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Kongresové centrum v Praze hostilo v závìru kvìtna letos ji po ètvrté
veletrh telekomunikaèní techniky a informaèních technologií, s názvem
ComNet Prague 96. Tìí se vdy velkému zájmu odborníkù a je vítanou pøíleitostí i pro studenty k seznámení se
se pièkovou technikou.
Poèet vystavovatelù utìenì roste a
letos pøekroèil èíslo 150. 4. patro kongresového centra bylo zasvìceno oblasti, ve které se oèekává nejvìtí nárùst uivatelù - mezinárodní poèítaèové
informaèní síti INTERNET. Zájemci mìli
monost nejen naslouchat informaèním
výkladùm zasvìcených odborníkù o
významu a vyuití Internetu, ale mohli
si i prakticky odzkouet to, o èem dosud jen slyeli. Navíc zde bylo moné
zakoupit i publikace, zabývající se problematikou INTERNET pro zaèáteèní-

ky i pokroèilé. Ji druhé vydání [Computer press] knihy Bennetta Falka Prùvodce svìtem Internetu za 150 Kè (320
stran textu) dá kadému monost seznámit se se základními pojmy, architekturou sítì, navazováním spojení a
získáváním informací.
Hovoøit o jednotlivých vystavovatelích v niích patrech kongresového centra nelze; na to jich bylo pøíli a s problematikou hlavnì v oblasti síových
komponentù pro poèítaèe natolik specializovanou, e vyaduje erudované
odborníky v jednotlivých oblastech. Pro-
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to jen nìkolik postøehù z techniky zabývající se komunikacemi.
Zdá se mi, e ponìkud neprávem
zùstávala návtìvníky opomíjena firma
KonWES. Nabízená mikrovlnná pojítka ve velmi pøíznivých cenových relacích dnes etøí peníze firmám, které
mají jednotlivá pracovitì na rùzných
místech, vzájemným propojením jejich
telefonních ústøeden. Jen v Praze je jich
v provozu ji nìkolik desítek, mohou se
pouít i pro pøenos dat, pro pøenos radiových signálù (studio-vysílaè) nebo
televizního signálu (propojení center kabelové TV na sídlitích). Pracují na
kmitoètech v oblasti 10 GHz, na které
bylo vydáno ÈTU generální povolení.

Mikrovlnná jednotka fy KonWES
k propojení poèítaèových sítí
(SARS-11)
Øada firem - a vévodily jim zøejmì
NOKIA a MOTOROLA, se pøedhánìla
v ukázkách koncových zaøízení i vybavení jednotlivých bunìk celulární sítì
GSM, její rozvoj v oblasti 900 MHz se
koneènì i u nás dostává do obrátek.
Nokia napø. pøedstavila zajímavý pøístroj NOKIA 9000 Communicator, sluèující radiotelefon GSM, poèítaè a tzv.
organizer. Mùete s ním telefonovat,
psát texty, faxovat, pracovat na Internetu i v místních sítích.
Koncová zaøízení firmy ALCATEL
pro sítì ISDN také musely zaujmout
kadého, i kdy u nás zatím konference prostøednictvím videotelefonu nejsou
obvyklé. Také SIEMENS Telekomunikace (spoleèný podnik s býv. s.p. TESLA Karlín) nabízí digitální ústøedny systému EWSD - v Èeské republice tìch
meních pracuje ji pøes 500 a budují
se i mezinárodní ústøedny (Brno, Praha), pro privátní sítì nabízí spojovací
systém HICOM, který prakticky nemá
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omezení v poètu pøípojek. Nabízí koncové telefonní pøístroje (øada Euroset),
snimi se ji prakticky mohou seznámit
i nai uivatelé telefonní sítì, i testovací pøístroje pro telefonní ústøedny ISDN,
GSM ap.
Jedna ze spoleèností fy SIEMENS RXS - se zabývá vekerým pøísluenstvím pro kabely a nabízí m.j. nevídaný
zpùsob montáe konektorù na optická
vlákna - pøivaøením uvnitø konektoru.

ComNet Prague je velké lákadlo i pro
radioamatéry - zajímalo by mne, kolik
jich letos tímto veletrhem prolo. V jednu chvíli jsme se napø. potkali ètyøi:
OK2QX, OK1PG, DL1YD (na toho mám
obzvlátní tìstí pøi podobných akcích
- viz napø. zpráva ze enevy TELECOM
1991) a tuím OK1MA. Moná by stál
za úvahu i stánek ÈRK, podobnì jako
se na podobných mezinárodních výstavách prezentuje IARU.
2QX

Americas TELECOM 96
Kadoroèní výstavu TELECOM poøádá Mezinárodní telekomunikaèní unie
(ITU) se sídlem v enevì. Kadý ètvrtý
rok je tato výstava (jako svìtová) poøádána v ohromném výstavním komplexu PALEXPO v enevì (1991, 1995),
v mezidobí jsou poøádány výstavy kontinentální, letoní hostila Brazílie a ve
dnech 10.-15. èervna probìhla v Rio de
Janeiro, hlavním centru latinské Ameriky, na kryté ploe o rozloze 18 000 m2
a venkovní otevøené ploe velikosti
4000 m2.
Zájem vystavovatelù o plochy byl
ohromný a ve bylo zadáno ji v prosinci loòského roku. Celkem to byla 17.
výstava TELECOM; první byla uspoøádána pøed 25 lety roku 1971 v enevì.
Souèasnì s výstavou probíhala konference v kongresové hale, která pojme
2000 posluchaèù. Hlavní téma tohoto
roku bylo Smìr - pøítí tisíciletí, s úèastí pièkových expertù pøedevím v oboru nových technologií.
Výstavu zahájil 10. èervna ve 14. hodin v kongresovém sále Dr. Pekka
Tarjanne, generální sekretáø ITU a brazilský ministr spojù p. Sergio Roberto
Vieiria da Motta. Referáty (vùdèí téma
viz úvodní odstavec) probíhaly zhruba
v pùldenních blocích s dílèími tématy
jako prùmyslový vývoj, role individuálních investorù, telekomunikace v obchodì, jdeme do vìku informatiky, obchod ovlivòuje bezdrátové technologie,
Internet, konkurence v latinské Americe, telekomunikace v tísòových situacích aj. Poslední uvedené téma bylo za-

jímavé i pro
radioamatéry jedním z referujících byl prezident 2. oblasti
IARU, p. Atkins.
Celá výstava
je vdy ohromná show, a se
ji jedná o enevské svìtové
výstavy, nebo
jejich kontinentální kopie. Ta
letoní byla navíc pojata pro obyèejné návtìvníky
v tradièním karnevalovém duchu. Nic
to vak neubralo na serióznosti jednání mezi obchodními partnery. Na kontionentální výstavu byl zde také nezvykle velký poèet zúèastnìných VIP, a ji
se jednalo o politické pøedstavitele nebo
øeditele významných telekomunikaèních spoleèností a výrobních koncernù.
Rozhodnì nebylo v silách ani kadodennì pøicházejícího návtìvníka seznámit se se vemi expozicemi. Odborníci proto upøednostòují cílené návtìvy
pro nì zajímavých spoleèností.
Rio de Janeiro je nádherné, ale pøíli vzdálené. Nedejte si vak ujít výstavu Europa TELECOM, která by mìla být
v roce 1998 pravdìpodobnì v Maïarsku. V pøítím roce se chystá Asia TELECOM 97 a eneva bude hostit svìtovou výstavu telekomunikací opìt
v roce 1999.
OK2QX

Brazilský ministr spojù a generální sekretáø ITU pøi podpisu smlouvy
o poøádání výstavy TELECOM

NEZAPOMEÒTE na Konkurs Praktické elektroniky A Radia, dotovaný nejen finanèními, ale i zajímavými vìcnými cenami, jeho
podmínky byly uveøejnìny v A Radiu è. 3/1996 na stranì 3.
Uzávìrka konkursu je 9. záøí 1996

AMATÉRSKÁ KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA
Vojtìch Voráèek, OK1XVV
Toto èíslo Konstrukèní elektroniky A
RADIA pøedstaví zájemcùm o komunikaèní techniku vf nìkteré ze zajímavých
pøístrojù z této oblasti. Pøiblííme si funkce a monosti tìchto pøístrojù i jejich obvodová øeení. Zájemci o stavbu podobných pøístrojù (nebo spíe amatéøi, kteøí se
snaí ve svém zaøízení nìco vylepit èi
modifikovat) mohou tak nalézt zdroj inspirace. Popisované pøístroje lze dnes vyrábìt amatérsky velmi nesnadno - i kdy
by výroba radiostanice èi komunikaèního
pøijímaèe byla v monostech vyspìlého
amatéra (jistì by bylo moné peèlivým výbìrem obvodového øeení dosáhnout i lepích parametrù, ne má obdobný tovární
výrobek), do popøedí dnes vystupuje pøedevím hledisko ekonomické.
Pøed nìkolika málo lety se nai západní kolegové radioamatéøi obdivovali zruèností èeských radioamatérù, kteøí ve vìtinì pøípadù vysílali na zaøízení postavená
doma. Snad nám ani tolik nezávidìli technickou dovednost, jako spíe podle mého
názoru èas, který mohl radioamatér vývoji
a výrobì zaøízení vìnovat. Moná netuili,
e vìtina takto získaného èasu (a nejen
èasu, èasto i souèástek a dalích ,,výrobních prostøedkù) byla uetøena ve státním podniku, kde radioamatér - konstruktér pracoval. Vdy v té dobì snad ani
nebylo moné opatøit si nìkteré mechanické i elektrické komponenty, potøebné
napø. ke stavbì transceiveru KV èi VKV
legální cestou. Nehledì na potøebné mìøicí vybavení - napø. kvalitní rozmítaè èi
radiotester tehdy vlastnil opravdu málokdo. Rád nìkdy vzpomínám, jak snadné
bylo vyuívat ,,strojový èas takového pøístroje v zamìstnání a jetì pøíjemnì vyplnit pracovní dobu. Navíc nebývalá pracovní aktivita zamìstnance byla jistì i obèas
ocenìna od nadøízeného, který o technice
nemìl nejmení pøestavu. Doba a reim se
zmìnily, èas se stal ,,jedním z nejdraích
a i my radioamatéøi jsme se museli dobì
pøizpùsobit. Natìstí v oblasti výrobkù
spotøební a samozøejmì i komunikaèní
elektroniky nastal posun hodnot - dávno
pryè jsou doby, kdy za videomagnetofon
AVEX jsem platil témìø 8 mìsíèních pøíjmù a vytouený transceiver VKV se musel posunout do oblasti snù. Na druhou
stranu vak musím pøipustit, e napø. rohlík stál 30 haléøù.
Dnes není problémem zakoupit ruèní
FM transceiver VKV za cenu pod 4 000,Kè (DRAGON SY-501), jistì vak jsou
stále rodiny, u nich je problém, jak vyjít
s rodinným rozpoètem. Snad asi nejvíc
stoupla cena lidské práce - a to samozøejmì i práce duevní. Výrobci pøístrojù spotøební elektroniky se snaí prostøedky vloené do vývoje výrobku, výroby forem a
dalích pøípravkù ,,rozpustit ve velkých

sériích výrobkù. Velkosériová výroba,
která se pøesunula z valné èásti na Dálný
východ, pøináí sebou dalí sníení cen.
Na trh se dostávají stále nové výrobky, výrobci se pøedhánìjí v poètech funkcí a
monostech pøístrojù, které stejnì nakonec
vyuije málokdo. Mohou vak do propagaèních materiálù napsat, e právì u jejich
výrobku je poprvé pouita funkce ta a ta..
Technický vývoj tato soutì výrobcù jistì
podporuje - za mìsíc se u jiné firmy objeví
obdobný výrobek, který nejen e má onu
funkci (samozøejmì vylepenou), ale navíc umí jetì dalí a dalí nové funkce.
Obèas se najde i výrobek, který je na první
pohled jaksi zdánlivì krokem zpìt. Snahou výrobce u nìj je vak dosáhnout co
nejnií ceny pøi sluných parametrech
(jako napø. u zmínìného ruèního transceiveru VKV DRAGON SY-501), nebo jde
výrobce cestou ,,skrytí málo vyuívaných
funkcí do spodní ,,vrstvy obsluného
menu za úèelem dosáhnout co nejsnadnìjí obsluhy, jako napø. u ,,ruèky ALINCO
DJ-190, tj. u pøístroje, který má jen nìkolik ovládacích prvkù a pøitom disponuje
vemi potøebnými funkcemi (a jetì mnoha funkcemi navíc).
Snahou uvedeného rozboru je omluvit
jakousi tvùrèí pasivitu dneních amatérù konstruktérù. Málokdo má dnes asi tolik
prostøedkù a pøedevím èasu, aby je mohl
vìnovat vývoji a stavbì sloitého pøístroje. Finální výrobky jsou cenovì pøístupné,
na trhu (i na naem) je díky nìkolika dovozním (i výrobním) firmám výbìr velmi
dobrý, nìkteré firmy mají k dispozici takové vybavení a spolupracují tak úzce s výrobcem, e mohou dokonce i zajistit servis
sloitých výrobkù v tuzemsku. Èinnost
amatéra-konstruktéra se pøesunula spíe
do oblasti výroby doplòkù, které je neekonomické kupovat hotové, dále pak do oblasti servisu pøístrojù. Podmínkou je ovem dokonalé vybavení jak dokumentací,
tak i mìøicí technikou a pøípadnì i jednoúèelovými náhradními díly. Servisní èinnosti má dopomoci i øada schémat rozíøených pøístrojù a výsledky mìøení vzorkù
osvìdèených a rozíøených typù radiostanic a komunikaèních pøijímaèù, které jsou
uveøejnìny v tomto èísle A RADIA. K napsání struèných návodù k obsluze, èi spíe
k napsání prùvodce funkcí popisovaných pøístrojù mne inspiroval klubový kolega Jindra Macoun, OK1VR. Vyprávìl
mi pøekvapivé pøíbìhy, jak èasto pøi svých
,,anténáøských toulkách narazí na radioamatéra, který si sice opatøil pomìrnì sluný èi dokonce pièkový pøístroj, ale vìtinu jeho funkcí nedovede vyuít, neznaje
angliètinu èi jinou øeè, ve které je psán návod k obsluze. Tím pøístroj degraduje do
nií tøídy a spousty nevyuitelných funkcí
jsou mu jen na obtí. Je koda, e jen má-

lokterá firma dodává k pøístroji èeský návod, i kdy by to mìlo být povinností.
Nìkomu vak i èeský návod tìko
pomùe. Setkal jsem se s pøípadem starího mue z Plznì, který si zakoupil pomìrnì sloitý a dokonalý komunikaèní
pøijímaè AOR AR-3000. K tomuto pøístroji jsem napsal èeský návod, v nìm
jsem slovo ,,reset pøeloil pochopitelnì
jako ,,reset a ,,attenuator jako ,,atenuátor. Jaké vak bylo moje pøekvapení,
kdy onen majitel pøijímaèe po nìkolika dnech pøiel celý rozèilený do prodejny, e u pøijímaèe nefungují nìkteré
funkce, a navíc tvrdil, e èeský návod je
nedokonalý, nebo ani on, ani nìkolik
dalích ,,amatérù, kteøí byli pokusùm
s pøijímaèem pøítomni, nevìdí, co znamenají slova ,,reset a ,,atenuátor. Pøijímaè byl pochopitelnì v poøádku, poadavky na obsluhu takového pøístroje
byly vak vysoko nad znalostmi a mentálními schopnostmi onoho zákazníka.
Takový zákazník by mohl své peníze investovat jistì výhodnìji do nìèeho pokud mono hodnì vzdáleného komunikaèní technice a byl by jistì spokojenìjí,
nebo by se mìl zaèít uèit základùm techniky VKV. Takové pøípady jsou, doufám, jistì výjimeèné, ale pøesto je dobré,
pøikládá-li dodavatel k výrobku alespoò struèný èeský návod.

