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Talema - výrobce vysoce kvalitních odrušovacích 

součástek a transformátorů. 

V nabídce firmy se nacházejí: 
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proudové transformátory 
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NÄŠ ROZHOVOR] 

s panem Adamem Kuczynskim, 
vedoucím rozvoje polské firmy 
TME, která se zabývá prodejem 
elektronických součástek. 

Můžete našim čtenářům přiblížit 
historii rozvoje firmy TME a její 
současný stav? 

Historie naší firmy sahá až do 80. 
let. Bylo to neobvyklé období, ve kte-
rém se všechno prodávalo. S brat-
rem jsme se začali zabývat prodejem 
elektronických dilů na trzích v Lodži, 
Varšavě a Gdaňsku. Firma Transfer 
Multisort Elektronik (TME) vznikla 
v roce 1990, ihned po pádu komunis-
mu, jako nevelký rodinný obchod na-
bízející elektronické součástky pro 
servis a drobnou výrobu. V roce 1996 
jsme zahájili katalogový prodej, v roce 
2001 prodej na export a nyni působí-
me v celé Východní a Střední Evropě 
a vice než ve 30 zemích. 

Jak k dnešnímu dni vypadá za-
méstnanost v TME? 

Nyní zaměstnáváme vice než 200 
osob v Polsku, ČR, SR, Maďarsku, 
Rumunsku a pobaltských zemích. 
Počet zaměstnancu v poslední době 
roste. Ale nejen počet zaměstnanců 
je to nejdůležitější. Především nyní 
klademe důraz na zvyšování kvalifi-
kace a rozvoj našich zaměstnanců. 

Jakou skladovací plochou TME 
dnes disponuje? 

V tomto okamžiku máme sklad 
s plochou 11 000 m2. Skladujeme kolem 
1500 palet a máme více než 45 000 
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Pan Adam Kuczynski 

skladových pozic. Logistické centrum 
je umístěno v Lodži, díky čemuž jsme 
schopni zboží objednané do 12. hodi-
ny, nachází-li se v našem skladu, do-
ručit následující pracovní den zákaz-
níkům v ČR i SR. 

Jaké skupině odběratelů adre-
sujete především svou nabíd-
ku? 

Zaměřujeme se hlavně na odbě-
ratele, kteří potřebuji malé a střed-
ni počty produktů, což neznamená, 
že nedodáváme také velkoobchodní 
množství pro výrobu. Našimi zákaz-
níky jsou firmy a továrny všeho dru-
hu, používající elektronické a elektro-
technické součástky. Patti k nim 
samozřejmě výrobci elektroniky, ser-
visy elektronických přístrojů, servisy 
průmyslové automatizace, ale také 
odběratelé mimo elektronickou bran-
ži, napřiklad mlékárny, tiskárny, rá-
dia, televize, státní služby a desítky 
jiných. V současnosti obsluhujeme 
kolem 40 000 různých odběratelů 
ročně. 

Jaké faktory způsobily, že jste 
se rozhodli pro bezprostřední 
přítomnost v České republice? 

Český trh je jedním z nejlépe se 
rozvíjejících trhů elektronické výroby. 
Bylo pro nás zřejmé, že model prode-
je, jaký jsme vypracovali na polském 
trhu, musí být úspěšný rovněž na 
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Obr. 1. Sklad firmy TME v Lodži 
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Obr. 2. Plánované rozšíření skladových ploch v Lodži 

trhu českém. Abychom zajistili patřič-
nou vysokou kvalitu obsluhy pro čes-
ké zákazníky, rozhodli jsme se pro 
důležité investice: otevřeli jsme v Os-
travě dceřinou firmu, vytiskli jsme 
český katalog a spustili pině automa-
tizovaný internetovy obchod v čes-
kém jazyce. 

Přinesly vám činnosti tohoto 
druhu očekávané efekty? 

Na výsledky našich aktivit nebylo 
třeba čekat dlouho; uvěřilo nám mno-
ho českých podnikatelů. V součas-
nosti obsluhujeme v čR několik tisíc 
zákazníků ročně. 

Čím se nabídka firmy TME odli-
šuje od vašich konkurenti'? 

Světový trh vypadá trochu jinak 
než ve Východní a Střední Evropě. 
Ve světě je naše branže velmi mnoho 
let zřetelně rozdělena mezi tři druhy 
firem: distribuční firmy, katalogové 
firmy a firmy specializující se na prodej 
výrobků konkrétního výrobce nebo 
daného druhu výrobků. Ve Východní 
a Střední Evropě podniky spojují ve 
své činnosti rysy všech tří typů firem. 
Vychází to z historických podmíně-
nosti. Naše firma zároveň dodává 
dané zboží velkoobchodně jako dis-
tributor jednotlivých značek a provo-
zuje katalogový prodej. Máme také 
úseky úzce specializované na někte-
ré oblasti, např. měřici přístroje, ko-
nektory, ventilátory, pasivní sou-
částky a jiné. Disponujeme v tomto 
oboru inženýrskou podporou, radíme 
zákazníkům ve správném použití, po-
máháme volit výrobky pro individuál-
ní potřeby atd. Proto je obtížné porov-
nat TME s jinými distributory, když my 
nabízíme značně širší oblast spolu-
práce se zákazníkem - od katalogo-
vého nákupu vzorků přes nákup vět-
šího množství pro výrobu a konče 
obsluhou velkosériové výroby. Na 
českém trhu působí mnoho dobře 
zorganizovaných distributorů, jejichž 
práce si velice vážíme. Věříme, že na 
trhu je místa dost pro všechny. 

Jak hodně se krize dotkla odbě-
ratelů TME a firmy samotné? 

Z našeho pohledu se krize týká 
jen konkrétních oblastí, jako je auto-

mobilový průmysl či domácí spotřebi-
če. Pociťujeme samozřejmě jisté zpo-
malení na trhu, ale naše firma se 
vždy snažila postupovat takovým způ-
sobem, který zajišťuje vysoký stupeň 
bezpečnosti: náš největší zákazník 
generuje pouhé 2 % obratu, a největ-
ší dodavatel nám prodává zboží tvo-
řící 4 % našich celkových nákupů. 
Tak tedy nehrozí, že pád dvou, tří 
nebo dokonce deseti zákazníků znač-
ným způsobem změní naši situaci. 
V tomto okamžiku je firma v dobré 
pozici, protože se nám podařilo za 
poslední léta shromáždit patřičné pro-
středky a naplánovat stabilní rozvoj. 
Stavíme nové sklady, investujeme do 
nového softwaru a otevíráme další 
pobočky v zahraničí. 

Máme v současnosti pobočky v ČR, 
Maďarsku, SR a v Rumunsku, chys-
táme se k otevření dalších kanceláří 
v tomto roce. Období krize my, a mys-
lím, že i také velmi mnoho našich zá-
kazníků, využíváme pro reorganizaci 
a rozvojové činnosti. Nyní lze snadno 
získat pracovníky, kteří odcházejí z obo-
rů, které nejvíce utrpěly v době krize. 

Nastanou v roce 2010 nějaké vý-
znamné události v životě vaší 
firmy? 

Jak jsem již uvedl dříve, zavádíme 
nový informační systém, probíhá vý-
stavba internetových stránek, oteví-
ráme nové kanceláře. Také jsme za-
hájili stavbu nových skladů v Lodži. 
V tomto roce plánujeme zahájení dal-
ší etapy výstavby, abychom v roce 
2012 disponovali potenciálem, dovo-
lujícím obsluhu celé Evropy a Blízké-
ho východu. 

O stavbě nových skladů v Lodži 
víme již hodně z prezentace 
umístěné na vašich interneto-
vých stránkách. Raději nám pro-
sím povězte, jaké funkce zavede 
nový informační systém? 

Na našich interneto4ch stránkách 
se objeví mnoho nových funkci. Nyní 
stránky genere kolem 70 % našeho 
prodeje co do počtu; co do hodnoty je 
to samozřejmě o něco méně. Stránky 
nyní fungují ve 14 jazycích. Navíc ve 
firmě zavadil-ne systém SAP, který 
nám dovolí využít mnoho nových ře-
šení, velmi přínosných pro zákazníka. 
Především umožníme sledovat objed-

návky, objeví se možnost podávání 
termínovaných objednávek. Všechno 
to má sloužit tomu, aby zákazník, kte-
rý využívá pouze internetové stránky, 
mohl podat objednávku, v termínu 
obdržet a zaplatit objednané součást-
ky. Nicméně také udržujeme a posi-
lujeme náš úsek obsluhy zákazníka, 
poněvadž věříme, že jen stránky 
a katalog jsou příliš málo. Katalog 
a stránky jsou dva nástroje sloužící 
k výběru výrobků a objednávání, za-
tímco bezprostřední kontakt s našimi 
pracovníky je stále cenný, ba přímo 
nezbytný. V mnoha situacích chce 
zákazník získat radu nebo se o pro-
duktu dovědět něco více, než to, co 
nabízíme na stránkách nebo v kata-
logu. 

Můžete nás seznámit s dlouho-
dobou strategií rozvoje vaši fir-
my? 

Naší ambicí je dosáhnout pozice 
prvořadého dodavatele součástek ve 
Střední a Východní Evropě. Tento cíl 
realizujeme již několik let. Chceme 
nabídnout zákazníkům z této oblasti, 
čili od Skandinávie až po Řecko, do-
dávky v průběhu 24 až 48 hodin. Ji-
ným naším cílem je zajistit všem ob-
chodním partnerům z tohoto regionu 
možnost dorozumívat se v jejich vlast-
ních jazycích. Například již nyní tisk-
neme sedm jazykových verzí katalogu: 
polskou, anglickou, ruskou, rumun-
skou, mad'arskou, českou a němec-
kou. Budujeme též sir našich zastou-
pení. 

Nakonec nám prosim ještě po-
vězte, co TME plánuje na rok 
2010 v ČR. 

V současné době zaměstnáváme 
v kanceláři v Ostravě 6 osob (včetně 
dvou inženýrů), které jsou k dispozici 
zákazníkům, pomáhají a odpovídají 
jim na dotazy. Pro tento rok plánuje-
me další rozvoj české pobočky s ohle-
dem na značný vzrůst počtu obsluho-
vaných zákazníků. Pravděpodobně 
v tomto roce získají češti zákazníci 
možnost platit „on-line" na našich in-
ternetovych stránkách. 

Děkuji vám za rozhovor. 

Připravil Ing. Josef Kellner. 
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Ročník 2009 
na CD ROM 
Vážení čtenáři, nyní vychází nový 

CD ROM s ročníkem 2009 všech ča-
sopisů našeho vydavatelství. 

CD ROM 2009 zahrnuje kompletní 
obsah časopisů Praktická elektronika 
A Radio, Konstrukční elektronika A Ra-
dio, a Amatérské radio za rok 2009 
(inzerce je vynechána - prázdná mis-
ta v AR zůstávají, aby souhlasilo čís-
lování stránek). 

Vše je zpracováno ve formátu pro 
elektronické publikování Adobe PDF. 

Na disku je nahrán prohlížecí 
program Adobe Acrobat Reader 
7.05 CZ. Nelze použít starší verzi, 
proto si musite vždy starý prohlížeč 
přeinstalovat. 

Po nainstalování prohlížecího pro-
gramu Acrobat Reader jsou tři mož-
nosti otevření požadovaného časo-
pisu. Tou první je otevřít přímo soubor, 
např. _PE07_2009.pdf a ukáže se první 
strana čísla 7 Praktické elektroniky 
A Radia. V ní můžeme listovat po-
moo( šipek v liště nástrojů nebo stačí 
kliknout na číslo stránky v obsahu a ta 
se sama zobrazt 

Druhou možnosti je otevřít soubor 
_Amaro2009.pdf. Objeví se dvě strán-
ky se všemi titulními listy jednotlivých 
časopisů. Stačí kliknout na jeden z nich, 
otevře se žádaný časopis na první 
straně a dale pokračujeme jako v před-
chozim odstavci. 

Poslední možnost je otevřít soubor 
obsahPE2009.pdf, objeví se známý 

obsah z PE 12/2009 (nebo na soubor 
obsahAR2009.pdf - pro obsah AR) 
a kliknutím na číslo stránky se otevře 
přímo požadovaný článek. 

Na zbytek mista na CD ROM jsme 
nahráli: 
• Materiály Českého radioklubu. 
• Katalog výrobků fy ELEKTROBOCK. 
• Katalog výrobků firmy Flajzar. 
• Katalog knih nakladatelství BEN. 
• Programy ke konstrukcím uveřejně-
ným v PE a KE. 

Vérime, že se vám bude tento nový 
CD ROM líbit a že jím opět rozšíříte 
svou elektronickou knihovnu. 

Redakce 

Popsaný CD ROM si lze objednat telefonicky 
na 257 317 312 a 257 317 313 nebo na naší 

adrese: AMARO spol. s r. o., 
Karlovo nám. 30, 120 00 Praha 2. 

CD ROM vám mohou být doručeny na dobírku 
(k ceně bude přičteno poštovné a balné) nebo 
si je můžete vyzvednout osobně. CD ROM si 
také lze zakoupit v některých prodejnách knih 

a součástek. 
Objednávejte také přes internet: 

www.aradio.cz; E-mail: odbyt@aradio.cz 

Cena CD ROM PE 2009 je 350 Kč. 
Předplatitelé časopisů u firmy AMARO map 
výraznou slevu, mohou si ho zakoupit za 220 Kč. 

Zájemci na Slovensku si mohou CD ROM objednat 
u firmy Magnet-Press Slovakia s. r. o., P. 0. BOX 169, 

830 00 Bratislava, tel./fax (02) 672 019 31-33, 
predplatne@press.sk 

NOVÉ 
KNIHY 

PoillEk 
:Aib..L.r. marg. 

Libra, M.; Poulek, V: Fotovoltaika. 
Vydalo naklad. ILSA, 2009, 160 
stran AS, vázané, obj. č. 121792. 

Po delší době u nas opět vychází kniha 
věnovaná fotovoltaickým článkům. Autoři v ní 
shrnuji své mnohaleté zkušenosti získané pro-
střednictvim vlastní firmy Poulek Solar a spolu-
prací s Laboratoři fyzikálni energetiky na ka-
tedře fyziky Technické fakulty CZU v Praze. 

Autoři knihy postavili po celém světě 
mnoho fotovoltaických systémůů - jednotli-
vých článků i velkých solárních elektráren. 
Zpravidla se jednalo o zprovoznění systémů 
s automatickými pohyblivými stojany. 

Kniha nejprve vysvětluje fyzikální pod-
statu dějů spojených s fotovoltaikou, poté 
podává praktické informace o konstrukci so-
lárních fotovoltaických systémů, o jejich apli-
kacích i o využiti solární energie. Čtenáře 
budou patrně nejvíce zajímat praktické náčrt-
ky koncentrátorů, přehled a principy různých 
komponentů souvisejících se stavbou elekt-
rárny (např. měničů), dosažené výsledky 
atd. Téměř polovinu knihy tvoří barevná foto-
dokumentace solárních elektráren a článků, 
z výrobní sféry i z veletrhů. 
Z obsahu: Uvod; Fyzikální podstata světla; 

Plazma - skupenstvi sluneční hmoty; Slunce 
- nejbližší hvězda; Solární elektrárny; Fyzikální 
podstata fotovoltaické přeměny energie; Kon-
strukce a výroba fotovoltaických článků a pa-
nelů; Fotovoltaické solární systémy s pevným 
stojanem; Systémy s pohyblivým stojanem; 
Další možnosti navýšeni množství vyrobené 
energie; Testování životnosti fotovoltaických 
systémů; Akumulace solární energie; Elek-
tronické měniče; Aplikace solárních foto-
voltaických systémů; Ekonomika solárních 
system ů; Konference a výstavy o solární 
energii; Instalace a údržba pohyblivého sto-
janu TRAXLE TM; Barevná příloha. 

Knihu si mutate zakoupit nebo objednat na dobírku 
v prodejně technické Natatory BEN, Vešinova 5, 10.000 
Praha 10, tel. 274 820 411, 274 816 162, fax: 274 822 
775. Dalai prodejni mista: sady Petatridatikú 33, Plzeň; 
Vevell 13, Brno, českobratrskä 17, Ostrava, e-mat kni-
hy@ben.cg adresa na Intemetu: http://www.beacz. Z3-
sielková služba na Slovensku: Anima, anima@anima.sk. 
www.anima.sir Slovenskejjednoty 10 (za Närodnou ban-
kou SR), 04001 Košice, tel./fax (055)6011262. 
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Vyhlášení Konkursu PE 
na nejlepší elektronické a radioamatérské konstrukce v roce 2010 é 

GSM komunikátorpGATE a hodinky 
se skrytou kamerou DRW-3 (sponzor 

FLAJZAR electronics) 

Ss a st 
laboratorní 

zdroj, páječka 
(sponzor 

DIAMETRAL) 

z—cz 

Pravidla 
Konkursu PE jsou jako vždy co nejjedno-

dušší. Získali jsme řadu sponzorů, a proto bude 
kromě peněžních odměn rozděleno mnoho 
věcných prémií. 

Do Konkursu přijímáme libovolné kon-
strukce bez ohledu na to, zda jsou jednodu-
ché nebo složitější. 

Půhlášené konstrukce budou posuzovány 
z hlediska jejich púvodnosti, vtipnosti, tech-
nického provedení a především účelnosti. 

Všechny konstrukce musí splňovat pod-
mínky bezpečného provozu zejména z hle-
diska možnosti úrazu elektrickým proudem. 

Pro Konkurs je na odměny od vyda-
vatelství AMARO vyčleněno až 60 000 Kč. 
Termín uzávěrky přihlášek je 25. záři 2010. 

Podmínky Konkursu PE 

1. Konkurs je neanonymni a může se ho zúčastnit 
každý. Dokumentace musl být označena jménem, adre-
sou a dalšími údaji, které umožní kontakt s účastníkem. 
2. Použití součástek je libovolné. Snahou by milo být 
moderní obvodové řešení. 
3. Příspěvek musí být podán na poštu nebo zaslán na 
e-mail (pegéradio.cz) do 25.9. 2010 a musí obsahovat: 
a) půhlášku s osobními údaji autora; 
b) schéma zapojení; 
c) výkres desek s planými spoji; 
d) podrobný popis konstrukce. V úvodu musí být struč-
ně uvedeno, k jakému účelu mě výrobek sloužit (zdů-
vodnění koncepce), a shrnuty základní technické údaje. 
4. Podklady by měly být v elektronické formě. Zmenši 
se tak riziko vzniku chyb při přepisování a překreslo-
váni. Formát soubor(' (PC) lze dohodnout s redakcí. 

ETC 

re- nr 
" 

.5» . aapp 
Osciloskop pro PC M523 

(sponzor ETC) 

Výkresy i fotografie musí byt očíslovány, v textu na ně 
musí být odkazy. Na konci textu musí být seznam 
součástek, texty pod obrázky a seznam literatury. 
5. Přiňläšeny mohou být pouze konstrukce, které dosud 
nebyly v CR a SR publikovány - redakce si přitom vy-
hrazuje právo jejich zveřejnění. Pokud bude konstruk-
ce zveřejněna, bude honorována jako prispšvek bez 
ohledu na to. zda byla ei nebyla v Konkursu odměněna. 
7. Ceny budou uděleny do konce ledna 2011. 

Výsledky Konkursu PE 2010 budou 
zveřejněny v PE 1/2011. 

Programátor MEMprog2 
(sponzor ELNEC) 

Velká sada 
servisního 
nářadí 

pro techniky 
zn. Pro'sKit 
v hliníkovém 

kufry 
(sponzor  

GM electronic) 

Věcné prémie a sponzoři: 
Osciloskop k PC 
M523 
v ceně 19 014 Kč. 
Sponzor: ETC 
a Fanda elektronik 

DIAMETRAL 
Sestava přístrojů: laboratorní ss zdroj 
P230R51D (2x 0-30 V, 0-4 A, 5 V/2 A); 
elektronická mikropáječka SBL 530.1A. 
Celkem za 11 600 Kč. 
Sponzor: DIAMETRAL Praha. 

Velká sada servisního 
e nářadí pro techniky 

zn. ProlsKit 
v hliníkovém kufru 

ELECTRONIC vs cp eonněz 04790 Kč. 

GM electronic 

spezial facto-cit-dr 

dIFLAJZAER 
GSM kom unikátor pGATE (2990 Kč) 
a hodinky se skrytou kamerou DRW-3 
(1499 Kč). Sponzor: FLAJZAR electronics 

e.gfIX 
Sada radiostanic PMR i-TALK, včetně 
nabíječe a akumulátorů, cena celkem 
1000 Kč. Sponzor: ELIX Praha 

rjcHNicK751 

i L:TE/RA-rod, 

13. OE11 lat  

MEMprog2 
programátor 
EPROM/EEPROM/ 
/Flash EPROM/serial 
EEPROM, 
cena 7520 Kč. 
Sponzor: 
ELNEC Prešov 

Součástky podle 
vlastního výběru 
ze sortimentu firmy 
v hodnotě 7000 Kč. 
Sponzor: 
spezial electronic 

Věcná prémie 
v ceně 7000 Kč 
z oboru elektroniky 
podle vlastního výběru. 
Sponzor: 
Český radioklub 

Věcná prémie 5000 Kč za 
jednoduchou konstrukci uži-
tečného doplňku k radioa-
matérské stanici. Sponzor: 
RMC Nová Dubnica, SR 

Sada přístrojových skřiněk 
SOPLA těm, kteří výrobek 
dodají vestavěny ve skříňce 
od firmy BOPLA. Sponzor: 
ELING Nová Dubnica 
a ELING Bohemia =L /NO 
Uherské Hradiště fá mu/ A 

Každý účastník obdrží knihu 
z nakl. BEN-technická 
literatura; jeden z účastníků 
dostane knihy v ceně 1000 Kč 
Sponzor: 
BEN-technická literatura 

USB PC reproduktor. 7 
v ceně 1200 Kč. 
Sponzor: Milan 
Folprecht, OK1VHF, hsj 
a FCC Public 

Každý účastník Konkursu PE-AR 2010 obdrží zdarma CD-ROM s obsahem ročníku 2009 všech časopisů firmy AMARO 
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fSVĚTOZOR % 

Nové obvody 
pro správu napájení 

Firma Texas Instruments (www.ti. 
com) přišla s novou řadou čtyřkanálo-
vých napěrových supervizorú s progra-
movatelným zpožděním a hlídacím 
časovačem, do které patří obvody 
TPS386000/386020/86040 a 386060. 
Mohou monitorovat až čtyři napájecí 
napětí větší než 0,4 V s prahovou přes-
ností 0,25 %. V každém sledovaném 
kanále lze nezávisle naprogramovat 
zpožděnf v rozsahu od 1,25 ms do 10 s. 
K hlídacím obvodům lze objednat rov-
něž vývojový modul. Obvody řady 
TPS38600 odebírají klidový proud pou-
ze 12 pA a tak přispívají k minimální 
spotřebě systémů v nichž pracujl a je-
jichž spolehlivost zvyšuji. Jde zvláště 
o telekomunikačrft zařízeni, servery, 
datová úložišti a průmyslové aplikace. 

Quad supervisor with programmable 

delay and watchdog timer 

EOI Voltage A 

EG( VStage B 

Ev.,,agec i$0_4  
DOlrollage —  

e TEXAS INSTRUMENTS 

První tříosý MEMS gyroskop 

Firma ST Microelectronics (www 
st. com) patří k předním výrobcům in-
tegrovaných obvodů, které na křemí-
kovém čipu obsahuji mikromechanic-
ké systémy jako jsou akcelerometry 
a vibrační gyroskopy využívajíci pů-
sobeni Coriolisovy sily i příslušné 'I-
diot a vyhodnocovací elektronické ob-
vody. K novinkám firmy určeným pro 
spotřební elektroniku a přenosná za-
řízen í patři třiosý gyroskop 
LYPR540AH, který vyniká malými roz-
měry, přesností a stabilitou. Nový gy-
roskop převádí úhlovou rychlost ve 
třech vzájemně kolmých osách na 
napěťový signal na dvou oddělených 
výstupech při rozsazich 400 °/s pro 
pomalý pohyb a 1600 0/s pro detekci 
a měřeni rychlých pohybů při citlivosti 
0,8 mV/°/s a 3,2 mV/°/s a při nelinea-
ritě ±1 % z hodnoty rozsahu. Pro na-
pájeni postačí napiti v rozsahu 2,7 až 
3,6 V, pracovní rozsah teplot je -40 až 
±85°C. LYPR540AH bude dodáván 
od roku 2010 v pouzdře LGA-28L 
s rozměry 4,4 X 7,5 X 1,1 mm s cemiů 

3,6 USD při odebraném množství 
10 000 ks. Předpokládá se použití pro 
detekci pohybu v mobilních telefo-
nech, ovladašich počítačových her, 
osobních navigačnich systémech, 
zařízenfch vytvářejících virtuální rea-
litu, průmyslu a robotice. 

Nová řada 
svitivých diod TOPLED 

Nové svítivé diody řady TOPLED 
Black v černém pouzdře P-LCC 2 
s čočkou pro plošnou montáž od fir-
my OSRAM (www.osram.com) umož-
ni kontrastní zobrazeni např. ceny po-
honných hmot dobře čitelné na velkou 
vzdálenost i při přímém slunečním 
osvětlení displeje. Další použití se 
předpokládá v informačních tabulích 
v dopravních prostředcích. Diody s 
wzařovacim úhlem 60 ° jsou vyrobe-
ny technologii tenkých vrstev a jsou 
optimalizovány právě pro použiti 
v zobrazovačfch. Typická účinnost je 
43 ImNV. Cerné pouzdro brání odra-
zům od dopadajícího světla. Nejprve 
budou k dispozici diody červené a žlu-
té. Provedení SMD má příznivý vliv 
na výrobní náklady zobrazovacích 
a signalizačních systémů. 

Rychlý a přesný D/A převodník 
pro široký rozsah teplot 

Firma Texas Instruments (wtvw.ti. 
com) představila nový 16bitový čtyř-
kanálový vysokonapěťový bipolární 
digitálně-analogový převodník 
DAC8734, který pracuje s napájecím 
napětím v rozsahu ±5 až ±18 V 
v bipolárním výstupním módu a ±5 až 
+24/-12 Vv režimu unipolárnfm. S re-
ferenci 5 V lze výstup konfigurovat pro 
výstupní napětí ±10 V, ±5 V, 0 až 
20 V nebo 0 až 10 V Nemonotönnost 
převodnI charakteristiky a chyba inte-
grální nelinearity je ±1 LSB. Uživatel-
skou kalibrační funkcí lze docílit chy-
bu nuly ±0,125 LSB a v zisku ±1 LSB. 

teriipersture ÇC) 

DAC8734 se vyznačuje rovněž malým 
šumem 60 nV/.41-1z. Na čipu jsou také 
buffery pro externí referenční zdroj 
a výstupní napětí převodníku. Komu-
nikace s digitálním signálovým pro-
cesorem nebo mikroprocesorem 
probíhá sériově, po sběrnici SPI s ho-
dinovou rychlostí až 50 MHz s úrovni 
signálu 1,8, 3 nebo 5 V. Výstupnf sig-
nal zvoleného kanálu lze monitorovat 
na jednom z pinů pouzdra QFN-40 
(6 X 6 mm), případně TQFP-48 
(7 X 7 mm). DAC8734 se dale vyzna-
čuje velmi malým časovým a teplot-
ním driftem nulového bodu a vlivem 
teploty na zesílení v rozsahu pracov-
ní teploty -40 až +105 °C. Je určen 
zyláštš pro použití v průmyslové au-
tomatizaci, komunikaci, lékařské elek-
tronice a automatických zkušebních 
zařizenich. 

Industry's lowest drift 16-bit, 
high-voltage, bipolar DAC 

High-voltage 
Bipolar DAC 

e Moue INSTRUMENTS 

Nové spínače pro rychlé obou-
směrné sběrnice 

Toshiba Electronic Europe 
(www.toshiba-components.com) při-
chází s řadou nových spínačů urče-
ných pro obousměrné datová sběrni-
ce. Výhodou řady TC7MBL/WBL/ 
/SBL)o(xxC je vysoká rychlost, kterou 
umožňuje malá vstupní kapacita (ty-
picky $ pF), tedy o 75 % menší, než 
je obvyklá hodnota. Odpor v sepnu-
tím stavu při vstupním napětí 3 V je 
6,5 12. Klidový odběr spínače, který ne-
potřebuje signal určující směr přeno-
su dat, je pouze 10 pA. V řadě jsou 
obsaženy jednopóloyé spínače 
(SPST), přepínače (SPDT) a štyřpo-
lohové přepínače (SP4T). Spínače 
SPST jsou ve 2, 4 a 8bitové konfigu-
raci, SPDT a SP4T ve 2 a 4bitové. Pin 
OE (Output Enable) umožní oddělení 
obou stran spínače. Spínače jsou 
v závislosti na typu vyráběny v pouz-
drech SOT-253, TSSOP, VSSOP 
a vlastním pouzdře Toshiba VQON. 

JH 
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Mikrokontroléry PIC (27) 
V minulých dílech jsme se postupně 

seznámili s celým instrukčnim souborem 
mikrokontroléru PIC16F88, který citá cel-
kem 35 instrukci. Přehled všech těchto in-
strukci je uveden v tab. 15. Navíc jsme 
se zmínili o dvou dalších instrukcích - 
TRIS a OPTION, jejichž použiti sice není 
pro zajištění kompatibility s budoucimi mi-
krokontroléry doporučeno, stále jsou však 
podporovány a lze je tedy v připadá po-
třeby využít. V souvislosti s některými in-
strukcemi jsme se rovněž zmlnili o dal-
šlch funkcich nebo vlastnostech 
mikrokontrolérů PIC. Při popisu instrukce 
CLRWDT jsme si např. stručně popsali 
funkci časovače WDT. Připomeňme si, že 
časovač WDT slouží primärně k hlídání 
vykonávaného programu. Pokud by se 
program v důsledku nějaké chyby začal 

chovat nepředvídatelným způsobem, ča-
sovač by po přetečeni vyresetoval mikro-
kontrolár, čímž by se mikrokontroe vrátil 
do definovaného stavu. Aby k přetečeni 
čitače nedošlo, je nutné jej programově 
periodic ky nulovat právě pomoci instruk-
ce CLRWDT. V minulém dilu jsme se však 
v souvislosti s popisem instrukce SLEEP 
rovněž zmínili, že je časovač WDT scho-
pen mikrokontrolér probudit z úsporného 
režimu. V takovém připadš se mikrokont-
rolér nevyresetuje, ale po ,,probuzere po-
kračuje ve vykonávání programu instru k-
ci následujíci za instrukcí SLEEP. 
V tab. 14 je uveden velice jednoduchý 

program, jehož úkolem je rozblikat LED 
na vývodu RBO. Podobným problémem 
jsme se již zabývali v našem prvnim pro-
gramu (viz díl 19, PE07/2009), ve kterém 

Tab. 14. Výpis programu pro projekt „Blikající světlo 2" 

title ,,Projekt 3: Blikalíci světlo podruhe 

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

• 
NASTAVENI KONFIGURACNIHO SLOVA 

CONFIG CONFIG1, CP OFF & CCP1 RBO & 
_DffUG OFF 8. WRT PROTE-CT -OFF & -CPD_E)FF & LVP_OFF & _ _ _ 
BODEN OFF & MCLR ON & P)ŠiRTE O-N & WDT 01718 _ _ _ _ _ _ _ 
INTRC TO _ _ 
_CONFIG _CONFIG2, JESO_OFF 8,_FCMEN_OFF 

VLASTNÍ PROGRAM 

BSF STATUS, RPO 
CLRF TRISB 
BCF STATUS, RPO 

LOOP 
SLEEP 
INCF PORTS,' 
GOTO LOOP 

END 

IC SP konektor 

MPP 113V) 

VDD 

GRID 

PGD 

PGC 

PGM 

O 
o-
o -
o  

vaj 

10k 

220  

 LJ 

PIC I6F88 

4  

e  

_z_ 

RA2/AN2 

RA3/AN3 

RAMAN4 

RADMCLRN,, 

CND 

RBO/INT 

RBI/SDI 

RB2 

RB3/11GM 

RAI ANI 

RAO/ANO 

RA1/OSCI 

RANOSC2 

Vim 

RB7/ADVPG0 

RBIVANGDGC 

RB5 

RB4 

12 

ii 
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Obr. 30. Zapojeni blikajíc LED k programu z tab. 14 s vyzna-
čeným připojením k programovacímu rozhraní ICSP 

jsme pro realizaci časové prodlevy využili 
čekací smyčku. V programu v tab. 14 apli-
kujeme naše nové znalosti a pro realizaci 
časové prodlevy použijeme úsporného 
režimu v kombinaci s časovačem WDT. 
Abychom program trochu zkrátili, odpus-
tí me si počáteční inicializaci portů včetně 
konfigurace analogových vstupů. Celý pro-
gram tak sestává pouze z šesti instrukci. 
Nejprve nastavíme všechny piny portu B 
jako výstupy. Instrukce BSF STATUS, 
RPO a BOF STATUS RPO slouží ke změ-
ně banky datové paměti, protože registr 
TRISB se nachází v bance 1, zatímco re-
gistr PORTB se nachází v bance O. Dale 
již ve smyčce pouze inkrementujeme ob-
sah registru PORTB. Tímto způsobem 
získáme na výstupech RBO, RBI, RB2 
atd. různé kmitočty a zároveň není zapo-
třebi provádět inicializaci portu B. Mikro-
kontrolér v každém cyklu smyčky přejde 
do úsporného režimu pomocí instrukce 
SLEEP Probudi se až při přetečeni šíta-
če MDT, který, je-li aktivován, zůstává 
v činnosti i v úsporném režimu. Povšim-

Atig" Zapamatujte si 

Registry: 

OPTION_REG (adresa 81h nebo 181h) (11111111] 

R/VV-1 R/VV-1 RAN-1 BW-1 BW-1 R/W-1 RNV-1 
FW'D INTEDG TOCS TOSE PSA PS2 PS1 
bit 7 

RPBU: Pull-up rezistory na portu B 
1 = zakázáno; 0= povoleno 

INTEDG: Výběr hrany pro vnějši přerušeni (na pinu RBO/INT) 
1 = přerušení na náběžnou hranu na RBO/INT 
o = přerušeni na spádovou hranu na RBO/INT 

TOCS: Zdroj signálu pro čitač/časovaš TMRO 
1 = pin RA4/TOCKI/C2OUT 
O = vnitrni instrukčni cyklus 

TOSE: Výběr hrany pro inkrementaci TMRO 
1 = spádová hrana na pinu RA4TTOCKI/C2OUT 
O = náběžná hrana na pinu RA4/TOCKI/C2OUT 

PSA: Přiřazeni (lefty 
1 = dělička je přiřazena WDT 
O = dělička je přiřazena TMRO 
PS<2:0>: Dělicí poměr děličky 

TMRO WDT 
000 
001 
010 
011 
100 
101 
110 
111 

1:2 
1:4 
1:8 
1:16 
1:32 
1:64 
1:128 
1:256 

1:1 
1:2 
1:4 
1:8 
1:16 
1:32 
1:64 
1:128 

ROEVV-1 
PSO 
bit 0 

WDTCON (adresa 105h) [00001000] 

U-0 U-0 U-0 RAN-0 FtNV-1 RAN-0 RNV-0 FWV-0 
— — WDTPS3 VVDTPS2 WDTPS1 WDTPSO SVVDTEN 

bit 7 bit 0 

WDTPS<3:0>: Dělicí poměr předděličky WDT 
0000= 1:32; 0001= 1:64; 0010= 1:128; 0011= 1:256; 0100= 1:512; 0101 
= 1:1024; 0110 = 1:2048; 0111= 1:4096; 1000= 1:8192; 1001= 1:16384; 
1010 = 1:32768; 1011= 1:65536 
Pozn.:Casova základna WDT je odvozena od kmitočtu vnitinlho osciláto-
ru 31,25 kHz; základni dobu přetečeni WDT lze tedy bity WDTPS nastavit 
v rozsahu přibližně 1 ms al 2,1 s. 

SWDTEN: Softwarová aktivace WDT 
1 = WDT povolen 
O <-1NDT zakázán 
Pozn.: WDT nelze zakázat, byl-li při programováni povolen pomoci konfl-
guračniho bitu WDTEN 

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

Následuje hodnota bitu po ROR (reset při připojeni napäjeciho napěti): 
1,0 nebo z, kde z označuje nedefinovanou (neznámou) hodnotu  
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něte si, že na rozdíl od předchozích pro-
gramů je nyní v konfiguračním slově mik-
rokontroléru definováno_WDT_ON. Sami 
si můžete vyzkoušet, že program nebude 
fungovat správně a LED na vývodu R130 
nebude blikat, zapomenete-li časovač 
WDT povolit (tj, nastavíte-Ii v konfigurač-
ním slově _WDT_OFF). 

Dobu přetečeni časovače WDT lze 
měnit pomocí děličky, která se nastavuje 
v registru OPTION_REG (adresa 81h, 
resp. 181h). Tuto děličku lze přiřadit bud 
časovači TMRO, je-li bit PSA (OPTI-

ON REG<3>) roven nule, nebo časovači 
WUT, je-li PSA = 1. Pomocí bitů PS<2:0> 
(OPTION_REG<ZO>) lze pak nastavit 
u časovače WDT dělicí poměr 1:1 
(PS = 000) až 1:128 (PS = 111). Po rese-
tu mikrokontroléru jsou všechny bity re-
gistru OPTION_REG rovny jedné, a tu-
díž je dělička s poměrem 1:128 přiřazena 
časovači WDT. Na rozdíl od některých 
starších mikrokontrolérů PIC16 je mikro-
kontrolér PIC16F88 navíc vybaven 16bi-
tovou předděličkou, která umožňuje nasta-
vit zá kladní dobu přetečeni časovače 

Tab. 15. Instrukční soubor mikrokontroléni řady „Mid-range" 

Instrukce Popis Počet 
cyklů 

Operační kód Ovlivněné 
příznaky 

Instrukce provádijkl logické operate 

ANDLW k Logický součin bitů registru W 
a 8bitove konstanty k 

1 11 1001 kkkk kkkk 

N
 
N
N
 
N
N
N
 

N
 

ANDWF f, d Logický součin bitů registru W a registru f 1 00 0101 dl')' f ffff 

COMF f, d Komplement registru f 1 00 1001 dfff ffff 

IORLW k Logický součet bitů registru W 
a Obitové konstanty k 

1 11 1000 kkkk kkkk 

IORWF f, d Logický součet bitů registru W a registru f 1 00 0100 dfff fi if 

XORLW k Operace XOR (výlučný logický součet) 
mezi bity registru W a Obitovou konstantou k 

1 11 1010 kkkk kkkk 

XORWF f, d Operace XOR (výlučný logický součet) 
mezi bity registru W a registru f 

1 00 0110 «HU ffff 

Instrukce provádějíc) aritmetické operace 

ADDLW k Soušet registru W a 8bitove konstanty k 1 11 111x kkkk kkkk C, DC, Z 

ADDWF f, d Součet registrů W a f 1 00 0111 dfff ruff C, DC, Z 

DECF f, d Dekrementace registru f 1 00 0011 dfff ffff Z 

INCF f, d Inkrementace registru f 1 00 1010 dfff ffff Z 

SUBLW k Odečteni obsahu registru W 
od 8bilově konstanty k 

1 11 110x kkkk kkkk C, DC, Z 

SUBWF f, d Odečteni obsahu registru W od registru f 1 00 0010 dfff ffff C. DC, Z 

Instrukce pro rotaci bitů v registru 

RLF f, d Rotace bitů registru f vlevo přes přIznak C 1 00 1101 dff f tiff C 

RRF f, d Rotace bitů registru f vpravo přes prIznak C 1 00 1100 dfff ffff C 

Instrukce nulováni 

CLRF f Vynulováni registru f 1 00 0001 1fff ffff Z 

CLRW Vynulováni registru W 1 00 0001 Oxxx xxxx Z 

CLRVVDT Vynulováni časovače MDT 1 00 0000 0110 0100 /TO, /PD 

Instrukce pro nastaveni a nulováni jednotlivých bitů 

BCF f, b Vynulováni bitu b v registru f 1 01 00bb bi ff ffff 

BSF f, b Nastaveni bitu b v registru f 1 01 Olbb bfff ffff 

Instrukce podmíněného skoku 

BTFSC f, b Test bitu b v registru f; 
skok, je-li bit roven nule 

1 (2) 01 10bb stir irrt 

BTFSS f, b Test bitu b v registru f; 
skok, je-li bit roven jedné 

1 (2) 01 11bb bfff ff f f 

DECFSZ f, d Dekrementace registru f; 
skok, je-li výsledek roven 0 

1 (2) 00 1011 dff f ffff 

INCFSZ f, d Inkrementace registru f; 
skok, je-li výsledek roven 0 

1 (2) 00 1111 dfff ffff 

Instrukce skoku a instrukce pro práci s podprogramy a přerušením 

GOTO k Skok v programu na adresu k 2 10 Ikkk kkkk kkkk 

CALL k voláni podprogramu začinajiciho na adrese k 2 10 Okkk kkkk kkkk 

RETURN Návrat z podprogramu 2 00 0000 0000 1000 

RETLW k Nevrat z podprogramu, 
do registru W'se uloží konstanta k 

2 11 Olxx kkkk kkkk 

RETFIE Návrat z přerušení 2 00 0000 0000 1001 

Speciálnl instrukce 

NOP žádná operace 1 00 0000 Oxx0 0000 

SLEEP Přechod do úsporného režimu 1 00 0000 0110 0011 ?0, /PD 

Instrukce pro přesun dat 

MOVLW k Přesun konstanty k do registru W 1 11 00xx kkkk kkkk 

MOVVVF f Přesun obsahu registru W do registru f 1 00 0000 1fff tiff 

MOVF f, d Přesun obsahu registru f 1 00 1000 dfff ffff Z 

SWAPF f. d Prohozeni Moll a dolní poloviny bajlu registruf 1 00 1110 dfff f fff 

WDT od 1 ms do 2.097 s. Dělicí poměr 
lze nastavit v registru WDTCON (adresa 
105h). Tento registr navíc umožňuje po-
volit funkci časovače WDT softwarově 
iv případě, le byl v konfiguračním slově 
mikrokontroléru zakázán (je-li však v kon-
figuračním slově easovač povolen, softwa-
rově jej již zakázat nelze). V kombinaci 
s děličkou přidělenou pomoci registru OP-
TION_REG lze tak dosáhnout u časova-
če WDT maximálni doby přetečeni 268 s. 
Po resetu mikrokontroléru je registr WDT-
CON nastaven tak, aby byla základní doba 
přetečeni 16,38 ms, col je přibližně stej-
ný čas jako u starších mikrokontrolérú, 
které přídavnou předděličkou vybaveny 
nejsou. Výchoz1 nastaveni obou registrů 
OPTION REG a WDTCON nám tak udá-
vají výslednou dobu přetečeni MDT která 
jev našem případě přibližně 2,1 s. To je 
rovněž doba, po kterou bude LED na vý-
stupu RI30 rozsvícená, resp. zhasnutá. 

Úkol 1: Po nahrání programu pro mikro-
kontrolér (souboru .HEX) do programova-
cího softwaru se zobrazí jednotlivé instruk-
ce v hexadecimálnim kódu. Můžete si 
ověřit, že celý program se opravdu sestá-
vá pouze z šesti instrukci. Porovnejte zob-
razené kódy instrukci s kódy uvedenými 
v tab. 15. Např. první instrukce má kód 
1683h = 01 0110 100000116. Pro informa-
ci: registr STATUS ma adresu 
03h = 0000011b a bit R PO je pátým bitem 
registru STATUS. 

Úkol 2: Přesvědčte se, že při zakázáni ča-
sovače WDT přestane LED Mat. (Mů-
žete to provést přímo v programovacím 
softwaru. Používáte-li program UP, zruš-
te zaškrtnutí polička WDTE v okně „Kon-
figurace".) 

Úkol 3:V minulém di lu jsme se seznámili 
s instrukcí TRIS. Program je možné zkrátit 
na pouhých pět instrukcí, nahradime-li in-
strukce BSF, CLRF a BCF instrukcemi 
CLRW a TRIS 6. Ověřte funkci takového 
programu. 

Úkol 4: Za instrukci TRIS 6 (viz modifiko-
vaný program z úkolu 3) přidejte instrukci 
OPTION, takže program bude vypadat 
následovně: 

; vlastní program 
CLRW 
TRIS 6 
OPTION 

LOOP ; pokračováni smyčky 

Po naprogramování mikrokontroléru 
bude blikání LED připojené na vývod RI30 
tak rychlé, že bude jen těžko postřehnu-
telné. Zkuste ale LED připojit na vývody 
RBI, RB2, RB3 a RB4. Vysvětlete, co se 
touto instrukcí změnilo. 

Úkol 5:V programovacím softwaru se zob-
razí výpis celé programové paměti. Jaký 
kód se nachází na nezapiněných pamě-
tových místech? Odpovídají tato čísla 
kódu nějaké instrukce? 

Úkol 6: Změňte kmitočet bli käni LED změ-
nou dělicího poměru preddšličky pomocí 
registru WDTCON. Tento registr se na-
chází v bance 2 datové paměti a pro pří-
stup do této banky je třeba nastavit 
RP1 =. 1 a RPO = 0. 

