 

UC-221 - dvojitý IF procesar QPSK signálu 

L
primý rozvod DVB-T programů bez konverze pro přijem pomoci set-top-boxů 

ZG-6111601 - kanálový zesilovač pro DVB-T kanál ve VHF pásmu 
ZG-431/401 - kanálový zesilovač pro DVB-T kanál ve UHF pásmu 

, 

kanálové procesory, litiovolna konverze DVB-T kanálu Pozemní hlavni stanice ALCAD 
• • PC-525 - kanálový procesor DVB-T NOVINKA el- nova zesilovače ZG 

an-Leg:nil 

- 

Nabízíme většinu technických řešeni digitální hlavni stanice STA/TKR: 
- přímé zeslleni a rozvod DVB-T signálu pro set-top-boxy (STB) 
- kmitočtovou konverzi DVB-T signálu do UHF nebo VHF pro STB 
-převod DVB-T programů do analogového signálu a jeho modulaci 
- převod DVB-S programů do analogového signálu a jeho modulad 
- konverze IF signálu do jednokabelového rozvodu pro set-top-boxy 
- konverzi DVB-S, DVB-T nebo AV do IP siti (IPTV) 
transmodulace DVB-S,S2/DVB-C, DVB-S,S2/DVB-T, DVB-T/DVB-C 
- optické propojeni hlavni stanice se vzdálenými lokalitami 

• US/. „7.% .7, 
eft 

-••••• 

,'Í).31417.3 1.04 1 

it 7 
..41 1 'OE1Qt3OEÍ -1 1- J 

e ti I I  I I I I /I I II I I II I II  

kHltr„tit eidag, glis[ de die I .1 .1 'at 7j, JO ;Pyre c-. tel .rn pal in 

j. (1=4.4.31"fkre s 

NABIZIME: 
profesionálnl přistup 

9, zdarma technický návrh resent 
většinu komponentů hlavnich stanic stale skladem 
E cenovou nabídku do 48 hodin 
E školeni na montáž hlavnich stanic 

Rovnice 998/6, 691 41 Břeclav, tel/fax. 519 374 090 
e-mail: obchod@antech.cz, www.antech.cz 
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AKČNi CENA UNIVERZALNI 
NailEČIO AV-MP ! 

ZAPOMNĚLI JSTE NĚKDY VZÍT SI NA 
DOVOLENOU NABÍJEČKU K FOTOAPARÁTU 
NERO KAMEŘE? VEM TE SI NA DOVOLENOU 
POUZE JEDNU NABÍJEČKU! POUZE SI 
S SEBOU PSALM REDUKCE 
AKUMULATORŮM uiiÉ PŘIIA0 NA MMII. 
POEM PRO U-ION AKUMULÁTORY 

7F N 
DI POMŮŽEME 

REDUKCE K VAŠ'EMU 
AKUMULÁTORU 

LS2171 - PANASONIC 
L52234 - CANON N11-24* 
L52001 - CANON N11-11., 
LS2046 - CANON N5-4L 
LS2060 - PANA SONI' 
L$2511 - CANON 9P-511,8P-512 •OE 
LS2123 - PANASONIC 9P-511,11P-5 
LS2407 - 02-0P07S,OZ-OPI4S,D2-14SIKOZIPOIMP14,COA-0.1107E,C0A-01114E,COA-DUM 

... A »ONO Mlle! ... 

L1812A,PDR-073,0412,191-1341041-20 

motet CHM, VYHRAZEN): MAMMA PLAT% DO 10.3.2010 NERO DO 
vrntooktei ZAS09. «Me CENY aou Wriest DPW • VVWW.AME.CZ 



"d 140/0 Zásilková služba a velkoobchod: Kosmova 11, 702 00 Ostrava-Přívoz, tel.: 596 136 91 7,18 (7°°-169),fax: 596 136 919 
atjt ar-17, =4"- VIDEO e-mail: hadex@hadex.cz ,http:11www.hadex.cz. Při dodávce nad 3000,- bez DPH neplatite poštovné. 
iheřirtr mom. VW Dobírky i na Slovensko- bližši informace na webu. 

Nahlednete na nasi adresu www.hadex.cz 
do odkazů AKCE a DOPRODEJ ,kde Vám 

aktuálně nabízíme položky 
za nejnižší možné ceny 

MINI DVR,BEZDRATOVĚ KAMERY 
Digitální DVR se vzdáleným přístupem JDR-963 -7858 

Pentaptexió provoz: five sledováni, nahräväni, přehrávání, 
zálohováni, vzdálený přistup p/es LAN. sledováni na PC nebo 
také na mobilních telefonech nebo PDA 
Standard video: PAL1NTSC rozlišeni PAL 720x576pix 
Záznamové medium: HOD max 500GB 3,5 IDE nebo SATA 
Zálohováni: SD karta, HOD, vypalovaška DVD-Opojen( přes USB 
Video vstupy: 4x smyčkovaný vstup (BNC) pro kamery 
podpora PTZ kamer (rozhraní RS-485) 
Audio vstupy: lx linkový RCA 
Video výstupy: lxclisplej 2.5°,1x kompozitní video,1 x S-video 
Záznamová rychlost: D=50fps(PAL), CIF.100(ps(PAL) 
Snimkovä rychlost live: 25fps(PAL), fps.počet snímků/sec 
záznamový rellm: manuälrópfi delekä pohybu,atarmu,šasový 
Vstupy / výstupy alarmu: 4xIN, IxOUT 
Módy zobrazení: celá plocha nebo 4pole, 2x-4x digi zoom 
Ovládáni: IR ovlädaš,předni panel. vIcejazyšné OSO menu 
Kompresní formát: video H.264, audioADPCM (vše. MPEG4) 
Vzdálený přístup: sifove rozhr.10/100Base-TX Ethernet (RJ45) 
protokoty TCP/IP, DHCP, DONS, vzdálený přistup pomoci 
klientského SW, nebo pomoci prohlížeče (I.E.) 

Napájeni: 100-240VAC 7990,4 5990,- od 3ks 

Minialarm s kamerou a DVR JK-015 - kód T930 

Bezdrátová kamera s LCD monitorem 1,5"- kód T838 

Monitor LCD color 1,5" 
(3,81cm) se zvukem 
napájeni: thuVA / adapter 
Rozlišeni 280x220bodů, 
Kontrast 150:1,jas 250cdirrý 
Regulace jasu a hlasitosti. 
Pfijimá *gnat al 3.bezdrat, 
kamer y pásmu 2,4GHz 
Možno použit T828-834. 

Dosah 100m (volný teren)/40m zástavba), roam. 110477x38mm 
Kamera: color CMOS 1/3" 380fádků se zvukem, 6x infra LEO, 
napájeni: 4xAA, vysitaci výkon 10mVV rozměry: 1013x75x4Omm 

Příslušenství: 2x adapter 230V DOPRODEJ MC = 1390,-

PANELOVĚ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE 

Funkce: Minialarm se sirénou, záznamem obrazu i zvuku a 
uložením na intern( SD kartu max.2GB) 
Technické parametry: kamera CCD, rozlišení 420IM, záznam 
v AVI(320x240) 10 sn/sec, nebo fotky v JPEG (640x480), on-
line výstup na monitor, kde se rovnat nastavuje na ON-SCREEN 
menu funkce celého zanzeni. Spouštěni PIR čidlem, detekcí 
pohyou ve snímaném obrazu, nebo obojím. Citlivost PIR:Ettn/120° 
přisvícení IR diodami (svítí pouze za nedostatku svétla).Výstup 
alarmu na sirénu. Vestavěny Li-Ion aku 3,6V/1800mAh pro 
3hod nepřetržitého provozu při zäznamu. Možnost Opojenl 
vnějšího zdroje 5V/1,5A. NNE je SD karta pink nový záznam 
přemazává historii (až 5dnů v závislosti na počtu a deice 
souborů AVI, nebo 15 dnů při nastavení do módu tvorby (reek) 
Příslušenstvh siréna 105dB/m, adapter 51//1,5A, &Oka SD 
karet, kabel k monitoro, di-teak na zed , dálkové ovládáni 
rozm. 125x67x5Omm • Aktól cena do 1.3. MC=2990,-

Bezdrátová kamera s LCD monitorem 2,5"- kód T830 

Monitor: LCD color 2,5° se zvukem a vestavšným akuLl-ion3,6V 

Rozlišeni 480x234bodů, aktivní plocha 49.2x313,1mm 
Kontrastní poměr 150:1. jas 150cd/m, úhlopříčka 63,5mm 
Regulace jasu a hlasitosti, AN vstup I výstup, možno pun 
jako zdroj signálu i monitar.Pfijimä signal 4.bezdrátových kamer 
v pásmu 2,4GHz (CH1-CH4) Jednotlivé kamery je možno 

dokoupit(T828,829.834). Dosah 100m ve volném terénu, 40m 
v zástavbš, rozmary 125x73x3Omm, výklopný stojánek 
Kamera: color CMOS 1/3" 380fádků se zvukem, 12x infra LED 
vysllacl výkon 10mW, rozměry: 43x54rnm, váha 250g 
Přisiušenstvl: 2x adapter 230V pro kameru I ghat, 
kabel AN. aku Li-ion 36V Aker(' renne do I 3 MC=1890,-

Kód 40x4Omm 5% bez korekce nuly MC/VC od 51rs 

OE4L-C44 v 4 IQ 
R059 A-40 50V-
RC60 JL-40 15V= 
R061 JL-40 30V= 
R052 JL-40 3A., (seed boěndu 
R063 JL-40 10Ar, včetně boěnnw 
R064 JL-40 1A-, včetně boěnku 
R065 JL-40 5A= včetně boěnku 

16,411,-
23,415,-
23,415,-
23,-/ 15,-
33 -121 - 
23,4 15,-
29,419.-

R069 JL-40 r uprostřed -10A-0+10Ar, včetně boenfku 25,417,-

Kód 45x45mm 2,5%, s korekci "0" MCNC 3k3 

R020 -MP45 10017A.. RI=2.661c(), do otvoru 038mm 99,4 69,-
R021 MP45 10mA=. R1=220, do otvoru r 38mm-doprodej 10,-
R 22 MP45 3/*, s bošnikendo 61voru 038mm 99,469,-
R 23 M1M5 104-,s bošnóem, do otvoru 038mm 120479.-
R 24 MP45 1011=d předčadndem, do otvoru o138mm 994 69,-
R025 MP45 30V-,s piedradndem, do otvoru s5 38mm 99,4 69.-
R026 MP45 10mA-,s bat:liken do °Ivan( .036Imm-doprodel 18,-
R 27 MP45 10V-1s přediaändem, ()Ivor o738mm-doprodej 18.-
R028 MP45 100mA., Rí0.2(3, do ahem 038mm-doprodej 18.-

Kód 80x8Omm 2,5% s korekcf nuly MC/ VC od 3ks 

R1150 01180 104.4=.R1=2,01k11. do otvoru 054mm doprooei *-
M1 DH80 30V-, s piediadnfkem,do otvoru 064mm doom«) 35,-

Kód vybuzení MC/ VC od 5ks 

R093 R094 R097 
R093 2J-48 500,0. -2043a, 55948mm 
R094 ZJ-40 50001A, -20.)3dB, 40940mm 
R097 2J-116 2x 500dA, 29 -20.5dR, 116957mm 

R096 
R096 2J-116 29 504A, 2s -30.10dB 190x3Omm doproder 19.-

KONDENZÁTORY PRO ZESILOVAčE 

23,-/ 15,-
23,-/ 15,-
89,-/ 59,-

vyrovnávací kondenzátor 2F/22V -kód 1949 

tan, 16(26)/22V .t. 20% 
rozměry 76045mm 
digitální V-metr 

ve-.t 
• OE eiwo 2100,41490,- 2W 

wrovnávacíkondenzátor1F118V12F/18V1sesvorkovnici 

rod  

1951 1F/16V t20% s V-metrem doprodej 
1952 20/16V S20% s V-metrem - doeworai 

MC-490 ‚-
MG-690 - 

ŽÁROVKY LED 
Kód LED žárovky 230V E14,E27 

.0 jaw) 

K788,793 768,69,773 K774,908 

MC/ VC 3ks 

K788 E 12x 12Cd, 230V-/3W, 440x65mm-E27-AKCE do 13. 59.- 
1(793 (teplá)12x 10Cd. 230V43W. 4 40x65mm-627 AKCE 59.-
K768 * 20x 5Cd/20°, 230V-72)V, 4( 50mm-E27 PAR16 125,483,-
1(769 - 20x 5Cd/20°. 2301.421/./. e 50mm.627 PARIS 125,-183.- 
(773 Ei (teplá)20x 10Cd/15°. 230V-13,5W 450-627 doprodej 71.-
K774 30912Cd/15°, 230V43W, 4 63mm-E27PAR20 1554105,-
1(908 * 30x 401/15°. 230V-13W. 6 63mm-E27 PAR20 1554105,- 

OE 114%, ) i 

,g-
K747,48,988,89 K772,796,990,996-999 K798,799 

K747 15x 1201/15°. 230V-12W e 50mm-E27doprodej 49; 
K748 leptá 15x 1001/15). 230V-12W, 4 50-627doprodej 45.-
K988 18x 12U/15°, 230V-72W, e 50mm-E27 MR16 E19.4 59,-
1(989 teplá 20x 10Cd/15°, 230V42W. e 50-627 MR16 95.4 66.-
K772 18x 12Cd/15°, 230V-P2W, 50mm-E27doprodej 59,-
K796 (teplä)20x12C015°, 230V-42W, o 50-627 JDR 105,4 72.-
K798 60x 12Cd/15°,' 230V-12,5W,.1) 50mm-E27 JOR 230,4156-
(799 (leplä)60x 12C0715°, 23002.5W, 450-627 JDR 235,4159,- 
1090 20x 12Cd/15°. 230V-I2W e 50mm-627 MR 99.4 69,-
K996 20x 2,5Cd/157, 230V-71 ,5W, 450mm-E27 MR 92,4 61,-
1(997 20x 4C0715°. 230V-41.5W, e 50mm-627 JOR 92,4 61,-
K998 Se 20x 4CcV15°, 230V41 ‚SW e 50mm-E27 JOR 95,4 64,-
K999 *209 10Cd/15°, 230V-41 .5W, 4 50mm-E27 JON 99,4 66,-

K784 
K909 
K913 
K914 
K994 
K995 

1(994,995 K784 K909-14 

Ox 12Cd/15°. 230V-/3W +95mm-E27 PAR30 275,4 190,-
120x, 4001m, 230V-/8W, e 111mm-E27 FR 495.-/ 340,-
120x, 6501m, 230V-18W, 4111mm-627 FR 550.4 450.-
teplä)1209, 6501m, 230V/8W, 4111-627 FR 650 -7 450 - 
48x 12Cd/15°, 230V-12,5W, e 50mm-627 JOR 155.4 105.-
teplä)48x 12C0/15°. 230V/2.5W 450-627 JOR 160,4110« 

775-777,783,785 K905-907 

K775 * 20x 2,501/20 2301/41,5W, e 50mm-614 JOR 89,-/ 59.-
K776 le 20x 3C4/20°. 230V-41,51N, e 50mm-614 JOR 89,4 59,-
1077 *. 20x 301/200, 230V-/2W, 50mm-E14 JOR 94,462,-
(83 (teplä)20x 15Cd/15°, 230V/2W, 4 50-614 JOR 99,-/ 66,-
K785 20x 15Cr1/15° 230V-42W e 50mm-E14 JIM 97 -162 - 
K905 48x 1201/15°, 230V-73W e 50mm-E14 JDR 155,4105,-
(906 (teplä)48x 12Cd/15°, 230V-13W. e 50-614 JOR 165,4 110,-
1(907 * 489 40(1/15°, 230V-13W, 6 50mm-E14 JOR 149,499,-

K960 
(961 
K962 
K963 
K964 
K965 

960,961 I62,963 10  964,965 

3W 130LrN301, 230V S 50mm-E27 AKCE do 1.3. 228,-
(teplá) 3W 120Lm/30°, 230V 4 50-E27AKCE do 1.3. 228.-
3W 1301.m/30°, 230V e 50mm-E14AKCE do 1.3. 234.-
(teplá) 3W 120Lm/20°. 230V 4 50-614 AKCE do 1.3. 252,-
5W 180Lrn/68°, 230V e 50mm-E27-doprodej 299,-
5W 1701m/68° 230V 4 50mm-E27AKCE do 1.3. 348 - 

KU LED žárovky 12V MR11,MR16,G4 MC/ VC 3ks 

K496,497 K498 K750-754 K991-993 

g K496 (teplá)6x SM05050 651m, 12V/1,2W. O 23mm-G4 170,-/ 115 
K497 69 SM05050, 6001.12V-41,2W e 23mm-G4 165.4 110.- 
K498 I2x SMD5050. 1201m, 12V-25W, 4, 31mm-G4 270,-/ 185.-
K750 *7x 30(1/20°, MR11, 12V/0,5W, e 35mm-024 49,433,-
1(751 e Ix 3Cd/20° MR11, 12V/0.5W, e 35mm-G24 49.431-
(752 * Or 3Cc1/20°, MR11, 12W1W. /135mm-GZ4 75.9 49,-
K753 4. 7x 7Cd/20°, MR11, 12V/0,5W, 4, 35mm-614 69,4 45,- 
K754 n 9x 150d/15°, MR11, 12V/1 ,5W, 435mm-GZ4 79,4 52,-
K756 * 20e 3Cd/20°, MRI6, 12V/1,5W, e 50mm-GX5,3 89,4 59,-
K757 e 20e 3E4/20°. MRI6. 12V/1,5W, e 50mm-GX5,3 894 59.-
K758 * 20e 3Cd/20°, MR16, 12V/1,5W, e 50mm-GX5,3 89.459,-
1(759 * 18x 7CěV20°, MR16, 12V/1.5W, e 50mm-0X5,3 89.459,- 
1(760 E 18x 12Cd/15°, MR16, 12V/1 ,51N, $ 50-0X5,3 89.4 59,- 
K761 (teplá) 20e I2Cd/15°, MR16, 12V/2VV, e 50-GX5.3 95,4 63,-

VI 



KATHRE1111 
Kompaktní IPTV system od 

společnosti KATHREIN 
AEC ELEKTROTECHNIKA s• of 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 

J. m 

II 41 

4 
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IV 

- modulární ___Leshesskš 
- mnohostranný e; 
- perspektivní 

Um es're 41m 

4: 4: It 
II I II II 
411 si 
a 1 It 

Základní skříň pro 8 mot ů 
IPC-BG-PSSW-01 může obsahovat: 

1) modulárnf napájecí zdroj IPC-PS 300 
2) modulární systémový přepínač IPC-SW 401 se čtyřmi externími 

porty pro připojení signálů 
3) první serverový modul IPC-CU-022 zajišťuje streaming a přenos 

signálu 
4) druhý serverový modul IPC-CU-022 zajišťuje EPG, Teletext 
a pracuje jako GUI server pro TV v reálném čase. Díky nové 
koncepci je zajištěno rychlé přepínánf TV kanálů u uživatele 

5) serverový modul IPC-CU-02411D zajišťuje video na vyžádání 

(cca 100 nebo 200 hodin dle osazeného HDD) 
6) modul interfejsů IPC-PE-402 obsahuje 2 x SFP Gbit rozhraní 

(elektrické nebo optické) pro přenos na větši vzdálenosti 
(další budovy) 

7) a 8) serverové moduly IPC-CU024 a IPC-HD-2250 nebo 
IPC-H 02500 pro „TimeShift" a „nPVR" umožňuji záznam 10 
programů po dobu 24 hodin a umožňuji tak jejich časově 
posunuté sledování. Součástí je i individuální PVR 

Systém je možno dokompletovat DVB;6/52 streamery typu 
TVD200 (2 x DVBS/S2 tuner + 2 x Cl) s výstupem buď v ASI nebo 
Gbit ethernet. 

ar.•120- i„ • — 
,411 vas., 

--••"'" 

ICC vice informaci najdete na www.aec-eltech.cz 
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POT ELEKTRONIC 
spol. ty r.o. 

Nad Rybníkem 589 
19012 Praha 9- Dolní Počernice 

III VINUTÉ OILY PRO ELEKTRONIKU 
Samonosné a tvarově civky 

, 1 1 Antenni spékané cívky 
.t.- 17.4 Zákaznickě vinuté díly 
th, • — Měříci cívky a senzory 
ttif Transformátory a tlumivky do spínaných zdrojů 

SMD tlumivky a převodníky 
Toroidní strove transformátory a tlumivky 

MECHANIKA NEJEN PRO ELEKTRONIKU 
Nástroje a přípravky pro elektrovýrobu 
Elektroerozivní drátové řezání a hloubení 
Konvenční broušení na plocho, na kulato a tvarové 
CNC soustružení do průměru 41 mm 

‘ Provozovna 33544 Kasejovice 389 
telefon: 00420371595412, fax: 00420371595280 

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

VII 



sedm světu \49. 
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PAW241053 

751-443 

Miniaturai lehkýsitový zdroj (dap-
ter) spinaný, 24 V/1 A vstup 100 
-240 VAC 25 W ochrana proti 
zkratu a tepelná ochrana! 0,25kg 
bez síťové sty. 

eto, 

CAB-USB-AA2AVIF 

652-088 

USO prodlužovací kabel A vidfr 
ce/A zásirvka,délka 2 

Ucelenou nabídku propojovacích PC 
kabelů naleznete ve výpočetni technice 
ne nadem eehopu %wag mesa 

20 Kč 

4- KDE4812PMV1 

625-145 Cv -
Ventilátor SUNON 120x120036 
mm, 4BV DC/225m4, Ma-
gLev VAPO ložisko, 246,35m7 
had (145 UM), 50 dbA, 3900 
otImin. Označení výrobce 
KDE4B12PMV1-13.MSAGN. 

4 

4friš 159 Kč 
,•4 .-k.-> 

HD-AD14RD 

512-088 

LED displaj 57 run, vInová délka 
635 nm, barva červená typ SA, lv 
na seg. 12 mcd, pri If 10 mA, Vftyp 
8,0 V, pouzdro HO-AD1x. tin 

rear, 

27C040-100 
r 

413-050 e 

Paměť EPROM 5l2í'8 100nS, rt 
Ucc=5 V, CDP32. 

Uceknou hudu pamatiEPROMneeznete 
elektranitiijrch součástlašch vie nešem 

e-shopu vemv.gme.cz 

ľZ 

GP-SPRINT CR-123 

751-426 

NaNečka pro lx Won článek CR. Í 
123, 600 inAh, nab-maraud 370 
niA/3 hodiny, sodásti je síťový 
a automobilový adapter, 1 ks bate-
rie CR-123/600 mAh. 

?ben* 239 Kč 
, 

'CAB-USI3-13132-MM 

652-089 

USB kabelO vidlice/B vidlice, ĎĚ 
ka 2 m. 

Ucelenou nabídku propoiovarich PC 
kabelů naleznete ve iepočetni technice 
na našem eshope pnumgme.co 

G 
DAM1575A4D1 OE, ice -OE, 

757-086 

OPS aktkiní anténa se zesilovačem s P Jr:" 
magnedckyrn uchycenim, zisk 27 dB, 
šum F 1,5 dB, konektor SMA stan- sv-
dard, napájeni po koax. kabelu 3.5 
V/15 mA. Kabel P0174 -S nt Impe-
dance 50 Ohm, frekvence 1575.42 
MHz, eke pásma 5 Mhz Teplota 
-40'C až +85°C.100%vodotěsne. 

KC 99 Kč 

• 
LCD3924 OE 

513-139 

STN LCD displej, modry, negativní 
transflekce, 16 znaků na jednom 
řádku. Rozměry 50x30 mm. 

ISD17SOPY 

341-007 

10 pro záznam a přehráváni PeS 
60s88kHz, fume'. 4kHz-12kHz 
nastavitelné externím rezistorem, 
délka záznamu 120 s. a/ 40 s., 
Ucc 2,4 až 5,5 V; Ice (standby) 
0.5 PA; Top 0 až 70°C. Pout=670, 
mW85,5V28 ohm. 