Pøedpisy v komunikaèní
technice

Èasto se opakují dotazy, kde a kdo smí
vysílat.
Odpovìï je pomìrnì jednoduchá, i
kdy mnoho ze zájemcù o vysílání nemá o
rozdìlení kmitoètového spektra jasnou
pøedstavu.
My se budeme v tomto pøíspìvku zabývat kmitoètovými pásmy, na nich lze
provoz realizovat bez nutností ádat sloitì o pøidìlení zvlátního kmitoètu a na
nich není nutno platit za spojení poplatky.
Vysílací zaøízení a vysílání vùbec lze
na tìchto pásmech zjednoduenì a srozumitelnì rozdìlit do tøí skupin:
1 - obèanské radiostanice,
2 - radiostanice pro ,, sluební pásma
VKV a UKV,
3 - radiostanice pro radioamatérská
pásma.
Kadá tato kategorie vysílacích zaøízení a provozu má svoje monosti, pøedpisy
i problémy, které jsou pro daný kmitoètový úsek specifické. Postupnì si jednotlivé
kategorie pøiblííme, povíme si o podmínkách provozu v jednotlivých pásmech a
pøedstavíme nejrozíøenìjí typy radiostanic, urèené pro tato pásma.
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Pásmo a radiostanice CB
Toto pásmo, nazývané jako obèanské
(angl. CITIZEN BAND), doznalo u nás
velkého rozíøení provozu pøedevím po
roce 1989. Bylo to dáno pøedevím liberalizací pøedpisù pro vysílací zaøízení v dùsledku uvolnìní politické situace. V poslední dobì rozvoji provozu v tomto
pásmu napomáhá i sníení cen radiostanic
CB, dané masovou a stále se zdokonalující
výrobou a dovozem. Pøedpisy pro provoz
v tomto pásmu a poadavky na radiostanice, které mohou být pouity pro vysílání
v tomto pásmu, jsou jednoznaènì definovány nejnovìji v Generálním povolení
ÈTÚ è. 9/1995. Vydání tohoto pøedpisu
pøedcházely rùzné více ménì interní pøedpisy ÈTÚ s kratí èi delí dobou platnosti,
které nebyly pøíli jasné a bylo je moné
rùznì vykládat. Radiostanice se povolovaly k provozu podle jakéhosi seznamu typù
a druhù radiostanic, které byly ÈTÚ známy. Nové typy se do ,,seznamu dostávaly
se zpodìním, naopak na ,,seznamu byly nìkteré druhy radiostanic, které jinde
v Evropì do provozu pøiputìny nebyly
a mohly se stát zdrojem ruení (napø.
ALAN 80).
Je proto dobré, e GP 9/95 zcela jednoznaènì definuje ve, co pro pásmo CB
platí. Úplný text tohoto generálního povolení radìji pøináíme v pøetisku (viz vedlejí sloupce).
Co tedy z textu vyplývá? Provozovat
radiostanice v pásmu CB mùe tedy kadý, jak osoba soukromá, tak podnikatel èi
firma. Vichni mají stejná práva. Provozovat, vlastnit a zøizovat lze pouze schválené
typy radiostanic. Tedy takové, ke kterým
bylo vydáno èeské Osvìdèení o technické
zpùsobilosti, které je opatøeno originálním
otiskem razítka dritele rozhodnutí, a které
jsou oznaèeny certifikaèní známkou. Èili
radiostanice musí mít jakýsi ,,technický
prùkaz a ,,espézetku. Takovou radiostanici nemusíme nikde pøihlaovat a nepotøebujeme ji ádný ,,øidièský prùkaz, ani
nemusíme nic platit. Podobnost s automobily je nápadná. Radiostanice bez homologaèní nálepky a bez ,,technièáku je bezcenná, podobnì jako automobil. Postihy
za provoz èi zøízení takové radiostanice
jsou znaèné.
Pásmo CB je rozdìleno na 40 kanálù,
kmitoètový úsek je od 26,965 MHz (kanál
è. 1) do 27,405 MHz (kanál è. 40). Odstup
mezi kanály je sice 10 kHz, ale mezi nìkterými kanály je 20 kHz a kmitoèet kanálù se nezvyuje pravidelnì. Tabulka kanálù a jejich kmitoètù je v Generálním
povolení. Vyuívá se prakticky pouze
modulace FM, i kdy nìkteré stanice mají
i modulaci AM. Takové stanice bude vak
mono pouívat pouze do roku 1999 a pak
je bude nutno vyøadit z provozu.
Podobná situace je ve vìtinì Evropy,
pouze v nìkterých zemích je kanálù CB
ménì, nìkde naopak více. I kdy vìtina
stanic po interní modifikaci (propojka
uvnitø stanice, diodová èi odporová matice, pøeprogramování EEPROM) umí pøijí-
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26,965 MHz
26,975
26,985
27,005
27,015
27,025
27,035
27,055
27,065
27,075

k1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

27,085 MHz
27,105
27,115
27,125
27,135
27,155
27,165
27,175
27,185
27,205

k11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

27,215 MHz
27,225
27,255
27,235
27,245
27,265
27,275
27,285
27,295
27,305

k21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

27,315 MHz k31
27,325
32
27,335
33
27,345
34
27,355
35
27,365
36
27,375
37
27,385
38
27,395
39
27,405
40

mat i vysílat na nìkolika kanálech, dotazem na Správì kmitoètového spektra ÈTÚ
zjistíme, e o zvìtení poètu kanálù pásma
CB se u nás v dohledné dobì neuvauje.
Kmitoètový plán je dlouhodobá záleitost
- dalími dotazy jsem zjistil, e 40 kanálù
u nás jistì pøeije rok 2000, nejspíe i rok
2006. V Nìmecku bylo povoleno od 1. 1.
1996 80 kanálù, i kdy jejich obsazení
druhy provozu i úèel spojení jsou specifikovány a také dodrovány. Zvìtení poètu
kanálù napomohli i sami nìmeètí uivatelé
pásma CB, pøedevím pøístupem a spoluprací s povolovacím orgánem a v neposlední øadì i svou kázní, a to jak provozní,
tak technickou. Nikdo by si v Nìmecku asi
nedovolil vlastnit neschválenou radiostanici, pøípadnì vysílat mimo povolené pásmo. U nás se nìkteøí majitelé radiostanic
CB spíe ne k Evropì pøíklánìjí k ,,balkánské praxi a vysílají tím, co má pokud
mono nejvìtí výkon, nejvìtí zdvih a
tam, kde je nikdo nebude ruit - tedy vìtinou mimo povolené pásmo. Není pak
divu, e postoj povolovacího orgánu
k provozu CB je u nás jiný, ne napø. ve
zmínìném Nìmecku.

Selektivní volby
Vzhledem k tomu, e provoz na pásmu
CB neustále houstne, dalích kanálù se
asi brzy nedoèkáme a na pásmu CB se objevuje obèas pomìrnì silné ruení (signály
vzdálených stanic, poruchy silnoproudých
zaøízení s vf slokou, úmyslné èi neúmyslné ruení jinou stanicí), nabývají stále vìtího významu velmi uiteèné doplòky radiostanic - selektivní volby. Nìkteré
stanice je mají ji od výrobce vestavìny,
napø. i u nás schválená pièková radiostanice DNT ZIRKON, jiné lze selektivní
volbou vybavit jako pøídavným modulem
èi jednotkou - a to externì èi internì. Jeliko (odborná) vestavba selektivní volby se
obejde bez zásahu do vf èásti vysílaèe i
pøijímaèe, selektivní volba není zdrojem
vlastního ruení a nezvìtí se tedy neádoucí vyzaøování skøíòky (v poslední dobì
sledovaný a obtínì mìøitelný údaj pøi
schvalovacím mìøení radiostanic - CASE
RADIATION). Pøi správnì vestavìné selektivní volbì není ani ovlivnìn modulaèní zdvih radiostanice, proto by nemìl povolovací orgán mít námitky proti
vestavování selektivních voleb pøímo do
radiostanic. Rozíøení tìchto uiteèných
doplòkù nestojí nic v cestì a øada firem
vyrábí selektivní volby jako stavebnice èi
oivené moduly, urèené k vestavbì (napø.
známé volby SMART, Rex SC-2, MiniRex v provedení SMD a zatím nejdokonalejí SuperRex). Tyto selektivní volby
pracují vdy ve formátu DTMF, který je
jakýmsi standardem, i kdy i výjimky se
vyskytují - jednou z nich je i stanice ZIRKON, vyuívající formát selektivní volby
ZVEI.
Formát voleb DTMF je tvoøen vdy
souèasnì znìjící dvojicí tónù. Pro ètení i
generování tìchto dvojic tónù se vyuívají
jednoúèelové integrované obvody, jako
generátory tónu DTMF slouí známé tele4
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Obr. 3. Osvìdèený typ dialerù DTMF

Nejrozíøenìjí typy
radiostanic CB

fonní dialery, urèené pùvodnì pro dálkové
ovládání telefonních záznamníkù. Pokud
je modulaèní cesta radiostanice v poøádku,
je funkce systému a pøekvapivì spolehlivá. Èasté závady vykazují nìkteré ménì
jakostní typy generátorù DTMF (DIALERÙ). Membrána jejich reproduktoru má
toti zákmity o dvojnásobném èi vyím
kmitoètu, pøípadnì generuje drnèení èi
chrastìní, které pak pøijímací strana vy-
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hodnotí jako chybnou informaci, resp. nevyhodnotí vùbec. Na obr. 1 je pøiøazení
dvojic kmitoètù èíslu ve formátu DTMF,
na obr. 2 pak pøiøazení kmitoètù èíslùm ve
formátu ZVEI. Na obr. 3 je jeden z osvìdèených typù generátorù tónu DTMF - dialerù. Nìkteré typy dialerù mají i pamìti na
nejèastìji volaná èísla - to usnadòuje volbu napø. v automobilu.

Obr. 1. Pøiøazení
dvojic kmitoètù
u formátu DTMF

Rozdílné technické pøedpisy pro radiostanice CB mezi Nìmeckem a Èeskou republikou od poèátku roku 1996 mají velký
vliv na sloení sortimentu radiostanic u
nás. V Nìmecku se prodávají témìø výhradnì jen typy vybavené 80 kanály, které
nelze samozøejmì jinde v Evropì ani u nás
provozovat. Skonèil tedy import vìtiny
typù radiostanic, které byly urèeny pro nìmecký trh a k nám se dostávaly pøes nìmecké firmy. Navíc ceny radiostanic v Nìmecku se velmi výraznì zvýily - vliv na
zvýení ceny má nejen ,,diktát specifického trhu s pøístroji s 80 kanály, ale i povinná certifikace elektromagnetické kompatibility atd., známá znaèka ,,CE, kterou
musí být oznaèeny vechny nové výrobky.
Èeský zájemce o radiostanici je tedy odkázán nejen vzhledem k povinnému ,,tuzemskému schválení radiostanice, ale i z cenových dùvodù na vnitøní trh. Na naem
trhu se rozíøilo nìkolik typù osvìdèených
radiostanic CB, vyrábìných ve velkých sériích pøímo pro èeský trh nebo pro bývalý
trh nìmecký. Technické øeení obvodù radiostanic bylo popsáno v AR 4/94. V tomto èísle Konstrukèní elektroniky ARadia si
proto pøiblííme nìkteré typy radiostanic
pøedevím z hlediska praktických uitných
vlastností, a to nejen po technické stránce,
ale i z hlediska nejèastìjích závad a poví-

Obr. 2. Pøiøazení kmitoètù u formátu ZVEI

Obr. 4. Radiostanice Formel 1
me si nìco o jejich odstraòování. Vìnovat
se budeme pochopitelnì pouze radiostanicím schváleným pro provoz v ÈR, ostatní
typy nemají velký význam a vzhledem
k moným postihùm se jich jejich majitelé
rychle zbavují. Budou uvedeny i objektivní parametry radiostanic, zmìøené radiotesterem ROHDE-SCHWARZ CMS-50,
který umoòuje mìøit vechny bìné parametry radiostanic a dokumentovat je na
pøipojené tiskárnì.
DNT FORMEL 1
Tato radiostanice (obr. 4) byla vyrábìna na Dálném východì pro nìmeckou firmu DNT. Její výroba pro nìmecký trh na
pøelomu roku 1995/1996 skonèila, ale èeské zastoupení firmy DNT zadalo dalí výrobu této oblíbené radiostanice pro èeský
trh. Dodávky pro ÈR pokraèují po celý
rok 1996. Radiostanice FORMEL 1 se doèkala snad nejvìtího rozíøení na èeském
trhu mezi základnovými a vozidlovými radiostanicemi. Její výhodou je nízká cena a
velmi dobré vlastnosti pøijímaèe - selektivita a citlivost. Schéma radiostanice FORMEL 1 je na obr. 5.
Pøijímaè radiostanice FORMEL 1
Pozornost si zaslouí vzhledem k velmi dobrým vlastnostem pøedevím pøijímaè radiostanice. Vstupní díl a po smìovaè je øeen pøekvapivì jednodue. Na
vstupu je jednoduchý rezonanèní obvod
místo oèekávané pásmové propusti, take
potlaèení zrcadlových kmitoètù by mohlo
být jetì vìtí - námìt pro konstruktéry.
Dobré vlastnosti pøijímaèe získává radiostanice FORMEL 1 pøedevím díky
jednoduchému a bez zbyteèných ,,vylepení kostruovanému 1. i 2. mf zesilovaèi.
Jak víme z teorie obvodového øeení radiostanic CB, uvedené v AR 3/94, vechny
souèasné radiostanice CB pouívají jako
pøijímaè superheterodyn s dvojím smìováním; 1. mf kmitoèet je 10,695 MHz a 2.
mf kmitoèet je 455 kHz. Dvojím smìováním se dosáhne vìtí selektivity pøijímaèe,
a to jak selektivity vzdálené (v 1. mf zesilovaèi 10,695 MHz), tak i selektivity mezikanálové, která je urèena pøedevím selektivitou 2. mf zesilovaèe a tedy íøkou
pásma a propustností 2. mf filtru 455 kHz
mimo jmenovitý kmitoèet (STOP-BAND).
V radiostanici FORMEL 1 jsou na pozici pøedzesilovaèe i 1. smìovaèe pouity
tranzistory J-FET. Toto øeení spolu s kvalitními filtry a 2. mf zesilovaèem se podílí
nejvìtí mìrou na velmi dobrých vlastnostech pøijímaèe této radiostanice.