Vit Špringl 
(Pokračováni příště) 
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Měření elektrického 
proudu a napětí 

Tento čánek popisuje princip a po-
Litt( dříve hojně používaných magne-
toelektrických ručkových měřidel. 
Můžemeje najít v měřicích přistrojich, 
v indikátorech starších rádií a mag-
netofonů a v panelech různých přístro-
jů. Jsou i nyní v sortimentu prodejen 
s elektronickými součástkami. Ukáže-
me si, jaké jsou jejich vlastnosti, jak 
je poznat mezi ostatními typy „budí-
ků", jak změřit základní parametry 
a jednoduše upravit jejich rozsah pro 
použiti ve vlastní konstrukci nebo ex-
perimentu. 

Magnetoelektrické (starši název 
deprézské) přístroje jsou nejrozšlre-
néjší elektromechanické přístroje. 

Jsou nejčastěji používané na mě-
feni stejnosměrných veličin — napětí 
v rozsahu 1 mV až 1000 V nebo prou-
du v rozsahu 1 mA až 10 kA. 

Princip 

Princip přístrojů je založen na silo-
vem účinku magnetického pole na 
vodič protékaný elektrickým proudem, 
který je úměrný měřené veličině. 

Kolem vodiče protékaného elektric-
kým proudem vzniká magnetické pole, 
viz obr 1. Vložíme-li vodič z libovol-
ného materiálu protékaný proudem i 

Magnetické 
siločáry 

\\ 

spro in.. • :(  

1/4  

a) 

Vnšjši magnetické pate B 

b) 

Obr. I. Magneticke pole kolem 
proudu ve vodiči 

ta 

Mena illašenii 
clvka 

5 Nátan 

Obr 2. Magnetoelektrický mead 
system 

do vnějšího magnetického pole, pů-
sobí na vodič síla kolmá k vodiči, kte-
rá jej vytlačuje ve směru kolmém 
k siločárám vnějšiho magnetického 
pole. Velikost sily závisl na hustotě 
vnějšího magnetického pole B, délce 
L vodiče v poli, proudu a počtu závitů 
N. Velikost síly vypočteme F = BU 
[N; T, m, A]. Pokud položíme tentýž 
vodič v dané oblasti vícekrát, tj. namo-
táme více závitů — například 10, je sib 
na odpovidajíci část vinuti 10x větší. 

Popsaný jev je využíván k měřeni 
stejnosměrného elektrického proudu 
v měřidlech, jejichž konstrukční uspo-
řádáni se nazývá magnetoelektrické 
(obr 2). Tenký vodič je navinut na cív-
ku na lehkém otočném rámečku umís-
těném mezi permanentními magnety. 
Proud do cívky je přiváděn přes dvě 
spirálové pružinky, které zároveň vra-
cejí cívku do výchozí klidové polohy. 

Procházející proud vychyluje cívku 
spřaženou s ručkou. Cívka je vrace-
na zpět spirálovými pružinkami. Na-
točeni je přímo úměrné velikosti prou-
du. Stupniceje rovnoměrné rozdělena 
po celé své dílce. Tato praktická vlast-
nost neplatí u některých jiných typů 
elektromechanických měřicích přístro-
jů. Zjednodušené konstrukční řešení 
magnetoelektrického měřicího přístro-
je je na obr 2. Zavedený symbol pro 
toto uspořádání je na obr. 3. U ručko-
vých měřicích přístrojů s tímto kon-
strukčním uspořádáním je tento sym-
bol natištěn ve spodním rohu stupnice. 

ni, LI o 
1 2 3 

Obr. 3. Značka magnetoelektrického 
měřicího systému (1), s usměrňova-

čem (2) a poměrového (3) 

Obr 4. Měřeni střídavých veličin 
magnetoelektrickým systémem 
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Obr. 6. Indikátor vybuzeni — magne-
toelektrický system 

Obr. 5. Panelový magnetoelektrický 
přístroj 

Přístroj měfl stejnosměrný proud 
nebo napiti. Po dopinění převodní-
kem — usměrňovačem nebo termo-
článkem (obr. 4) se používá take pro 
měřeni střídavých harmonických prů-
běhů. Měřidlo indikuje střední hodno-
tu, stupnice je však cejchována v efek-
tivní hodnotě. 

Konstrukce 

Magnetoelektrická měřidla jsou vy-
ráběna v různých velikostech a s růz-
nými parametry. Liší se velikostí stup-
nice, způsobem montáže do panelu, 
klidovou polohou ručky, která může být 
vlevo nebo uprostřed stupnice, a elek-
trickými parametry — odporem cívky 
a napětím nebo proudem pro pinou 
výchylku. 

Rozpoznávacím znakem magneto-
elektrického systému je přitomnost 
permanentního magnetu. Obvykle je 
to váleček na osičce, kolem které se 
cívka otáši. Po sejmutí předního plas-
tového krytu jde obvykle jemně dosta-
vit klidová poloha ručky na nulu stup-
nice. 

Na obr. 5 je v pravern rohu panelu 
několik značek. Informuji, že přístroj 
je pro stejnosměrné měření, magne-
toelektrický, třída přesnosti 2,5 %, ur-
čený pro svislou montáž (znak L nebo 
1, pro vodorovnou montáž se použí-
vá znak tilde] 75 mV je napětí pro 
pinou výchylku. Přistroj má vestavě-
ný paralelní rezistor s malým odpo-
rem zvaný bočnik, který dovoluje mě-
řit proud až 3 A. Základní proud 
přístroje na pinou výchylku po odstra-
něni bočraku bývá často 100 pA, lze 
však nalézt přístroje, jejichž základní 
proudový rozsah je 40 pA až 1 mA. 

Měřeni parametrů 

Měření parametrů měřicího přístro-
je si ukážeme v příštím čísle na indi-
kátoru vybuzení z magnetofonu. 

VP 
(Pokračování plate) 



JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ČAS  
Jednoduchý 

signalizátor s NE555 
Popisovaný přístroj může vydávat 

souvislý nebo přerušovaný tón a sou-
časně poskytovat zkušební obdélní-
kový nf signál. Je určen začáteční-
kům, kteří jej mohou využívat pro 
svoji další činnost. Funkce přístroje 
byla ověřena při napájecím napětí 
9 V odebíraném z destičkové baterie. 

Základem signalizátoru, jehož 
schéma je na obr. 1, je časovač 555 
zapojený jako astabilnf multivibrátor. 
Kmitočet generovaného obdélníkové-
ho signálu je určován především hod-
notami součástek R2 a Cl a je při-
bližně 870 Hz. 

Signál z výstupu 3 101 je veden 
přes potenciometr P1 pro ovládání 
výstupní úrovně na výstupní konektor 
K2. Zkušební signál z konektoru K2 
využijeme při oživováni a zkoušeni nf 
zesilovačů a dalších nf zařízeni. 

Signál z výstupu 3 101 je také ve-
den přes trimr P2 a spínací tranzistor 
Ti do reproduktoru REPRO 1. Trim-
rem P2 se ovládá vybuzeni tranzisto-
ru T1 a tím i síla a barva vydávaného 
tónu. Reproduktor je běžný miniatur-
ní s impedanci 8 5-2. Proud tekoucí re-
produktorem je omezován předřad-
ným rezistorem R5, kondenzátor C4 
zostřuje" barvu tónu. (Pozn. red.: Do 
série s P2 je vhodné zapojit rezistor 
o odporu alespoň 100 II, aby při na-
staveném nulovém odporu P2 netekl 
do báze T1 příliš velký proud. Podle 
proudového zesilovacího činitele tran-
zistoru Tl je take vhodné upravit 
celkový odpor trimru P2, aby vliv jeho 
nastavená byl zřetelný.) 

Ss napájecí napětí 9 V se přivádí 
na konektor K3. Kladny pól napájecí-
ho napětí je na vnitřním kontaktu ko-
nektoru. 

Signalizátor se zapíná spínačem 
Sl. Po sepnutí S1 vydává reproduk-
tor trvalý tón. Když je S1 vypnutý, 
můžeme signalizátor zapnout zkrato-
váním kontaktů konektoru Kl. Jestli-
že při zkratovaném K1 je přepfnac 
Př.1 v poloze 2-3, vydává reprodukto 
trvalý tón. Když při zkratovaném K1 

Obr. I. 
Jednoduchý 
signalizátor 
s NE555 

je přepinač Př.1 v poloze 2-1, vede se 
napájecí napětí na 101 přes samobli-
kající LED D1 a reproduktor vydává 
přerušovaný tón (přerušovaný v ryt-
mu blikání LED). Jestliže ke konekto-
ru K1 připojíme telegrafní klíč, může-
me signalizátor využívat k nácviku 
morseovky, když ke K1 připojíme 
zkušební hroty, můžeme přístroj pou-
žívat k vyhledáváni zkratů, „prozvá-
něnt" žil v kabelech apod. 

Součástky signalizátoru jsou 
umistěny na desce s univerzálními 
plošnými spoji, která je vestavěna do 
elektroinstalační krabice. 

Seznam součástek 

R1 10 kš2/0,25 W 
R2 100 kf2/0,25 W 
R3 1 kl2/0,25 W 
R4 100 svo,25 W 
R5 120 f2/0,5 W 
P1 1 kf2/N, potenciometr 

lineární 
P2 1 kn, trimr 
Cl 10 nF, fóliový 
C2 10 nF, keramický 
C3 100 nF, keramický 
C4 4,7 pF/16 V, radiálni 
D1 samoblikajíci LED 

3 až 12 V 
Ti KF507 (BD135, BD139) 
101 NE555 
REPRO 1 reproduktor 8 f2/0,5 W 
K1 až K3 panelová zásuvka 

CINCH 
PEA páčkový přepínač 

jednopólový 
S1 kolébkový spínač 

jednopólový 

Jiří Spudich, OK1-33274 

Sinusový blikač 
K indikaci některých stavů (např. 

stavu standby) se využívá světlo 
LED, které se pomalu plynule roz-
svěcf a zhasíná. V PE 7/2009 byla 
v této rubrice popsána konstrukce 
,dýchajícího" světla, ve které se jas 
LED plynule mění s využitím šfřkové 
modulace impulsů (PWM). V tomto 
příspěvku si popíšeme blikač s LED, 

Obr. 2. Deska se součástkami 
sinusového blikače 

Obr 3. Schéma zapojeni 
sinusového blikače 

jejíž jas se mění plynule díky tomu, 
że je buzena přibližně sinusovým 
proudem. 

Kvůli °Arent funkce byl zhotoven 
vzorek blikače na desce s plošnými 
spoji, fotografie desky se součástka-
mi je na obr. 2. 

Popis funkce 

Schéma sinusového blikače je na 
obr. 3. Základem blikače je sinusový 
oscilátor s tranzistory Ti, T2 a se tře-
mi fázovacími integračními články 
(R6, Cl; R1, C2 a R3, C3). Hodnoty 
součástek fázovacích článků jsou 
zvoleny tak, že perioda kmitů je pří-
jemná a je asi 3,5 s. Kmity nejsou 
přesně sinusové - díky absenci regu-
lačního obvodu se jejich rozkmit 
ustálí na takové úrovni, při které jsou 
jejich vrcholky mírně „ořezané". To 
však v našem případě nijak nevadí. 
V běžných oscilátorech s fázova-

cími články je potřebný jen jeden 
tranzistor, v tomto oscilátoru jsou po-
užity tranzistory dva, z nichž T2 je za-
pojen jako zdroj sinusového proudu 
tekoucího do LED Dl. Z hlediska os-
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Obr. 4. Obrazec plošných spojů 

blikače (mat: 1 : 1, 
rozměly 35,6 x 35,6 mm) 
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Obr. 5. Rozmístěná součástek 
na desce blikače 

cilátoru pracuje 12 jako emitorový 
sledovač signálu zapojený mezi člán-
ky R3, C3 a R6, Cl, takže nijak nena-
rušuje funkci oscilátoru. Průběh prou-
du tekoucího LED D1 je určován 
odporem rezistorů R4 a R5, odpory 
těchto rezistorů byly zkusmo vybrány 
tak, aby změna jasu LED D1 byla co 
nejpfijemnější (dalším experimentům 
se samozřejmě meze nekladou). 

Blikač je napájen napětím 9 V 
z destičkové baterie nebo ze sítového 
adaptéru. Pracuje však v širokém 
rozsahu napájecího napětí od 5 do 
12 V - při změně napětí se však mění 
jas blikající LED. Při napájecím na-
pětí 9 V kolísá napájecí proud perio-
dicky v rozmezí 3 at 12 mA, střední 
hodnota napájecího proudu je přibliž-
ně 7,5 mA. 

Při použití zvlášť svítivé LED D1 
můžeme napájecí proud zmenšit 
přiměřeným zvětšením odporu re-
zistoru R5. 

Konstrukce a oživení 

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

Blikač neobsahuje žádné nastavo-
vací prvky, a pokud jsme pečlivě ph-
pájeli správné součástky, must pra-
covat na první zapojení. 

Seznam součástek 

R1, R3, R6 
R2 
R4 
R5 
Cl, C2, C3 

22 kÇ2/0,6 WM %OE metal 
10 kü/0,6 W/1 %, metal. 
1 taco Wm %, metal. 
120 0./0,6 Wh %, metal 
100 pF/16 V, radiální 

D1 LED zelená, 5 mm, 
s velkou svítivostí 

Ti, T2 BC546B 
deska s plošnými spoji č. KE02T2A 

Elektor, 7-8/2008 

Tester 
tyristorů a triaků 

Potřeboval jsem jednoduchý a spo-
lehlivý tester tyristorů a triaků, a tak 
jsem si jej odlaboroval a postavil. Ur-
čitou nevýhodou je závislost na síti 
230 V. Bateriové napájení však ne-
mám moc rád a navíc mám vice tes-
terů, pro které používám dále popiso-
vaný síťový adaptér i měřicí šňůru. 

Popisovaný tester je určen pro 
součástky v pouzdrech 1092, T03, 
10126, 10127, TO220, SOT82, 50193 
a jejich varianty. Tedy pro součástky 
nejvíce používané. U velkých výkono-
vých tyristorů a triaků nad 16 A neru-
čím za správnou funkci testeru, pro-
tože tester poskytuje jen omezený 
prldrzný proud Pokud je potřebný 
pridržný proud větší, než je schopen 
tester dodat, triak či tyristor na stisk 
tlačítek S1 či 82 nebudou reagovat. 

Zapojeni testeru (viz obr. 6) je vel-
mi jednoduché a přitom dokonale 
funkční. Tester je napájen ze sítě stří-
davým sinusovým napětím o velikosti 
okolo 4,4 V/50 Hz. Sit' je dostupná 
každému a není nutné stavět multivi-
brátor nebo používat přepínač po-
larity jako při bateriovém napájeni. 
Střídavé napájecí napětí získávám 
z přebytečného síťového adaptéru 
(obr. 7), ze kterého jsem odstranil 
usměrňovač s vyhlazovacím konden-
zátorem. Pokud použijeme jiné napá-
jecí napětí než 4,4 V, musíme přizpů-
sobit odpory všech rezistorů. 

Svítí-li zelená LED při stisknutém 
tlačítku S1 nebo červená LED při 
stisknutém 62, je testovaná součást-
ka tyristor, u triaku svItf obě LED. 
Svíti-li u triaku obě LED při stisknutí 
tlačítka Si, je ke svorce 1 připojena 
elektroda A2, když svítí obě LED při 
stisknuti tlačítka S2, je ke svorce 1 
připojena elektroda Al. Pokud svití 
LED bez stisknutí tlačítek S1 a 52, je 
testovaná součástka vadná nebo je 
špatné zapojená (tedy ke svorce / či 
2 je připojena elektroda G) nebo to 

UPRAVENY 
SIT OVY ADAPT ER K 

Obr. L Upravený sirový adaptér 
použitý autorem pro napájená testeru 

není tyristor či triak, ale třeba tranzis-
tor. Pokud se při stisknutí tlačítek S1 
nebo 62 nerozsvítí žádná LED, jsou 
přechody součástky přerušené nebo 
phdržný proud testeru nestačí na se-
pnutí triaku nebo tyristoru. Při zkrato-
vání svorek 1 a 2 svItf obě LED. 
Samozřejmé LED svítá jen při stisk-
nutých tlačitcích, při jejich uvolněná 
zhasnou. 

Každou z LED teče proud přibližně 
20 mA. Celkový proud, který teče 
oběma diodami LED, rezistorem R3 
a testovanou součástkou, je okolo 
90 mA. Tento proud nemůže testova-
nou součástku poškodit a zároveň 
postačuje pro její sepnuti. Proud řidi-
cf elektrodou G je 30 až 60 mA. 

Tester je vestavěn do malé plasto-
vé skříňky (viz obr. 8 a obr. 9). Diody 
LED jsou o průměru 5 mm s pracov-
ním proudem 20 mA. Rezistory jsem 
použil miniaturní metalizované se za-
tižitelnosti 0,6 W. S1 a S2 jsou mik-
rotlačItka s delším hmatnikem. Na-
pájecf napětí ze síťového adaptéru se 
do testeru přivádí přes napájecí zá-
suvku Kl. Mikrotlačitka Sl, 62 a mě-
řicí konektor K2 - zásuvku DIN 5 
jsem na stěny skříňky upevnil tavným 
lepidlem. 

Testovaná součástka se k testeru 
připojuje třížilovým měřicím kablikem 
(obr. 10). Kablík má na jednom konci 
klasické měřici háčky, které se připo-
jují k vývodům součástky, a na dru-
hém konci vidlici DIN 3, která se za-
souvá do měřici zásuvky K2. 

2 

Obr. 6 Schema testeru tyristorů a triaků 

MERICI T lilt ST OR TRIAC 
KABEL A A2 
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Obr. 9. Uspořádání součástek 
ve skříňce testeru 

Obr. 8. Přední panel testem 

Popisovaný tester sice nenahra-
dí kvalitní měřicí přístroj, ale boha-
tě postačuje k tomu, aby mohl být ur-
čen typ součástky a vyzkoušena její 
funkčnost. 

Pavel Šimon 

Mikrofonní korektor 
pro vysílač SSB 

Srozumitelnost řeči při provozu 
SSB zhoršují složky signálu s nízký-
mi kmitočty (basy), které způsobují 
„huhňání. Popisovaný kmitočtový 
korektor signálu z mikrofonu tyto 
složky s nízkými kmitočty (nižšími 
než 1 kHz) potlačuje a tim srozu-
mitelnost přenášené řeči podstatně 
zlepšuje. 

Schéma korektoru je na obr. 12. 
Jedná se o aktivní filtr typu pásmová 
propust, jehož aktivní součástkou je 
tranzistor r s malým šumem (typu 
BC550C). Hodnotami součástek je 
nastaven střední kmitočet filtru při-
bližně 2 kHz. Kmitočty nižší než 2 kHz 
jsou potlačovány se směrnici asi 
10 dB/oktávu, vyšší kmitočty jsou 
potlačovány ještě strměji, protbže 
k tomu přispívá přídavná RC dolní 
propust se součástkami R5, C7. Prů-
běh kmitočtově charakteristiky filtru 
lze v malých mezích nastavovat trim-
rem Pl. 

Na vstup korektoru je připojen 
elektretový mikrofon MI1, který je na-
pájen přes pracovní rezistor R1. 

Můžeme použít i dynamický mik-
rofon s kmitající cívkou, vtom přípa-
dě zapojíme vstup korektoru podle 
obr. 11. Přídavný tranzistor T2 pak 
zesiluje velmi slabý signál z dynamic-

Obr. 10. Wild kablík k testeru 

Desku s plošnými spoji jsem ne-
použil, jen jsem „ve vzduch« propojil 
vývody všech součástek a několik 
propojovacích vodičů. Konstrukci si 
každý může přizpůsobit podle svého 
vkusu, fantazii se meze nekladou. 

Obr. 11. Alternativní zapojení vstupu 
korektoru pro dynamický mikrofon 

(mikrofon s kmitající cívkou) 

kého mikrofonu. Z hlediska lepšího 
odstupu užitečného signálu od šumu 
by bylo vhodnější ke zvětšení rozkmitu 
signálu z mikrofonu použít transfor-
mátor, potřebné transformátory jsou 
však obtížně dostupné. 

Výstup korektoru se připojuje k mi-
krofonnímu vstupu vysílače. Dělič 
napěti s rezistory R5 a R6 zmenšuje 
úroveň výstupniho signálu tak, aby 
nebyl mikrofonní vstup vysílače pře-
buzen. Dělicí poměr tohoto děliče 
můžeme podle potřeby upravit. 

Korektor je napájen ss napětím +5 
až +9 V ze síťového adaptéru nebo 
z vysílače, k němuž je připojen. 

Tlumivky L1 až L3 potlačuji vf sig-
nály, které by se do přívodů korekto-
ru mohly indukovat z antény vysílače. 
Všechny tlumivky jsou shodné, každá 
je zhotovena navinutím šesti závitů 
lakovaného měděného drátu na fe-
ritovou perlu. Pokud se v okolí korek-
toru nevyskytuje vf elektromagnetic-
ké pole, můžeme tlumivky vynechat. 

Popisovaný korektor najde uplat-
něni především u starších vysílačů 
nebo transceiverů, moderní transcei-
very jsou již potřebnými nf korektory 
vybaveny. 

RadCom, březen 2009 

Udržovací nabíječ 
Tento nabíječ slouži k trvalému 

dobíjení olověného akumulátoru v au-
tomobilu či motocyklu, aby byl udržo-
ván v nabitém stavu. Uplatnění najde 
především vzimním období. 

Popis zapojeni 

Schéma nabíječe je na obr. 13. 
Usměrněné napětí z transformátoru 
je vedeno přes omezovač napětí, kte-
rý je tvořen Darlingtonovou dvojici 
tranzistorů 01 a 02. Na bázi 01 je 
přiváděno referenčni napětí asi 14,4 V 
z děliče se součástkami R1 a D2. 
Vzhledem k rozptylu Zenerova napětí 
na D2 je možné referenční napětí 
zmenšit osazením diody D1 (jinak je 
D1 nahrazena zkratem). Vratná pojist-
ka (Polyswitch) Fl přeruší obvod při 
úpiném zkratu na výstupu, aby trans-
formátor nebyl zbytečně přetěžován. 

Obr. 12. Mikrofonní korektor pro vysflač SSS 
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s trvalým odběrem. Pokud známe 
velikost tohoto odběru, je možné vy-
počítat odpor rezistoru R3 takový, 
aby nabíječ dodával potřebný proud 
i při napětí akumulátoru vyšším než 
14,4 V. V seznamu součástek je uve-
den odpor tohoto rezistoru použitého 
ve vzorku. Tranzistor Q2 je vhodné 
opatřit malým chladičem. 

Celé zařízení je umístěno do plas-
tove krabičky - vhodná je například 
U-KM49B z GM Electronic (obr. 16). 
Desku s plošnými spoji je do ní mož-
né přichytit např. pomocí tavného le-
pidla. LED1 upevníme na vhodném 
místě na krabičce a propojíme s des-
kou. Přívodní síťovou šňůru (Flexo-
šňuru) a kabel k akumulátoru je 
nutné zajistit proti vytržení pomocí 
kabelových spon. 

R1 
R2 
R3 
Cl, C2 
D1 
D2 

Seznam součástek 

10 kç2, miniaturní 
1,5 kf2, miniaturní 
470 f2/1 W 
100 nF, keramický 
1N4148 
Zenerova dioda 
15 V/1,3 W 

D3 Zenerova dioda 
10 V/1,3 W 

D4 1N4007 

R3 

Konstrukce a oživení 

Nabíječ je realizován z vývodo-
vých součástek na desce s jedno-
strannými plošnými spoji. Obrazec 
spojí) je na obr. 14, rozmístění sou-
částek na desce je na obr. 15. 

Transformátor je použit zalitý, 
odolný vůči trvalému zkratu na se-
kundárním vinuti. Síťový vypínač 
umístíme na krabičce, popř. ho vyne-
cháme a zařízení yypinäme vytaže-
ním síťové šňůry ze zásuvky. K vý-
stupu nabíječe připojíme kabel 
zakončený krokosvorkami. Pokud mä 
automobil zásuvku pro autozapalo-
vač s trvalým proudem, je výhodnější 
kabel z nabíječe zakončit zástrčkou 
pro autozapalovač a nabíjet akumu-
látor přes tento konektor. 

Při stavbě připäjime na desku 
všechny součástky až na D1 a R3. 
Diodu D1 provizorně nahradíme vodi-
čem a na výstup připojíme kondenzá-
tor s kapacitou nad 100 pF. Zařízeni 
zapneme a změříme napětí na tomto 
kondenzátoru ' které by nemělo pře-
sahovat 14,4 V. Pokud je uvedené 
napětí vyšší, osadime diodu D1, ji-
nak místo ní ponecháme propojku. 
Rezistor R3 není rovněž nutné osazo-
vat. Uplatnění najde u automobilů vy-
bavených např. palubním počítačem 

F2 TRI 

230V AC 

CON1 

Obr. 14. Deska s plošnými spoj' udržovacího nabijede 
(měř.: 1 : 1) 

Obr. /5. Rozmístěn' součastek na desce 
udržovacího nabíječe 

Obr. 13. Schéma zapojení 02 

udržovacího nabíječe 

P RA Al p P Fti 
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OE ft a cl i o 
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Moderní výkonové zesilovače řady DPA po 
17 letech • Kapacitní dotykový spínat • Přijí-
mat signálu z meteosatelitů NOAA - APT137 
(dokonceni) • Dálkově řízená meteostanice 
(pokračováni) 

Fl 
04 CON2 

D3 

Obr. 16. Konečná podoba 
udržovacího nabíječe 

81 BC250C 
LED1 LED žlutá, 5 mm, 2 mA 
Q1 BC337 
Q2 BD241 
Fl vratná pojistka 200 mA 
F2 pojistka F 100 mA 
CON1, CON2 svorkovnice šroubovaci 
TR1 síťový transformátor 

230 V/12 V/3 VA, viz text 
Krabička U-KM498 
Flexošňůra 
Kabel + krokosvorky, popř zástrčka 
pro autozapalovač 
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Jan Mareš 
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Tématem čísla 2/2010, které vychází začátke 
dubna 2010, jsou další kapitoly z histor 
radiolokace v období od 2. světové války až. 
současnosti. Jsou uvedeny i nejnovější radi i 
lokátory včetně jejich principu 



Přijímač signálů 
z meteorologických 

satelitů NOAA APT137 
Ing. Miroslav Gola, OK2UGS 

Dne 6. února 2009 se zájemcům o příjem „on line" informaci 
z meteorologických satelitů otevřelo nové období pro experimen-
ty s nejnovější technologií. Z americké letecké základny Vanden-
berg vynesla nosná raketa Delta II na oběžnou dráhu nový satelit 
NOAA 19. Pro předpověď počasí a monitorováni klimatických 
změn jsou využívány optické skenery a VHF senzory. Kromě toho 
satelit přijimá a přenáší tisňové signály z vodního i suchozemské-
ho povrchu prostřednictvím systému SARSAT. 

IJ nás se vždy našla řada radioamaté-
rů, kteří se úspěšně pokoušeli nahlížet 
profesionálům pod pokličku a vyráběli si 
zařizeni pro přijem signálů z vesmírných 
satelitů. Podle mých informaci je jedním 
ze služebně nejstarších, ale i dnes aktivní 
radioamatér Jiří Borovička, OK1B1. Ten si 
sestavil přijímací zařízení již v roce 1972, 
jež v dané době nedosahovalo technic-
kých parametrů možných s dnešni sou-
částkovou základnou. V sedmdesátých 
létech osobní počítač, jak ho známe dnes, 
žil snad jenom v představách těch nejod-
vážnějších snilků a přijimané signály byly 
na obrázky převáděny technologii sedm-
desátých let - vykreslováním na oscilo-
skopu s obrazovkou středního dosvitu 
a zaznamenávány fotografickou kame-
rou Polaroid. Dnes vystačí me s jedno-
duchým přijimačem pro kmitočtové pásmo 
137 MHz a běžným PC s dekódovacím 
programem. 

Nejprve několik vět na vysvětlenou. Je 
chvályhodné, že iv době, kdy se neustále 
zvyšuji pracovní kmitočty a rychlosti pře-
nosů dat, se nabízí analogový přenos dat 
jako souběh nejmodernějších technologií 
- a tak si stále můžeme hrát - stavět ne-
náročná přijimaci zařízeni za několik sto-
korun a těšit se z výsledku - aktuálniho 
pohledu na Zemi z výšek, které jsou pro-
zatím pro nás zapovězené. V roce 2010 
si připomeneme 50. výročí přenosu první-
ho "televizniho" obrázku z vesmírného 
satelitu, kterým byl TIROS 1, a stalo se 
tak dne 1. dubna 1960. Obrázek byl ne-
valné kvality, ale zahájil éru kosmického 
výzkumu zemského povrchu, kdy dnes 
rozlišení na obrázcích běžně dosahuje 
řádu metrů. Využití obrázků je velmi růz-
norodé od speciálních vojenských projek-
tů, přes fotografováni zemského povrchu 
pro geografii až po meteorologickou služ-
bu. Pohled na noční oblohu v místech bez 
světelného smogu nám každou chvíli na-
poví, že světlý, pohybující se bod je sate-
lit - jeden z mnoha, které jsou aktivní. 

My svůj zájem soustředíme na satelity 
americké organizace NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration, 
www.noaa.gov), jež obíhají po kruhové 
dráze. Pravidelně mijeji poly naší planety 
Země a monitoruji pás them( pod sebou, 

široký až několik tisíc kilometrů, tam kde 
se právě nacházejí. Dráha má sklon vůči 
rovině zemského rovníku 98 až 99 stup-
ňů, výška dráhy se pohybuje v rozmezí 
810 až 870 km, čemuž odpovídá oběžná 
doba přibližně 100 minut. Posun dráhy 
mezi dvěma sousedními oblety je na rov-
niku přibližně 25,5 stupně (na západ). 
Dráha je heliosynchronní, tj, družice pře-
létá určitou zeměpisnou šířku vždy ve 
stejném mistnim čase. Satelity NOAA 
přijímaný obraz okamžitě vysílají zpět na 
Zemi v kmitočtovém pásmu 1700 MHz, 
určeném pro přenos dat v digitálním reži-
mu s vysokým rozlišením (HRPT), a ana-
logový přenos, nazývaný APT (= Automa-
tic Picture Transmission ... automatické 
vysílání obrázků) v kmitočtovém pásmu 
137 MHz. Ten je výrazně jednodušší, 
avšak kvalitou rozlišení horší. Zatímco 
pro příjem digitálnich dat (HRPT) je zapo-
třebí naváděná parabolická nebo dlouhá 
anténa Vagi. pro APT postačuje dostateč-
né citlivá všesměrová anténa. 

Pokud je systém polárnich družic kom-
pletní, jsou v provozu vždy dvě primární 
družice, jejichž roviny oběžných drah jsou 
vůči sobě stočeny o 90 stupňů. Tim je 
dosaženo snímání libovolného mista na 
Zemi nejméně 4x za 24 hodin. V součas-
nosti jsou jimi NOAA 18 a NOAA 19. 
Starší družice slouží jako záložní. Čím je 
prijimaci stanice blíže k pólům, tím vice 
přeletů může zachytit (a zároveň je větši 
překryv jednotlivých přeletů). Naopak na 
rovníku na sebe okraje jednotlivých přele-
tů právě navazuji. 

Výhody - nižší orbitální dráhy než 
u satelitů geostacionárních (Meteosat 7, 

Tab, I. Přehled satelitů NOAA 

VYBRALI JSME NA 
'OBÁLKU  ›0‹, 

Meteosat 8 a Meteosat 9 a též americké 
GOES) jsou na první pohled zřejmé 
- vyšší možné rozlišení snímaných detai-
lů. Nevýhody - přelety satelitů nad stej-
ným themim pouze několikrát za den, ne-
možnost mapovat vývoj dějů v atmosféře 
v krátkém čase a vytvářet tak obrazové 
animace. Geostacionárni satelity obíhají 
po kruhové dráze nad rovníkem ve výš-
kách podstatně větších než polární, vzdá-
lenosti jsou přibližně 36 000 km a jejich 
úhlová rychlost je shodná s rychlosti otá-
čení Země, proto se nám jeví, jakoby stá-
ly na jednom misté. Můžeme z nich sním-
kovat obrovská ůzemí v pravidelných 
a krátkých intervalech. Mají však také 
své nevýhody - díky svému umístěni ne-
vidí do polárnich oblastí a s rostoucí ze-
měpisnou šířkou klesá rozlišení a zvyšuje 
se degradace (zkreslení) snímků. Navíc 
vyžaduji poměrně nákladnou technologii 
pro příjem jejich signálů. 
V následujícím textu se budeme za-

bývat pouze satelity NOAA a technologii 
nutnou pro příjem a dekódování jejich 
signálů v pásmu 137 MHz. 
V tab. 1 je uveden přehled satelitů 

NOAA, které v současné době obíhají na 
dráhách kolem Země. Můžeme je po-
zorovat v animačnich programech (dopo-
ručuji například REAL TIME SATELLITE 
TRACKING na adrese: http://www.n2yo. 
com/satellites/), přijímat vysíláni signálů 
jejich palubních majáků a u některých 
z nich přijímat i obrazové informace na 
známých kmitočtech. 
V současné době je podle zdroje Ce-

lesTrak na oběžných dráhách okolo Země 
rozmístěno asi 36 satelitů pro dálkový 
průzkum Země, jejichž data, která předá-
yap pozemním stanicím, bychom mohli 
specifikovat jako meteorologické údaje. 
Ne všechny satelity uvedené v tab. 1 jsou 
vždy aktivní. Některé z nich stále obíhají 

Name NORAD ID Intl Code 

NOM 19 

NOAA 15 

NOM 17 

NOAA 15 

NOM 12 

NOM IQ 

NOAA Q 

SI.M1 

R 

33591 

28854 

27453 

28538 

25338 

21263 

16269 

15427 

11416 

11080 

2009-0054 

2005-0184 

2002-0324 

2000-055A 

1998-0304 

1991-032A 

1986-073A 

1984-123A 

1979-0574 

1978-0964 

Launch date 

Legafv 0 2009 

May 29- 2005 

Jung 24 2002  

September 21 2009 

May 13 199@ 

Mpy 14 1991  

September 17 198Q 

Pecember 12 1984  

June 27 1979 

Period 

[IllinUteS] 

102.1 

102 

1911 

101.9 

101_1 

101 

100 9 

101.7 

100.8 

1016 

Act vity 

APT-ON 137.100 MHz 

APT-ON 1379125 MHz 

APT-ON 1376200 MHz 

APT - ON 137.5000 MHz 

• .11 

13 
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na polárnich dráhách ve vzdálenost 850 km 
od Zerně, avšak jejich vysílače jsou pře-
chodně vypnuty. Jiné zase pro poruchu 
nevysílají, například moderní NOAA 16, 
který pro závadu pracuje pouze v režimu 
HRPT - na kmitočtu 1,698 GHz. Inu, je to 
osud všech kosmických těles, umělých 
satelitů Země, které lze v případě poru-
chy opravit jen velmi nákladnými metoda-
mi. Ne všechny satelity jsou tak význam-
né, jako například Hubbelův dalekohled, 
jehož opravu v kosmickém prostoru za 
podpory raketoplánu jsme v nedávné mi-
nulosti s velkým napětím sledovali. 

Modulace 

Rádiové signály z polárních a geosta-
cionárnich satelitů jsou vysílány z oběžné 
dráhy na Zemi s použitím kmitočtové mo-
dulace. Signály z polárních satelitů bude-
me přijímat ve formě černobile obrazové 
informace (pseudozabarvení obrazu 
vzniká až zásahem programového vyba-
veni v PC) standardním audiokanálem, 
kdy změna amplitudy (sub-)nosné 2400 Hz 
vyjadřuje úroveň jasu „videosignálu". Ma-
ximum modulace (černá) není nula, ale 
asi 5 %, bílá potom 87 %. Tento složený 
audiosignál je frekvenčně modulován na 
hlavni nosnou, např. 137,10 MHz u sateli-
tu NOM 19. Tento starý, ale stále užiteč-
ný system je používán dodnes hlavně pro 
svoji jednoduchost a spolehlivost. 

Příjem signálů z polární ho satelitu 
nemá žádný začátek ani konec, předává-
ní signálů na Zemi je nepřetržité. Každý 
jednotlivý řádek si nese informaci o svém 
začátku a konci a programové vybavení 
pak skládá do paměti počítače obraz 
z jednotlivých řádků. 

Vysilání snímků z NOAA satelitů se 
skládá z řádků trvajících 0,5 s korespon-
dujících s údaji snímačů. Ty poskytuji je-
den snímek zemského povrchu obsahují-
cí data ze dvou kanálů. Na kanálu A se 
vysilá snímek ve viditelné oblasti spektra 
(VIS) a na kanálu B snímek v infračerve-
ní části (IR). Každý řádek obsahuje data 
z obou kanálů (časový multiplex) a skládá 
se ze sekvence oddělovacích tónů prolo-
žených modulaci snímku. Data v kanálu A 
předchází krátký puls 1040 Hz a podobně 
data v kanálu B předchází krátký puls 
832 Hz. Každý řádek take obsahuje kalib-

rační sekvenci. Díky tomu dokáže pro-
gram v počitači pro dekódování zobrazit 
pouze zvolený typ snímku, či snímek za-
synchronizovat na okraj obrazovky. Celý 
system je označován jako APT (Automa-
tic Picture Transmission), automatické 
vysiláni snímků. Další informace můžete 
nalézt na adrese: http://www.noaa.govi. 

Dekódovací programy 

Před časem byl v PE 10 až 1212002 
zveřejněn návod na stavbu přijimače ob-
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razových informací ze satelitů NOAA 
v kmitočtovém pásmu 137 MHz. Za ta 
léta se uskutečnilo několik změn, které 
výrazně vylepšily podmínky pro příjem 
a dekódování obrazu. Především byl uve-
den na trh program WXtoIMG od novozé-
landského autora Craiga Andersona, který 
nahradil dosavadní dekódovací program 
JVComm32 od německého autora Eber-
harda Backeshoffa, DK8JV. Program 
WXtoIMG se vyznačuje novými vlast-
nostmi, mezi hlavni zajisté path digitální 
filtry, které v reálném čase upravuji přijí-
maný signal, pestrá paleta zobrazování 
a vkládání hranic kontinentů a aktualizace 
kmitočtu přijimače podle právě aktuálního 
satelitu na horizontu. Zvláště poslední 
vlastnost programu mne inspirovala ke 
konstrukci nové verze přijimače. 

Technické údaje 

Kmitočtový rozsah: 
137 al 139 MHz, v kroku 10 kHz. 

Funkce WXtoIMG-SCAN: 
137.20.. 137.10.. 137.40.. 
137.50.. 137.62.. 137.91.. 

137.30.. 137.70.. 137.80.. 137.85) 
Mezitrekvenčni kmitočty: 

10,7 MHz a 455 kHz. 
Vstupní citlivost: 

0,4 pV (rms-typ.) pro 12 dB SINAD. 
Výstupni tón 2400 Hz 

s amplitudovou modulací 
(černá 5 % a bílá 87 %) 

lndikace naladěného kmitočtu: 
dioda LED 

nebo alternativně displej LED. 
Proudový odběr 70 mA, 

(s predzesilovačem 250 až 300 mA). 
Zdroj napájení: 12 V/300 mA, 

externí stabilizovaný adapter. 

Minulý přijímač byl postaven na základě 
10 MC3362P, který je v současné době 
nahrazen staronovým obvodem, jenž pře-
vzal ze svého předchůdce koncepci a při-
dal mnohá vylepšeni - větší citlivost, men-
ší šum a lépe řešený obvod indikace síly 
přijímaného signálu. Mnozí zájemci 
o stavbu přijímače z řad mladých kon-
struktérů mne oslovili se žádosti o kon-
strukci co nejjednodušší, ekonomické 
varianty Aimee°, avšak bez újmy tech-
nických vlastností. Vzniklo zapojení s in-
tegrovaným obvodem MC13135, který 
v sobě obsahuje všechny potřebné prvky 
moderniho FM přijimače, včetně kapacit-
ní diody a operačního zesilovače. K obvo-
du stačí připojit rezonančni obvod oscilá-
toru pro první směšováni, dva keramické 
filtry, krystal pro oscilátor druhého smě-
šováni, demodulačnI rezonanční obvod, 
několik málo dalších pasivních součástek 
a na vstup připojit pásmovou propust. 

Blokové schema zapojení přijimače je 
na abri, elektrické zapojení na obr. 2 
a 3, deska s plošnými spoji je na obr. 4. 
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Vstupní obvody 

Signal z antény (nebo alternativně 
z předzesilovače) je pro impedanční ph-
způsobeni vstupu přiváděn na kapacitní 
&lie C1 + C2. Dšlič ve spojeni s L1 tvoří 
první laděný obvod, jehož „horký konec" 
je připojen na Ti - dvoubázový tranzistor 
MOSFET, typu BF998. Ti zajišťuje do-
statečné zesílení vstupního signálu. Re-
zistor R3 účinně potlačuje sklon vstupního 
zesilovače ke kmitání. Signal za rezisto- - 
rem R3 je dale filtrován v pásmové pro-
pusti L2-C3, L3-C7, L4-C1O+C11 s šlf-
kou pásma propustnosti přibližně 4 MHz. 
Kritická vazba mezi obvody propusti je 
nastavena sériovou kombinaci SMD kon-
denzátorů C5 + C6 a C8 + C9 o kapacitě 
1 pF. Přes kapacitn1 Mid C11 + C12 sig-
nal postupuje na vstup první ho směšova-
če v 1C2, kde je přivedena i injekce signá-
lu z oscilátoru (L5, C28). 

Oscilátor PLL 

Kmitočet oscilátoru pro první směšo-
vač je stabilizován kmitočtovou syntézou 
Philips TSA6060 (IC1). S ladicim napětím 
max. 4,5 V se dokáže syntezátor přeladit 
v požadovaném rozsahu. Na vývod 16je 
přivedeno z napájecího zdroje 10 V pro 
analogovou část obvodu a na vývod 3 pak 
napětí 5 V pro digitální část. Stabilita PLL 
je určena filtrem, zapojeným na vývody 
13 a 14. R11, C19 a C20 určuji časovou 
konstantu aktivní dolni propusti, která je 
součásti čipu. 

Na vývod 24 IC2 je pro vnitřní kapacit-
ní diodu přivedeno ladicí napětí z PLL ob-
vodu ICI. Signal z prvního oscilátoru ob-
vodu v IC2 (oscilátorového bufferu) je 
přiveden přes oddělovaci kondenzátor 
C22 na vstup 5 (FM VCO) do vstupního 
předdšliče syntezáto—ru 1C1. Zde je take 
možné kontrolovat kmitočet čitačem. Ve 
většině aplikací obvodu TSA6060 určuje 
referenční kmitočet interní oscilátor 
4 MHz, řízený zvnějšku připojeným krys-
talem na vývod 2 (Xtal). Ve schématu při-
jimače bylo zvoleno úsporné zapojeni se 
společným krystalem referenčního kmito-
čtu pro PLL i mikropočítač. Krystal Q1 je 
součástí zapojeni oscilátoru v 1C8 a pro 
obvod IC1 je referenční kmitočet přive-
den ores kondenzátor C18 a rezistor 
R19. 