1,481e 11910 t 

eti 1111 

;eh, 

B-L12300-SAN 

540-255 

Značkový lithium-iontavý akumu-
látor SANYO, 3.7V/2300mAh 
s páskovými vývody,  Won typ 
16650, vhodně pro výmenu nebo 
výrobu akupacků pro notebooky, 
modelářstvl a nebo záložní zdroje. 
Rozměry 64.9x18.3mrn, váha pair 
ze 46.5g! Max. twe vylo. proud=4A 

?Wait š 199Kš 
"."4"r 

• '-"; 
K&OE. 78, y,12)21 

AKUMULATOR Ni-Mh 9V 150mAh Vinnic 

540-352 

Akumulátor Ni-MH 9 V-blok, 150 
mAh Vinnic GP B4 V(6F22, R22). 

š tbj 

Wiens si z nee nabidky menin-
látaně o batera na nagem eihreu 
tvww.gme.cz 

„4.91íš 69 Kč 

(COD220030020E 

610-923 

Transformátor 230V/50 
Hz, 20 VAC/1,5 A. rozměry 
72x61x55x54. 

Kč 

7 litio 

MC56F8323VFBE LCIFP64 

979-006 

Digital Signal Controller, 32KB 
Program Flash, 4 KB Program 
RAM, 6 KB Data Flash, 8 KB 
Data PAM, 8 KB Boot Rash, 60 
MHz frequency, JTAG/E0nCE for 
onobtrusive, reakime debugging, 
supply voltage 3,0-3,6V-40 °C to 
125 °C, LOFP64 

79 Kč 

e 299 Kt 
"OETS.!--71 

1912iiid 

4ATmega128LT8AU 

958-114 

ATMEL AVR 126kB program RA-
SH, 4kB SRAM, 4 kB [EPROM, 
2x8 hit timen 2x16 bit timer, 6+2 
PVVM channels, 8x1Ohit ADC, 120, 
2xUSAFIT, SPI, Brown-out, internal 
RC oscilaton Power save modes. 
compatibility fuse, industry, JTAG. 
TOFP64, Pb Free. 

?Obi č 149 Kč 

• 
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M2574HVN-5 OE 

935-012 

Stabilizátor spinaný, Uout 5 V, 
lout 0,5 A, UM max 63 M pouzd-
ro DIPS. 

BNC-M 50 V90 

817-031 

Konektor EINC Male vidlice), SOR 
(ohmü),zahnutý90'. 

tdv Široký výběr BNC konektorů naleznete 
ekektronických souřestkäch na nadam 

&skim vemegme.c2 

13A7M4X20 

623-100 

Distančnf sloupek kovový šroub-
matka M4, délka sloupku 20 mm. 

Ucelenou nabidku konstnkkenkh 
prvků nalemete na nešern e-shopu 
vmw.gmesz 

8202812 

523-072 

Solid State RelaySSR plus RC, spi-
näni v nule, Ulm 4 kV, k 0,3, Udrm 
600M Ik13 nt4, pouzdro SIP 4. ier 

09P-822J MAT 

611-172 

tlumivka MATSUTA radiální 8.2 
mH 5%,Imax=0,10 A, Rmax..20R, 
parametrymèřeny při1 kHz/0,25 

jádro H19 DR 75'9 FSO, 
RM=5 mm, tlumivka je alternati-
vou k tlumivce C9P.922J sat, 
S11.065. 

j2-ki 5,90 10 

TC4785 

313-092 

Analogový obvod pro fázové řízeni 
tyristore a triakú. Umožňuje spí. 
nänf obvodu v nule (zero switch). 
01P16. 

CENTR.24V S 

802-017 

Konektor CENTRONICS sumo (vž 
dlíce), 24 pie samořezný. 

Vyberte sk z rozsähleho sortimen-
tu konektoni na našem „hope 
kmesmecz 

F0705SR-7R1 

656-245 

Kabelová vývodka rovná na panel, 
průměr 9,2-10,5 mm. 

Komplerni nebidku kabelových ebe 
dek naleznete v internetovem obchodě "ekkr" 

, 

BTW69-1200 

002-505 :OE' 

Tyristor If=50 A, Ur.1200 M 
19=50 mA, pouzdro 

199 K 

P6KE30A g•:' • 

222-162 >7OE, 

Transil unipolar 600 ‘Al do15, Irm 
5uA, Urm 256M Uhr min 285 M 
Ubv typ 30,0 V, Ulor max 31,5 V, Ir 
1 rnnA,Ucl41,4V,Ipp15,OA. 

}54 2,90 Kš 

OEOE 
LTC485IN 

310-472 F.'OE, 

Low power RS485 interface Wan- OEitr, 
ceiver, Ucc.5 V, 3Com, alternativa ' 
za 751764,40 až 485 °C, DILB. 

K29588 ;OE 
OE! 

808-045 t}. 
Konektor RCA [CINCH), samec (vi-
dlice), zahnutý 90°, červená barva. 

Rozsählä nablelle konektorek CINCH ¡-
le k dispecici v našem °shape ' 
IINNLg men 

3,9O Kö 

SKS-M310P 

662-029 r. OE OE 

Plastavý šroub, M3x10, hlavička 
2.5x6 mm. 

• 
Široký kýlaer plectra/etch a kovových 
brcokbei pro elektronku na kvivw.gmen 

,24 0,90 10 .; 

47C TO92 TAP 

210-129 

Tranzistor NPN 45V 014 NPN 
45V CIA Bn 450-900 TO-92 
päskavane, tvarované- ohnuta vý-
vody, rozteč 2,5 rnm. 

Seznamte se 

• s naší nabídkou 

solárních 

produktů na 

našich prodejnách 

rsirnimevere 

•••0•11•11:=12, 

.? Jste näš velkoobchodni zákazník? Využijte k nákupu velkoobchodní e-shop www.gm lectronic.eu a šetřete svůj čas ph nakupování. 

gv 

Podrobnější informace o produktech 
naleznete na našem webu 

www.gme.cz 
IRIFOLINICA 226 535 111 Po-Pá 8-16 hod. ) 

' 

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

Praha maloobchod: Thámova 15, 186 00 Praha 8, e-mail: graha.rnaloobrhod@nme.rž 

Brno velkoobchod: Koliště 9, 602 00 Brno, e-mail: brno@gme.cz  

Brno maloobchod: Koliště 9, 602 00 Brno, e-mail: brno.maloobchod@gme.cz 

Plzeň: Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, e-mail: plzen@eme.cž 

Ostrava: 28. ,řijna 254, 709 00 Ostrava, e-mail: ostravaßgmesz 

Bratislava: Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava, tel.: +421 220 633 403, e-mail: bratislava@c02-51 

Wien: Brünnerstrasse 19, 1210 Wien, tel.: +43 1 27 11 256, e-mail: sza m-e.eu 



FLAJZAR 
electronics 

VÝVOJ, VÝROBA A PRODEJ ELEKTRONIKY 

HI Lt It GI h 
OTEVŘENO 24 HODIN DENNĚ, 7 Den-10ND TINIFTOETCiTelifli: NA WWW.FLAJZAR.0 

LED pásky, zdroje a drivery 

RGB LED pásky + vodotésné RGB LED pásky KÓD Cenamodul/lmetr 

RGB LED pásek /48 LED na 1 metr/ 12V  
RGB LED pásek / 60 LED na 1 metr/ 12V  
RGBLE0pásek vodotěsný / 30 LED na 1 metr/ 12V 
RGB LED .ásek vodotěsn /60 LED na 1 metr/ 12V 

bednobarerné LED pásky rodotěsné 

LED ásek vodotěsn' /studená bilálůo LED na 1 metr/ 12V 
LED pásek vodotěsný/ modrý/ 60 LED na 1 metr 12V  
LED pásek vodotisný / zeIený / 60 LED na 1 metr/ 12V  
LED .ásek vodotisn /But' /60 LED na 1 metr/ 12V  
LED pásek vodotisný/ červený /60 LED na 1 metr / 12V 

Ovladať RGB LED páskir LLC24 
Unlverülni ovladat (driver) pro LED pásky REEI, 
umoinuMidálková ovládání, zapírání, změnu 
jasu a barvy net» automatic» cykly flank 
bIlLinf, strobe efekt, michánibarev).Naptijeni 12V, 
max imáInf výstupni 
hodnoty 
3x12W3a2k 
celkový výkon 
72 Wa tt 

Mod ul tteary REID EM-18 

e7 32,.e . 

• Format EM 4001 nebo kompatibilní 
• Frekvence: 125 kHz 
• Cledvzdalenost: >10cm 
• Rozmery.32x32x8mm 
• Kódování: Manchester 64bit 
• Format datASOInehoWiegand26 
• Věstup:TIL 
• NapajenťSVDC/50mA 

116548 47 K? / 740 Ki 

R6530IP 64 Ki / 639 KZ 
RGB60IP 40 Kě / 790 Ki 

CW60IP 19 Kě / 379 Kt 
1360IP 18 K2/ 369 Ki 
660IP 19W/379M 
Y60IP 18 Kr /369 K2 
R60IP 18 KZ/359K? 

Univerzální ovladat LED pásků LLDIMM 
Vhodny ovladač pro jednobarevni LED pásky. 
Umožňuje dálkové zapnuti / wpnue a reguladjasu 
pásku. Napájeni 12V. max:make vystupnivýkon 
12V/8A = 96Wan. 

Formát: EM 4001 nebo kompatibilní 
• Frekvence: 125 kHz 
• Ctedvzdálenost >8cm 
• Rozměry:26x2_5x7mm 
• KódovántManchesterMbit 
• Format dat ASCII neboWiegand26 
• Výstup:R5232/TTL 
• Napájenť 5V DC/60mA 

Obj. Era-18 

Kombinované teplotni/vIhkostni 

Pracovniteplota -MK — 
125*C je0,5°C), relatimi 
vlhkost 0 — 109% RH 
(±29PRH), napajenf SV, 
komunikace 1 voditova, 
roanary 1h15xS,Smm 

350 Ki 10-10 420 ice 

Obj.L: AM2302 

GSM komunikátor pGATE _ 

idlo s digitalním výstupem 

V nail nabidce n leznete sta-
vebnice precimiloo regulate 
ru teploty a rela rani vlhkosti 
HIR-9, s nasiamelnou bye 
teree vyviivajfa prase toto 
&age Milo pro men: obou 
veliiin.Pochaboosti na veve.najzar.a. 

290 Kě Obj.L:HTR-9 990 K2 

V bíráme: 

RGB60 38 KZ / 780 Ki 

Kompletní nabídku LED techniky naleznete na www.flajzar.a 2 

Jednobarevně LED pásky 

LED äsek/te  la / 60 LED na 1 metr/ 12V  
LED_pásek/studenä WM/601.ED na 1 metr/ 12V 
LED_päsek modrě / 60 LED na 1 metr/ 12V  
LED päsek zeleně / 60 LED na 1 metr/ 12V  
tED_Osek žlutý/ao LED na 1 metr/ 12V  
LED äsek ierven • / 60 LED na 1 metr / 12V 

Všechny LED pásky majf napájení 12V DC. Pásky se skládají z modulů, kde každý jeden modul 
i obsahuje 3 LED diody. Po těchto modulech je možně pásky rozdělovat. Ddlka modulo se ladlei 

poitu LED na jeden metr. 

Zdroje pro LED pásky 
V našInatidcenaleznete několik typě vhodných zdrojů pro LED pásky. Jedná 
seo precizof spfnanézdrojev podobě klasických zásovkověch adaptérů, nebo 
v plipade venkovniho nasazení nablame 4konný voclotěměnapág 

1. Spinaný napájeciadaptěr 12V/0,5A 

Cena: 151 KZ/Ks, obj. e: 521205 

2.5pinaný na Mod adaptér 12V/2A 

Cena: 251 KüKs, obj. e: 2122 
3. Spínaný zdroj pro venkovní použití 12V/1,25A 

Cena: 454 KZ/Ks, obj. č: LLP15W 

KÓD ana moduli 1 

VW60 18 Ke / 349 KZ  
CW60 18 Kc/ 349 Kc 

17 Kc/ 339 Kc 
17 Ki/3391Ii 

Široká nabídka RFID přívěsků, náramků, karet a nálepek 

Zva-ne Vás 

AM PER 2010 
13. — 16.4. 2010 — PRAHA 

ir2 

1. RFID náramky v barvách červená, 

zelená, modrá, černá a oranžová 

Cena: 99 Wks 

2. RFID karta v bilé barvě 

Cena: 69 Kč/ks 

3. RFID nálepky černé 

Cena: 45 Kč/ks 

4. RFID přivěsky v barvách modrá,''t 

šedá, oranžová 

Cena: 69 Kč/ks 

Pohodlný nákup > 
v našem novém eShopu 

na www.flajzancz 

Nejmenšfkomunikata natrh sjednoduchyrni 
a přehlednými fonkcemi vkvalitnikovova kra-
bitce s vymemadm konektment Jednoduché 
zprovoznanf,dva konfigumva ewpy, dva 
vystopyfunkazjišenipolokya mnceodale. 
he Dálková signalizaceaerlá inimostiednic-

a- tem GSM she. Napájení UV OC. Pods (puke a 
software le stake( naleznete na vecewilajzar.a. 

GSM ovládáni na DIN Witt,  

4\
 Mudd GSM peak pm OIN lištu NaMieni 

130V, 1 re eovy eystup do 10A, 1x VOW 
550 rel 230V/100mA, doa vstupy pu tep-
lotni adios era digegrantupyeemeid 

vstup 0-30V. Integra/an zilaMi akumulšte, 
mikrofon a konektor mo pepojeni antény. Volá a 

pnsíá SMS. ľdeilntpro dalleva *Mania restart mode-
briů, monitomeiniteploty, °donne, zabmpečoni_ 

GSM ovládání 

IMIkove Sated GSM čziOEUVild, do ktera můžete 
phoolit 'teeny spotfeet a no dálkově Side 
z vašeho mobilniho telefonu proseHecnlasim sus 
nabs] prozhenanire 110ry integrownimu teplotre 
mu rdlulzevrylitjako termostat.Na etupfe rep/-
no pnpopd ne1rOznějšf Ma. Napenf 230V/10A. 
Ideate pro sphani toped, zastafováni, ossetled, 
restartovinisenenu. 

www.flanar.cz 

GSM komunikátor SIP-600 USB — — 

I Zmodernizovaná 

veze profeslasálnihoGSM Imn 
nikátow lady SIP300 le vybaven US8 paten . 
snadnou kon6gurad viech funke. Odesílá 9 
, vela, pat unIverülnichntupistn výstupy,dálk 

mařenleploty, teenonahaktualizae Anne 
a weva pies USB programeinG-UNLInem 
uhni Imnektoo a mnoho dalšich fuel 

Napáleni 12VOC,spinachelé 30V/1/1. 

Obj. L: uGAT El /1 2990 K2 Obj.L:G5M411N1 3200 K? O .č.:G5M-DOV2 2690 KZ Obj.L:51P600 1.158 45001 

elleermrrir I rnřilree.nribi 

FLAMM, s.r.o., Liařovice 151, Vnorovy, PSC 696 61 
tel.: +420 518628 596, +420 518324 086 I mob.:+420776 586866 I fax.:+420 518324088 I e-mail: flajzarglajzaLa I web: www.fld. 
Objednané dmal vim r1d1 sakemenštou na dobkku.99%poldektisakna Aladi.Po RI rozHesilme dime na Slowensk4 posiäme 1 x edit Ceny koncovévbetn420% 
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Široká nabídka sirének 
a elektroakustických měničů 
• piezomšniče s oscilátorem, bez oscilátoru 

• varianty pro napájecí napětí od 1,5V 

• vývody drátové, pevné. SMD provedení 

• miniaturní typy od 012mm 

• 40 typů k dodání ihned ze skladu 

e- e - 
-57,2712 do  aľ Typy pro snadnou O od 23 do 42mm UltrazyukovyW 

montáž na p nel marné 

'Mgr 13züčákirgro 
různá napiti 

• 

Výkonné sirény 100-115 dE1/1m, 1-4 zvuky 

Miniaturní reprodukrory 

O lili cp 
4-32 fl 

Dynamické měniše 

31 fi od 0 8mm 

e ,OE1 s to 

Elektretoué mikrofony 

.1.13.81.818.1.8ffle od 0  4,5 mm 

• katalogové listy Vám zašleme na vyžádání 

• možnost dodáni vzorků 

• u výrobků, které nejsou na skladě ( "Èi 

min. objednací množství 1000ks 

>>> NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP S RM výrobky - ININVIBEZKONTAKTNI.CT 

o 
V 

S 

o 

E 

COMPONENTSspoi. „.0. 
ei.---.1%1OVACAP Ir/ VITROHM 

SKLADEM - K DOS AH IHNED 

ČIPOVÉ REZISTORY SMD 
1206 1R0 - 10M 5%, 1% TK2001100 
0805 1RO - 10M 5%, 1% TK200/100 
0603 1R0 - 10M 5% TK200 

od 0,02 Kč/ks 
při odběru 5000 ks/Myka 

MINIATURNÍ REZISTORY METAL-FILM 
velikost 0207 1% TK50 0,6 W od 0,15 Kčlks 

SUBMINIATURNi REZISTORY METAL-FILM 
velikost 0204 1% TK50 0,4 W ei 1,8 x 3,3 mm od 0,15 Kfika 

Na skladě k okamžitému dodáni hodnoty: 

2009, 1k0, 33k, 39k, 56k, 75K 76k8, 781t7, 80k6, 82k5, 84k5, 86k6, 813k7, 90k9, 
93k1, 95k3, 97k6, 102k, 107k, 110k, 113k, 115k, 1113k, 121k, 124k, 127k. 130k, 
133k, 137k, 140k, 143k, 147k, 150k, 154k, 158k, 160k, 162k, 165k, 169k, 174k, 
178k, 192k, 187k, 191k, 196k, 200k, 220k, 301k, 430k, 470k, 510k, 580k, 520k, 
680k, 750k, 820k, 1M0, 1M2, 1M3, 1M5, 2M4, 2M7, 6M8 

PŘESNÉ ViOEVODOVÉ REZISTORY 0,1% 
od 1 ks od 25 ks 100-

24R9 0,1% TK25 0,6W vel. 0207 3,68 2,84 1,00 

WVODOVÉ REZISTOROVÉ SÍTĚ SIP 
L05-1 1OR - 1M0 2%, 4x R, spol.vyvod, SIPS 
L08-3 lOR - 1 MO 2%, 8x R, jednotlivé, SIPS 
L09-1 lOR - 1M0 2%, 8x R, spol.vývod, SIP9 

Ceny v Kč ber DPH 

od 0,98 Kčlks 

Pln! do kYProdönliósob. 

Michela» 12a, 140 00 Praha 4 bil.: 241483138 fax: 241481181 eraticomp.cz 

FlowCAD 

Pracujte s viac Design Rule Check 

kontrola pravidiel dizajnu v systérne OrCAD a Allegro 

Do verzi.) 18.3 ne/daných systeitmov 0rCADaiMegro od firmy Cadence 
tato zapracovaných mnoho nových mechardzmov pm sedne kontrolu 
pravidel dizajnu (DRC), které ~sta za pornod Constraint Managera 
rýchlo a prehradne zadávat a spravovat. 

Prildad Sams Net Rule (pravit:1kt odstupov »dne siete): Nastaveni 
pravidla si) kontrolované pna odstupy objektov, které dízapcýranit 
via:Alej Set Toto je naprildad Met» pri ,Sense" ~ideu 
(vid VIL na obr.), alebo při "ti Speed' zapeenbach (vid LIL na se) 

Vlac Intonaci/ nrarlete na www.FlowCAD.cz 

XI 
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FORMICA. 

Plošné spoje rychle, lévn& kvalitně 
Zhotovíme jedno i dvojstranné pl. spoje dle časopisů 
AR, KTE i dle vlastních předloh. Běžně dodací lhůty 
týden až 10 dnů. Po domluvě i express do 24 hodin. 

Borská 33, 301 00 Plzeň 
tel/fax: 377326701 mobil: 603264981 

www.elektrosound.cz e-maitoňchod@elektrosound.cz 

Systém pro návrh desek 
plošných spojů 

Distributor: TE.!. Jug. Aleš Hamáček 
tel.: 603 540 067; fax: 371 725 588 

http://www.formica.cz 

OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA A ZÁVORY 
on _,.. INFRA ZÁVORY 12m 

li REFLEX. 
ZÁVORY 5m 

DIFUZNi ČIDLA 1,2m 

INDUKČNÍ ČIDLA 6mm 

PROGRAMOVATELNÁ ČIDLA A ZAVORY 

Použití: kontrola osob, předmětů, 
rozměru, ochrana objektů 

REKABILITAONI A MASÄ2Pli PRISTROJE 

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

Rečice 22 http:/t www. elfa. cz 
388 01 BLATT' A tel. fax 383 423 652 

fitraýemertgo 

KONEKTORY - BRNO, s.r.o. 

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

e-mail: brno@konektor.cz 

V novém roce 
s novým softwarem 

sPlan 7.0 
www.elvo-plzen.cz 

tel. 378 605 510 

Prodej elektronických 
měřicích přístrojů. 

' LC:ET ION= e 

g cEE bt-C 
g  4Ct 

e= CL lt—CC 

- e e 
repasované , nové 

Elex - Křenová 12 
Brno 60200 

Tel/fax 543255252/1 
www.elexbrno.cz 
elex@elexbrno.cz 

fl.Weetl= ma OE.t...44 

10.911341WW ugsJam 

Provádíme opravy a 
kalibrace. 

:--1:4!r-le2 e1111)1 

- 

'OE a:éPškYA"bliárhöWsýstéritt 
14 --  

lelitromku ;11• ii, 
Ejf-)Leifilleil:ki -ii.L;tpl ii ‘i 
i-n-.Liavaketzejtatil 1..,.4hlis lir rd In ! lc I, Ighbam.OE: d ; 
- editor schematických značek a schémat - ig ?Ill - editor patio a plošných spojů -11 
- automatický návrh spojového obrazce 
- tisk - PostScript (Extended) Gerber - • 1 

- NC vrtačky - frézky - osazovact automaty " 

1. 

it_ PCL - HPGL - DXF - BMP - WMF -2, A 
IOW NI II Mil ' relisiiffei, 1 
Ing. Zdeonk Mysliveček ! I lag. Tomáš Oral d al III 808 438 780!! e-mag:14412011022211d2000. 

Ffr e- r! ri,m=. ull2;)2242elj S 

MAIM11 OEWI "It lArdbdtbibbil 02.7 

iespeg' woo. 

Bt!eleti 
EXTREME RYON% 
UNIVERZADIT 
PROGRAMÁTOR 441> 

1\ 11 NoVIRY`14 

BeePOEve MIMI atom! IINIVEIVAIBT 
PROCURATOR 

(111 -a 
,..,...OE-Nec. 

Ar 

i 

P BeeProg2 i odporuje 

BeeProg+ .  • konektor pre ISP '' - > 51000 obvodov I 
• Mirth* prippenie k PC: USB port I pinter pon 
• molnost nesobr•ho programovania pdpoienim 
inaanýek progiamMorov k Mclnému PC 
• miruka -3 roky 

programovanie a verifikecia ts] 
Obvod Velkost fbityl Boven292 Beagle°. 