Vysílací èást této radiostanice je klasické koncepce, tj. napìtovì øízený oscilátor a syntéza s integrovaným obvodem,
pracujícím na polovièním kmitoètu vysílaèe (13,5 MHz), dále zdvojovaè, budiè a
koncový stupeò se stabilizací výkonu.
Modulaèní signál z mikrofonního zesilovaèe je pøiveden na varikap pøes pøísluné
filtry a obvod øízení zisku. Jako mikrofonní zesilovaè se vyuívá nf koncový zesilovaè s integrovaným obvodem TDA2003,
co je pøi konstrukci radiostanice CB èastým zvykem. Osobnì to nepovauji vzhledem k umovým vlastnostem tohoto obvodu za optimální øeení.
O radiostanici FORMEL 1 je známo,
e nìkteré kusy nevynikají kvalitní modulací pøi vysílání. Ponìkud drsná, jakoby
roztøesená modulace je zpùsobena mj. nestabilitou filtraèní smyèky VCO - kondenzátory C75, C76.
Lze se pokusit o nápravu volbou jiných kapacit kondenzátorù, pøípadnì
vymìnit sériovou kombinaci dvou elektrolytických kondenzátorù za jeden kondenzátor s dielektrikem z plastu.
Kmitoètový prùbìh modulátoru stanice nedoporuèuji mìnit (napø. rùzné popsané úpravy dolní propusti výmìnou
kondenzátorù C 61, C 62 èi úplným vyøazením filtrù modulátoru, napø. vytípnutím
rezistoru R89). Stanice se pak stane zdrojem ruení na rùzných kmitoètech.
Závady radiostanice FORMEL 1
V ÈR je odhadem v provozu asi deset
tisíc radiostanic FORMEL 1. Opravami
tìchto radiostanic se zabývá servisní støedisko firmy ELIX (zastoupení firmy DNT
pro èeský trh). Popisy nejèastìjích závad
vycházejí ze statistiky oprav v tomto servisním støedisku.
Èistota stavby a osazení desky s plonými spoji odpovídá standardu dané cenové tøídy. Nejèastìjím zdrojem závad radiostanice FORMEL 1 je mikrofonní kabel a konektor. Mikrofonní kabel je pomìrnì tuhý, navíc krátký a proto se zvlátì
v zimních mìsících a v mobilním provozu
mùe porouchat. Pøeruený vodiè v kabelu
se projeví takto: Stanice nepøepíná po stisku tlaèítka PTT na vysílání (nerozsvìcí se
dioda TX) - je pøeruen vodiè pøepínání
pøíjem/vysílání. Hlasitost pøi pøíjmu je velmi malá (cesta nf signálu z reproduktoru
na zem se uzavírá pouze pøes kondenzátor
C44 a nikoli pøes kontakt pøepínaèe PTT je pøeruen vodiè pøipojení zemního konce
reproduktoru k spoleènému bodu.

Stanice nemoduluje pøi vysílání - je
pøeruen vodiè od mikrofonní vloky.
Náprava tìchto závad je snadná - výmìnou kabelu, nejlépe za ,,mrazuvzdorný
delí typ s vnìjí izolací ze syntetické prye (napø. velice kvalitní EURO CB).
Se závadou mikrofonního kabelu úzce
souvisí porucha konektoru pro mikrofon
na pøední stìnì radiostanice. K poruchám
samotného konektoru nedochází, konektor
je vak pøipojen do desky s plonými spoji
pøes tlumivky L10 a L13 s pomìrnì krátkými vývody bez rezervy. Pokud nìkdo
zapomene, e je konektor opatøen západkou, která zabraòuje jeho nechtìnému vytaení a snaí se kabel s mikrofonem odpojit ,,páèením, bude se namáhat fólie
ploných spojù v bodì pøipojení tlumivek
a snadno se mùe tìsnì za bodem pájení i
odtrhnout. Nezøídka bývají pøeruené i tlumivky, vedoucí z konektoru na ploné
spoje. Identifikace i oprava tìchto závad je
snadná.
Dalí typickou závadou je pokození
integrovaného obvodu kmitoètové syntézy
IC1 - LC7185. Obvod se pokodí obvykle
ponìkud kuriózním zpùsobem. Vývody
integrovaného obvodu jsou vyvedeny pøímo na pøepínaèe postupné volby kanálù i
pøímé volby kanálù 9 a 19 a na vývody
pøepínaèe PA-CB. Pøepínaèe jsou ponìkud neastnì øeeny s neuzemnìnou kovovou páèkou. Pokud stanice pracuje
v prostøedí se zvìtenou moností výskytu
náboje statické elektøiny (to je dnes témìø
vude) a obsluha stanice se napø. zvedne
ze idle a snaí se pøepnout kanály, pøeskoèí náboj okolo pøepínaèù pøímo na vývody integrovaného obvodu. Vývody nejsou nijak chránìny a integrovaný obvod
LC7185 se poruí. Porucha se projeví nejèastìji jako trvalé blikání kanálu 9 èi 19,
jiné kanály nelze pøepínat. Náprava je
moná jedinì výmìnou tohoto obvodu,
který se vak pomìrnì obtínì shání a je
drahý. Lepí je preventivnì oetøit kritické
vývody integrovaného obvodu diodou èi
dvojicí diod tak, jak je tomu obvyklé napø.
u integrovaných obvodù CMOS. I toto
oetøení vak nìkdy integrovaný obvod
nezachrání, jistìjí je dovybavit pøední
panel radiostanice ,,bleskosvodem z tenkého drátku, vedeného nìkolikrát v blízkosti pøepínaèù a spojenému s kostrou
radiostanice. Vzdálenost mezi hmatníky
pøepínaèù a svodièem musí být co nejmen4
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Obr. 5. Schéma radiostanice DNT FORMEL 1

í, aby nenastal mezi ivými vývody pøepínaèe pøeskok. Problém je v tom, e pøední
panel radiostanice se pomìrnì obtínì demontuje.
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Dalí závady mohou být zpùsobeny
spíe pøepìtím èi pøepólováním radiostanice. Závada koncového tranzistoru je øídká,
obvykle pøi ní bývá vadná také dioda D14
a tranzistor Q17. Tyto závady signalizují
pøepólování radiostanice. Závada jednoduchého stabilizátoru s tranzistorem a Ze-

nerovou diodou, který se vyskytuje v rùzných obmìnách témìø v kadé radiostanici
CB, je témìø vdy zpùsobena pøivedením
napìtí s opaènou polaritou. Mechanismus
závady je jasný z obr. 6.
Závada samotného koncového tranzistoru
je výjimeèná, svìdèí spíe o tom, e majitel

Obr. 6.
se z radiostanice snail ,,vydímat co
nejvìtí výkon, a to jak regulací trimrem
VR5, tak (nejspíe) zvìtováním napájecího napìtí. Výmìna koncového tranzistoru
je obtíná vzhledem k tomu, e je nutno
rozpájet stínicí kryt koncového stupnì.
Pokud je koncový tranzistor proraený,
bývá vadný i rezistor R124.
Èasto je upozoròováno na brum v reprodukci, který je zpùsoben pronikáním
pøepínacího signálu multiplexu displeje do
nf èásti, a na um pøi regulátoru hlasitosti
na minimu. Závady (nebo spíe vlastnosti)
lze zcela odstranit tìko, jsou dány koncepcí radiostanice. Brum lze nìkdy zmenit zvìtením kapacity filtraèních kondenzátorù C46 a C47. Tyto nectnosti nemá ji
pokraèovatelka této typové øady, nová radiostanice DNT RALLYE.
Radiostanice FORMEL 1 má pomìrnì
velký pøíkon ve vypnutém stavu. Stabilizátor se Zenerovou diodou má nastaven
velký klidový proud - 25 a 38 mA (zbyteènì). Má-li nìkdo v automobilu akumulátor s mení kapacitou a nejezdí tak èasto,
aby se akumulátor staèil dobíjet, doporuèuji zmenit proud stabilizátoru zvìtením
odporu rezistoru R 66 (napø. pøipojením
dalího sériového rezistoru) na zkusmo
nalezený odpor tak, aby nastavený kanál
zùstal naladìn i pøi startování a syntéza
spolehlivì pracovala. Pøípadnì lze obvod
udrení kanálu zaøadit a za spínaè radiostanice a volit poadovaný kanál vdy
znovu po kadém zapnutí stanice.

Radiostanice FORMEL 1 nemá ádný
indikátor síly pole - S-metr. Lze jím samozøejmì stanici doplnit - usmìrnìné napìtí
(záporné), úmìrné síle pøijímaného signálu, je k dispozici napø. na anodì diody
D24. Do tohoto místa lze pøipojit externí
S-metr (nebo pøesnìji indikátor síly pole),
úprava byla popsána v AR, zùstává vak
otázkou, zda si radìji nepøiplatit pøiblinì
dvì stokoruny a nekoupit hned dokonalejí radiostanici DNT RALLYE, která má
ji S-metr interní a výstup i pro externí
mìøidlo.
Namìøené parametry pøijímací èásti radiostanice FORMEL 1 jsou na obr. 7. Mìøeno bylo vdy nìkolik radiostanic a výsledky se liily zcela minimálnì. Uvedené
grafy odpovídají prùmìru pro daný typ.
Pøístroje byly mìøeny za standardních
podmínek tak, jak to vyaduje platná norma. Pouité mìøicí zaøízení - radiotester
ROHDE-SCHWARZ CMS-50 (obr. 8) je
zárukou objektivních výsledkù.
Citlivost byla mìøena pøi odstupu
signál/um 20 dB s toleranèním polem
0,5 dB, modulaèní kmitoèet 1 kHz, zdvih
2 kHz na kmitoètu 27,205 MHz, tedy na
kanálu 20 - støed pásma CB. Napájecí napìtí bylo 13,8 V.
Z uvedeného protokolu vyplývá, e radiostanice FORMEL 1 má pøijímaè s pomìrnì velkou citlivostí a dobrou selektivitou. Zkreslení nf modulaèního signálu pøi
pøíjmu je dostateènì malé. Zkreslení lze
obvykle jetì zmenit peèlivým nastavením cívky L5 demodulátoru FM, viz schéma
radiostanice. Podmínkou je vak kvalitní
mìøicí vybavení, radiostanice dnes nelze
opravovat a seøizovat jen roubovákem
a multimetrem. Vysílaè radiostanice

má pøedpisový zdvih (pokud ho nìkdo
úmyslnì nezvìtí trimrem VR4), informativnì byl mìøen i kmitoètový prùbìh modulátoru vysílaèe - ponìkud zbyteènì brzy
jsou potlaèeny vyí kmitoèty. Výrobce
mìl zøejmì problémy se splnìním poadavkù normy na vyzaøování mimo zvolený
kanál pøi plném promodulování radiostanice. Potlaèení neádoucího vyzaøování je
dobré a vyhovuje normì ETS 135 300.
Z uvedeného mìøení vyplývá, e radiostanice FORMEL 1 je velmi dobrým standardem ve své tøídì a je dobøe, e tyto
radiostanice budou nadále dostupné na naem trhu.
Radiostanice DNT RALLYE
Tato nová radiostanice je vývojovým
pokraèováním radiostanice FORMEL 1.
Dostává se na ná trh stejným zpùsobem
jako radiostanice FORMEL 1 - distributorem a dritelem homologace je zastoupení DNT. Cena radiostanice je jen asi o
10 % vyí ne cena FORMEL 1, uitná
hodnota a kvalita je vak výraznì vìtí.
V obvodovém øeení radiostanice je aplikováno nìkolik významných vylepení.
Radiostanice DNT RALLYE je na obr. 9,
schéma DNT RALLYE je na obr. 10.
Radiostanice má pøedevím modernìjí displej LCD, jeho øídicí obvody nejsou
zdrojem ruení signálem multiplexu. Tím
se dosahuje lepího odstupu signál/um a
radiostanice má vìtí vyuitelnou citlivost.
Navíc je displej lépe èitelný pøi pøímém
osvìtlení. Dopracován byl obvod modulátoru - stanice má kvalitní neutrální modulaci bez ,,drsného tónu. Pøijímaè radiostanice je v podstatì shodný s pøijímaèem
radiostanice FORMEL 1 a to je dobøe. Ra-

b)
®
a)

c)
Obr. 7. Zmìøené parametry radiostanice DNT FORMEL 1;
a) citlivost pøi odstupu s/ 20 dB, b) íøka pásma, c) parametry vysílaèe

Obr. 8. Radiotester CMS-50
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Obr. 9. Vnìjí a vnitøní provedení radiostanice DNT Rallye
diostanice je vybavena segmentovým in- vady integrovaného obvodu, zpùsobené
Obèanská radiostanice DNT ZIRKON
dikátorem síly pole, který je souèástí dis- statickou elektøinou. Je pouit i jiný víceTato radiostanice si dlouhou dobu drí
pleje. Navíc na zadní stìnì je i konektor ilový mikrofonní kabel, u kterého nejsou primát mezi stanicemi a je uznávána dopro externí mìøidlo. Syntéza pøijímaèe je závady zpùsobené pøelámáním vodièù tak dnes jako nejdokonalejí radiostanice CB
pøepracována, ,,srdcem radiostanice je o- èasté. Dá se øíci, e radiostanice RALLYE své tøídy. Její obvodové øeení i mechanicsvìdèený integrovaný obvod C5121, je výrobkem velmi spolehlivým a kvalit- ké provedení se vymyká bìné koncepci a
v praxi zcela bezporuchový. Radiostanice ním, u kterého se závady vyskytují mini- staví ji na úroveò profesionálních pøístromá oproti FORMEL 1 dalí podstatné vy- málnì a je dùstojným pokraèovatelem øa- jù. Radiostanice DNT ZIRKON je na obr.
lepení - kanály lze pøepínat jak na panelu, dy výrobkù DNT.
12, vnitøní provedení na obr. 14 a schéma
tak i na mikrofonu. To usnadòuje obsluhu
Radiostanice byla podrobena shodné- radiostanice na obr. 13.
pøedevím v podmínkách mobilního promu mìøení, jako ostatní radiostanice. VýJi první pohled do schématu napoví,
vozu. Vynechán byl zbyteèný a takøka nesledky mìøení jsou uvedeny na obr. 11.
e stanice je zcela jiné tøídy ne pøedchávyuívaný pøepínaè PA-CB a pøepínaè
Radiostanice DNT RALLYE má vyni- zející výrobky. Radiostanice je øízena mivolby kanálu 19, zùstala pøímá volba bezkající pøijímaè s velkou citlivostí a selekti- kroprocesorem, druhý mikroprocesor
peènostního 9. kanálu.
vitou. Vechny ostatní parametry, jako slouí jako pøijímaè a vysílaè selektivní
Závady radiostanice DNT RALLYE
zkreslení nf modulaèního signálu, zdvih, volby v normì ZVEI, kterou je stanice vyRadiostanice RALLYE je pomìrnì no- prùbìh komprese a kmitoètový prùbìh mi- bavena. Displej je v provedení LCD, mìøivým výrobkem, ji dnes je vak jasné, e krofonního zesilovaèe jsou dobré. Potla- dlo síly pole je analogové. Stanice je komse u ní podaøilo beze zbytku odstranit zá- èení neádoucího vyzaøování je vynikající. fortnì vybavena obslunými funkcemi,
k dispozici jsou napø. 4 typy skenování kanálù, 2 pamìti, externí spínání prosvìtlení
displeje spojené s pøípadným ovládáním
motorové antény a pøedevím zmínìná selektivní volba.