Pro první směšování se používá signal 
s kmitočtem o 1. mezifrekvenci (10,7 MHz) 
nižší. Pro základní rozsah příjmu od 
1 37,1 do 1 37,85 MHz tedy generuje 
syntezátor kmitočty od od 1 26,4 do 
1 27,15 MHz s krokem 10 kHz. Výsledný 
kmitočet oscilátoru PLL je možné jemně 
doladit kapacitním trimrem C63. Řídicl 
slovo a slovo pro nastavení dělicího po-
měru dostává syntezátor IC1 přes vstupy 
SCL a SDA z mikroprocesoru IC8 po 
dvouvodičoví sběrnici I2C. 
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Mezifrekvenšni stupeň 

Oscilátor kmitá o mezifrekvenčni kmi-
točet 10,7 MHz níže. Rozdilová složka 
(fed - fosc) prvního mezifrekvenčrilho kmi-
točtu 10,7 MHz je zesílena ve vnitřnim 
zesilovači IC1 a je přivedena na keramic-
ky filtr Fl. Byl zvolen běžný typ muRata 
10,7 MHz/180 kHz. Po vyfiltrování je sig-
nal přiveden do 2. směšovače, ve kterém 
je směšován se signálem o kmitočtu 
10,245 MHz (oscilátor s krystalem Q2), 
výsledná rozdilová složka (455 kHz) je fil-
trována v keramickém filtru F2, jehož e'-
ke pásma propustnosti by vzhledem ke 
kmitočtovému zdvihu modulace signálů 
z NOM (±17 kHz) měla být okolo 40 až 
50 kHz. Na trhu je dostupný pouze kera-
mický filtr 30 kHz (muRata/455/13), uká-
zalo se však, že na výsledném obraze je 
toto zúžení nerozpoznatelné. Za filtrem 
F2 je signal zesilen ve vnitřním omezova-
či, s výstupem na kvadraturn1 demodulator, 
který pracuje s rezonančním obvodem 
L6-(C38), zatlumeným rezistorem R15. 
Pro nezkreslenou demodulaci je potřeba, 
aby měla lineární charakteristika demodu-
látoru šířku nejméně 40 kHz, proto byla 
zvolena hodnota tlumicího rezistoru 39 

Šumová brána 

Průvodním jevem poslechu slabých 
FM signálů nebo provozu přijimače mimo 
naladěnou stanici je nepříjemný šum v re-
produktoru. Pokud minime sluchem mo-
nitorovat přijem signálů, průvodním jevem 
bude vždy vystupujici signal ze šumu 
v okamžiku, kdy se satelit objeví na obzo-
ru, a pak na konci přijmu, kdy zapadá za 
obzor. Proto je nedílnou součásti přijima-
če šumová brána (squelch - SQL), která 
přeruší cestu nf signálu do zesilovače za 
nepřítomnosti dostatečné úrovni vf sig-
nálu na anténním vstupu. 
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Stejnosměrná složka nf signálu je 
z vývodu 12 (RSSI) obvodu IC2 přivede-
na na vnitrni operační zesilovač, který je 
zapojen jako komparátor. Na invertující 
vstup /5 je přiveden signal RSSI v rozsa-
hu O až 5 V a na neinvertujici vstup /4 je 
přivedeno napětí z trimru R29, kterým lze 
nastavit práh citlivosti šumové brány 
(squelch - SQL). Z výstupu komparátoru 
(vývod 16) spináme přes T2 nizkofrek-
venčni cestu v obvodu 103. 
V levé krajní poloze jezdce trimru 

R29 je SQL vyřazena a natáčením jezd-
ce trimru doprava se zvyšuje hladina, kdy 
SQL vypíná, až do stavu, kdy je SQL 
zcela uzavřena_ 

Výstupní signal komparátoru je přive-
den z kolektoru tranzistoru T2 na vývod 8 
obvodu IC3. Cesta nf signálu přes IC3 
(zesilovač nf koncového stupně pro repro-
du ktor) je při nulové úrovni řídicího napětí 
na vývodu 12 obvodu IC2 uzavřena. Při 
vypnutém SQL je na kolektoru tranzis-
toru T2 a na vývodu 8 obvodu IC2 na-
pěti 1,25 V a nf signal prochází bez pre-
rušení. Když budeme při konstantním vf 
napiti na anténních svorkách otáčet 
hřideli trimru R29 doprava, dosáhneme 
stavu, že SQL pfeklopi a na kolektoru T2 
se objevi napiti v okolí nuly, nf cesta se 
uzavře (MUTE). Mírným zvýšením vf na-
pěti na vstupu se SQL opět překlopí a uvol-
ni nf cestu a na kolektoru T2 naměří me 
opět 1,25 V. Tato vlastnost zapojení SQL 
byla v minulosti využita pro realizaci auto-
matického vyhledávání signálů v přijíma-
ném pásmu (SCAN). Byl přidán tranzistor 
T3, který invertoval signal SQL, a z jeho 
kolektoru byla zavedena změna logické 
Cirovriš UH na vstup P3.0 (SQ OUT) mik-
roprocesoru IC3. Ridicí program mikro-
procesoru IC8 pak zařídil zbývajici. 

Nf koncové stupně 

Z vývodu 17 obvodu IC2 prochází de-
modulovaný nízkofrekvenční signal - tón 
2,4 kHz jednoduchým filtrem, tvořeným 
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R21, 044, 045, který potlačí nežádoucí 
produkty smšsováni. Za filtrem je signal 
rozdělen do dvou větvi - na trimr R22, 
z něhož postupuje signal na nizkofrek-
venčnI zesilovač 103 s výstupem na re-
produktor, a přes trimr R23 na zesilovač 
IC4 pro samostatný výstup, ze kterého 
odebíráme modulovaný tón 2,4 kHz pro 
vstup LINE zvukově karty osobního počí-
tače. Praxe ukázala vhodnost samostat-
ného nastaveni výstupů pro zvukovou 
kartu a pro reproduktor připoslechu. 

Komunikace 

S PC - obvod RS-232 

Do programového vybaveni řídicího 
procesoru ICS byla zapracována rutina, 
která zajišťuje komunikaci s dekódova-
cím programem VVXtoIMG, instalovaném 
v PC. Z COM portu počítače přichází 
přes rezistor R36 a tranzistor T4 po lin-
ce RS-232 signal o přenosové rychlosti 
1200 bit/s. Přijimač reaguje na předáva-
ný kód přeladšnim na aktuální kmitočet 
očekávaného satelitu na našem horizon-
tu. Toto řešenl svou spolehlivostí vysoko 
překonává starší funkci SCAN, kterou za-
jišťoval buď signal SQL, nebo přítomnost 
tónu 2400 Hz. Mnohé moderní notebooky 
již nemaji komunikačni port RS-232, 
a proto je přijímač rozšIfen o port USB, 
z něhož je přijimač alternativně napájen 
„DC Step-Up" konvertorem LT1073-12. 

Experiment s obvodem AFC 

Zapojeni přijímače bylo oproti staršim 
verzim experimentálně dopiněno o AFC, 
jehož působení dolad'ovalo kmitočet refs-
renční ho oscilátoru s krystalem Q2_ Od-
chylka stejnosměrné složky napiti na 
kvadraturním demodulátoru z vývodu 17 
obvodu 102 byla přivedena do báze tran-
zistoru T3, a z jeho kolektoru na kapacitní 
diodu 02 (KB113), kterou byl nahrazen 
kapacitní trimr 032 v obvodu oscilátoru 
s Q2. Vzhledem k velmi dobré stabilitě 
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PLL nebyla při aplikaci AFC pozorována 
ani jen malá změna kvality výsledného 
obrazu a proto při požadavku na co nej-
jednodušší konstrukci může být obvod 
AFC ze zapojení vypuštěn. V souvislosti 
s aplikaci AFC je vhodné upozornit na 
Dopplerův posun kmitočtu: jev lze pozo-
rovat, přibližuje-li se k nám zdroj, který 
vyzařuje vf energii, v našem případě sate-
lit, vnímáme jeho kmitočet jako vyšší. 
Vzdaluje-li se od nás, pak vnímáme jeho 
kmitočet jako nižší, než ve skutečnosti 
kmitočet vyzářeného signálu je. Velikost 
Dopplerova posunu kmitočtu je pro orbi-
tální satelity maximálně 5 kHz (col při 
použiti dostatečně širokých mf filtru leží 
stále v jejich propustném pásmu), takže 
malý posun stejnosměrné složky demo-
dulovaného signálu nezpůsobuje viditelné 
zkreslení výsledného obrazu. 

411/ 

1C8 

lICC P1113+ 
PIN1- 

01.0 
PI. I 
01.2 
P1.3 
PI.4 PST 
Pl. 3 
PI.' 
Pl.? 

%TALI 
PHD 03.0 
THO 03.1 

INTO,. P3.2 
P3.3 XTPL2 INTI• 

TO 03.4 
TI 03.5 

0N3 03.7 

89C2051 

22PF 

.--11 - 5 

1525P1 a Cl 
' 

C65 
33pF 

I2U in 

10Our,16U11 
1110uF/16U 

C5I 1 

JP9 
ao. 

OE-r Nj'OlWI 

L JOB 
nap. D LT1873CN8-12 

113 - 1721 

(1_12U 

o 

•••••N 

470uF 
/I6U 

1 153154155 
47 at 

120nFOEK 10 uFz161) 

10uH 
TLI 

1000FOEI6U 
412U   

C36 
100uF/1611 410U 

C57 

7810 
IC6 

Ul VO 

ONO 

3 

SOI 

'SV-FILT 

C6I 

111-1 
02.1F/1611 

031 
202 

78103 IC? 

  Ul U0 

ONO 

co 
taery,KI00nFÝKj 

 o +5U 

032 033 034 035 

nuEn 
CI LEO 15K "k 

oe 

3 

s 
11 

Popis stavby přijímače 

Stavba přijImače je velmi jednoduchá 
a zvládne ji každý schopný začátečnik, 
který je obeznámen se základními staveb-
ními postupy ve vf technice a s měřicími 
metodami za podpory vf sondy, multimet-
ru a zkušebního nvf generátoru" s jedním 
tranzistorem. Při pečlivé práci nebude po-
třeba k nastavení přijímače dalších spe-
ciálních vf měřicích přístrojů. Elementámírn 
základem úspěchu je kvalitní zapájeni 
součástek doporučených hodnot do des-
ky na jejich předepsané pozice!!! Snad už 
nemusim upozorňovat ani začáteční ky, 
že čas, který ušetříte při rychlém postupu 
osazování a pájení, pak zajisté vydáte při 
nastavování a oživování. 

Nejprve opticky ověříme všechny sou-
částky podIe seznamu. V seznamu jsou 
obsaženy rezistory a kondenzátory, je-
jichž parametry prověříme pouze u rezis-
torů měřenim hodnot odporu. Na konden-
zátorech si povšimneme jejich značeni. 
Clvodnimu měřeni součástek a optické 
kontrole, a to i desky věnujte dostatečnou 
pozornost. Předpokládám, že nemáte při-
stup k vysokofrekvenční měřici technice, 
proto osadíme postupně všechny sou-
částky podle osazovacího plánu desky 
přijímače. 

Po vizuální kontrole DPS nejprve obrou-
síme hrany desky od sklolaminátových 
otřepů. Dále v rozích DPS upevníme po-
moci šroubů M3 celkem 4 kovové di-
stančni sloupky. Ty nám významně ulehči 
práci při osazování, které zahájíme zapá-
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jenim kondenzátorů SMD a jednoho tran-
zistoru SMD. Pájíme s malým množstvim 
trubičkové SnPbCu pájky s kvalitnlm tavi-
dlem (například fluitin) o průměru 1 mm! 
Dále osadíme a zapájíme postupně další 
rezistory, kondenzátory, objímky pro po-
lovodičové součástky a konektory pro vf 
vstup, reproduktor, napájeni. Volíme po-
stup osazováni od nejnižších součástek 
k nejvyšším. Při osazováni keramických 
filtrů Fl a F4 dbáme na správnou orienta-
ci vývodů. Objímky použijeme pouze pro 
integrované obvody IC3, 104, 105, 108. 
Tranzistor Ti, integrované obvody IC1, 
IO2, IC9 pájíme pomoci speciální pájecí 
pasty nebo za podpory většlho množství 
kalafuny, po ukončení pájení odstraníme 
přebytečný cín licnou. Pod krystaly Q1 
a 02 vloží me před pájenim papírovou 
podložkou 0,5 mm, kterou po zapájeni do 
DPS vyjmeme. Rovněž 5 kusů cívek 
TOKO v kovových krytech osadime do 
DPS s malým odstupem, ve vzdálenosti 
do 0,5 mm. Zabráníme tak doteku stinicí-
ho krytu cívky s DPS v nežádoucím mís-
tě. Laděný obvod diskriminštoru L6 osa-
dime běžným mezifrekvenčnim obvodem 
455 kHz, kovový kryt posadíme rovněž 
asi 0,5 mm nad desku a zapájíme. 

Pokud mf demodulační obvod L6 ne-
obsahuje v pouzdře zároveň i paralelně 
připojený kondenzátor, pak osazujeme do 
DPS i kondenzátor C38. Nakonec nám zbý-
vá osadit přepinač, jumpery a konektory 
VF, NF - K3 (zvuk. karta PC) a REP. Pokud 
si vyrobíme DPS svépomoci (a tim bez 
prokovených otvorů), nesmíme zapo-
menout na pozorné propájení součástek 

cínovou pájkou na dolní i horní straně 
DPS a na propájení spojek horní a dolní 
vrstvy měděné fólie jemným drátkem. 
Cívky Li až L5 vstupní pásmové propusti 
použijeme již navinuté. Byly zvoleny kva-
litní, od japonského výrobce TOKO. PM 
svépomocné výrobě cívek navineme na 
trny kostřiček L1 až L5 o průměru 5 mm 
jen 2,75 závitů lakovaným drátem CuL 
0,215 mm, těsně k patě kostřiček. Konce 
vodičů připájíme na kovové vývody v dol-
ni části kostřičky a vinutí zakápneme 
včelařským voskem. Závity všech cívek 
vedeme stejným směrem (napří klad ve 
směru hodinových ručiček). Cívky zasu-
neme do desky a po prověření správné 
orientace vývodů v desce je zapájime 
SnPbCu pájkou. Na kostřičku nasadíme 
kovový kryt asi 0,5 mm nad desku a oba 
jeho vývody kvalitně zapájíme. Nakonec 
do kostřiček zašroubujeme feritová jádra 
z materiálu N01 (150 MHz). Při osazová-
ní nezapomeneme na tranzistory T2 až 
T4 a integrované obvody IC6 a 107. 

Přijimač APT137 můžeme po oživení 
vestavět do snadno vyrobitelné krabičky 
z kuprextitu nebo kovové skříňky. 

Deska s plošnými spoji však byla na-
vržena pro skříňku SOPLA ASP/-I 1030, 
délky 200 mm z hliníkové slitiny. V zad-
ním panelu skříňky jsou vyvrtány otvory 
pro F konektor, NF konektor a POWER 
konektor. V předním panelu jsou vyvrtány 
otvory pro USB konektor, COM-9 ko-
nektor a 2 diody LED o průměru 3 mm. 
Na fotografiích si můžete prohlédnout 
montáž přijimače do této elegantní skříň-
ky BOPLA. 
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Popis nastaveni 

Napájecí zdroj 
Pro napájeni použijeme vhodný adap-

tér se zabudovaným stabilizátorem napětí 
(Webb§ je polarita: stedový kolik +" a plášť 
kolí ku „CND". Při oživování stabilizované-
ho zdroje +10 V a +5 V na DPS by neměly 
vzniknout žádné problémy. Pokud máme 
tu možnost, pro oživováni přijimače pou-
žijeme laboratorní zdroj a nastavime prou-
dové omezení na 100 mA. Do vstuprilho 
konektoru U12=V na OPS přijimače pak 
přivedeme napájecí napětí v rozsahu 12 
až 15 V. Voltmetrem pouze změříme napětí 
+10 Va +5 V na výstupech stabilizátorů 
s obvody IC6 a ICT Pokud nám signaliza-
ce proudového omezovače laboratorní-
ho zdroje "oznámila" zvýšený odběr prou-
du, hledáme nežádoucí nitková propojeni 
cínovou pájkou mezi vývody sousedrcich 
součástek. Profesionálně vyrobené OPS 
jsou testovány a tam by se nečekané 
zkraty nebo přerušené spoje neměly vy-
skytovat. Po odstranění nalezených závad 
již zpravidla můžeme laboratorní zdroj na-
hradit napájecím adaptérem. 

Máme-li k dispozici osciloskop, podí-
vá me se na výstupní svorky adaptéru při 
zatižení 50 až 250 mA a prověříme, zdali 
nemá sklon k zakmitávání. Hlavně v pří-
padě potíži se „šumovými vlastnostmi' 
přijimače nahlédneme osciloskopem na 
výstupy stabilizátorů. Nastavíme rozsah 
20 mV/AC a pozorujeme hladinu ss napi-
ti ' zdali nekmitá okolo střední hodnoty. 
V kladném případě stabilizátor vyměnime 
za jiný kus a kontrolu opakujeme. 

Komunikace s PC - nastavení 

kmitočtu a příjem signálu 
Dokonalá souhra hardware a software 

přijímací soupravy umožňuje kvalitní pří-
jem signálů z NOAA satelitu - a to iv reži-
mu zcela bezobslužného provozu. Přiji-
mač je vybaven vstupem RS-232 nebo 
alternativně USB vstupem, který spolu-
pracuje s vynikajícím dekódovacím pro-
gramem WXtoIMG. Program je nainstalován 
v počítači a po jeho spuštění je připraven 
zahájit komunikaci s přijímačem, který je 
propojen kabelem RS-232 délky do 15 m. 
V pracovním adresáři musí být nainstalo-
vána aktuální sada kepleriánských prvků 
(například z NORAD), charakterizujicich 
jednotlivé satelity NOAA na oběžných drá-
hách kolem Země. Veškerá činnost pro-

gramu je závislá na přesném nastavení 
systémových hodin v počitači - je vhodné 
je synchronizovat s některým z časových 
normálů přes DCF nebo přímo přes nor-
mal na internetu 
V okamžiku, kdy se satelit objeví na 

obzoru, program WXtoIMG vyšle po lince 
RS-232 přijímači kód, který způsobí, že 
se přeladí na některý z aktuálních kmito-
čtů v okolí 137 MHz. Přijímač pak zpraco-
vává vstupní signal z antény a na nf vý-
stupu se objevi tón 2400 Hz, amplitudově 
modulovaný signálem obrazu. Signal 
s obrazovou informací se po nf kabelu do 
délky 2 m posílá do vstupu LINE počíta-
če, kde je za podpory zvukové karty 
v programu WXtoIMG dekódován na ob-
raz, který je následně uložen na pevném 
disku pro další zpracováni. Až satelit zmi-
zí za obzorem, přijímač a počítač je uve-
den do klidového stavu a očekává přelet 
dalšího satelitu. 

Když se další satelit objeví na obzoru 
(proto je nutná přítomnost aktuálnich kep-
leriánských dat a přesné nastavení hodin 
v PC), program WXtoIMG vyšle opět do 
přijimače kód pro nastavení aktuálního 
kmitočtu a vše se opakuje, na závěr je 
také dekódovaný obrázek uložen na pev-
ném disku. 

Pro autonomní ' bezobslužný režim je 
vhodné přijímací soupravu a počítač vy-
bavit nepřerušitelným napájecím zdro-
jem. Program WXtoIMG umožňuje posí-
lat aktuální dekódovaná data zároveň i na 
námi zvolenou www stránku. 

Spojení přijímače APT137 s PC je 
standardním RS-232 kabelem, kde se však 
využivaji jen dva vodiče (na konektoru 
CANON DB9 to jsou PIN 3 a PIN 5). Ta-
kový kabel si můžete snadno vyrobit sami 
ze stíněného nf kabliku délky do 15 m. 

Na přijimači je pak připojen PIN 3 ko-
nektoru na PIN_RS232 a PIN 5 je připojen 
na ONO. Pozor na použití standardních 
RS-232 kabelů, kdy by se mohl použít typ 
kabelu s překříženými signály RX a TX, 
což by znemožňovalo správnou funkci 
přenosu dat směrem k přijímači. 

Oživení smyčky PLL 
Po napájecim zdroji přichází oživeni 

prvního oscilátoru se smyčkou PLL. Do 
objímky osadíme obvody IC8 (s progra-
mem APT137NOLCD) a do konektoru 
U12=V připojíme napájecí zdroj - adap-
tér. Program je napsán tak, že po připo-
jení napájeni se do IC1 pošle ridici slovo 

pro nastavení oscilátoru na kmitočet 
137,500 - 10,7 = 126,8 MHz. Měřicí hrot 
voltmetru přiložíme na vývod 24 u obvodu 
IC2 nebo lépe do kontrolního bodu 13-1.112 
na OPS a ověří me činnost obvodu první-
ho oscilátoru, to je zavěšeni smyčky PLL. 
Oproti ONO bychom měli naměřit v bodě 
UL napětí, které bude na diskrétní hodno-
tě v rozsahu 150 mV až 4,5 V. Otáčením 
jádra v cívce L5 nastavíme napětí v bodě 
„J3-UL 1 na 2,5 V. 

Šroubováním jádrem (nekovovým šrou-
bovákem)cívky L5 proladíme a pozoruje-
me na voltmetru změnu řídicího napětí 
smyčky PLL (ladicí napiti pro vnitřní vah-
kap obvodu IC2 - součást rezonančního 
obvodu L5-C28). Napěti, která naměříme 
při přeladování, by neměla zůstat "viset' 
beze změny v žádné krajní poloze, to je 
0,15 nebo 4,5 V. Pokud je vše v pořádku, 
musi být ladicí napiti při zméně polohy 
jádra v cívce L5 stabilní a mělo by se po-
hybovat v mezích 0,2 až 4,2 V. 

Pokud nebude možná dosáhnout změ-
ny napětí a jeho hodnota bude „nadoraz" 
na některém okraji, ověří me správnost 
montáže, připadnii zkontrolujeme kon-
denzátor 028. Pokud použijete L5 a C28 
doporučených vlastností, PLL obvod pra-
cuje bez problémů. Platí i tady: čím vice 
improvizace, tím větší počet problémů. 
Nyní přijimač propojime s PC přes 
RS-232, programem TEST nastavíme na 
kmitočet 137,85 MHz a za současného 
měřeni v "J3-UL" nastavíme otáčeni já-
drem L5 napětí na 4 V. 

Pokud budeme navíjet cívku L5 ručně 
a nedodržíme zcela přesně navíjecí před-
pis, může se stát, že ladicí napětí dosáh-
ne maxima 4,5 V, přestože jádro z cívky 
bude téměř vyšroubované (minimální in-
dukčnost). Zde pomůže výměna paralelní 
kapacity C28 za hodnotu o stupeň nižší. 
V opačném případě' kdy napětí dosahuje 
úrovně 0,15 V a jádro v cívce bude zcela 
zašroubované (maximální indukčnost), 
kapacitu C28 o stupeň zvýšíme. Proto ra-
ději předejdeme možným problémům po-
užitím doporučených cívek japonského 
výrobce TOKO. 

Na závěr vyzkoušíme programem TEST 
všechny varianty přijímaných kmitočtů 
a čitačem zkontrolujeme přesný kmitočet 
1. oscilátoru (uzel J1_Fo), případně jej 
malou změnou kapacity trimru C63 dosta-
víme na požadované hodnoty. 

(Dokončeni /glee) 
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Vývojový kit 
s ATmegal 6 

Martin Friedl 

V dnešní době se takřka na každém kroku setkáváme s mikro-
kontroléry. Důvod je celkem zřejmý — díky své univerzálnosti, malé 
velikosti, nizké ceně a spotřebě nacházejí své uplatnění ve velkém 
množství aplikací. Není tedy od věci se s mikroprocesory jako ta-
kovými seznámit. 

Mnohé může počáteční studium 
strohé teorie programováni odradit, 
a proto jsem pro výuku (tato konstruk-
ce vznikla pro elektrotechnický krou-
žek) zvolil praktickou formu. Uvedený 
přístroj nemá za oil konkurovat vývo-
jovým kitům na trhu, může ale být re-
lativně levnou alternativou pro ty, kte-
ří s mikrokontroléry teprve začínají. 
Uživatelsky i cenově dostupný vývo-
jový kit nebo chcete-li demonstrační 
deska byla navržena pro prvotní se-
známení se s mikroprocesorovou 
technikou. Mikrokontrolér byl vybrán 
od firmy ATMEL, a to ze dvou důvo-
dů: Je uživatelsky přívětivý a platí 
u něho ono ,,za málo peněz hodně mu-
ziky. Výrobce navic nabízí na svém 
webu [1] zdarma (nebo po registraci) 
ke stažení vývojový software — AVR 

VCC <  

C12  
10Cni-  LJA vc, 

—    USEIDm 

Studio [2). Součástí vývojového kitu 
je i programátor. 

Popis zapojení 

Vývojový kit se skládá ze dvou 
hlavních části: programátoru (obr. 1) 
a cílového mikroprocesoru ATmega16 
(IC2, obr. 4) s připojenými periferiemi 
(obr. 5). 
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Obr. 2 Hlavni součástky konektory a indikační 
LED programátoru 

Obr. 3. Všechny nejdůležitější ID, periferie, 
konektory a signalizační LED vývojového kitu 
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Programátor JTAG ICE [3] kompa-
tibilní s AVR Studiem se skládá z FTDI 
čipu a mikroprocesoru ATmega16 
(IC7), ve kterém je nahrán bootloa-
der (je nahrán jiným programátorem 
přes konektor JTAG). Není tedy třeba 
externí programátor (kromě prvotní-
ho oživení vývojové desky), což umož-
ňuje jednoduché programováni cílo-
vého mikroprocesoru (IC2), neboť 
stačí jen připojit vývojový kit kabelem 
USD a spustit AVR studio [2]. LED_TX 
a LED_RX připojené k FTDI čipu in-
dikují zápis/čtení a LED_ACTIVITY in-
dikuje aktivitu programovacího mikro-
kontroléru. Celý programátor je na 

C20 T 
100n 22P 

= CII 

propojeni 
s caoWm 

mikrokontrolérem 
ATmega16 

TCK  
TOO 

ET 
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> 
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(XCNITO) P130 C 1 40 J PAO (ADCO) 
(TH P131 C 2 39 pm (ADC1) 

(INT2/AIND) P82 C 3 36 J PA2 (ADC2) 
(OCGAINI) PB3 C 4 37 J pA3 (ADC3) 

(ss) P84 C 5 36 J PM (ADC4) 
(mO51) P135 C 5 35 J PAS (ADC5) 
(M150) P138 C 7 PA6 (ADC6) 

(SCK) P87 C 8 33 J PA? (ADC7) 
RESET C 9 32 AREF 

VCC C 10 31 JGND 
GND C 11 3OIJAVCC 

XTAL2 C 12 29 J PC7 (TOSC2) 

xTAL1 C 13 28 J POS (TOSCI) 
(RXD) PDO C 14 27 J  POS (TID1) 
(TxD) PD1 C 15 26 J  PC' (TOO) 

(INTO) P02 C 16 25 3 PC3 (TMS) 
(INTI) P03 C 17 24 J PC2 (TCK) 

(0C113) PO4 C 16 23 7 PC1 (SOA) 
(0C1A) PDS C 19 22 J PCO (SOL) 

(ICP1) P06 C 20 21 7 P07 (0C2) 

Obr. 4. Zapojená vývodů mikrokontro-
léru ATmegal6 v pouzdře PDIP 

desce vývojového kitu umístěn pod 
LCD zobrazovačem (obr. 2). 

Ctlový mikrokontrolér (IC2) pracu-
je s maximálním možným kmitočtem 
16 MHz (je nutno povolit externí hodi-
ny, viz dále) a je umístěn v objímce 
DIL. Mikrokontrolér lze tak vložit do 
objímky, naprogramovat ho, napro-
gramovaný vyjmout a použít ve své 

FU  

Risr 
t-1 R29  
I loon 

RESET  IC2 

2x 22o =, 

aplikaci. Na vývod RESET (IC2, pin 
9) je připojeno resetovací tlačítko pro 
snadné znovuspuštění nahraného 
programu. K portu A jsou přes budič 
74HC573 (IC3) připojeny LED1 až 
LED8, dále je k portu A přes spínač 
připojeno teplotní čidlo 18820 a trimr 
(RESISTOR_TRIMMING) sloužící 
jako napěťový dělič pro ND převod-
ník ADCO (IC2, pin 40). Převodníky 
ADC2 a ADC3 (IC2, piny 38 a 37) jsou 
vyvedeny na svorkovnici (CON /, 2) 
pro možnost měřit ND převodníkem 
externí napětí. PORT B je využit pro 
připojení dvou zobrazovačú. Pro 7seg-
mentový zobrazovač LED, který je při-
pojen přes inverturí budič 74HC563 
(IC4), a pro inteligentní displej LCD, 
který je připojen přes budič 74HC573 
(IC5). Podsvštleni u LCD zobrazova-
če je spínáno tranzistorem T2 a kon-
trast lze upravit trimrem R38. öttače 
TO a T1 (IC2, piny 1 a 2) jsou vyvede-
ny na svorkovnici (CON 5, 6) pro mož-
nost čítáni impulsů z externího zdro-
je. PORT C slouži pro ovládáni budičů 
(pro aktivaci příslušného budiče za-
píšeme na piny - SLED, 7SEG nebo 

LCD logickou O) a pro řízení podsvšt-
lení zobrazovače LCD (pin LED_LCD 
na log. 1). Ostatní piny (TDI, TDO, 
TMS a TCK), které jsou propojeny 
s programátorem, slouží pro vlastni 
programování cílového mikrokontro-
léru. K poslednímu PORTU D jsou při-
pojena 4 tlačítka (možnost externího 
přerušenf — INTO a INT1, IC2 piny 16 
a 17), dále tři SMD LED a akustický 
měnič. Vývody 0C1A a 0C1B (IC2 
piny 18 a 19) jsou vyvedeny na svor-
kovnici (CON 3, 4) pro možnost říze-
ní externiho zařízení pomoci PVVM. 
Na svorkovnici je rovněž vyvedeno na-
pájecí napěti (CON 7, 8). Celou apli-
kaci je možné napájet přímo z portu 
USB přes pojistku 0,5 A nebo z adap-
téru 9 V. Je možné vynechat stabili-
zátor 5 V a na pájet vývojový kit ze sta-
bilizovaného zdroje 5 V. Napájecí 
zdroj je vybrán propojkou na konek-
toru JMP a přítomnost napájeciho na-
pětí signalizuje LED_POVVER. 

Všechny nejdůležitější 10, zmíně-
né periferie, konektory a signalizačnt 
LED jsou pro názornost popsány na 
obr. 3. 

(Dokonterd příště) 

piny 9, 24, 25, 26 a 27 (ATmegal6) jsou propojeny s programátorem JTAG 
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Blikapci brzda 
Tomáš Tláskal 

S houstnoucím silničním provozem vzrůstá požadavek na prvky 
aktivní i pasivní bezpečnosti ve vozidlech a motocyklech. Motoris-
té vědí, že blikající světlo - zejména červené — upoutá pozornost 
snáze a rychleji než světlo s konstantním svitem. Toto se zcela ur-
čitě týká i brzdových svétel. Jedním z takových bezpečnostních prv-
ků založeným na tomto poznatku může být i následující zapojení. 

Po sešläpnuti brzdového pedálu se 
brzdová světla (buď všechna nebo jen 
středni) rozblikajl s frekvenci asi 4x za 
dvě sekundy. Po této době již světla 
svitl nepřerušovaně. To umožni násle-
dupcimu řidiči rychlejší reakci. 

Popis funkce 

Základem zapojení jsou dva klop-
né obvody sestaveni z jediného inte-
grovaného obvodu TS556CN. 

První klopný obvod (101/1) je mo-
nostabilní a určuje čas necelé dvě 
sekundy, po který brzdové světlo bli-
ká. Monostabilni obvod se uvede do 
chodu po sešlápnuti brzdového pedá-
lu, čímž se přivede napájecí napiti na 
obvod. Jelikož v této době je konden-
zátor C2 vybitý a na vstupu TRIG je 
nulové napětí, překlopí se obvod oka-
mžitě a na výstupu OUT je kladné 
napětí blízké napájecímu. Kondenzá-
tor C2 je během okamžiku nabit přes 
rezistor R2, ale to na stavu obvodu 
nic nemění. Nei:1M zvýstupu OUT ne-
projde přes D1 a to umožni chod dal-
šímu klopnému obvodu, tentokrát 
astabilnímu, který zajišťuje přerušo-
vání svitu brzdového světla. Casovou 
konstantu prvního klopného obvodu 
mä na starosti člen RI, Cl. Po uply-
nutí času t1 = 1,1.C.I.R1 se první klop-
ný obvod překlopí do výchozího sta-
vu a na jeho výstupu se objeví téměř 
nulové napětí. Tímto napětím se za-
blokuje chod astabilniho klopného 
obvodu (101/2) a brzdová světla svitl 
dále nepřerušovaně. 

Druhý klopný obvod je astabilní 
a má nastaveny časové konstanty re-
zistory R5, R6 a kondenzátorem C3. 

Obr. 1. Zapojeni obvodu blikající brzdy 

Čas zapnuti je dán vztahem: 

t„p = 0,7.(R5 + 

čas vypnutí vztahem: 

tep= 0,7.R6.C3. 

Po uplynutí času t1, zůstává na 
výstupu OUT druhého klopného ob-
vodu kladné napětí, protože vstup 
TRIG je zkratován přes D1 a R4 na 
téměř nulovou úroveň. Tranzistor T1 
je sepnut a tranzistor 12 taktéž. Brz-
dové světlo svití nepřerušovaně. Re-
zistor R7 chrání tranzistor 11 před vel-
kým proudem do báze, rezistor R9 
slouží ke spolehlivému vypínáni MOS-
FET T2. 

Člen D2, C4 a R6 zmenšuje napá-
jecí nook' pro integrovaný obvod 
a chráni ho před pripadnými špička-
mi z automobilové site. 

Funkci obvodu lze zrušit sepnutím 
spínače Si, brzdové světlo potom sví-
tí nepřerušovaně vždy po sešläpnutí 
pedálu. 

Poznámky 
k součástkám a montáži 

Deska s plošnými spoji má rozměr 
63 x 43 mm. Díry pro součástky vrtá-
me vrtákem o průměru 0,8 mm, pro 
spínač a připojné vodiče 1,3 mm, vý-
vody tranzistoru T2 vyžadují průměr 
asi 1,2 mm. Díra pro upevněná do kra-
bice KM27 je o průměru 5 mm, tran-
zistor 12 je přišroubován šroubkem 
M3. Pozor dejte při montáži spínače 
PB-143. Má rovné vývody, které je tře-
ba ohnout o 90 °. 

Součástky nevyžadují žádný výběr, 
tranzistor Ti je univerzální NPN. In-

+12v 
od 
braiovehe 
spinače 

tegrovaný obvod se osvědčil CMOS 
TS556. Lze použit i bipolární obvod 
NE556. Při zkouškách se ale stalo, že 
tyto obvody nepracovaly spolehlivě při 
napitá 12 V, proto muselo být napáje-
cí napiti zmenšeno na 5 V. Konden-
zátory (kromě C2, C4) by neměly být 
keramické. U integrovaného obvodu 
typu CMOS dávejte pozor při mani-
pulaci a pájení. Tranzistor T2 je upev-
něn naležato na plechovém chladiči. 
Protože jeho odpor v sepnutém stavu 
při proudu 5 A (60 W) nepřesahuje 
0,02 0,, je ztrátový výkon při otevřená 
jen asi 0,5 W a chladič je použit "jen 
pro jistotu. Tranzistor T2 raději ne-
nahrazujte, i když je to možné. Použi-
jete-li jiný typ, must mít malý odpor 
v sepnutém stavu Ros (u typu 4905 
je asi 0,02 0), aby nezvětšoval úby-
tek napětí a tím ztrátový výkon. Po-
zor — tranzistor T2 je MOSFET s ka-
nálem P! 

Výše popsané výpočty můžete po-
užít pro změnu doby blikání světel, při-
padni kmitočtu blikáni. 

Tímto zařízením je samozřejmě 
možné spínati brzdová světla s LED. 

Hotovou desku s plošnými spoji je 
vhodné ošetřit pájecím lakem proti 
vlhkosti (pozor na přepínač!). Desku 
není třeba do krabičky nijak upevňo-
vat, je možné ji zakápnout v rozích 
kaučukovým lepidlem nebo lepidlem 
z tavné pistole. Vodiče použijeme ra-
ději s odolnou izolaci, určeni pro au-
tomobily, o průřezu alespoň 0,75 mm2. 

Montáž do vozu 

Přerušíme kladný vodič od brzdo-
vého spinače k žárovce a přivedeme 
jej na přípojný bod (+12 V). Vodič ve-
doucí k žárovce (nebo k žárovkám) 
připojíme k přípojnému bodu OUT. 
Zbylý přfpojný bod (-) řádně ukostři-
me co nejblíže brzdové žárovce. 

Krabici lze přilepit oboustrannou 
samolepkou. Misto lepení musí být 
hladké a řádně odmaštěné. 

R1 
R2 
R3 
R4, R8 
R5 
R6 
R7 
R9 
Cl 

Seznam součástek 

1,5 Mf2 
22 kf2 
100 kš2 
1 kg2 
270 kf2 
470 kf2 
2,2 kf2 
15 kfč 
1 pF, plastový 
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Li 

Přípravek pro měření stabilizačního 
napětí Zenerových diod 

Každý to již někdy zažil - nová dio-
da má nečitelný nápis, případně star-
ší, vypájená ze zapojení má nezná-
mé označení. Přípravek umožňuje 
změřit stabilizační napětí Zenerových 
diod do maximálně 33 V. Přípravek si 
v žádném případě neklade za cíl kon-
kurovat profesionálním měřicím pří-
strojům, slouží pro rychlá orientační 
měření Zenerova napětí a tím i sou-
časně zjištění, zda je měřená dioda 
dobrá či nikoliv. Zapojeni může slou-
žit pro vlastní inspiraci. 

Popis připravku 

Přípravek je umístěn v krabičce pro 
diskety. Přípravek je napájen transfor-
mátorem, který se používá pro signa-

01 R3 

lizačrif žárovky 24 V. Střídavě napětí 
z transformátoru je jednocestně 
usměrněno diodou D1 a filtroväno 
elektrolytickým kondenzátorem Cl. 
Rezistor R1 slouží jako zátěž pro se-
kundární napětí, současně je zde při-
pojena signalizační LED 01 s před-
řadným rezistorem R2, která indikuje 
zapnutý přípravek. Následuje před řad-
ný rezistor R3 pro měřené Zenerovy 
diody. V krabičce je také osazena jis-
tici pojistka transformátoru na primár-
ní straně a dvě zdiřky pro připojení 
stejnosměrného voltmetru nebo digi-
tálního multimetru (DMM) a součas-
né měřené Zenerovy diody. Použité 
zdířky umožňují měřenou Zenerovu di-
odu zašroubováním horního dílu kry-
tu zafixovat a obsluha má tak volné 

Itestovaná 
ZD 

Ivoltmetr 

Obr. 1. 
Zapojeni testeru pro měření 

stabilizačního napětí 
Zenerových diod 

ruce pro volbu rozsahů na měřicím 
přístroji podle Zenerova napětí. Sché-
ma zapojení je na obr. 1, hotový pří-
pravek je na fotografii. 

Seznam součástek 

R1 3,3 ki2/2 W 
R2 22 M2/0,6 W 
R3 15 M2/0,6 W 
Cl 100 pF/100 V, elektroly-

tický kondenzátor 
D1 1N4007 
LED1 LED s malým příkonem 

(2 mA), průměr 3 mm 
TR1 transformátor 

230 V/24 V/2,2 VA 
P01 pojistka T 32 nv2K 
držák pojistky 
černá a červená šroubovací zdířka 

Vlastimil Vágner 

C2 10 nF, keramický 
C3 470 nF, plastový 
C4 100 nF, keramický 
D1 1N4148 
D2 BZ5V1 
Ti BC546B 
T2 IRF4905 
101 TS556CN 
S1 přepínač posuvný PB-143 
krabice KM27 
vodič CYA 0,75, asi 1 m 

Závěr 

Za relativně malý peníz (asi 90 Kč) 
získáme pomocníka, který může za-
bránit i velkým škodám. Pozor — toto 
zařízení není homologováno, a jeho 
použit( je proto na vlastní nebezpečí! 
Autor nenese odpovědnost za případ-
né škody vzniklé nesprávným zapo-
jením nebo použitím tohoto zařízení. Obr. 4. Osazená deska a krabička 

Obr 2 a 3. 
Deska s plošnými 
spojí blikající brzdy 
a rozmístění 
součástek na 

desce 
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Termostat 
pro ohřev desek 
s plošnými spoji 

Pavel Smutek 

Termostat slouží ke zkrácení sušicí doby desek nastříkaných pří-
pravkem POSITIV20, určených k výrobě desek s plošnými spoji 
fotocestou. Výrobcem doporučená doba schnutí při pokojové tep-
lotě 24 hodin se zkrátí asi na 1 hodinu. 

Popis zařízeni 

Celé zařízeni se skládá ze dvou 
hlavnich bast( - Fide' jednotky a ohrl-
vacfho boxu. 

Řidici jednotka využívá mikrokon-
trolér PIC16F88, který zpracovává 
teplotu naměřenou čidlem Dallas 

230 VA. 

9 

71000pT330n 

ohřev 

C  
z 

L10 ...,, K1 

cOET = 

DS1621 a tuto teplotu zobrazuje na 
displeji LCD společně ze zbývající 
dobou ohřevu. Nastavená teplota 
ohřevu je 60 až 68 °C. Po dosažená 
teploty 60 °C začne odpočet času. 
Doba do konce ohřevu je nastavena 
na 20 minut. Začátek a konec ohřevu 
je signalizován pipnutim sirénky umis-

N OUT  

ONO 

těné na desce řídicí jednotky Nasta-
vená teplota a doba ohřevu je pině do-
stačujíci na řádné vysušeni nastříka-
né desky. 

Ohřívací box využívá k ohřevu top-
né těleso GHV trading 30 W/230 V, 
které se používá do rozvéděčů, aby 
se zabránilo kondenzaci vody v roz-
váděči. Výkon topného tělesa se must 
přizpůsobit objemu vyhřívaného pro-
storu. V mém případě ohřívám desky 
ve starém plastovém rozvádéči o roz-
měrech 210 x 160 x 90 mm. Tento roz-
měr pině dostačuje pro desky až do 
velikosti 140 x 140 mm. Dale je vhod-
né dopinit malý ventilator za topné tě-
leso pro lepší rozptýlená tepla v ohří-
vaném prostoru. Jako ventilator lze 
použít například ventilátorek pro chla-
zení čipové sady v PC. Pro snížená 

*5 V $2 11 

etle I01 podsttjl 

4 

C4 

= 
7805 10011 

Obr. 1. 
Zapojeni řídicí jednotky termostatu 
pro sušeni desek s plošnými spoji 
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Obr 2. Řídicí jednotka Obr. 3. Ohřívact box 



tepelných ztrát je dobré vložit tepel-
nou izolaci do víka rozváděče ohříva-
cího boxu. Ohřívací box je propojen 
s řiclicf jednotkou nsériovým" kabelem 
s konektory CANNON9. 

Ovládáni 

Před připojením k síťovému napě-
tí propojíme řídicí a ohřívací část. 
Po připojení k síťovému napájení se 
restartuje mikroprocesor a na displeji 
se zobrazí teplota uvnitř ohřívacího 
prostoru. Po stisku tlačítka ON/OFF 
se zahájí ohřev. Na displeji se zob-
razí aktuální teplota a čas do konce 
ohřevu. Zobrazen' znaku ,,>° zname-
ná, že teplota ještě nedosáhla 60 °C 
a odpočet času nebyl zahájen. Po 
ukončení odpočtu se ohřev vypne. 
Teplota je udržována v mezích 60 až 
68 °C. Na předním panelu je take tla-
čitko, kterým lze zapnout podsvšt-
len1 displeje. 

Konstrukce 

Všechny součástky jsou drátově 
a jsou osazeny na dvou deskách 
s plošnými spoji. Na první desce jsou 
umístěny součástky zajišťující řízeni 
a napájení ohřevu. Dejte zde pozor na 
nebezpečné napití 230 V, které napájí 
transformátor a je přivedeno na kon-
takt relé. Při osazování této DPS ne-
zapomeňte zapájet tři drátové propoj-
ky ze strany součástek. Na druhé 
desce najdete pouze teplotní čidlo 
Dallas. 

Mikroprocesor PIC je naprogramo-
ván programátorem PRESTO firmy 
ASIX. Program pro mikroprocesor je 
dostupný na internetových stránkách 
www.amaro.cz. 

Případné dotazy nebo připomínky 
zasílejte na e-mailovou adresu 
pa vluv.maieseznam.cz. 

Seznam součástek 

R1 22 kü 
R2 2,2 kü, trimr 
R3 7,5 kü 
R4 22052 
C1, C4 100 nF 
C2 1000 if/25 V, ELRA 
C3 330 nF 
D1 1N4007 
81 B250D 
Ti BC548C 
IC1 PIC16F88 
IC2 DS1621 
IC3 7805 
LED1 LED 5 mm, zelená 
DIS1 MC16021E8-SYL 
K1 relé H500SDO6 
BEEP sirénka BMT0905XH 
TR1 transformátor 230 V/9 V 

do DPS 
$1, S2 tlačítko 
svorkovnice do DPS CLL5/3 
krabička UK15P 
topné těleso Hük 047/30 W/230 V 

Obr. 4 a 5. Deska s plošnými spoji řídicí jednotky termostatu (95 x 90 mm) 
a osazeni desky 

Obr 6. Zadní panel 'idiot jednotky 
s konektory 

Obr 7 a 8. 
Deska s plošnými spoji čidla 

(42 x 30 mm) a jeho osazeni na 
desce (vpravo) 

r ill D561d61 1 
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OASIS - inteligentní regulace topeni 
Komfortní bezdrátová regulace topení ovládaná mobilem 

Spotřeba energie na vytápění činí v celkovém 
energetickém účtu domácnosti tu největší položku. 
Spotřeba energie závisí nejen na způsobu vytápění 
a izolacích, ale především na kvalitní regulaci. Uče-
lem automatické regulace vytápění je udržet teplotu 
ve vytápěné místnosti na požadované výši. 

Nejjednodušší možností je regulace vytápění 
programovatelným termostatem, který se umisťuje 
v referenční místnosti. Termostat ovládá stykač 
přímotopného vytápění, kotel apod. podle teploty 
v referenční místnosti. Tento způsob je poměrně lev-
ný a jednoduchý. 

Programovatelný termostat - JTP-83 je bezdrátový pokojový termo-
sm stet s týdenním programem a LCD 

displejem zobrazujicim aktuálni teplotu 
a slay topeni. Nastavuje se otočným 
kolečkem. Je-ri topeni na dálku vypnu-
to (např. SMS zprávou), zapne ho při 
poklesu teploty v místnosti pod 6 CC a 

chrání tak pr ti zamrznutí. Pod 3 ̀C signalizuje poruchu 
vytápěni a p' teplotě nad 60 't předává informaci o 
požárním po achu, o čemž je majitel informován SMS 
zprávou (komunikátorem DAViD). Tyto mezní teploty jsou 

nastav elné. Termostat automaticky přizpůsobuje -OE-al 
začátek topení setrvačnosti topného systému. 