00254640333 S03200149 ht 3,3 7 484 
oe.OEal Rash', 174 Mega) 

ArnDLE4OG 4020821o'n NI 
24 2 !parallel NC171Flath) 124 Mega/ 0 40 

K80E415002 4031930,15 bd a garnOES NOR Raab IE1 Mega! 13.0 ka 
14941(3321.127A 8400000oS Cl . 
¡NAND Ra.40 11aga. ru.r 210.0 

. _ simile utuvumilun woe 
sorborfes 

• výkonný a niebly univerzšlny  
programator 
• pripopernost k PC: 
USB port 
• konektor pre ISP Podporuje 

• Mruke - 3 roky- 24 > 23500 
‘1117. rod . 

a 
r: CE 

.• vvýkonný a rychly programatoCt-zzet 
'pamäti • konektor pre ISP cle it 
rk pripopternost k PC' 
USB port • možno 
dodalotneho •Podpoeuje 
upgrade na tilt 
SmartProg2 . 
d . 
r 4-5.4 n , 

'I. Oodava Elnec m.o. 
Jäna Bottu 5 

ELNEC 2 SK - °8° °I Preš°v - tel 051/77 343 28 
• re tine 32797, elnecedelnec sk, vrivorelnee sk 

Cigler software, as. (lapels a zastänenie pre ČR) 
Frostislavovo nárn. 12, 612 00 Brno, !el 5 4952 2511, r 
far 5 4952 2512. eShop: http://shop.elnec.cz 
Fanda elektronik ma ,Edicka 475/2273535 Horní Such  
tel. 603 531 605. fax: 59 642 58 19, elnec@landadr 
HW , U Pily 103/3 . 143 00 Praha 4. infoehwcz 
tel 241 402 940. tax. 222 513 833, vovw.hw.cä, 

Ryston electronics gro., Modranskä 621/72, R.O.Box 13 
143 00 Praha 4, te I 225 272 111, fax- 225 272 211 

S.O.S. electronic m.o.. Pr( prachärni 16, 040 11 Kaaren 
te1055/786 04 10-16, fax, 055/786 0445 

XII 



KYZ 74 SO; 

ZRS-130 Panasonic CO 

:amen°Niel< sĘvutnoyfl IC 
: buce Mbucek. name 

www.buctll. n me f r  SU 

rc. rt.) Tel/Fax :545 215 033 J a Vranovská 14, 614 00 BRNO 
Výkonové 

Potenclomedd 

- 
4W 50R 
444100R 125, 
4W n. 
41142145 
WI 407 

Nová adresa internetových stránek : www-bucek.name 
e-mail : bucek@bueek.name plošné spoje. dps€bucek.name objednávky : objednavkyliibuceknamc 

10-11otäettext 
,polenclometry 

- 

BOURNS 

35903 lie 305.-
„4010k 206.-
3590.9 700 305.-
35005200 303-

SPECTROL 

mmed ems tot-
34909 2k Me-
35409 DR 540 - 

Dlody 

KYZ 79 00-
...4344.4.4.4m444 

••• varikapy 

ea 
1313409 
KB 1090 
K9 113 00.-
032300 3.-

Optopnoley 

SON 34-30 
SFR 536-33 

520-36 30. 

SEO 535-37 
3F01500-39 
SOH 506-40 
SMI 511035 
SFR 5110-33 

Zienerovy cnocm 
sw 

553351 
1153370 
053366 
553303 7,-
1033410 
115345E 
0534711 7. 
4453409 
053520 
053550 

7, 
053010 7, 
053660 7, 

Trenzletory 

BAW 16.r. 65-
9F 520 
RF 530 
RF 540 
RP 030 3. 
PF 540 
PF 030 
00 042 

- 

RF 101014 
RF 1405 
IFIF 3205 
PF 3710 
RF 4005 
RP 5210 
RF 5305 
RP 7205 
11F 7341 
RP 7343 
RP 9520 
RF 0630 
RF 9540 
FM 9630 
9F 0840 
RFBC 30 
RF1140 40 
RISE 32 
910 024 
RFD 122 
9000125 

RF4BC 420 
RFP 05411 
PIP 0001 
RIP /50 
RIP 140 
RIP 250 
RIP 400 
RIP 480 
RFP 3710 
RIP 9142 

10 

22.. 

RFPE 40 
010650 
RIP 024 
RFR 120 
WE 5305 
RIZ 44 
PP! 4001 
R1 22035 
PL 1010 
RLP 02411 
R123414 
00299 
K0360 A 
103 300 13 
KO 367 
KO 367 0 

O' 

KD 603 90.-

Kome 
00607 
00015 
00 614 
111 617 
KF OEM 
le 307 
KF 505 
741 517 
?WY 14 
eV 15 
re'l 34 
KY, 46 
MOW IS 
MIO 13003 
Km 77021 

Výkonová ezIstory AX25W a AX5OW 

070209700 4)(5013411: 

; 0,10 100 100 1000 1,090 10 10 0,10 1,00 100 1000 1,0i,o 10k0 

0,150 1,50 1571 1500 1. kg) 0,150 1,50 150 15 0 1,5131 

0,220 2,20 2211 2200 2. k0 0,220 2,20 nn 22 0 2,2140 22k13 
0,330 3,30 330 3300 4,790 0,330 3,30 330 33 31 4,7111 

0,470 4,70 470 47011 0,470 4,70 470 47 . 46111 
0,60 0 490 690 6900 4,00 690 59 cl 0,2111 

01.18 1409 15.-

240) 
205510 45,-

520550 - 
hniatory a 

174514y 

57137-802 
511304300 IS,-
57130400 
07151100 
ATA12-000 
BTA16.600 
BTAM-74 
ER 930 
KR 100 
KR 100 
KRIM 
KR 200 13, 

14903 
147201003 
KT 2014320 
KT 201201 
K1206744 
KT 10414500 
K12074200 
le 2074400 
KT 207440 
11-7 501 
KT 503 
KT so4 
KT 505 
KT 505 
AT 501500  

Kl 701 
KI 702 
KT 703 
KT me 
KT 705 
KT 0104 
KT 711 
KT 713 
O1 714 
KT 725023 
Kr 72.1200 
KT 72E144 
Kr 7204633 
KT726400 
K77204/00 
KT 720000 
KT 7200110 
IC' 7194900 
Kr 73440 
117 704 
TIC 106 M 
TIC 116 M 
TIC 126 
TIC 206 
70119 M 
TIC 126 04 
710226M 
TIC 146 14 

Tyristor T32. 

25.12 (1200V 

25A 7048)300,-

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

Termln dodáni cca 7dnI od objednáni. Pew& rozměry rezistorů 

najdete na mile Intemetovýen stränkach. Jame 001101211 00001 tyto 
rezistory I na wail Wen 100W, 200W a 300W. Info o rozměrech, 

cenách a dodacim termlnu na poptávka. 

Salitld_irospinače řady 215G17  

215G1701 

21561702 

21561703 

215G1704 

215G1705 

Provedeni ellouhe 

myna Atka 63.5mm 

Provedenl krélkä 

rovná páčka 42mm 

Provedeni páčka. 

kladkou 413.5mm 

Provedeni páčka s 
kladkou 213.13mm 

Provedeni peka e 

trnem 110mm 

220,-

220,-

220,-

220,-

220,-

IdaK_onektoryªSnringissig 

ZRS-58 Sony CDX 150,-

aFi 
re -rig tan 

•••;-. 

te • • 4 8".• 

111M014 

150,-

_B612-1 TH33 300,-

Pamela 

270010.100 06.-

270040-100 
Z70240120 
27025170 
1/0256-102 
270210100 
2700121100 
27051270 
27051E103 
270512-112 
270.3001 
1112403 JC 
2200400 PC 
29021000 

m... 

19F010JF 55 - 

POE Procesoly 

5002051-24P 
MC4061-240 35, 

4.441047U 443, 
61410-10PU 75. 
0405151711 50, 
7374013-20Pu 36, 
40y20.1000 35. 
M•41313-20 45, 
120420,00 
120075-UP 45,-
18040245-230 JO, 
10084144W M.-
1914514M 120, 
--

Intämnewn5 dame 

A 244 0 
A 1/74 
A 301 0 
AMP 02 nähr•d• na 

18-112017 405, 
B 2E100 19. 

 \NlIkrospInače řady B .   

3 347 0 
F5D14 3111 
I« 12 A 
HY 120 
Kr 10E 
HT 7130 
4417150 
ICL 7106 
ICL 7107 
Km 7555 
1013 7556 
19 1111 
IR 2113 
19 2153 
00.1 9210 
KIA 6220 
IA 7630 
LA 7133 
LA 7135 
LA 7037 
LA 2643 
1.56 36 CZ 
1.4 35 Di 
VA 1E751 
tM 25751.5 
LK 1070 
1.4 3990 
1.4 3914 14-1 
0.4 3016 
LI1 9560 
1341370000 
MA 65.2D 
AIM 436 
144.4 501 
WM 502 
411.4. 503 
WM 550 
WA eel 
MAR 723 
MM 723064 
Mks 715 
MAA 741 

44.4 740 

WE 624 310.-

MAC 01 145,-

MAC 135 
MAC 1E6 
„'ClOS 
0.1.4.C57.4 
MAX 232 
11.11.724CCK 
MU 5100.10 

MC 04000 15.. 
MC 34063 

MCIA 2022 34.-

MOM 555 105, 
1.10AC 065 C 195,-
„090 504 

MKB 0243 123,-

„409749 0 354. 

4211 145 
4211 105 
1424 105 
1.111 1/5 
WE 105 
NE 412 
NW 4550 L. 
NJM 4550 D 
NM 45001 
PT 2E56 
PT 231713 
REF 01 CP 
5 CC 41 
SG 2525 AN 
SO 3525114 
813M 200E9 
WM 402070 

115. 

KUPREXTIT 
Jednostranný A4 100, 

$014 2146.10 woe Jednostranny AS 
7 003459ea 0 8.1.0 1 2 1 5min 

TOA 10136 
MA 1029 
VOA 117014 
741 1170 0 
Ma 1173 
To4151•4 
TOA 1516 9 
Ms15100 
TOA 1510 
TOA 15211 
TOA 15241 
TDA 15570 
TUA 15559 
Mu 15620 
MA 1E49 
/DA 1771 
IDA 1E04 
11:PA 2003 
MA 245 A 
1142009 
TDA 1030 
MA 2042 
IDA 2350 
711/1 2:41 M 
10/430030 
7043364 
TOM.] ‚DL 
1411001511 

ii:. Oboustranný A4 120,-
'5' Oboustranný A5 60,-

*Wilke : 12; 1.5mm 
po ptedchoz1 donative je možno 

429.- ustrIhnoutlihnvolnýílny foimItt 

we- LEPTACI ROZTOK 
wierictes.,,0 

701.. 0,5L 501-Kt 1,0L 90,-kt 
00-
00,403472644 154, 

110.- TOA 7204 MOE, 

10. WM 0145 45, 
30,4109 0172 30, 
150.4140A 0574114 

220, 100 03500 75,-

113,111703 190; 

- TEA 20144 
11/4 4700 420.  

IDA 4030 40,1E12015B 
1015660 195,41E12261 
10063010 Cei Ca 
TM 51030 PO..TLOPQCPI 
0901070 46,11664 CN 
TOMMOmf a0„.. ?Lem 
IDA MOO 50..11072 
ro• 705700 194,- 71074 011 
MA 7131 26,11061 
IVA 7250 05, TL0492 
To• dam 140. Tt OM 011 

". 6593 -11 

‚.t. 

t. 
9-- 

710271 
TLC 272 
7717253P >0.. 

TNY287P 60; 

TNY26107 e0. 

MP 223P - K-
7002231 N.. 
7013 2241 - 
1 OP 22E1 120. 
TOP 22TY 130. 
100 15014 100, 
U 217 El 140. 
11 2400 0 00. 
U 2302 0 170, 
LI 2405 Et 170, 
LI 654 El 266. 
▪ ee4 BS 340, 
0074100 17, 
UAA 204 P 45. 
44 MON 10. 
LC 3843 14 
UC 444 11 
1/0 28435 15. 
1303103M 095 
MN 20031 7. 
/2,0420645 60. 
12,512003 12. 
OR 1206 1/5 

- • Fr B611'1311 30 Ir•  B613 "it 30,7"*" 

B611-3131 75,; 

UnWerzelni konektor ISO zásuvka 

80,-
NabizIme 

velkoobchodnI 
dodáváni tohoto 
typu konektoru do 

prodejen za 
naprosto nejnel 
cenu na trhu. 

Kontaktujte ties. 
molnä se budete 

dIvitIll 

47; 

B612-2 TH33 I 350,-
Kompletni nabldka 

mIkrospInačů a 

koncových spInstä Jo ne 

nailch etrinkach. 

...«.exem/ 

• B611-2A1  

44 

B612-3 TH33 I 
.„„._., AaliiiisR2páj0S5pírtann mires  

Pmeehes Cons Typ Prowdel Cow 

941114413012-12 914010074014 
Zan • kabel 51E- Urn 40•151 505, 

14111.19 50414 

0 2.041 wpm PIO.-M118341512 Elm Nebel 
104 6 41985W 

0411153-6815 Zdre 4 keb0 Z40.- 7414104.51 

Cagy{ relé TU 60 3s-60h 

TU 60 AKC 220W220V 50Hz 1950,-

TU 60 AKC 220Vt24V 60Hz 1550.' 

TU 60 BKC 220V/220V 60Hz 1350,-

TU 60 AKP 220V/2200 50/1z 1950; 

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

w ebt, 

pinaclkadnolka 162 1112 

lo iminec11s menial keels kt 

120,-

ša. 

141STIC.01 

I 111-4 

Stykate fa 
apInaci >dome mtikove 

T0A1smi 101% 1 40M441130,4414 

90,-

kRozbéhovit kondenzátory MKP pro motory 

11.4 S napittm 450V 
a.. Tel, as. CENA .WVOID a  PROMEPArY8KA - 

1m 45, Fame 30mmis6mm 
11,15 45,. FORM 30mm/55mm 
2M 54 - F4.11011 30 /55e1 
2MS Fallon 3Ornnv56mm 
3M Femon 30mm/55mm 
3M5 Felten 30mnv55mm 
44. Foam 3.3rntru5srnm 
4M5 P5,. Feillon 3010005541m 
PM itialon 364nriMenm 
10.1 Fallon 354110114500m 
121,1 110,. F.0010n 40100070000 
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vvvvvv. repro 
Staré triky 
výrobců... 

Na co si dát 

pozor? 

Jak vybrat 
ozvučení? 

Převodníky ETHERNET - RS232/422/485 

Různá provedení, snadné použití, nízká cena rpřevodrv'k, 
webový server, FTP server, ...), zakázkový software 

Převodníky USB - RS232/485/422 

_ukttoryb o 

RTAL 
nao vušení 

TEORIE - K NSTRUKCE - NÁVRHY U 
PO •NA - OISKUZE - INZERCE 

Nepřehledný 
e-shop 
s množstvím 
blikajících slev? 

NE! 
DEXON® 

Teploměry 

S výstupy Ft5232/485, USB, Ethernet 
papouch s (IP teploměr) Měření peírno ve C 

"Chybí Vám sériový port?" 
Běžné i průmyslové provedení, galvanické 
oddšlert, přenos všech signálů, virtuální drer 

tIlěeicí moduly DRAK 

AO převodník 0-10 V, 4-20 mA, výstup Ethernet, 
USE, IRS232/485. Nové rychlé provedení. 

Převodníky a opakovače linek 
RS232 i RS485/422 

Galvanické oddělení, peepětová ochrana, 
různá provedení, vysoká spolehlivost 

Optické oddělení a prodloužení R5232 

I/0 moduly pro RS232/485/422, 
USB Ethernet 

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

ELT1P s.r.o. elektrosoučástk 
Velkoobchod, maloobchod, zásilková služba 

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

eltip@eltip.cz www.eltip.cz 

L7805CV ST TO220 á 3,90/501cs 
L7805ABY TO220 á 4,90/50 
PC817 Sharp á 2,90/50 
TNY264.-6 78 PN á 29 50/ks 
Relé SCHRACK RT 424 012, 024 ( 2x 8A) 12, 24 VDC ä 45,420ks 
Relé SCHRACK RT 314 012, 024 (1416A) 12,24 1/DC ä 45,420ks 
Reg SCHRACK RT 314, 424 730 (1816A, 2413A) 230 V - ä 89,420ks 
Baterie lithiová CR 2032 PANASONIC ä 9,50/10ks 

Aktuálni ceny dalších součástek sdčlime na poptávku faxem. 

1:getemesceirnemu ENIKA, LINEAR TECHNOLOGY, SUNON, WAGO, 

NIAX2321N TI á 6,80/20ks 
MAX232EWE á 15,50/10 
NE 555N ST á 1,95/50 

2003AN á 2 80/25 

Pro dodržení cen 7 tohoto inzerátu uvádějte 
na objednávkách kód SPEC. NAB. 01/2008 Ceny bez DPH 

II ACOUSTIC 
• 
BSACOU IC CZ, s.r.o., EITIO - CZ 
tel.: 00420 1 633 797 
BSACOUS Ano., Rad šovce - SK 
tel: 00421 34 60 4511 

R PRODUKTI 
I I 

REPROSOUA 
i 

OZVUCOVAd TECHNIKA 
I 

CAROEII-P SSIONAL (Obr YSIEMS 

ww li où rc.com 

• ELEKTRONICKŠ SOUČÁSTKY .;:äällaiMiligiC 14C bucekebuceKnanie 

Weieibilcek.name 

...i nr:OE M ír Tel/FaX: (05) sl5 21 54 33 
Vranovská 14, 814 00 BRNO 

Výroba zakázkových 
plošných spojů :1.122.17:,,n2 

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

Oboustranné prokoveně/neprokovene 

(méd'áky, cínované, vrtané, s nepájivou maskou, s potiskem) 
zhotovení filmových předloh 
digitalizace plošných spojů 
digitalizace dat pro strojní vrtání 

OE'r výroba plošných spojů z hotových DPS, ke kterým nejsou 
výrobní podklady 

Bližší informace o vvrobě naleznete na www,bucek,name  
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Posviťme si na něj, ale jak? 
Všichni známe tu klasickou větu, 

dopiněnou často několika vykřičníky: 
„Jä si na ??? posvítím!". Namísto 
otazníků si doplňte slovo z vlastní 
zkušenosti. Jeden si posvítí na sou-

obr. 1 

seda v paneláku, neb mu mete 
smetí pod rohožku, další si posvítí 
na svoji ratolest, neboť známky ra-
tolesti v iákövské knížce, vyjádřené 
číselnou hodnotou, silně kopírujf 
stoupající trend cen. Prostě posvítit 
si lze v přeneseném slova smyslu na 
kohokoliv či cokoliv a jakkoliv. Hádka 
mezi sousedy či káráni potomka je 
ten mírnější způsob napinění přene-
seného významu. 

Zabývejme se světlem a svíce-
ním v tom pravém slova smyslu. Ty 
tam jsou doby, kdy se chodilo brzy 

u I      představuje  

spat, aby se šetřily louče nebo poz-
ději petrolej v lampách. Díky elek-
třině se bavíme i pracujeme dlouho 
do noci. Kvůli úspoře energie se, ač 
často neradi, loučíme v mnoha apli-
kacích s klasickou žárovkou a na-
hrazujeme ji moderními světelnými 
zdroji. Podívejme se na některé 
z nabízených v prodejnách GM 
Electronic Praha. 

Úsporné žárovky' dnes nej-
běžnější náhrada za žárovky kla-
sické. Jsou k dispozici typy ve tvaru 
spirály. jejich životnost je udá-
vane 8000 hodin, barevná tep-
Iota 4100 K. 0-FULL SPIRAL E14 
13 W, 4100 K, skladové číslo 510-
114, cena Kč 69,— nahrazuje klasic-
kou žárovku o výkonu 55 W. 0-FULL 
SPIRAL E14 15 W, 4100 K, skl.čfslo 
510-113 (obr. 1), s cenou Kč 75,— 
nahrazuje klasickou žárovku 60 W, 
patice take E14. 
0-FULL SPIRAL E27 15 W, 

4100 K, skl. číslo 510-117 (obr. 2), 
cena Kč 79,— nahrazuje klasickou 
žárovku 60 W s patio( E27. Klasic-
kou žárovku 75 W s paticí E27 na-
hrazuje typ 0-FULL SPIRAL E27 
20 W, 4100 K, skl.čfslo 510-116 za 
Kč 89,—. Poslední ve výčtu, náhrada 
za klasiku 100 W s paticí E27 je 0-
FULL SPIRAL E27 23 W, 4100 K, 
skl. číslo 510-115 s cenou Kč 95,—. 
V názvu úsporných žárovek je za-
komponován jejich skutečný příkon, 
který je cca % spotřeby tradiční žá-
rovky o stejné svítivosti. 

Samozřejmě v nabídce zůstávají 
i tradiční žárovky s MI6 E27, s či-
rou baňkou o příkonech 25, 40, 60 
a 75 W s jednotnou cenou Kč 10,—. 
V prodejnách jsou k dispozici take 
modifikace klasických žárovek s pří-

konem 40 W a reflektorem. 0-E-
14C040R5OF, skl. číslo 516-221 
(obr. 3), se závitem E14, v ceně Kč 
25,— a 0-E27C040R63F, skl. číslo 
516-214 (obr. 4) se závitem E27, 
v ceně Kč 29,—. 

Posvítit si lze samozřejmě i ji-
nými, inovovanými zdroji, odvoze-

nými z klasické žárovky. Takovou 
modifikací jsou' žárovky haloge-
nové. Svými vlastnostmi si udržují 
stále své místo na trhu. Mají zvýše-
nou svítivost, přitom barevná tep-

Iota je velice příznivá. Lineární žá-

obr. 2 

rovky do průmyslových reflektorů 
0-HAL.100VV 78MM v ceně Kč 39,—, 
skl.čfslo 516-208 (obr. 5) o příkonu 
100 W a jejich výkonější provedení 
o příkonech 150, 200, 250, 300, 500 
a 1000 W s délkou 118 mm. Úspor-
nější náhradou za halogenové line-
ární žárovky pro délku 118 mm je 
upravená kompaktní zářivka s pří-
konem 24 W BALTA-24W 118MM 
skl.čfslo 510-149 (obr. 6) s cenou 
Kč 292,—. 

Zapomněli jsme na aplikace LED 
diod pro osvětlování? Nezapomněli. 
Jen široký rozsah osvětlovacích 
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prvků na bázi „ledek" vydá na ně-
kolik podobných článků. Všimněme 
si několika aplikací na síťové napětí 
230 V. 0-LED SPOT E27-A 1x1W 
COOL WHITE, skl. číslo 517-004, 

cena Kč 249,—. Reflektorová bodová 
diodová žárovka s patio( E27 ve stu-
deně bile barvě o příkonu 1 W. Pří-
znivci teplejšího odstínu bílé barvy 
mohou použít 0-LED SPOT E27-A 
1x1W WARM WHITE, skl. číslo 517-
005 (obr. 7) ve stejné ceně Kč 249,— 
ve shodném mechanickém prove-
dení. Tyto bodové žárovky E27, 1 W 
dodáváme take v barevném prove-
dení s jednotnou cenou Kč 249,—. 
Barvy modrá, zelená, červená, žlutá 
(obr. 8). 

Obdobně vyhlíží řada LED bodo-
vých žárovek na 230 V s příkonem 
3 W. Jsou dodávány v barvách stu-
dená bílá, teple bílá, červená, žlutá, 
modrá, zelená ze jednotnou cenu 
Kč 299,—. Názvy jsou stejné, jen 

obr. 6 
11•1• 

• 

 J 

na konci se mění podle označení 
barvy. 0-LED SPOT E27-A 1x3W 
WARM WHITE, skl. číslo 517-011 
je označení pro žárovku s teple bí-
lým světlem, 0-LED SPOT E27-A 
1x3W RED pro červenou barvu. 
Použití těchto žárovek dává nové 

možnosti do rukou nejen bytovým 
architektům, ale všem domácím ku-
tilům. Kromě úspory energie stojí za 
zmínku minimální tepelné namáhání 
okolí svítidla a dlouhá životnost. 
0 jiných hotových diodových 

světelných zdrojích příštš. Musím 
upozornit na zajímavý námět pro 
bastiffe, jak si pořídit levné osvět-
lení z bilých ledek. V prodejnách 
GM Electronic je ve výprodejní ceně 
Kč 1,— LED dioda bílá, 5 mm, svíti-

vost 7000 mcd. Při odběru celého 
balení 500 ks je její cena dokonce 
jen Kč 0,50. Označení má LED 
5MM WHITE 11000/15° VYPRO-
DEJ, skladové číslo 511-713 (obr. 
9). Jak ledku aplikovat snad není 

třeba bastIířům vysvětlovat. Ale je-
den námět si přece neodpustím. Pro 
výrobou osvětlovací líšty nebo pa-
nelu pro napájení 12 V jsou v pro-
deji desky plošných spojů pro seri-
oparalelní zapojení trojic LED diod. 
PCB-LED LISTA 24 LED 766-434 je 

lišta pro zapojení osmi trojic led na 
napětí 12 V s použitím vhodných od-
porů. Je předvrtaná, odpory lze pou-
žít jak s drátovými vývody, tak v smd 
provedení. Za cenu Kč 40,— si ušet-
říme leptání při výrobě desky ploš-
ného spoje. 

Kdo potřebuje vyrobit větší svě-
telný panel, ocení polotovar vrtané 
desky PCB-LED PANEL 48 LED, skl. 
číslo 766-436 (obr. 10) za Kč 85,—. 
Je take připraven pro napájení 12 V 
a montáž 48 LED diod. 