Obr. 12. Radiostanice DNT Zirkon
a)

c)

b)
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Obr. 11. Výsledky mìøení radiostanice DNT RALLYE; a) citlivost pøi odstupu s/ 20 dB,
b) íøka pásma, c) parametry vysílaèe

Obr. 10. Schéma zapojení radiostanice DNT Rallye
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Obr. 13. Schéma zapojení radiostanice Zirkon I

Obr. 14. Vnitøní
provedení radiostanice DNT Zirkon

Pøedzesilovaè radiostanice pouívá
tranzistor DUAL GATE MOSFET, zisk
tohoto stupnì lze øídit ruènì. Pøi praktických zkoukách je zajímavé, jak malý vliv
na kvalitu spojení (i dálkového) má citlivost stanice. Jak vyplývá z následujících
grafù na obr. 15, citlivost stanice lze regulovat ve velkých mezích. Je to sice zmìna
citlivosti znaèná, ale daleko vìtí vliv na
kvalitu spojení na CB pásmu mají atmosférické a geografické podmínky.
Následující symetrický 1. smìovaè
pouívá stejné tranzistory. Dva pøizpùsobené mf filtry 10,695 MHz jsou samozøejmostí. Jako mf zesilovaè a 2. smìovaè je
pouit integrovaný obvod MC 3361. Tak-

to navrený pøijímaè má velmi dobré parametry pøi pomìrné jednoduchosti. Sloité
jsou vak rùzné obsluné a pøepínací obvody. Vysílaè radiostanice má velmi dobøe
propracované stabilizaèní a regulaèní obvody pro nastavení výkonu. Je zajímavé,
e na desce s plonými spoji je pøipravené
místo pro dalí koncový vf tranzistor a pøísluné souèástky. Jednoduchou vestavbou
nìkolika souèástek lze tak zvìtit výkon
stanice pøiblinì na 15 W. Deska s plonými spoji je zøejmì pøipravena pro zámoøskou výkonnìjí verzi radiostanice. Mikrofonní zesilovaè stanice je samostatný,
vyuívá nìkolik operaèních zesilovaèù a
je dokonale propracován. Napájecí obvo-

dy jsou tvoøeny pøevánì integrovanými
stabilizátory. Mechanické provedení radiostanice zaslouí vysokého ohodnocení.
Pouzdro i víka jsou pøesné hliníkové odlitky, bohatì dimezován je i chladiè integrovaný s pouzdrem v jeden celek. Uchladí
snadno i verzi se zvìteným výkonem. Mikrofonní konektor je shodný s tím, který
se pouívá u profesionálních radiostanic a
v telefonní technice, i kdy nìkdo by dal
radìji pøednost robustnímu celokovovému
typu s pøevleènou maticí. Stanice je vyrobena technologií SMD, deska se spoji je
osazena pøehlednì a èistì. Stanici ZIRKON lze pøeprogramovat jednoúèelovým
pøípravkem na rùzné evropské normy CB
a rùzné poèty kanálù - a 80.
Závady radiostanice DNT ZIRKON
Firma DNT vydává informaèní bulletin, ve kterém distributory svých výrobkù
informuje o závadách, modifikacích a vylepeních radiostanic. Pro tuto radiostanici
jsou jako typické uvedeny nìkteré drobné
závady. Pokud stanice (obvykle za velkých mrazù) po stisku tlaèítka PTT nepøepíná na vysílání, mùe mít závada dvì pøíèiny: Buï je na diodì D24, umístìné poblí mikrofonního konektoru, pøíli velký
úbytek napìtí, nebo je patnì nastavená
cívka VCO. Napravit první závadu je snadné - k diodì pøidáme paralelnì dalí diodu, nejlépe Schottky nebo i germaniovou.
V druhém, ménì èastém pøípadì, seøídíme
opatrnì cívku VCO tak, aby regulaèní napìtí VCO mìlo dostateènou rezervu na
obì strany na kanálech 1 i 40, a to za vech

a)

b)

c)

d)

Obr. 15. Zmìøené parametry stanice Zirkon; citlivost pøi a) maximálním.,
b) minimálním zesílení, c) íøka pásma, d) parametry vysílaèe
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Obr. 16. Vnìjí a vnitøní provedení radiostanice ELIX Dragon
mezních klimatických podmínek. Pokud
se u nìkteré stanice ZIRKON vyskytuje
pøi vysílání brum (takt procesoru) v modulaci, závada je zpùsobena tím, e nf signál
od mikrofonu je veden po dlouhém spoji
od mikrofonního konektoru na desce poblí datových spojù procesoru. Brum je
sice obvykle nepatrný, ale náprava tohoto
jevu je stoprocentnì moná vedením signálu mikrofonu od konektoru nikoliv po
desce s plonými spoji, ale samostatným
stínìným kablíkem a ke kondenzátoru C117.
Pokud radiostanice ZIRKON má i pøi
zmenené vf citlivosti vìtí vlastní ruení,
vina je v jednom z blokovacích kondenzátorù 0,1 µF SMD v napájení procesoru.
Tento kondenzátor je umístìn tìsnì u kraje desky s plonými spoji. Desky jsou osazovány hromadnì, pak teprve rozdìlovány
na jednotlivé kusy a pøi dìlení osazených

134

KONSTRUKÈNÍ

4
96

desek mùe tento kondenzátor prasknout.
Výmìna kondenzátoru (i lokalizace závady) je snadná - kondenzátor je na kraji
desky poblí vyvrtaných dìr.
Jinak je stanice ZIRKON velmi spolehlivá a i pøes pomìrnou sloitost je poruchovost minimální. Nejèastìji se radiostanice dostává do servisu pravdìpodobnì
díky vestavìnému kódovému zámku. Pokud si nìkdo estkrát splete kódové èíslo
PIN (velmi úèinná ochrana proti odcizení,
podobnì jako u autorádií), stanici uzamkne a na displeji se objeví bìící nápis PIN
CODE ERROR.... Znovuuvedení stanice
do provozu je legálnì moné na základì
prodejního dokladu pouze u firmy DNT
v Nìmecku nebo v ÈR u jejího výhradního
zastoupení, stejnì jako je tomu tøeba u autorádií.

Radiostanice ELIX Dragon
Tato levná stanice byla vyrobena na
zakázku pro èeský trh a svými parametry a
rozmìry je urèena pøedevím pro mobilní
provoz. Radiostanice má jednoduchou
obsluhu, velmi pìkný vzhled a vnitøní provedení je peèlivé a úhledné. Snahou bylo
dosáhnout co nejpøíznivìjí ceny, co nejmeních rozmìrù, dobré citlivosti a bezporuchového provozu za vech klimatických
podmínek. Dùraz byl kladen pøedevím na
kvalitu modulace, která je opravdu vynikající.
Pøestoe radiostanice má jednoduchý
pøijímaè, její vf parametry jsou vyhovující.
Pøedzesilovaè je zapojen u prvních sérií
s bipolárním tranzistorem s uzemnìnou
bází, u dalích sérií bylo zapojení zmìnìno a pøedzesilovaè je osazen tranzistorem

Obr. 17. Schéma radiostanice ELIX DRAGON CB-407

a)
Obr. 18. Výsledky
mìøení radiostanice
ELIX Dragon CB-407
s tranzistorem J-FET
na vstupu;
a) citlivost pøi odstupu
s/ 20 dB,
b) íøka pásma,
c) parametry vysílaèe

c)
J-FET s vf signálem pøivádìným do elektrody G. Tím se zlepila odolnost vstupního
dílu pøi pøebuzení signály mimo pøijímaný
kanál. Tato vlastnost je dùleitá pøedevím
v základnovém provozu s velkou úèinnou
anténou, v nìm je stanice CB-407 èasto
vyuívána díky své vynikající modulaci, i
kdy byla pùvodnì koncipována pøevánì
pro mobilní provoz. První smìovaè radiostanice je bìný se dvìma bipolárními
tranzistory, filtr 10,695 MHz je jednoduchý. Druhý smìovaè na kmitoèet 455
kHz je realizován opìt s bipolárním tranzistorem. Mezifrekvenèní zesilovaè je jednoduchý s tranzistory, demodulátor FM je
osazen integrovaným obvodem BA403.
Kmitoètová syntéza radiostanice je realizována integrovaným obvodem C5121-00,
který je pouit i ve stanici DNT RALLYE
a mnoha dalích a patøí k nejlepím a nejspolehlivìjím. Vysílací díl radiostanice je
bìné konstrukce, dùraz byl kladem pøedevím na dokonalou modulaci a èistotu
spektra. Za zmínku stojí i dokonale fungující mikrofonní zesilovaè s automatickou
regulací zisku, který je schopen zpracovat
bez zkreslení a bez nebezpeèí pøemodulování vysílaèe signály ve velkém rozsahu
úrovní.
Ovládací a napájecí obvody radiostanice ELIX DRAGON CB-407 jsou velmi
jednoduché a tedy i spolehlivé. Pøestoe je
pouit displej se segmentovkami LED, ruení signálem multiplexu je minimální. Èitelnost displeje je dobrá díky kostrukci
pøedního panelu. Konektor pro mikrofon
je DIN, 5 kolíkù. U mikrofonu je konektorová zástrèka zalisována, proto nehrozí ani
vytrení ani pøelámání kabelu, navíc asi
také proto, e není pouit aretaèní prvek
konektoru.

Pøestoe je stanice CB-407 velmi levná a patøí bezesporu do nií tøídy, díky
kvalitnímu zpracování, líbivému vzhledu a
dobrým parametrùm si ji oblíbilo mnoho
uivatelù pásma CB.
Zmìøené parametry radiostanice ELIX
Dragon CB-407 jsou na obr. 18.
Jak vyplývá z uvedených grafù, i kdy
je radiostanice CB-407 relativnì velmi
jednoduchá, parametry stanice to podstatnou mìrou neovlivnilo. Stanice dobøe vyhoví pøedevím pro mobilní provoz.
Závady radiostanice CB-407
Tìchto radiostanic je mezi uivateli
velké mnoství, pøesto poruchovost je zcela minimální. Vf koncový stupeò je navren tak, e po odpojení antény se zmení
ztrátový výkon tranzistoru a tranzistor se
nemùe pokodit. Vzhledem k peèlivé
konstrukci a jednoduchosti nebyly u této
radiostanice (pøedevím u posledních sérií) pozorovány ádné typické závady.
U stanice jsou moná dvì malá kosmetická vylepení. Kdy nìkdo mluví do
mikrofonu zblízka a nahlas, je elektretová
vloka zatìována i rázy vzduchu, protistanice mùe pak pozorovat v jeho signálu ,,dýchání v modulaci. To je zpùsobeno
tím, e signály nízkých kmitoètù s velkou
amplitudou zpùsobí ,,zavøení øízeného
mikrofonního zesilovaèe a následnou
zmìnu obálky nf sloky. Náprava je jednoduchá - staèí pøenos hlubokých tónù
omezit, napø. zmenením kapacit kondenzátorù C 24 a C 25 na tøetinu a pìtinu
pùvodní kapacity. Optimální kapacitu
kondenzátorù lze vybrat zkusmo podle
hlasových dispozic uivatele stanice a
vkusu protistanice.

b)
Kdo je lovec slabých signálù (i kdy
stanice CB-407 není pro základnový DX
provoz pùvodnì urèena, ale kupodivu se
osvìdèuje i zde, zøejmì díky kvalitní modulaci, která ,,pøidává na signálu), mùe
si prùbìh regulátoru umové brány rozíøit
zmenením odporu rezistoru R 26 (u pùvodního provedení 22 kW, u nových výrobkù 18 kW) zhruba na polovinu.
Radiostanice ELIX Giant
Tato pomìrnì velmi mladá stanice patøí do kategorie stanic, vybavených velkým
ovládacím komfortem. Ihned po svém
uvedení na trh (svìtovou premiéru mìla
v ÈR a je jako první homologována
s oznaèením CEPT - PR27CZ) vzbudila
zájem díky svým netradièním funkcím a
novému øeení. ELIX Giant je radiostanice øízená mikroprocesorem. Její majitelé
hodnotí jako velmi uiteèné pøedevím
funkce programovatelného dálkového
ovládání na mikrofonu - ètyøi tlaèítka na
nìm lze pøiøadit libovolným obsluným
funkcím radiostanice, dále vestavìný digitální voltmetr, XQ - systém dynamického
potlaèení umu, velký rozsah regulace vf
zesílení a velmi dobré vlastnosti pøijímaèe.
Vnitøní konstrukce radiostanice je øeena technologií SMD, za zmínku stojí
,,seøazená pøehledná topografie desky a
stabilní keramické trimry. Mikrofon je pøipojen robustním konektorem s pøevleènou
maticí. Pøední desku s panelem lze odpojit
vysunutím z konektoru.
Pøijímaè radiostanice je osvìdèené
koncepce s pøedzesilovaèem v zapojení se
spoleènou bází, symetrickým prvním smìovaèem a s mezifrekvenèním zesilovaèem s integrovaným obvodem. Snahou
bylo dosáhnout co nejvìtí citlivosti
(s moností zmenit ji regulátorem vf zesílení) a optimální íøky pásma. Vysílaè je
ponìkud sloitìjí, napìtí pro koncový
stupeò je stabilizováno, aby výkon pøi
zvìtení napájecího napìtí nebyl vìtí ne
dovolený. Mikrofonní zesilovaè a filtry
modulátoru byly øeeny metodou poèítaèové simulace elektronických obvodù a
jsou optimálnì pøizpùsobeny monostem
úzkopásmové modulace modulace FM.
Pøestoe je radiostanice øízena mikroprocesorem, negeneruje jeho øídicí oscilátor ádné ruení. Obsluné a øídicí obvody
radiostanice jsou vzhledem k mnoství
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funkcí sloitìjí. Napø. pøepínat kanály je
moné nìkolika zpùsoby - otoèným elektronickým pøepínaèem, tlaèítky nahoru/
/dolù, pøímým zadáním a vyvoláním z pamìti. Mikrofonní tlaèítka spínají rezistory,
které podle svého odporu aktivují odpovídající funkci. Tím se uetøí vodièe v mikrofonním kabelu a zvìtí spolehlivost.
Stanici lze (pro export) rozíøit na 240,
pøípadnì na 410 kanálù a funkce stanice
lze rùznì modifikovat pomocí interních
propojek a rezistorù.
Namìøené parametry odpovídají praktickým zkuenostem s radiostanicí. Citlivost i selektivita jsou velmi dobré a odpovídají vyí tøídì radiostanice.
Závady radiostanice ELIX GIANT
V sérii prvních 1000 kusù tìchto radiostanic byl nedostateènì dimenzován tranzistor Q703, který omezuje jas podsvìtlení
displeje (DIM). Pokud byla radiostanice

a)
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Obr. 19.
Radiostanice
ELIX GIANT
trvale provozována s podsvìtlením pøepnutým na mení velikost a napájena ze
zdroje s napìtím blíícím se horní pøípustné mezi, tak se obèas tento tranzistor poruil. Tranzistor je SMD a umístìn na pøední
desce s plonými spoji poblí konektoru
pro mikrofon. Doporuèuji výmìnu za výkonnìjí typ (nemusí být ani SMD, místa
je v okolí dost), napø. BC637 atd. Elektronický pøepínaè kanálù má definovány mechanické kroky, které se obèas nekryjí
s krokem elektrickým, pøípadnì generuje
zákmity. Pøi pøepnutí o jeden mechanický
krok mohou být pøeskoèeny tøeba dva kanály. Náprava je jednoduchá, staèí mezi
oba krajní vývody pøepínaèe kanálù zapojit paralelnì dva kondenzátory asi 0,1 µF.