Dvoukanálová přijímací jednotka - 
AC-83 je univerzální přijimat se 2 silo-

,,.....1 1vými relé, která jsou bezdrátově ovláda-
, ná termostaty. Třeli relé je určeno pro 
I. ovládání obehového čerpadla. Umožňuje 

nezávisle ovládat až dva okruhy topení. 
Topení může byt přepináno z komfortní-
ho do úsporného režimu SMS příkazy 
prostiednictviin GSM ovladače DAViD 

nebo dálkovým ovladatem. V každém relé může být až 
8 termostatO. AC-83 je vhodná pro regulaci topeni podle 
jedné referenční místnosti Pro ovládáni vice okruhů top. 

něho systému je vhodný štmáctikanálo4 přijímač 

EAC -8014. 2 1 

feJil 

Brno: 
Detec, tel.: 547 241 849 
Bmealarm, tel: 545 210 562 
Česki Budějovice: 
neck tel.: 608 578 636 
Hradec Kralove: 
Elsya Trade,tel.: 495 522 041 
Humpolec 
Elite* tel.: /74 651 475 
(horn ulov 
Okénko, tel.; 474 621 004 
loblonec nod Nisou: 
Talmo, tel.: 483 359 131 

Z hlediska regulace je pro ložnici vhodnější nižší 
teplota než pro obývací pokoj a néktere místnosti 
domu nebo bytu stačí jen temperovat. Také časo-
vé schema vytápění je pro každou místnost jiné. V 
některých místnostech stačí topit na vyšší teplotu 
třeba jen dvé hodiny denně. Budoucnost v úsporách 
energie jev inteligentním ovládáni otopné soustavy, 
u které je možno řídit časově teplotu v jednotlivých 
místnostech. Regulace úrovně teploty je programo-
vě přizpůsobena činnostem (rytmu života) v každé 
místnosti. Programová regulace teploty jednotlivých 
místností je nejefektivnější metodou pro dosaže-

II 22 °C 
20 °C 

III 17 °C 
MI 15 °C 

Ovlád 'ní a kontrola mobilem - mobilním telefonem lze 
na claku přepínat režim topeni. Ovládáni je přitom veli-
ce sn dne. Stačí poslat naprogramovanou SMS zprávu 
(např. ZAPNI TOPENI, VYPNI TOPENI). Na mobilní telefon 
posílá DAVID majiteli informace o kritických stavech top-
nett° systému (pp. i požáru). Je možné si yyžádat i info 
o aktuální teplotě v objektu. 

Termostat podlahového vytápění - termostat TP-831R je speciálně vyvinut pro podlahové 
vytápěni a na principu infratermotlánku eh bezdrátové teplotu podlahy. Umožňuje regulaci 
podlahového vytápění bez nutnosti instalovat do nave či stávajíci podlahy drátové teplotní 
čidlo. Protože neni při volbě umístěni závislý na čidle v podlaze, lze jej snadno kamkoliv 
přemistit. Může nahraditi původni termostat, který má vadne čidlo v podlaze a to z nějakého 
důvodu nelze snadno vyměnit. Reguluje teplotu v mistnosti podle nastaveného týdenního pro-
gramu a zároveň udržuje teplotu podlahy v nestavených mezích. Tim je zajištěno, že nedojde 
k přehřátí podlahy tieba při větrání mistnosti. Naopak, když se vzduch v místností vyhřeje 
třeba vlivem intenziyního slunečního zářeni a není třeba topit, nemusi podlaha nepříjemně 
studit. Ostatní funkce jsou shodně s TP-83. 

r__,, 
3 1 

....,2. 

ní maximálního komfortu vytápění při maximálně 
možných úsporách. Pomocí léto regulace je možno 
ušetřit až 30 % energie. 

Komfortní je mít celý tento system pod kontrolou 
pomocí mobilního telefonu. Jednoduše si odkudkoliv 
na dálku zapnete vytäpöní. Při vypnutí topný system 
automaticky udržuje nastavenou nižší (prolizámrzo-
vou) teplotu. K tomu je možně využit bezdrátových 
termostatů OASiS a GSM ovladače GD-04 DAViD. 
Funkce jednotlivých prvků jsou popsány v obrázku 
níže. 

j 

OAS iS 

GSM ovladač a vysílač - GD-04 DAViD je 
GSM komunikátor, který umožňuje na dálku 
ovládat režim topného systému. Jednodu-
chým SMS příkazem lze snadno system 
přepnout z režimu topení na nastavenou 
teplotu na režim topení na úspornou teplo-
tu (protizámrzovou). Komunikátor zároveň 
hlásí překročení minimální či maximálni 
teploty (např. požár) hlášené termostaty. 

Na SMS dotaz předá údaje o aktuální teplotě ve sledo-
vaném misté. Jednoduchými SMS povely a dotazy tak 
mate celý topný system neustále pod kontrolou. DAViD 
může být poet i pro dálkové ovládáni jiných zařízeni 
např. zavlažování, klimatizace apod. DAViD může hlásit i 
pohyb v prostoru, požár, rozbiti skla, otevření dveří, oken, 

apod. hlášené příslušnými detektory OASIS. Pro 
komunikaci s bezdrátovými prvky OASES je je nut-
no poet rádiový modul GD-04R. 

QM» 11111 
Se svými dotazy se můžete obra-

cet na preemie Jablotronu, a nebo 
na oficiální zástupce. JABLOTRON 

Karlovy Wry: Most: 
I. Urbonovd, tel.: 355 328 979 RSA 5aksun, tel.: 476 709 786 
Korvinin Olomouc: 
Kalb Alarm, tel.- 596 345 093 Josef Knelt as, tel.: 585 412 742 
Kolín: Pet: Fee, rel.: 777 345 845 
CT Servis, el.: 321 723 358 Ostrava: 
Litomifice: FITV-Hodino, tel.: 596 HO 015 
[ways no., tel.: 416 737 300 Pardubice: 
Loděnice: Ebyco hade,tel.: 466 535 423 
Redim POLCAR, tel.: 604 821 306 Plzen: 
Mind(' BolesInv: J. Roud, tel.: 3/1 121 318 
kol Electron., rel.: 326 733 485 Teplice: 

RSA Wen tel.: 417 577 924 

Usti nod Labem: 
Okinko, tel: 475 501 610 
Valašské Meziříčí: 
MIlove, tel.: 571 627 814 

Praha: 
kul Electron., tel.: 266 312 043 
E' teck tel.: 267 021 212 
0 link], tel.: 773 174 461 

1 MBLOTRON ALUMS a. s., Pod Slalizo 13 
466 01 Jablonec nu: kkon 

tel.:483 559911, fax: 43,3 55; 41-43 

Modeinporaa 

Dovozce no na Slovensko: 
Joblotron Slovakia 5. E. o. :tau 

Tel.: .111-41-še-4:::4 



MK 176 
Animovaná šipka. Obsahuje 
28 LEI) ovládaných podle 
pfednastmených programů 
(3 statické, 15 blikayckh, 
6 animovaných), je řízena 
mikroprocesorem, přepínána tlaNtkem. 
Namljed 9-15Vdc / 10-40mA, 
rozměry 64x130x16mm 

Animovaná Mee. Obsahuje 60 LE 
ovládaných pomoci prednasla-
vených programů (3 static 
15 Match, E. anlmovaných), 
le Peneemikroprocesorem, 
Přepf)nna Wham. Napájeni 

1:942Vdc /20mA, piney 105x110-45carn 

Ili úsporná halogenová žárovka rr 
42W / 2301/ bra, patice E27. 7;2, 
Náhrada klasické 60W 2árovky. _ -1 Z-.•:--$1, am; , __ 

le ' OE 

149,-e.'t3 
HALOGEN ENERGY SAVER 42W 

HALOGEN ENERGY SAVER 52W 
úsporná halogenová žárovka 
52W / 230V, čirá, patice E27. 

. Náhrada klasické 75W žárovky. _ 
- 

00,-t 
L HALOGEN ENERGY SAVER 70W 

Úsporná halogenová žárovka ,,,,- ---... 
70W / 230V. čirá, pee° E27. 

; Náhrada klasické 100W žárovky. 

65 1 I 

HALOGEN ENERGY SAVER 105W 
Úsporná halogenová žárovka 
105W / 230V, aka, pate E27. 
Náhrada klasické 150W žárovky. 

W A 
ra 

AINW 
ELECTRONICS 

Elektronický transformátor 220V / 11,5 Vel. 0-50W pro 
halogen. osvětelní, 71.5x35x23,5mm. 

TREL-Y760 
Elektronický transformótor 230V / 11,5Vef. 0-60W pro 
haulm. onšteint, 71,545x23,5mm. 

TREL-Y170 
Nekton-dell transformátor 230V / 11,5Vef. 0-70W pro 
hake-sear, 
120x37x29ntm. 

Elektrinický triřisförmátor 230V111,5Vef. 0-105W pro 
iněhOorenvěteMt, 
messe9,5mm: 

17336‘;10nwn. 

AOTF 12N60 - 
MOS-N-FET SMPS 6COV / 12A / 50W, 
rds4,55íz, TO220 isol. Kvalitní mostet 
pna grove spínaně aplikace. 
Aftemativnítyp za FOPF12060C 
nebo STP12NM5OFP. 

BAT 15-03W 
Schottky VF dbda 4V/ 0.010A/ 126Hz, SOD323. 
Vysokofrekvenční schott4 dioda 
pro nejnáročnější aplikace. 
Minimální odběr 5ks. 

NCR 1050B 
W(13-IC výkonový obvod pro PWM 
zdroje, DIP?. Index B je pracovní 
treloomce v kHz. Není možná záměna 
es typem NCP1050A nebo NCP105CC. 

Městek usměršov 
6,0A / 1OCKIVAC. 

K11.1151 
Mesték-usmenlov 
15,04 /1000VAC 

(421°W Pipe: CS8-1210 

231:N/ 11,5Vet 0-250W pro 

529- - - , g, 
OSRAM DULUX EL 12W/827 E27 
Úsporná zářivka 12W / 230V, patice E27, teple bíti, 6601m, 
45k117mm. Vhodná nährada 
za 60W žárovky. 44 

korra 
175;Y, 

OSRAM DULUX IN LL 11W/825 E27 
Úsporná zářivka 11W / 230V, patice E27, teplá komfortní 
be 6201m. 45k117mm. Vhodná náhrada -, ye, 
za 60W žárovky. e. -  

245;ti iner.---  

OSRAM DULUX SS 16W/827 E27  
Úsporná zářivka 16W/ 230V, patice E27, teple bílá, 9001m, 
45k129mm. Vhodná náhrada -- ' 
za 75W žárovky. — gui raj 

# 1111.4* 
175,-fe; 

OSRAM DULUX IN LL 22W/825 E27 
Úsporná zářivka 22W / 230V, patice E27, teplá komfortní 
bilá, 14101m, 58.173mm. Vhodná 
náhrada za 100W žárovky. 

t 78,90* 

Můstek usmšrA 
SOA! 10:10VAC 

PCF1574T  
CMOS4C 88iI I/O ex 
No 120405,5016 

Y . /16A1-40._+125t, kovový (vie M 
Prendenív kovovém pouzdře T064 
s anodou 
na závittr. 

tide- 50A/ -40.-1125T, kov • TO208AC. 
enwedenlv kovovém pouzdře TOKMAC 
s anodou 
- 

FLUKE 115 
Digitälni multimetr, 4 LCD displej 
automat, True RMS. Měří DC a AC 
napěti do 600V, DC a AC proudy 
do 10A, odpory do 40Mät, kapacity 
do 10 000pF a kmitočet do 50kHz. 
Dale je možně s ním přezkušovat 
spojitost obvodu a kontrolovat diody. 
Multimetr má podsvicenji displej 
s bargrafem (33 segmentů). 
V prislušenstvf přístroje _ 
je pouzdro, sondy 
a napájecí 9V baterie. 5 545,-

NTL1  
Profi audio 
transformátor 1:1 
pině stíněny 
impedance 
zdroje/zátěže 
600/10 000 

( tee 

NTM1 NTM4 
Profi audio Profi audio 
transformátor 1:1, transformátor 1:4, 
pině stíněný, pině slide 
impedance impedance 
zdroje/zátěže zdroje/zátěže 
200/20000 200/10 000 ta 

reSätbr 

r 

K1240 240,-* 1 240,- lc 

ZÁSILKOVA SLUZBA A VELKOOBCHOD PRODEJNY 

US-ELECTRONICS, as. 
Studentská 55a, 323 00 Plzeň 
92 37 73 73 111 
gi 37 73 73 999 

ges@ges.cz 

www,geb,CZ 
îi,,ACrOE\ . rikPRAHA 1:Mislikova 31:2222 724 803, 2 ges.prahaggěr4 

BRNO, Křenová 29 ti 543 257 373 el gestrno@ges.cz 

tee'istiOpOE OSTRAVA, 28. řijna 273 12 596 637 373 GI ges.ostrava@gestz 

Xtdidee 

II 

PLZEŇ, Studentská 55a 74 377 373 311 Eil ges.plzen@ges.cz 
HRADEC KRALOVE, HaIrmanova 14 5495 532 368 J ges.hradecOges.cz 



d DIAMETRAL' 
Zveme Vás na výstavu AMPÉR 2010 
do našeho stánku č. 4A14 v hale 4 

Zde můžete shlédnout naši novinku 

VÝUKOVĚ PRACOVIŠTĚ VAR1OSTAV 
PRO OBOR ELEKTROINSTALATÉR 

Dale zde představíme: 

LABORATORNÍ NÁBYTEK VARIOLAB+ 

Modularita 
Moderní ergonomický design 
Volitelné antistatické provedení 
Vysoce pevná konstrukce 
Vysoce stabilni konstrukce 
Možná mobilní konstrukce 
Inteligentní způsob nastavení pracovní výšky desky stolu, polic a nástavby 
Inteligentní veden' potřebných kabelů a hadic nohou stolu 
Široký výběr zabudovatelných přístrojů 
Široký výběr příslušenství a doplňků 
Výroba komponentů i na zakázku 
Budoucí rozšiřitelnost 
Odolné a kvalitní materiály 

9 
• CC: •' 

1.1 11•111•1111•11 

AUTOTRANSFORMÁTORY ODD. TRANSFORMÁTORY 

NAPŘÍKLAD RA1F250.200 NAPŘÍKLAD 0T230. loo 

1 x AC 5 + 250 V/ 20 A 

LAB. AC ZDROJE 

NAPŘÍKLAD AC250K2D-S 

lx AC 0 + 255 V 2 A 
STABILIZOVANÝ 

LAB. DC ZDROJE 

NAPŘÍKLAD P230R51D 

2x DC 0 = 30V 10 - 22, 
1X AC 230 / 230 V / 10 A 1 x DC 5V / 3A 

MIKROPÁJECKA 

SBL530.1A 

Ned.' rielr 

80 + 450°C / 35W 
SLEEP REŽIM 

...a mnoho dalších_ 

ď DIAMETRAL!' spol. s r.o., Hrdotiovická 178, 193 00 Praha - Horní Počernice 
tet/fax 2 8192 5939-40, e-mail: info@diametraLcz, www.diametratcz 



connectBluelm 

Point-To-Point 

o 
Základní firmware Point-To-Pant je určen 
k přenosu dat mezi dvěma Bluetooth , za-
řízeními. Jedna se o transparentní přenos 
sériové linky RS-232 (nebo 422, 485). 
Ovládání AT přikazy, konfigurace pies 
Bluetoothr. WLAN co-existence support. 

Podporované Bluetooth profily: 
• Generic Access Profile (GAP) 
• Sedal Port Profile (SPP) 
• Dial-up netwaddre Profib (DUN GW, DUN 
DT) 
• File Transfer (FTP), Object Push (OPP) 

Typické aplikace: 
• bezdrátová náhrada kabelu RS232/422/485 
• bezdrátové připojeni tiskárny se sério-
tým 
• dopiněni jakéhokoli zařízeni se sériovou 
linkou bezdrátovým přenosem dat 

• přenos dat mezi PC/PDA a přenosným 
přistrojen, 

OBluetooth* OEM Serial Port AdapterTM 

Po i nt-To- M u Id poi nt 

i. 

c,11,? 0 OE• 

Point-To-Mulhpoint firmware (k dispozid 
zdarma) vyufivajici technologii Wireless 
MultidropOE" dovoluje jednim zařízením 
Master současné ovládat až 7 zařízení 
Slave a jednoduše tak vytvořit tak Wi-
reless Multidrop'^ Network. Ai 7 daltich 
Bluetooths zařízeni Slave tak současně 
komunikuje s jedním nadřazeným Mas-
terem. 

typické aplikace: 
• současná komunikace několika zařízeni 
• bezdrátové ovládáni aż 7 zaHzeni jed-
ním nadřazeným Masterem 
• bezdrátový přenos dat ai ze 7 různých 
mist do jednoho centra 

OEMSPA310i 3,5dBm/75m 
• interní anténa 
• 3,3V UART 

OEMSPA3111/x 7dBm/150m 
OEMSPA3311/x 17dBm/300m 
interní, externí anténa 
• 3,3V UART 

OEMSPA312Vx 7d13m/150m 
OEMSPA3321/x 17dBm/300m 
• interní, extern( anténa 
• 3,3V UART 
• RS-232 

OEMSPA333i/x 20dBm/400m 
• interní, externí anténa 
• 3,3V UART 
• RS-232 

spezial electronic 

The strongest connection in ayšteless wort 

Universal I/O Module 

.2   LN ./ CUT   II 12 

esker. MIL 5 -10 ma 

Unikátní firmware I 0 Module (k dispozici 
zdarma) změní funkci modulu na univer-
zální I/O modul s max. 12 nezávislými 
vstupy/výstupy. Každý z 12 vodičů be 
naprogramovat bucfjako vstup rabo jako 
výstup a to v libovolné kombinaci (např. 
4 vstupy a 8 výstupů, 12 vstupů apod.). 

Typické aplikace: 
• dálkové ovládání s velkým dosahem 
a mimořádnou bezpečnosti přenosu 
• bezdrátový přenos logické úrovně 
až 12 vochůů 

Bluetooth Repeater 

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. 
Nastavení je velmi jednoduché a po po-
čáteční konfiguraci repeater pracuje zce-
la samostatné a nevyžaduje přítomnost 
obsluhy ani faclný nadřazený system, 
pouze napájeni 3 - 6 V. 

Typická aplikace: 
prodlouženi 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 provedeni 
• kryto 1P67 • 

PC Adapter 

PC Adapter firmware přemění Bita 
Serial Port Adapter na PC Master. 
koli Bluetooth zařízeni s profile 
nebo DUN pak může bezdrátově o 

(TWO) sterna 
Podporuje 100kbps I 400kbps rych 
Lze využit j automatické odesílání se 
ci příkazů podle definovaných událo 

Typické aplikace: 
• bezdrátové řízení PC sběrnice 
• ovládáni vzdálených PC displejů 
• bezdrátové připojeni PC klávesnii 
• snadné spojeni s PC senzory 

Bluetooth® 
Serial Port Adapter T 
Bezdrátová ;erode kabelu RS-232/ 
do náročného prostředí. 

• odolné průmyslové provedení 
• kryti 1P65 

ÝELKOOBCHOD • MALOOBCHOD • ZASILROVA SCUZBA m PORADENSTVI al ENGINEERING 

spezial electronic 
Wuttke Immobilien KG, o.s: 
šárecká 22/1931 
160 00 Praha 6 
Česká republika 

tel.: 

fax: 
e-mail: 

intemet: 

233 326 621 
233 326 622 
233 326 623 
spezial@speziaLcz 
www.spezial.a 



č A030110600 .,U6,03Kč 
rdéna ASTA1 kompletnt pro D3/13-T - sito 
e zesilovačem a napaječem, swo opasmova 

aCr-7'400031700 er0,00Kčj 
;et SAT.DVB-S DVBOET.0OMBO ig n mama 

OPTICUM 4100TSCX 

Obj. č. A000045800 .714,001(č 
Anténa DVB-T aldivnívenkovnf SRT ANTIS - Strong 
včelnš zesilovače 

t 

Obj. č. A000046300 907,0DKč 
Anténa DVB-T Super Emme Bs°, VHF: 
174-230MHz UHF:470-862MHz 

Obj. č. A000023300 t (289,001e 
Anténa Super TURBO PHILIPS venkovní pro 
DVB-T - silo se zesilovačem, škokopásmová 1 a/ 
60 kanál 

Cšagoovn 
0030 

C333‘320EgC0 
(tang gY3PrE) 

cAR'2Elfe 

01.j. Z. A000150000 692, 
Prijímač DVB-T3316MCZ Magic Box ChimghonTrzento 
přijiMač teleanho o rádiového digitálnho vysilánfit7B-T 
se vyznačuje vysoce citlivým tunerem a velmi irietitmim 
ovládáním, menu v češtině je samozřejmosti. Jezybaven 
vysoce citlhen tunerem, dvěma SCART We. pnim 
konektcny, digitálním audio výstupem, USB portem 
(pouze pro přehrávání MP3 JPG), a pima podporou 
českého jazyka v EPG I teletextu. Obsahuje ajdom'a 
vyhledávání, rodičovský zámek, časovač zapnulečasova 
spánku, 3 hry. 2LSCART,SPDIF,USB port . 

Obj. č. A000050500 240,00« 
Anténa 2169UD logaritmicko-periodická Emme Esse 
pro DVB-T. 21-69 kanál, zisk 10dB, délka 1050mm 

Obj. č. A000116100 
Přijímač DVB-
a záznamem na UI 

Obj. A000126000; 
Pernač DVB-T Evolve DT-1205' 
2):SCART, SPDIF, USI4art 

olij9čYÄ00006i400 ,1080,001a 
Antena DV41":7J-6VB-T UHF, s vestavěným 
zesilovačem 36dB 

'7.•41-% 

- 

,Obj. č. A000044500 OE 
jeaccpris-woi- měřič DVB-T signálu - INFO 
DVB-T Finder ASCI 

eilr. Z. A0000995-00) 930,00Kč 
ihPiiiírnač DVB:T Evolve DT-1505 se záznamem v _. 
na USB disk. DivX,N1P3,‘IPG TimeenShift, 
2iSCARTJUSB Pert t" 

'neared chyby vyhrazeny. Uvedend ceny ¡sou %trivia DPH a plalf v temenu do lo. 4. 2039 nebo do yyprodánf zösob. 



** ZÁSILKOVÁ SLUŽBA ** 
PRODEJ NA FAKTURU 

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

** 

sirarron 
' \707io 

OE 
Výhradní distributor. laboratorních zdroje ; 

STATRON‘ 

OEMeellikare /TM 2229.1 2229.2 2223.0(1) 2250.0 

TÝs1010011aPélf 2 x 0 - 40 V 2 x 0 - 40 V 0 - 30 V 0 - 40 V 

VOEStuoni proud 2 x 0 - 2,5 A 2 x 0 - 2,5 A 0 - 2,5 A 0 - 5 A 

ZvInent 2 mV 2 mV 2 mV 2 mV 

Ukazatele WI analogové digitální a nalog.Idigit.) digittilní 

A x V x 11 lonn1 260 x 140 x 230 260 x 140 x 230 140 x 120 x 260 260 OE, 140 x 200 

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

Cena Kč bez MPH 6 560,- 6 560,- 3 604,- 5 994.-

SPecifikace / Ty p . 3250.1 3252.1 3254.1 3256.1 

TÝstoPol naP1.:0 0 - 36 V 0 - 36 V 0 - 36 V 0 - 36 V 

Týstupni proud 0 - 7,5 A • 0 - 13 A 0 - 22A 0 - 40 A 

Zvinění 1 niV I niV 2 niV 2 inV 

Ukazatele U/1 digitalin' digitální digitalin digitální 

A x V x II famil 372 x 134x 252 372 x 134 x 252 451 x 134 OE: 324 451 x 134 x 410 

Hmotnost cca. 10.5 kg cca. 12,6 kg cca. 19,8 kg cca. 31 kg 

Cena Ke bez DPII 11 220,- 11 880.- 20 625,- 30 525.-

.1, 

-) I  
J81177.171=10011111SOSIONIIIS 

Spillane zdroje 
s elkýni ij konem 

Sim fikaterryp 3654.1 3654.3 3656.1 3656.3 

‘islolmi 0110éli 0 - 30 V . I) - 60 V 0 - 30 V 0 - 60 V 

WaluP111 proud 0 - 33 A 0 - 16 A 0 -66 A 0 - 33 A 

Zviněná 6 mV 8 mV 6 mV 8 mV 

Ukazatele 1.71 digitalin digitalin digitální digitalin 

A x OE; x H (mm) 445 x 134 x 321/ 445 x 134 x 320 445 x 134 x 410 445 x 134 x 410 

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

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

Specifi c/Typ 32503 3250A . 3250.5 3250.6 

VÝslarili aural 0 - 72 V 0 - 150 V 0 - 300 V 0 - 600 V 

Tye:Mimi proud 0 - 2,5A 0 - 0,2 A 0 - 0,1 A 0 - 0,1 A 

ZvInčni 1.2 mV 1,5 inV 2 mV 4 niV 

Ukazatele un digitální digitální digitalin' digitalin 

š x V II mum 372 x 134 x 252 372 x 134 x 252 372 x 13.4 x 252 372 x 13.4x 252 

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

Cena Ke bez 1014 12 870.- 12 870,- . 12 870,- 37 950,-

I / / 
Vyžádejte si podklady k celé řadě laboratorních 
zdrojů (napětí 0-18V, 0-36V, 4-7/V; 15-150V, 
0-300V, 0-600Ý) nebo zdroje s pArynt napštím), 
popít navštitle nee internetoré stránky, kde jsou 
komplett»' kratalogy (laboratorní zdroje, (Mid 

j příslušenství, reg. autotransformátmy, it Hid a 
reviznípiístroje re formátu *.PDFi 1 

Sídlo finny: á 
A.W.V. ELEKTRO spol. s r.o. 
tel: 382 213 756, 382 212 595 
fax: 382 213 756, e-mail: awv@awv.cz 
Žižkova 247, 397 01 Písek 

OE I 
  A _ 

—2 I • — 
• s 

• — C C  — C  I 

H Q  a • 

,  er r 

Elektronické zdték 
do max. 80 / 150 A 

Speelfikare 1 bp 3227A 3229.0 3229.02 3223.1 
Vstupni napiaí 1 - 80 V 1 - 75 V 1 - 75 V 2.5 - 80 NOE 

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

Kryti IP 30 lľ 30 11' 30 11'30 

Ukazatele 171 digitální digitální) digitální digitalin 

S x V NH ourr0 245 x 135 x220 122 x 276 x240 248 x 270x 280 445 x 134 x 410 

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

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

Obchodní zastoupení i Praze: 
MICRONIX spol. s no. 4/ 
tel: 241 441 383, fax: 241 441 384 
e-mail: merici@micronix.cz 

I Aniala Staška 32, 140 00 Praha 4 

Obchodní zastoupeni na Slovensku: 
BD SENSORS spol. s no. 
tel: 055-7203112, fax: 055-720311S 
e-mail: info@bdsensors.ski 
Osloboditefov 60/14040 Ól Košice 

VI 



DŮLEŽITÁ 
ZPRÁVA 
Aby vaše podnikání běželo, jak má, udělali jsme na naší 
webově stránce několik významných změn: 

• větší sortiment — celkem již více než 300 000 výrobků 

• nové produkty každý měsíc 

• tisíce výrobků v balení pro automatické osazování 

www.rsczech.com 

.• online slevy 

• přátelská komunikace v češtině 

115 
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electronics 

W V0J, VÝROBA A PRODEJ ELEKTRONIKY 

0 65Mmládánt Obit: GSM-00V2 

Dálkově otpdanš GSM Muria do herd 
můirte Sinop ůbovoMý spadebič a ten 
důllati ovládat z vakho metélnlho 
telefonu progfednictvin snos nebo pouhým 
prozvonenía Diy Integronnimu Woke 
nímu Devpdrijakotennostat Navstup 
je mohm pie* midge sewn a Pria 
(dekko!), pohybitkoufe,doiloš plyntdvehd 
Wear/ did) Vise rindlielenalged pro 
prmojerisbenya drn se zebotoGSMspineře 
stanejednoduchéapraktickézahrmPřovad 

mitred Magid váš majetek, Motu, 
dům,gaůf.-: 

O Miniaturní modu 

OTEVŘENO 24 HODIN DENNĚ, 7 De TÝDNU 

0 GSM orkidántna DIN listu  

Modul GSM spine, slouřld k "'Udall( 
Abide rafted paned SMS 

• a prondninin zvakho «birdie 
Meta Možnosti easing* 
pcooramadho 'usurer'. Ob-
sake maw pm dva tedlotní 

senzerydedenměricivem0-30V 
SS. 0.24V ST a dea dgitálni ?stony 

s optäkny 0-30V. Intemotán mikrofon' 
poodposlech, zricdmiakumulhot a konektor 

pro pee( aka antény. Výstupem Biked 
jsou Kim plepfnacf kontakty skied» bistablInlho 41) 

mlé231:N/10Apdpotmdditůf)aspkadriCkonlaktySSR 
tali 2301/f100e,s kolabripemostimaxMV. 

ro bezdrátoví reno  dno vzdálenost nikolika set mettle, 

Potřebujete plane stav libovolného kontaktu nebo tlačrika budded na vzdálenost al několika set 
mad? Nebo etvorit snadnobezdtkové dilkově otlädäníč Plenéststav napirindho *Amu? S nand 

mkriatumimoduly pro pknossoutasniai biskimkhstavůje tosnadné.Vyglacfmodulysvelmt 
malýml rozmůrybouvyribeve drum type: 

MW (MTX1-SMA) je určen pro extend napšjena a/ 12V z Illxnelného alreje. Pro svrij 
zanedbatelný Ididovýodbůyrica3uAljsouvhodnéaýména pro napajeniz baterie. 

(M1X2-SMA) mä napůjed 31 Klidový odbir pod luk Na plošném spoil je 
umistěn ‚lák po bated CR2032. Uvedené rysilad moduly jsou vybaveny )(nil 

vstupyy rozte5 2,S4mm adviria napájecimi piny. 

Moduly komunikuji s přijímačem mart kter) je napájen 7 až 
24V a mš integrovšnou °emu poll pferdšovánl a Att. Sest 
tranrismterých vistoper ?MDR at do 10OrnA a plimo na nri 
priporit thin, výkonových raid. Wad prijimače mile komunikorat 

a2 s 1511 vysiladmi modu. Pianos je digitálně kódován a zabezpeien.... 
protlleRnémosepnudiSnnišeerne1 Unikitnikódkafdéhorysilačezareřtne' 

odolnostpeolinedntlnímusepnudflm modulem. Sestempů na vysllařl je pie-
näkno na prijimat le :de molnost vjitéru z naollka placovnidi režimů. Moduly skortektery 

SMA (M1X1-SMA, M1X2-SMA, MRX1-SVÁ) umottaůf připojeni pecizni antis, nebo mívedenl antény 
koadálnín kabelem mimo modal. Ida jedosah af očkolik Niemand. Pro madné pripošeni do valid' 

aplikadje možné k vysiadm a pririmadm modulům připojit I rogiFujfd modals,. Na weld staně je to 
modul MOP-6 gařranického oddilenf pomodgesti optodenO.Vstupolmtnacinapitrie 5 af 24V.Pro přimé pripoleni 
kMDtvysllacimu modtiu jeudenmodulsvorkomkeTER-6.Kroméimubovacisvorkomkeriounanémurnistěna, 

ittsätka prosnadnétestovárijednotlivekanälriPrídmadstranamükbýtrozrifenaomodd REM-6 se Sash reléTaltamirawn NapájenidesIty 
lat madmálniproud kontaktem každého rekje SA při2SOV. 

M1X1 350 
R6... 49 MOP6_ REMÓ— Anténa 868Mlizemma 

M1X2-SMA-499,- MUMMA .- 599,-
Anténa 868MHz ůhlosd —90,-

0 Měria v nail nabkke za su (en 

Digitálnímultimetr MY64 eakS 0 Digit-ant multimeOMAS8301 
3 1/2 mäiný LCD displej, remit 91x189x31.5mnt 
praktůkě gumově pounko,napájenI9V batesit 
briar 
os napktI0,1mV - 1000V, st napiti 0,1mV ltOV, 
st proud 11m1 - 10A st mood luA - 10A kapacita 
1 or 20uF, mein/ krone/ 1Hz - 20ke odpor 
50010- 200Mt mated teploty -20 - 1030<mMenř 
tranzistorri test Mod preeväněclus. 

O UnikettnImégdpřistrojSMD-R,CD 
Snide Sled SMD Widen:MA rued a Mod. Naběhen dva 
typy tole° prisnoje, Ed se »learn make rorahem. 

Rorah mičud kondenzátorů 1pF af 60tri (hp 
Vag), 10pFaiMuF (hp VA.563), madi 
měřeně unistall 0,10 MAIM (typ VAS058), 
pe 0,10 al 40M0 (hp VA503). knomatickš 

net° Akimbo mealy/ meted (typVA511%),LCD 
din* 4 rrtsta, auto poner oft test itod, fermi°, 

181x3.5x2Dinm3Vbateriebouřisl. 
VA503 -549,- VA5056 -699,-

...spousta 

MAHAR, s.r.o., LIdélovice 151, Vnorovy, PSI 696 61 

AMPER 

novinek katalog 

3 1/2 Se LCD dispkj s modrým podstkenlm, 
maids 138x69x3lrim, puking gumově 
potudro,napšien19Vbatedů funkce DATA HOLD 
Ramie: 
se naperil0OuV • MK st nape( 100mV - 6D3V, 
se proud tuft - 10A odpor 0,10 - 21.10, Men( 
transistor& test diod, prozvšnéZka. 

0 Cable trader M56812 
Najde unbent pH aotřebě kitaltowiťkabel nebo 
ImnIcrétnipät nag,. (HP nebotelefonnfm kabelu. 
Vysiač se jednoduk peep na v kabelu a po-
mod plůirna& - sandy --je pak mane Ickalbovat 
priběh a konec kabelu nebokonkritniliedaný pi 
Sada oteahuje modu (prijimari s regular( crirnosti 
a alagickou signalizaci a :MI skahritt 
estsčjevybavenlcoorictotylll 11 a kokrmarkaml. 
Haprienizaguje9Vbaterie. 

0 GSM komunikötorp6ATE 

j e 31 komunikát r tu j uyt 
a přehlednými funkcemi. Nabízíme v kvalitni 
kovoyékrabičcesvysouvacim konektorem. 
Stačí jen vložit SIM kartu a poslat konfigurační 
snort (uložit Elsa) a zařízeni je piipraveno 
k önnostiDva konfigurovatelné vstupy, dva 
výstupy pt pilině připojeni výkonových 
relé. Volá nebo odesilä sms. Ovládáni sms 
zpravami nebo prozvoněním. Spolehlivý 
prostředek pro přenos informad na vát ri 
mobilní telefon. Ideální pro vestavbu 
do libovolných zařízeni, pro zabezpečeni 
prostozkpřenosuinformaclodrůznýchstrojů 

' a :Aunt. Rozměry krabitky. jen 48x49mm! 
Ntožnost poet jako malotzabezpeiovact 
futtednu. Podrobnosti a kompletni manuál 
naleznete na www.flajzabcz 

NA WWW.FLAJZAR.CZ 

O Vybírámernabid RFIDkomponentä  

Modul deity RFID EM-18 

• Format: EM 4001 nebo 
kompatibilní 
• Frekvene: 125 kHz 
• tied vzdálenost: >10an 
• Rozměry. 32x32x8mm 
• Kódován í: Manchester 64bit 
• Format clat: ASOI nebo Wiegand26 
• Výstup:1TL 
• Napájení: 5V DC/50mA 

Obj. EM-18 350 Kr 

nabkaufIRD 

Modul Eteiky RFID ID-10 

<≥f. 

• Format EM4001 nebo 
kompatibilní 
• Frekvence: 125 kHz 
• (led vzdálenost >8cm 
• Rozměry: 2682587mm 
• Kódování: Manchester 645 it 
• Format dat: ASCII neboWiegand26 
• Vstup:R5232ML 
• Napájení: 5V IX/60mA 

Obj. L: ID-10 420 K 

naiemeteiawwwilajzata 

RFID ťteika s USB výstupe 
Zikeni *Oki ke čteni REID tagů na 
frekventi 125žItz ze szdalenosti at 8cm. 
Obsahuje prevodak UART/USR, který se 

po připojeni k pallid chová jako virtuělni 
(OM port, Nail ke byte mgfete phstupovat 

z běžně dosumných aplikaci, jako například 
terminal Windows,SAL232, Hercules ajinýchsériovýdi 

terminálě, neta vlastních aplbact. Půpojeni k počítači pomoci standardnlho mini USE 
kabelu, poknerémječnečka i napájena. Obi. č12-1.1561 

REID náramky v různých barvách a 

provedení %HOMAN 

Miniaturní RFID transparentní 
transponder (NOVINvro 

RFID nálepky eerné 

RFID příviskyvniizných barvách a 
provedeni OEJOVINKAI 

Elfin karta v bile barvě 

RFID komponenty 
od nds za 
hubičků... o 

PH větších odběrech lee dohodnout množstevní slevyl 

tel.:4-420518 628 596,-i-420 518 324 086 I mob.: +420776 586866 I fax.: +420 518 324 088 e-mall:flajzargajzata j web: www.flajzaz 

Olůednanš eboNvim rki :awe pošmena dobirtu.9916 polafek tmkna 'ALM/ Po 81 rozesilänedennAna Slovensko poglime 1 xtýdni.Cenykoncovéviřetně2014M1 

41. 
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KATHREIII 
Kompaktní IPTV system od 

společnosti KATHREIN 
AEC ELEKTROTECHNIKA s •ol. 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 

lialiMiallial 

a) o so 4.1.9 re ea 4. 44•3 aleilk; /  
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Základní skříň pro 8 modulů 
IPC-BG-P5SW-01 může obsahovat: 

1) modularní 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. Diky nové 
koncepci je zajištěno rychlé přepfnä nf TV kanálů u uživatele 

5) serverový modul IPC-CU-024HD zajišťuje video na vyžádání 

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

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

7)a 8) serverové moduly IPC-CU024 a !PC-HD-2250 nebo 
IPC-H 02500 pro „TimeShift" a „nPVR" umožňují záznam 10 
programů po dobu 24 hodin a umožňují tak jejich časově 

posunuté sledování. Součástí je i individuálnf PVR 

Systém je možno dokompletovat DVB-S/52 streamery typu 
TVD200 (2 x DVBS/S2 tuner -4 2 x CI) s výstupem buď v ASI nebo 

Gbit ethernet. 

_ • - 

IP 

Net 

IC4C vice informaci najdete na www.aec-ettech.cz 
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P .9V ELEKTRONIC 
spol. z r. o. 

Nad Rybníkem 589 

19012 Praha 9 - Dolní Počernice 

VINUTÉ DÍLY PRO ELEKTRONIKU 
Samonosné a tvarové cívky 
Antenní spékané cívky 
Zákaznické vinuté díly 
MěKcí cívky a senzory 
Transformátory a tlumivky do spinanych zdrojů 
SMD tlumivky a převodníky 
Toroidní síťové transformátory a tlumivky 

MECHANIKA NEJEN PRO ELEKTRONIKU 
Nástroje a přípravky pro elektrovyrobu 
Elektroerozivní drátově 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@pvelektronic.com 

http://www.pvelektronic.com 
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Rychlá zásilková služba po ÖR i SR 

U nás si můžete 
vybrat ze všech 

spol. s r. o. světových značek 

Velké snížená cen vysílaček • aktuální ceny na mien 

DX-SR8E 
-Vysílač pro všechna KV amatérská pasma 160 — 10m (vš. WARC) CW, 
SSS, AM, FM. 
- Ptigmat 153 kHz al 30MHz, take all mode mó přepínatelný RF gain 
(+10dB; 0; -10; -20dB), ACC - pomalé a rychlé. 
- Výkon 100W SSB/CW a FM, 40W AM je ptepinatelný na Low = 10I4W 
a Super-low = 1/0,4W (pro QRP použití). Ten je navíc nastavitelný v me-
arch 0,1 — 2W. 
- Odnímatelný přední panel s velkým LCD displejem a klavesnIct pro pri-
ma zadáni kmitočtu, přepínáni pásem atd. To je velmi vhodné nejen 
v autě, ale hodí se to take doma. 
- Pro CW provoz je vestavěn elektronický kilt a je možné nastavit para-
metry BK provozu, při ',feu výšku zšzneje, von( polohu BFO, Izo nasta-
vit I split provoz. 
- Pro SSS je stanice vybavena speech procesorem a v príslušenstvl je 
dynamický ruční mikrofon. 
Z dalších vlastnosti vyjímáme: 
- 2 VFO, 600 pamšti ve třech bankách. 
- 6 skenovacich módů — prioritní, paměťový, prohledáváni, na otevření 
SQ, programovatelný a časovaný. Casovany skon funguje ph otevřeném 
SQ, takle je vhodný pro hledáni stanic pracujících digi módy. 
- SR8 mil výstup pro ant, tuner a vstup ALC od lin. zesilovače. 
- Konektory pro mikrofon, ext reprod. a sluchátka jsou na předním panelu. 
- Oddělení ovladače hlasitosti, SO. RIT a IF shiftu. 
- Vestavěný CTCSS enkoder. 

Sort 
ree 

44, et, 
ne gm/ *Er meg, 

eteeijelek to/ o 
.Ce 

Oe 

Alinco DJ-G7E 
Radiostanice umotnuje kromě obvyklých radioamatér-
ských pisem 144/430 MHz provoz v pásmu 1200 
MHz. Samostatné regulace hlasitosti a aquel-che pro 
kaidé VFO. Stanice je vodotisna ve stupni IPXT a mil 
ergonomicky tvarovaný polykarbonitový pferi pa-
nel. Funkce DTMF autodialer pro ECHOUNK. Siroko. 
pásmový pfijimač s rozsahem 630kHz - 1300 MHz 
s modulacl NFM/AMANFM. Výstupni výkon 144/430 
MHZ al 5W, v pásmu 1200 MHz at 1W 

ICOM IC-A24 
Přenosná radiostanice IC-A24 je nástupcem typu 
IC-A23, od kterého se Ilši absencí záznamníku, 
niai cenou a hlavni podstalni delši výdrži akurnu-
Mont na jedno nabiti. Chcete4I stanici použit jako 
náhradu palubní a připojit 9 k letecké helmě, mu-
site ke stanki dokoupit redukční kabel OPC-499. 
Rozhraní na stanici }e stejné, jako u stalS0,0 modelu 
IC-A3 nebo IC.A22. Stanice obsahuje rádiovou 
navigaci.Rozmery stanice jsou 54 a 129,5 a 35,6 mm 
a hmotnost stanice je 430 g. Baleni obsahuje 
vlastni stanici, akum. BP-210N, doblječ BC-110DR, 
kip na opasek MB-103 a anténu FA.B02AR. Výkon 
stanice je 1W nosné reap. 3,6 W PEP. Stanici je 
možné napijet z externího zdroje napětí 11V. 

Maloobchodní I velkoobchodni prodej: ELIX, Klapkova 48, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, tel.: 284 690 447, 284 680 695, 284 680 656, fax: 284 690 447 

www.elix.cz; www.kenwoodradio.cz Email: elix@elix.cz Prod. doba Po až öt: 9 - 17,30; Pä. 9 - 17 

Antena FLASHD le vysoce aloha anténa vyrobená z hliníku a ABS. Anténa je kompretnä smontovaná a al  ou 
instalace lze provést 'Ahem 3 sekund. Velkou přednosti je konfigurovalelné rozevřeni reflektoru ve dvou stupnlch 90'a 

120° které upravuje požadovaný vyzařovací diagram dle příjmových podmInek. Součastl antény je symetrizačnt člen. K -t .-
anténě lze dokoutdipois integraranymt phydzesilovašem AD751N se gleam 17dB.  „ 

sirokopasmova anténa pro kanál 21 - 69 (470 - 8 
- zisk 13 - 17 dei dle kanálu 

- předozadni poměr>> 20 dB 
- konektor typu F 
- délka antény 1050 mm 
- vhodná pro horizontální i vertikální polarizaci 
- hmotnost 3 kg včetně obalu 

; MHz) F LAS H D 

nové moderní antény 

NOVINKA 

Tereer-

eret..j. 

pro DVB-T příjem 

- širokopásmová anténa pro kanál 21 - 69 (470 - 862 MHz) 
- zisk: 13 až 18 dBi die kanálu 
- predozadni poměr 32 dB 
- konektor: typ F 
- délka antény: 1160 mm 
- vhodná pro horizontálni i vertikální polarizaci 

NEOHD Anténa ALCAD NEC-095 je mimořádně robustní, výkonná a kompaktní anténa- Anténa je vyrobena 
z hliníkových profilů a povětrnost odolných plastů. NEC-095 je vybavena inovativnim zposobem 

THE HIGHEST GAIN uchyceni na stožár usnadňujicím její mental Podstatná část antény je smontována již ve výrobě, 

  p'ed instalaci se zkompletuje pouze zadní reflektor a dipěl. Součásti antény je symetrizaení cien, ktery 

a ri c ra • I I lze zamtit za glikošumovy UHF předzesevač BR se ziskem j4 dB.  

te  
%put  F.U. e-mail: obchod@antech.cz, www.antech.cz 

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

X 
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evrnau oucekwoucek. name 
werreucek.n me 

j  a  rorn Fr Te 
13 U  l/Fax 545 215 433 

Vranovská 14. 614 00 BRNO 
Výkonově 

60149410Mety 

44 509 
4410OR 125,-
4416 
44 214 
474467 
44 WOE_ 225; 

00-000447000' 
potenclornetry 

BOURNS 

359001k 305,-
304004' 105« 
3590B 325,-
MOO 209 3os. 

SPECTROL 

35E105 MOR 935,-
35903 2k 205« 
35949 517k N17 

Diody 
4,4, 44 

Ky 443 
18, 

11 
04 712 
XY 715 
ICY 717 

116 

14719 
KYZ 72 33. 

KYZ 74 „JO; 

KYZ?? 21. 