Všechny způsoby jak si posví-
tit s výrobky z GM Electronic jsme 
dnes nevyčerpali. V prodejnách 
v Praze na Thámově 15, v Brně na 
Kolišti 9, v Ostravě, 28. října 254, 
v Plzni, Dominikánská 8 a na Slo-
vensku v Bratislavě, Mlynské Nivy 
58 si jistě najdete další náměty pro 
netradiční aplikace osvětlení. Nechte 
se take inspirovat webem www.gme. 
cz a www.gme.sk. Sekce dům, byt 
kancelář — osvětlovací technika. 

obr. 10 
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RPM meter 
Viliam Sabol 

RPM meter je otáčkomer s rozsahom od 0 do 5 000 otátok za 
minútu. Zariadenie je schopné merar s rozlišením až stotin otá-
čok, a je teda vhodné použif ho na meranie otášavého pohybu pre 
pristroje s plynulou reguláciou otáčok (napr. sústruh...). Otáčavý 
pohyb je snímaný opticky reflexným optočlenom CNY70, ktorý sni-
ma pruhy enkodéru umiestneného na rotore meraného pristroja. 
Otáčkomer funguje v troch režimoch. V RPM a RPS režime merle 
počet otášok za minútu, resp. za sekundu, a v COUNTER režime 
počita otáčky rotora. Špeciálnou funkciou je zadávanie počtu pru-
hov enkodéra, ktorou je možné zvýšit' presnost' merania na desati-
ny až stotiny otáčky. 

Popis zapojenia 

Základom konštrukcie (obr. 1) je 
mikroprocesor Atmel AVR -ATmega8. 
Je taktovaný externým kryštálom Q1 
s frekvenciou 12 MHz a je dopinený 
o dvojicu keramických kondenzátorov 
C6 a C7, ktoré upravujú impedancie 
v obvode. Aby sa zabránilo externé-
mu resetu mikroprocesora, je k pinu 
RESET mikroprocesora pripojený pull-
up rezistor R4. Mikroprocesor je mož-
né preprogramovat' bez väššieho zá-
sahu do zariadenia, pretože na 
programovaci konektor sú vyvedené 
piny mikroprocesora potrebné pre 
sériové programovanie (RESET, 
MISO, MOSI, SCK). Z hl'adiska bez-
pečnosti sa pri programovaní poulf-
va externé napájanie 5 V, a vtom prf-
pade zabraňuje dióda D5 toku prúdu 
do zdrojovej časti zariadenia. Pri pro-

-J Z2111 

FI 

400 rnA/T 

453/ 

‚lips 
150R/2 W 

DI 

N4007 BZX135 5V1 

02 04 

914007 BZX85 5V1 

-5V 

K1 
ARK500/3 

011 PE 

11.97-4-99  

JP1 
4517 PROGRET 

Li422.}2e.,g' 
IM 

gramovaní je nutné odpojit' zariade-
nie od siete. 

Výstup optočlena CNY70 (obr. 2), 
odoberaný z kolektora fototranzisto-
ra, je privedený na PBO - Input Cap-
ture Pin mikrokontroléra. Ako pull-up 
je použitý rezistor R3 s odporom 
22 k52. S týmto odporom mikroproce-
sor rozlišuje nízku úroveň v prípade, 
keď na fototranzistor dopadá odraze-
né svetlo od bieleho pruhu enkodéra, 
a vysokú úroveň v prfpade, ked' sa 
svetlo z fotodiódy od čierneho pruhu 
neodrazí. Kolektorový prúd závisí fie₹ 
na vzdialenosti senzora od povrchu 
enkodéra. Pre správnu činnost otáč-
komeru je vhodné umiestnit senzor 2 
až 6 mm nad enkodér. Senzor má 
vždy lepšie rozlfšenie, akje os fotodiò-
dy a fototranzistora kolmá na hranu 
pruhu enkodéra. Minimálna šírka pru-
hov enkodéra závisí na vzdialenosti 
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senzora od povrchu enkodéra. Závis-
lost' je znázornenä v grafe na obr. 3. 

Na ovládanie otáčkomeru sa pou-
Ilvajú tlačidlá SW1 a SW2, pripojené 
na piny PDS a PD7. Pre zjednoduše-
nie konštrukcie sú pre tieto piny za-
pnuté interné pull-up rezistory. 

Namerané výsledky sú zobrazova-
né na displeji so štandardným radi-
čom HD44780. Displej komunikuje 
s mikroprocesorom v tzv. 4-bitovom 
režime, a je možný iba zápis do LCD, 
pretože R/W pin LCD modulu je 
uzemnený. Datové linky LCD modulu 
sú cez konektor typu MLW16 pripoje-
né na piny PCO až PC3, RS a ENA-
BLE na piny PBI a PB2 mikroproce-
soru. Kontrast displeja je možné 
nastavit' trimrom Pl. V prípade, že ko-
vový rám displeja nie je umiestnený 
v krabičke zariadenia, je potrebné ho 
z bezpečnostných deivodov prepojit' 
s ochranným vodičom (PE). 

Zariadenie je napájané priamo zo 
siete 230 V/50 Hz bez použitia trans-
formátora. Stabilizovaný zdroj napä-
tia 5 V pre mikrokontrolér je tvorený 
sériovým kondenzätorom C5 spolu 
s vybfjacfm rezistorom R1. Rezistor 
R5 obmedzuje prúdový náraz pri pri-

ernitOr 
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Obr. 2. Zapojenie CNY70 
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pojení zariadenia do siete. Poistka Fl 
ohráni zariadenie v pripade prierazu 
kondenzátora C5. Zdrojom näpatia 
5 V pre mikroprocesor, optický senzor 
CNY70 a logiku LCD modulo, sú us-
meniovacia di6da D1 a Zenerova dió-
da 03 na 5,1 V. Zäpornú polvinu stria-
davého sietového napätia využívajú 
diódy D2 a D4, ktoré sú zdrojom pre 
podsvietenie LCD. Na výstupe zdroja 
sú použité kondenzátory Cl až C4 na 
vyhladenie napätia a obmedzenie 
prúdových špičiek pri pripojenf zaria-
denia do siete. 

Software 

Zariadenie využiva mikroprocesor 
ATmega8, čomu je prispósobený aj 
program, ktorý je napisaný v jazyku 
AVR Assembler v2. Po úprave zdro-
jového kódu je možné použit' aj iný 
mikroprocesor typu AVR s podobný-
mi vlastnosfami. Všetky časové kon-
štanty v programe sú odvodené od 
použitej taktovacej frekvencie 12 MHz, 
a preto pri použití mého hodinového 
zdroja je potrebné ich znovu prepoši-
tať. Na výpočet RPM/RPS hodnoty sa 
pounia Input Capture Unit časovača, 
ktorý pri každej nästupnej hrane vo 
vstupnom signále vygeneruje preruše-
nie a zaznamená hodnotu časovača - 
fimestamp. Týmto je možné spočitat 
čas medzi jednotlivými otáčkami. Ná-
stupná hrana vo vstupnom signále 

Obr. 3. 
Min/má/na Strka 
pruhov enkodéra 

5 nim 

znamená, že senzor sníma prechod 
z odrazivej plochy na svetlo pohlcu-
júcu plochu, teda v prIpade použitia 
enkodéra bude zariadenie reagovať na 
prechod z bieleho na čierny pruh. Aby 
sme dostali hodnotu RPM/RPS, mu-
síme vydelif čas odpovedajúci jednej 
minúte/sekunde časom medzi jednot-
livými  Pre nastavenie ča-
sovača sa ukázalo, že s použitím 
prescaler hodnoty 256 je presnost' po-
stačujúca. Napriek tomu sú hodnoty 
času (v cykloch MCU) vysoké, a pre-
to je povodný 16-bitový časovač roz-
šírený o další bajt v pridavnom regis-
tri, ktorýje inkrementovaný v overflow 
prerušenf časovača. Hodnota času 1 s 
pri frekvencii 12 MHz a prescaler hod-
note časovača 256 je 

12 000 000 /256 = 46 875 

tikov časovača. Pre timestamp hod-
notu, napr. 2130 tikov časovača, je 
počet otášok za sekundu 

46 875 / 2130 = 22. 

Ak sa pri rovnakých nameraných 
hodnotách naviac použiva N význam-
ných pruhov enkodéra (rozumie sa 
čiernych pruhov), výslednú hodnotu 
ešte vydelfme N. Aby sa hodnoty od-
povedajúce jednotlivým časovým kon-
štantäm nemuseli počItat stale počas 
behu programu, spočitajú sa len raz, 
a to po zmene premennej obsahujú-
cej počet významných pruhov enko-

déra. Pre zobrazenie s presnosťou na 
desatiny (stotiny) sa pred delením vy-
násobí časová konštanta 10, resp. 
100, a výsledná hodnota sa zobrazi 
s príslušným počtom desatinných 
miest.Ak je hodnota časovej konštan-
ty taká vysoká, že ju nemožno náso-
bit', pretože by došlo k pretečeniu 24 
bitového čísla, nie je možné v takom-
to pripade zobrazit' výsledok s poža-
dovanou presnosfou, a zariadenie nie 
je možné prepnúť do daného režimu. 

Maximálny počet otáčok, ktorý je 
možné odmerat týmto pristrojom, je 
závislý na viacerých hodnotách. Zá-
visí na taktovacej frekvencii mikropro-
cesora a na aktuálnom počte význam-
ných pruhov enkodéra. čím vyšší je 
počet pruhov enkodéra, tým kratší čas 
mä procesor na výpočet a zobrazenie 
výsledku za predpokladu, že počet 
otášok je konštantný. Preto je doleži-
té pre konkrétne použitie zariadenia 
zvolit' hodnoty tak, aby počet cyklov 
potrebný na výpočet a zobrazenie 
údajov na výstup bol vždy menši ako 
počet cyklov medzi prerušeniami zo 
vstupného snimača enkodéra. Maxi-
málny počet pruhov enkodéra je pre-
to obmedzený na 64, čo postačuje na 
meranie otášok v rozsahu od 0 do 
5000. 

Zariadenie sa ovláda tlačidlami, 
ktoré je možné pripojif na takmer ru-
bovofný port mikroprocesora. Krudo-
vý stav pre pin tlačicilá je log. H kvöli 
použitiu pull-up rezistoru, pri stlačení 
je to log. L. Prekmity tlačidiel sú vyrie-
šené softwarovo pomocou časovača, 
ktorý pravidelne kontroluje ich stav. Ak 
sa za určitý počet metaní stav tlačid-
la nezmenf, je takýto stav stabilný 
a na tento stav möže program reago-
vat'. Každé tlačidlo must mať teda 
v pamäti uložený posledný nameraný 
stav a počitadlo merani - tzv. šítaš 
zákmitov. Meranie stavu tlačidiel na-
stáva v overflow prerušení 8-bitové-
ho časovača s prescaler hodnotou 
256, čo znamená, že meranie sa usku-
Went približne každých 5,4 ms. 
Osvedčilo sa testovat' tlačidlá osem-
krát (hodnota šítača zäkmitov 8), teda 
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tlačidlo must zostat' v nezmenenom 
stave asi 43,6 ms, aby zariadenie rea-
govalo na jeho stlačenie (uvol'nenie). 
Tlačidlo SVV2 sa používa na prepfna-
nie režimov zariadenia, tlačidlo SW1 
spúšta alternatívne funkcie pre kon-
krétny režim. Pre režim RPM/RPS tla-
čidlom SW1 prepíname presnost'zob-
razovania na desatiny, resp. stotiny, 
ak je daný výpočet možný. V režime 
počitadla tlačidlom SW1 nulujeme 
hodnotu počttadla. Stlačením tlačidla 
SW1 so súčasnýró podržaním tlačid-
la SW2 sa dostane zariadenie do 
režimu, v ktorom je možné nastavit' 
tlačidlom SW1 hodnotu pruhov enko-
déra. Z tohoto režimu sa dostaneme 
spät opät' stlačením tlačidla SW1 so 
súčasným podržanim tlačidla SW2, 
zároveň sa uloží počet pruhov enko-
déra do pamäte EEPROM. Do SRAM 
pamäte sa okrem dopredu spočíta-
ných časových konštánt ukladajú aj 
aktuálny režim zariadenia a režim zob-
razovania desatinnej čiarky. 

Implementované sú všetky štan-
dardné inštrukcie na komunikáciu 
s modulom LCD, po malej úprave 
kódu je možné použit aj iný typ dis-
pleja (iný font, počet riadkov a sttp-
coy) s rovnakým radičom. Po každej 
inštrukcii je potrebné počkat' presne 
stanovený čas, kým LCD vykoná po-
zadovanú inštrukciu, na čakanie sa 
používajú funkcie s a ktívnym čakanim 
(DELAY_MS, DELAY_US). Pre zápis 
dát do LCD sa používa funkcia 
LCD DATA, Ictorá zapíše obsah regis-
tru rI6 na aktuálnu pozíciu v LCD. 
lnštrukcie sa zapisujú do LCD pomo-
cou LCD_INSTR v podobe bajtu, ulo-
ženého v r16. 

Mikroprocesor ATmega8 je dodá-
vaný s nastavením, ktoré používa in-
terny oscilátor ako hodinový zdroj. 
Pred používaním programu je potreb-
né preprogramovat' poistkové bity. 
Prednastavené hodnoty poistiek sú: 

Obr. 6. Programovací konektor 

• 

Muse = OxD9 
Ifuse = OxE1 

Pre správne nastavenie zariadenia 
tak, aby používalo 12 MHz externy 
kryštál ako hodinový zdroj je potreb-
né zmenit' SUTO:1 := 1:1, CKSELO = 1 
(Crystal Oscillator, slowly rising 
power). A pomocou CKOPT = 0, CK-
SEL1:3 = 1:1:1 nastavíme externý 
vysokofrekvenčný kryštál ako hodino-
vý signál. Výsledné hodnoty poistko-
vých bitov sú teda: 

hfuse = OxC9 
Ifuse = OxFF 

Poistky je možné v programe Ayr-
dude zmenit' nasledujúcim prikazom: 

avrdude -P Ipt1 -c bsd -p m8 -U fu-
se:w:OxFF:m -U hfuse:w:OxC9:m 

za predpokladu, že pouzivame progra-
mátor typu bsd pripojený na port Ipt1. 

Zapojenie programovacieho konek-
tora na doske (zobrazenie zo strany 
súčiatok) je na obr. 6. 

Zdrojové kódy programu v asem-
bleri, preloženy program a vzory od-
razných kolies s röznym počtom pru-
hov si mázete stiahnut' z internetu na 
http://www. aradio. cz. Prípadné otáz-
ky alebo pripomienky posielajte na 
adresu sabolv@gmail.com. 

Zoznam súčiastok 

R1, R4 1 MQ 
R2 270 S2 
R3 22 ki-2 
R5 150 S2, 2 W 
P1 trimer 10 I<S2 
C1, C2, C8 100 nF 
C3, C4 100 pF 
C5 1 pF 
C6, C7 27 pF 
D1, D2, D5 1N4007 
D3, D4 BZX85 5V1 
IC1 ATmega8-16PU, 

naprogramovaný 
Q1 12 MHz 
LCD displej MC0802A-SYL/H 

(GM electronic) 
F1 400 mA/T, radiálna 

poistka 
K1 ARK500/3 
K2 konektor PSH02-04W 

(GM electronic) 
SW1, SVV2 tlačidlo P-B1720 

(GM electronic) 
reflexný optočlen CNY70 - pripojený na 
konektor K2 

NOVÉ 
KNIHY 

VYSILACI VEZE 
,Matek Podhorský 

Podhorský Marek: Vysilací věže. 
Vydalo Nakladatelství freytag & 
berndt Praha a České Radioko-
munikace a. s. v r. 2009; 160 stran 
A4, vázané. 

Publikace ve 36 kapitolách přibližuje 36 
nejvýznamnějších televizních a rozhlaso-
vých vysílačů naší vlasti - z těch známěj-
šich např. Cukrák. Černá hora, Ještěd, 
Kier, Kojál, Liblice, Lysá hora, Topolná. 

Každá kapitola obsahuje fotografie vy-
sílací věže a základní informace (orientač-
ní umístěni v mapce ČR, OPS souřadni-
ce, nadmořskou výšku, výšku objektu a typ 
konstrukce). Dale si o každém vysílači 
můžeme přečíst několik stran textu - zají-
mavostí z historie stavby až po současnost. 

Na mnoha vrcholcích našich hor a kop-
ců vznikaly již v 19. století rozhledny, cha-
ty a hotely, a proto statě o historii začínají 
často právě v těchto letech. Například 
o kótě Klínovec (1244 mn. m.) si můžeme 
mj. přečíst, jak zde r. 1817 vystavěli první 
dřevěnou rozhlednu, r. 1884 kamennou 
a r. 1908 hotel. Z hlediska radiotechniky je 
ale zajimayšjší mladší historie vrcholu Kli-
novce, o které se dočteme, že zde r. 1957 
postavili radioamatéři pod hlavičkou Sva-
zarmu televizní vysílač, a Klínovec se tak 
stal prvním mistem s TV vysílačem v zá-
padních Čechách. Dočteme se o prvních 
úspěšlch i problémech &Trani TV signálu 
z Kinovce a také o tom, jak zde byla r. 1967 
vybudována vysílací věž, která is nástav-
cem měří 90 m. Jako u velké části jiných 
vysílačů končl historie v době nedávno 
vzdálené popisem montáže nových antén-
nich systémů pro vysilání digitální televize 
DVB-T. 

KnIžka obsahuje mapku vysílačů digi-
tální TV v ČR k 20. 5. 2009. 

Publikaci je možné zakoupit v e-shopu 
Českých Radokomunikaci za cenu 399 Kč 
včetně DPH: 

wwwshop.radiokomunikace.cz 
OKIHYN 
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Dorozumívací zařízení 
Jaroslav Selucký 

Byl jsem požádán, zda by bylo možné navrhnout dorozumívací 
pultíky pro vice než dvě stanice. Zařízení by mělo mít formu inter-
komu v omezené verzi pro více Ciěastniků. Po prostudováni litera-
tury a několika verzích jsem odzkoušel uvedené zařízeni. 

Popis zapojeni 

Úpiné schéma jedné stanice je na 
obr 1. Je použito 8 stejných pultíků 
pro 8 účastníků. Celá sit je propojena 
9žilovym kablikem. Každá stanice ob-
sahuje kodér adresy, přijímač a mik-
rofon se zesilovačem. Napájení všech 
stanic je společné, zapíná je určená 
stanice. Žádná stanice není nadřaze-
ná. Propojení stanic je uvedeno na 
konci článku. Každá stanice mä pev-
ně nastaven svůj přijímací kód pro-
pojkami JP1 až JP8 a všechny jsou 
stale v poloze příjem. Po stisknuti 
některého z tlačítek se vyšle kód, kte-
rý přijímají všechny stanice. Ve stani-
ci, která má nastavený stejný kód pro-
pojkami JP1 až JP8, sepne relé 2, 
které připojí zvolený pultík výstup-
nímu zesilovači a volající stanice 
může hovořit. Současně se na všech 
pultících rozsviti modrá LED (D11), 
která vizuálně imituje blokování, aby 
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další hovory nebyly uskutečňovány. 
Ostatní stanice tento hovor neslyší, 
protože nebyl aktivován jejich přijíma-
cí kód. U vysílající stanice relé 1 od-
pojí tuto stanici od příjmu, relé 2 této 
stanice není sepnuto, a tudíž není 
vlastní připoslech. Po zhasnutí mod-
ré LED se může připojit jiný účastník. 
Jä jsem měl k dispozici obvody 
UM3758-084B, které obsahují 8 ad-
resových vstupů, tak je možno zapo-
jit až 8 stanic podle potřeby. Přijimaci 
obvod IC5, který je součásti stanice, 
má nastavený ten samý kód jako vy-
sílací obvod IC4. Propojky umožňuji 
použít všechny desky se stejným mo-
tivem spojů. 

Stiskem a držením tlačitek S1 až 
$8 se navolí v IC4 kód volaného 
účastnika, přes diody D1 až D8 se 
kladné napětí přenese na pin /5 to-
hoto obvodu, ten přejde do módu vy-
síláni kódu určené stanici a součas-
ně sepne relé 1, jehož jeden kontakt 
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připojí pin 17 (OUT) na vodič 3 sběr-
nice, a druhý přepínací kontakt sepne 
modrou LED indikující blokováni, kte-
ré tak signalizuje ostatním účastníkům 
vizuální zákaz voláni do sítě. Tato in-
dikace je vodičem 9 sběrnice rozve-
dena ke všem účastníkům. 

Současně se iniciuje obvod IC5, 
který je na přijmu a mä navolen stej-
ný kód jako volající. Výstup tohoto 
obvodu (pin 17) přejde na úroveň L, 
tranzistor T1 sepne relé 2 a jeho pře-
pinact kontakty připoji koncový zesi-
lovač IC3 na vodiče 1 a 2 sběrnice. 

Druhou částí zařízeni je audiomo-
dul. Signal z elektretového mikrofonu 
je veden na IC1A, se ziskem nastave-
ným rezistorem R3 tak, aby na výstu-
pu IC1A bylo asi 300 mV. Toto napětí 
je dostačující pro vybuzeni koncové-
ho zesilovače. Max. rozkmit může být 
vice jak 1 V, ale koncový zesilovač by 
byl už v limitaci, případně regulator 
hlasitosti by musel být na minimu: Ná-
sleduje IC2A, z jehož výstupu je sig-
nal přes C2 vyveden na vodič 2 sběr-
nice a přes IC2B, který obrací fázi, na 
vodič / přes C3. Symetricky signal má 
vyšší odolnost vůči rušeni a dalším 
nežádoucím vlivům v rozvodu spojo-
vacího vedeni. Signal je dale veden 
na přepínacf kontakty relé 2, které 
jsou v klidové poloze na GND. Při ak-
tivaci IC5 se tyto kontakty přepojí na 
oba vodiče (1 a 2) sběrnice. Symet-
rický signal je přiveden na vstupy 
IC1B, na jeho výstupu je asymetrický 
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Obr. I. 
Zapojeni jedné stanice interkomu 
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signál, který je přes kondenzátor C6 
veden na trimr TP1 s prodlouženou 
osičkou pro nastavení požadované 
hlasitosti. Dolní vývod TP1 je „pode-
přen“ rezistorem R30, aby byla zacho-
vána minimální hlasitost i při běžci 
TP1 na zemním konci. Následuje kon-
cový zesilovač s IC3 LM386, který je 
v doporučeném zapojeni. Na výstupu 
je Boucherotův člen RC a přes C10 je 
připojen malý reproduktor s impedancf 
8 12. Zesílení obvodu IC3 je interně na-
staveno na 20, ale pokud by bylo nut-
né větší zesíleni, tak je možno mezi 
piny 1 a 8 zapojit RC článek C17, R29. 
Na desce je na tuto možnost pamato-
váno, zde není využita. 

Mechanické provedení 
a součástky 

Všechny součástky jsou na jediné 
oboustranné desce 120 x 112,5 mm 
s výřezem pro reproduktor. Na desce 
je 8 tlačítek pro volbu účastníka, i když 
by jich stačilo jen 7, protože sám sobě 
nevolám. Je to z důvodu, aby všech-
ny desky mohly mít stejný motiv spo-
jů a rozlišeny jsou pouze jumperyJP1 
až JP8 nastavenými pro každý pultík 
jiným kódem. Tak bude mít pultík č. 1 
nastaven kód 1 na pinu 1 obvodu IC5, 
pultík č. 2 nastaven kód 2 na pinu 2 
obvodu IC5 atd. Pultík č. 1 bude mit 
první tlačítko žluté, ostatni rudé, pul-
tík č. 2 bude mít druhé tlačítko žluté, 
ostatní rudé atd Toto odlišné tlačítko 
nebude používáno, je pouze z výše 
uvedených důvodů. 