b)
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c)

Obì tyto úpravy jsou ji u nových sérií radiostanic ELIX Giant udìlány.
ZODIAC P-2000
je ruèní radiostanice velmi malých rozmìrù. Je vyrábìna na Dálném východì pro
výcarsko-skandinávskou firmu ZODIAC.
Radiostanice má dobré parametry a dobré
vybavení obslunými funkcemi.
Vnìjí provedení radiostanice je na
obr. 22. Montá je pochopitelnì SMD,
vnitøní provedení je velmi èisté - firma
ZODIAC si kvalitu výrobkù prodávaných
pod svým jménem velmi peèlivì støeí.
Snad jen pøíli malá jsou pryová ovládací
tlaèítka a jejich krok není jasnì definován.
koda také, e souèástí stanice není napá-

d)

Obr. 21. Namìøené parametry radiostanice ELIX GIANT; a) citlivost pøi nastaveném
maximálním vf zesílení, b) citlivost pøi nastaveném minimálním vf zesílení, c) íøka
pásma, d) parametry vysílaèe

Obr. 20. Schéma radiostanice ELIX Giant

4
96

KONSTRUKÈNÍ

137

Obr. 22. Radiostanice ZODIAC P-2000
jecí a nabíjecí konektor, jako je tomu napø.
u radiostanice ELIX DRAGON SY-101.
Pro nabíjení akumulátorù je potøeba pouít mezikus s konektorem, který ovem velikost radiostanice zvìtuje. Dále je v základní sadì pouzdro pouze na 6 èlánkù
(opìt bez nabíjecího konektoru), se kterým má stanice výkon, namìøený na obr.
26d. Pouzdro na vìtí poèet èlánkù je nutno dokoupit zvlá, ale rozmìry stanice se
opìt zvìtují. I s mením výkonem je vak
dosah radiostanice dobrý - provedení stanice pro ZODIAC je vybaveno velmi úèinnou a pomìrnì robustní anténou.
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Obr. 23. Blokové schéma radiostanice
Zodiac P-2000
Vstupní zesilovaè je v zapojení se spoleènou bází, symetrický smìovaè je osa-

zen dvojicí tranzistorù JFET a mezifrekvenèní zesilovaè je realizován integrovaným obvodem. Firma ZODIAC neumo-

Obr. 24. Vstupní díl radiostanice ZODIAC P-2000

òuje zveøejnit schéma zapojení, proto uvádíme jen jeho vybrané úseky (obr. 23 a 25).
Závady radiostanice ZODIAC P-2000
Závadou radiostanice bývá zablokovaný mikroprocesor pøi pøipojení radiostanice na napájecí napìtí, v nìm se objevují
napìové pièky. Projeví se obvykle blikáním displeje, pøípadnì zmìnìnými funkcemi radiostanice. Vrácení do pùvodního
stavu (reset stanice) je jednoduché - staèí
vybít kondenzátor, který zálohuje napájení

Obr. 25. Øídicí obvody radiostanice
ZODIAC P-2000
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a)

b)

c)
d)
Obr. 26. Zmìøené parametry radiostanice ZODIAC P-2000; a) citlivost pøijímaèe pro odstup s/ 20 dB, b) íøka pásma,
c) parametry vysílaèe pøi napájecím napìtí 9 V, d) parametry vysílaèe pøi napájecím napìtí 12 V
pro udrení obsahu pamìti. Stanice nesnáí napájecí napìtí vìtí ne 12 V. Pøi jeho
zvìtení (na 13,8 a 14,4 V) se sice stanice
neznièí, ale zaènou zkomolenì pracovat
nìkteré ovládací prvky - to je zpùsobeno
zøejmì pøehøátím stanice - výkon je stabilizován a regulaèní tranzistor se pøi pøepìtí

Obr. 27. Radiostanice ELIX Dragon
SY-101, vnìjí (vlevo) a vnitøní (vpravo)
provedení
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pøíli zahøívá. Jinak je stanice ZODIAC
P-2000 prakticky bezporuchová.
ELIX DRAGON SY-101
O této populární pøenosné radiostanici
lze øíci asi toté, co o vozidlové stanici
FORMEL 1. Pøes 10 000 tìchto ,,dragounù na èeském trhu není náhodou - stanice
je spolehlivá, optimálních rozmìrù - ani
pøíli miniaturní, ani velká. Displej je kontrastní a snadno èitelný, pouzdro je na optimální poèet 9 akumulátorù, s nimi odevzdá stanice velký výkon. Standardní
konektor BNC pro anténu umoòuje rych-

lou zámìnu antény tøeba za delí prutovou
nebo teleskopickou, pøípadnì za kabel
k anténì venkovní. V základním vybavení
stanice je i nabíjeè (schválený EZÚ) a kabel pro externí napájení z automobilu
s bìným konektorem. Ke stanici se dodává dalí pøísluenství - adaptér s konektorem pro externí anténu a napájení pro mobilní provoz, nasouvatelný místo pouzdra
s akumulátory, mobilní drák, externí mikrofon s reproduktorem, rùzné antény atd.
Vnitøní provedení radiostanice (obr.
27) je podobné radiostanici ZODIAC P2000. Displej, chladiè a ovládací tlaèítka

jsou vìtích rozmìrù, anténa je vyvedena i
na konektor pro pøipojení akumulátoru - to
umoòuje vyuít zmínìný mobilní adaptér
- radiostanice pak má velikost mikrofonu.
Elektrické obvody stanice jsou osvìdèené
koncepce, pouívané dnes standardnì u
vìtiny radiostanic. Promylenou volbou
souèástek se podaøilo dosáhnout malé spotøeby, co je u pøenosných stanic dùleitý
parametr. Pokud osadíte pouzdro radiostanice kvalitními akumulátory, tøeba NiMH
s kapacitou 1100 mAh, budete jistì pøekvapeni, jak dlouhá je doba provozu na
jedno nabití.
Radiostanici lze (pro export) rozíøit
na 120 a 240 kanálù, pøípadnì pøepojit
rastr ladìní tak, aby kmitoèty konèily na
celé desítky kHz (norma CB platná v Polsku atd.)
Závady radiostanice ELIX
DRAGON SY-101
Radiostanice se od prvních výrobních
sérií neustále vyvíjela, na doporuèení zadavatele výroby byly kritické body zapojení optimalizovány a lze øíci, e od výrobního èísla 2000 je radiostanice prakticky
bezporuchová. Jedinou závadu mùe pøivodit sám uivatel - ustøihne-li u kabelu
pro napájení stanice konektor (do zapalovaèe v autì), který je v pøísluenství radiostanice a jeho souèástí je pojistka, a
povede-li se mu pak obrátit polaritu napájení. Ochranná dioda se pak poruí,
spálí se èást desky s plonými spoji, pokodí stabilizátor (podle mechanismu na
obr. 6) a pøípadnì se porouchají i dalí
souèástky. Natìstí díky tomu, e servisní
støedisko distribuèní firmy je vybaveno
vekerými mechanickými i elektrickými
náhradními díly, je moná jakákoliv opra-

va, vèetnì opravy radiostanice pøejeté automobilem atd.

Pásma a radiostanice
VKV

Vysílat na úsecích pásem VKV, jejich kmitoèty leí v oblasti nad 30 MHz,
je zásadnì moné dvìma zpùsoby: buï je
zájemce o vysílání dritelem radioamatérské licence (staèí nejnií a ,,nejlehèí tøída D) a mùe tudí vysílat na kmitoètech
radioamatérských pásem, nebo mùe vyuívat radiostanici naprogramovanou a
schválenou (homologovanou) pro provoz
na vybraných kmitoètech podle Generálního povolení ÈTÚ è.5/94, které umoòuje
komukoliv bez jakékoliv evidence, povolení a poplatkù vlastnit a provozovat
schválené radiostanice pro vysílání na vybraných kmitoètech, uvedených v tomto
Generálním povolení. Pro pøesnost uvádíme celý text Generálního povolení ÈTÚ è.
5/94 (je na str. 142, 143).
Je jisté, e provoz na amatérských pásmech a na kmitoètech GP je zcela rozdílný.
Pøedpisy pro radioamatérský provoz najde
zájemce v pøísluné literatuøe, která periodicky vychází v inovovaných vydáních
(naposledy v èervnu 1996, název publikace je Poadavky ke zkoukám operátorù
amatérských rádiových stanic). I èasové
vytíení pásem je rozdílné. Zatímco kmitoèty amatérských pásem oívají pøedevím veèer a pøes den bývá provoz øidí a
odehrává se pøedevím na pøevadìèích, na
kmitoètech uvolnìných GP je tomu opaènì. Dopoledne a odpoledne pásmo vyuívají pøedevím firmy ke sluební komunikaci, veèer témìø nikdo. Radioamatérská
Obr. 29. Zmìøené
parametry radiostanice ELIX DRAGON
SY-101;
a) citlivost pøijímaèe
pro odstup signál/
/um 20 dB,
b) íøka pásma,
c) parametry
vysílaèe pøi napájecím napìtí 11 V

a)

komunikace a aktivita na pásmech VKV je
soustøedìna pøedevím na pásmu 2 m a
provoz FM, tedy na kmitoètech 145,000
a 145,7875 MHz. V kmitoètovém intervalu 145,000 a 145,1875 jsou soustøedìny vstupy pøevadìèù, na kmitoètech
145,200 a 145,5875 se navazují pøímá
(direktní) spojení a na kmitoètech 145,600
a 145,7875 jsou výstupy pøevadìèù. Pásmo 430 a 440 MHz (70 cm) se zatím vyuívá ménì, i kdy napø. v Praze fungují ji
dva pøevadìèe a v zahranièí je provoz
v tomto pásmu ji velmi rozvinut. Dùvodem je zøejmì mení rozíøení radiostanic
pro pásmo 70 cm, pøípadnì stanic dvoupásmových. Vzniká zde jakási záporná
zpìtná vazba - zájemce o stanici si asi
øekne: ,,Na co bych si kupoval radiostanici
pro pásmo 70 cm, vdy tam stejnì vysílá
jen málo stanic.
V GP 5/94 je uvedena øada kmitoètù,
na kterých lze schválenými a naprogramovanými stanicemi vysílat. Kmitoèty niích pásem nemají praktický význam, nejsou pro nì dostupné moderní radiostanice,
délka vlny je pøíli dlouhá a úèinná anténa
by vycházela také dlouhá.
Podíváme-li se vak podrobnìji na
kmitoèty v pásmu 2 m a 70 cm, uvedené
v GP 5/94, napadne nás jistì mylenka, e
nejsou pøíli vzdáleny od amatérských pásem. Nìkteré stanice pro radioamatéry dokonce mají displejový kmitoètivý rozsah
pøekrývající kmitoèty GP. Vysílat takovými amatérskými stanicemi na tìchto kmitoètech vak nelze z nìkolika dùvodù: pøedevím stanice nejsou pro tyto kmitoèty
vìtinou schváleny. Dále tyto ryze amatérské radiostanice nelze vìtinou na kmitoèet pevnì naladit a zabránit tak obsluze ve
svévolné zmìnì kmitoètu. Nejzávanìjí
je vak technická nevhodnost tìchto radiostanic pro kmitoèty GP. Napø. radioamatérská radiostanice, její pracovní rozsah je 144 a 146 MHz, bude mít na
kmitoètu 172,650 MHz, co je nejblií
kmitoèet GP, velmi malou citlivost, koncový stupeò bude mít malý výkon, bude
nepøizpùsoben a dodaná anténa bude naladìna na kmitoèet v okolí 145 MHz a na
kmitoètech okolo 173 MHz bude mít velmi malou úèinnost. Navíc stanice mùe
mít neádoucí vyzaøování vìtí, ne pøípoutí norma a èinnost fázového závìsu

b)

c)
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radiostanice mùe generovat parazitní modulaci.
Proto výrobci radiostanic vyrábìjí
vdy radiostanice, jejich parametry jsou
definovány v urèitém kmitoètovém úseku.
Jedním z pøedních svìtových výrobcù
radiostanic je japonská firma ALINCO, její výrobky jsou u nás jedny z nejrozíøenìjích. Firma vyrábí rùzné verze radiostanic, z nich nìkteré jsou urèeny pro
amatérská pásma a jiné pro kmitoèty jiné,
napø. i pro kmitoèty uvedené v GP a kmitoèty, pøidìlované pro sluební pouití. Jeliko tyto verze a modifikace radiostanic
nejsou radioamatérùm a jiným pøípadným
zájemcùm pøíli známé - od ,,odborných
prodavaèù i v zahranièí obdríme jen kusé
informace a nìkteré radiostanice ALINCO
jsou u nás navíc schváleny pro provoz na
kmitoètech GP i dalích - podíváme se na
vybrané radiostanice ALINCO v tomto èasopise podrobnìji i z hlediska technického.

Radiostanice pro pásmo 2 m
ALINCO DJ-180

Tato ruèní radiostanice je pro své dobré vlastnosti velmi rozíøená, i kdy patøí
svým vybavením k jednoduím typùm radiostanic. Je schválena (homologována)
pro provoz v ÈR i pro profesionální pouití. Radiostanici lze programovat programátorem tak, e je zamezeno obsluze samovolnì mìnit kmitoèet, co je nutná
podmínka pro provoz mimo amatérská
pásma, displej stanice mùe být pro zjednoduení obsluhy pøepnut i do kanálového
reimu. K programování slouí tøi kontaktní ploky ve spodní èásti radiostanice,
pomocí nich se radiostanice propojí s programovacím pøípravkem a s poèítaèem,
kterým se pøípravek ovládá.

Obr. 30. Radiostanice ALINCO
DJ-180EA
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ního povolení 5/94, tedy na kmitoètech
172,650 a 173,050 MHz. Existují jetì
dalí verze, oznaèené napø. TM, TS, TSA,
TB, TB2, TAH atd., které se lií dodaným
pøísluenstvím.
K radiostanicím ALINCO øady DJ180, 182, 480, 482 lze dodat pøísluenství:
baterie Ni-Cd
7,2 V/700 mAh ..........EBP26N(standard),
12 V/700 mAh............EBP-28N (Hi),
7,2 V/1200 mAh.........EBP-24N (Long),
pouzdro na 6x 1,5 V bat. ..........EDH-11,
síové nabíjeèe
EDC-49 (117 V),
EDC-50 (220-240 V),
mobilní drák..............EBC-6,
síové rychlonabíjeèe
EDC-45 (117 V),
EDC-46 (220-240 V),
náhlavní souprava.......EME-13,12,
mikrofon/reproduktor...........EMS-9,
ochranné pouzdro........ESC-18, ESC-19.

31.

Pøíklad ovládacího software je na obr.

Radiostanice ALINCO DJ-180 se vyrábìjí podle kmitoètového rozsahu a vybavení v nìkolika verzích:
DJ 180 EA - evropská verze pro amatérské pásmo 144 a 146 MHz, vybavená
nahazovacím tónem 1750 Hz a enkodérem DTMF s klávesnicí.