KYZ 79 50 - 

Varlkapy 

88 405 37; 
BB 400 
K9 100 C 3 
K8 113 
532050 

Optopalty 

411 5440 30.-
871i Keel 30 
579 508-34 30. 

SAT 50547 
SFH 50635 
Snl 508-60 
96,4 5110-36 
37115110.39 

čenerovy diody 
5W 

1952350 7, 
1553378 
1143398 
1353398 
1953418 
11453468 
1353470 
1/4534913 
1953.5213 
954513 

1145359B 
1953510 
01595613 

Tranzistory 

32 - 

1RF 025 
f 030 
IRF 545 
MP 830 
1RF 645 
1RF 830 
MF 840 

Ue 1010 14 
116 1,105 
RF 3205 
073710 
874905 
16 5210 
16 5305 
RF 7205 
RF T341 
RF 7343 
RF 9520 
RF 9530 
RF 9540 
RF 6330 
116 9640 
RFBC 30 
RFBC 40 
RFBE 30 
RFD 024 
RFD 120 
980 0120 

BC 300 
111764 400 
MFP 054 
BOP OHM 
eRFP 150 
RIP 240 
APP 250 
PSP 450 
AFP 440 
RFP 37ID 
RF-4 9240 

45 -

I, 

Novä adresa internetweSch stránek: mww.bueek.name 

e-mail : bucekrAucetnam plošné spoje: dps@bucek-name objednávky: objednavky@bucek.name 

9709 40 WA 746 
RITE 50 
RFR 024 
RIFR 20 
RFR 5305 
RF/ 41 
/nee 70.-
FL 22039 43,' 
FL 2910 
RIA 024 
RL/ 34N 

KO 381 A 

KO 367 St 
KO 387 El 49; 
KD 502 
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KD 503 90,-

1080,3 
K0600 
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K06/5 
KO 8/0 
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KM 54 
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14 517 
ex 16 
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IMY 34 
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MJE 13003 
81JE /3039 

9.48 luxe 
81000 44 ea. 
6200314 
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moky. 44510181 
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ER 900 
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44251018:: /250w11: 

y'... 0.20 Lon ion 1000 1,01,0 10 MO 0,10 1,00 10* 2000 1,010 1010 

0250 1,50 1.50 1500 1.510 0,150 L50 len 7500 1,M0 

0220 2,20 220 2200 2,210 0220 2,20 220 2200 2,240 2247 
0,220 3,30 330 3300 4,74) 0,330 .3,30 330 3300 4,780 

0 0,470 4,70 4 4700 0,470 420 470 4700 5,610 

0,68 0 6,80 680 6800 6,80 een 6800 8,210 

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

Termin dodáni cm 7dni od objednán'. Přesně rozměry retstorě 

naglete na nation internetovych stánkách. Jsme SCAOpni dodal he 

numbly i na eat Wken 100W, 200W a 300W. IWO 0 cenachrozměrech. a dodaclm termini na poptávku. 
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rovná páčka 4270m 

Provedeni peeve s 
kladkOu 40,500411 

Provedeni páčka 
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tory a redukce pro autorádia 

ZRS-58 Sony CDX 150,-

ZRS-130 Panasonic CO 150,-

B612-1 TH33 ji 300,- B611-3B 1  

Univerzální konektor MO zásuvka 

80,-
Nabízime 

velkoobchodní 

dodávání tohoto 

typu konektoru do 

prodejen za 

naprosto nejnilš 

cenu na trhu. 

Kontaktujte nás, 

možná se budete 

divitIlt 

p Pnweden, 

B612-2 TH33 rOE 350,-

Kompletni nabldka 

mikrospinačei a 

konCových spinečů le na 

naékh stránkách. 

44 
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laKonektor OBD II  

Konaktor pro preolen1 
aurodlagnosuay F autmobau. 
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Zarq • 1441 544-
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240 ZIA 50W 
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OEMZ sedm světů 
ELECTRONIC elektroniky, 

svůj čas! Využijte k nákupu náš 

• % 
• •21.,aF. 

• SCART SPOJKA ZZ 

652-102 
Redukce konektorů SCART samice-sa-
mice na kabely s koncovkami semen-
same.. 

r. 

4 CAN 25 V 

801-016 
Konektor Canon 25 pine v provedení 
same. 

f CAN 15 3Z 90 

801-003 

Konektor CANON Female (samice) 15 

j 
emu, treacly, zahnuty 90 do plošného 
spoe (VGA}  

56 K 15 KČ OE*.tOE:f-

,1 
8 Ke -I. 1 

4 1). 

g CENTR.24V S ".;.;;;4 

802-017  
Knitter CENTRONICS Male (samec), F.,-; 
24 pinů, samořezný. 

39 Kč V .> 15 Kč r 18 Kš 

ens \War\ 
;51 

tcH 
;soy 

tteitte; 
OEC.L., 

CAN 15 V S 

801-008 
Konektor canon 15 pin se samořemou 

24 Kč 
':.".....t 

DVI -V24+1 /,.-7, CENTR.24Z 

801-133 rc.OE:L 802-002 

l'* , ist,) ekt pin('pozinkovanym kr Konor CENTRONICS le (s 
re], 24 s Femaytem.ar6 1: 

i'c 'e  

24,50 Kč 
..^....- ,..:?r"=,'..= • ';' ,3,79.7.•‘ : 7' rj : OE..., š. :."-- • -,A ,,... ,,OE, reOE 7., 

;OE 

22j.;—..i3OE1:2:4:ell ,.i...“.1- ‘i..)? .3 C:L . r%,.. i' OE. ‘.4 ...-.2 ..:.:, ii '' et.1,...z.• 

SCART V ...s.,,,4 4 SCART Z 

804-001 :OET:i. 804-002 
Konektor SCART samec 

Konektor 0 samec. 

21,50 Kč 

Konektor SCART sem ice. 

e> OE 
f 

OE7r,,,,T,yrrOE,777,T..OErmte.L.2 -7.,ara ",;?.„.cvz.,„ -.77-fOE7 z7.7":77*. '7 7 -Pe t.r.r7S-711.7:7 9. e • • , ' 4 

9cucs., 

RST2O3-96.031.4053.1 117.1 

806-211 '' 
‚"1%' Profesionálni vodotěsný modulerni ko. t! 

nektor vhodný pro venkovní (mike situ-
vého vedenL zásuvka na kabel 6-10mm, 
kryti IP66/68,3x20A 

119KČ 

nri• 77‘1.e.77.7.7.--% 

t,OE'd • 

K:cti 
VOEK; 

OEXOEK • gr r l r 

AEBU 31GL ig.4.1/4.1 

810-005 KOE., 
Mikrofonní beta. 3x164 AXL/XLR 
komp. hitter sarnice pane Clifíconl. 

OE-:--i tg4 
g:,•, 

:;...flerfrerns—rr 51 K: ___ 

RST203-96.032.4053.1  

BNC-C 93 Z 11; 
817-006 „ 

Kelleher ENG Female (samice) krimpo. 
raci na babel, 93R (phial rovný. — 

15 Kč 
'OEetti-rer>2..zee ft. , :a 

Profesionální vodotesný modulárni ko-
nektor vhodný pro venkovní použiti sito-  
veho vedeni, vidlice na kabel 6-10mm, 
kryti IP66/68, 3120A. 

119 Kč L.:4 

RST203-96.030.0153.11 

806-213 ý.sttlk 806-218 
Prof esionálni vodotesný modulámí ko-
nektor vhodný pro venkovu i použiti situ.' 
vého vedeni, tip iroztrojka', 1x vstup 

9€2. zásuvka, kryti IP66/68, 3x20A. 

zer— • yip -TOE, retrr•••••••.-
72.9t.......hi .OEOE 
BNC-Z 5OR t. 

817-045 3 

Konektor EIN0 Female (samice) do pleš' 9 

neho spoje, rovná, SOR [ohmů). 

tz, 

2a ;2 1 uKš .' 

NL2FC 

80B-147 1.1 
«?it Profesionální reproduktoroW konektor 1 

NEUWIN SPEAKON pro velmi vysoký 
výkon, 2 piny (+1/-1), na kabel, max.  
250V/40A, id pevnost 4kV. 

85 Kč 

172 Kši 
"gr  ..OETT:OE. ..... Cea in i Ili>e  it :: fJ ' 2 tOES .š•A 

4 BNC-5/IP. 

817-040 
Spojka pro ENG konektory, Femalej 
Female (samice-samice), rovni s hied, 
do panelu. 

42j 71 irrrr'f!Ý":77.17:: - 

I 

NC3MXX 

806-150. 
Profesionální XLR zástrčka NEURITIC, 
3 piny na kabel, jmenovitý proud 16 A 
přechodový odpor 3 mOhmy, 'zol. perms' 
1500142 um stMořenebronzovekonta4 

i 85 Ke 
5,79":"rr'n."47 • st'!"n•TOE OE-- wewernmymeer „ OE ,„.•21 7-.71 

{ ..„,Z '7"' `. • • ' OE 
;•"; , • — . .̀2,. 

Jste náš velkoobchodní zákazník? Šetřete 

velkoobchodní e-shop 

www.gmelectronic.eu 
Praha: Křižíkova 77, 186 00 Praha 8, e-mail: piaha@gmP.r7 
Brno: Kolište 9, 602 00 Brno, e-mail: S  
Ostrava: 28. října 254, 709 00 Ostrava, e-mail: ostrava@gme f7 
Bratislava: Mlynske Nivy 58, 821 05 Bratislava, e-mail: bratislava@ame  i 

wm.eliftemis 



sedm světů 
ELECTRONIC elektroniky_e 

MW-30W-12F 

390 Kč 

SPY PEN 408 

(-4 
1 050 Kč 

11AKOMER BP 201 

550 Kt 

751-825 

Napájecf zdroj vodotěsný IP65, 
primárně určený k napáje-

ni LEO, Vystup: 12 V, 30 W, 
220x30x20 mm, CE. 

Propiska se skrytou kamerou 
uvniti nahrává videa se zvu-

kem ve formátu AVI 640x480 
Propiska má interní pamět 

4 GB, kterou je možně veift 
ijako klasickou hash kartu. Na-

hráváni až do zapiněni kapacity 

paměti. USB kabel, Lithium' 

ion akumulátor, doba provozu 
2 hodiny. 

759-595 

Tlakomér na meters( tlaku 

a pulzu - pametová funkce pro 
zobrazeni poslední naměřenej 

hodnoty po moue, velký dob-
ře čitelný displej-velká tlačitka 
bezpečně. naprhenk 2 x MA 

(nejsou součást']' 

JX-15W-220V-5000K-E27 

545 Kč 

1104413900-10A 

332 Kčy 

2 040 Kč 

Limns digitělnim USE mikrosko-
pem můžete zkoumat detaily nej-

různějších předmětů, které chce-

te či potřebujete vidět z blizka 
Zvětšeni 20-200x, rozlišeni 

2MPik AVI, JPG, DME LED 

osvětleni, 'učni ostření, OS Win 
2000 a výše' Mac OS X 10.5 

a výše, frekvence Khan( 50 

Hz/SOH" rozměr 110x33 mm. 

EVOline Slimka - extra plo-
chě 'Alice 230 V/16 A pro 

vodiče do 3x 1,5 mm'. Už 
nikdy žádný odsunutý ná-

bytek kvůli zapojeně vidlici. 

Teploměr digitální s vIhkomé-

rem i pro venkovní použití. 

Vyznačení vlhkosti vzduchu 

pomoci symbolu: slunečno, za- ' 
taženo, déšt, Měření teploty 

-20 °C až +70 °C. Teplotní roz-
lišeni: 0,1 °C. Měřeni vlhkosti 

vzduchu: 0 % až 99 56. Napáje-
ní: x AG13. 

510-131 AJA-KYD4OW 510-151 

Indukünf výbojka s rychlým 

náběhem rozsvěcená' vysolým 

výkonem a nízkou spotřebou. 
Tento novy druh výbojek se 

vyznačuje vysokou životnosti 
z důvodu absence vnitimich 
elektrod, u kterých nedochází 

k vypalováni trubice. Napiti 

220 V. Výkon 15 W. Teplota 

svitla 5000 K. Patice E 27. 

722-380 

Multimetr 3,5 mistny M A. AC, 
DC. R, C. E transistory, teplo-
ta +sonde, frekvence na zkrat 

rychle reaguje piskš hned' 

Měřici rozsahy: 

Vdc=200 mV až 600 V. Vac= 
2 až 600 V, Idc=2 mA az 10 A, 
lac=2 mA-10 A. R=200 Ohm 

až 20 MOhm, C=20 nF až 
20 uF. 

ěllikoVe chyby vyhrazeny, zmnéna cen 

Indukční výbojka s rychlým 
náběhem rozsvíceni, vysokým 

výkonem a nízkou spotřebou. 

Tento nový druh výbojek se 
vyznačuje vysokou životnosti 

z důvodu absence vnitěnich 
elektrod, u kterých nedo-

chází k vypalování trubice. 

Indukčniebojka napití 220 V, 
výkon 40 W, petite E27 

11C-I4DS3102M-N 779-081 

Přiručnt digitální osciloskop/ 

multimetr - amperrnetr/volt-
mew s barevným 3.81*LCD-TFT 

displejem 640x480 dvou-
kanálový 100 MHz, vzorkováni 

500 MS/s, časová základna 
5 ns/dN Hi 100 s/div, citlivost 

5 mV/div až 5 V/div, pan* 
6000 bodů/kanál' 

Více informací na ěnemgme.cz. 

z pindchozibo upozornént vyhrazena. Ceny jsou maloobchocInf vč. DPH a Plir 
• . • liens • 

www.gme.cz 

tri-ct 

emoy 

USD DIGIT MIKROSKOP UM019 

2 520 Kč 

759-007 

S timto větším digitálním 
USE mikroskopem můžete 

zkoumat detaily nejrůzněj-

ších předmětů, které chcete 

4, či potřebujete vidět z birth. 
Zvětšení 20-400x, rozlišeni 

1.3 MPix, AVI, JPG, BřAP, LEO 
osvětlent OS Win 2000 a výše, 

Mac OS X 10.5 a výše, ruiner 

125x33 mm. 

Barevná CMOS kamera CAM023CM 755-220 ' 

Barevně CMOS kamera 

628082 pixelů 380 TV 
-41krár 3 Lux/F1,2 mikrof on 50 mA. 

misto infradiod jen vidět jen 
jejich imitace. 

580 Kš 

Practlužoveci kabal JACK 5,5x-2,1 MITI 1,5 m 852-130 

Disko koule • 01.27 

690 K& 

Brno: Kolištš 9, 602 00 Brno, e-mail: lance. _m_ollcliczIň/g_inen 

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

Plzen: Dominikánská 8, 301 00 Plzeň, e-mail: plzen@cjrnes,x 

Praha: Thá move 15, 186 00 Praha 8, e-mail: Ora he.maloobchoěl4S9 Me.Cz 

Přerov: nám. Pferovskehe povstšnf Z. 1, 752 00, einall: pf I b hntlit 7 NOVA PRODEJNA 

Prodlužovaci kabel s konek-

torem JACK 21 x5.5x11 mm, 
délka 1,5 m. 

722,2913 

Indukční méřici sonda IP05 

pro měřenf otáček y automo-

bilu. 

Disco efektová koule průměru 

27 cm s barevnými čočkami. 
Vytváří barevné světelní efek-

ty pro různé akce jako diskotě 

ky, domäci pärty apod. Vnitěnl 
osvětlení halogenovou lampou 

40 W/E14. Kompletni system 
s napájecím zdrojem a vypina-

čem.Napájecí napětí 230VAC. 

INFOLINKA 226 535 111 Po-Pá 8-16 hod. )  Bratislava: Mlynske Nivy 58, 821 05 Bratislava e-mail' brat islava44 me.sk 

Wien: Brünnerstrasse 19, 1210 Wien, tel.: +43 1 27 11 256, e]tmgA,řgmne_e_u 



Široká nabídka sleek 
a elektroakustických měničů 
• piezomšniče s oscilátorem, bez oscilátoru 
• varianty pro napalm' napšti od 1,5V 
• vývody drátové, pevní, SMD provedení 

• miniatumf typy od 12rnm 
• 40 typů k dodáni ihned ze skladu 

e 
'tad 12 den3mm Tien  Pro snadrOOd iä do 42mm Ultrazyukor 

montáž na panel měnič 

'NW Bi•gčáky—pro 
rúzná napětí Výkonně sirény 100-115 dB/lm, 1-4 zvuky 

Miniaturní renrodukrory 
OE 

Cev 0 IS E:Š_D: 
— 4.320 

Dynamické měniče 

• e -1'1 • 0 

32 0 od CD 8mm 

Elektretové mikrofony 

Od 4,5 mm 

• katalogové listy Vám zašleme na vyžádáni 
• možnost dodání vzorků 
• u výrobků, které nejsou na skladě 

min. objednaci množství 1000ks 

>>> NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP s REID výrobky WWW.BEIKONTAKTNI.CZ 

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

18. mezinárodni veletrh elektrotechniky a elektroniky 

Souběžné veletrhy 

EIPT0111KII 1. mezinárodní veletrh optických technologií a aplikaci 1. veletrh komunikačních technologii 

TERINVEST, spol. s t o., veletrmníspráva, Americká 459/27, 120 00 Praha 2, česká republika, witrutterinvest.com 
r trÉRINVEST 

pr••11201 
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vvvvvv. reprobuktorryb 
staré triky 
výrobců... 

Na co si dát 

pozor? 

Jak vybrat 
ozvučení? 

Převodníky ETHERNET - RS232/422/485 

Různá proveden, snadné použití, nízká cena (převodník, 

weboW server, FTP server, ), zakázkový software 

TEORIE - K NSTRUKCE - NÁVRHY U 
PO ONA - OISKUZE - INZERCE 

Nepřehledný 
e-shop 
s množstvím 
blikajících slev? 

NE! 
DExoN® 

Teploměry 

S eiStnpy RS232/4135, US, Ethernet 

papouch (IP teptoměr) Mäření přímo ve 'C. 

Převodníky USB - RS232/485/422 

'Chybí Vám säriový port?' 
Běžné i průmyslově proveden', galvanické 
oddělení, enos všech s[gnálů, virtuální driver 

Měřicí moduly DRAK 

AD převodník 0-10V 4-20 mA, výstup Ethernet, 
US, RS232/485 Nové rychlé provedení 

Převodníky a opakovače linek 

RS232 i P19485/422 

GaNanické oddělení, přepátvá ochrana, 
různá provedení, vysokä spolehlivost 

Optické oddělení a prodlouženi RS232 

I/0 moduly pro RS232/485/422, 

USB Ethernet 

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

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

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

eltip@elhp.cz www.eltip.cz 

L7805CV ST TO220 á 3,90/50ks 31AX2321N TI á 6,80/20ks 
L7805ABV TO220 é 4,90/50 MAX232ENVE á 15,50/10 
PC817 Sharp á 2,90/50 NE 555N ST a 1,95/50 
TNV264 -678 PN á 29 50/1ks 1ILN 2003AN á 2.80/25 
Relé SCHRACK RT 424 012,024 ( 2x 8A) 12,24 VDC 
Relé SCHRACK RT 314 012, 024 (12(16A) 12, 24 VDC 

45,-120ks 
á 45,420ks 

Relit SCHRACK RT 314, 424 730 (1x16A, 2x8A) 230 V — ä 89,-120ks 
Baterie lithiové CR 2032 PANASONIC ä 8,50/10ks 

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

Netribute sortimentu ERIKA, LINEAR TECHNOLOGY, SUNON, WAGO, 

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

IISACOUSTIC 
BS ACOU 
tel.: 00420 
BS ACOUS 
tel • 00421 34 

R PRODUKŤOt 

REPROSOU AFT 

OZINCOVAC TECHNIKA 

CAP4HR-P Sen. farD YSTEMS 
• 7.-:\ 
WU; 

IC CZ s.r.o., Brno - CZ 
1 633 797 
, eta, Radošovce - SK 
60 4511 

fllbpń rc.com 

an Jenša vf komponenty do 7GHz  
- tracking generátory pre rihne spektralnranalyzátory 
- zlučovače, rozbočovače, zosilňovače pre DVB-Televíziu 

- wobléry, mikrovoltmetre, oscilátory, atenuátory, výhybky 
- MMDS vysielače, konvertory, opakovače e_syj E 
- vf moduly, smerove väzby, generátory harmonick OE ch fr. 

www.jenca-hi-freq-co.eu 
xv  

TY- 4- 
4. C.- . 

• - 



Príslušenstvo 

ETC USB osciloskop v komplexnej sade na meranie 

Prehl'adne usporiadané 
1/—  pre fahké použitie v teréne 

Sondy a káble 
Osciloskop 

špeciálne tvarovaná pena 
na fixáciu komponentov aj pri 
neštandardných polohách kufrika 

E4 COMPONENTS spol. s to. 
tenr, NOVACAP , kV WIECT RON 

SOUČASTKY ZA KORUNU! 

BUV46A tranzistor NPN 1000V-5A-70W, TO220 

BUL382 rychlý tranzistor NPN, 800V-5A-70W 

STPS1545CT Schottky.dioda 45V-0,57V-15A (2x 7,5A) 

OE od 1 ks 5,00 Kč/ks 

od 100 ks 2,80 elks 

od 1000 ks 1,00 Ke/ks 

ks 1 - 24 25 - 99 100 - 

L78L08CD STM 3,30 2,10 1,00 
smo stabilizátor napiti 49V1100mA, SOS 

L79L09ACZ STM 3,30 2,10 1,00 
stabilizátor napit -9VOE100mA, T092 

P6KE1OCA STM 4,80 3,00 1,00 
transill1W-600WPIrm, obousmärny, axiálni vývody 

horn( sleva Ceny jsou uvedeny bez DPH 

Ifficheiski 12e, 140 00 Praha 4 tat 241433138 fix: 241481141 eretcomp.cz 

Robustný kufrík 
na ochranu sady 

CR 
ETC s.r.o. 
Rosinská cesta 8 
010 08 Žilina 

+421 41 5652687 
info@etc.eu 
http://www.etc.eu/ 

FlowCAD 

Pracujte s viac Design Rule Check 

kontrola pravIdiel dizajnu v systéme OrCAD a Allegro 

Do aerie 16.3 reivitcrech systörnov OrCAD a Allegro od Nmy Cadence 
bob zapracovaných mnoho noeOE ct mechaNzmov pre cane kontrolu 
provide! chzajnu (DRC), ksar' meet, za pomoci Censtrabt Managera 
echlo a prehredne zadivat a spravovat 

Mewl Same Net Rule (previsse odstupov Jackie slezte), Nastavenš 
piztvidle ea kontiolovanit pre odstupy oblekez Monk ea zap:liana 
!peel stell. Table nizprikled d51e2ité pri Sense' voctiaxh 
('M VII- na tax), Sobo pri Jligh Speed' zapojeNach (yid Lit na Nat) 

Vac btamtidi najdete ne www.FloniCAD.cz 

XVI 



Systém pro návrh desek 
plošných spojů 

Distributor: TEL Ing. Aleš Hanudek 
tel.: 603 540 067; fax: 371 725 588 

http://www.formica.cz 

Vývoj a výroba velkoplošných displejov 

Development and manufacture of large size displays 

• priemyselné displeje • monitorovanie výrobných liniek 

• Ethernet • Profibus a LonMark kompatibilné rozhrania 

• displeje pre informačné systémyvo firmách a inštitůciách 

• viacriadkové • farebné • digitálne hodiny s dátumom 

a teplotou • systémy jednotného Času • vyvolávače klien-

tov so zvukovým signálom do bank a inštitúcii • číselniky 
s dialkovým ovládanim do kostolov 

Výrobca: Zest') penie v českej republike: 
ELEN, s.r.o., tubochruanska 16, 080 05 Prešov Starmon s.r.o.. Choceň, prevádzka: Slovanská 161, 560 02 C. Třebová, 
tel./fax: +421 - (0)51 - 773 37 00 (4 linky) tel.: 972 325 297, tel./fax: 465 532 183, e-mail: starmon@ceskalrebova.cz 
e-mail: sales@elen.sk. bury //www.elen.sk OTT, Zelesi 1124, 142 00 Praha. telifax: 241 724 686, e-mail: ottp@centrum.cz 
LenWOrksx Ochwes.tznarnka Ertelan Ceporabon MOW 

pOE, 
11/0„ 1/49 

Prodej elektronických 
měřicích přístrojů. 

• t_c_c: MICR" 
= LLC 

2  C  CC C c OE. 
cco cz• 

zĽ.; 
Et± 

g 

e 
repasované , nové 

Elex - Křenová 12 
Brno 60200 

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

Li „it OEN 
r_setrommer Ussi,at 

W.Wwt2 ueniu •tew 

Provádíme opravy a 
kalibrace. 

KONEKTORY - BRNO, s.r.o. 

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

e-mail: brno@konektorcz 

OPTOELEKTRONICKÁ 

ČIDLA A ZÁVORY 
S INFRA ZÁVORY 12m 

IREFLEX. ZÁVORY 5m DIFUZNI ČIDLA 1,2m 

INDUKČNÍ ČIDLA 6mm 

PROGRAMOVATELNÁ ČIDLA A ZÁVORY 

Použití: kontrola osob, predmètu, 
rozměru, ochrana objektů 

REHABILITAČNÍ A MASAN PRISTROJE 

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

Řeč ice 22 http:// www. elfa. cz 

388 01 BLATNÁ tel. fax 383 423 652 

V novém roce 

s novým softwarem 

sPlan 7.0 
www.elvo-plzen.cz 

tel. 378 605 510 

Praktická elektronika A Radio 

se těší na setkání s vámi 

na veletrhu AMPER 2010 
hala 4C, stánek 25 

Beeleo 
EXTRIRINE ENNUI 

UNIVERNINf 4> PROGRNMARM 

,......,. 
"OEte 

edKA so \ni‘ 

BecRop - , UNwarMUMMYt °Du 
PROGIININVIII 

-.*. 

• et. 

\‘ e 
rt4 

-. 
-.... . 

BeeProg2 / Podporuje - 

BeeProg+  ASP > 52000 obvodov! 
• konektor pre  
• duälne prIpotenIe k PC: USD port / prirder port 
• maims( näsobnäho programovania pre/Seen 
*Geld programätorov k jednemu PC 
• zäruke • 3 roky 

programovanie a verifikácia Íj 
ObvaRI VelRose [0033 Re.R1022 ReePrer 

CE25FcS33 EXCLOnx 3 bi 307 434 
:Ana; Fr; ,E.I Mear 

-729DLeiC0 430083731E Rd 
Ram. e 22F.Fastre' Meai 24,0 42 0 

YBR.41_033 'CC-12,0_0(bl 
,:ara • e NOR Peel if 4 Meg0i 13,3::3 0 

337137.51AM 94,73C70e8b. 
1221 2512 

'NAN: Reel Il Gieni 

3•11100/4.02 UNIIBre l.s= 

• výkonný a richij universality se+ 
programator — 
• pripaftelhost It PC: --
USB port 
• konektor pre ISP Palpate 
• zäruka -3 roky > 231100 

rod .A 

..... CE q,«:-- '' CE' 
• vtlýkonný a rychly programáto 
pameti • konektor pre ISP .-
• pripojilernost k PC. 
USB port • moinos 
doclatotneho 
upgrade na HI 
SmartProg2 

— —........... . 

e t 

Dotara- Elnec s.r.o. 
4, Jana 51 

SK - 2 0Betu 01 Prešovr 
— tel. 051/77 343 28 

.., elnec@einec.sk, ercov.elnec.sk. 

Crater software, as. ;servis a zasitipenie pre ČP) 
1 F. zoCslavo,: lem. 12, 612 00 Brno, ter. 5 4952 2511, 
e fax- 5 4952 2512. ‚Shop: ht10//shop.elnee.ez 
Fanda elektronik s.r.o .Terlickš 475/2273535 Horn( Sochi 
?el 603 531 605, fax 59 642 2 19, elnecelanda.ez 
HW . U Pi ly 103/3 . 143 00 Praha 4, info@hvecz 
lei 241 402 940, fax: 222 513 833. vmetttotcz. 

Ryston electronics s.r.o.. MociTanska 621/72, P.O.Box 13 
143 00 Praha 4, lel 225 272 111, fax 225 272 211 

S.O.S. electronic s.r.o.. Psi prachárni 16, 040 11 Košice 
tel 055/786 04 10-16, fax: 055/786 0445 
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PMEC 
Odrušovací tlumivky 

• dvojité proudově 
kompenzo uné na 
feritových jadrech 

• dvojité proudově 
kompenzované na vinuttch 
nanolestalických jádrech 

• jednoduché na 
e.lezoprachových jádrech 

Akumulační a filtrační 

tlumivky pro spínané zdroje 

• pa 2elezoprachových 
jádrech 

• na sendustových jacinth 

Proudové snímače 

a transformátory 

• na feritových jádrech 

• na vinutých FeSi jádrech 

• na vinuttch 
nanokryktalických jádrech 

NTC tennistory 

• pro přesné měřeni teploty 

Nemocniční 23 

787 01 Šumperk 

lit/8 583216582 

• /II • • 
14"4.0 

gOE 
www.pmec.cz infogpmec.cz 

:ELEKTRONICKÉ ŠOUUSTKYIROSIM.-C 15. K 
bucek§bucek.name 

www.bucekname 

a ro rin I r TellFax: (05)45 21 54 33 
Vranovská 14, 614 00 BRNO 

r  

Výroba zakázkových 
plošných spojů Z:OEttrr::: 

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

Oboustranné prokovené/neprokovené 

(měd'áky, cínované, vrtané, s nepájivou maskou, s potiskem) 
* zhotovení filmových předloh 
* digitalizace plošných spojů 
* digitalizace dat pro strojní vrtání 
* výroba plošných spojů z hotových DPS, ke kterým nejsou 
výrobní podklady 

Bližší informace o vyrobě naleznete na www.bucek.name  
XVIII 



„,, . 
P RAVIE C KA 
ÉĽÉiĽTR ONI KA 
•e:/ 
14212adio 

.; 

.!,4,,e, 13,1.01:1OEICONSTRUICeNi 

acsii " e 

.;74 OBJEDNÁVKA,ČASQPISOV,:iQD A pyp 
PRE SLOVENSKU REPUBLIKU: 

NA ROK 2010 
Objednajte si predplatné u Magnet Press Slovakia a ziskate mimoriadne zravyll! 

Spólu s predplatným ziskate riaviac výraznú zl'avu na nákup CD a DVD 

-CASOPISY _ 
0' I if Predplatn• é 

_12 Cisiel 

A Radio Praktická elektronika 30,00 € 903,80 Sk 15,30 € 460,90 Sk 
A Radio Konstrukční elektronika 
Amatérské Radio 24,70 € (744,00 Sk): 

Predplatné 
6 Cisiel 

Objednávka 
od čísla 

•••• 11,60 € (349,50 Sk) 
12,70 € (382,60 Sk) 

Časopisy zasielajte na adresu: 
Priezvisko a meno 1 Firma  4.••• 

Adresa   

Firma (IČO, IČ pre DPH, tel./fax, e-mail) 
' Objednávku zašijte na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX-169, 830 00 Bratislava 

tel.lfáx: 02 6720 1931 - 33, e-mail: predPlatne@press.sk 

17:(. 1 7 95 

IRAE>. a) .e;j4szem'OEW,, DVD 

e 

OBh D N KiKA COA-OVO PRE SLOVENSKU REPUBLIKU NA ROK 2010 
CD+DVD  - Cena . Množstvo Cena pre 

predplatitera 
Množstvo 

Sada 3 CD 1987 - 95 35,50 € (1069,47 Sk) 30,00 € (903,78 Sk) 
CD Amatérské Radio 1996 - 98 8,00 € (241,01 Sk) 8,00 € (241,01 Sk) 
CD ročník 1996 11,00 € (331,39 Sk) 8,00 € (241,01 Sk) 
CD ročník 1997 11,00 € (331,39 Sk) 8,00 € (241,01 Sk) 
CD ročník 1998 11,00 € (331,39 Sk) 8,00 € (241,01 Sk) 
CD ročník 1999 13,00 € (391,64 Sk) 10,00 € (301,26 Sk) 
CD ročník 2000 13,00 € (391,64 Sk) - 10,00 € (301,26 Sk) 
CD ročník 2001 13,00 € (391,64 Sk) 

. 
10,00 € (301,26 Sk) 

CD ročník 2002 r 13,00 € (391,64 Sk) 10,00 € (301,26 Sk) 
CD 1-obit< 2003 13,00 € (391,64 Sk _. 10,00 € (301,26 Sk) -....„ 

CD ročník 2004 - 13,00 € (391,64 Sk) 10,00 € (301,26 Sk) . 

CD ročník 2005 13,00 € (391,64 Sk) . 10,00 € (301,26 Sk) 
CD ročník 2006 13,00 € (391,64 Sk) 10,00 € (301,26 Sk) 
CD ročník 2007 13,00 € (391,64 Sk) 10,00 € (301,26 Sk) 
CD ročník 2008 13,00 € (391,64 Sk) .10,00 € (301,26 Sk) 
CD ročník 2009 13,00 € (391,64 Sk) 10,00 € (301,26 Sk) 
DVD 44 ročnikov 1952 - 95 61,50 € (1852,75 Sk) 43,00 € (1295,42 Sk) 
CD, resp. DVD zažlite na adresu: 
Priezvisko a meno / Firma   
Ad resa   
Firma (IČO, IČ pre DPH, tel./fax, email) 
t Objednávku zašijte na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169, 830-00 Bratislava 
tel./fax: 02 6720 1951 - 53, e-mail: knihy@press.sk 
ee.• 
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Zprimitivněte k úspěchu 
Je jedno, jak moc se snažíte nebo kolik tabletek na spaní 
berete, pokud máte „bordel" v hlavě. 
7a to, kam to dotáhneme, nemohou jmi: 

vláda, tchýně, sousedé, kapitalisté, Židé, 
Američané, .. ale my sami. Prostředí vhodné k 
úspěchu si totiž všichni dokážeme vytvářet 
sami. Ve své hlavě. 
Od roku 1990, tedy už téměř 20 let, sbírá Ivo 

Toman materiály. Pak je použivä v praxi a nyní 
je sepsal v knize Debordelizace hlavy (Zpri-
mitivněte k úspěchu). 

Debordelizace hlavy — proč většina lidi 
všechno zbytečně komplikuje. 399 Kč. 

Z obsahu: Kniha začíná příklady, kdy jedno-
duchost nebo dokonce primitivismus vyhrává 
nad složitosti. Dale se dočtete, proč jsou emo-
ce důležitější než logika. 2e ve stavu proudění 
je lidský mozek nejvýkonnější a jak se do 
tohoto stavu dostanete. 

Nejzajímavější je asi 4. kapitola Jak Zit bez 
dilemat. Podle ohlasů právě toto mnohým li-
dem otevřelo oči a oni dokázali změnit své 
životy k lepšímu. Následuji kapitoly Co máte 
řešit, Čas. Samomluva a Minulost. 

Lidé jsou šokovaní kapitolou Jak využijete 
svou agresivitu. Jeden z nich to komentoval: 
„Tak to jsem zhltal do posledního slova." 

Největší část knihy tvoří kapitola Stěsti. Dale 
tu najdete množství rad a tipů, které opravdu 
fungují. Zjistíte take, jak se správně rozhodo-
vat, abyste se k tomu už nemuseli vracet. 
Dozvíte se, jaké emoce vám přinášejí největší 
stres a jak se ho zbavíte. 

Z ohlasů čtenářů: 
Právě jsem dočetl knihu Debordelizace hla-

vy. Nebudu přehánět, když napíšu, že se jedná 
o nejlepší knihu Iva Tomana. Nejvíce mne 
zaujaly kapitoly 9, 10 a 11, které mi daly odpo-
vědi na jisté záležitosti, které mne dlouhodobě 
od dětství a dospívání pronásledovaly. Myslím 
si, že i před přečtením této knihy jsem žil 
vnitřně vyrovnaný a spořádaný život, ale tato 
kniha mi dopomohla "vypilovat" určité nedo-
statky, které jsem v sobě stále ještě nosil. 

Ačkoliv je to teprve chvIle, co jsem ji odložil, 
mohu konstatovat, že se mi ohromným způso-
bem ulevilo a že jsem se zbavil pár špatných 
pocitů za své činy uskutečněné v minulosti. Co 
se týká samotné knihy, je napsaná velmi jedno-
duše a srozumitelně, což sice odborníkům 
bude vadit, ale pro běžné čtenáře a ‚nečtená-
0e" to bude přínosem. 
Každopádně doporučuji všem nejen k pře-

čteni, ale k intenzivnímu studiu sama sebel 
Asi nebudu daleko od pravdy, když budu 
tvrdit, že žádná podobná kniha na českém 
trhu neexistuje. 

Ještě jednou za napsání této knihy dékuji! 
Dalibor Mráček, Praha 

Úspěšná sebemanipulace 

Spousta lidi stale čte knihy o pozitivním 
myšleni, „vymetaji" různé semináře, ale kvalita 
jejich života se nijak nezlepšuje. Něco jim totiž 
chybí. Co? 
To vám prozradí další kniha. Poznejte zása-

dy úspěchu a take pět zásadních chyb, kte-
rých se neúspěšní lidé dopouštějí. Velmi rychle 
zjistíte, že i vy můžete uspět. Nejde o žádnou 
teorii, vše je ověřeno na 8000 lidech v pěti 
zemích. 

Úspěšná sebemanipulaceje strhujici čteni 
o příčinách úspěchua neúspěchu. 399 Kč. 

Úspěšné lidi něco spojuje. A naopak 95 % 
lidí v dospělosti jde od prohry k prohře. Chcete 
vědět, proč? A chcete vědět, jak prorazíte? 
Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek 

najdete v těchto knihách. Každá stoji 399 Kč 
včetně DPH. Pro srovnáni je to asi 15 litrC 
benzinu. Cena dobirky 100 Kč se nemění. 

U obou knih platí akce 1+1. Za každý zapla. 
cený kus dostanete tutéž knihu zdarma ještě 
jednou. Koupíte-li si 1 ks, pošleme vám 2 
Koupite-li si 10 ks, pošleme vám jich 20, ale 
zaplatíte jen 10. Takto vždy ušetřite 50 % 
Knihy se nekombinují. 

Kupte jednu a další (stejnou) dostanete 
zdarma. Pomůžete tak nejen sobš, 
i nikomu blízkému. 

Objednávejte hned telefonicky na zelenE 
lince: 800 182 987 (budete hned mluvit s živyn 
člověkem, ne s automatem). DMUS lnternati 
onal s.r.o., Na Pankráci 49, 140 00 Praha 4. 

Objednávejte take na www.jak-vydelat.c; 

Výprodej součástek za poloviční ceny 
LCD displeje, Unikátní polovodiče SMD — jinak těžko sehnatelné 

Patice s nulovou silou TEXTOOL, Lithioví články 
Mikrokontrolěry Microchip PIC, paměti EEPROM 

Kontakt: www.volny.cz/hezky.den 

XX 
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trr Martin libra, Vladislav Poulek 

Poslední výtisky na skladě: 

Fotovoltaika — teorie i praxe využití sálární energie 
Po delší době u nás opit vycházi kniha věnovaná 

fotovoltaickým článkům. Autoři v ní shrnují své 
mnohaleté zkušenosti získané prostřednictvím vlast-
ní firmy Poulek Solar a spoluprací s Laboratoří 
fyzikální energetiky na katedře fyziky Technické 
fakulty CZU v Praze. 

Autoři knihy postavili po celém svitě mnoho 
fotovoltaických systémů — jednotlivých článků i vel-
kých solárních elektráren. Zpravidla se jednalo o 
zprovoznění systémů s automatickými pohyblivými 
stojany. 

Kniha nejprve vysvětluje fyzikální podstatu dějů 
spojených s fotovoltaikou, poté podává praktické 
informace o konstrukci solárních fotovoltaických 

Zdroje a využití energie 

Pokud vážně uvažujete o jiných zdrojích energie 
a rozhodujete se o perspektivách jednotlivých dru-
hů. pak vám tato osvětová publikace může být 
přínosem. Přináší přehled hlavních zdrojů energie 
současnosti spolu s fundovaným komentářem. Zá-
roveň je piná grafů a tabulek, které dokumentují 
vývoj od statistik minulosti do vizi budoucnosti. 
Zvláště zajímavé jsou např. charakteristiky sluneč-

systemů, o jejich aplikacích i o využití solární ener-
gie. Čtenáře budou patrné nejvíce zajímat praktické 
náčtky koncentrátorů, přehled a principy různých 
komponentů souvisejících se stavbou elektrárny 
(např. měničů), dosažené výsledky atd. Téměř po-
lovinu knihy tvoři barevná fotodokumentace solar-
nich elektráren, fotovoltaických článků, z výrobní 
sféry i z veletrhů. 

Autoři Martin Libra a Vladislav Poulek, vydalo 
nakladatelství ILSA v roce 2009, 160 stran, vázané, 
290 Kč. 

Adresa knihy na lnternetu: 
http://shop.ben.cz/121792 

ných dnů, solárn I mapa CR a další informace, které 
mají praktický význam. 

Autoři Martin Libra a Vladislav Poulek, vydal ÓZU 
v roce 2007, 160 stran, vázané, 290 Kč. 

Adresa knihy na Internetu: 
http://shop.ben.cz/121793 

Prémie 
Objednáte-li si jakoukoliv knihu z této strany, pošleme vám ZDARMA odkaz na staženi knihy: 

Fotovoltaika v budovách 
Zájem drobných i velkých investorů o fotovoltaické elektrárny 

rychle roste, ale zkušenosti s jejich provozem v CR je poměrně 
málo. 
Cílem tohoto projektu je využit nékolikaletých zkušenosti z 

provozu fotovoltaických elektráren zejména k validaci výpočet-
ních modelů používaných pro návrh elektráren. Pro účely projek-
tu se podařilo získat data z několika fotovoltaických elektráren 
především na univerzitách. Ne vždy však byla data pro účely 
projektu použitelná. Popis jednotlivých systémů je na konci 
publikace. 
Autor Karel Srdečný, 40 stran AS, vyšlo v roce 2010. 

Fotovoltaika — elektrická energie ze slunce 

Tato publikace vám přináší informace o tom, jak 
jsou fotovoltaickš články konstruovány, jak funguji, 
o jejich vývoji a využití. Jsou zde podrobné popsány 
jednotlivé typy PV článků, jejich elektrické vlastnosti 
a take pomocná zařizeni a komponenty fotovoltaic-
kých systémů. Kniha je piná rad a inspirace pro ty, 
kdo chtějí do tohoto nového způsobu získávání 
energie investovat. 

Autoři Karel Murtinger, Jiři Beranovsky a Milan 
Tomeš, vydal EkoWATT v roce 2009, 112 stran, 
vázané, 145 Kč. 

Adresa knihy na lnternetu: 
http://shomben.c4121772 

Prodejní mista nakladatelství BEN — technická literatura:  

centrála: Vššinova 5, 100 00 PRAHA 10, fax 274 822 775 (pouhých 200 m od stanice metra „Strašnická") 
zásilková služba tel. 274 820 411, 274 816 162, prodejna a distribuce tel. 274 820 211, 274 818 412 

PLZEŇ, sady Pětatřicátniků• 33, tel. 377 323 574 OSTRAVA, českobratrská 17, tel. 596 117 184 
BRNO, Veveří 13, tel. 545 242 353 Internet: http://www.ben.cz, e-mail: knihy©ben.cz 

SK: ANIMA, Slovenskej jednoty 10, 040 01 Košice, tel./fax (055) 601 1262, www.anima.sk, anima@anima.sk 
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OBJEDNÁVKA PRO 
Zajistěte si předplatné u naší firmy 

Spolu s předplatným navíc získáváte 

„kandio 
ČESKOU REPUBLIKU NA ROK 2010 

AMARO a získáte své tituly až o 10 'Wks levnějill! 

výraznou slevu na nákup CD ROM a DVD 
t 
*. 
; 

Titul . Předplatné 12 čísel Předplatné 6 čísel Objednávku od č.: Množství 

1/4 
% Praktická elektronika A Radio 600,-- Kč 300,-- Kč 
% 
% 
% Konstrukční elektronika A Radio 222,-- Kč 
ei 

4 i Amatérské radio 504,-- Kč 252,-- Kč 
4 
i 

Tituly 

% Příjmení  
Adresa  

Organizace 

,, Objednávku r  

prosím zasílat na adresu: 

dopiní název firmy, IČO, 

zašlete na adresu: Amaro spol. s r, o., 

DIČ, Tel./fax/e-mail   

Karlovonám.t30, 120 00 

Jméno  

Praha 2, tellfax: 257 317 313; mail: odbyt@aradioicz 

. 
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srlšra. 4. a 

Titul Cana Množství Cena pro naše Množství 
předplatitele 

CD ROM AR 1996 - 98 220,-- Kč 220,-- Kč 

1 11 CD ROM PE a KE ročník 1996,1997, 1998 po 290,-- Kč po 170,-- Kč 
CD ROM ročník 1999, 2000, 2001,2002 po 350,-- Kč po 220,-- Kč 

i le CD ROM ročník 2003, 2004, 2005 po 350,-- Kč po 220,-- Kč 

lit 
CD ROM ročník 2006 350,-- Kč 220,-- Kč 

g yi CD ROM rošnik 2007 350,-- Kč 220,-- Kč 
el it CD ROM ročník 2008 350,-- Kč 220,-- Kč 

1 it pg CD ROM rošnik 2009 (březen 2010) 350,-- Kč 220,-- Kč 
ovoAR ročník" 1952 - 1995 1650,-- Kč 1150,-- Kč 

,‘ 

/ 

14 

i 

Tituly prosím zasílat na adresu: 

Příjmení  

Adresa  

Organizace dopiní název firmy, IČO, 

Objednavku zašlete na adresu: Amaro spol. s r. o 

Jméno  

DIČ, Tel./fax/e-mail   

, Karlovo nám, 30, 120 00 Praha 2, tel.lfax: 257 317 313; e mail: odbyt@aradio.cz 

i ill   ?X___   no 
(//:..., r e 
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Sázka na jistotu 2 

Nedávno jsme si ukázali 
několik výrobků z dílny stálice 
na českém trhu, firmy Diame-
tral Praha. Výrobky této firmy 
můžeme zakoupit v prodej-

nách GM Electronic. 
Koupí získáme jistotu kvalit-
ního výrobku pro profesionály 
i náročné amatéry. Pokraču-
jeme v nabídce. 