Všechny pultíky jsou propojeny ka-
beláži kladenou do lišt. Je vhodné po-
užit vodiče s větším průřezem, aby se 
příliš neuplatnil jejich odpor při delším 
vedení. Nf kablfk je symetrický stíně-
ný. Odbočení pro jednotlivé pultfky je 
9pinovým konektorem CANNON, do 
kterého se zasouvajf příslušné proti-
kusy z jednotlivých pultíků. Ke kabe-
láži je take připojen napájecí zdroj. 
Pokud není zapnut stale, zapíná ho 
účastník, který přichází na pracoviště 
jako první. Napájecí zdroj by měl do-
dávat napětí ±12 V při zátěži až 1 A. 
Zapojení zdroje je klasické, každý si 
jej zhotoví podle svých požadavků. Na 
centrální rozvod se připojí zem na 
koliky konektorů 6 a 7, kladné napětí 
na kolíky 4 a 8, záporné napětí na 

Tab. 1. Tabulka zapojeni adresova-
cích jumped) 

stanice 
pin IC5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 HLLLLL 
2 LHLLLL 
3 LLHLLL 
4 LLLHLL 
5 LLLLHL 
6 LLLLLL 
7 LLLLLH 
8 LLLLLL 

0. 0. .. .0 .. 

Obr, 2. Deska s plošnými spoji 
interkomu v měřítku 1:1 

(120 x 112,5 mm) 
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Obr. 3. 
Rozmístěni součástek 
na desce s plošnými 

spoji 
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Obr. 4. Propojení stanic 

kolík 5. Přítomnost napájená je indi-
kována zelenou LED12. 

Rezistory jsou velikosti 0207, kon-
denzátory miniaturní vysoké 7 mm, 
aby nebyly vyšší net tlačítka S1 až 
S8, která by jinak byla ,aftopená" pod 
krycím panelem, protože tlačítka jsou 
vysoká 10 mm. Typ P-B1715 je mož-
né nahradit typem P-B1711, který je 
elegantnější, ale v GM málokdy bývá. 

Motiv spojů na desce je navržen pro 
oba typy tlačítek. 

Elektretový mikrofon je upraveným 
konektorem zasunut otvorem ve vrch-
ním panelu do konektoru K3 na des-
ce. Vlastní kapsle mikrofonu je připo-
jena stíněným kablikem, k němu je 
volně přiložen měděný izolovaný drát 
s průřezem 1,5 mm. Konec drátu 
i konec stíněného kabliku od mikro-

fonu připájíme na dvouřadé lámací 
kolíky. Celek, který by měl mít délku 
do 20 cm, vložíme do smršťovací bu-
frky. Takto vytvořený celek je možné 
opatrně ohýbat a přizpůsobit tak vhod-
nou polohu pro hovor a proti případ-
né akustické vazbě. Konektor K3 je 
uříznut ze dvouřadé dutinkové lišty vy-
soké 8,3 mm a zapájen do desky. 

Závěr 

Dorozumíváni je funkční, volaná 
účastníci musí byt v dosahu, jinak by 
požadovaný hovor nemohl byt usku-
tečněn. Nedostatkem zařízení je 
nemožnost vyzváněni, dále není pro-
světleno volané tlačítko. Také není za-
jištěno úpiné blokováni, aby nebylo 
možné se připojit na sběrnici, když sví-
tí LED „obsazeno" (D11). Vzhledem 
k jednoduchosti jsou tyto nedostatky 
vyváženy nižší cenou a menším po-
čtem propojovacích vodičů. 

Seznam součástek 
pro 1 pultík 

R1 
R2, R13, R26, 
R28, R30, R31 
R3 
R4, R5, R6, R7, R10, 
R11, R12, R14 
R16 až R23 
R15 
R24 R25 
R27 
R29 
TP1 
Cl 
C2, C3, C6 
C4, C5 
C7, C8, C15, C16 
C9 
C10, C13, C14 
C11, C12 
C17 
IC1, IC2 
IC3 
IC4, ICS 
Ti 
D1 at 010 
D11 
D12 
K3 
K4 
61- S8 
mikrofon 
Rel, Re2 
JP1 al JP8 
lámaci lišty 

6,8 kí2 

1 kn 
10 kn, viz text 

10 kg) 
4,7 K2 
10 SI 
100 kn 
56 kn 
1,2 ki-2, viz text 
10 kn 
220 nF, MKT 
10 pF, miniaturni 
180 pF, keramický 
100 nF, keramický 
47 nF, keramický 
100 pF/25 V, mini. 
120 pF, keramický 
10 pF, viz text 
TL072 
LM386 
LM3758-084B 
BC 558 
1N4148 
LED 3 mm, modrá 
LED 3 mm, zelená 
viz text 
CANNON 9 
P-B1715 
MCE 100 (GM) 
relé MP (GM) 
zkratovací kolíky 
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Mini-Whip 
ostře sledovaná anténa (2) 

Ing. Miroslav Procházka, CSc. 

K mému článku v PE 11/2009 jsem dostal řaduu připomínek, na které jsem po-
stupně odpovídal. Jsem rád, že redakce PE připravila možnost širší diskuse 
k problematice M-W a otiskla většinu připomínek (PE 1/2010), jež jsem na její vý- • 
zvu do redakce přeposlal. Mám tedy možnost reagovat na připominky souhrnně. 

Předně bych chtěl zdůraznit, že 
k praktické činnosti antény jsem neměl 
žádné výhrady a souhlasím se zkuše-
nostmi uživatelů. Někteří pisatelé mé do-
konce podezřívali, že jsem M-W neměl 
ani v ruce.To je samozřejmě omyl (viz zá-
věr). 

Největší rozruch vyvolala moje po-
známka o technické mystifikaci, která se 
však týkala zavácIšjiciho vysvětlení pů-
vodniho autora M-W (Roelof Bakker, 
PAORDT) k zásadní činnosti male antén-
ní plošky. Podle reakce některých uživa-
telů M-W jsem dospěl k názoru, le po 
přečten1 tohoto slova již dale nečetli další 
text a vynesli odsuzujici názor. Někteří 
text dočetli a popřemýšleli, jak vlastně 
M-W funguje. 

Jeden z Cičastniků diskusního fora 
(text se již nedostal do PE 1/2010) si 
pravděpodobně vzpomněl na sedmdesátá 
léta minulého stolen a na elektronické a k-
tivní antény (např. autoantény), třeba i na 
práce prof. Meinkeho a reagoval násle-
dovně: 

„Aktivni autoanténa a Mini-Whip (M-
-W) jsou téměř stejné, akorát je tam na-
hrazen 30cm bičik ploškou z kuprextitu 
a je tam dodán ještě druhý tranzistor, 
který vykompenzuje ztráty na vedení atd. 

Abychom mohli objektivně porovnat 
příjmové vlastnosti M-W, museli bychom 

Obr 1. Schema šířeni rádiových vin po-
del zemského povrchu: a — vine přizem-
ní, b — prostorová (schematicky), Z— Zernš, 

I— ionosféra, A— vysílač 

G - 

Obr. 2. Roztozeni siločar elektromagne-
tického pole DV. P — tok energie DV, 
P"— ztráty energie v polo vodivé zemi 

to srovnávat vždy třeba s dipólem na KV, 
pak s dipelem na SV, DV... 

PůlvInný dipel se ziskem 0 dB na KV, 
natož anténa se ziskem +5 až +8 dB, to 
nejde srovnávat — to must M-W prohrát, 
ale na SV mä už drátová anténa oproti 
teoretickému půlvInnému dipólu zisk při-
bližně minus 6 až 10 dB, u dlouhých yin 
je ten zisk ješté slabší. 

M-W má přibližně stejné vlastnosti 
na KV, SV i DV (teoreticky nekonečná 
impedance vstupního tranzistoru); ta 
ploška se chová jako drat odpovidajíct 
deice viny podle frekvence. Kdyby bylo 
vše ideální, tek se ploška u M-W chová 
jako drát několik desítek metre dlouhý na 
KV, několik stovek metrů dlouhý na SV 
a kilometry dlouhý drat na DV 

Oproti ideální anténě je M-W slabší, 
ale v porovnání s reálnými prostorově 
omezenými anténami pak M-W prostě 
vyhrává." 
K předešlému by bylo třeba stručné 

dopinit něco o šířeni dlouhých yin (tj. 30 
až 300 kHz) a velmi dlouhých yin (3 až 
30 kHz). Tyto rádiové viny se širí podél 
zemského povrchu jako povrchová vina 
a odrazem od dolní hranice ionosféry 
(vrstva D a E) v jakémsi kulovém vinovo-
du, jehož jednu stěnu tvoři komplexní po-
vrch Země a druhou zmírténá spodní hra-
nice ionosféry (obr. 1). 

Podobně jako v kovových vinovodech 
v pásmu cm a mm vin, interferuji spolu 
paprsky odražených yin a vytvářejí tok 
energie, který je nasmšrován stěnami vl-
novodu podél stěn, v našem případě po-
del povrchu Země. 

DV se odrážejí od stabilních vrstev io-
nosféry Da Ea jejich šíření není dopro-
vázeno ostrými změnami intenzity příjmu 
nebo krátkými přerušenlmi spojeni. Roz-
ložení elektromagnetického polev dlouho-
vinném vInovodu je quasihomogenní (obr. 
2) a příjem vertikální anténou (sondou ve 
vinovodu) není ovlivněn žádným úhlem 
dopadu. Příjem takovou „dlouhovInnou 
anténou" je závislý pouze na její elektric-
ké deice (IA), připadni elektricky pro-
dloužené zařazením koncové kapacity, 
např. podle obr. 3a, nebo hodně historicky 
podle obr. 3b. 

SV (100 kHz až 1,5 MHz) na rozdí I od 
DV potřebuji ke svému odrazu jinou „kva-
litu" vrstev D, E, F ionosféry. Složeni io-
nosféry je mimo jiné závisle na denních, 
popřípadě nočních hodinách, navíc jsou 
DV tlumeny průchodem ionosférou. Tento 
krátký exkurs do teorie šíření rádiových 
yin by snad měl postačit; jinak doporučuji 
pročíst odbornou literaturu, např. [1]. 
Z textu připomínek a konečné i podle 

autora M-W R. Bakkera existuje předsta-

Obr. 3a. Příklad dlouhovInné antény 
s kapacitní zátěži 

Obr. 3b. Historická rozhlasová 
pentad L-anténa 

va, že hlavní fun kce M-W je založena na 
existenci male anténni plošky připojené 
na vstup oddělovací a impedančně při-
způsobovací elektroniky. 

Připomínky se zabývají nejen technic-
kými problémy pisatelů, ale mnozí vyjad-
řuji určitou nedůvěru k teoretickým úva-
hám. Chtěl bych připomenout, že 
teoretické práce pánů Sommerfelda, Šu-
lejkina, van der Pola aj. a zejména objevi-
tele rádiového spojeni G. Marconiho stály 
— před vice jak sto lety — na počátku po-
znání principů šířeni rádiových yin (ze-
jména dlouhých), takže dnešní DX-mani 
mají na koho vzpomínat. 

Abych vyhověl těm, kterým ‚nevoní' 
teorie, a milovníkům praktického „bastle-
ní", rozdělil jsem následující text na část 
teoretickou a část praktickou. 

Štenáři si mohou vybrat, jak se jim za-
líbí. 

• 

Teorie 

V následujícím textu uvedu další teo-
retické důkazy tvrzení, že zdrojem užiteč-
ného signálu M-W je plášť koaxiálního 
přívodu, který je ve vhodném misté 
uzemněn. Ostatně i autor antény M-W 
(viz obr. 1 v PE 1/2010, str. 31) takto uči-
nil, i když nikoliv ve vhodném misté, což 
je spodní konec vertikální části koaxiální-
ho kabelu, neboli pata antény (viz obr. 1 
v PE 11/2009, str. 31). 

Použil jsem náročnější teoretický vý-
počet a stanovil jsem rozložení elektrické-
ho napětí (resp. náboje) na soustavě 
M-W jako celku, tj. včetně vertikální části 
přivodniho koaxiálního vedeni. 

Na misto využiti principu reciprocity 
(kdy se předpokládá, že proudové rozlo-
ženl podél anténní struktury se shoduje 
při přijmu i při vysíláni) použil jsem jako 
zdroje užitečného signálu na vstupu elek-
troniky M-W působení vnějšího elektro-
magnetického pole. K výpočtu je použit 
moderní výpočetní program SUPER NEC 
s výhodným a názornějším grafickým vý-
stupem. 

Na obr. 4 je znázorněn jednoduchý 
vertikální vodič nad vodivou rovinou, na 
jehož vrcholu je umístěn „přijimač". Délku 
vodiče (a pozici anténní sondy) jsem zvo-
lil I = 10 m a počítá se rozloženi potenciá-
lu C (v coulombech — definici této jednot-
ky lze nalézti ve většině středoškolských 
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Rozložení náboje (napětí) podél vertIkálniho monopólu na běžné zemi (Sommerfeld) 

f [MHz] 0,2 0,5 1,0 10 

Náboj [coulomb, CI 12.10' 16 14.10-16 19.10-18 8,8.1 045 

Tab. 1. (Vlevo) Náboj v bodě umístěn! 
elektroniky; I = 5 m dlouhý uzemněný vo-
die 

knih o fyzice) podél vodiče v závislosti na 
dopadajici vertikálně polarizované elek-
tromagnetické vině s kmitočtem 0,5 MHz 
(obr. 4b). Výpočet je proveden pro několik 
případů. Jednak s uzemněným dolním 
koncem vodiče (obr. 4a, b) a jednak 
s volným koncem pro h = 1, 5, 7,5 m nad 
zemí, obr. 5a, b. Výsledky vypočtených 
potenciálů v misté vstupu do elektroniky N  
M-W jsou shrnuty v tab. 2. 

Pozn.: Z důvodu vhodného grafického 
zobrazeni je zvolen omezený rozměr 
zemni plochy, ale vypočet je proveden 
pro Sommerfeldovu zemni plochu o veli-
kosti 100 m2. 

Rozdíl potenciálů na vrcholu vodiče 
(mezi uzemněným vodičem a volným vo-
dičem, a pro různé délky) je zcela zřejmý, 
takže bych si dovolil tvrdit, že zásadní 
funkce vertikálního monopólu s „Alma-
čem" na vrcholu je nezpochybnitelná. 

Uvedený výpočet byl proveden take 
pro délku vertikálního vodiče I= 5 m a pro 
různé kmitočty na středních vinách (tab. 
1). Čtenář jistě zaznamená rozdílné hod-
noty ve prospěch vyšších kmitočtů oproti 
DV. Toto zjištění je sice logické (jde o re-
lativně kratší efektivní vodič), ale praktic-
ké zkušenosti některých uživatelů jsou 
opačné. Příjem na dlouhých vinách byl 
samozřejmě lepší (viz informace o šířeni 
dlouhých vin na začátku tohoto článku). 

Praxe 

Zkušeným praktikům tedy předklá-
dám ‚praktické ověření". Použil jsem 
k tomu malý bateriový rozhlasový přiji-
mač (pocked-receiver, obr. 6), jež se mně 
válel doma. Přijimač byl pro střední viny 
vybaven feritovou vnitřní anténkou, kde 
část vinutí sloužila jako ladicí indukčnost 
ke středním vinám (plus ladicí otočný 
kondenzátor). Zrušil jsem funkci anténky 
zkratovánlm vinuti a připojil krátký výsuv-
ný bič sloužici jako přijímací anténka na 
VKV. Po doladěni jsem na zemnici vodič 
„tištláku" připojil volný vodič délky 5 m 
a celek upevnil na laminátový stožárek 
(viz obr. 7). „Měřeni  se pak redukovalo 
pouze na dva případy: zemni vertikální 
vodič připojen — radio hraje; nebo odpojen 
— radio nehraje. Měřeni je z mého hledis-
ka primitivní, ale názorné. Kdo by si chtěl 
pohrát a použít přijimač, na kterém mu 
nezáleží (připadné zřícení stožáru), může 
si funkci ‚aktivní protiváhy" — vertikální ho 
monopólu ověřit. 

Možná že by se našel i někdo, kdo by 
nelitoval finančních nákladů a umístil by 
soupravu M-W spolu s bateriově napáje-
ným komunikačnim přijimačem na vyso-
ký dřevěný geodetický triangl nebo do ba-
lónového koše a pokusil se ověřit příjem 
M-W pouze s krátkým připojením na při-
jímač a potom i s visícím vodičem připo-
jeným na misto vnějšího vodiče koaxiálu. 
I když původce antény M-W má 

o zdroji signálu jinou představu, je třeba 
konstatovat, že zvolil zcela správné misto 

Tab. 2. (Vpravo) Náboj v bodě umístěni elektroniky, různé 
vzdálenost paty vodiče od země h, poloha elektroniky ve stálé 
výšce 10m nad zemi 

f=0,5 MHz 1=10 m;h=Om /rem:11=1m 1,-: 5 m;h= 5m 1=2,5 m;h:=7,5 m 

Náboj [C] 4,8.10' 2,94.10" 2,11.1045 12,9.1016 
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Obr. 4a. Vertikální vodič (monop6I) 
v pravoúhlé souřadné soustavě; 1=10 m, 

uzemněný, h = 0, přijímač u vrcholu 

Obr. 4b. Rozloženi náboje podél 
uzemněného vertikálního vodiče 
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Obr. 5a. Vertikální vodič I = 5 m, h= 5 m 

Obr. 513. Rozložení náboje podél 
vertikálního vodiče I = 5 m, h = 5 m 

Obr. 8. (Vlevo) Sch& 
ma vertikální proti-
únikové rozhlasové 
antény. Připojení 
vysílače v dělicím 
místě stožáru Al/A1 

Obr. 6 a 7. Dvě fo-
tografie „pokusné-
ho' rozhlasového 

pqmače 

připojeni anténního vodiče k přijimači. Na 
vertikální anténě je to misto s relativně 
největším napětim (potenciálem) a po-
měrně vysokou impedancí. Jde o běžný 
trik, často využívaný konstruktéry antén, 
realizovaný take jako bočníkové napájení. 

Přikladem budiž konstrukce protiůnikove 
rozhlasové vysilaci antény (obr. 8), po-
stavené kdysi i u nás, nebo i populární 
anténa Windom. 

(Dokončení na straně 46) 
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Rubriku připravuje ing. Alek Myslik, INSPIRACE, alek@inspirace.cz 

ilasK, 'Lad dli".12.0.1Lhigù Whet' OE fil 

OEMIIOEM11•19.110PPIOEMPOEFFRITOEMMIIMPIIIIINI 
issailddrelay, MS.114%1.1114, Ddr... 11111111114a1beddgriillw: 

AMATÉRSKÝ EEG 
Německý lékař H. Berger ohlásil v roce 1929 svůj objev, že je možné zaznamenávat elektrické impulsy 

mozku a graficky je zobrazovat na papír. Objevil rovněž, že charakter těchto impulsů se mění v závislosti 
na aktivitě mozku, ve spánku, pod sedativy ap. Z tohoto objevu postupně vznikl dnes známý EEG, elektro-
encefalograf, který se využívá nejen v lékařství ale i v dalších oborech, jako je např. ovládáni přístrojů 
mozkovou činností, vrcholový trénink, biologická zpětná vazba při různých cvičeních (tzv. biofeedback) 
ad. Komerční elektroencefalografy jsou velmi drahé a tudíž pro amatérské experimenty nedostupné. 
Dostupnou a levnou amatérskou konstrukci EEG řeší projekt OpenEEG. 

Projekt OpenEEG vznikl proto, aby 
umožnil jednotlivcům experimentovat 
zejména v nelékařských využitích EEG, 
zkoumat reakce a stavy mozku v růz-
ných situacích a využívat na monitoru 
zobrazenou odezvu jako zpětnou vazbu 
při různých cvičeních, meditacích, ovlá-
dárif přístrojů ap. 

Hardwarová část EEG slouží ke sní-
máni a zesílení velmi slabých mozko-
vých impulsů a jejich odfiltrováni od 
s mozkem nesouvisejících šumů a po-

'tnbUtlr.tl Hz«, eV Nay beta -14 Hz/50W 

I I 
--vviVaww rit,...atavvvem 

(zavfene ob) 

 ,50iiv 

Obr. 1. Feldad záznamu z tohoto EEG 

ruch. K vyhodnocení a zobrazeniziska-
ných signálů pak slouží standardní po-
čítač a potřebný software. Náklady na 

hardwarovou část přístroje by neměly 
překročit asi 4000 Kč. Tento článek pou-
ze popisuje projekt OpenEEG, který se 
rozviji aje volně dostupný na Internetu. 
Ani autor (zatím) ani redakce tento pří-
stroj nestavěli. 

Příkladem výstupu tohoto EEG mů-
že být obr.1; byl získán ze dvou elek-
trod, umístěných v bodech C3 a P3, 
a jsou na něm vidět tzv. viny alfa při re-
laxaci a zavřených očích a viny beta 
při bdělé pozornosti a aktivitě. 
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Princip zapojeni 

Signál z mozku se získává z elek-
trod, přiložených na určitá místa na hla-
vě. Amplituda signálu je pouze několik 
mikrovoltů a je ho proto zapotřebí nej-
drive zesílit o několik řádů. Jelikož moz-
kové viny jsou jemně, mohl by signál 
velmi snadno zaniknout v šumu a bru-
mu, způsobovaných zejména vyzařo-
váním různých elektrických zařízená, 
připojených na elektrickou sít'. Signál 
se proto nejdříve zesílí co nejkvalitněj-
ším operačním zesilovačem, který měří 
rozdíl mezi napětími na dvou místech 
hlavy. Tim se vyloučí značná část ne-

trot: 

Cn•m•I a • 1,, 

Pee. 

tire. 

fotn".:2 ° LtG 

• 

G=12. 2 

G=12.2 

tit o enEEG 
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EEG for the rest of ust 

Obr. 4. Schema zapojeni dvoukanálové analogové desky OpenEEG 

Obr. 2. Blokové 
schema zapojeni 

popisovaného EEG 
— analogová Část 

elektrody 

operačni 
zesilovač zesilovač 

12x 40x 

ochrann -
obvod ONO 

žádoucích šumů, protože budou prav-
děpodobné na obou měřicích místech 
stejné. Blokové schéma popisované 
konstrukce EEG je na obr. 2 a 3. 

Signál z elektrod procháZí ochran-
ným obvodem, kterýjednak chrání zaří-
zeni před elektrostatickou elektřinou, 
jednak naopak chrání člověka před pro-
niknutím nebezpečného napětí na jeho 
hlavu při případné poruše. V následují-
cím operačním zesilovači je signál 12x 
zesílen, v dalším stupni je pak zesílen 
asi 40x. Mezi těmito dvěma stupni bývá 
horní propust, odstraňující stejnosměr-
nou složku signálu. Nakonec je signál 
zesilen ještě 16x a prochází dolní pro-
pustí, a by se předešlo anasingu při poz-
dější digitalizaci. Další zesilovač, smě-
řujict nopačným směrem", se využívá 
k výrazné redukci všudypřítomného sí-
ťového brumu 50 Hz místo dříve použí-
vané uzernňovací elektrody. 

Nyní je signál připraven pro převod 
z analogové do digitálni podoby. Po-
třebný převodník je v tomto případě 
součásti použitého mikroprocesoru. Mi-
kroprocesor odesílá opticky oddělený 
zdigitalizovaný signál do počítače po 
standardní sériové lince (obr. 3). 

nta, 
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G=6-100 
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budič DRL 

vstup 
od 
zesilovačů mdaplexer 

a ND X evocelk 

Obr. 3. Blokové schema — digitální část 

do PC 

C-E-F 

Popis zapojeni 
Schéma zapojení dvoukanálové 

analogové části je na obr. 4 (v popisu 
je uvažován vždy jen jeden kanál, druhý 
je identický). 

Ochranný obvod 

Po vstupu (ke kterému jsou připoje-
ny sondy) do analogové desky přijde 
signál do ochranného obvodu. Začíná 
kondenzátory C210, C206 a C207 (mají 
potlačit případné vf radiové signály, 
které se mohou naindukovat na pří-

vodech k sondám), za kterými následu-
je čtveřice tranzistorů 0202, 0204, 
0206 a Q208 a několik rezistorů (R203, 
R204 a R209 až 212). Tyto tranzistory 
jsou použity ve funkci omezovacích 
diod. Pokud napětí na některé z těch-
to ndiod" překročí 0,2 V, začnou pro-

G=16 

""r2;5•Vrtigitczt., 
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Obr. 5. Schéma zapojeni digitální desky OpenEEG 
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pouštět proud, a ph napěti 0,7 V už pů-
sobí prakticky jako zkrat. Ve spolupráci 
s rezistory tedy zajišťuji, že napětí ne-
může překročit 0,7 V. Omezuji take 
maximálnl proud, který by v případě 
poruchy mohl protékat směrem k osobě 
se sondami. 