Obr. 31. Ovládací software radiostanice
ALINCO DJ-180

DJ 180 EB - evropská verze pro amatérské pásmo 144 a 146 MHz, vybavená
nahazovacím tónem 1750 Hz, bez klávesnice DTMF.
Modulem volby EJ-17U CTCSS (TONE
SQUELCH) lze na pøání tyto evropské
verze jednodue dovybavit - v radiostanici
je na pøipojení modulu pøipraven konektor.
DJ - 180 T - americká verze pro kmitoètový rozsah 144 a 148 MHz, vybavená
enkodérem DTMF s klávesnicí, modulem
volby CTCSS, bez nahazovacího tónu
1750 Hz.
DJ-180 TA2 - verze pro profesionální
pouití, optimalizovaná pro kmitoètový
rozsah 150 a 174 MHz. Tato verze je
vhodná pro provoz na kmitoètech generál-

Technické údaje radiostanic
øady DJ-180, 182
Veobecnì
Kmitoètový rozsah:
137 a 173,995 MHz - DJ-180.
Kmitoètový krok:
5, 10, 12,5, 15, 20, 25 kHz.
Pamìti:
standardnì 10.
Impedance antény:
50 W.
Modulace:
F3E(FM).
Napájecí napìtí:
5,5 V a 13,8 V DC.
Rozmìry:
132x58x33 mm.
Hmotnost:
350 g.
Vysílaè
Vf výkon:
5 W pøi 12 V,
0,2 W pøi 7,2 V.
Druh modulace: kmitoètová modulace.
Max. odchylka kmitoètu:
±5 kHz.
Tone Squelch: 67,0 a 250,3 Hz, 38 tónù.
Pøijímaè
Systém pøijímaèe:
superhet,
dvojí smìování.
Mf kmitoèty: 1. 21,4 MHz, 2. 455 kHz.
Citlivost:
12 dB SINAD,
lepí ne -16 dBµ.
Obsluha je jednoduchá a radiostanice øady
DJ-180 a napø. 480 se obsluhou nelií.
Rozhodující vliv na parametry pøijímaèe radiostanice má vstupní díl. U radiostanic ALINCO øady 180 je pouit vstupní
díl s tranzistory JFET, vstupní obvody
jsou soubìnì ladìny ve ètyøech obvodech. První mf filtr pracuje na kmitoètu
21,4 MHz a je dvojitý. Toto obvodové øeení se podepisuje na velmi dobré citlivosti a odolnosti pøijímaèe v irokém rozsahu vstupních kmitoètù.
Zmìøené parametry radiostanice
ALINCO DJ-180 jsou na obr. 33.
Systém CTCSS
Stále dostávám mnoho dotazù, co to
vlastnì systém CTCSS je. Aèkoli byl systém ji nìkolikrát popsán, vysvìtlím
podstatu tohoto velmi uiteèného doplòku
radiostanic znovu. Systém se pouívá pøedevím v profesionálním provozu a v zámoøí (i u nás u moderních pøevadìèú) pro
aktivaci - nahození pøevadìèù místo
4
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Obr. 32. Schéma radiostanice
ALINCO DJ-180 (øídicí èást)

,,protivného tónu 1750 Hz. Systém byl
nazván CTCSS podle anglického CONTINUAL TONE CODE SQUELCH SYSTEM a pracuje následovnì: k modulaènímu signálu z mikrofonu (øeè) se u vysílaèe
pøimíchá pøiblinì sinusový signál o pøes-
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ném kmitoètu, který leí pod pøenáeným
akustickým pásmem. Tento signál má pomìrnì malou úroveò, nízký kmitoèet leící
pod hovorovým spektrem je na pøijímací
stranì vyfiltrován, take není v reproduktoru pøijímací stanice slyitelný. V pøijímací stanici je vyhodnocovací obvod
s jednoúèelovým integrovaným obvodem,
který pøítomnost signálu vyhodnotí

a pøi pøítomnosti odpovídajícího tónu
CTCSS ,,otevøe nf cestu k zesilovaèi a reproduktoru, tedy vlastnì umovou bránu,
která je pøi nepøítomnosti tohoto signálu
zcela zavøena. Proto se systém také nìkdy
nazývá TONE SQUELCH.
Kmitoèet tìchto ,,subakustických
signálù je normalizován, vyuívá se buïto
38 nebo u novìjích systémù 50 pevnì na-

Obr. 33. Zmìøené parametry radiostanice ALINCO DJ-180 (vlevo vysílaèe, vpravo pøijímaèe)
stavených kmitoètù. Na jednom kanále
tedy mùe pracovat a 50 sítí úèastníkù,
kteøí se vzájemnì neslyí, pokud mají naprogramován rozdílný kmitoèet tónu
CTCSS.
Systém je velmi rychlý pøi obsluze není tøeba vysílat pøed relací ádný kód a
obvod pøijímaèe reaguje na pøítomnost
správného signálu CTCSS témìø okamitì.

ALINCO DJ-1400

Tato radiostanice vychází z typu DJ180 a je urèena výhradnì pro profesionální provoz a provoz na kmitoètech podle
GP 5/94. Ovládací prvky, které umoòují
zmìnu kmitoètu, jsou vynechány, stanice
se programuje výhradnì programovacím

a)

b)

pøípravkem. Poèet kanálù mùe být a
200, stanice se vyrábí v nìkolika verzích
podle poadovaného vybavení, výkonu a
kmitoètu. Pro pouití v ÈR na kmitoètech
GP je urèena verze DJ-1400Q pro horní
kmitoètový rozsah. Tomu odpovídá naladìní pøijímaèe, koncového stupnì a dodaný typ antény (anténa EA0025). Jiné verze
jsou pro pouití v ÈR nevhodné. Radiostanice DJ-1400Q se úspìnì provozují v nìkolika stovkách firem po celé ÈR. Elektricky je radiostanice DJ-1400 totoná
s radiostanicí DJ-180. Ladìní stanice a
jemu odpovídající rezonanèní obvody jsou
vak voleny pro odpovídající kmitoètové
pásmo. Na obr. 35 jsou zmìøené parametry stanice DJ-1400Q.

1

2

5 6

3 4

7

8

Obr. 34. Displej radiostanice
DJ-1400; 1 - funkce, 2 - tónový enkodér
a squelch, 3 - odskok +/-, 4 - indikace nedostateèného napìtí baterie, 5 - zmìna
kmitoètu, 6 - PTT, 7 - výstupní výkon,
8 - pøístroj vysílá signál

c)

d)

Obr. 35. Namìøené parametry radiostanice ALINCO DJ-1400 Q; výkon (a) a
citlivost (b) na kmitoètu 172 MHz, výkon (a) a citlivost (b) na kmitoètu 162 MHz
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Obr. 36. Pøíklad programovacího software pro radiostanice øady DJ-182

ALINCO DJ-182
Tato radiostanice opìt vychází z typu
DJ-180, ale má mnohem irí pøedevím
softwarové vybavení. Lze ji programovat
jak ruènì, tak programovacím pøípravkem.
Protoe je radiostanice pomìrnì sloitá
(a její cena je výhodná) a pøedpokládá se
rozíøení i mezi radioamatéry, popíeme si
struènì její ovládání (obr. 37).
V základním reimu, bez vyuití programovatelných funkcí, má radiostanice
ovládání podobné typu DJ-180. Tlaèítka
radiostanice mají tyto funkce:
ANS - pøepínání VFO/M;
F+ANS - OFFSET RX/TX - nastavuje odskok, ±0 a 9,995 MHz;
SCAN - zapíná skenování;
F+SCAN - STEP - mìní krok ladìní 5 a
25 kHz;
F+TONE - MW - zápis do pamìti. ádané kmitoèty se uloí nejprve do pamìtí
(M0 a M39) tlaèítky ANS (pøechod M/V,
výbìr pamìti) a F+TONE (zápis do pamìti). Na závìr programování budou kmitoèty zapsány a oznaèeny jako kmitoèty nebo
kanály podle pøání.
Programování dalích parametrù:
Reim D - nastavování parametrù selektivní volby - po stisku tlaè. C-ON (bez

Obr. 37. Radiostanice ALINCO DJ-182
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F) + èíslo na klávesnici. Jen v základním
stavu;
d1 - 1 - auto DTMF - vyle pøednastavený
kód d2 (viz dále) na zaèátku. 2 - kód d2
vyle na konci relace; 3 - DTMF vyle kód
na zaèátku i na konci;
OFF - normální stav bez vyslání kódu d2;
d2 - nastavuje toto DTMF èíslo pro reim
d1 (dlouhé a 24 znakù), d3 - 0,1 a 1
(sekund) zpodìní zaèátku vyslání èísla
DTMF, tedy umoòuje deaktivovat systém
BATT SAVE u protistanice, d4 - 50 a
200 (ms) - doba vysílání znaèek DTMF
(mimo 1. znak), d5 - 50 a 200 (ms) doba vysílání 1. znaku èísla DTMF (pro
deaktivaci BS), d6 - OFF, C, D, AD - reim DTMF;
C je tøímístný kód pøijímaèe volený uivatelem klávesnicí, D je dealerem programovaný sedmimístný kód s programovatelným dìlicím znakem (d7) a identifikací
protistanice, AD je dtto s programovatelným odpovídáním, viz dále dA;
OFF - DTMF vypnut;
d7 - dealerem nastavená èísla DTMF RX 3 èísla pro reim D, AD.
Je tøeba si uvìdomit, e vlastní èíslo
stanice (OWN CODE) v reimu D a AD
mùe nastavit pouze dealer, zatímco vlastní èíslo stanice v reimu C mùe nastavit
uivatel. CONDITION CODE (viz dále)
je programován uivatelem vdy.
d8 - èíslo 0-D, *, H - dìlicí znak pøi reimech (kódech) D a AD;
d9 - ON/OFF - v poloze ON u pøijímací
stanice umoòuje vyuít znak A jako náhradu jednoho nebo nìkolika èísel v první
trojici kódu DTMF. Tím lze volat celou
skupinu úèastníkù v reimu D i AD;
d0 - ON/OFF v poloze OFF blokuje monost vypnutí odpovìdi A v reimu AD
uivatelem (tlaèítko ANS);
dA - 1, 2, 3 reimy odpovídání (potvrzení
pøíjmu DTMF) pøi AD,
dA1 - vyle kód d7 (3 èísla) jako potvrzení - odpovìï,
dA2 - vyle kód CODE nastavitelný
na pøed. panelu ( 3 zn.),
dA3 - jako potvrzení vysílá asi 10 s
zvonìní.
Nastavení obsluných funkcí
Reim S - po stisku F + C-ON (SETUP nastavení poadovaných vlastností stanice) lze nastavit :
S1 - ON/OFF, ON - aktivace BUSY
CHANNEL PTT LOCK OUT;
S2 - ON/OFF, ON - zapíná BATTERY
SAVE, OFF - vypíná BS;
S3 - 0 a 450 (sekund) timer TX (pouze
po odblokování v reimu CH a M);

S4 - ON/OFF, OFF - blokování pøepínání
výkonu L/H;
S5 - ON/OFF, OFF - blokování funkce
MONI;
S6 - ON/OFF - blokování uivatelského
nastavení CTCSS;
S7 - ON/OFF, OFF - blokování uivatelského zapnutí skenování;
S8 - ON/OFF - BEEP, OFF vypíná potvrzení stisku kláves.
Obsluha systému selektivní volby
Mohou být naprogramovány 4 základní
reimy selektivní volby, které jsou na displeji indikovány tìmito symboly ve spodní
èásti displeje: Bez symbolu C, D, A - selektivní voba vypnuta, nevyuita. Bìný
provoz bez selektivní volby. C - DTMF
SQUELCH. Prostá tøímístná selektivní
volba. Kód volané (pøijímací) stanice je
volen uivatelem. Bez identifikace volajícího a bez odpovìdi - bez potvrzení spojení. Pøijímací kód je nastavitelný stiskem
F+CODE (3 èíslice), pøíchozí volání je indikováno akusticky vyzvánìním stanice
po dobu asi 10 s. Pak stanice znovu pøejde
do uzavøeného stavu. Po skonèení výzvy
není pak volání nièím indikováno. Nelze
vyuít skupinové volby. Vysílaný kód u
volající stanice lze vyslat ruènì klávesnicí
(PTT+ èíslo na klávesnici) nebo lze vyuít
pamìtí, viz dále.
D - 7-digit pager mode. Sedmimístná
volba s identifikací volající stanice s moností volání skupiny úèastníkù. Viz dále.
AD - Sedmimístná volba s identifikací volající stanice, se zpìtným potvrzením pøijetí kódu a s moností volání skupiny
úèastníkù.
Dále mohou být programovány tyto
funkce: Blokování monosti vypnout odpovìï A v reimu AD uivatelem (pokud lze tlaèítkem ANS volit reimy D a
AD, je dealerem tato monost vypnutí odpovìdi umonìna). V reimu D stanice
neodpovídá.
Tøi reimy odpovídání (potvrzení pøíjmu DTMF) pøi AD:
a) lze vyslat kód pøedem programovatelný
(OWN CODE - 3 èíslice) jako potvrzení - odpovìï,
b) lze vyslat uivatelem programovatelný
kód (CONDITION CODE - 3 èísla) jako
potvrzení,
c) lze vyslat jako potvrzení zvonìní po
dobu asi 10 s - upozornìní pro obsluhu.
Skupinová volba. Programátor mùe
pøipustit náhradu èíslic symbolem A pro
skupinové volání - viz dále. Lze zapnout
blokování vysílání pøi obsazeném kanálu.
Nelze vysílat, je-li indikován symbol
BUSY na displeji. Blokování funkce tlaèítka pøíposlechu - MONI. Blokování
funkce tlaèítka pøepínání výkonu H/L.
Systém úsporného provozu - BATTERY
SAVE. Omezení doby vysílání od 30 do
450 s. Blokování monosti zapnout skenování. Vypnutí akustického signálu pøi stisku tlaèítek.
Formát kódù voby DTMF v reimech D
a AD
Kód DTMF vysílající stanice musí mít
v reimech D a AD tento formát:
N N N / dìlicí znak / È È È,

kde NNN jsou 3 èíslice kódu volané stanice (v tomto reimu jsou u volané stanice
naprogramovaná dealerem). Dìlicí znak je
dealerem programovatelná èíslice èi znak.
Obvykle je v selektivních systémech pro
tuto pozici vyuíván znak køíek , na
displeji zobrazovaný jako E (èi nìkdy
F). Dále v textu ho budeme nazývat také
E, i kdy naprogramován mùe být znak
jiný! È È È jsou tøi èíslice, které u volané
stanice identifikují stanici, která volala.
Tyto tøi èíslice se objeví na displeji radiostanice a zùstanou tam do stisku libovolného tlaèítka na této stanici po pøíchodu
obsluhy. Obsluha je tedy informována,
kdo volal a volal-li jednotlivce (C na
displeji pøed èíslem) nebo vyí skupinu
(A na displeji). Pokud nechceme, aby
byl u volané stanice identifikován volající,
nahradíme pøi vysílání tyto tøi poslední,
tedy identifikaèní èíslice tøemi znaky B .
Na displeji volané stanice se v tomto pøípadì objeví nápis ALL. Tuto funkci lze
samozøejmì kombinovat s voláním jednotlivce èi skupiny.
Na displeji volané stanice se tedy mohou objevit tyto kombinace:
C ALL - volání jednotlivce bez identifikace
(PERSONAL PAGING), A ALL - volání
skupiny bez identifikace (GROUP PAGING), C ÈÈÈ - volání jednotlivce s identifikací (PERSONAL CALL), A ÈÈÈ- volání skupiny s identifikací (GROUP
CALL), Err - ERROR - CHYBA - stanice
nepøijala identifikaèní kód ani jeho náhradu (DUMMY) písmeny BBB.
Operace spojené s vysíláním tìchto
sedmi znakù lze v reimu D i AD u naprogramované stanice ponìkud zautomatizovat: Postupným stiskem èísel N N N E *
na klávesnici (bez stisku PTT) vyleme
kód NNN E BBB - tedy bez identifikace
volajícího. Postupným stiskem N N N E È
È È * odeleme kód s ruènì vloeným
identifikaèním èíslem. Postupným stiskem
N N N E E 1 * odeleme èíslo, v jeho
identifikaèní èásti je obsaen kód naí stanice naprogramovaný dealerem, OWN
CODE. Postupným stiskem N N N E E 2 *
odeleme èíslo, v jeho identifikaèní èásti
je obsaen kód naí stanice naprogramovaný uivatelem - CONDITION CODE.
Tento kód lze naprogramovat stiskem
F+CODE, je tøímístný a mùe obsahovat
jen èíslice, nikoliv písmena a znaky.