HC-V140R50D, sklad. 
číslo 722-292 (obr. 1), cena 
Kč 12800,-, laboratorní zdroj 
s plynulou regulaci napětí 
v.rozsahu O až 40 V s ome-
zením výstupního proudu od 
0,1 do 10 A. Proud i napětí 
se odečítá na samostatných 
LED displejích. Šetrné spouš-
tění zajišťuje funkce SOFT — 

START. Stejně vyhlížející jsou 
zdroje s napětím O až 30 V, re-
gulovatelným max. proudem 
0,1 až 10 A, v černé barvě — 
HC-V130R50D-BL, skl. číslo 
722-146 a v šedé skříni HC-
V130R50D-GR, skl. číslo 722-
157. Jejich cena je Kč 11500,-. 

Ostatní vlastnosti jsou 

Pro potřeby 
vyššího prou-
dového odběru 
je vyráběn a na 
objednávku pro-
dáván v pro-
dejnách GM 
Electronic zdroj 
HC-0130R50D, 
skl. číslo 722-
323 (obr. 2). Jeho 

cena Kč 21000,- odpovídá 
schopnosti dodávat stabilizo-
vaný stejnosměrný proud s re-
gulovatelným omezením od 
0,1 do 20 A při nastavitelném 

napětí O až 30 V. I zde je po-
užit SOFT START. Zdroje jsou 
chlazeny automaticky spouš-
těným ventilátorem. 
Od zdrojů pro nejnároč-

nější použití se přesuneme 
k výrobkům pro základní vy-
bavení dílny profesionálního 
elektronika. Dvojitý labora-
torní zdroj HC-P130R51D-BL, 

skl. číslo 722-145 (obr. 3) je 
vybaven jedním regulovatel-
ným zdrojem stejnosměrného 
napětí O až 30 V s regulova-
telným omezením proudu 0,1 
až 4 A. Napětí a proud regu-
lovatelné části zdroje je indiko-
váno samostatnými LED dis-
pleji. V masivní kovové černé 
skříni je krom základního re-
gulovatelného zdroje zabu-
dován pevný stabilizovaný 
zdroj 5 V/3 A. Komu se nelíbí 
černá barva, má možnost zvo-
lit variantu v šedé barvě HC-
P130R51D-GR, skl. číslo 722-
152 (obr. 4). Cena obou vezí je 
Kč 5100,-. 

Pokud vyžadujeme sou-
časné použití dvou zdrojů, 
přitom potřebujeme ušet-
řit místo na pracovním stole 
a v neposlední řadě i poři-
zovací náklady, zakoupíme 
trojitý zdroj HC-P230R51D-
BL, skl. číslo 722-148 (obr. 5) 
v černé barvě, popřípadě verzi 
v barvě šedé HC-P230R51D-
GR, skl. číslo 722-149 (obr. 6). 
Za cenu Kč 8500,- získáme 
dva regulovatelně zdroje O až 
30 V s proudovým omezením 
0,1 až 4 A a jeden pevný stej-
nosměrný stabilizovaný zdroj 
5 V/3 A. I u těchto zdrojů je 
funkční SOFT — START. 

Obraťme list. Od výrobků 
převážně pro profesionály ve-
jděme do bastl chýše ryzích 
amatérů. Jistotou českého 
amatéra je využívání různých 
výrobků k jiným účelům, než 
byly původně určeny. Legen-
dou je například toaletní papír, 
posypaný popelem z cigarety, 
jako náhražka za jemný smir-
kový papír. Mimochodem, ni-
kde není zmínka o opačném 
využití, tedy o náhradě toalet-
ního papíru jemným smirko-
vým papírem. Teorie recipro-
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city zde nefunguje. Zato se 
nabízí různé netradiční vyu-

žití pro některé výrobky z pro-
dejen GM Electronic. Radioa-
matér — turista zná kupříkladu 
problem s hledáním, kam 
umístit menší portejblovou an-
ténu. Pokud je náročnější fo-
tograf, může si pořídit ma-
sivní hliníkový stativ STATIV 

obr. 5 

TRIPOD40, skl. číslo 759-013 
v ceně Kč 650,-. Stativ je sklá-
dací, vejde se do běžného ba-
tohu. Je vybaven stavitelnou 
hlavicí pro upevnění fotografic-
kého přístroje s níž si můžeme 
zvolit potřebný náklon. Lze jej 
nastavit až do provozní výšky 
165cm. Ve spodní části je 
opatřen kotvícím háčkem, lze 
jej tedy lankem zakotvit k pod-
kladu, například s pomoci sta-
nového kolíku. A co s tím? Vy-
zkoušeno jako nosič antén na I 
VKV i na CB. Přičemž je pro-

dáván i s brašnou a ve slože-
ném stavu je dlouhý 69 cm. Při 
své váze 1,7 kg zvládne zatí-

žení až 3,5 kg. Pro fotografa či 
kameramana ještě informace 
o dvou vodováhách na tomto 
stativu. 

Obdobně lze jako základnu 
pro provizorní upevnění menší 
antény využít podstavec od 

obr. 6 

ZTA 1028500 HALOGENOVÝ 
REFLEKTOR SE STOJANEM, 
skl. číslo 759-400. Tento re-
flektor s cenou Kč 670,- je 
využitelný nejen na stav-
bách. Každopádně často jej 
využíváme pilležitostně. Nu 
a v době, kdy nepiní svoji pů-
vodní funkci, nabízí se zužitko-
vat jeho stojan jako malou por-
tejblovou anténní základnu. 

K alternativnímu využití vy-
zývaji USB mikroskopy. V pro-
dejnách GM Electronic jsou 
k dispozici dva typy se sto-
jánkem a jeden typ ruční. 
Všechny jsou určeny k prohlí-
žení drobných předmětů, ke 
kontrole tištěných spojů, v kle-
notnictví. Ale nabízí se i alter-
nativní využití pro slabozraké 
občany, kteří se svou oční va-
dou nemohou číst běžnou li-
teraturu. Zde lze tyto mikro-
skopy využít jako čtecí nástroj 
ve spojení s počítačem. USB 
RUČNÍ MIKROSKOP, skl. 
číslo 759-312 (obr. 7) s cenou 
Kč 1999,- je určen k práci bez 
stojánku. Se stojánkem, ale 
i s možností využít pro práci 
v ruce a navíc s vypínatelným 
záznamem obrázků nebo vi-
dea se nabízí USB DIGITÁLNÍ 
MIKROSKOP UM012, skl. 
číslo 759-006, cena Kč 2020,-. 
Všechny ceny v tomto článku 
jsou včetně DPH. 

Těšíme se na vaši návštěvu 
webu www.gme.cz www.gme. 
sk a hlavně osobně na prodej-
nách GM Electronic v Praze 
Thámova 15, Brně Kolištš 9, 
Plzni Dominikánská 8, Ostravě 
28. října 254 a v Bratislavě 
Mlyské Nivy 58. Nově oteví-
ráme prodejnu také v Přerově, 
Náměstí Přerovského povstání 
1. Budete vítáni také na exter-
ních prodejích v rámci radioa-
matérských setkání. Například 
v sobotu 10. dubna dopoledne 
budeme prodávat ve Vizovi-
cích na Sokolovně jako sou-
část CB a AMA setkání Valaš-
ský Kotlík. 
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Dálkově řízená 
m eteostan ice 

Anemometr 

Pro měření rychlosti a směru vět-
ru byl upraven nefunkční anemometr 
dodávaný ke komerčním meteostani-
cím. Tento anemometr byl původně 
ovládán vnitřním řídicím obvodem, 
který dále komunikoval s centrálou 
pomocí 4vodičového připojeni tele-
fonním kabelem. Vnitřní elektronika 
(viz obr. 13) byla upravena a byl pou-
žit jen optický absolutní snímač 
a magnetický kontakt. Tyto části jsou 
vedeny přímo 8vodičovým krátkým 
kabelem do měřicí stanice. 

Měřici stanice 

Venkovní měřici stanice je reali-
zována jako malé zařízení ukryté v plas-
tové, vzduchově prodyšné krabičce. 
Čidlo pro měření hodnoty atmosféric-
kého tlaku je umístěno uvnitř krabič-
ky na DPS. Ostatní měřicí prvky jsou 
umístěny v těsné blízkosti stanice 
a propojeny kabelem. Kombinované 
čidlo teploty a relafivni vlhkosti vzdu-
chu je ukryto v radiačním štítu do-
mácí konstrukce, který zmenšuje 

Obr. 13. Použitý anemometr 
a upravená elektronika 

Martin Holain  

(Pokračování) 

chybu měření a zároveň chrání či-
dlo před nepříznivými klimatickými 
vlivy. 

Popis zapojení 

Kondenzátory Cl, C2 a krystal Ql 
tvoř( extern( oscilátor mikrokontrolé-
ru. Součástky C4 až C7 jsou blokova-
cí kondenzátory. Rezistory R2 a R3 
tvořl napěťový dälič pro měřeni nap& 
ti napájecí baterie. Napájení převod-
niku ND mikrokontroléru je filtrováno 
pomoci Li a C3. Extern( paměť EE-
PROM komunikuje s mikrokontrolé-
rem přes sběrnici PC. Bezdrátový 
modul komunikuje přes rozhraní SPI. 
Konektor K1 je určen pro připojeni 
bateriového napájení dvěma alkalic-
kými články. Konektor K2 slouží pro 
připojená programátoru mikrokontro-
léru. Externí čidlo SI-1171 je připojeno 
k DPS konektorem K3. Extern! ane-
mometr je připojen na konektor K4. 
Tlakové čidlo IC2 je zapojeno podle 
doporučení výrobce a jeho výstup je 
veden na vstup převodníku ND. Toto 
čidlo nedisponuje žádným režimem 
snížená spotřeby a jeho stálý odběr 

Obr. 15 
Koncepce 
venkovní 
měřici 
stanice 

by výrazně ovlivnil životnost baterie. 
Z tohoto důvodu je napájeno z portu 
mikrokontroléru a může být snadno 
ovládáno logickou úrovní na daném 
vývodu. 

Konstrukce 

Celé zařízen( je realizováno na 
jednostranné desce s plošnými spoji. 
Z důvodů malých rozměrů celého za-
řízení byly téměř všechny součástky 
použity v SMD provedeni. Všechny 
pasivní prvky jsou použity ve velikosti 
0805. Výjimku tvoři cívka Li ve veli-
kosti 1812 a th propojky ve velikosti 
1206. Jediným technicky näročnšj-
šim prvkem pro osazeni je obvod IC5 
v pouzdře VS0J20 s roztečí vývodů 
0,6 mm. Při použití kvalitního postu-
pu je však možné celou stanici zkon-
struovat v domácích podmínkách. 

Po osazeni je vhodné DPS vzhle-
dem k provozním podmínkám opatřit 
vrstvou ochranného laku. Celé zaří-
zeni je spolu s bateriemi umistäno 
v plastové krabičce. Kryt je nutné 
opatřit otvory pro zajištěni dostateč-
ného proudění vzduchu. 

Domácí centrála 

Domácí centrála byla navržena 
jako nástěnné zařízeni s velkým gra-
fickým displejem, šesti tlačítky a ro-
tačním kodérem. Zařízeni je napáje-
no z bezpečného síťového adaptéru 
a pro případ výpadku site je napájen( 
zálohováno Li-Ion akumulátory. Cen-
trála je dopiněna akustickou a optic-
kou LED signalizací. Vizuální návrh 
tohoto zařízení je na obr. 18. 

Obr. 14. 
Schema 
zapojení 

upraveného 
anemometru 
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Obr. 16. Schéma zapojeni měřici stanice 

Obr. 17. Elektronická část měřicí stanice a její umístěná v krabičce 

Popis zapojení 

Schéma zařízení bylo rozděleno 
na dvě části. Prvni, analogová napá-
jecí část je na obr. 19. Druhá, digitál-
ní část je na obr. 20. 

Analogová část slouží pro stabili-
zaci napájecích větvi přístroje a pro 
nabíjení vnitřního Li-Ion akumuláto-
ru. Stabilizátor 1010 zajišruje 5 V na-
pájeni všech obvodů digitální části 
kromě bezdrátového modulu. Ten je 
napájen z větve 3,3 V vytvořené sta-
bilizátorem 1011. 

Součástky Tl, T4, R3, R6, R7, 
R8, R10 a R13 umožňuji programové 
zapínání a yypInánl zařízeni. Při při-
pojeni napájecího napětí je tranzistor 
11 uzavírán pies rezistor R3. V prfpa-
clě stisku tlačítka S6 (obr. 21) je tran-
zistor 11 otevřen a do obvodu začíná 
protékat proud. Po naběhnuti progra-
mu mikrokontroléru je okamžité tran-
zistor přidržován v otevřeném stavu 
pomocí řídicího signálu PWR_SW, 
mikrokontrolér „drži sám sebe v za-
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Obr. 19. 
Schéma 
zapojeni 
domácí 
centrály 

- analogová 
část 

TO 13 100R 

BC856 R4 

GND 

 o 
 o 

O 

Q 1111111111 ; 

dat-P 

1. , 4. '  

o—cr i° 

TPTP2-23-4, C261 ;OE" 

*XI  

:O.Cf.ýct ti 3D9TOE'P4 in6 

t2112TP ari4 

E IM  «Uil°°°° 
ici2 581:1 leeh c4n ill‘x3 Erif 

1+14:1441T  

 64 — 
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Obr. 18. Vizuální návrh domácí 
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pnutém stavu. S isk tlačítka S6 je mi-
krokontrolérem snímán přes napěťo-
vý dělič tvořený rezistory R6 a R7. 
V případě delšího stisku a následné-
ho uvolněná lze programové vyřešit 
vypnutí obvodu nastavením signálu 
PWR_SW do log. 0. Tímto způso-
bem lze vypnout přístroj například 
v případě nizkého napájecího napětí 
vnitřních akumulátorů, které by moh-
lo velmi výrazně zkrátit jejich život-
nost. Zkratovací propojka SW slouží 
k zajištění trvalého napájení v průbě-
hu programováni mikrokontroléru. 
Přítomnost napájecího napětí je mik-
rokontrolérem detekována přes stabi-
lizátor se Zenerovou diodou D2 a re-
zistorem R2. 

Součástky 12, T3, C5, R1, R4, 
R5, R9, R10, R11, R14 a D4 tvoří na-
bíjecí obvod akumulátorů. Toto velmi 
známi a ověřené zapojení vychází 
z návrhu pana Miloše Zajíce [11], kte-
rý se zabývá konstrukcí modelářské 
elektroniky. Mezi hlavní výhody toho-
to obvodu patři konstrukční jednodu-
chost, spolehlivost a nízká cena pou-
žitých součástek. 

Jedná se o přesný zdroj napětí 
s proudovou regulací. Základem za-
pojeni je zdroj referenčního napětí 
VR1. Tranzistory T1 a T2 pracují jako 
stabilizátor proudu. Nabíjecí proud je 
dán odporem rezistoru R1. Vzhledem 
k velikosti celého zařízení a ztrátové-
mu výkonu, vznikajícímu na tranzis-
toru T3 během nabíjení, byl nabijecf 
proud nastaven na 100 mA. Dioda 
D4 zamezuje zpětnému vybíjeni aku-
mulátorů. Výstupní napěťový délič 
tvořený rezistory R11, R13 a trimrem 
P1 určuje velikost výstupního napiti. 
Pro piné nabití dvou Li-Ion článků 
je zapotřebí nastavit výstupní napiti 

na 8,40 V. Při nastavení nižšího vý 
stuprilho napětí nebude využita piná 
kapacita článků, ale díky tomu se vý-
razně prodlouži životnost článků. 

Hlavním problémem při nabíjeni 
Li-Ion akumulátorů je jejich přebijeni 
vlivem odlišných parametrů článků 
zapojených v sérii. Z tohoto důvodu 
byly do analogové části přidány ome-
zovače napitá pro každý článek. Ome-
zovač pro jeden článek je tvořen sou-
částkami R15, R17, R19, C9, VR2, 
D5 a T1. Tento obvod vychází opět 
z podobného zapojení pana Miloše 
Zajíce. Maximální výstupní napití ur-
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čuje pomè déliče R16 a R19. Pří-
padný rozdíl napětí je tepelně vyzá-
řen tranzistorem T5. Omezovač je 
k akumulátorům připojen zvláštním 
kabelem přes konektor SATZ. Napé-
ťový dělič R15 a R18 slouží k měření 
napětí akumulátorů mikrokontrolérem. 

Posledním zapojením analogové 
části je měnič napiti sestavený z 106, 
107, C7, C8, C10, C11, C12, C14. 
Tento měnič vytváři záporné napětí 
-10 V potřebné pro buzení displeje LCD. 

(Pokračování přišli) 

Obr. 20a. Deska s plošnými spoji domácí centrály - horn! strana 

.5V 

022 

11:10n 

27 



Dálkový ovladaš 
433 MHz 

Vladimir Anděl 

Pro přenos dvoustavového signálu zapnout/vypnout se dnes běž-
ně používá sériový přenos kódové kombinace, která zajistí mimo 
rozlišení přenášeného povelu též rozlišení různých zařízení pracu-
jících na společném kmitočtu. Pro amatérskou konstrukci lze pou-
žit i rozlišení povelů podle různých modulačních kmitočtů. Zapo-
jeni pracuje bez procesoru a oproti digitálnímu přenosu má větší 
dosah. Výhodou odlišného způsobu kódování je i jeho nezaměni-
telnost s cizími signály. 

Rádiový přenos 

Pásmo 433,92 MHz je bezlicenční 
a lze je používat zdarma na základě 
všeobecného oprávnění č. VO-R/10/ 
/03.2007-4. Vysílači prijimač musí mit 
homologaci, která zaručuje dodrženi 
požadavků všeobecného oprávnění. 
Mezi ně path zejména dodrženi vysí-
lacího kmitočtu a omezení vyzářené-
ho výkonu (EIRP) pod 10 mW, u přijí-
mače zpětné vyzařování do antény 

Běžně používané vysílací a přijíma-
cí moduly s dvoustavovou amplitudo-

XI 

X2 

vou modulaci (ASK) umožňuji použít 
modulační kmitočet do 2 kHz. K tomu 
je potřeba šířka pásma 4 kHz a dosa-
žitelná citlivost připmače by mohla být 
pod 0,3 pV Pro tak úzké pásmo by 
bylo potřeba kmitočet vysílače i přijí-
mače řídit teplotně kompenzovaným 
nebo termostatovaným krystalem a to 
by bylo drahé. levných vysílacích 
modulů se používá keramický rezoná-
tor s povrchovou akustickou vinou 
(SAW), který zajisti, že se kmitočet 
vysilače udrží v povoleném pásmu. 
Jednoduché přijímací moduly jsou 
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Obr. I. Vysílač dálkového ovládáni 

41 mm 
1 

Obr. 2 až 4. Deska s plošnými spoji 
vysílače DO (41 x 65 mm) a osazení 
desky klasickými součástkami a SMD 

•OE U2 .  

obvykle superreakční bud' též s SAW 
filtrem a s šířkou pásma asi 100 kHz, 
nebo selektivitu zajišťuje pouze jeden 
rezonanční obvod LC s šířkou pásma 
přes 1 MHz. Takový přijimač má citli-
vost okolo 3 pV a tomu odpovídá 
i menší dosah. 
Pásmo 433,92 MHz je sdíleno 

s radioamatéry, kteří je využívají před-
nostně a nemalí omezení vyzářené-
ho výkonu. Přijimač bez SAW filtru 
může být zahlcen signálem radio-
amatérského vysílače vysílajícího 
kdekoliv v amatérském pásmu 430 až 
440 MHz ze vzdálenosti až několika 
kilometrů. Proto tyto ovladače nelze 
používat v aplikacích, kdy by selhá-
ním spojeni mohla být ohrožena bez-
pečnost, nebo by mohla vzniknout 
materiální škoda. 

Použité kódováni 

Téměř všechny bezdrátové ovlada-
če dnes používajf sériový kód obsa-
hujicí identifikaci zařízeni a přenáše-
ný povel, případně i kontrolní součet. 
Umistěni procesoru v blízkosti přijíma-
če klade při návrhu plošného spoje 
velké nároky na odrušení. Zarušeni 
vstupu přijimače procesorem má za 
následek podstatné zkrácení dosahu. 
V popisovaném ovladači s přeno-

sem dvou stavů jsou použity dva mo-
dulační kmitočty, jeden pro zapnutí 
a druhý pro vypnutí. Signál se dekó-
duje tónovým detektorem s fázovým 
závěsem (PLL), který na rozdíl od pro-
cesoru neruší přijímač. Při použiti mo-
dulačních kmitočtů 230 a 330 Hz a šíř-
ce pásma PLL 10 % je za detektorem 
přijímače zpracována šířka pásma 
pouze 30 Hz a nevadl, když ph pře-
nosu několik period modulačního 
kmitočtu zanikne v šumu nebo v ru-
šeni. Tím se proti digitálnímu přeno-
su prodlouží dosah, neboť při digitál-
ním přenosu se každý bit musí přenést 
správně. 

Popis zapojeni 

Vysílač obsahuje modul Aurel TX-
SAW433, modulační kmitočet vytváří 
CMOS časovač. Stisknutím tlačítka 
S1 se zapne napájen( a modulační 
kmitočet (vyšší) určuje R1 a C2. Stisk-
nutfm tlačítka S2 se obvod napájí přes 
diodu 01 a modulační kmitočet (niž-
ší) určuje R1 a paralelní kombinace 
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Obr. 5. Zapojení půjimače DO 

Cl a C2. Kondenzátory Cl a C2 jsou 
pro lepši stabilitu modulačního kmi-
točtu fóliové. 

Smyčková vysílací anténa je vytvo-
řena na desce s plošnými spoji a je 
doladěna kondenzátorem C5. Vysíla-
cí modul mä povolený výkon 10 mW 
při napájení 5 S%, za těchto podmínek 

6 
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může pracovat se avrtvInným dipó-
lem. Vysílač v ovladači je napájen 
baterii 9 V a povolený výkon by pře-
kročil, avšak malá účinnost smyčko-
vé antény vyzářený výkon zmenši pod 
povolenou úroveň. 

Přijímač obsahuje modul Aurel RX 
BC-NBK433. Přijímací anténa je spi-

Obr. 6 Deska s planými spoji př/jímače DO (69,5 x 105 mm) 

2 X 

rálova, zkrácený štvrtvInný dipól. Je 
navinuta drátem o průměru 1 mm 
dlouhým 17 cm, průměr spirály je 
25 mm a výška 30 mm. Anténa je 
umístěna v krabičce přijimače. 
Z přijímače je vyveden analogový 

výstup (označený jako TEST), což je 
pro zpracování v PLL výhodné. PLL 
dokáže zpracovat i zašuměný signal, 
který je pod prahovou úrovní výstup-
niho tvarovacího obvodu přijímače. 

Střed pásma synchronizace PLL je 
určen kmitočtem volně běžícího osci-
látoru bez vstupního signálu. Podle 
okamžitého stavu výstupu je kmitočet 
určen kondenzátorem C9 nebo souč-
tem C9 a C10 v kombinaci s R4 a trim-
rem R8. Naladit PLL je možné nejlépe 
pomoci čitače, porovnáním modulač-
ního kmitočtu vysílače a volné běží-
cího oscilátoru PLL při vypnutém vy-
sílači. Bez čitače je možné oba 
kmitočty porovnat i sluchem, připoje-
ním vstupu nf zesilovače přes rezis-
tor 10 MU. Nastavuje se kompromis, 
minimální odchylka u obou modulač-
ních kmitočtů. 

Aby se indikace zachycení PLL ne-
spouštěla šumem, byla hystereze vý-
stupu zvětšena rezistorem R3. Proto-
že strmost výstupního signálu je pro 
ovládání klopného obvodu nedostateš-

Obr. 7 a 8. 
Rozmístěná 
součástek na 

desce prijimače 
DO. Vlevo 
součástky 

pájené z horní 
strany desky, 

vpravo SMD ze 
strany spojů 
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nä a během zachyceni PLL někdy do-
chází k vícenásobnému zakmitnuti, je 
na výstupu filtr R10, 015 a časovač 
U3 ve funkci tvarovacího obvodu. 

Hranou signálu je preklápén klop-
ný obvod U4. Jeho výstup ovládá relé 
a současně přepiná kmitočet oscilá-
toru PLL tak, že PLL je citlivý na opač-
né tlačítko vysílače, než které bylo 
právě stisknuto. Po zapnutí je klopny 
obvod vynulován obvodem R6, C11. 

Výstupní relé může ovládat napětí 
230 V. Na desce je misto i pro varis-
tor pro odrušeni kontaktu relé při spí-
náni indukční zátěže, použit lze např. 
typ ERZCO7DK431. Na desce jsou 
bezšroubové svorky, obě šňůry jsou 
uchyceny v kabelových vývodkách. 
Ochranný vodič šňůr není na desku 
vyveden, musí být propájen a spoj 
chráněn smršfivou bužirkou. 

Pokud přijimač napájíme napitím 
12 V a spínáme male napětí, neosa-
zujeme transformátor a místo svorek 
lze přívody zapájet přímo do desky 
s plošnými spoji. Pro napájeni střída-
vým napětím 12 V připojíme zdroj na 
plošky X4 a X5, použijeme-li stejno-
směrné napájecí nape( 12 V, přive-
deme ho přímo na kondenzátor 012. 
Svorky jsou při spínáni síťového na-
pětí vhodné i z hlediska bezpečnosti. 
Podle možnosti též lankové vodiče 
zakončíme lisovacími dutinkami. 

Pokud použijeme přijímač pro spí-
nání 230 V a máme doma vyleptanou 
desku s plošnými spoji, dbáme na dů-
kladné odleptárd izolační mezery mezi 
sírovou a oddělenou částí. Desku po 
osazení nalakujeme izolačním lakem, 
odleptaný povrch snadno chytá nečis-
toty. Při oživování přijImače nepoužívá-
me napájení 230 V, ale zdroj napětí 12 V 
připojíme přímo na 012. 

Mechanická konstrukce 

Vysílač je umístěn v krabičce KP35B. 
Krabička je sice větší, ale je to ještě 
kapesní formát. Nejvíce mista zabírá 
smyčková anténa a baterie. Zmenšení 
vysílače by bylo možné, ale na úkor 
dosahu nebo životnosti baterie. 
Z krabičky je vyštípnutý prostřední 

nálitek pro šroub a krabička je slepe-
na sekundovým lepidlem. Deska 
s plošnými spoji je na 5 mm vysokých 
plastových sloupcích KDR5. Sloupky 
jsou nejprve sekundovým lepidlem při-
lepeny k desce a po přesném ustave-
ní tlačítek pod díry v horním dílu kra-
bičky je celek přilepen ke spodní 
polovině krabičky. Pro vrtání děr pro 
tlačítka v horním dílu krabičky je mož-
né použít jako šablonu neosazenou 
desku. V mistě středů tlačítek jsou 
v desce díry, podle kterých předvrtá-
me díry pro tlačítka. Aby se vrták 
malými otvory spolehlivě vedl, je 
vhodné díry převrtávat postupně např. 
průměrem 2,5 a nakonec 9,5 mm. Pro 
vrtán( plastu je potřeba použít ostré, 
pokud možno nové vrtáky. 

Baterie 9 V se do krabičky nevejde, 
proto jsem z ní odstranil kovový obal. 
Mezi baterii a desku je vhodné do kra-
bičky vlepit plastovou přepážku. 

Přívody lze k baterii připájet s po-
moo( tavidla na nikl nebo tavidla Fl. 
Použijeme alkalickou baterii, mä male 
samovybgeni a při občasném použí-
vání vydrží až několik let. Při případ-
ne výměně baterie stačí krabičku leh-
ce pomačkat ve svěráku a lepidlo 
povoll. 

Přijímač je umístěn v krabičce U-
Zl. Ze strany součástek jsou na des-
ce tři drátové propojky . Nejvíce mista 
na desce zabírá uzemněná plocha, 
která slouží jako protiváha k anténě. 
Začátek spirálové antény je v deice 
alespoň 10 mm zahnutý a připájený 
k plošnému spoji. Pokud by byl pou-
ze prostrčený dírou, snadno by se vy-
lomil. 

Deska s plošnými spoji je polože-
na na dno krabičky a přilepena tav-
ným lepidlem. Vývodky byly v proto-
typu zbytečně daleko od konce 
krabičky, proto bylo nutné desku 
zmenšit. Větší plocha zvětší dosah 
spojeni. LED 02 signalizující sepnutí 
je umistena na krabičce. 

Zkušenosti s provozem 

Ovladač funguje na volnem pro-
stranství na vzdálenost 100 m a za 
dobu provozu ani jednou samovol-
ně falešně nepřepnul. Pokud by bylo 
potřeba zvětšit dosah ovladače, je to 
možné použitím přijimače s lepší cit-
livostí, nejlépe superhetu. Např. OH-
mač Aurel RX-4MM5 (dostupný 
v TME) má o 17 dB větši citlivost než 
RX BC-NBK 433. Pro některé přijíma-
če je potřeba změnit plošný spoj. 

Dosah lze též zvětšit lepší přijíma-
cí anténou, čtvrtvInným dipelem nebo 
pro velký dosah směrovou. S kapes-
ním ovladačem tak lze získat dosah 
při prime viditelnosti až několik kilo-
metrů. Zvětšováni dosahu použitím 
směrové antény u vysílače nebo zvy-
šováním jeho výkonu je nepřípustné. 

Seznam součástek 

Vysílač: 

R1 220 kn, SMD 1206 
R2 2,2 kn, SMD 1206 
Cl 4,7 nF, CF1 
02 10 nF, CF1 
03, C4 100 nF, SMD 1206 
C5 15 pF, SMD 1206 
D1 BAT42 SMD 
Ul CM555 SMD 
U2 Aurel TX SAW433 
Si, S2 DT6 žluté 
krabička KP35B 
4x distančni sloupek KDR5 

Přijímač: 

R1 10 kn, SMD 1206 
R3, R6, R10 1 Mn, SMD 1206 

R4 
R5, R7 
R8 
R9 
Cl, 02, 
C3, C4 
05, C11, 
C15, C16 
C9 
C10 
C12 
014 
C6 
C7 
C13 
D1 
D2 

D3 
G1 
Tl, 12 
Ul 
U2 
U3 
U4 
U5 
RE1 
TR1 

30 kn, SMD 1206 
2,2 kn, SMD 1206 
5 kn, trimr PT6H 
22 n, SMD 1206 

10 nF, SMD 1206 

100 nF, SMD 1206 
100 nF, CF1 
47 nF, CF1 
470 pF/35 V 
1 pF, SMD 1206 
4,7 pF/10 V, SMD A 
2,2 pF/16 V, SMD B 
47 pF/10 V, SMD C 
LED, SMD 1206 
LED 5 mm + objímka 
pro LED (mimo desku) 
1N4148 SMD 
B250C1000 OIL 
BSS138 
Aurel RX BC-NBK 433 
LM567 OIL 
CM555 SMD 
4013 SMD 
78L05 
relé F4061-12 
transformátor 230 V/12 V, 
typ TRHEI019 

3x svorka WAG0256-401 + lx bočni-
ce WAG0256-100 
krabička U-Zl (GME) 
2 ks vývodka PG7 nebo F0603AG-12SR 

Obr 9. Vnitřní provedení vysílače 

Obr 10. Vnitřní provedená přijímače 
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Symetrické anténní tunery 
Miroslav Šperlin, OK2BUH 

Jednou probíhala na pásmu debata o tom, že radioamatéři kdysi používali 
dvojlampovky a výkon 10 wattů a dělali celý svět. Dnes máme superpřijimače 
a kilowatty a nikam se nedovoláme. Já jsem k tomu z leg race dodal: „Amatérům 
se přestalo dařit od té doby, co objevili koaxiál." Myslel jsem to spíš jako vtip, 
ale když se trochu zamyslíme, tak něco pravdy na tom možná bude. V článku 
budu trochu „teoretizovat", ale matematické vzorce budu raději popisovat slovy, 
protože vím, že je většina čtenářů stejně přeskakuje. 

Systémy napájení antény 

Způsoby napájeni antény můžeme 
rozdělit na symetrické a nesymetrické, to 
asi všichni znaji. K nesymetrickému na-
pájeni používáme koaxiálni kabely, syme-
trické lze realizovat pomocí „žebříčku' 
s rozpérkami z izolantu nebo pomoci spe-
ciá Inich dvojlinek. Oba tyto způsoby byly 
vymyšleny proto, aby napájecí vedení ne-
vyzařovalo. Napiti i proudy jsou v kaž-
dém ze dvou vodičů vedenl opačné a vy-
zařováni se vyruší. Platí to nejen pro 
dvojlinku, ale i pro koaxiální kabel. Ne-
nechte se mýlit tím, že je vnějšt plášf ko-
axiálního kabelu uzemněn. I u koaxiálního 
kabelu platí podmínka rovnosti proudů ve 
vnitřnim vodiči i opletení, jinak by vyzařo-
val magnetické pole. Typický příklad je 
magnetická anténa zhotovená z koaxiální-
ho kabelu, kde plášť je sice uzemněn, ale 
protože jím neprotéká opačný proud, tak 
vnitřni vodič vyzařuje i přes opletení. Vět-
šinou se tvrdí, že koaxiální kabel vyzařuje 
kvůli plášťovým proudům. Bude ale vyza-
řovat i v opačném případě, když proud 
v plášti je nižší než proud středního vodi-
če, např. při připojeni vertikálu bez radiálá. 
To jsme ale odbočili, v dalším textu se bu-
deme věnovat symetrickým napáječům. 

Způsob napájení dále dělíme na pro-
voz s postupnou vinou a se stojatou vl-
nou. U postupné viny říkáme, že vedeni 
je „hladké", tzn. že se na něm netvoří 
žádné kmitny napětí ani proudu. Proud 
i napěti jsou ve všech bodech vedení 
stejné, impedance je rovněž po celé délce 
stejná a odpovídá charakteristické (vino-
vé) impedanci vedeni. Poměr stojatých 
yin (PSV) je 1:1, tzn. že žádná stojatá 
vina se na vedení nevyskytuje. Tento 
efekt nastane v jediném případě - když 
se impedance zátéže přesně shoduje 
s charakteristickou impedanci vedení. 

Druhý způsob je napájeni stojatou vl-
nou. Takové vedeni nazýváme ‚rozvině-
ně', vytvoří se na něm kmitny proudu 
i napšti, které budou tim větší, čím větší 
je rozdí I zatěžovací impedance od vinové 
impedance vedení. Impedance již nebude 
stejná po celé deice vedeni, v kmitnách 
proudu bude nižší a v kmitnách napětí 
vyšší než charakteristická, ale bude čistě 
reálná, nezatižená reaktanci. Naopak 
mezi kmitnami se reaktance objevi. Mů-
žeme si zapamatovat, že pokud bude nad 
námi (směrem k anténě) kmitna proudu, 
tak reaktance bude kladná (indukční); po-
kud bude nejbližší kmitna nad námi napě-
tová, tak reaktance bude záporná (kapa-
citní). Pokud se ale nacházíme přímo 
v kmitnš, tak reaktance bude nulová. Do 
rozviněného vedení můžeme „vstoupit" 
pomocí tuneru v kterémkoliv bodě, ale 
měli bychom tuto teorii dokonale znát, 
abychom zvolili vhodné zapojení a kom-

ponenty tuneru. Pokud např. máme kon-
denzátory s malými mezerami, tak se ur-
čitě budeme vyhýbat napěťovým kmit-
nám. S některými typy tunerú se naopak 
musí me vyhnout kmitnám proudovým 
nebo přiliš velkým reaktancím. 

Tak a teď to nejdůležitéjšk Žebříček 
nebo dvojlinka se hodí pro oba způsoby 
napájeni, postupnou i stojatou vinou. Ale 
koaxiální kabel je vymyšlen jen pro tu po-
stupnou, a pokud bychom jej nutili do pro-
vozu se stojatou vinou, tak se nám zle od-
vdéči příšernou zträtou. Jak bychom ho 
mohli nutit do stojaté viny? Třeba tím, že 
jednopásmovou anténu „přetahujeme" tu-
nerem na jiní pásmo (myšleno tunerem 
dole). Dokonce už je lehký zločin přetaho-
vat z 3,5 na 3,8 MHz. Stejnou anténu se 
žebříkem ale můžeme přetahovat, kam se 
nám zlíbí, protože žebřiku stojatá Vlna 
nevadí. 

Přiklad č. 1: Máme dipól 2x 20,5 m 
ve výšce 14 m. Na frekvenci 3,5 MHz je 
přesně v rezonanci a impedance na jeho 
svorkách je 50 Q. Délka napáječe je 
30 m. Při použiti koaxiálniho kabelu bude 
PSV 1:1, při použití „americké dvojlinky 
bude na ní PSV 1:9. Přesto bude ztráta 
dvojlinky menši. Ze 100 W se nám ztratí: 

na koax. kabelu RG58 13,8 W, 
na koax. kabelu R0213 7,9 W, 
na dvojlince 450 Q 4 W, 
na žebříku 600 f2 3,7 W. 

Teď anténu přetáhneme tunerem na 
frekvenci 3,8 MHz. Impedance na svor-
kách antény se změní na 73 +j164 Q. 
Ztráta nyní bude: 

na koax. kabelu RG58 39 W, 
na koax. kabelu RG213 26,5 W, 
na dvojlince 450 Q 3,5 W. 
na žebříku 600 Q 2,9 W. 
Samozřejmě ve všech případech je 

PSV na konektoru vysílače dotaženo tu-
nerem na 1:1 a tuner je uvažován jako 
bezeztrátový. 

Příklad č. 2: Nyní tuto anténu přetáh-
neme tunerem na 7 MHz. Z antény se 
stane celovInný dipól a impedance na 
jeho svorkách bude 4500 a S koax. ka-
belem už to moc vysílat nebude. Ztráty: 

koax. kabel RG58 89,8 W. 
koax. kabel RG213 83,4 W. 
dvojlinka 450 Q 7,9 W, 
žebřík 600 Q 4,3 W. 

Příklad č. 3: Do třetice anténu přetáh-
neme na 28,5 MHz. Impedance bude 
2677 +j268 Q. Ztráty. 

koax. kabel RG58 92,4 W, 
koax. kabel RG213 87,1 W, 
dvojlinka 450 Q 9,4 W, 
žebřík 600 f2 5,2 W. 

Ztráty byly počitány programem TLD 
(Transmissions Line Details). 

Tak už chápete, proč se staff amatéři 
tak dovolávali? A nepotřebovali žádný 
PSV-metr, stačila jim doutnavka a žárov-
ka. Tim nechci nikoho nabádat, aby utrhal 
všechny koaxiální kabely a věnoval je 
manželce na věšení prádla. U otočných 
směrovek má koaxiální kabel své výhody, 
ale máme při jejich konstrukci docela svá-
zané ruce neustálým hlídáním 50 f2, 
mnohdy i na úkor jiných vlastnosti. 

Tak dobře, už jsi nás přesvědčil a všich-
ni máme natahané antény se žebříčky, 
ale co dál? Můžeme je připojit k obyčejné-
mu tuneru, tzn. jeden drát na „živý" vývod 
tuneru a druhý drát na zem? Nebude jed-
na polovina dipólu mrtvá? No, úpiné mrt-
vá nebude, protože vf energie se bude 
přenášet vzájemnou vazbou mezi vodiči, 
a to dokonce se správnou protifázi, ale 
v každém případě ta uzemněná polovina 
dipólu bude vyzařovat méně a navíc za-
čne zářit svod, jak to vidíme na obr. 1. Si-
tuace je simulována v programu MMANA. 

Obr 1. 

Bude to podobná chyba, jako když ně-
kdo napájí symetrický dipól koaxiálním 
kabelem bez balunu; anténa bude šilhat 
Většina amatérů řekne: „Šilhání mi neva-
di, ať si to šilhá, a vertikální vyzařováni 
napáječe mi pomůže na DXy". Ani mně 
by šilhání nevadilo, kdybych neznal další 
strašné důsledky. Pokud by TRX stál na 
dokonalé zemi, tzn. na síti radiálů, tak je 
vše OK, bude to jen šilhat. Ale v běžném 
bytě nikdy nemáme dokonalou zem. 
Proudy se nezastaví na kostře TRX, ale 
budou pokračovat po vedeni sitě a doslo-
va se ‚roztahají" po celém sídlišti. Nepo-
může žádné uzemněni, to není zem, ale 
jen „drát do země" a udělá jen jakýsi boč-
nik, který situaci nepatrně zlepší. Taková 
antena bude na vysíláni až o 5 dB slabší 
a co je ještě horší, natahá do přijímače 
veškeré rušeni z celého sidlištš. Na 
obr. 1 jsme ale měli štěstí, že jsme se 
s bodem napájení trefili do kmitny proudu. 
Co se ale stane, když se trefí me do kmit-
ny napěti (obr. 2)? 

Obr 2. 

Hrůza, zde už je pravá strana dipólu 
úpiné „mrtvá" a celé se to chová jen jako 
L-anténa. Takže vidíme, že tudy cesta ne-
vede a bez symetrického tuneru se neo-
bejdeme. 
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Symetrické tunery 
„pravé" a „nepravé" 

Za „nepravý" symetrický tuner pova-
žujeme tuner nesymetrický, který je nu-
ceně symetrizován na výstupu balunem. 
Takto je konstruováno hodně továrních 
tunerü. Budou pracovat dobře jen za urči-
tých okolnosti, jak uvidíme dale. Plnohod-
notné „pray? tunery jsou symetrické již 
svou konstrukci a udrži svou symetrii 
v širokém rozsahu impedanci. 

Symetrizace balunem 

Jenom proboha ne balunem 1:9! To 
často slyším na pásmu a způsobuje mi to 
infarktové stavy: ‚Koaxiál má SOD a dvoj-
linka 450 R, tak tam přece patří balun 
1:9, ne?" To je hluboké nepochopeni prin-
cipu laděného napáječe se stojatou vinou. 
Ten může nabývat různých roztodivných 
impedancí, ale nikdy ne svoji vlastni. Té 
se bude vyhýbat jako čert kfizi", protože 
vlastně opisujeme kružnici na Smithově 
diagramu a 450 (2 bude v jejím středu. 
S tim balunem by to šlo v jedinäm pripa-
dš — kdyby i anténa měla 450 Q. Potom 
by to ale nebylo napájeni stojatou vinou, 
ale postupnou. Pokud teda už nějaký ba-
lun, tak proudový 1:1, jak uvidíme dale. 

Smithey diagram na obr. 3 je normo-
vaný pro impedanci 450 12, tzn. že tato 
impedance tvori jeho střed. Kružnice 
představuje množinu impedancl, které se 
mohou vyskytnout na dvojlince 450 Q, 
která je zatížena na svém konci odporem 
50 Q. Na obrázku je vlevo vyznačena 
kmitna proudu s impedanci 50 0, vpravo 
kmitna napiti s impedanci 4050 Q. Jsou 
zde ještě vyznačena dvě místa, kde se 
sice nachází rezistance 450 R, ale zatíže-
ná silnou reaktanci 1090 Q. Všechny im-
pedance na obvodu kruhu mají jednu 
společnou vlastnost: Vůči *love impe-
danci dvojlinky mají PSV = 1:9. Je tedy 
zřejmé, že jediné místo, kde by se mohl 
připojit nějaký balun, je kmitna proudu, 
a balun by musel mít převod 1:1. Pokud 
nejsme příliš „cimprlicht tak řekněme, že 
oblast ne příliš vzdálená od kmitny prou-
du bude vhodná pro připojení balunu. Jak 

Obr. 3. 

moc vzdálená, záleží na kvalitě izolace, 
reaktanci balunu a osobní odvaze. 

Na obr. 4 yid' me „černou skřínku" 
a v podstatě nás nezajímá, co je uvnitř. 
Do skPléky vedou th vodiče. Proudy I/ 
a 12 jsou proudy vzájemně opačné, před-
stavujici napáječ antény. Proud 13 uniká 
do země. Kirchhoffovy zákony platí i pro 
vf proudy. První Kirchhoffův zákon praví, 
že součet proudů tekoucích do uzlu se 
rovná součtu proudů z uzlu vytékajících. 
Pokud tedy jakýmkoliv způsobem zebra-
nime téci proudu 13, tak je zřejmé, že 
proudy Il a 12 musí být stejně velké 
a vzájemně opačného směru. Timto způ-
sobem bychom tedy dosáhli dokonalé sy-
metrie i při použití nesymetrického tune-
ru. Podaří se nám to? Částečně ano, 
v některých připadech. Vysvětlíme si to. 

11 

Obr. 4. 