Zesilovače a filtry 

Za ochranným obvodem následu-
je operační zesilovač IC203. Zesiluje 
vstupni signal ale také snižuje vstup-
ní impedanci, efrnž jevstup méně citlivý 
na nežádoucí šum. Zesíleni je nastave-
no rezistory R216 a R217 podle vzorce 
G=1+50 kš2/Rg, kde Rg=R216+R217. 
Mezi rezistory R216 a R217 se odebírá 
vstupní napětí (common-mode) pro 
operační zesilovač IC204A, který ho po 
zpracováni používá k ovládání výstupu 
DRL (společná elektroda). Signal EEG 
po zesílení (12x) v IC203 prochází horní 
propustí z C221 a R226, navrženou 
k odstranění stejnosměrného offsetu. 
Kmitočtová hranice propusti je 0,16 Hz. 
Následuje standardní zesilovací obvod 
se zesílením nastavitelným rezistory od 
6 do 100 podle vzorce G(Ra+Rb)/Rai 
kde Ra=P203+R222=1 kn až 21 kš2 
a Rb=R225=100 

Signal dale přichází do druhé horní 
propusti, identické s tou první, a do dol-
ní propusti (její část je i na digitálni des-
ce EEG), přičemž operační zesilovač 
IC2069 jej ještě 16x zesflí. 

Nyní přejdeme na druhou— digitální 
— desku (schema na obr. 5). 

Mikroprocesor 

V konstrukci je použit mikroprocesor 
AT90S4433 nebo ATmega8 od firmy 
Atme/. Byl zvolen proto, že je rychlý (vět-
šina instrukcí potřebuje pouze jeden ho-

calla 

IT 4 

II PP OE. OP. aa Mel ina IOU n lamed/ ta Coact sal Ella 

dinový cyklus), mä vestavěný šestika-
nálový desetibitový prevodnikAJD, který 
umožňuje merit šest EEG signálů sou-
časně (při použitá tří vstupních analogo-
vých desek), má výstup PVVM (použitý 
pro generování obdélnikovitého signálu 
14 Hz pro testování přístroje), mä pine 
duplexní sériový port, jeho programová-
ní je velmi jednoduché a nevyžaduje 
nákladný programátor. Digitální část 
zařízeni je dimenzována pro až 6 vstu-
pů (tři vstupní analogově dvoukanálové 
desky). 

Součástky na schématu vlevo od 
mikroprocesoru jsou převážně použity 
k vytvoření stejnosměrného napětí 4 V 
pro převodník AD. Zdroj referenčního 
napětí 1C10Istabilizuje napětí propouš-
těním potřebného proudu, čímž ovládá 
úbytek nape( na R107 (470 K2). Rezis-
tor R107 omezuje proud na asi 2 mA. 
R102 a R103 tvoří dělie napětí a zpětno-
vazební větev pro referenci. Kondenzá-
tor C101 filtruje drobné impulsy jako 
většina podobně zapojených kondenzá-
torů na celé desce. Dioda D101 zajišťu-
je, aby referenční napětí nikdy nemohlo 
překročit napájecí napětí (při vypínání). 
Rezistory R101 a R105 rozdělují napětí 
4 V na polovinu a vytvářejí referenci 
2,0 V pro úrovně VGND. Na analogové 
desce je pak tato úroveň oddělena zesi-
lovačem (IC201) se zesílením G=1. 
Rezistor R111 (100 2) a kondenzátor 
C108 (10 nF) tvori filtrační obvod pro 
analogový vstup mikroprocesoru. 

Rozhraní RS232 
Sériové rozhraní má tři části. Klasic-

ký obvod MAX232 (IC106) konvertuje 
napěrové úrovně RS232 na úrovně UL 
a naopak Dva optočleny IC103 a IC104 
z bezpečnostních důvodů elektricky od-

onEEG 
'Veneer, sot ire rtiOErge.nel 

EEG for the rest of us! 

děluji MAX232 od zbytku desky. Ne-
standardní hodnoty součástek okolo 
optočlenů umožňují rychlejší přechody 
mezi úrovněmi log. 0 a log. 1 a tím 
i rychlejší přenos. Jednotlivé optočleny 
se obvykle dost liší pokud jde o optickou 
účinnost a tak bude možná y některých 
případech zapotřebí změnit odpor rezis-
torů R124 popř. R128. 

Napájení 

Popisovaný EEG lze napájet dvěma 
způsoby. Doporučuje se použít baterii 
(9 V nebo 12 V), ale lze použít i extern( 
zdroj 5 V. Schema napájení je na obr. 5 
vpravo nahoře. Pokud se použije bate-
rie 9 nebo 12 V, připojí se mezi PVVR 
a GND1. D103 pak chrání obvody před 
přepelovánfm. Následuje IC107 (stabili-
zátor 5 V), který napájl jednak obvody 
rozhraní RS232, jednak napěťový pře-
vodník DC/DC IC105. Tento převodník 
má důležitou úlohu, protože elektricky 
odděluje (izoluje) ostatní obvody od 
napájecích vstupů. Vydrží napětí až 
1 kV a špičky až 3 kV. Za převodníkem 
DC/DC jsou dva filtry z indukčnosti 
L101 a L102 a kondenzátorů C111-113 
a C117-119. Tři kondenzátory různých 
kapacit jsou paralelně proto, že každý 
z nich zkratuje jinou část kmitočtového 
spektra. Úkolem těchto filtrů je reduko-
vat spinaci šum, způsobovaný převod-
níkem DC/DC. Napájení digitálních 
obvodů jde přes jeden filtr, napájení 
analogových obvodů přes oba. 

Operačni zesilovače na analogově 
desce potřebuji symetrické napájecí 
napětí. Proto je vytvořen virtuálnizem-
nicf bod VGND přivedením napětí 2 V 
do operačního zesilovače IC201A na 
analogově desce. Prakticky to zna-
mená, že to co je uzemnění na digitální 
desce se použije jako záporné napětí 
na analogové desce a o dva volty vyšší 
VGND působí jako virtuální zemnici 
(středový) bod. (Pokračován! příště) 
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SOFTWARE PRO ŠKOLY ZDARMA 
Potenciál lnternetu a počítačů ve vzdělávání je obrovský a v praxi zatím stále nedoceněný. Přes slovní 

propagandu ale vzděláváni v naší společnosti není zřetelně hlavní prioritou a finančních prostředků pro 
něj nerd dostatek. Po celém světě už učitelé, pro které je jejich práce posláním a ne jen zaměstnáním, 
zjištuji, že princip svobodného softwaru (Open Source Software) jím pomůže řešit nedostatek finančních 
prostředků a výrazně změnit trendy školní výuky a vzdělávání všeobecně. Na serveru LinuxPlanet byl 
loni uveřejněn příklad 55 programů (pro všechny hlavni operační systémy) z různých oborů, které jsou 
zdarma k dispozici a mohou být užitečnými nástroji nejen pro učitele při naplňování jejich poslání, ale 
i pro jednotlivce každého věku, kteří se chtějí dále vzdělávat. (Pokračování z minulého čísla) 

(Windows 13, LinuxĎ OS X X) 

jVLT 

Java Vocabulary Learning Tool je ná-
stroj, který kombinuje populární „kartič-
ky se slovníkem a kvízy (s příklady po-
užití slov) k výuce cizích jazyků. Lze 
v něm používat jakékoliv vlastní slovní-
ky nebo soubory stažené z Internetu. 

OS /V, 3, X 
Web http://jvILsourceforge.net 

ZWDisplay 

Program pro výuku čínských (Man-
darin) znaků (zhong-wen, čínské psa-
ní). Vložíte znak a zobrazí se výslovnost 
(v Pinyin) a anglický překlad. Podob-
ně lze vkládat i celý text. Výslovnost 
i překlad lze i skrýt a z procvičovaných 
znaků lze vytvořit t7ashcards (kartičky). 

os 3 
Web httplizwdisplay.sourceforge.net 

Zkanji 

Program je určen pro výuku japon-
štiny anglicky mluvicím studentům. 
Obsahuje i slovník, seznamy, testy, plán 
studia a další užitečné funkce. 

OS it" 
Web http://zkant sourceforge.net 
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ZWDisplay pro výuku člnskich znaků 
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Animal Binge 

tea 
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Weeee, 
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nb-M. 
BingoCardMaker 

BingoCardMaker 

Hra Bingo může oživit jinak nudnou 
výuku slovíček a gramatiky na základ-
ních školách. Program umí vygenero-
vat ze sady obrázků, které si nashro-
máždíte k dané tématice, čtvercové 
kartičky k rozstříhání pro hru Bingo. Lze 
nastavit velikost kartiček, barvy, nad-
pisy, ad. 

OS nezávislý 
Web 

http://bingocardmakersourceforge.net 

FlashQard 

Flashcards je výraz používaný pro 
počítačovou obdobu populárních „kar-
tiček", používaných k výuce slovíček 
a dalších informací k zapamatováni. 
Program FlashQard umožňuje vytvořit 
kartičky pro prakticky libovolný materiál, 
vkládat do nich i obrázky, zaznamená-
vat odpovědi a používat i nahrávky 
(např. výslovnost). Používá populární 

Program 
FlashQuard 

pro výuku čehokoliv 
k zapamatováni po-

mod ,kartičer 
a Leitnerovy melody 

procvičováni 

a efektivní Leitnerův systém výuky. 
Obsahuje i jednoduchý editor textu 
a obrázků. Vytvoření sady kartiček jsou 
přenosné v jediném souboru XML. 

os /fl,  
Web httpliflashůard-project.org 
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Mnemosyn Project 

The Mnemosyne Project 

Další podobný program; kromě vy-
tváření sad kartiček obsahuje sofisti-
kovaný a lgoritmus, určující sled prezen-
tova ných kartiček pro optimalizaci výu-
kověho procesu. Podporuje kromě textu 
i obrázky, zvuky a formátováni HTML. 
Kartičky mohou mít (na rozdíl od reál-
ného světa i „tři strany" (např. slovíčko, 
překlad a výslovnost). Program tvoff 
průběžně statistické vyhodnocení výu-
kového procesu. 

°S le, Ď,x 
Web www.mnemosyne-prof org 
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Pauker 

Další populární „kartičková" aplika-
ce, navržená pro komplexní posílení 
okamžité, krátkodobé i dlouhodobé pa-
měti. Kromě standardní verze je k dis-
pozici i miniverze pro mobilní přístro-
je (Java). 

O S /I, , X 

Web http://pauker sourceforgénet 

jMemorize 
Jako ve většině předchozích podob-

ných programů jde zase o „kartičky" 
a Leitnerův procvičovací systém. Prů-
běžně vidíte v pracovním okně grafy, 
zobrazující korik toho již umíte, jak rych-
le pokračujete ap., což může být pro 
výuku motivující. 

OS nezávislý 
Web http://sourceforge.net/projects/ 

jmemorize 

Parley 

Program Parley je součástí vzdělá-
vacího projektu KDE a jeho hlavní před-
ností je existence neustále doplňované 
bohaté knihovny připravených sad „kar-
tiček" z nejrůznějších oborů (historie, 
chemie, anatomie, hudba, jazyky ad.). 
K ukládán( sad používá program otev-
řený formát XML. 

O S 3,7, 

Web http://edu.kde.org/parley 

Program Parley 
nabízí 

různé způsoby 
procvičováni 

bemi••••.• 

L. 
es. 

t••••• 

110.1.1. 

••••• 
••••••••••• 

••••••••.. 

.•••••• 

•••••• 
bee 

re. .1..5 

•.11•••••OE ihme. 

....1••••••1 
A. • 

WarldWind 
Aplikace vyvinutá americkou ves-

mírnou agenturou NASA umožňuje 
přístup k satelitním snímkům prakticky 
jakéhokoliv místa na zeměkouli. Je 
velmi podobná populárnímu programu 
Google Earth, nabízí ale i některé další 
funkce, včetně např. podrobných sním-
ků Měsíce. 

OS /li 
Web http://worldwind.arc.nasa.gov 

Marble 
Další podobná aplikace (jako Goog-

le Earth a WorldWind — atlas světa a vir-
tuální globus), kromě satelitních sním-
ků však umožňuje zkoumat i mapy — 
lze volit mezi topografickými, silničními, 
ale i mapami průměrných teplot nebo 
srážek i okamžité oblačnosti, to vše 
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Atlas svéta a vittualnI globus Marble 

v různých používaných mapových pro-
jekcích. 

OS is; 
Web http://edu.kde.org/marble 

Argumentative 

Tato aplikace umožňuje vytvořit vi-
zuální reprezentaci struktury argumentu 
— tzv. mapu argumentu. Bude užitečná 
studentům kritického uvažování, logiky, 
filozofie, debat a psaní přesvědčivých 
dokumentů, stejně jako právníkům 
a podobným profesím. Usnadní všem 
i průzračnější rozhodování. 
O S 3.7 
Web 

http://argumentative.sourceforge.net 

GeoGebra 

GeoGebra je oceňovaný program 
pro tvorbu dynamických modelů, užiteč-
ných pro výuku geometrie, aritmetiky, 
algebry a diferenciálního počtu. Umož-
ňuje i počítat s čísly, vektory a body, 
poskytuje derivace a integrály a nabízí 
příkazy jako nulové body ta extrém. 
Existuje i online verze programu k pou-
žití přímo na webu. 

OS nezávislý 
Web http:/lwww.geogebra.org/cms 

GeoGebra 
je program 

pro tvorbu dyna-
mických modelů 

v matematice, geo-
metrii, statistice ad 

e e 

gnuplot 
Gnuplot tvoří 2D a 3D grafy k usnad-

něni vizualizace matematických funkcí 
nebo vědeckých dat. Grafy lze tisknout, 
ukládat nebo exportovat v mnoha růz-
ných vektorových i bitmapových for-
mátech, 

OS (ti, A, x 
Web http://gnuplot.sourceforge.net 

04 
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Program gnuplot tvotl 2D a 30 grafy 

GraphCalc 
Podobný program jako výše uvede-

ný gnuplot. Je to grafický kalkulátor pro 
vše od aritmetiky po statistickou analý-
zu, Booleovy funkce, geometrii, diferen-
ciální počet ad., grafy tvoří dvoj- i troj-
rozměrné (2D, 3D). 

OS (1,7 
Web http://gcalc. source forge. net 

(Pokračování příště) 
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TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI 
mini PC VOT32 

Další malý počítač uvedla na trh 
forma WewSonic. Velmi elegantní skříň-
ka měří pouze 190x135x24 mm a váží 
1,4 kg. 0 jeho chod se stará procesor 
Intel Atom 330 (1,6 GHz DualCore) se 
sběrnicf 533 MHz a s čipovou sadou 
Nvidia MCP7A-ION, která umožňuje 
přehrávat video v piném HD rozlišeni 
1900x1080p. Počítač je vybaven pamě-
ti RAM 2 GB a pevným diskem 320 GB 
SATA K dispozici má všechna potřebná 
rozhraní -LAN 10/10011000 Gb/s, WiFi 
802,11 b/g/n, 6x USB 2.0, DVI, HDMI, 
S/PDIF/Mic IN, S/PDIF OUT, konektor 
pro sluchátka a čtečku paměťových ka-

b COE 

Pohled na přední a zadní panel minipočítače 
VOT132: 1 — anténa, 2—porty USB, 3—port 
DVI, 4 — port HDMI, 5 — LAN RJ45, 6 — na-
pájen!, 7 — SPDIF OUT, 8— sitový vypínač, 
9— „uspávacI"tlačitko, 10— LED, 11 — Cteč-
ka paměťových karet, 12 — S/PDIF/Mic IN, 
13 — výstup pro sluchátka, 14— stojánek 

Elegantní mini PC ViewSonic VOT132 

ret (SD, MS, MMC). Použitý operační 
system je Windows 7 Home Premium. 

Počítač lze bud' postavit do elegant-
ního stojánku nebo ho připevnit pomocí 
standardního uchycení VESA (75x75, 
100x100) přímo na zadní stranu moni-
toru. O napájeni se stará externí napá-
ječ 19 V/65 W. Samostatně lze přikoupit 
optickou CD-RW/DVD mechaniku přes-
ně stejné velikosti (obě skříňky lze i spo-
jit). Cena WewSonic VOT132 se pohy-
buje okolo 400 USD. 

Počítač VOT32 lze standardním uchycením 
VESA pripevnit primo na monitor 

Kouzelná hůlka 
The Magic Wand Remote Control 

je „kouzelná hůlka" pro dálkové ovládá-
ni přístrojů. Umí se naučit celkem 13 in-
fračervených kódů z vašeho stávajícího 
dálkového ovládáni a vyslat je, když 
s rif uděláte jedno z předdefinovaných 
gest (pohybů). Zvukovými impulsy po-
tvrdí, że rožeznala vaše gesto, a oznámí 
vám i téměř vybitou baterii. Pokud ji 
nepoužíváte, sa ma se po 60 vteřinách 
vypne, znovu se zapne jakmile ji ucho-
píte. Kouzelná hůlka rozpozná následu-
jící pohyby: krouženi ve směru a proti 
směru hodinových ručiček (obvykle po-
užívané k ovládáni hlasitosti), švihnuti 
nahoru, dolů, doleva a doprava, ťuknuti 
špičkou, tuknutí bokem, velké máchnu-

The Magic Wand 
Remote Control 
se jako správná 

kouzelnická hülka 
prodává 

v luxusním pouzdře 

Kouzelná hůlka a její manuál 

tí, pohyb prudce dopředu, pohyb prudce 
dozadu, dvojité ťuknutí špičkou, dvojité 
ťuknutí bokem. Hůlka může být také 
v režimu učeni (přiřazováni infra kódů 
pohybům) nebo v režimu nácviku (kdy 
se unite pohyby). Kouzelná" hůlka má 
průměr 20 mm, délku 35 cm a je napá-
jena dvěma bateriemi AAA. Stojí v Evro-
pě asi 60 EUR. 

Zvukový granát 
Sound Bomb Speaker je nápaditá 

reproduktorová soustava ve tvaru gra-
nátu (bomby) s výkonem 6 W. Je napá-
jená ze 4 tužkových baterii AA (nebo 
z portu USB) a lze k ní přiloženým ka-
belem připojit jakékoliv zařízeni s výstu-
pem pro sluchátka (mobilní telefon, no-
tebook, PC, MP3 přehrávač ad.). Měří 
v průměru 15 cm (koule) plus 2 cm vý-
stupek s konektorem pro sluchátka. 
Stop asi 15 EUR. 

Sound Bomb Speaker 
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zapnutorvypnuto 

e spouš 

temperovaná skla 

pouzdro 

na dvě baterie AAA 

LCD a LED indikace čočky port USB 

/ OE a slot micro SD 

zaměřovací kri2ky 

N pouzdro 

silikonový kryt 

Potápěčské brýle se zabudovanou kamerou od firmy Liquid Image 

Potápěčské brýle 
s kamerou • 

Prodávají se různá vodotěsná pouz-
dra na fotoaparáty a kamery pro natá-
čení pod vodou. Firma Liquid Image 
však zabudovala fotoaparát/kameru 
přímo do potápěčských brýlí a uvolni-
la tak rekreačním potápěčům ruce. 

Fotoaparát s rozlišením 5 Mpx může 
pracovat do hloubky 5 metrů a je tak 
vhodný pro potápěni se šnorchlem ne-
bo natáčenly bazénech. Skla brýlí jsou 
z temperovaného skla a maji yyznače-
;IA zaměřovací křížky' což pomůže 
získat požadovaný záběr. Indikační 
diody a stavový LCD displej jsou uvnitř 
brýlí. Zabudovaná paměť má (pouze) 
16 MB, lze ale používat paměťové karty 
SD do 2 GB. 

Maximální rozlišeni fotografii je 
2560x1920 obrazových bodů, rozlišení 

pro natáčení videa je 640x480 (VGA, 
18 až 25 snimků/s). Vše se napájí ze 
dvou baterií AAA (mikrotužky), snímky 
lze načíst do počítače přes rozhraní 
USB. Kamera se sama vypne po 120 
vteřinách nečinnosti. 

Brýle Liquid Image Explorer stoji asi 
115 EUR. 

r . S...,,, 
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Liquid Image Explorer fott a točí pod vodou 

Univerzální Kelvin.23 
Pro různé drobné opravy se hod( 

univerzální nástroj Kelvin.23. Číslo 23 
udává počet obsažených nástrojů. Je 
mezi nimi 16 různých šroubováků, vy-
souvací metr 200 cm, kladívečko, svítil-

vodováha 

svittna LED 

L_. 
etc 

18 nástavců 
(bail) 
pro Šroubovák 

metr 

kladivko 

magnety pro Šroubovák lze aretovat 
přidrženi šroubků v pravém úhlu 

Skládací všeuměl Kelvin.23 

na s LED, vodováha, magnety k přidr-
žováni šroubků. Vše složené to váží asi 
300 g a měří 135x40x50 mm a stoji 
asi 25 EUR. 

Baterie na kličku 
Baterie (i ty nageci, akumulátory) mají tu špatnou vlast-

nost, že obvykle přestanou dodávat proud právě když je to 
nejméně vhodné. Vyřešit by to měla tato baterie „na Mau'. 
Dá se samozřejmě nabít i běžným způsobem, ale pokud není 
nabíječ nebo elektrická přípojka k dispozici, stačí vyklopit 
kličku a mechanickým úsilím (viz obrázky) baterii alespoň 
trochu dog. Pětiminutové úsilí by mělo stačit na dobití na 
45%, desetiminutové na 60%, patnáctiminutové na 80% 
a dvacetiminutové napino (100%). Indikační dioda LED při 
nagent zeleně bliká, při úpiném nabití začne svítit červeně. 
Nápad pochází z webu www.yankodesign.com. 

osička 

anoda 

kryt dynamo 

minraturni dynamo 

osa dynama, kontakty 

t prohlubeň pro snadné vyklopeni kličky 

rukojeť kličky, p'ut'na 

osa kličky 

zarážka pro zasunuti rukojeti 

akumulátor 

2. vyklopeni kličky 

! ;19.e• 

3. otačenlinabijeni 

indikačni LED 

katoda 
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ZAJÍMAVÉ WEBY 
www.opera-prehliadac.com 

Velmi dobrý slovenský web podpory pro populární interne-
to vý prohlížeč Opera. Jezde mnoho zajlmavých článků a ná-
vodů, přehled doplňků, uživatelské JavaSkripty, hojně 
navštěvované diskuzní fórum a všechny aktuální novinky, 
samozřejmě s možností stažení nejnovější verze prohlížeče. 
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http://heardessmachine.com/section/ 
79989_Modern_Fossils.html 

Za cenu okolo 50 USD si zde můžete koupit technickou 
fosflii —zkamenělou magnetofonovou kazetu, starý mobilní 
telefon ad. Každá má i svůj latinský název... 

(Vše je samozřejmé umělé.) 

http://tdsl.duncanamps.com 
Tube Data Sheet Locator je web, kde lze vyhledávat údaje 

elektronek (to jsou takové ty skleněně baňky s elektrodami, 
používané ve starověku místo tranzistorů a integrovaných 
obvodů :-)). Zobrazí nejen zapojení a základní parametry, 
ale i dostupné další souvisejícf zdroje na Internetu. Lzezde 
stáhnout i program pro offline používání v počítači. 
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listenlive.eu 
gurepean faille „alone alinangng live on the Internet 
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http://listenlive.eu 

Web fistenrive.eu je přehledný portál evropských interne-
tových rádií. Je neustále doplňován a najdete na něm přes 
4000 stanic z 50 různých evropských zemí. Pod samostatnou 
záložkou jsou novinky, vyhledávat lze i podle žánrů. Kliknutím 
na název stanice se dostanete na její web, kliknutím na 
zvolený formát se vybraný stream začne přehrávat v přehrá-
vači, který pro něj máte v počítači nastaven. 
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90 let od založení firmy RCA 

RADIO „HISTORIE" 

Ing. Jan Lexa 

Před devadesáti lety, v roce 1919 byly položeny základy firmy RCA (Radio 
Corporation of America), která do značné miry ovlivnila elektronický průmysl ce-
lého světa v mnoha odvětvich. V tomto článku si hlavní činnosti a výrobky spo-
lečnosti RCA připomeneme. 