Pamì pro vysílání kódù DTMF
Vechna tato èísla (a 24 èíslic a znakù) lze i samozøejmì uloit do jedné ze
sedmi pamìtí urèených pro tyto úèely. Pamìti se programují stiskem F+DIAL. Vybereme poadovanou pamì otoèným ladicím prvkem, vloíme klávesnicí èíslo.
Pokud se spleteme, pamì lze celou smazat stiskem F+C. Zadání ukonèíme nejrychleji stiskem PTT. Pøi vysílání vyvoláme poadovanou pamì stiskem * a èísla
vybrané pamìti (je nutno stisknout do 4 s).
Èíslo je vysláno automaticky. Pokud chceme znovu vyslat poslednì volané èíslo,
staèí stisknout * *.
Volání skupiny úèastníkù
Programováním lze pøipustit i monost
volání skupiny úèastníkù. Systém umoòuje vyuít znaku A jako náhrady jedné
nebo nìkolika èíslic v první trojici kódu
DTMF. Tím lze volat celou skupinu úèastníkù, ovem pouze v reimu D a AD.
Napø. vyleme-li jako první tøi znaky èíslo
12A, otevøeme skupinu úèastníkù s dealerem naprogramovanými èísly 121, 122,
129, atd. Vyleme-li 1AA, otevøeme
vechny stanice, jejich kód zaèíná na 1,
napø. 111, 121, 137, 199 atd. Vyleme-li
AAA, otevøeme vechny stanice sítì, které
mají na své radiostanici programem tuto
funkci umonìnu. Pokud je ve vyslaném
kódu obsaen znak A, na displeji pøijímací stanice se objeví symbol A, tedy
volání skupiny více úèastníkù - GROUP
CALL (ovem jen tehdy, je-li to programováním dovoleno). Pokud je vyslán jen
èíselný kód (bez písmena A) této pøijímací stanice následovaný dìlicím znakem
a nìjakými tøemi èíslicemi, napø. vlastním
kódem stanice (OWN CODE) nebo uivatelem programovatelným kódem (CONDITION CODE), zobrazí se tyto poslední tøi
èíslice na displeji volané radiostanice a na
displeji se objeví C - PERSONAL
CALL - tedy volání jednotlivce.
Radiostanice je vybavena i funkcí
ROGER BEEP - krátkým zvukovým signálem (DTMF tón C), upozoròujícím
protistanici na konec relace. Lze ji zapnout a vypnout tlaèítkem F + C - ON.
Radiostanici lze doplnit systémem
rychlé selektivní volby TSQ pro 38 úèastníkù. Uvedený reim se programuje v základním nastavení. Tento systém selektiv-

Obr. 38. Radiostanice ALINCO DJ-190
ní volby DTMF tedy umoòuje vytvoøit a
16 sítí a po 1000 uivatelích na jednom
kanálu - kmitoètu. Dalí rozliení je moné pomocí systému CTCSS - TONE
SQUELCH, kterým je mono tento systém
jetì 38x rozíøit.
Jak je vidìt, ruènì programovat stanice
øady DJ-182/482 není nic jednoduchého.
Výhodnìjí je vyuít programovacího
software, jeho pøíklad je na obr. 36 na str.
146.

Radiostanice ALINCO DJ-190
Tato ruèní stanice je zcela novým typem radiostanice. Její mechanické provedení je velmi kompaktní, pouzdro ploché
a skladné, elektrické parametry vynikající
v irokém rozsahu kmitoètù. Displej je velice pøehledný díky velkým a kontrastním
znakùm (obr. 38). Radiostanice má zdánlivì velmi málo ovládacích prvkù, hlasitost
a umová brána nejsou øízeny potenciometry, jejich ovládání je plnì elektronické.
Odpadají mechanické prvky, èím se zvìtila spolehlivost radiostanice. Ménì pouívané funkce jsou pøístupné v nastavovacím menu. Souèástí radiostanice je i
vestavìný nabíjeè akumulátoru (z externího zdroje) se stabilizátorem proudu.
Radiostanice DJ-190 se vyrábí opìt
v nìkolika verzích, urèených pro nejrùznìjí pouití a lze ji programovat i elektro-

c)

Obr 40. a) Prùbìh
vstupní citlivosti
radiostanice DJ-190
(s/ = 10 dB),
b) závislost výkonu
DJ-190 na kmitoètu,
c) výkon na kmitoètu
145 MHz
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ný enkodér volby CTCSS s 50 volitelnými
kmitoèty od 67 Hz do 254,1 Hz.
Schéma øídicíèásti radiostanice DJ-190
je na obr. 39. Radiostanice má opìt ètyøi
ladìné vstupní obvody, citlivost pøijímaèe
je velmi dobrá v neobvykle irokém rozsahu kmitoètù. Koncový výkonový integrovaný obvod vysílaèe (MOSFET) dodává

dostateèný výkon ji pøi napájecím napìtí
radiostanice 4,8 V. K radiostanici se dodává bohaté pøísluenství a pìt druhù akumulátorù s napìtím od 4,8 do 9,6 V a s kapacitou od 650 do 1200 mAh. Prùbìhy
vstupní citlivosti a výkonu v závislosti na
kmitoètu a zmìøené parametry radiostanice jsou na obr. 40 (str. 147).

Obr. 39. Øídicí èást radiostanice
a nabíjeè

nabíjeè

PTT

od vf èásti
¬

nicky programátorem. Verze T má rozsah
144 a 148 MHz, verze pro profesionální
pouití mají oznaèení TA1, TA2. Pro radioamatéry je zajímavá evropská amatérská
verze DJ-190E. Vybavení stanice funkcemi je více ne dostateèné, poèet pamìtí je
40+1, radiostanice má standardnì vestavì-
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Obr. 41. Radiostanice
ALINCO DJ-191

ALINCO DJ-191
Tato ruèní radiostanice je obdobou
typu DJ-190. Mechanické rozmìry a provedení je shodné, typ DJ-191 je navíc vybaven enkodérem i dekodérem selektivní
volby DTMF a vícefunkèní klávesnicí. Vf
díl radiostanice je shodný s typem DJ-190,
shodné jsou i parametry a pøísluenství.
Opìt existuje nìkolik verzí radiostanice.
Obsluha radiostanice je pøehledná. Jeliko
jde o nový výrobek, který se zøejmì doèká
vìtího rozíøení, pøináím ponìkud podrobnìjí popis parametrù a funkcí radiostanice.
Technické údaje radiostanice ALINCO
DJ-191 E
Kmitoètový rozsah: 144 a 146 MHz, po
modifikaci (zadáním kódu z klávesnice)
135 a 174 MHz, TX i RX.
Krok ladìní:
5, 10, 12,5, 15, 20, 25 a
30 kHz.
Poèet pamìtí:
40+1CALL.
Impedance anténního výstupu: 50 W,
asymetrický.
Modulace:
F3E (úzkopásmová FM).
Napájecí napìtí externí: 4,8 a 13,8 V ss
(bez nap. pièek).
Napájecí napìtí z aku:
4,8 a 12 V.
Rozsah prac. teplot:
-10 a + 60 °C.
Rozmìry:
151(v)x57()x28(h) mm.
Hmotnost:
300g s EBP - 37N.
Volba DTMF:
16 tlaèítek dvojtónù.
Volba CTCSS:
enkodér 50 tónù v cenì.
Výstupní výkon (Hi):
asi 1,5 W pøi napájení 4,8 V,
3,5 W pøi 7,2 V,
4,2 W pøi 9,6 V,
5 W pøi napájení 13,8 V.
Max. zdvih:
±5 kHz.

Potlaèení neádoucího vyzaøování:
lepí ne 60 dB.
Pøijímaè: superhet s dvojím smìováním.
Citlivost v pracovním pásmu:
lepí ne -16 dBµV (12 dB SINAD).
Základní funkce radiostanice DJ-191
Pøístroj se zapíná a vypíná stiskem a krátkým podrením tlaèítka POWER (obr. 41).
Hlasitost pøi pøíjmu se nastavuje stiskem tlaèítka VOL(ume) DOWN/UP na
pøední stìnì. umová brána (SQ) se nastavuje obdobnì tlaèítkem F+UP/DOWN.
Otevøení umové brány indikuje zelená dioda LED. Osvìtlení displeje se zapne tlaèítkem LAMP. VFO reim se volí tlaèítky
V/M (A). Kmitoèet lze zadat pøímo tlaèítky nebo otoèným prvkem DIAL v pøedvoleném kroku, pøíp. F+ DIAL po 1 MHz.
Pøi vysílání se nastaví kmitoèet VFO a
pøípadný odskok (po stisku F+SHIFT je
mono nastavit smysl odskoku a jeho velikost). Poadujete-li vysílání tónu CTCSS,
zvolte ho tlaèítky F+T SQL. Na displeji se
objeví symbol T. Zvolte poadovaný výkon (tlaèítka F+H/L). Stisknìte tlaèítko
PTT. Vysílání je indikováno èerveným
svitem LED. Respektujte skuteènost, e
mikrofon je umístìn ve spodní èásti radiostanice.
Tlaèítko pod PTT slouí k vysílání
tónu 1750 Hz pro nahození pøevadìèù.
Programování pamìtí
Zvolte poadovaný kmitoèet VFO a
poadovanou pamì po stisku V/M. Neobsazená pamì bliká. Zápis se provede
stiskem F+MW. Vybraná pamì pro vynechání v reimu skenování se vybere stiskem F+SKIP. U oznaèené pamìti zmizí
desetinná teèka. Volací kanál CALL se
programuje shodnì jako ostatní pamìti,
vyvolat ho lze ihned stiskem CALL. Skenování se startuje stiskem tlaèítka SCAN,
a to jak v reimu VFO, tak i v reimu M.
Smìr lze zmìnit otoèným prvkem DIAL.
Programování pamìti AUTO DIAL
Stisknìte F+DIAL M a vyberte jednu
z pamìtí pro záznam tónù DTMF 1 a 9.
Vlote èíslo (a 16 èíslic), pøíp. pauza se
vloí tlaèítkem 0. Potvrïte stiskem PTT.
Smazat lze tuto pamì stiskem F+C.
Obsah pamìti AUTO DIAL lze vyslat
stiskem a drením PTT, pak stiskem UP a
ihned (do 4 s) èísla pamìti, její obsah má
být vyslán. Pochod lze zopakovat stiskem
a drením PTT, pak UP a stiskem 0. Vyvolat obsah pamìti AUTO DIAL lze stiskem D a pak èísla pamìti.
DSQ (DTMF CODE SQUELCH)
V tomto reimu je potøeba otevøít stanici pøíchodem 3 tónù DTMF. Kódy DTMF
lze nastavit stiskem a podrením F a DSQ,
zadáním tøí poadovaných èíslic DTMF a
potvrzením PTT.
DSQ lze v pøípadì, je-li na displeji
symbol DSQ, volat po stisku PTT. Tlaèítko pod tlaèítkem PTT lze naprogramovat
(dret je bìhem zapnutí stanice stisknuté)
na vysílání 1750 Hz (Pt-tb) nebo na vysílání zmeneným výkonem (Pt-Lo). Ovládání osvìtlení displeje lze modifikovat podrením tlaèítkem LAMP pøi zapnutí
displeje na bistabilní reim.
TOT - TIME OUT TIMER slouí
k nastavení doby omezení vysílání 30 a
450 s, OFF.

Funkce KL (F+KL/FL)) blokuje ovládání
klávesnicí, funkce FL (podruhé F+KL/FL)
navíc blokuje i ovládání otoèným prvkem
DIAL.
BEEP - potvrzovací tón tlaèítek lze vypnout (a zapnout) drením tlaèítka B bìhem zapnutí stanice.
APO - automatické vypnutí stanice po 30
minutách se zapne stiskem F+APO.
Dekodér CTCSS (EJ-28U) pro vyhodnocení 50 tónù CTCSS dodává ELIX.
Obsah pamìtí dvou DJ-191 lze pøepsat
pomocí funkce CABLE CLONING. Propojte obì stanice kabelem s konektorem
3,5 mm stereo. Stisknìte a drte tlaèítko
MONI a pak PTT 3x. Stisknìte tlaèítko
MONI u radiostanice, do ní se má nahrávat. Stisknìte PTT u stanice s obsahem,
který má být pøenesen. Stisknìte PTT jetì
jednou. Po skonèení pøenosu vypnìte obì
radiostanice.
Stanice lze resetovat stiskem F+POWER.

Vozidlová radiostanice ALINCO
DR-130
Tato výkonná programovatelná vozidlová a základnová radiostanice se vyrábí a
dodává jak v profesionální verzi DR-130
TE2, tak v amatérské DR-130E. Radiostanice je homologována v ÈR pro provoz
v profesionálních pásmech. Radiostanice
je vybavena základními funkcemi, poèet
pamìtí je standardnì 20 a mùe být rozíøen a na 100. Radiostanici lze programovat i programovacím pøípravkem pøes mikrofonní konektor a radiostanici pøepnout
do kanálového reimu. Jak je u výrobkù
ALINCO standardem, radiostanice má
velmi kvalitní a odolný vf díl - nìkteøí
amatéøi dokonce tvrdí, e není problémem
jednou stanicí vysílat do pøevadìèe a druhou radiostanicí DR-130 v blízkosti výstup pøevadìèe poslouchat. Mechanické
provedení radiostanice je velmi kompaktní
a odolné. Radiostanice je umístìna v hliníkovém litém rámu, kterému dominuje
chladiè dimenzovaný pro trvalý provoz
v nejtìích podmínkách - radiostanice
byla vyvíjena pro profesionální provoz.
Radiostanice má nastavitelný vf výkon a
do 50 W (obr. 42).
Technické údaje radiostanice
ALINCO DR-130
Kmitoètový rozsah: podle verze 144 a
146 MHz nebo 145 a 173,995 MHz pøíjem i vysílání (verze DR-130E je vhodná
pro kmitoèty 135 a 155 MHz, verze DR130TE2 je vhodná pro kmitoètový rozsah
145 a 174 MHz).
Modulace:
F3E.
Výstupní impedance:
50 W, nesym.
Napájecí napìtí:
13, 8 V.

