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Publikace nakladatelství BEN – technická literatura
Elektrotechnická schémata a zapojení 2

Řídicí, ovládací a bezdrá-
tové prvky

autor: Berka Štěpán
rozsah: 240 stran PB 
vydáno: duben 2010
běžná cena: 359 Kč 
(v e-shopu 320 Kč)
adresa knihy: http://shop.

               ben.cz/121307
Tato unikátní publikace volně navazuje na kni-
hu Elektrotechnická schémata a zapojení 1 
a obsahuje zapojení základních elektrických 
obvodů (spínače vačkové, plovákové, tlako-
vé, elektronické stmívače, elektroměrové roz-
váděče apod.). Z důvodu přehlednosti, srozu-
mitelnosti a názornosti jsou všechna elektric-
ká zapojení a schémata kreslena opět barevně 
a kniha je doplněna množstvím ilustračních 
obrázků. Přílohy obsahují praktické tabulky, 
jako je např. tabulka proudové zatížitelnosti 
kabelů, IP-kódy krytí, patice zdrojů světla aj.

Detektory kovu – návod na stavbu

5. díl – princip zapojení 
a praktické návody na tři 
konstrukce
autor: Hájek Jan, 
Jarchovský Zdeněk
rozsah: 256 stran 
vydáno: duben 2010
běžná cena: 360 Kč  

                            (v e-shopu 320 Kč)
adresa knihy: http://shop.ben.cz/121279
Kniha se zabývá teorií a praxí stavby hledačů 
kovových předmětů a pokladů. V prvé teoretic-
ké části je rozdělení detektorů kovu podle nej-
různějších hledisek a vysvětlení fyzikálních zá-
kladů funkce detektorů s důrazem na tři nejroz-
šířenější druhy: záznějový, balanční a impulzní, 
které jsou pak v druhé části knihy popsány jako 
stavební návody. Třetí část knihy tvoří přílohy 
o konstrukci hledacích cívek a dalších součás-
tí, potřebných pro experimentální stavbu a vy-
lepšování stávajících detektorů kovu.

Metrologie a hodnocení procesů

autor: Tůmová Olga
rozsah: 232 stran B5
vydáno: květen 2010
běžná cena: 255 Kč 
(v e-shopu 227 Kč)
adresa knihy: http://shop.
ben.cz/121303

Publikace pojednává o teoretických pro-
blémech měření. V úvodu je přehled charak-
teristik náhodných procesů. Následuje po-
hled na procesy měření se zaměřením i na 
statistický výběr a hodnocení vzorků. Čte-
nář získá přehled o řešení chyb a nejistot, 
které jsou nezbytným doplňkem při zpraco-
vání výsledků měření. Jsou zde též uvedeny 
hlavní principy, které se používají při návr-
hu, měření a vyhodnocení experimentů. Po 
přečtení této publikace se bude moci čtenář 
orientovat také v oblasti legální i praktické 
metrologie.

Publikace vydavatelství Computer Press

BIOS a Setup 
Průvodce základním nasta-
vením počítače
3. aktualizované vydání
autor: Horák Jaroslav
rozsah: 160 stran ČB
vydáno: květen 2010
běžná cena: 229 Kč 

                           (v e-shopu 195 Kč)
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/K1817

Chcete nastavit systém počítače přesně 
podle jeho hardwarových komponent, a tak 
bezpečně a bez finančních nákladů zvýšit jeho 
výkon? Zkušený autor a pedagog vás ve třetím 
aktualizovaném vydání tohoto bestselleru na-
učí vše, co je třeba znát pro správné nastavení 
počítače a konfiguraci jeho komponent s ohle-
dem na nejpoužívanější operační systémy Win-
dows 7, Vista i XP. Informace lze však apliko-
vat rovněž i v jiných operačních systémech. 

Notebook pro seniory
Vydání pro Windows 7
autor: Pecinovský Josef
rozsah: 216 stran 2B
vydáno: květen 2010
běžná cena: 199 Kč 
(v e-shopu 169 Kč)
adresa knihy: http://knihy.

                           cpress.cz/K1808

Mnoho seniorů si příliš nedůvěřuje a mož-
ná se také trochu bojí těch malých počítačů 
do klína. Zdají se jim příliš komplikované, 
náročné na ovládání, titěrné a choulostivé. 
Autor tohoto průvodce světem notebooků 
podává srozumitelný výklad, který je při-
způsoben potřebám seniorů. Nevynechává 
žádný důležitý krok, vyhýbá se zdlouhavým 
i náhlým skokům, látku odměřuje v přimě-
řených dávkách, aby se čtenář neztratil v zá-
plavě novinek.

Excel VBA
Výukový kurz
autor: Král Martin
rozsah: 504 stran ČB
vydáno: květen 2010
běžná cena: 690 Kč 
(v e-shopu 587 Kč)
příloha: CD-ROM
adresa knihy: http://knihy.

                            cpress.cz/K1673

V této příručce nalezne čtenář velké 
množství konkrétních ukázek a řešení běž-
ných problémů. Publikace je mistrně struk-
turovaným výukovým kurzem. Učební látka 
je probírána „po kapkách“ tak, aby na sebe 
vše pečlivě navazovalo. Za každou částí lek-
ce jsou navíc uvedeny otázky k danému té-
matu. Na přiloženém CD-ROM jsou uloženy 
všechny kódy příkladů z knihy a sbírka uži-
tečných souborů z dílny autora knihy a před-
ních vývojářů pro Excel.

Elektrická zařízení a elektrické instalace
v prostorech a místech, ve 
kterých se uplatňují vnější 
vlivy BE3N1 a BE3N2

a hromosvody na stavbách 
s nebezpečím výbuchu
v otázkách a odpovědích

Publikace vydavatelství Lada Melenová – Propag Team
autor: Ing. Jaroslav Melen
rozsah: 116 stran PB
vydáno: březen 2010
běžná cena: 590 Kč

Publikace je určena pro přípravu uchazečů 
o získání osvědčení k vykonávání revizí elek-
trických zařízení a instalací v objektech B – 
objekty s nebezpečím výbuchu, resp. v pro-

storech a místech takto specifikovaných ob-
jektů, kde se uplatňují vnější vlivy BE3N1 
a BE3N2, jakož i pro revize systémů ochra-
ny před bleskem (hromosvodů) na stavbách 
s nebezpečím výbuchu.

Tato publikace je vodítkem k hlubšímu 
studiu jak základních norem, tak také no-
vých norem pro ochranu před bleskem.