Vše začalo vyhlášením války Francii 
a Anglii 4. srpna 1914 Německu. V té 
době přes Atlantický oceán dramaticky 
stoupla mezi spojenci bezdrátová komu-
nikace, protože Němci přerušili podmoř-
ské kabely a později, v roce 1917 bez va-
rování potopili čtyři americké válečné 
lodě, takže i Amerika nakonec vyhlásila 
Německu válku. Okamžitě byly ve stát-
ním zájmu veškeré patenty firem týkajlci 
se rádiového vysíláni vzaty pod kontrolu 
merického válečného loďstva. Vláda vy-
vale GE (General Electric) k vytvoření 
RCA, což se take v říjnu 1919 stalo. Mělo 

dojit k jakémusi sňatku mezi privátním 
sektorem a státem v oblasti vývoje radio-
vých systémů RCA tedy převzala maje-
tek americké části firmy Marconi (fa Mar-
coni byla iv Anglii), GE a Westinghouse. 
úspěchy RCA byly enormní. Zatimco 
před rokem 1920 bylo v domácnostech 
jen asi 5000 rádií, v roce 1924 už to bylo 
2,5 milionu. Zisk z prodeje radii (Radicle) 
přesáhl 46 mil. dolarů. Westinghouse 
(jako součást RCA) získává první licenci 
na komerční vysílací stanici KDKA v roce 
1920 a v následujícím roce živě vysílá 
světový šampionát boxerů v těžké váze, 

Obr. 2. Jedna 
z prvních krysta 
lek vyrobená fir 
mou RCA (vlevo 

nahoře) 

Obr. 3. (Vlevo) 
Radiola Senior z r. 
1921 se skládala 
ze dvou dílů, z při-
jímače (RF) a ze-

silovače (AC) 

Obr. 4. (Vpravo) 
Drahý přijímač 
s reproduktorem, 
typ Radiola Grand 

z r. 1923 

Obr. 5. Jedny z prv-
n I ch elektronek 
používané v přijí-
mačích' typ WD12 
a WD11 (vpravo 

nahoře) 

Obr.1 Pánové, kteří stall u zrodu RCA. 
Owen Young, nepřímo Guglielmo Marco 

ni a Ed Nally na lodi Elettra r 1922 

což byl chytrý marketingový tah generál-
ního manažera RCA Davida Sarnoffa. Da-
vid Sarnoff byl původně telegrafnim 
poslíčkem u Marconiho telegrafní společ-
nosti, která v roce 1901 poprvé bezdráto-
vě vyslala písmeno „S" do Anglie, kde 
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Vojenská taktická 
rádiová stanice 

PRC-319 
Starší generace radioamatérů nejen 

že dobře pamatuje dokonalou inkurantní 
techniku, která na našem území zůstala 
po osvobozeni po německé armádě, ale 
dokázala ji také dokonale využit při provo-
zu na radioamatérských pásmech. Vždyť 
hlavně přijimače jako Forbes, FuGe16, 
EZ6 patřily k tomu nejlepšímu, co bylo 
možné zprvu prakticky zdarma, později 
za přístupnou sumu si pořídit na poslech, 
event, pro vyvolené i pro vysílání na ama-
térských pásmech. Pamatuji ještě na hro-
mady souprav FuGe16, EK-SK a dalšich, 
o kterých jsme vlastně ani nevěděli, 
k čemu by se daly použit, v Praze Na Ma-
ninách. Později přišly alespoň u části 
amatérů do módy naše RM-31 nebo přiji-
mače R4 přidělované Svazarmu; s „RF-
kami", později výkonnějšími R021 jsme 
úspěšně zajišťovali spojovací služby, OL 
amatéři pak usilovně přestavovali letecké 
RSI sovětské provenience na svůj prvý 
vysílač pro 160 m. Z inzerátů a některých 
článků v časopisech se dá soudit, že i po 
odchodu ruských vojsk leckde zbyly části 
jejich vysílací techniky — hlavně výkono-
vé. Ovšem získat nějakou techniku pou-
žívanou v západních armádách, to bylo 
na našem území možné snad jen na foto-
grafiích. Teprve Internet nám umožňuje 
sledovat různá burzy v zahraničí — zatím 
co naše rádiová technika až na výjimky 
obvykle končila drcením pod pásy tanků, 
ve světě již dávno přišli na to, že je mož-
né vyřazovanou vojenskou techniku vý-
hodně zpeněžit. 

Před časem se mi dostal do ruky tro-
fejni, ale prakticky nepoužívaný, ještě 
s typickou 4;11 izolačního laku na dráto-

Obr. 1. Sestavená 
radiostanice, po-
hled zepředu. 
d'ash A — přijímač-
vysílač, B — aku-
mulátor, C — auto-
matický anténní 
člen, D — doplňko-
vý anténní člen 
pro spodní kmito-
čty. Tento kus se 
zúčastnil operace 
Pouštní bouře při 
válce v Perském 
zálivu (1990-91) 

vých svazcích ně-
mecký vysílač, typ 
30VVS.a (viz popis 
v PE 12/2006, s. 
42), nynl to byla 
sice novější, ale 
určitě vzácnější 
anglická speciální 
taktická radiostani-
ce pro výsadkáře 
s označením PRC-
-319. Jedná se 
o moderní přijimač + vysílač, schopný 
pracovat v rozsahu 1,5 al 40 MHz s vý-
konem 5 W (krátkodobě 50 W) pro CW 
a USB provoz (fázová metoda), příp. 
s možností přes modem používat datové 
přenosy s třemi variantami rychlosti pře-
nosu (včetně „burst" paketů). Je to kaná-
lové zařízení s možnosti individuálního 
nastaveni deseti různých kmitočtů z kmi-

točtového rozsahu jak na části RX,Jak 
TX, takže je možné pracovat i split provo-
zem. Kmitočet je řízen mikroprocesorem, 
VCO pracuje na kmitočtech 4x vyšších, 
než jsou provozní (6 al 160 MHz), pro-
vozní kmitočet se nastavuje tlačítky na 
speciální tastature. Pripmač je velmi jed-
noduchý — s přímým zesílením. Zařízení 
bylo vyvinuto pro anglickou armádu v la-

>aké sidlila firma Marconi, jak již bylo zmí-
něno. Na obr. 1 jsou zachyceni (na Mar-
coniho jachtě Elettra) tři pánově, kteří 
také stáli u zrodu RCA. 

Jedním z prvních výrobků RCA byla 
dobře vybavená krystalka s třemi přepí-
natelnými pásmy 170-410, 350-965 
a 925-1650 kHz (obr. 2). Hlavní prodejní 
úspěchy v r. 1921-1922 však zazname-
nal přijímač Radiola Senior Regenerative 
Receiver (typ RF) spolu s dvoustupňo-
vým zesilovačem Radiola A.C. 2 Stage 
Audio Amplifier (typ AC). Přijimač obsa-
hoval jednu elektronku WD11. Byl napá-
jen baterií 1,5 V a 22,5 V. Dvoustupňový 
zesilovač byl osazen dvěma WD11 (obr. 
3) a anodová baterie měla buď 60, nebo 
90 V. Každý díl stál 65 5. V roce 1923 se 

objevil mnohem dražší (325 $) přijimač 
Radiola Grand (obr. 4) jako náhrada za 
neúspěšné Aeriola Grand. Obsahoval 
4 ks WD11 (obr. 5), regenerafivni detek-
tor a push-pull výstup, který budil tlakový 
reproduktor. Kovové části byly pozlacené. 
Ve výčtu vyrobených modelů radii by-
chom mohli pokračovat dále, ale zmiňme 
se také o tom, jak RCA postupně rozvíje-
la vysílací sítě a přebírala vysílače. Kolem 
roku 1926 zakoupila společnost RCA vy-
sílače WEAF, WCAP a vysílací sítě od 
AT&T, WJZ v New Yorku a řetězec WRC 
ve Washingtonu, a to pod společným ná-
zvem NBC (National Broadcasting Com-
pany), která existuje dodnes. 

RCA nechtěla zůstat jen u radii, a tak 
v roce 1929 převzala i tehdy největšího 

výrobce gramofonů Victor Talking Machi-
ne Company a vznikla dceřiná společnost 
RCA-Victor, jejichž dvě pěkná loga včet-
ně loga RCA lze vidět na obr. 6. Ne každý 
ví, le originální logo RCA-Victor s foxteri-
&en jménem Nipper nakreslil téměř ne-
známý londýnský umělec Francis Ba-
raud, když tento pes seděl před „troubou" 
Edisonova fonografu a naslouchal „His 
Master's Voice" (obr. 7). Tento obrázek, 
ovšem již s gramofonem, pak doprovázel 
všechny vylisované desky RCA-Victor. 

Obr. 7. Originální kresba F. Barauda, 
pes Nipper u Edisonova fonografu 

z konce 19. stoleti 

(Pokračován fl 
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Obr. 2. Pohled z boční strany (spojovac 
a připojné konektory) 

boratořich MEL (Mu!lard Electronic Labo-
ratories), vyráběla je firma Philips a poz-
ději take Thales v letech 1985-86, cena 
soupravy byla pro zákazníky 21 000 $ (!). 

Stanici používaly výsadkoví jednotky 
v Anglii, Austrálii a na Novém Zélandě. Je 
vodotésnä do hloubky asi 2 m a souprava 
váži kolem 12,5 kg s větším, 4 Ah NiCd 
nebo 10 kg s 1,2 Ah akumulátorem. Celá 
souprava se pro přepravu směstná do 
speciálniho batohu z pevného plátna, kte-
rý má tři díly — střední pro vlastn1 radio-
stanici o rozměrech 250 x 450 x 110 mm, 
ke kterému jsou po bocích mohutnými 
zipy připevněny dvě další úložne části - 
jedna pro anténní příslušenství, druhá 
pro ruční generátor, klíč, mikrotelefon, 
sluchátko atp. Celková šíře sestaveného 
batohu je asi 550 mm. 

Na obr. 1 vidíte sestavenou radiosta-
nici zepředu s „odkrytým hledím" displejů 
kontrolní a vysílací/přijímací části. Radio-
stanici je možné provozovat takto, nebo 
lze jednotlivé části od sebe snadno oddě-
lit povolením dvou speciálních spojova-
cích prvkú na každé části a propojit je pro 
provoz kabely. Napájeni je z 24 V akumu-
látoru nebo take z 24 V ruční ho generáto-
ru, kterým je možné take akumulátor do-
bíjet, zapojuje se mezi baterii a vlastní 
radiostanici (obr. 3). Z interního měniče 
se pak získávají potřebná kladná i zápor-
ná napětí nutná k provozu celé soupravy 
radiostanice. 

Anténní vybaveni: 2,4.m skládací pru-
tová, drátová 7 m, drátová 5 m, speciální 
balun pro dipólové antény, adapter pro 

připojení koaxiální ho kabelu. Antény se 
dolaďují automaticky rychlým automatic-
kým anténním tunerem, který může být 
nasazen přímo na radiostanici nebo napá-
jen samostatně přes koaxiální kabel do 
vzdálenosti max. 50 m. Je schopen dola-
ďovat drátové antény v rozsahu 4 až 
23 MHz; pokud se pracuje na nižších 
kmitočtech, je třeba přidat další doplňující 
díl, se kterým je možné dolaďovat dipelo-
ve nebo LW antény již od provozní ho 
kmitočtu 1,5 MHz. Pro vyšší kmitočty nad 
23 MHz se používá prutová anténa přes 
anténní tuner nebo dipóly laděné na pro-
vozní kmitočet. 

Pro poslech telegrafie (nebo připo-
slech další osobou) je v soupravě další 
sluchátko, které je mo/né připevnit na 
hlavě pro „handsfree" provoz. Kouzelný je 
miniaturní klíč pro vysílání Morseovy abe-
cedy, pro připevnění na nadkolenni partii 
nohy operátora (obr. 4). Má řiditelný zdvih 
i tvrdost, provoz na něm (po mnoha le-
tech) mi silně připomněl vynikající klíče 
Junkers, které jsou dodnes mezi radioa-
matéry oblíbené. 

Vlastni provoz je jednoduchý, problé-
my pro nezacvičenou obsluhu nutně dělá 
nastavování na požadovaný kmitočet, 
event. prelaďovánl... Já si např. z počát-
ku neuvédomil, že je kmitočet nutné zadat 
včetně posledního desetinného mista, 
a marně přemýšlel, proč přestože všech-
ny kontroly jsou pořádku, TRX nevysílá. 
Ovšem to je zvyk amatérů — do manuálu 
se podívat, teprve až selžou všechny 
předchozí pokusy, které podvědomě na-
bízí „přirozená inteligence. Zadaný kmi-
točet platí pro Aimee, vysílač má od-
skok asi 1 kHz. Je ovšem možné nastavit 
samostatně kmitočet pro přijímač a od-
skok jiný pro vysílač. Zpola vybitý akumu-
látor mi již nedovolil navázat nějaké spo-
jení, o které jsem 
se pokoušel zprvu 
na 7, pak 14 MHz 
a LW anténu; za 
několik minut po 
několikerém dává-
nf výzvy pokleslo 
napěti pod 20 V. 
Zprvu vypověděl 
službu anténní 
člen, pak se roz-
blikaly další kont-
rolky... Pokoušet 
se dobít akumulá-
tor ručním gene-
rátorem, to jsem 
vzdal předem. Ku-
podivu přijímač 
vydržel v provozu 
ještě při napětí 
baterie 18 V. 

Obr. 3. Ruční ge-
nerator pro pro-
voz radiostanice, 
pill). k dobíjení 

akumulátorů 

Obr. 4. Miniaturní telegrafní klíč 

Jeden z majitelů tohoto zařízení na in-
ternetu oznamuje, že má v provozu tuto 
stanici již několik let a podařilo se mu na-
vázat spojení s vice jak 100 zeměmi 
DXCC. Na CO je to poměrně slušný vý-
sledek; je třeba si uvědomit, že hledat sta-
nice po pásmu je s kanálovým zařízením, 
které má poměrně složité nastavování 
kmitočtu, při dnešním provozu téměř vy-
loučené. Několikrát jsem se snažil naladit 
se na stanici dávajícI výzvu, ale než jsem 
namačkal potřebný kmitočet na tastatuře 
(což je nutné zvlášť pro přijimač, zvlášť 
pro vysílač) ' stanice již dávno měla spoje-
ni. Takže závěr — hezký kousek do sbirky 
vojenských zařízení, ale pro praktický 
provoz na amatérských pásmech téměř 
nepoužitelný. Svůj původní účel však ur-
čitě stanice pinila spolehlivě. 

QX 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

Počítač v ham-shacku LXIX 
Automatický telegrafní klíč a klávesnicový dávaš Win key 

Uzamčeni klíče 

Klič je vybaven možností uzamčení, kdy 
je vyřazen vstup z pastičky a tlačítka zpráv. 
Tato funkce prakticky odpovídá vypnutí klí-
če, hodí se proto tehdy, když klíč např. za-
balíme na cestu nebo jako dětská pojistka 
Při uzamčeni je klič v klidovém stavu s mini-
málním odběrem. Klíč lze uzamknout tak, 
že přejdeme do příkazového režimu a jako 
příkaz zadáme AAA bez mezery (.-.-.-), což 
je mj. také symbol pro tečku (např. za vě-
tou). Odernčení klíče provedeme červeným 
tlačitkem, které stiskneme a držíme po dobu 
5 sekund. Klíč se ‚probudí" a vyšle R. 

Obslužné programy 

Spolu s klíčem jsou na instalačním CD 
dodávány obslužné programy, které sice 
nejsou pro funkci klíče nezbytné, ale jejich 
pomocí lze provést některá uživatelská na-
staveni bez použiti pastičky. Rovněž tak lze 
editovat zprávy přímo z klávesnice a uložit 
do paměti WK2. Programy jsou určeny pro 
operační system Microsoft Windows, proto 
je nutné před jejich použitím nainstalovat 
příslušný ovladač USB portu, který je rov-
něž součásti instalačního CD. Postup insta-
lace ovladače závisí na verzi Windows, kte-
rou používáte. Vhodným výchozím bodem 
je hlavní nabídka, kde zvolíme Jento počí-
tač' a pak „Přidat hardware". Někde může 
být rychlejší cestou spustit správu počítače, 
hardware a nechat prohledat celé CD. Po 
nainstalování ovladače se objeví nový COM 

(Dokončeni) 

port, který může být vidět v hardwarové kon-
figuraci jako »SB COM Port" nebo ,OEUSB 
FTDI Port' apod 

CD obsahuje víc programů, mj. i jedno-
duchý klávesnicový dávač, ale zřejmě se 
jedná o vývojové verze, které nemusí být 
kompatibilní se všemi verzemi Windows. 
Pro uvedení klíče do provozu a jeho první 
testy, ()Bp. nastaveni některých parametrů 
však budou důležité zejména dva. 

WinKey Test Bed (wktest) 

Program slouží k otestováni klíče (obr. 
11). Najdete ho na doprovodném CD v ad-
resáři WK APPS, kde je is instalátorem ja-
ko wktest setup.exe. 

Před použitím programu je nutné zvolit 
či najít port, ke kterému je WK2 připojen. 
Z horní nabídkové lišty zvolíme Comm a za-
dame číslo portu - je stejné, jako číslo nové-
ho portu, viditelného v hardwarové konfigu-
raci po instalaci ovladače portu. Pokud číslo 
portu neznáme, není těžké jej najít zkusmo, 
stačí vyzkoušet všechny porty (většinou 
mimo COMI a COM2). Pokud program na-
jde WK2 a naváže s ním komunikaci, může-
me začit testovat. Do okénka Keyboard 
Entry Window můžeme psát text a slyší-
me, jak jej WK2 vysílá pomoci připoslechu, 
pokud je zaškrtnutá volba Sidetone (vpravo 
uprostřed). Program nás velmi rychle se-
známí s možnostmi klíče a tim, co která 
volba dělá. Doporučuji si s programem 
a různými volbami pohrát. Pokud změníme 

WinKey Test Bed apati 

Comm Debug Msg 1 Msg2 Msg3 Msg4 Help 

KeyerMode 

ilmnbicEl 

Hang (Set tail-0) 

11.0 Word 

ModeFteg 

r Swap 
F AutoSpace 
I— CT Space 
F PaddleDog 
r Paddle Echo 
r Serial Echo 

Customize 

50 Weight 

  Lsadia 

O Tail 

8 Face 

50 Ratio 

O KComp 

O  teed 

50 Ksamp 

Update I 

STlreg 

r PDL Tone 
Outgoing Morse Window 

Status 

Open 

dChar 

CloseWk I KeyerTest I 

VOC2 FAH revision 22 

Ouhaut Gig 

zir Porn j Sidetone 

✓ PING Ç PVT 

o« oAH I 
wpm 

Keyboard EntryWndow 

rTS-

25 

r PotLodt 

Cloacae I Pause I Tune I ReseCrefaults I Exit I 

'roue mPremeneetere 

Obr. 11. Program 
wktest k ověřeni 
funkce WK2 ve 
spolupráci s počí-
tačem 

Obr. 12. Program 
vvk2mgr k nasta-
vení parametrů 
klíče 

hodnotu nöjakého parametru, je nutné klik-
nout na tlačítko Update. 

WinKey2 Standalone Editor 

(wk2mgr) 

Tento program slouží nejen k ověřeni 
funkcí klíče a jeho spolupráce s počítačem, 
ale umožňuje i editovat zprávy (všech 6) 
a nastavit celou řadu parametrů, které není 
možně nastavit pastičkou v samostatném 
režimu (obr. 12). Pokud tedy používáte Win-
dows, budete se k tomuto programu asi ob-
čas vracet. Najdete ho na doprovodném CD 
v adresáři WK APPS, kde je i s instaláto-
rem jako wk2mgr_setup.exe. 
I zde je nutné nejprve nastavit port, ke 

kterému je připojen WK2. V dolní části obra-
zovky se objeví oznámení o volné kapacitě 
paměti, zpráva o otevřeni klíče (WK Open) 
a zobrazí se verze firmware (zde FMI revisi-
on 22). Tyto zprávy znamenají, že je vše 
v pořádku a můžeme začit konfigurovat klič. 
Klikneme na tlačítko Read WK a v okně se 
objeví kompletní obsah paměti EPROM, 
tedy nejen texty zpráv, ale i všechna uživa-
telská nastaveni. Stejně jako v předešlém 
připadš, ani zde není potřeba komentáře 
k uživatelskému rozhraní, protože veškeré 
parametry jsou vysvětleny v textu článku. 

Kdyby se klíč choval jinak, než očekává-
te, udělali jste chybu právě zde při nastavo-
vání. Program ale umožňuje take vše opra-
vit, nesmíte však zapomenout vždy kliknout 
na tlačítko Write WK. Poslední z význam-
ných tlačítek, Test WK, umožňuje otestovat 
nastavení ještě před jeho uložením. 

Odkazy 

[1] KIEL Systems, http://www.k1el.com/ 
[2] Bamett, James, WB4VVF: The WB4VVF 
Accu-Keyer. ()ST, August 1973. 
[3] Kačirek, Boris: Od historie k současnosti 
telegrafního provozu. In: Daneš, J. a kol.: 
Amatérská radiotechnika a elektronika. 2. 
díl. Naše vojsko, Praha 1986, s. 390. 
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VKV 
Kalendář závodů 
na březen (uTc) 

2.3. VKV aktivital); NA') 144 MHz 18.00-22.00 
3. 3. MOON Contest 3) 144 MHz 19.00-21.00 
6.-7.3. I. subreg. závod 1) 144 MHz-241 GHz 1400-14.00 
9.3. VKV aktivita, NA 432 MHz 18.00-22.00 
10. 3. MOON Contest') 432 MHz 19.00-21.00 
11.3. VKV aktivita; NA 50 MHz 18.00-2200 
13.3. FM Pohár 145 a 432 MHz 09.00-11.00 
13.3, Mistr. ČR juniorů') 145 a 432 MHz 09.00-11.00 
1a-14.3. ATV Contest'1 432 MHz a výše 12.00-12.00 
16.3. VKV a ktivita; NA 1,3 GHz 18.00-22.00 
18.3. VKV aktivita; NA 70 MHz 18.00-22.00 
20.3, AGCW OW Contest 144 MHz 14.00-17.00 
20.3. AGCW CW Contest 432 MHz 17.00-18.00 
21.3. Provozní aktiv 144 MHz-76 GHz 08.00-11,00 
21.3. Mistr. CR juniorü 5)144 MHz a 432 MHz 08.00-11.00 
21.3. DUR Activity Contest 432 MHz-76 GHz 08.00-11.00 
23.3. VKV aktivita; NA mikrovinná pásma 18.00-22.00 

Podm inky viz: www.satelitcz 
2) Nordic Activity Contest 
3) Hlášení na: ok2vbz@centrum.cz 
') Deníky na: vkvzavody.moravany.corn 
Hlášeni na OK1OHK 
Deníky na adresu OK1 MO: Jill Vorel, 

P. O. Box 32, 350 99 Cheb 2 

OK1DVA 

Jarní setkání radioamatérů, 

CB-čkářů a ostatních zájemců o ra-
diotechniku, elektroniku a výpošetni 
techniku se uskutečni 27. března 
2010 od 8 do 12 hodin v obou sálech 
Pivovaru Přerov, Komenského ulice. 

Pro prodejce budou sály otevřeny 
od 7.30 h. 

Srdečně všechny zveme. 