1+ 02 

Hodně továrních tunerů je zapojeno 
jako nesymetrický T-článek a přitom mají 
nesymetricky i symetricky výstup. Použí-
vají symetrizaci balunem, který je větši-
nou proudový 1:1, někdy bývá i napěťový 
4:1. Zapojeni takového tuneru vidíme na 
obr. 5: 

Balun vlastne vynucuje symetrii, svojí 
reaktanci potlacuje soufázovä (common 
mode) proudy, a kdyby v jedné větvi tekl 
větš1 proud, tak ho transformuje s opač-
nou fázi do druhé větve. U balunů platí 

pravidlo čtyřnásobku, 
tzn. že jejich indukční 
reaktance musi být mi-
nimálně čtyřnásobná 
než impedance, na kte-
ré pracuji. Zde máme 
však nároky vyšěi. Po-
kud „přežijeme" nesy-
metrii 10 %, tak by 
reaktance měla být de-
setinásobná. Pokud si 
dame pozor a nebude-
me se na žebříčku při-

Diskuse 
o Mini-Whipu 

Do diskuse o anté-
ně Mini-Whip (PE 
11/09, PE 1 a 2/10) 
jsme dostali opět 
několik zajímavých 
příspěvků, proto se 
k Mini-Whipu ještě 
vrátíme. 

lig vzdalovat od kmitny proudu, tak bude 
tento tuner pracovat dobře. Běda se však 
přiblížit k napěťové kmitně. U žebřičku 
600 a na jehož konci bude 50ohmový di-
IDOL bude impedance v kmitnách napětí 
7200 Q. Každý vodič proti zemi tedy má 
3600 C2 a reaktance balunu by musela být 
36 00012. Na první pohled vidíme' že ta-
kový balun je nerealizovatelný. I kdyby se 
nám podařilo dosáhnout potřebnou in-
dukčnost, tak při tom počtu závitů by 
zase jejich vzájemná kapacita byla neú-
nosná, nehledě k tomu. že by to nevydržel 
napěrovš. Tento typ tuneru se tedy hodí 
pro provoz postupnou vinou (např. sklá-
daný dire napájený 3con dvojlinkou) 
nebo i pro provoz stojatou vinou, ale jen 
v blízkosti kmiten proudu. Ph vicepásmo-
vem provozu je ale obtilné ty kmitny uhli-
dat, protože na každém pásmu budou jin-
de. Některé firmy používají ve svých 
tunerech proudové baluny a jiné firmy na-
pěťové. Který je lepší? Kdybych já byl vý-
robce, tak bych určitě použil proudový; 
pokud má dobrou izolaci, tak přežije 
i kmitnu napětí. Sice nebude stačit svou 
reaktanci a přestane symetrizovat, ale ně-
jak vysílat to bude a zákazník bude spo-
kojený. Kdybych použil napěťový, tak ten 
v kmitni napětí vybuchne a budou rekla-
mace. Co když to celí otočíme a ten ba-
lun dáme na vstup a tuner odizolujeme od 
země? Situace se příliš nezmění, opět to 
bude použitelné jen v kmitnách proudu. 
Přesto tento způsob s oblibou používám 
na ,portejblu'. Tuner dám na dvě cihly 
a koaxiální kabel vedoucí k transceiveru 
namotám na kus feritu. Funguje to dobře, 
ale považuji to za „nouzovku". A co když 
dáme na vstup tuneru napěťový balun? 
Zkusíme si to namalovat (obr. 6): 

Cl 

Zde odpadá problem s reaktanci, pro-
tole balun trvale pracuje na impedanci 
50 Q. Takový balun s převodem 1:1 není 
problem vyrobit tak, aby pracoval na 
všech KV pásmech. V kmitnách proudu 
opět nebude žádný probläm. Jak se to ale 
bude chovat v kmitnách napětí? Horní 
zdířka jev pořádku, na balun se dostane 
impedance již přetransformovaná LC čle-
nem. Spodní zdiřka ale jde na balun pří-
mo a izolace mezi ,primärem' a ,sekundä-
rem' bude namáhaná vysokým napětím. 
Pokud bude kvalitní teflonová, tak by to 
mohla vydržet. Máme zde ale další pro-
blem: kapacita mezi vinutím. Ta bývá 
u klasického balunu, vinutého dvěma drá-
ty současně, dost velká, řádově desítky 
pF. To je špatné, kapacitní reaktance na 
vyšších pásmech bude řádově jen stovky 
ohmů, to při vysoké impedanci vedeni 
v kmitně napití dokonale „rozhodi" syme-
trii. S timto tunerem se tedy můžeme tro-
chu přiblížit ke kmitni napětí jen na dol-
nich pásmech, na těch horních musíme 
opět poslušně utíkat ke kmitnám proudu. 
Na určité řešeni přišel Frits, PAOFRI, 
a nazval ho S-match, O něm pinta. 

(Pokračováni) 
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AMATÉRSKÝ EEG (2) 
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. ovládání 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 (dokončení z minulého čísla). 

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

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

ELIMINIW 
Building an EEG at horn 

with the OpenEEG prerea 

4,4,0penEE vszkg a opurwrg sot EG for the t irr of elusorIgenet 

ruch. K vyhodnocení a zobrazeni fska-
ných signálů pak slouži standardní po-
čítač a potřebný software. Tento článek 
pouze popisuje projekt OpenEEG, který 
se rozvíji a je volné dostupný na Inter-
netu. Ani autor ani redakce tento přístroj 
nestavěli. 
V minulém čísle jste se seznámili 

se zapojením a funkcí analogové a di-
gitální desky jednoduchého modular-
n í ho EEG. Na webových stránkách 
projektu jsou k dispozici všechny pod-
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Analogová deska pro dva kanály EEG 

klady pro výrobu desky s plošnými spoji 
i její osazení součástkami. Deska má 
oboustranné plošné spoje a k osazeni 
jsou použity vesměs klasické součástky 
(tedy nikoliv SMD). Desky s plošnými 
spoji ale i oživené osazené desky lze 
koupit i hotové - dodává je bulharská 
firma Ořimex(www.ořimex.com). Za ce-
nu 125 € prodává obě desky (analogo-
vou i digitální) jako sadu (obě neosaze-
né desky s plošnými spoji stojí 18 €). 

Postup 

Na stránkách projektu je velmi pře-
hledný popis postupu při konstrukci 
EEG a jeho uváděni do chodu a testo-
yard. Lze ho shrnout přibližné do násle-
dujících kroků: 

1 - mentální příprava. Přečtěte si 
základní informace o EEG všeobecně, 
o tomto projektu konkrétně, zvažte 
svoje schopnosti pokud jde o stavbu 
uvedení do chodu, shromažděte si 

všechny dostupné materiály. 

2 - praktická příprava. Vyrobte si 
nebo zakupte desky s plošnými spoji, 
podle seznamů nakupte součástky, 
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Propojen1 analogové a digitální desky pro-
jektu EEG, vývody desek a připojení sníma-
cích elektrod. Analogová deska must být 
v samostatném uzemnéném kovovém stín/-
cim krytu. K připojení elektrod lze použit 
kvalitní tenký mikrofonni stinšný kablik. 
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Webové stránky firmy Olimex, kde lze zakoupit osazené i neosazené desky pro EEG 

Digitální deska pro popisovaný EEG 

popř. zakupte již osazené desky (Oh-
mex). Zvolte vhodnou skříňku a stínicí 
kryt pro analogovou desku, opatřete ko-
nektory a propojovací kabely. 

3- příprava elektrod. Elektrody si 
buď vlastnoručně vyrobíte (viz dale), 
nebo zakoupíte. 

4- realizace. Osadle desky s ploš-
nými spoji, zabudujte je do krytu a do 
skříňky, propojte s konektory a mezi 
sebou. 

5 - testování, kalibrace. Podle 
návodu zkontrolujte zapojeni, napájecí 
napětí, naprogramujte mikroprocesor 
(pokud jste nekoupili hotovou desku), 
doporučeným softwarem otestujte vše-
chno co jde. Připojte elektrody a nastav-
te zesilovače. 

6-software. Prohlédněte si a pros-
tudujte různý doporučovaný software 
k zobrazování snímaných vin a jejich 
vyhodnocování popř. měřeni... 

Pfiklad krytu na OpenEEG 

Elektrody 

Elektrody jsou snimaci kontakty, 
které si musíte dát na hlavu (na určitá 
místa), abyste mohli snímat mozkové 
proudy (viny). Pro každý kanál jsou za-
potřebí dvě elektrody, protože zesilo-
vače vyhodnocují rozdflový signal mezi 
dvěma misty, aby se vyrušily nežádoucí 
extern( rušivé signály. 

Jsou dva základní typy elektrod - 
pasivní a aktivní. Pasivnf elektrody tvoři 
pouze kontakt a neobsahují žádné elek-
tronické obvody; místo, kde jsou přilo-
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ženy k hlavě, se obvykle upravuje tak 
aby byl kontakt co nejkvalitnější (vodivé 
pasty ap.). Elektrodami snfmany signál 
se přivádt kabelem do zesilovače. Aktiv-
ní elektrody mají vestavěné elektronic-
ké obvody, které hned u zdroje (na hla-
vě) zesilují signál a zvyšují jeho kvali-
tu. Není take nutné upravovat místo na 
hlavě pro jejich připojení. 

Pasivní elektrody používají ke zlep-
šeni kontaktu s kůži male houbičky na-
sáknuté solným roztokem nebo různé 
pasty a gely. Přívodní kabely musí mit 
dobré stink( a neměly by být delší než 
1,5 m. Převážná část kabelu k páru 
elektrod může být společná v jednom 
stíněni a rozdvojí se až v poslední části. 
Příklad amatérsky vyrobených elektrod 
včetně držáku na hlavu je na následu-
jícím obrázku. 

Příklad konstrukce pasivních elektrod EEG 
— nosnou cast [vat pásek na stažení vlasů 
nemocničních sester, elektrody jsou vyrobe-
ny z běžných konektorů cinch a na snímací 
kontakt je nasunuta molitanova vločka z mi-
niaturních sluchátek (Spuntů) napuštěná 
solným roztokem 

Různé náměty jsou na stránkách 
projektu a je užitečné si pročíst take 
diskuzní fóra a zkušenosti lidi s různými 
typy elektrod. 

Aktivní elektrody mají zabudovaný 
zesilovač obvykle s jednotkovým zesi-
lenlm přímo u kontaktu elektrody. Vý-
razně se tak zvýší odstup signálu od 
šumu a rušení a signál se převede na 
nízkou impedanci, což omezí vliv další-
ho rušení při přenosu do zesilovače 
EEG. Lze použít i více tenkých kontaktů 
současně, které snáze proniknou skrze 
vlasy a dostanou se až na kůži. Na ho-
lou kůži (např. na čele)se zase poutf-
vaji stříbrné destičky. Příklady kon-
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Příklad zapojeni aktivní elektrody 

strukce jsou na následujících obráz-
cích. Podrobné návody včetně fotograflí 
na několik různých konstrukci elektrod 
najdete v rámci projektu na stránce 
http://openeeg.sourceforge.net/doc/ 
hw/ae.html. 

Příklady konstrukce aktivních elektrod EEG 

A 
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fl 
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Umístění elektrod v systému 10-20 

Umístěni elektrod 
K popisu umístění elektrod na skal-

pu se nejčastěji používá mezinárodní 
systém 10-20 založený na vztahu mezi 
umIstěnírn elektrody a oblastí mozkové 
kůry. Každá strana hlavy mä své pís-
meno, označující mozkový lalok, a číslo 
nebo další písmeno, označujicí umís-
tění na hemisféře: F pro čelní lalok, 
T pro spánkový lalok, C pro centrálni 
lalok, P pro temennf lalok, 0 pro týlní 
lalok. Sudá čísla odkazují na pravou 
hemisféru, lichá čísla na levou hemis-
féru. Písmeno Z odkazuje na umístění 
na středové linii hlavy. 

openEEG 
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SOFTWARE PRO ŠKOLY ZDARMA 
Potenciál Internetu a počítačů ve vzděláváni je obrovský a v praxi zatím stále nedoceněný. Přes slovní 

propagandu ale vzdělávání v naší společnosti není zřetelně hlavní prioritou a finančních prostředků pro 
něj není dostatek. Po celém světě už učitelé, pro které je jejich práce poslänim a ne jen zaměstnáním, 
zjišťuji, že princip svobodného softwaru (Open Source Software) jim pomůže řešit nedostatek finančnich 
prostředků a výrazně změnit trendy školní výuky a vzděláváni všeobecně. Na serveru LinuxPlanet byl 
loni uveřejněn přiklad 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 posláni, ale 
i pro jednotlivce každého věku, kteří se chtějí dále vzdělávat. (Dokončení z minulých čísel) 

Fe: 

(Windows le, Linux, OS X X) 

TTCalc 

TTCalcje vědecký kalkulátor umož-
ňující pracovat s velmi velkými čísly. 
K dispozici jsou a ritmetické, trigonomet-
rické a hyperbolické funkce (včetně in-
verzních), logické operátory, logaritmy 
ad., lze definovat i vlastní proměnné 
a funkce. Výpočty jsou realizovány bi-
nárními čísly s plovoucí desetinnou čár-
kou ve třech stupních přesnosti. 
OS te 
Web http://ttCalc.sourceforgemet 
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Vedecký kalkulátor TTCalc 

Maxima 

Tento algebraický počítačový sys-
tem řeší rovnice a graficky zobrazuje 
data ve 2D i 3D. Pracuje se symbolic-
kými i numerickými výrazy, včetně dife-
renciálních funkci, integrálů, Tayloro-
vých skit, Laplaceovy transformace, 
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Algebraický system Maxima 

diferenciálních rovnic, soustav lineár-
ních rovnic, polynomů, vektorů, matic 
a tenzorů. Dosahuje vysoce přesných 
numerických výsledků. 

OS 113, 3, X 
Web http://maxima.sourceforge.ne 
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BestPractice pro pre ci se skladbami 

BestPractice 

Pokud se pokoušíte zaranžovat ně-
jakou skladbu, zachytit ji do not nebo 
se jen naučit ji správně zahrát, je velmi 
užitečné si při studiu její přehrávání 
zpomalit. Zpomaleni však obvykle změ-
ní tóninu skladby. Program BestPracti-
ce dokáže zpomalit (případně i zrychlit) 
skladbu aniž by se změnila její tónina. 
Obdobně umí změnit tóninu skladby, 
aniž by se změnilo její tempo. 

OS uy 
Web wWW. X sh I all . n1/-mp2004/bp 

LenMus je soubor 
užitečných nástrojů 

pro výuku hudby 
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Solfege k výcviku hudebního sluchu 

GNU Solfege 

GNU Sollege je program k výcviku 
hudebního sluchu - učl uživatele roz-
poznat, porovnati zazpívat hudební in-
tervaly, rozeznat rytmy a jejich vzorce 
a zapamatovat si je, zazpívat stupnice, 
rozpozn at a zahrát akordy a identifiko-
vat harmonické proměny. 

OS fe, Ď,x 
Web wWw.šofirege.org 

LenMus 

LenMus je soubor užitečných ná-
strojů pro výuku hudby. Jsou mezi nimi 
programy pro trénink sluchu, cvičení 
z hudební teorie i editor notového zápi-
su. Různé aktivity lze upravovat podle 
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vlastních potřeb a zaměření a programy 
obsahují interaktivní zpětnou vazbu pro 
sledování vlastního pokroku. 

os e, X 

Web wm.lenmus.org 

Xoscope 

Xoscope promění jakýkoliv počítač 
s OS Linux v digitálni osciloskop pro 
a- a'ýzu nízkofrekvenčních (audio) prů-
ce-: Lze vizualizovat až 8 kanálů sou-

nastavovat časovou osu, pro-
. a:OEM různá měření ap. 

OS ZOE) 

Web http://koscoe.sourceforge. net 

Xoscope vytvoří z počítače osciloskop 

Claroline 
Claroline je system pro online výuku. 

Usnadňuje vytvořeni online třídy a zor-
ganizuje studentské aktivity na webu. 
Učitelé v něm mohou sestavovat před-
nášky a lekce, publikovat multimediální 
dokumenty' pro studenty (texty, PDF, 
HTML, video ap.), připravovat online 
cvičení, zakládat a říd it soukromá i ve-
řejná fóra a wiki, ukládat domácí úkoly, 
rozesílat oznámení, sledovat aktivitu 
studentů atd. Je to platforma pro spolu-
práci při výuce a její přípravě. Používá 
se ve více než 80 zemích a je k dispozici 
ve vice net 30 jazycích. 

os e, /3, X 

Web http://claroline.demol.cz 

eFront 
Další online vzdělávací system je 

eFront - umožňuje vytvářet online do-
kumenty, testy, komunikovat s třídou 

eFront umožňuje 
vytvářet online 

dokumenty, testy, 
komunikovat 

s třídou (studenty), 
ukládat domácí 
úkoly a sledovat 

pokroky studentů 

Smid mesa« 

Gunge die tote 

(studenty), ukládat domácí úkoly a sle-
dovat pokroky studentů, vést evidenci 
uživatelů a spravovat jejich přístupová 
práva, zajišt'ovat vzájemnou komuni-
kaci. Obsahuje také digitální knihovnu, 
správce souborů, nástroje k sestavo-
vánizkušebních testů, system vydávání 
certifikátů ad. 

OS ity, 

Web www.efrontlearning.net 

ILIAS 
Další velmi rozšířeny online výukový 

systém se všemi vlastnostmi a funkce-
mi, které se dnes očekávají. Klade d ů-
raz na využíváni všech mezinárodních 
standardů a přisnych ověřovacích pro-
tokolů. 

OS th, A 
Web wwwilias.de 

Moodle 

Moodie (původně Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environ-
ment) patří mezi nejpopulárnější Open 
Source výukové online systémy a má 
ji₹ více než 24 miliónů uživatelů. Lze 
v něm tvořit blogy, chaty, fóra, kvizy, 
průzkumy, volby ap. Umožňuje indivi-
duální i kolektivní přístup ke studentům, 
zadávání úloh a cvičení a má mnoho 
dalších funkcí se záměrem vytvořit 
a doplňovat moderní rámec pro online 
vzdělává n Moodie je webová aplikace 
(PHP, MySQL)spustitelná na prakticky 
jakémkoliv počítači a k jejímu využíváni 
stačí pouze internetový prohlížeč. 

OS X 

Web http://moodle.org 
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BOSS 
BOSS (Online Submission System) 

byl navržen pro zajištění bezpečného 
odevzdávání úkolů online a obsahuje 
řadu nástrojů pro učitele k hodnocení 
odevzdaných úkolů. 

Web www.dcs. warwick.ac.uk/boss 

eduCommons 

Řada univerzit celého světa nejen 
využívá pro výuku Open Source soft-
ware, ale poskyluji jako "Open Source" 
i obsah své výuky a zpřístupňuji ho ve-
řejně online. EduCommons je system 
pro správu webového obsahu zaměře-
ný právě na takovéto projekty (Open-
CourseWare). Umožňuje sestavit a udr-
žovat veřejně přístupnou kolekci výuko-
vých materiálů. System je po světě dost 
rozšířeny a na Intern etu lze najít množ-
ství návodů a pomůcek k jeho imple-
mentaci. 

OS nezávislý 
Web http://educommons.COm 

CoFFEE 

CoFEE je zkratkou pro Collabora-
tive Face-to-Face Educational Environ-
ment a jeho záměrem je pomáhat sku-
pinám studentů ve společné práci na 
řešení různých výukových úloh a prob-
lémů. Systém CoFEE obsahuje sadu 
nástrojů pro spolupráci, sdíleni zdro-
jů i rozpracovaných dokumentů a ko-
munikaci, přičemž instruktor může po-
dle své potřeby vše průběžně monito-
rovat. V systému lze tvořit různá diskuz-
nf fóra, graficky znázorňovat projekty, 
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III 

koncepty a jejich souvislosti, plánovat 
práci, účastnit se přednášek a semi-
na ru. 
OS nezávislý 
Web www.coffee-softorg 

WIKINDX 

WIKINDXje systém pro správu bib-
liografických ridajů, citátů a poznámek, 
určený jak pro jednotlivce, tak pro sku-
piny spolupracující přes Internet. Je to 
určitá elektronická analogie klasických 
„kartiček° (lístečků), na které jsme si 
dříve psali poznámky, citáty a další úda-
je a uchovávali a třídili je v klasických 
kartotékách. Program může automatic-
ky doplňovat zählavi, zápatí a jiné údaje 
podle zvoleného stylu. A samozřejmě 
zajišťuje rychlé vyhledáváni podle růz-
ných zadáni. Na jednotlivé elektronické 
„listečky" lze umistovat i křížové odkazy 
a přidávat k nim přílohy. Program se 
dá spustit nejen na vlastním počítači, 
ale i na weboyém serveru a lze tak mit 
k databázim přístup odkudkoliv z Inter-
netu 

OS 

Web http://wikindx.sourceforge.net 

Step 

Step je interaktivní simulátor pro vý-
uku fyziky. Často není k dispozici dosta-
tečné vybavená laboratoř pro pokusy 
a názorné předváděná fyzikálních inter-
akcí. Tento program to nahradí. Příklad 
- umístíte na ,scänu" nějaká tělesa, ph-
dáte nějaké sily (jako vektory), stisknete 
„simulovat" a vidíte, jak se bude scéna 
vyvíjet v závislosti na čase s respekto-
váním fyzikálních zákonů. Vlastnosti 
i umístěni těles i sil lze měniti během 
pokusu a sledovat tak, jak ovlivni jeho 
průběh. Lze demonstrovat klasické me-
chanické simulace, částice, pružiny, 

gravitačni a Coulombovy síly, pevná tě-
lesa, kolize, deformovatelná tělesa, mo-
lekulární dynamiku v plynech a kapali-
nách ad. Program umí i převody fyzikál-
ních jednotek, výpočet matematických 
výrazů, pracuje s tolerancemi a chybo-
vostf, řeší diferenciální rovnice atd. 
Jeho součásti je řada prikladů, další 
lze stáhnout z Internetu. 

OS,6 
Web http://edu.kde.orglstep 

The Player Project 

Projekt The Player poskytuje soft-
ware pro podporu výuky robotiky. Zahr-
nuje Player, což je síťový server pro 
ovládáni robotů, Stage -2D simulátor 
robotů a Gazebo -3D simulátor robotů 
s dynamikou pro simulaci venkovního 
prostřed í. Player robot server je patrně 
světově nejrozšířenější řídicí rozhraní 
pro roboty. Poskytuje jim sirová rozhra-
ní pro množství různých pohonných za-
řízení a senzorů. Projekt je velmi roz-
sáhlý a není snadné ho popsat na něko-
lika řádcích. Playerje nezávislý na plat-
formě a programovacím jazyku navrho-
vaných klientských programů (podmín-
kou je podpora TCP socketů). 

OS 

Web http://playerstage.sourceforgenet 

TuxType 

Program výuky psaní na klávesnici 
pro děti. Navíc obsahuje dvě hry, které 
zábavnou formou rovněž procvičují ná-
vyky správněho psaní. 

OS t, Ô 0 X 
Web http://tux4les.alioth.debian.org/ 

tuxtype 

Klavaro 

Další software pro výuku psaní na 
klávesnici. Podporuje 6 různých mezi-
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Step je interaktivnt simulator pro názornou výuku eziky 

ARA 
TuxType — psant ne klávesnici pro déti 

národních rozloženi kláves a poskytuje 
možnost vytvořit si i zcela vlastní roz-
ložen í. Kromě základní ho kurzu pro 
zvládnutí umístění jednotlivých znaků 
na klávesnici má i různá cvičení pro 
zvýšení rychlosti a plynulosti psan I. 
Zvláštní pozornost je věnována rytmu 
psant Výsledky cvičení jsou uchová-
vá ny a lze je souhrnně graficky zobrazit 
a sledovat tak svůj pokrok. Program 
Klavaro je k dispozici i v češtině. 

OS it, y5 

Web http://klavaro.sourceforge.net 
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Klavaro pro výuku psard na klávesnici 

TCExam 

„Zkoušecí" software - v porovnáni 
stradičními zkušebními testy, vyplňova-
nými tužkou na papíře, umožňuje nepo-
rovnatelně rychlejší a přesnější vyhod-
noceni a studentům ztěžuje podváděni. 
Nainstaluje se na libovolném serveru 
a student' mohou k testům přistupovat 
z jakéhokoliv počítače nebo PDA s in-
ternetovým prohlížečem. Instruktorům 
umožňuje tvorbu, plánováni, distribuci 
a vyhodnocování zkoušek, testů, kvízů 
a průzkumů. 

OS nezávislý 
Web www.tcexam.org 

Safe Exam Browser 

Tato aplikace umožňuje ve trldě 
,,uzamknout" při testech počítače stu-
dentů tak, aby nemohli při zkoušce vy-
užívat jakékoliv nepovolené materiály 
- standardně jim nedovolí opustit pra-
covní okno aplikace, ve které test pro-
bíhá (je zobrazená na celou obrazovku 
bez navigačních prvků) nebo připustí 
přepnuti pouze do předem povolených 
aplikací. 

OS it 
Web www.safeexambrowser.org 
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TECHNICKg ZAJÍMAVOSTI 
Pololu Orangutan SV-328 

Orangutan SV-328 Robot Controller je univerzální rid icí 
, ednotka pro male roboty s napájecím napětím 6 až 13,5 V. 
Malý modulo rozměrech 55x48 mm obsahujevýkonný pro-
gramovatelný AVR mikropočítač Atmel ATmega328P (32 kB 
flash, 2 kB SRAM, 1024 bajtů EEPROM), porty pro dva 
obousměrné motory (každý poskytující proud až 1A), odní-
matelný displej LCD se dvěma řádky po 8 znacích, bzučák, tři 
uživatelská tlačitka a dvě uživatelské LED. Osm univerzál-
ních portů vstupNýstup a až 8 a nalogových vstupů umožňuje 
připojovat různé senzory popř. rozšiřovat system. Pětivoltový 
spínaný regulátor napětí 5 V poskytuje proud až 3 A a umož-
ňuje tak napájeti výkonná serva. Napájeni je přivedeno sa-
mostatně ke každému vstupu/výstupu pro snadné připojeni 
extern ich prvků. 

Vstupy/výstupy jsou rozděleny do dvou skupin po 4 vývo-
dech, každou skupinu lze připojit samostatně k napájecímu 
napětí vstupnímu (6 až 13,5 V neregulovanému) nebo stabili-
zovanému 5 V. Vývody jsou uživatelsky maximálně konfig u-
rovatelné; některé jsou standard ně využity (např. měření te-
ploty nebo monitorování napájecího napětí), toto přiřazeni 
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Univerzální řídicí jednotka pro roboty Po/clu Orangutan SV-328 

Ize však změnit. Odnímatelný LCD displej lze pod le potřeby 
nahradit větším displejem připojeným kabelem. Datové linky 
k LCD jsou sdíleny i pro uživatelská tlačitka a uživatelské 
LED. Tlačítko RESET je připojené přímo k příslušnému vývo-
du mikroprocesoru. Stisk uživatelského tlačítka spojf přiřa-
zený vývod I/0 přes rezistor 1 I<ŠI se zemí. Orangutan má 
šestivývodový programovací konektor a je navržen pro tzv. 
in-system programátor (AVR ISP) 

Orangutan je určen k nahrání ovládacího programu uživa-
telem. Dodává se s demo programem, na kterém lze demon-
strovat většinu jeho možností a funkci. Cena Orangutan 
SV-328 je asi 40 liber, tj. okolo 1200 Kč. 
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ZAJÍMAVÉ WEBY 
wvvw.hledejsoucastky.cz 

Potřebujete nějakou součástku a nevíte ani kolik přibližně 
stojí a jestli ji u nás koupíte? Tento skromný a nenápadný 
web vám pomůže. Zadáte označeni, způsob řazeni výsledků 
a můžete i porovnat ceny a dostupnost u různých prodej-
ců. Prohledávají se servery GME, GES, TME, PSElectronic 
a SOSElectronic. 
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Na webu VHFDX NET je mnoho informací o podmínkách 
šířeni radiových yin a radioamatérském provozu na VHF, 
tj. od 28 MHz do 432 MHz. Jsou zde iv reálném čase obnovo-
vane mapy se zakreslen I m aktuálně navázaných radio-
amatérských spojení vjednotlivých pásmech a oblastech. 
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www.realization.org/page/topics/ 
electric_guru.htm 

Program ElectricGuru z tohoto webu je určen pro tr.,. neu-
rofeedback, zpětnou vazbu z reakci mozku (mozkových vin) 
na určité podety. Používá signály EEG a hodíí se tak k pro-
jektu OpenEEG, o kterém jsme vás v minulém a tomto čisle 
informovali. 

SOLAR CV E 24 .COM 
, by Amateur Radio Station WREN, 

s•weimmemstseismisii#1 
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www.solarcycle24.com 

Na tomto místě najdete pohromadě všechny představitel-
né aktuální údaje o Slunci a sluneční činnosti shromážděné 
z různých i málo známých zdrojů. Všechny informace jsou 
archivovaně, takže lze vyhledávat ido minulosti. Sluneční 
skvrny, bouře, sluneční vítr, trendy vývoje jednotlivých udá-
losti na Slunci, nejrůznější číselné indexy, samostatné kaž-
dodenní přehledy, odkazy na renomované instituce zabýva-
jící se sluneční činnosti. Je vidét, že Slunce je důležité... 
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RÁDIO „HISTORIE" 

Před 75 lety byl zavražděn 

Rudolf Formis 
O Inženýru Rudolfu Formlsovi, který byl před 75 lety zavražděn na území 

předválečného Československa příslušníky německého Sicherheitsclienstu (ně-
mecká tajná policie), lze nalézt řadu článků s mnoha nepřesnostmi, dokonce exis-
tují I česky psané knihy, ve kterých jsou ličeny události spojené s německou exi-
lovou organizací „Schwarze Front", která vyvíjela činnost v Praze. 

Málokde se však dočtete o tom, že Ru-
dolf Formis patřil k prvním německým aktiv-
ním radioamatérům. Vzpomínku na něj otis-
kl v prvním čísle letošního ročníku časopis 
Funkamateur a z řady indicií se dá předpo-
kládat, že zveřejněné údaje jsou hodnověr-
ně. 

Přinášíme zde volný překlad s některými 
doplňky získanými z našich pramenů. Ru-
dolf Formis se narodil o Vánocích r. 1894 ve 
Stuttgartu. Od 16 let cestoval, v Siamu např. 
vychovával syny tamějšího cisaře. Do Evro-
py se vrátil těsně před vypuknutím 1. světo-
vé války a přihlásil se do armády. Po válce 
dostudoval, začal se zajímat o radiotechniku 
a později se z něj stal nadšený konstruktér 
přijímacích i vysilacich zařízeni. Od r. 1925 
mohl dokonce sám vysílat, neboť patřil 
k tehdy nepočetné skupiné německých radi-
oamatérů. Jeho prvni volací značka byla 
KY4, později změněná na K4YAA a snad 
EK4YAA. Založil sdružení rozhlasových po-
sluchačú a v r. 1926 zorganizoval první „Ně-
mecký vysílací den', kterého se zúčastnilo 
164 vysílacích i přijímacích stanic. 

Formis nakonec svou zálibu uplatnil také 
v zaměstnání. Nastoupil do služeb rozhlaso-
vé stanice ve Stuttgartu, později známé jako 
Süddeutches Rundfunk a díky svým znalos-
tem se stal vedoucím oddělení pro plánová-
ní, výstavbu a provoz stanice, která byla 
umístěna ve stuttgartskěm zámku. Stanice 
vysílala na KV pásmech převážně relace 
pro zahraniční posluchače a z jeho iniciativy 
začala vysílat (dnes bychom řekli senzační) 
zprávy přímými reportážemi - např. z cesty 
vzducholodi Graf Zeppelin v r. 1928 do 
Ameriky, nebo reportáž ze zápasu o titul mi-
stra světa v boxu mezi Maxem Schmelin-

gem a Jackem Sharky v r. 1930. Zřídil také 
výzkumnou laboratoř, kde zkoumal možnos-
ti rádiového dálkového ovládáni. 

Zvrat přišel, když se k moci dostal v Ně-
mecku Adolf Hitler. Nastaly pro něj zlé časy, 
neboť měl židovské předky. Přesto (nebo 
právě proto?) se v tě době pohyboval v bu-
dově rozhlasu v uniformě SA. V rádiu měl 
těžkou pozici, hlavně poté, co v únoru 1933 
Hitler navštívil Stuttgart a při tä příležitosti 
měl být vysílán jeden z jeho politických pro-
jevů. Vysílat se začal, ale během krátké 
doby došlo k výpadku ve vysílání. Hitlera to 
silně rozladilo a od té doby nikdy nechtěl ve 
Stuttgartu řečnit. Formis byl jedním z pode-
zřelých, byl nějakou dobu vyslýchán a do-
konce internován. Jakmile po převozu do 
koncentračního tábora zjistil, že se situace 
ani v budoucnu nebude pro něj vyvíjet příz-
nivě, utekl odtamtud a odejel z Německa. 

Po průjezdu několika zeměmi se nako-
nec usidlil v tehdy ještě svobodném Česko-
slovensku. Po příjezdu do ČSR navštívil po-
licii, kde vypovídat o svých problémech; 
domníval se, že by mohl být zavražděn. Po-
licejní úřednici o něj ale neměli velký zájem, 
a tak ho nesledovali. Formis získal kontakt 
na Dr. Otto Strassera, který byl bratrem vy-
sokého nacistického hodnostáře, kterého 
ale Hitler nechal zavraždit, a měl proto vůči 
němu velkou averzi. Strasser se již dříve 
přestěhoval do ČSR a zde založil exilovou 
organizaci „Černá fronta" a začal vydávat 
časopis „Deutsche Revolution". Pikantní na 
celé věci je skutečnost, že tato organizace 
také vyznávalo ideály nacionálního socialis-
mu, přitom ale pomáhala emigrantům, kteří 
před Hitlerem utekli do ČSR. Formis se stal 
Strasserovým blízkým spolupracovníkem 
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Obr. 2. QSL-listek Rolfa Formise 

Obr 3. Vysílač „Četné fronty', zkonstruovaný v Praze (vpravo) 

Obr. 1. Rolf Formis, KY4, u vysilače 

a podílel se také na začátcích jeho časopi-
su. Šířili jej jednak v Praze, jednak v mís-
tech, do kterých jezdili zámožni Němci na 
dovolenou. Formisův nápad byl také vydat 
dotisk některých čísel a prodávat je němec-
kým návštěvníkům při fotbalovém zápase 
Československo — Německo. Hlavním jeho 
úmyslem však bylo v dohodě se Strasserem 
postavit vysílací stanici, která by vysílala do 
Německa. Za pomoci svých přátel, kteří byli 
v opozici proti Hitlerovi, se to nakonec poda-
řilo i přes finanční problémy (emigrantská 
organizace měla málo peněz). Potřebné díly 
a součástky se nakonec podařilo přivézt za 
pomoci přátel ze Stuttgartu a z nich postavil 
vysilač s výkonem asi 70 až 100 Ws anodo-
vou modulaci. Jak se později zjistilo, vysilač 
byl schopen přeladění v rozsahu asi 13 až 
53 m (asi 21,5 až 5,7 MHz). 

Vysilač byl sestaven a první jeho zkouš-
ka proběhla ještě v Praze. Po delší úvaze 
se Formis rozhodl vysílat v rozhlasovém 
pásmu 49 m, a to v sousedstvi nacistického 
oficiálního vysilače. Volba takového kmito-
čtu byla dobrá proto, že jeho slabou stanici 
bylo možné na rozhlasových přijimačich 
v sousedství německého vysilače snadno 
nalézt. Bylo však nutné najít vhodné místo 
pro umístění stanice, vysílat z Prahy nešlo — 
to by odposlechová služba snadno vysilač 
identifikovala a zaměřila. Takové misto na-
šel asi 30 km jižně od od Prahy u štěchovic, 
v hotelu aha' v údolí na břehu Vltavy, je-
hož nájemce byl také Němec. Přes léto byl 
hotel vždy obsazen, ale v zimním období 
neměl žádné hosty. Majitel z radosti, že má 
alespoň jednoho trvalého hosta, se ani příliš 
nevyptával, co to ve svém pokoji kutí. 

Formis dával dohromady vysilačku 
a další potřebná zařízení, na půdě natáhl 
anténu a pro své konání měl klid a dostatek 
času. Podle německého pramene se první 
vysíláni ozvalo 10. 9. 1934, pravděpodobně 
to však bylo jen na zkoušku ještě z Prahy. 
Naše prameny uvádějí, že se do Záhoři na-
stěhovat až 6. 11. 1934. Strasšer mu tam 
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90 let od založení firmy RCA 
Ing. Jan Lexa 

(Pokračování) 

Gramofony a zesilovače byly na světě. 
Bylo však nutné rozvíjet a zdokonalovat 
také akustické měniče zvuku, tedy mikro-
fony, aby nezkresleně snímaly hlasy re-
portérů a přenášené koncerty. Mikrofonů 
bylo u RCA vyvinuto značné množství, 
ale z těch vyvinutých těsně před druhou 
světovou válkou připomeňme populární 
rychlostní mikrofony model 44 (hranatý) 
a válcovitý model 77. Oba jsou mikrofony 

páskové se silným permanentním mag-
netem. Obr. 8 a 10 tyto mikrofony přibli-
žuji a je dobré připomenout, že model 77 
byl také svědkem výpovědí Milady Horá-
kové v ostudných procesech z padesá-
tých let minulého století, jak dokazuji do-
bové záběry ze soudní síně. 

Protože různé ústředny, přístroje 
a periferie je nutné také nějak propojovat, 
vzniká záhy velmi populární „jack" (ko-

nektor) o průměru 6,3 mm (1/4 palce), 
později také v provedeni stereo a dale 
také o průměru 3,5 a 2,5 mm. Je rovněž 
málo známo, že konektor často nazývaný 
„cinch", který se napino uplatnil v audio-
technice a videotechnice, je take z dílny 
RCA (obr. 9). 

David Sarnoff, jako duchovní otec 
RCA, již počátkem dvacátých let pomýš-
lel na přenášeni nejen zvuku, ale i obrazu. 
Setkal se s inženýrem Vladimirem Zwo-
rykinem, který již měl jakési zkušenosti 
s ikonoskopem a kineskopem. (Pozn. 
red.: Podrobnosti o životě a práci V. K. 
Zworykina viz KE AR 6/2009.) Zwory kin 
mu slíbil, že do roka a půl a za 100 000 
dolarů vyvine TV systém, který by bylo 
možné běžně vyrábět a prodávat. Chyba 

Obr. 8. (Vlevo)Populárni mikrofon model 44, i pohled dovnitř 
Obr. 9. RCA jack konektor 6,3 mm a stale používaný 

RCA konektor zvaný take „cinch" (dole) 

-eer•S 

jednou týdně dodával gramofonové desky 
s relacemi, které sám namluvil, zbytek For-
mis vysílal živě podle českých, francouz-
ských a anglických novin, které sice dostá-
val s jednodenním zpožděním, ale i tak jeho 
zprávy měly dostatečnou a ktuálnost. Navíc 
poslouchal i vysílání německých rozhlaso-
vých stanic a pak vtipně komentoval nejrůz-
nějši „domáci" události. Vysílal denně od 13 
do 15 hodin a v noci od 23 hodin a ohlašoval 
se jako „Hlas Černé fronty'. 

Vysílání pochopitelně neuniklo pozor-
nosli oficiálních říšských úřadů ani samotné-
ho Hitlera, kterému připravilo řadu beze-
sných noci. Vydal proto rozkaz hlavnímu 
říšskému úřadu pro bezpečnost, aby byl vy-
sílač vypátrán a operátoři zajištěni. Ukol měl 
nejvyšší prioritu. Německá odposlechová 
služba tehdy měla již dobrou zaměřovací 
techniku a záhy zjistila, že vysílač se nachá-
zí na území Československa. Německo po-
žadovalo oficiální cestou, aby byl znemož-
něn provoz vysilačky, ale díky velmi dobře 
zvolenému místu v údolí a nízko zavěšené 
anténě byl dosah přizemni viny malý a navíc 
byla velmi slabá, takže naše odposlechová 
služba nezjistila, odkud vysílá. Konečně - 
naše úřady asi ani neměly velký zájem vysí-
lačku najít. Němci brzy přišli na to, kdo vlast-
ně vysílá - Rudolfa Formise identifikovali 
podle nepřehlédnutelného švábského pří-
zvuku. Do ‚Černí fronty v Praze byli nasa-
zeni agenti Sicherheitsdienstu a ti se nako-
nec dozvěděli, odkud stanice vysílá. 
Původně se domnívali, že je umístěna při-
mo ve Štěchovicích, ale nakonec zjistili 
přesné místo a 15. ledna 1935 se v hotelu 
Záhoři zapsal a ubytoval „mladý par na sva-

tební cestě", agent Hans Müller a Edita 
Kersbachová. V Praze zatím zůstal třetí 
člen vyslaného komanda, Schubert. 

Přestože Strasser často Formise varo-
val, aby dbal na svou bezpečnost, ten se 
s oběma seznamuje a ještě tentýž den inici-
ativu převzala Kersbachová, která nakonec 
odchází spát s Formisem. 17. 1. odjíždějí 
zpit do Prahy s tím, že se ještě vráti. 20. 1, 
znovu obhlížejí terén kolem hotelu Záhorí 
a Cali kovou trasu a 23. bylo rozhodnuto jed-
nat. Toho dne se večer Müller omluvil, že je 
unaven, a odešel údajné spát, ovšem místo 
toho prohledával hotel a hledal vysílač. Po-
mohl také třetímu členu komanda dostat se 
po provazovém žebříku do pokoje hotelu. Je 
při tom Formisem přistižen [v našich prame-
nech je uvedena jiná verze, že Formis ode-
šel s Kersbachovou (Kasbachovou v našich 
pramenech) do svého pokoje, kam k němu 
vtrhli dva muži]. Formis se bránil střelbou, 
s tim komando nepočítalo — vše se mělo od-
být v klidu. Přitom byla Kersbachová těžce 
postřelena do břicha a do hlavy. Poněvadž 
hrozilo, že se celá akce — hlavně její aktéři — 
prozradí, což se podle pří kazu z Berlína ne-
smělo stát, nakonec Formise zastřelí, snail 
se zničit vysílačku (ta však byla v jiném pat-
ře, takže rozstřiteli pouze Formisüv přijíačm) 
a personal hotelu, který byl střelbou probu-
zen, uzamkli do sklepa. Sami pak urychleně 
odejeli autem Mercedes s poznávací znač-
kou IP-48259 směrem k německým hrani-
cím. 

Po hodině je zastavila dopravní hlídka 
v Lovosicich pro rychlou jizdu, ale nevšimla 
si zraněné Kersbachové, která ležela vzadu 
přikryta dekou. Po kontrole dokladů mohli 

pokračovat dale. V nemocnici v Königsteinu 
se ji dostalo prvního ošetřeni, ale poněvadž 
její zraněni byla vážná, převážejí ji do Dráž-
clan, jenže po cestě umírá. Naše úřady byly 
avizovány pozdě, poněvadž personálu trva-
lo dlouho, než se osvobodili a uvědomili 
naše úřady. V hotelu telefon nebyl. Zachytit 
atentátníky ještě na hranicích nebyla šance, 
přestože znali jména a další údaje. Němec-
ké úřady na dotaz z Prahy zapíraly, odpo-
věď do Prahy oznamovala, že takové regis-
trační čislo dosud nebylo vydáno a že jména 
jsou falešná. 

Teprve 9. 11. 1939 bylo oficiálně ozná-
meno rozhlasem a ve stranickém deníku 
Völkische Beobachter, že byla provedena 
exekuce Rudolfa Formise dvěma příslušní-
ky SS. Těmi atentátniky byli Alfred Naujocks 
a Werner Gotsch, spolupracovnici tajné po-
licie SS, za akci obdrželi prémii 10 000 říš-
ských marek. Oba žili i po válce spokojeně 
jako svobodni občané, neboť pro odsouzeni 
nebyly prokazatelné důkazy, a zemřeli v 60. 
letech. Rudolf Formis byl pohřben na hřbito-
vě ve Slapech, hotel Záhoři je dnes 45 met-
rů pod hladinou Slapské přehrady — v roce 
1954 byl zatopen. Formisův vysílač se za-
choval a je ve sbírkách Národního technic-
kého muzea v Praze. 

Prameny 

[1] Hirsche/mann. Klaus, DJ700: Die Ru-
dolf Formis Story, Funkamateur 1/2010. 

[2] Internetové prameny uvedené na: 
www.kh-gps.derformis.htm 
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SPECIFICATIONS 
Output Impedance (311-101119  250/500 °hm. 

(M1-1011.1)  30/60 ohni* 
'Output Lebrel Unialireetional  66 VU 

llialireeti )))) al —67 VU 
Non-direr ti )))) al  —66 VU 

Frequency Responte ce C.11 re 

Directional Ratio .... UnMimetkutal) 10 to 1 —20 rth 
Reith Poli•hell Mark em! eltromium 
Mounting  pipr thread 
Dimentions Otrrall length inc. mouniing  814' 

3•L‘e 

3 

Overall warlth—ene. mounting 
(hrnul' clepth—ine. mounting 

Weight   
Supplinl %lili 30' 3 ernolnetor phirliled rokle, les. 

plug. 