Radioklub OK2KJU, Přerov 

KV 

Kalendář závodů 
na únor a březen (yre) 

12.-142. YL-OM Contest SSB 
13.2.; OM Activity CW,SSB 
13.-14.2, 1MN RTTYWPX RTTY 
13.-14.2. PACO CVV+SSB 

13.-14.2. First RSGB 1.8 MHz OW 
17.2. AGCW Semiautomatic CW 
20.-21.2, ARRL DX Contest OW 
26.-27.2. Russian WVV PSK PSK31 
26.-28.2 CQ WVV160 m DX 858 
7.-282 French DX (REF) SSB 
7.-28.2. European Community (URA) CW 
8.2. OK-ORP Contest CW 
.2. FISC CW CW 

Aktivita 160 558 
3. SSB liga SSB 
-7.3. ARRL DX Contest SSB 

Provozní aktiv A/ CW 
UBA 80 m Spring SSB 

.3. DARC Corona 10 m 0161 

.3. Aktivita 160 CVV 
3.3. OM Activity CVV/SSB 
3.3. AGCW QRP Contest CW 
3.-14.3. DIG OSO Party SSB 
4.3. VRK závod CW/SSB 
0.-21.3. Russian DX Contest MIX 

20.-21.3. Internat. SSTV DARC SSW 
27.-28.3. CQ WVV WPX Contest SSB 

14.W-02W 
05.00-07.00 
00.00-24.00 
12.00-12.00 
21.00-01.00 
19.90-20.30 
00.00-24.00 
21.00-21.00 
22.00-22.00 
06.00-18.00 
13.00-13.00 
06.00-07.30 

viz podm. 
20.30-21.30 
06.00-08.00 
00.00-24.00 
05.00-07.00 
07.00-11.00 
11.00-17.00 
20.30-21.30 
05.00-07.00 
14.00-20.00 

viz podm. 
06.00-10.00 
12.00-12.00 
12.00-12.00 
00.00-24.00 

Tabulka závodů na VKV v roce 2010 
Závody pořádané Českým radioklubem: 

Název závodu Datum UTC od-do Pásma Deník na: 

I. subregionální závod 6. a 7. března 14.00-14.00 144 a 432 MHz, OK1AGE 
1,3 az 241 GHz RK OK1 KHI 

II. subregionální závod 1. a 2. května 14.00-1400 144 a 432 MHz, OK1CDJ 

1,3 až 241 GHz RK OK1Kčl 
Závod mládeže 5. června 14.00-17.00 144 MHz OK1RCR 

Mikrovinný závod 5. a 6. června 14.00-14.00 1,3 až 241 GHz OKI IA, OKI KHK 

Polní den mládeže 3. července 10.00-13.00 144 a 432 MHz OKIRCR 

Polní den na VKV 3. a 4. 14.00-14.00 144 a 432 MHz, 0 K2ZI 
III, subregionální závod července 1,3 až 241 GHz RK OK2KVM 

QRP závod 7. a 8. srpna 14.00-14.00 144 MHz OK1RCR 

KRU Region I. 4. a 5. září 14.00-14.00 144 MHz OK1NP 
VHF Contest (Den rekordů) RKOK1KRO 

IARU Region I. 2. a 3. října 14.00-14.00 432 MHz, OK1GK 
UHF/Microwave Contest 1,3 až 241 GHz OKI KIR 

Al Contest - Marconi 6. a 7. 14.00-14.00 144 MHz OKI DOZ 
Memorial Contest listopadu OKI KPA 

Podle Všeobecných podmínek platných od 1. 1. 2008 se posílají zásadně elek-
tronické deníky ve formátu EDI, nejlépe na adresu: 

http://vheavody.moravany.com, nebo na adresu vyhodnocovatelů. 
Níže uvedené údaje v případě změn budou upřesněny v dalších číslech PE AR. 

OKIAGE: Stanislav Hladký, Masarykova 881, 252 63 Roztoky; 
E-mail: oklage@sky.cz 
OK1CDJ: Ondřej Koloničný, Sezemická 1293, 530 03 Pardubice; 
E-mail: oklcdj@moravany.com 
OK1IA: Jan Moskovský, Cajkovského 923, 500 09 Hradec Kralove; 
E-mail: oklia@seznam.cz 
OK1NP: Jan Paleček, Brněnská 13, 323 00 Plzeň; 
E-mail: ok1np@email.cz 
OK2ZI: Karel Odehnal, 675 53 Valeč u Hrotovic č. 246; 
E-mail: ok2zi@atlas.cz 
OK1GK: Pavel Novak, Na Farkáně III/281, 150 00 Praha 5; 
E-mail: oklkir@seznam.cz 
OKIDOZ: Bedřich Jánský, Družby 337, 530 09 Pardubice; 
E-mail: okepa@volny.cz 
OK1RCR: Ceský radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7; 
E-mail: pdmlogy@crk.cz 

Ostatní závody: 

Velikonoční závod 4. dubna 08.00-14.00 144 MHz a výše RK OK1KKT 
Velikonoční závod «Si 4. dubna 14.00-15.00 144 MHz a výše RK OKI KKT 
Vánoční závod 26. prosince 08.00-11.00 144 MHz 0K1 IA 

12.00-15.00 

OK1KKT: RK TanVald, pošt schr. 30, 468 61 Desna v Jizerských horách; 
E-mail: info@oklkkt.cz 

Dlouhodobě soutěže, pořádané českým radioklubem: 

Provozní VKV aktiv každou třetí 08.00-11.00 144 a 432 MHz OKI MNI 
neděli v měsíci 1,3 až 76 GHz RK OK1KPA 

Mistrovstvi ăR juniorů souběžně s Provozním VKV 144 a 432 MHz OK1OHK 
aktivem a FM Pohárem 

OK1MNI: Miroslav Nechvile, U Kasáren 339, 533 03 Dašice v čechách; 
E-mail: oklkpa@volny.cz 
OK1OHK: vkwavody.moravany.com 

OK1DVA 

Podmínky prakticky všech závodů v češ-
tině najdete na internetových stránkách 

našeho časopisu: www.aradio.cz. 
Během 25. 2., kdy Kuwait slaví „Národní 
den", by odtamtud měly vysílat zvláštni 
stanice. 
Pozor, během WPX contestu (28. 3. od 

02.00) se změní zimní čas na letní. 

Adresy k odesílání deníků přes internet 

Aktivita 160: 
cw@a160.net, ssb@a160.net 

AR RL: 
DXCW@ard.org, DXphone@arrtorg 

DARC Corona: dolnpf@darc.de 

CQ 160 m SSB: 160ssb@kkn. net 
CQ WPX: ssb@cqwpx.com 
EC-UBA: ubacw@uba. be 
HSC: hsccontest@gmaircorn 
OK-ORF: karetline@seznam.cz 
OM Activity: omac@pobox.sk 
REF (SSB): cdfssb@ref-union.org 
RSGB 160: 1st160.1ogs@rsgbhfcc.org 
Russian PSK: rusdigital@bk.ru 
Russian: rdxc@srrru 
SSB liga: httplissbliga.nagano.cz 
UBA Spring: on6kl@qstnet 
Závod VRK: OK5VRK@seznam.cz 

QX 

3 

(Pralitickä elektronika 
45 



Expedice Tahiti 2010 
Mezinárodní tým uskuteční v době od 

9. do 25. února 2010 velkou expedici do 
Francouzské Polynésie, konkrétně na Ta-
hifi. Členy expedice jsou Phil, FO8RZ, 
Jacques, F6BEE, Nigel, G3TXF, a Gilles, 
VE2TZT. 

Mají vydaný speciální volací znak 
TX4T. Budou pracovat na všech KV pás-
mech, ale speciálně se zaměří na spodní 
pásma 160 až 40 metrů. Věnovat se bu-
dou všem druhům provozu, včetně digi-
módů. Jak je známo, OW nejvíce prefe-
ruje Nigel. 

Jejich výborné vybaveni by mělo být 
zárukou dobré možnosti s nimi navazovat 
spojení zvláště na spodních pásmech. Tři 
transceivery firmy Elecraft K3 spolu s kW 
zesilovačem Acorn 1010 a HL-1 by měly 
produkovat solidní signály. 

Také anténní vybavení by tomu mělo 
napomáhat. Na 160 m to bude invertova-
ná L anténa do výše 18 m, kterou instaluji 
přímo na pláži, skoro v moři. Pro 80 m 
postaví dva fázované ötvrtvInné vertikály, 
další také na 30 a 40 m. Pro pásma od 20 
do 10 m použijí osvědčený Spiderbeam 
ve výšce kolem 10 m, k tomu další verti-
kál na 17 a 12 m. Dle možnosti natáhnou 
několik přijímacích Beverage a použijí při-
jímací loop K9AY. Jejich vysílací stano-
viště bude na severnim cípu poloostrova 
Hiti přímo u pláže (obr. 1). Navíc má toto 
misto zcela otevřený výhled na Ameriku 
a Evropu. To by mělo být pro nás ve 

Obr. 1. Stanoviště 
expedice 7X4T ne 

pobřeží 

střední Evropě 
přiznivé, protože 
směrování od nás 
na Francouzskou 
Polynésii je na se-
vero-severozá pad 
a podmínky W'en( nejsou v tomto směru 
příliš dobré. 

Operátoři TX4T se v době konání ex-
pedice zúčastní VVPX RTTY a ARRL OW 
závodů. QSL manažerem je G3TXF. Vyři-
zovat bude přednostně direkty, nutno za-
slat SAE + nový IRC nebo 2 $. QSL via 
bureau vyřizuje také, ale v posledni době 
se tato doba výměny lístků velice prodlou-
žila. Vyřizování přes bureau Velké Britá-
nie jev posledních letech velice pomalé. 
Ale je možnost zažádat o QSL e-mailem 
na adrese G3TXF: QSL@G3TXRcom. 
Tím by se mohla doba pro získání QSL 
zkrátit. Pokud takto zažádáte, nezapo-
meňte mu však zaslat váš QSL via bu-
reau, neboť Nigel QSL-lístky sbírá. Veš-
kerá spojeni budou převedena do LoTVV 
krátce po skončení expedice. Jejich log 
snad bude dostupný během provozu ex-
pedice on-line. Na jejich webové stránce 

jsou dostupné další informace o průběhu 
expedice: 

http://vvvvw.fo2010.org/ 

Mini-Whip — ostře sledovaná anténa 
(Dokončení ze str. 32) 

Použití koaxiálního vedeni za součást 
anténní struktury je také dlouho známé. 
Jde převážně o antény pro VKV a UKV 
(obr. 9, 10, 11). Ostatně zmíněná rozhla-
sová anténa byla také napájena speciál-
nim souosým vedenim. 

Závěr 
Váženi DX-mani, lepší teoretický 

i praktický důkaz již nepředložím, takže 
panu Kaplanovi se asi nezavděčím. Za 
použití slova mystifikace se omlouvám, 
ale mezi vědeckými pracovníky se publi-
kováni nesprávně teorie takto označuje. 
(Jestlipak víte, že Darwinova teorie o pů-

t 

AB 

piný 
vodič 

koaxiální 
vedeni 

vnitřní 
r vodič 

stínění 

Obr 9. Smyčková anténa stíněná 
s koaxiálním napájením 

vodu druhů je v Americe i leckde jinde 
také považována za mystifikaci?!) 

Znova opakuji, co jsem uvedl na za-
čátku: vůbec nepochybuji o praktické čin-
nosti M-W. Nedůvěra některých praktiků 
k teorii je mně známa a za některé invek-
tivy se nezlobím, nicméně připomínka, že 
jsem M-W neměl vůbec v ruce, je dosti 
povážlivá ' ne-li hloupá. Mnozí radioama-
téři mně znají a védí, že během mé více 
jak 60Ieté činnosti mně prošlo rukou ne-
spočet elektronických zařízení včetně 
M-W, naposledy před rokem u mého ka-
nadského přítele. Pan Boháč se bude di-
vit, M-W byla stinšná, tj. zapouzdřená do 
die-cast aluminium boxu, jak uvádí i pan 

s 2 6 

5 

4 

Obr 10. Anténa VKV zaměřovače 
koaxiálně napájené skládané dicey 
(3, 4), přívodní vedení (1, 2, 5, 6) 

OK2JS 

Největší kniha diplomů 
k dispozici zdarma 

Ted Melinosky, Kl BV — autor největší 
trvale udržované aktuální sbírky podmí-
nek diplomů ,,The M BV DX Awards Di-
rectory" (přes 3300 diplomů), zpřístupnil 
od r. 2010 její internetovou verzi zdarma 
všem zájemcům. Dosud bylo možné si 
buď objednat její knižní vydání, nebo po 
zaplaceni mít přistup na její stránky. Nyní 
jsou omezení zrušena, podívejte se na 

www.dxawards.com 
QX 

R. Bakker, PAORDT. Doporučuji, tedy 
panu Boháčovi a dalším DX-manům: stu-
dujte odbornou literaturu a používejte in-
ternetově vyhledávače (googluite), čtěte 
pozorně, dovíte se mnohé, o čem pochy-
bujete, a nebudete muset problémy házet 
za hlavu. 

Literatura 

[1] Prokop, J.; Vokurka, J.: Šířeni elek-
tromagnetických vin a antény. SNTL/ 
/ALFA, Praha 1980. 

73, Ing. M. Procházka 

(www.anteny-info.cz) 

a) b) 

Obr 11. Koaxiální dipól pro VKV 
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VÝKONOVÉ ZESILOVAČE EZK - výběr 
KJD5700 SX - stavebnice, 2x 200W/4R nebo 350W/8R, až ± 60V 999 Kč 
KJD5700 HX - modul, 2x 200W/4R nebo 350W/8R, až ± 60V 1349 Ke 
KJD5702 SX - stavebnice, 2x 300W/4R nebo 500W/8R, až ± 68V 1299 Kč 
KJD5702 HX - modul, 2x 300W/4R nebo 500W/BR, až ± 68V 1649 Kč 
KMD7666 SX - stavebnice, 800W/4R nebo 400W/8R, až ± 90V 2345 Kč 
KMD7666 HX - modul, 800W/4R nebo 400W/3R, až ± 90V 3319 Kč 
KMD7555 SX - stavebnice, 500VV/4R nebo 300W/8R, až ± 80V 1799 Kč 
KMD7555 HX - modul, 500W/4R nebo 300W/8R, až ± 80V 2599 Kč 
KJD4780 SX - stavebnice, 2x 50W/4R nebo 100W/8R, až ± 42V 469 Kč 
KJD4780 HX - modul, 2x 50W/4R nebo 100W/8R až *42V 579 Kč 
KDD8780 SX - stavebnice, 4x 50W/4R nebo 2x 100W/8R, až ± 42V 899 Kč 
KDD8780 HX - modu!, 4x 50W/4R nebo 2x 100W/8R, až ± 42V 1099 Kč 

VÝKONOVÉ TRANZISTORY-výběr 
MJL1302A - 15A, 200W, 230V, pnp, 30MHz, 70264 79 Kč 
MJL3281A - 15A, 200W, 230V, npn, 30MHz, T0264 79 Kč 
MJL4302A - 15A, 230W 350V pnp 35MHz 70264 159 Kč 
MJL4281A - 15A, 230W, 350V, npn, 35MHz, TO264 159 Kč 
MJL21193 - 16A, 200W, 250V, pnp, 4MHz, TO3P 99 Kč 
MJL21194 - 16A, 200W, 250V, npn, 4MHz, TO3P 99 Kč 
MJL21195 - 16A, 200W, 250V, pnp, 4MHz, TO3P 99 Ke 
MJL21196 - 16A, 200W, 250V, pnp, 4MHz, TO3P 99 Kč 
2505200-H1R - 15A, 150W, 230V, npn, 30MHz, TO3P 49 Kč 
2SA1943-1-11FI - 15A, 150W, 230V, pnp, 25MHz, TO3P 49 Kč 

Úpinou nabídku zboží, aktuální ceny s množstevními slevami, 
novinky, mimořádné slevy a doprodeje naleznete v e-obchodu. 

10 PRO ZESILOVAČE - výběr 
TDA2005 - koncový stupeň 2x 10W/2R, max 18V 52 Kč 
TDA7293V - koncový stupeň 100W/4R, max ± 60V 72 Kč 
TDA7294V - koncový stupeň 70W/4R, max ± 50V 66 Kč 
TDA7374V - koncový stupeň 2x 21W/4R, max 18V 99 Kč 
TDA8560Q - koncový stupeň 2x 40W/2R, max 18V 109 Kč 
TDA8571J - konc. stupeň 4x 40Wsqr/4R, max 18V 109 Kč 
TDA1562Q - koncový stupeň 70W/4R, max 18V 199 Kč 
LM3886T - koncový stupeň 60W/4R, max ± 42V 129 Kč 
LM4702CTA - budič koncového stupně, až ± 75V 339 Ke 
LM4780TA - konc. st. 2x 50W (lx 100W), max ± 42V 270 Kč 

Uvedené ceny v Kč jsou MC včetně DPH. 

www.ezk.cz/e-shop 
ROŽNOV p R, Tylovice 1880, tel 571 651 321, fax 571620 576 , mobil 605 463 743 

OLOMOUC, Hälkova 2, tel 585 511 211, mobil 605 463 655, fax 585 511 257 

http://wvvvv.eziccz, ezkgezk.cz, objednavkygezk.cz 

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

18. mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky 

Souběžné veletrhy 

rörrOnIKR 

1. mezinárodní veletrh optických technologií a aplikací 1. veletrh komunikačních technologii 

TERINVEST, spol. s r o., veletržní správa, Americká 459/27, 120 00 Praha 2, česká republika, www.terinvešt.com TERINVEST 
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CENÍK INZERCE (barevná/full colour - Kč/Czk) 
The price list of advertisements in the Praktická elektronika A Radio Journal 

112-x264mm 

2/3 strany 

2/3 of page 

15.670 Czk 

celá strana 
full page 

171x264mm 23.520 Czk 

II 

j71 ) 30i„„ 

I 
1/2 strany 

1/2 of page 

11.760 Czk 

1/3 strany 

I 1/3 of page 

171x63mm 

1/4 strany 
i 
1/4 of page 

83x130mm 

5.880 Czk 

IOE 

Ilm i 

112x63 mm 54x130 mm 

1/6 strany 

1/6 of page 

3.910 Czk 

171 x85nin 54x264mm 112x130 mm 

7.830 Czk 

The banner on our web site 

www. aradio.cz 

costs 5.000 Czk per month. 

1/9 strany 

1/9 of page 
2.600 Czk • 1 

1/12 strany 

1/12 of page 
1.950 Czk 

54x63mm 54x85mm 

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 °A 
V 6 a více číslech se sazba snižuje o  • 10 °A 
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 vystupnich 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 02/2010 

AEC - TV technika  VII 
AME - elektronické přístroje a součástky V 
ANTECH - měřicí přístroje, STA a TKR  IV 
AV-ELMAK - elektronické přístroje  VII 
BS ACOUSTIC - ozyučovací technika  XIV 
BUČEK - elektronické součástky  XIII, XIV 
DEXON - reproduktory XIV 
DIAMETRAL - laboratorní nábytek VARIOLAB+ Il 
ELEKTROSOUND - plošné spoje, el. součásky XI 
ELEX - elektronické součástky aj.  XI 
ELFA - optoelektronická čidla  XI 
ELNEC - programátory aj  XI 
ELTIP - elektrosoučástky XIV 
ELVO - software pro elektroniku XI 

ERA components - elektronické součástky XI 
EZK - elektronické součástky a stavebnice  47 
Flajzar - stavebnice a kamery X 
FlowCAD - programy OrCAD, Allegro  XI 
GES - elektronické součástky II 
GM electronic - el. součástky  VIII, IX 
HADEX - elektronické součástky  VI 
JABLOTRON - zabezpečovací a řídicí technika  I 
KONEKTORY BRNO - konektory XII 
LSD 2000 - český návrhový systém pro elektroniku  XII 
PaPouch - měřici a komunikační technika XIV 
PHOBOS - system konroly vstupu  XI 
P + V ELECTRONIC - vinuté díly pro elektroniku  VII 
T.E.I. - Formica XII 
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public e . .nlóvarenska 406/17, CZ 709 00, Ostrava 
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Transfer Multisort Elektronik 
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connectBluém 

Point-To -Point 

8 

O 
Základní firmware Point-To-Point je určen 
k přenosu dat mezi dvěma BluetootiM za-
řízeními. Jedná se o transparentni přenos 
sériové linky RS-232 (nebo 422, 485). 
Ovládáni AT příkazy, konfigurace přes 
Bluetootr WLAN co-existence support. 

Podporované Bluetooth profily: 
• Generic Access Profile (GAP) 
• Serial Port Profile (SPP) 
• Dial-up netwoddng Profile (DUN GW, DUN 
DT) 
• File Transfer (FTP), Object Push (OPP) 

Typické aplikace: 
• bezdrátová náhrada kabelu RS232/422/485 
• bezdrátové připojeni tiskárny se sério-
vým portem 
• dopiněníjakéhokoli zařízeni se sériovou 
linkou bezdrátovým přenosem dat 
• přenos dat mezi PC/PDA a přenosným 
přístrojem 

The strongest connection in a wireless world 

Universal I/0 Module 

4 ,1 ale4 054, r 

.4 lie I 11! 

hj i. INIFIT 

Mani nias, - 10 nis 

Unikátní firmware I/O Module (k dispozici 
zdarma) změní funkci modulu na univer-
zální I/O modul s max. 12 nezávislými 
vstupy/výstupy. Každý z 12 vodičů lze 
naprogramovat bud'jako vstup nebo jako 
výstup a to v libovolné kombinaci (např. 
4 vstupy a 8 výstupů, 12 vstupů apod.). 

Typické aplikace: 
• dálkoví ovládáni s velkým dosahem 
a mimořádnou bezpečností přenosu 
• bezdrátový přenos logické úrovně 
až 12 vodičů 

O Billet° Oths OEM Serial Port AdapterTM 

Point-To-Multipoint 

zr: 

00 

237425455 

• • • 
csem as 7 Sbave 

Point-To-Multipoint firmware (k dispozici 
zdarma) využívající technologii Wireless 
Multidrop" dovoluje jedním zařizenírn 
Master současně ovládat až 7 zařízeni 
Slave a jednoduše tak vytvořit tak Wi-
reless Multidror Network. Až 7 dalších 

BluetoothK zařízení Slave tak současně 
komunikuje s jedním nadřazeným Mas-
terem. 

Typické aplikace: 
• současná komunikace několika zařízení 
• bezdrátové ovládání ai 7 zařízeni jed-
nim nadřazeným Masterem 
• bezdrátový přenos dat ai ze 7 různých 
mist do jednoho centra 

OEMSPA310i 3,5dBm/75rn 
=a • intern' antena 
el- • 3,3V UART - - 

Ei  OEMSPA311 i/x 7dBrn/150rn 
• OEMSPA331i/x 17d13m/3.0.0rn____ 
• interní, externí anténa _ 

• 3,3V UART 

OEMSPA3121/x 7dBm/150m_ 
OEMSPA332i/x 17dBm/30Orn 
•interní externí anténa 
• 3,3V UART 
• RS-232 

OEMSPA333i/x 20dBm/400m 
• interní, externí anténa 
• 3,3V UART 
• RS-232 

Industrial Wireless 

Bluetooth Repeater 

o 
Serial Port Profile (SPP) Repeater 
firmware (k dispozici zdarma) umožňuje 
použit Bluetooth• modul jako repeater 
a prodloužit tak dosah levným a jedno-
duchým způsobem. 
Repeatery lze navíc řadit za sebou do te-
oreticky neomezeného řetězce. 
Nastaveni je velmi jednoduché a po po-
čáteční konfiguraci repeater pracuje zce-
la samostatně a nevyžaduje přítomnost 
obsluhy ani žádný nadřazený systém, 
pouze napájení 3 - 6 V. 

Typická aplikace: 
• prodloužení dosahu mezi libovolnými 
Bluetooth• zařízeními. 

Bluetooth® 
Ethernet Port Adapter TM 
Přenos sítě Ethernet přes Bluetooth. 
Vhodné např. pro spojení pohyblivých 
částí se sítí Ethernet. 

• 
• odolné průmyslové provedení 
• krytí IP67 

Pc Adapter 

O 

PC Adapter firmware přeméni 131u tooth 
Serial Port Adapter na PO Master. Jet'-
koli Bluetooth zařizeni s profilem S P 
nebo DUN pak může bezdrátově ovlád t 
PC (TWI) sběrnici. 
Podporuje 100kbps i 400kbps rychlost. 
Lze využiti automatické odesíláni sekve - 
d příkazů podle definovaných událostí. 

Typické aplikace: 
• bezdrátové řízení íC sběrnice 
• ovládání vzdálených l5C displejů 
• bezdrátové připojení lic klávesnice 
• snadné spojeni s VG senzory 

Bluetooth® 
Serial Port Adapter TM 
Bezdrátová náhrada kabelu RS-232/485 
do náročného prostředí. 

• odolné průinyslové provedení 
•Aryti IP65 

VELKOOBCHOD • MALOOBCHOD ZÁSILKOVA SOECUŽBA • PORADENSTVÍ • ENGINEERING 

spezial. electronic 
Wuttke Immobilien KG, P.S. 
šárecká 22/1931 
160 00 Praha 6 
Česká republika 

233 326 621 
233 326 622 
233 326 623 
spezial@spezial.cz 
www.spezial.cz 