ävky. Až teprve o10 let později a za cenu 
50 mil. dolarů byl takový TV systém vyvi-
nut a Sarnoff jej mohl r. 1939 na památné 
světové výstavě v New Yorku představit. 
V tomto roce se jako prvni prezident USA 
F. D. Roosevelt objevil na obrazovce. 
Rozvoj televizní techniky se bohužel po-
stupně zastavil vlivem válečného úsilí hit-
lerovského Německa, ale poznatky z vý-
voje se přesunuly do výroby vojenské 
techniky. Sarnoff posílá 7. prosince 1941 
(po útoku na Pearl Harbor) prezidentu 
Rooseveltovi telegram, že přechází na vo-
jenskou výrobu a čeká jen na jeho povel. 
Za vše hovoří stránka z jednoho časopisu 
(obr. 11), kde RCA vysvětluje dočasné 
zastaveni vývoje rádii, gramofonů a tele-
vizí, ale že poznatky z válečného průmys-
lu budou ihned po válce využity pro vývoj 
nových lepších přístrojů. Vira v úspěšný 
konec války byla zřejmě všeobecnou 
americkou myšlenkou. 

Průmysl USA se po válce doslova roz-
jel a RCA uvádí r. 1954 na trh (po sérii 
černobílých TV) svůj první 12" barevný 
televizor za cenu 1000 dolarů. V té době 
již 31 TV vysílačů v USA vysílá barevné 
v normé NTSC V r. 1960 bylo v USA 

Obr. 10. (Vlevo) 
Technické para-
metry a vzhled 
dalšího populární-
ho RCA mikrofo-
nu, model 77, ko-
nec třicátých let 
minulého století 

Obr. 11. (Vpravo) 
Stránka z časopi-
su, kde RCA vy-
světluje, proč se 
zastavila výroba 
spotřební elektro-

niky za války 
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RADIO CORPORATION OF AMERICA 

RCA VICTOR DIVISION • CAMDEN, N. J. 

Obr. 14. Ještě primitivní snimáni filmů 
pomoci prom/tečky a kamery 

přes speciální optiku 

v činnosti již půl milionu barevných televi-
zorů. Na obr. 12 je jeden z prvních mono-
skopů a na obr. 13 je 15" model barevné-
ho televizoru CT100 z roku 1954. Tyto 
výrobky byly ještě stále elektronkové. 

RCA vyvíjela a vyráběla také celé sé-
rie elektronek pro všechny možné účely. 
K napiněni vysilaci doby TV studií bylo 
potřeba studia vybavit potřebnou techni-
kou od kamer přes záznamová zařízení 
až po ovládaci pulty. Lidé prahli samo-
zřejmě také po tom, aby mohli shlédnout 
již natočené filmy. To byl do určité doby 
docela problém, kvalitně filmy snímat. 
Vznikala i taková Nudělátka", že se přes 
příslušnou optiku spojila filmová kamera 
s televizní, jak je vidět na obr. 14. 

(Pokračováni) 

Obr. 12. Jeden z prvních monoskopů 
s indiánem v homí časti 

Obr. 13. Barevný 15' televizor RCA 
z roku 1954, typ CT100 
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Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA  

Maják OKOEA pro 10 a 5,7 GHz 
řízený rubidiovým normálem 

Pavel Šír, OK1AIY, oklaiy@comanet.cz 

Na stránkách radioamatérských časopisů se čtenáři mohou seznámit s po-
můckami, které usnadňuji práci na krátkých i velmi krátkých vinách. Jsou to růz-
né měřIci přístroje nebo I jen po domácku zhotovené „testery", které při použití 
nových moderních součástek udělaji při konstrukcich I v provozu neocenitelné 
služby. 

Jednou z takových pomůcek jsou ma-
jáky v radioamatérských pásmech, které 
nám umožňuji lépe nahlédnout do me-
chanismu šíření VKV a hlavně mikrovin. 
Tyto „živé pomůcky" nejsou žádnou no-
vinkou a po světě jich řadu let pracují již 
stovky a slouží hlavně aktivním radioama-
térům při soustavné práci. S pomocí úda-
jů z Českého hydrometeorologického 
ústavu i ostatních informací dostupných 
na internetu (okamžitě a všem) se otevírá 
možnost rychlé orientace např. při soutě-
žích, když neztrácíme zbytečně čas pře-
dem „nereálnými" experimenty. Zdá se, 
že úsilí a náklady vložené do těchto po-
můcek v minulosti —jak se ří ká — přináší 
ovoce a můžeme se o tom přesvědčit ve 
výsledkových listinách z našich a hlavně 
mezinárodních VKV soutěži v několika 
posledních letech (www.OK2KKW.com, 
sekce VKV závody). 

Současně s moderními technologiemi 
užitými v nových konstrukcích pro stale 
vyšší kmitočty je třeba modernizovat 

FE5681:14 

rubidioe 
osoiliktor 

ODS 
9.6 M 

i zmíněné pomůcky. Jedním z parametrú, 
který zaslouží zlepšeni, je přesný a stabil-
ní kmitočet. Není totiž jednoduché toho 
na desítkách GHz snadno dosáhnout, 
i když jsou oscilátory v termostatu. Po-
stupné stárnutí jednotlivých součástek za 
provozu (hlavně krystalového výbrusu) 
a široký rozsah pracovních teplot až 
50 °C v prostorách, kde majáky pracuji, 
zpúsobi posun kmitočtu o jednotky i de-
sítky kHz. Vypořádat se s krátkodobou 
i dlouhodobou nestabilitou a udržet přes-
ný kmitočet v řádu jednotek Hz znamená 
opřít' řídici oscilátor o nějaký kmitočtový 
normal. 

Čtenářům asi něco napoví výraz „ato-
mové hodiny. Tak se říkalo již před vice 
než padesáti lety cesiovým nebo rubidio-
vým normálům v souvislosti se světově 
koordinovaným údajem přesného času. 
Institut v USA se jmenoval NBS (National 
Bureau of Standards) a v r. 1988 byl pře-
jmenován na MIST (National Institute of 
Standards and Technology). Nyní tam po-

Schmittu 

Mite 
obvod 

Mho 6 
citlivý 
del Mor 

dél tk 10 

PLL 

PLL X0 

VCXO 
Sutter 
96 MHz 

oddělovat' 
zesilovač 

Obr. 1. Majek OKOEA, blok pro pásmo 
10 Gliz (3 cm), QTH: J070UP 

Obr. 2. Autor jednotky PLL X0 96 MHz 
profesor Miroslav Kasal, OK2AQ 

užívají cesiový standard NIST — F1 (hup: 
//tf nist.gov/cesium/fountain.htm). Ten-
krát ale zařízení bylo poměrně rozměrné 

969004£296 MHz a vyžadovalo samostatnou budovu včetně 
+7 dBm dostatečně dimenzované energetické ph-

Obr. 3. Blokové schema jednotky PLL XO 96 MHz (podrobné schema přtíěš) 

pojky. V šedesátých letech již bylo takové 
zařízeni v činnosti i u nás v pražském 
ústavu URE (dnes Ústav fotoniky a elek-
troniky). Jev samostatní místnosti s kli-
matizaci, odolné proti otřesům a hlavně — 
pracuje dodnes. (V minulosti jim byl řízen 
normálový vysilač OMA, známý např. 
z kmitočtO 2,5 MHz a 50 kHz.) 

Obr. 4. Deska s plošnými spoji jednotky PLL XO 96 MHz Obr 5. Pohled na osazenou desku v krabičce 
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OSCAR 
CAMSAT vypustil 1. družici HO-68 
Příjemným překvapením pro 

řadu z nás může být skutečnost, že 
činskä organizace AMSAT-CAMSAT 
vypustila svoji první družici XW-1. 
Na polární dráhu synchronní ke 
Slunci ji vynesla raketa z čínské zá-
kladny Taiyuan ve střední Oíriě 
dne 15. prosince 2009. Podle 
zvyklosti byla družice na oběž-
né dráze přejmenována na 
Hope Oscar 68 (HO-68). Dru-
lice je na kruhové dráze s výš-
kou 1200 km a sklonem 100'OE. 
Má hmotnost 50 kg a rozměry 
0 680 x 420 mm, obr. 1. 

Užitečným vybavenlm družice jsou následující transpondéry: 

Mód V/U (J) FM převáděč (výkon 1 W): 
Uplink: 145,8250 MHz, FM, PL 67,5 Hz. 
Downlink 435,6750 MHz, FM. 

Mód V/U (J)invertuffci lineární transponder (výkon 1140: 
Uplink: 145,9250 - 145,9750 MHz, CW/SSB. 
Downlink 435,7650 - 435,7150 MHz, CW/SSB. 

Mód V/U (J) PacSat BBS (výkon 1 W): 
Uplink: 145,8250 MHz, AFSK 1200 bps. 
Downlink 435,6750 MHz, AFSK 1200 bps. 

Maják vysilá na frekvenci 435,7900 MHz CW výkonem 
200 mW. Ukázku ve formátu mp3 si lze poslechnout na http:// 
www.ureffeec.vutbrcz/eslifiles/Othact/H0-68070210_1050. 
mp3 a na obr. 2 je vidět spektrogram jeho signálu. 

Obr 2. 2. Spektrogram signálu z majáku družice X14/-1 

Kepleriánské prvky: 

NAME EP"' INCL Pin( ECCY MCP .11A 080 MCP REVN I 

A0-07 10035.48485 101.41 56.46 0.0012 173.69 116.44 12.53578 -2.7E-7 61103 
60-29 10034.62183 96.52 242.16 0.0351 110.34 253.59 13.52948 7.06-8 66504 
50-33 10034.69072 31.43 183.43 0.0351 202.70 155.76 14.26285 9.81-7 58895 
RS-22 10034.92956 97.91 265.91 0.0015 119.41 240.80 14.63378 1.1E-6 33946 
VO-52 10035.30074 97.71 93.80 0.0027 35380 6.20 14.816/5 -1.7E-6 25701 
SO-67 10035.94939 97.35 89.24 0.0012 154.27 205.75 15.22060 1.9E-6 2133 
O0-60 10035.23387 100.49 96.92 0.0007 280.44 79.58 13.16278 -4.5E-7 672 
O0-11 10031.61152 98.08 65.82 0.0008 315.52 44.53 14.79765 -3.6E-7 39205 
30-16 10035.55730 98.31 358.81 0.0011 196.03 164.05 14.31647 -1.5E-7 4640 
LO-19 10035.70602 98.20 5.370.0012 191.08 169.01 14.32060 3.6E-7 4660 
A.0-27 10034.79413 98.47 316.31 0.0008 306.10 53.95 14.29295 5.7E-7 05299 
10-26 10034.81338 98.46 346.98 0.0000 30103 19.00 10,29539 -2.01-7 61310 
GO-32 10035.50457 98.32 50.24 0.0000 342.50 17.62 14.23171 -1.1E-7 60117 
00-44 10034.78859 67.05 187.66 0.0007 265.79 94.25 11.29591 -4.0E-9 43568 
SO-50 10034.46624 64.56 42.66 0.0040 138.03 222.38 14.71495 -1.0E-0 38270 
CC-59 10034.91641 98.71 15.790.0009 192.65 167.44 14.20682 6.2E-7 34216 
CO-57 10034.71536 98.72 44.67 0.0009 195.38 164.71 14.2009 1.40-7 34209 
AO-51 10034.93921 96.06 36.07 0.0094 141.03 219.70 14.40660 1.3E-7 29432 
CO-56 929/.66476 98.10 130.95 0.0012 319.87 10.75 16.46999 1.40-1 20790 
01013121 10034.70537 10.02 165.90 0.0004 59.14 300.99 15.73399 3.01-4   
CP3 10034-82481 97.96 91.42 5.0101 287.66 71.36 14.52205 9.72-1 14850 
CO-65 10034.17577 97.91 100.86 0.0015 5.21 354.93 14.81576 -2.8E-7 9564 
0192-1 10035.75723 98.07 154.26 0.0019 206.69 153.34 14.80639 3.7E-6 5509 
SOMA-1 10034.83668 98.05 145.71 0.0006 266.52 93.54 14.69467 1.60- 8 3529 
NOAA-10 10034.82911 98.67 64.96 0.0012 238.61 121.19 14.27405 -1.4E-7 21655 
Nom-11 10034.07200 98.77 126.160.0012 164.78 195.37 14.14914 2.20-6 39228 
NOM-12 50033.04300 90.77 18.99 0.0012 187.28 172,97 14.25614 5.0E-7 97358 

MET-3/5 10034.85476 83.55 42.83 0.0013 327.48 32.56 13.17019 5.1E-7 88012 
919-792/21 10034.6/292 82.55 358.20 0.0024 58.63 301.72 13.63641 7.6E-7 92964 
OREAN-4 10035.78737 82.54 117.11 0.0021 320.21 37.76 14.62162 1.1E-6 82693 
!MAN-11 10034.73744 99.89 116.37 0.5009 253.84 106.19 14.13778 2.7E-7 77864 
8011-15 10034.93856 98.61 24.17 0.00024.00-7 60977 
RESEM 10035.63585 98.32 60.87 0.0001 238.52 121.59 14.24192 -3.2E-7 60148 
TENCOMil 10035.65106 98.78 4.12 0.0024 280.63 79.22 14.08169 -1.2E-7 55303 
MEAN-0 10034.76724 97.82 12.11 0.0202 102.04 252.30 14.73611 1.9E-7 56725 
NOM-16 10034.91091 99.18 49.20 0.0010 355.56 4.54 14.12545 -1.40-6 48301 
MOM-17 10034.38795 98.45 90.49 0.0012 163.10 19/.05 14.34127 -6.3E-7 39571 
8.0199-19 10034.60736 98.94 341.56 0.0015 70.43 289.85 14.11325 4.42-7 24262 
80AA-19 10034.83728 98.78 339.89 0.0014 309.60 50.40 14.11022 1.3E-6 5110 
HUME 10034.26164 28.47 34.11 0.0004 214.22 145.91 15.00907 3.7E-6 80060 
/SS 10036.02140 51_64 189.30 0.0011 264.42 177.13 15.75676 1.7E-4 64.265 
CO-50 30034.67020 98.03 283.43 0.0018 317.00 13.06 14.59841 3.00-7 22750 
FALCON 10035.67636 35.43 128.67 0.0000 52.99 307.19 15.03445 4.8E-6 16010 
MST 10034.81589 97.96 83.60 0.0093 260.81 78.25 14.53550 -8.8E-7 14868 
CAPEI 10035.56470 97.95 81.99 0.0102 225.59 73.41 14.52130 1.16-6 14841 
10406250 10034.19767 97.91 100.71 0.0016 5.57 354.57 14.61747 1.4E-6 9565 
0505522 10034.68594 97.91 101_29 0.0016 5.14 3.55.00 14.61883 6.7E-6 9573 
DO-64 10034.70427 97.92 101.64 0.0016 2.99 217.14 14.61945 5.8E-6 9573 
CO-66 10034.20109 97.91 100,74 0.0016 3.81 356.33 14.81554 5.6E-7 9561 
65-30 10034.75630 82.50 112.66 0.0019 37.10 327.00 12.43003 1.08-7 7716 
TACSAT-3 10034.87632 40.45 294.01 0.0021 84.85 275.48 15.10165 3.3E-5 4006 
IMMISAT 10034.88136 40.17292.530.0024 88.62271.75 15.40836 3.5E-5 4007 
951683513 10035.83677 10.46214.59 0.0023 193.43 256.91 15_42416 7.4E-5 4025 
CP' 10034.91513 40.46 289.93 0.0023 96.66 263.46 15.42714 7.9E-5 1010 
AMOCUM 10035.04556 40.47284.94 0.0021 101.33 258.99 15.43207 1.7E-4 1024 
DRAMMT 10035.64316 51.63 173.650.0001 63.41 296.70 15.97911 1.2E-3 3006 
POLLITA 10035.85532 51.64 175.28 0.0003 5.11 355.00 15.94991 8.0E-4 3001 
CASTOR 10035.57721 51.64 181.06 0.0003 35.97 324.10 15.864/9 2.81-4 2991 
METEOR-14 10035.69475 98.78 90.330.0003 40.91 319.23 14.21829 1.0E-6 1989 
ES-38 10034.83582 68.78 69.49 0.0005 36.66 323.49 14.21575 1.8E-6 1973 

Anténa pro 145 MHz je LHCP (levotočivě kruhově polarizova 
ná) se ziskem 2 dBi, zatímco pro 435 MHz RFICP (pravotočivě 
kruhově polarizovaná) se ziskem 3 dBi. Na webu CAMSAT [1 
lze nézt další informace, včetně časového rozvrhu zápínáni jed 
notlivých komunikačnich zařízení a take kódováni telemetric [2], 
včetně dekodéru [3]. Manual pro préci přes transpondéry je ke 
stažení v [4]. 

Reference: 

[1] http://www.camsat.cn/ 

[2] http://www.camsat.cn/index.php?option=com_phocadown 
load &view=categoryšid=1%3Azw-1&download=1%3Axw-l-te-
lemetty8ltemid=77glang=en 

[3] http://www.camsat.cn/index.php?option=com_phocadown 
loactSview=categorgid=1%3Axw-l&download=2%3Axw-l-te-
lemetry-decoderSItemid=7781ang=en 

[4] http://www.amsatorglamsat-new/satelfites/documents/XW-
1_Store-forward Transponder Users_Manual.pdf 

OK2AQ 

Rubidiový normal FE-5680A je napájen napětím 14 až 15 V, 
spotřeba je několik set mA a po zahřáti termostatu jen několik 
desítek mA. Podstatné je, že takovou součástku lze někde ve 
světě koupit a hlavně ji zaplatit. Toho se ujal Miloslav Folprecht, 
OK1VHF, několik kusů zakoupil a poskytnul pro experimenty. 

Miroslav Kasal, OK2AQ, zhotovil stabilní a nešumicí oscilátor 
na kmitočtu 96 MHz a normal FE-5680A prislušně naprogramo-
val (obr. 2 až 5). Oscilátor bylo možné připojit do funkčního ma-
jáku OKOEA, dvacet let stará koncepce umožnila nyní s výhodou 
řídit kmitočet současně iv sekci pro pásmo 6 cm (5,7 GHz). 

Jak pracuje rubidiový normal 
Rubidiový oscilátor využívá kvantového přechodu mezi hy-

perjemnými energetickými hladinami izotopu 87Rb v plynném sta-
vu. Plyn je ve stíněné skleněné baňce, přes kterou prochází pa-
prsek z rubidiové výbojky. Uvnitř stiněného prostoru na baňku 
působí současně elektromagnetické pole z mikrovinného oscilá-
toru s frekvenci 6,8 GHz. Je-li kmitočet tohoto oscilátoru přesně 

6 834 682 610,904 Hz, světlo z výbojky je pohlceno plynem 
v baňce a na výstupu fotodiody detekující optický paprsek získá-
me signal pro frekvenční závěs (FLL), (idol mikrovinný oscilátor 
tak, aby tento stav byt trvalý. Jedná se tedy o tzv, atomový osci-
látor (0 atomového rezonätoru je řádu 107) s vysokou dlouhodo-
bou (2x10 11/den) i krátkodobou frekvenční stabilitou (1,4x1r/s). 
Ve frekvenčním normálu FE-5680A je kmitočet mikrovinného os-
cilátoru dále dělen 136x na 50,255 019 198 MHz, col je hodino-
vý kmitočet vestavěného přímého čislicového syntezátoru 
(DDS) s programovatelným výstupem do 20 MHz s krokem 
0,0117 Hz. 

Pro řízení stávajicího majáku OKOEA rubidiovým frekvenč-
ním normálem FE-5680A se ukázalo jako nejvhodnějěl zhotovit 
VCXO na kmitočtu 96 MHz, který je na normal fázově zavěšen. 
Krystal kmitá přímo na pate harmonické, výstupní signal je po 
vydělení děličkou deseti porovnáván s naprogramovaným vý-
stupním signálem z FE-5680A na kmitočtu 9,6 MHz. 

(Dokončeni přište) 
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Počítač v ham-shacku LXX 
Návrh LC filtrů pomocí programu ELSIE 

Jedním z poměrně častých úkolů, které 
musí technicky zaměřený radioamatér řešit, 
je návrh LC filtrů. Je to poměrně zdlouhavá 
a nepříjemná práce, jejiž výsledky vždy ne-
must odpovidat původnímu záměru. Právě 
k tomuto účelu je velmi vhodné použít počí-
tač' vybavený odpovídajícím programem, 
který umožňuje návrh běžných i méně běž-
ných typů fibre a jejich optimalizaci. Vhod-
ných programů je k dispozici celá řada, ale 
až na výjimky se jedná o poměrně drahý ko-
merční software, který si radioamatér těžko 
bude pořizovat. Jednou z těchto výjimek je 
ELSIE [1], který je sice take komerční, ale je 
k dispozici tzv. studentská verze, která je 
zdarma a jejímž jediným omezením je mož-
nost navrhovat filtry pouze do 7. řádu. To 
však pro radioamatérské potřeby zpravidla 
stačí. Podívejme se proto, co ELSIE nabízí. 

Základní vlastnosti 
programu ELSIE 

• Program je určen pro 32bitove verze Win-
dows. Má velmi pohodlné ovládáni, většinu 
parametrů lze zadávat pomoci myši. 
• Umožňuje návrh filtrů různé topologie, 
řádu, šířky pásma a impedance. Lze použit 
násleclujíci typy filtrů: Butterworth, debyšev, 
Cauer (eliptický filtr, včetně možnosti tn. 
cik-ca k transformace [2], umožňujici návrh 
filtru s minimälnim počtem cívek), Bessel. 
Gauss a M-derived (obr. 1). 
• Práce s reálnými součástkami (výchozí Q 
cívky 200, Q kondenzátoru 2000). Možnost 
nastavení uživatelsky definovaných hodnot. 
• Kvalitní grafika s automatickým nastave-
ním rozlišeni, omezená pouze vlastnostmi 
použitého monitoru. Možnost zobrazeni 

mnoha parametrů, např. 521, S11 (včetně 
zobrazení ve Smithově diagramu), přenos 
(útlum)' skupinově zpoždění (obálka), CSV, 
vstupní impedance a jeji úhel (goniometric-
ký tvar) apod. 
• Zvláštní tiskové procedury, umoiňujicí 
výstup ve vysokém rozlišení, které je ome-
zeno pouze vlastnostmi tiskárny a počtem 
frekvenci, pro které jsou požadované para-
metry vypočítávány. 
• Možnost umistěni značek do výsledných 
křivek' 
• Práce s tolerančními schématy a limity 
s možnosti vytvořit tabulkové formuláře. Ve 
výsledných křivkách lze zobrazit až 10 limitů 
ve formě vybarvených ploch. 
• Optimizer, pracujíci metodou Monte Car-
lo. 
• Možnost ladění středního kmitočtu filtru 
i šiřky pásma. Návrh i analýza filtru jsou 
spojené a výsledky se okamžitě zobrazuji. 
Lze tak bezprostředně vidět jakýkoli zásah 
do filtru. 
• Možnost uložení až 10 křivek, které lze 
kdykoli vyvolat a vzájemně porovnávat. Lze 
tak např, zobrazit rozdíly mezi jednotlivými 
typy find', mezi řády filtrů apod. 
• Kliknutim lze vyvolat podrobné paramet-
ry, odpovidajíci misty, kde se nachází kur-
zor. Držíme-li stlačeně tlačítko myši a po-
sunujeme-li kurzor, zobrazují se i změny 
sledovaných parametrú. Tak je možné pro-
vest rozbor vlastností filtru např. pro demon-
straci, přitom není nutné vyvolávat obsáhlé 
výsledky ve forme tabulky. 
• Možnost použít standardni hodnoty sou-
částek v řadě s 5% tolerancí. Velmi výhodné 
je nape. použit tento postup při návrhu elip-
tických (Cauerových)filtrú, kde zvolíme kon-
denzátory standardních hodnot z 5% řady 

a civky doladíme. Výhodou je, že ve výsled-
ném schématu jsou zobrazovány rezo-
nanční kmitočty jednotlivých rezonančních 
obvodů, col oceníme zejména při ladění ho-
tového filtru. 
• Vestavěná knihovna prvků, včetně úsekti 
vedení a pahýlů, vice cívek s libovolnou 
vzájemnou vazbou apod. Prvky lze libovolně 
vkládat a okamžitě se zobrazí, jak je ovliv-
něn výsledný filtr. Prvky se soustředěnými 
parametry lze téměř libovolně převádět na 
jejich ekvivalenty s rozprostřenými paramet-
ry (úseky, např. z koaxiálního kabelu). 
• Analýzu filtrů lze provádět jak v časové, 
tak i ve frekvenční doméně. Je možné pro-
vádět i přechodovou (tranzientni) analýzu 
filtru, kdy je na vstup filtru přiveden jeden 
impuls definovaných parametrů a zkoumá 
se odezva. 
• Kontextově orientovaná nápověda, obsa-
hující více než 200 obrázků a průvodce, pří-
klady návrhu a fulltextové vyhledávání ve 
vice než 100 kapitolách. 
• Vytvoření netlistu pro LTspice (Linear 
Technology Corp.). 
• Návrh vzduchové cívky s možností volit 
cívku dle výsledného schématu 

(Pokračování) RR 

Prameny 

[1] Tonne, James, L" W4ENE (ex 
WB6BLD)— Tonne Software: ELSIE, http:// 
www.tonnesoftware.conVelsie.html 
[2] Ge fíe' P.: Comparison of conventional 
and minimum inductance filters: Circuits and 
Systems. IEEE Transactions on. Volume 
25, Issue 12, Dec. 1978, s. 1101 — 1102. 
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Topology 

r Capacitor-input lowpass 
r Inductor-input lowpess 

r Nodal capacitor-coupled bandpass 
r Nodal inductor-coupled bandpass 
✓ Shunt-input bandpass 
✓ Series-input bandpass 
✓ Mesh capacitor-coupled bandpass 

Cauer-only bandpass 

r Capacitor-input highpass 
r Inductor-input highpass 

r Series-input bandstop 
r Shunt-input bandstop 

Dimensions 

ir cm 
r in 

Family - - 

✓ Butterworth 

r Chebyshev 

• Cauer 

✓ Bessel 

r Gaussian 

r Constant•K 

✓ M-derived 

✓ Manual entry 

Cauer even ternis. 

r Best selectivity 
✓ Equal terms 

Cauer BPF topology 

✓ Normal 
6- Zig-zag 

Ripple 
Bandwidth (Hz) (Fc) 

200K 

Order (N) [7 max] 

4 

Input term (Rs) 

50 

Passband ripple (Ap) 

I coosts 

Center Freq (Fo) 

1,9M 

LP prototype 
Stopband width (Fs) 

2SM 

Stopbend Depth (dB) (As) 

60 

Obr 1, Zadání parametrů pásmového filtru pro 160m 
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Dvě DX-expedice na souostroví Juan Fernandez na přelomu března a dubna 2010 

JUAN FERNANDEZ 
ROBINSON CRUSOE ISLAND 

MUM 

ARCH otIrt nid 20Id 

V měsici březnu a začátkem dubna 
proběhnou hned dvě expedice na tuto 
vzácnou lokalitu v západním Pacifiku. 
Nejprve to bude výprava NaraIda, LA9SN, 
na ostrov Robinson Crusoe, (IOTA SA-
-005) od 16. do 23. března. Poveze 
s sebou však jen malý 100W transceiver 
IC-7000 a anténu Windom. Jeho značka 
bude CEOZ/LA9SN. Zaměří se na CW 
provoz v pásmech 80 až 10 m. Je sice 
velice dobrý operator, ale... Log bude na 

KV  

Kalendář závodů 
na březen a duben (um) 

13.3. Russian YL-OM CW. 55B 
13.3. DIG OSO Party 20-10m SSE 
13.-143. AGCW ORP CW 
13.-143, EA PSK31 PSK 
14.3. DIG OSO Party 80, 40 m 558 
2D-21.3. Russian DX Contest CW/SSB 
20.-21.3. Internat SSTV DARC SSTV 
20.-21.3. BARTG RTTY RTTY 
21.3. HF Bucuresti Contest CW/SSB 
27.-28.3. CO VVW WPX Contest SSB 
34. 558 liga SSB 
a-4.4. SP DX Contest CW/SSB 
3.-44. EA RTTY RTTY 
44. Provozní aktiv KV ON 
5.4. AktiiMa 160m SSB 
10.4. OM Activity CW, SSE! 
10.4. DIG OSO Party 10-20 m CW 
10.4. EU Sprint Spring CW 
10.-114. Japan int. HF CW CW 
10.-11.4. Gagarin int DX Contest CW 
11.4. UBA Spring Contest SSB 
11.4. DIG OSO Party 80. 40m CW 
124. Aktivita 160m CW 
17.4. Holytand Contest MIX 
17.4. OK CW zavod CW 04008600 
17.4. ES open Championship CW/SSB 05.00-09.00 
17.4. EU Spdnt Spring SSB 16.00-19.59 
17.-18.4, YU DX Contest MIX 21.80-17.03 
24.4. Holický pohár CW/SSB 04.00-0603 
24-25.4 SP DX RTTY Contest RTTY 12.00-2400 
24 -25.4. Helvetia XXVI MIX 1320-13.00 

Terminy uvádime bez záruky, podle 
a jú dostupných v lednu t.r. Podmínky 

.4:šiny uvedených závodů najdete na in-
:erne:ova stránce www.aradio.cz. Neza-
ppmeňte. že 28. března se mini zimní 
čas na letni. Pokud vedete deník v UTC 
čase, ten se nemění, ale pozor na auto-
matickou změnu, kterou provádí OS Win-
dows! V závodě CQ WPX je již od loň-
ského roku řada drobných změn, určete 
si proto správně kategorii a nezapomeňte, 

07.0809.60 
12.o117.co 
14.0820120 
16.ocke.co 

viz podm. 
12.80-12.00 
12.80-12.80 
0200-02.00 
16.80-18.59 
00.80-24.03 
05.03-07.03 
15.neop 
16.1:0-16.03 
04.0106.83 
19.30-20.30 
04.00-05.59 
12.00-17.00 
16.00-19.59 
07.00-13.00 
21.00-21.W 
06.00-10.00 

viz podm. 
19.30-20.30 
002-23.59 

internetu až po návratu dornü. QSL vyři-
zuje Harald přednostně direkt, pak přes 
bureau. Adresa: Harald Kjode, Postboks 
404 Sentrum, 6401 Molde, Norway. 

Další expedici na ostrovy Juan Fer-
nandez bude skupina radioamatérů včele 
s Markem, CE6TBN. Dale se zúčastni 
LA6FJA. RAOFU ad. Výprava proběhne 
koncem března 2010, volací značka 
XROZN. Povezou dva transceivery, IC-
-706MK2G a TS-850 SAT, zesilovače 

že každé odpočinkové přerušení musí tr-
vat nejméně 60 minut. Připomínám, že 
závody Holyland a Helvetia XXVI jsou vy-
psány i pro digitálni druhy provozu. 

Mimo závodů uvedených v kalendáři 
je vhodné prohlížet pásma během RSGB 
Commonwealth Contestu (13.-14. břez-
na, 10-10 UTC). účastnit se tohoto závo-
du není možné, ale na pásmech se vždy 
vyskytuje řada zajímavých stanic a ně-
které neodmítají spojeni mimo závod. 

Adresy k odesiláni deníků přes internet 

Aktivita 160 CW: cw@a160.net 
Aktivita 160 SSB: ssb@a160.net 
BARTG RTTY: ska@bartg.org.uk 
Bucuresti: fenyo3jw(yaňoo.com 
CO WPX SSB: ssb@cqvvpx.com 
DARC SSTV: DL9QS@darc.de 
DIG: DF2K0@darc.de 
ES Open: esopen@erairee 
EU Sprint: eusprint@kkn.net 
Gagarin: gc@cist.ru 
Helvetia: contest@uska.ch 
Holyland: 4Z4KX@iarc.org 
Holický pohár: hp@oklkhl.com 
Japan int.: cw@jidx.org 
OK CW: okcw@crk.cz 
Russian DX: rdxc@srrru 
Russian VL-CM: contest@radio.ru 
SP DX: spdxc-logs@pzk.org.pl 
SP DX RTTY: sprIty@pzk.org.pl 
UBA: ubaspring.uba.be 
YU DX: yudx@yulsrs.orgrs 

QX 

Přerovské jarní setkáni 

radioamatérů, CB-čkářif a ostatních 
zájemců o radiotechniku a výpočetni 
techniku se uskutečni 27. března 
2010 od 8 do 12 h v obou sálech Pi-
vovaru Přerov, Komenského ulice. 

Pro prodejce budou sály otevřeny 
od 7.30 h. 

Srdečně všechny zveme. 

Radloklu b OK2KJU Přerov 

Expert 1 kW a jeden menši asi 600 W. 
Jako antény použiji různě drátové verti-
kály. Pracovat budou ze 2 stanovišť vše-
mi druhy provozu. Log bude zveřejněn 
na: www.logsearch.de. QSL vyřizuje 
LA6FJA. Adresa: Rag Stein Roar Bro-
bakken, P. 0. Box 5, 2853 Reinsvoll, 
Norway. Na direkt požaduje SAE + 1 IRC 
nebo 2 US dolary. Ostatní QSL vyřídí bě-
hem několika měsíců via bureau. 

OK2JS 

44 
44 
6.4 
7.4. 
8.4 
10.4. 
10.4 
13.4 
14.4. 
15.4. 
17.4 
17.4. 
184 
184 
18.4. 
18.4. 
184 
204 
27.4 

VKV  

Kalendář závodů 
na duben (um) 

Velikonoční závod 
Velikonoční závod děti 
VKV aktivita OE); NA z) 
MOON Contest 3) 
VKV aktivita: NA 
FM Pohár 
Misü. ČR dětí 4) 
V10/ aktivita; NA 
MOON Contest') 
VKV aktivita; NA 
Contest Laie 
Contest Lazio CW 144 MHz 
Provozu ü akty 144 MHz-76 GHz 
Mistr. ČR děti 1144 MHz a 432 MHz 
DUR Activity Cont. 432 MHz-76 GHz 
Contest Lazio SSB 144 MHz 
Contest Lazio 558 432 MHz 
VKV Anita: NA 1.3 GHz 
VKV aktivita; NA mikrovInně pásma 

144 a výše 
144 a výše 
144 MHz 
144 MHz 
50 MHz 

145 a 432 MHz 
145a 432 MHz 

432 MHz 
144 MHz 
70 MHz 
50 MHz 

08.00-14.00 
14.00-15.00 
17.00-21.60 
182-20.00 
17.00-21.00 
aanlaco 
08.00-10.00 
17.X21.03 
18.X-20.00 
17.X21.00 
noo-lno 
17.03-21.00 
08.60-11.80 
08.00-11.80 
08.00-11.03 
07.00-12.00 
12.00-16.00 
17.80-212 
17.80-21.03 

1) Podm in ky viz: www.satelit.cz 
2) Nordic Activity Contest 
3) Hlášenl na: ok2vbz@centrum.cz 
')Hlášeni na °MONK 

DVA 

XIX. Setkání 
radIoamaterů a elektroniků ČR 

Štětí 2010 

Datum:6. března 2010. 
Misto: Stětí (J070EK) - Kulturní stře-
disko, Mírové náměstí. 
Prezentace: od 7 h - prodejcl a burza 
(bleší trh); od 8 hodin -ostatnl. 
Součásti XIX. Setkání radioamatérů je 
mobilní závod „O pohár starosty města 
Steil" v pásmu 145 MHz FM (6 až 9 h 
SEČ). 
Informace: Zdeněk Fort 
e-mail: fort.zdenek@seznam.cz, 
tel.: 777 700 122. 
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EYE-02 - bezpečnostní kamera GSM od společnosti JABLOCOM: 
„ALL-IN -ONE" - řešení vše v jednom pro zabezpečení objektů 

JABLOCOM, firma, která se doposud specializovala na sled 
GSM telefony, přichází na trh s GSM bezpečnostní kamerou. 

Nová GSM kamera EYE-02 je určena k instalaci přímo konco-
vým uživatelem. Zprovoznění je podobně jednoduché jako u mo-
bilního telefonu - vložit SIM kartu, vložit baterii a začít používat. 

Instalaci zařízení však zákazník získá mnohem víc než jen 
GSM kameru - EYE-02 je jednoduché a přitom komplexní za-
bezpečovací zařízeni, které mä zabudovánu řadu integrovaných 
detektorů: infračervenou detekci pohybu, detekci zvuku a tříštěni 
skla, analýzu změny či pohybu ve snímaném obraze, snimač 
otřesů a změny polohy kamery. Kamera je navíc kompatibilní 
s celým sortimentem profesionálních bezdrátových detektorů řady 
JABLOTRON OASIS. Jednoduchost obsluhy pro běžného uživate-
le zajišťuje vysoce sofistikovaný software výkonného signálového 
procesoru, technicky zdatný uživatel má však možnost si kameru 
dale konfigurovat přesně podle svých požadavků. 

Jedná se vlastně o ALL-IN-ONE řešeni, které v mnoha pripa-
dech nahradí profesionální kamerový a zabezpečovací system za 
zlomek ceny. Hlavně si ho uživatel nainstaluje sám, jednoduše, 
během pár minut, právě v ten den, kdy dojde k přesvědčení, že 
potřebuje ochránit svůj dům, garáž nebo chatu. 

Kamera sleduje prostor a v okamžiku narušení pošle zprávu ve 
formě SMS, MMS, zavoláni nebo e-mailu. Jednoduchost ovládání 
demonstruje pět základnich přednastavených profilů střeženi - pro 
použití v domácnosti, ve venkovním prostředi, ke střežení obcho-
dů a skladů nebo k hlídáni malých děti či naopak staršich a nemo-
houcích osob. Kameru můžete použit všude, kde je GSM pokryti 
a v extrémních případech i bez napojeni na elektrickou síť (fun-
guje ze záložni baterie). Pomoci obrázků budete ihned a kdekoliv 
informováni o aril ve střeženém prostoru. Kamera zaznamenává 
obrázky a video na paměťovou SD kartu, kde můžete archivovat 

i několik měsíců záznamů. Samozřejmosti je velmi snadné 
a uživatelsky pohodlné ovládání kamery a procházeni archivu 
záznamů pomoci speciálního PC softwaru, specialitou je naopak 
přistup k záznamům v kameře pomoci JABLOCOM www serveru 
z kteréhokoliv počítače připojeného na internet. 

Výhradním distributorem kamery pro CR je JABLOTRON 
ALARMS, a. s. Doporučená cena je 8 449 Kč, včetně DPH. 

Technické parametry 
Rozměry kamery,  hmotnost- 155 x 75 x 55 mm, 300 g. 
Rozšířená pamšr MicroSD až 16 GB. 
Formát obrázků: JPEG, EXIF 2.2. 
Rozdjeni vicea:....VGA (640 . 48ox QV' (320 x 240), QQVGA(160 x 120). 
Format videa: MJPEG. 
čočky- AB29, zorný úhel 95 °. 
Infra přisvětlená:.... Go' infra LED, 100 mW, 850 nm, vyzař. úhel 80 °. 
Podpora MMS MMS verze 1.2.. 
Historie události-  200 záznámů ve vnitřní paměti. 
Provozní teplota -  -2 °C al +65 °C; vlhkost 25 až 75 %. 
Napájecí adaptér:  100 až 240 V AC, 50 to 60 Hz, 6 V/2 A DC. 
Záložní baterie-  Li-Ion, 1 300 mAh, 

výdrž 24 hodin až 30 dní podle natavení. 
GSM pásma - 850/900/1 800/1 900 MHz. 
Anténa- Externi GSM anténa s SMA konektorem. 
Datové připojení: ....EDGE třída 10, GPRS třída 10; CS1 až CS4. 
Připojent k PC- USB 2.0. 
Interní detektory- Pasivní infračervený detektor (PIR), 

detekce pohybu v obraze, zvuku, 
tříštěni skla, näklonu a vibrací. 

Detekční dosah' Optimalizováno pro aplikace v místnostech 
až do velikosti 10 x10 m. 

Seznam inzerentů v PE 03/2010 
AEC - TV technika  IX 
ALFATRON IC - elektronické součástky  VII 
AME - elektronické přístroje a součástky V 
ANTECH - mšřicl přístroje, STA a TKR X 
AV-ELMAK - elektronické přístroje IX 
A.W.V. - zdroje  VI 
BEN - technická literatura  XX, XXI 
BS ACOUSTIC - orničovaci technika  XV 
BUCEK - elektronické součástky  XI, XVIII 
DEXON - reproduktory XV 
DIAMETRAL - laboratorní nábytek VARIOLAB+ III 
ELEN - displeje  XVII 
ELEX - elektronické součástky aj.  XVII 
ELFA - optoelektronická čidla  XVII 
ELIX - radiostanice  X 
ELNEC - progfamátory aj  XVII 
ELTIP - elektrosoučástky XV 

ELVO - software pro elektroniku XVI 
ERA components - elektronické součástky XV 
ETC - osciloskopy k PC XV 
Flajzar - stavebnice a kamery VII 
FlowCAD - programy OrCAD, Allegro  XV 
GES - elektronické součástky I 
GM electronic - el. součástky  XII, XII 
JABLOTRON - zabezpečovací a řídici technika   
Jan Jenča - vf komponenty XV 
KONEKTORY BRNO - konektory XVI 
PaPouch - měřici a komunikační technika XV 
PHOBOS - system konroly vstupu  XIV 
PMEC - elektronické součástky  XVIII 
P + V ELECTRONIC - vinuté díly pro elektroniku  IX 
SPEZIAL ELECTRONIC - elektronické součástky  IV 
T.E.I. - Formica XVII 
TERINVEST - pozvánka na veletrh AMPER 2010  XIV 
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Zveme Vás na výstavu AMPER 2010 
13.4.-16.4. PVA Praha—Letňany, hala 4, sektor B, stánek 4B2 



16.4.2010 grera 
Srdečně Vas zveme na naši výstavní expozici 

irkiřicrtechnikrna 18.inezinärodniin veletrhu 

- elektrotechniky a elektroniky AMPER 2010 

UKÁZKY MĚŘENÍ VELETR2N(SLEVY) 

dvoukanálový digitální osciloskop 

- šířka pásma 5Hz 50MHz 
- vzorkován 1GS a/s 
- 2mV - 5V/dálek; 5ns - 50s/dílek 
- identifikace č. řádku TV signálu 
- 2 x USB, RS232 

92 907,4Z0 

-wewadioadeane 
RIOOVOES= I ii-%-gè 

li itSr2.. .ira 112S ef 

1   C t-7.7:0(e) 

4-1-4 .4,-b•are 

programovatelný generator 

- 2 kanály - šířka pásma 20MHz 
- 14 bitový DA převodník 
- čltač do 200MHz 
- vzorkováni 100MSa/s 
- USB, RS-232, LAN, GPIB 

Y009.030 

pájecí stanice 

- regulace teploty 200°C až 450°C 
- výkon 100W 
- automatickä vypínání vyhřívání 
hrotu po 15min nečinnosti 

Všechny uvedené ceny jsou 

_ NOVINKY 2010 

třífázový wattmetr a analyzátor 
- True-RMS měřeni UAc/ 
- výkon činný, zdánlivý, jalový 
- energie, PF, úhel faze, frekvence 
- záznam na SD kartu 
- 3 x kleštš 1200A, měř. šňůry 

/0 306 4Z0 

True RMS kleštový multimetr 

- 3 3/4 mistný (4000 dig.) 
- lAc - 30A (rozlišení 0,1mA) 
-10c - 30A (rozlišenllmA) 
- Umgx - 0,1 až 400V 

ruční multimetr 3 3/4 Dig. 

- napětí 1000Vcc, 750VAc 
- proud 20Accmc 
- odpor 40Mii; rozhraní USE; 
- frekvence, kapacita, teplota 

2 8.52,9%j  

včetně slev a bez DPH! 

Digitální LCR měřič 

- men L, C, R, D, Q, EsR, O 
- test. frekvence 0,1 - 100kHz 
- základní přesnost 0,2% 
- software + piné příslušenství 

FOODa0 

termokamera 

- rozsah: -20°C až +250°C 
- rozlišení čipu 160 x 120 bodů 
- tepl. citlivost < 0,1°C 
- reálný snímek (2Mpx fotoaparát) 
- funkce IR Fusion; AGT 
- hlas. komentáře; paměť + SD karty 
- menu a software v češtině, USB 

,:deefeimoserateak..,,_ 

Statron 
laboratorní zdroj 

- výstupnf napětí 2 x 0 až 40V 
- výstupní proud 2 x 0 až 2,5A 
- displej 4 x LCD 
- zviněni - 2mV„r; 

(3 36.3 itetig 

digitální multimetr 3 112 dig. 

- napětí 1000V00; 700VAc 
- proud 10AAwoc; odpor 200MQ 
- kapacita, teplota, frekvence 
- střída, hFE, test diod; DH 

66i9ifea 

IR + dotykový teploměr 
- bezdotykové ma/on( do 1000°C 
- rozlišení D:S = 50:1; duální laser 
- nastavitelná emisivita 0,1 až 1,00 
- dotykové měření (K) do 1400°C 
- funkce MIN/MAX/AVO/ROZDÍL 

Cauntbea 
zkoušečka el. obvodu 

- indikace napětí 12V až 690 VA  
- jednopólové i dvoupólové měření 
- prozváněnf obvodů; sled fázi 
- test proudových chráničů (30mA) 

9(31,a0 

Jegorovova 37 
974 01 Banská Bystrica 
Tel.: 00421 48 47257 30 
Fax: 00421 48 47257 39 
E-mail: meracia@micronix.sk 

pre Bratislavuh Púchovská 8 - budova ASV 
831 06 Bratislava 
Tel.: 0905 917 301 OE I 
E-mail: bratislava@micronixts 
www.micronix.sk 