Obr. 42. Radiostanice ALINCO DR-130
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Obr. 43. Zmìøené parametry radiostanice ALINCO DR-130; vlevo citlivost na kmitoètu 145 MHz, vpravo parametry vysílaèe
Odbìr proudu: pøíjem asi 0, 8 A, vysílání
4/11 A pøi výkonu L/H.
Rozmìry:
140()x40(v)x155(h) mm.
Výstupní vf výkon: H - 50 W, L - asi 5 W.
Modulaèní prvek:
varikap.
Max. kmitoètový modul. zdvih: ±5 kHz.
Potlaèení neádoucího vyzaøování:
min. 60 dB.
Mikrofon:
kondenzátorový, elektret,
asi 1 kW.
Provoz: simplex, semiduplex, krok 5 , 10,
12,5, 15, 20 a 25 kHz.
Pøijímaè: superhet s dvojím smìováním,
mf 17,2 MHz a 455 kHz.
Citlivost: 12 dBµ pro odstup s/ -16 dB.
Oddìlení kanálù: min. ± 6 kHz pro -6 dB,
±12 kHz pøi -60 dB.
Nf výstupní výkon (k = 10 %):
2, 5 W.
Impedance reproduktoru :
8 W.
Poèet pamìtí - kanálù:
20, pøíp. 80
s jednotkou EJ- 19 U.

Základní vlastnosti a vybavení
Provoz REV - reverzní provoz.
Èasové omezení vysílání - TIME - OUT
TIMER.
Reim PRI - pøíjem se souèasným hlídáním dalího kmitoètu.
Odskok kmitoètu RX-TX - nastavitelný 0
a 15, 995 MHz.
Kanálový rastr - 5 a 25 kHz.
Skenování - vyhledávání, mikrofon UPDOWN.
Enkodér CTCSS - 50 kmitoètù od 67 do
250 Hz.
Nahazovací tón 1750 Hz pro aktivaci pøevadìèù.
Pøepínání výkonu L-H (malý a velký výkon pøi vysílání).
Volba kmitoètu - po pøednastaveném kroku i hrubì po MHz.
Uzamykání funkcí - LOCK, navíc i monost softwarového i mechanického blokování pøednastavených kmitoètù.

a)
b)
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Namìøené parametry radiostanice jsou
na obr. na obr. 43.
Radiostanice ALINCO DR-150
(obr. 44)
Je typem vozidlové a základnové radiostanice urèené pouze pro radioamatérský
provoz. Tomu odpovídá i vybavení funkcemi. Radiostanice mùe pøijímat i v pásmu 430 MHz (70 cm) a je vybavena samostatným pøijímacím dílem pro toto pásmo.
Je vybavena volbou DTMF a enkodérem
CTCSS. Zajímavostí je zvlátì systém grafického spektrálního analyzátoru (CHANNEL SCOPE) který byl poprvé pouit právì u radiostanic ALINCO. Jedná se
vlastnì o 7 sloupcových indikátorù LCD
síly pole, které lze pøiøadit buïto k sousedním kmitoètùm v nastaveném kmitoètovém rastru nebo k sousedním pamìtem.
Systém je znázornìn na obr. 46 (str. 151).
Zmìøené parametry radiostanice jsou
na na obr. 45.
Vstupní díl pro pásmo 2 m je ladìný,
pro pásmo 70 cm neladìný. 1. mf zesilo-

Obr. 44. Radiostanice ALINCO DR-150

Obr. 45. Zmìøené parametry radiostanice DR-150; a) citlivost na kmitoètu 145 MHz,
b) citlivost na kmitoètu 435 MHz, c) parametry vysílaèe

ná a má dobré technické parametry, s rozvojem provozu na pásmu 70 cm jistì najde
uplatnìní v radioamatérském provozu. Anténa radiostanice není pøipojena konektorem.
Podobná miniaturní radiostanice pro
pásmo 70 cm je na obr. 48.

ALINCO DR-430 a DR-450
Radiostanice jsou obdobou ,,dvoumetrových typù DR-130 a DR-150 pro pásmo 70 cm. Jejich funkce a rozmìry jsou
zcela shodné, lií se kmitoètovým rozsahem a mají výkon 35 W. Parametry stanice DR-430 jsou na obr. 49.

Obr. 46. Systém grafického spektrálního
analyzátoru u radiostanice DR-150

Dvoupásmové stanice

vaè se dvìma filtry pracuje na pomìrnì
vysokém kmitoètu 45,1 MHz pro dokonalé potlaèení zrcadlových kmitoètù. Radiostanice dobøe vyhovuje pro radioamatérský provoz.

Radiostanice pro pásma
430 MHz
Radiostanice ALINCO DJ-480
Tato radiostanice (obr. 47) je obdobou
typu DJ-180. Funkce jsou zcela shodné,
pouze kmitoètový rozsah je jiný, a to podle verze stanice. Radiostanice je homologována v ÈR i pro provoz na kmitoètech
GP a profesionálních kmitoètech. Jeliko
kmitoèty pásma 448 MHz uvedené v GP
5/94 leí pomìrnì blízko amatérského
pásma 430 a 440 MHz, i amatérská verze
této radiostanice má na kmitoètech GP
velmi dobré parametry. Je samozøejmì
programovatelná i do kanálového reimu
shodnì jako typ DJ-180, existuje nìkolik
verzí optimalizovaných na rùzné kmitoètové úseky pásma 410 a 470 MHz.
Pro stejné kmitoètové pásmo je urèena
i radiostanice DJ-482, která má stejné
funkce, jako døíve popsaný typ DJ-182.

Obr. 47. Radiostanice ALINCO DJ-480

ALINCO DJ-S41

Tato miniaturní radiostanice s výkonem okolo 350 mW a integrovanou anténou je urèena pro radioamatérský provoz.
Je vhodná obzvlátì pro pøevadìèový provoz pøes místní pøevadìè. S touto stanicí
byly provedeny v Praze praktické
zkouky pøes pøevadìèe OK0BNA
a OK0BNB a bylo dosaeno pøekvapivých
výsledkù. Jeliko je stanice cenovì výhod-

Obr. 48. Miniaturní radiostanice Hora
pro pásmo 70 cm

Obr. 49. Namìøené parametry stanice DR-430; a) citlivost pøijímaèe, b) vysílaè

Dvoupásmové radiostanice (DUAL
BAND) umoòují provoz v pásmech 2 m
a 70 cm a jsou urèeny výhradnì pro radioamatérský provoz. Stanice umoòují i souèasný pøíjem na jednom pásmu a vysílánína pásmu druhém (plnì duplexní CROSS
BAND provoz), pøípadnì souèasný poslech na dvou kmitoètech jednoho pásma.
Radiostanice je po modifikaci mono pouívat i jako pøevadìè - signály pøijaté na
jednom pásmu pøijímaèem stanice jsou
druhou polovinou stanice vyslány (CROSS BAND REPEATER). Stanice dvoupásmové jsou pochopitelnì draí, ale výrobci se v cenách pøedhánìjí a proto jsou dnes
ceny dvoupásmových stanic na úrovni stanic jednopásmových v nedávné minulosti.
ALINCO DJ-G5
Tato ruèní dvoupásmová radiostanice
(obr. 50, str. 152) je velikostí shodná
s jednopásmovými typy DJ-190 a DJ-191.
Stanice má velmi dobré vybavení, pøehledný displej s funkcí jedenáctikanálového spektrálního ananlyzátoru, pøípadnì
dvou pìtikanálových analyzátorù samostatnì pro kadé pásmo. Z dalích funkcí
stojí za zmínku 2x dvì VFO, 2x dva pøijímací díly pro obì pásma, dekodér i enkodér voleb DTMF i CTCSS v cenì, 160 +
40 pamìtí - není nutno nic pøikupovat.
Stanice má vestavìný nabíjeè se stabilizací
proudu, externí stojánkový nabíjeè a lze
dodat iroký sortiment akumulátorù.
Technické údaje ALINCO DJ-G5
Krok ladìní: 5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30 a
50 kHz.
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Poèet pamìtí: 2x 80 (nebo a 100)
+ 6 pro scan+CALL.
Impedance anténního výstupu: 50 W,
asymetricky.
Modulace:
F3E (úzkopásmová FM).
Napájecí napìtí externí: 4,5 a 16 V ss .
Napájecí napìtí z aku:
4,5 a 16 V.
Rozsah prac. teplot:
-10 a + 60 °C.
Rozmìry: 138(v)x57()x27,5(h) mm.
Hmotnost:
350 g s EBP - 33N.
Volba DTMF:
16 tlaèítek dvojtónù.
Volba CTCSS: dekodér i enkodér 50 tónù,
v cenì.
Kmitoètový rozsah:
144 a 145,995 MHz standardnì,
430 a 439,995 MHz standardnì,
po modifikaci 130 a 173,995 MHz RX,
136 a 173,995 MHz TX,
108 a 142,995 MHz RX AM,
420 a asi 465 MHz TX,
410 a asi 500 MHz RX,
800 a 999,995 MHz RX FM.
Výstupní výkon (Hi):
asi 1,5 W (1W UHF) pøi napìtí
4,8 V,
asi 3,5 W (3 W UHF) pøi 7,2 V,
asi 4,5 W pøi 9,6 V,
asi 5 W pøi napájení 13,8 V.
Spotøeba: 0,5 A a 1,5 A TX,
85 mA (obì pásma, RX SQ),
50 mA (1 pásmo, RX SQ),
25 mA (BATT. SAVE).
Zpùsob modulace:
varikap.
Max. zdvih:
± 5 kHz.
Potlaèení neádoucího vyzaøování:
lepí ne 60 dB.
Mikrofon:
elektretový, 2 kW.
Pøijímaè: superhet s dvojím smìováním.
Mf :
VHF 38,9 MHz/455 kHz,
UHF 45,1 MHz/455 kHz.
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Citlivost v prac. pásmu:
lepí ne -16 dBµ (-15 dBµ u UHF)
( -12 dBµ pøi pøehoz. pásmech).
Výstupní výkon nf :
100 mW/8 W.
Zmìøené parametry jsou na obr. 51.

Obr. 50. Radiostanice ALINCO DJ-G5

Komunikaèní pøijímaèe

Myslím si, e by bylo dobré pojem
komunikaèní pøijímaè nejprve nìjak definovat.
Lze øíci, e komunikaèní pøijímaèe jsou
pøijímaèe, které umoòují poslech i v pásmech,
které nejsou urèeny pro bìné rozhlasové
vysílání. Tomu musí odpovídat vybavení
pøijímaèe nejen potøebnými vlnovými rozsahy,
ale také schopností zpracovávat i rùzné druhy
modulace, které se pouívají v pásmech,
jejich poslech pøipadá v úvahu. Komunikaèních pøijímaèù existuje celá øada. Komunikaèním pøijímaèem lze nazvat i pøijímaèe
urèené pro pøíjem bìných rozhlasových poøadù, doplnìné rozíøeným kmitoètovým
rozsahem. Jejich obsluha je podobná obsluze
bìných rozhlasových pøijímaèù. Pøíkladem
mohou být napø. pøijímaèe SONY ICF-SW1E,
ICF-SW7600, ICF-2001 a dalí.
Vyí stupeò pøedstavují pøijímaèe ji
zpoèátku navrhované jako pøijímaèe komunikaèní, které mají prùbìné ladìní v irokém
rozsahu èi ladìní po úsecích ,,zajímavých pásem, umoòují rychle prohledávat pásma buï
ve zvoleném kmitoètovém úseku (SEARCHING), nebo rychle prohledávat uivatelem
zvolené pøedvolby (SCANNING). Mohou být
konstruovány jako ruèní (napø. ICOM R1,
ALINCO X1, øada REALISTIC PRO, AOR
2700, AOR 8000), pøípadnì jako stolní èi
vozidlové (AOR 3000, AOR 3030, ICOM
R-100). Nebudeme se zde zabývat pøijímaèi
vyloenì profesionálními (RACAL, R/S atd.),
jejich cena je pro amatéra zcela nedostupná.
Naopak pøehledové pøijímaèe nií a støední
tøídy docházejí mezi radioamatéry stále vìtí
obliby a jsou dnes jedním ze zajímavých a
ádaných výrobkù. Takový pøijímaè s pøesným
digitálním ètením kmitoètu a s indikátorem
síly pole neslouí jen k poslechu, ale mùe
nahradit i nejeden mìøicí pøístroj. Navíc
moderní typy pøijímaèù lze pøipojit k poèítaèi
a dále tím rozíøit jejich monosti a usnadnit

Obr. 51. Zmìøené parametry radiostanice ALINCO DJ-G5; vlevo citlivost pøijímaèe 2 m
a 70 cm; výkon vysílaèe 2 m (vpravo nahoøe), výkon vysílaèe 70 cm (vpravo dole)

Obr. 52. Schéma vstupní èásti pøijímaèe
ALINCO DJ-X1
obsluhu. Bude jistì uiteèné se na nìkteré typy
pøijímaèù, které se dováejí do ÈR, podívat
podrobnìji (obrázky vech dále popisovaných
pøijímaèù jsou na 4. str. obálky).

a)

b)

c)

Pøehledový pøijímaè ALINCO DJ-X1

Jde o miniaturní pøijímaè, který patøí
k jednoduím typùm pøijímaèù s prùbìným
ladìním. Kmitoètový rozsah je od 100 kHz
do 1299,995 MHz, poèet pamìtí je 100.
Pøijímaè zpracuje signály s modulací FM
irokopásmová (rozhlas VKV), FM úzkopásmová (komunikaèní sluby, radioamatéøi)
a AM, nikoli vak SSB. Vlastnosti pøijímaèe
výrobce definuje a od kmitoètu 3 MHz. Na
niích rozsazích (a nejen na nich) vadí pøi
pøipojení na externí anténu malá odolnost
vstupu pøijímaèe proti silným signálùm mimo
pøijímaný kmitoèet. Dá se øíci, e pøijímaè je
urèen spíe pro poslech s pøipojenou krátkou
,,pendrekovou anténou. Tyto antény jsou
k pøijímaèe pøiloeny dvì pro rùzné kmitoètové rozsahy, s nimi se pøijímaè jeví jako dobrý
a odpovídající tøídì miniaturních pøijímaèù;
pøi pøipojení na externí anténu se skenování
zastavuje na kmitoètech zrcadlových pøíjmù.
Výrobce udává citlivost -8 dBµ a +16 dBµ
podle druhu provozu a kmitoètu. Pro jednoduchost jsem zmìøil citlivost jen na kmitoètech
80, 150 a 450 MHz a 900 MHz s modulací
NFM (úzkopásmová FM). Tyto kmitoèty
budou pouity pro porovnávací mìøení vech
komunikaèních pøijímaèù, uvedených v tomto
èísle ARadia. Citlivost podle výsledkù mìøení
odpovídá údajùm výrobce (obr. 53).
Schéma vstupní èásti pøijímaèe ALINCO
DJ-X1 je na obr. 52.
Do obdobné tøídy pøístrojù jako ALINCO
DJ-X1 lze zaøadit i pøijímaèe, které se dováejí
na evropský trh i k nám obvykle pod názvem
REALISTIC. Tyto pøijímaèe vyrábìné na
Dálném Východì jsou cenovì výhodné,
nevýhodou u levnìjích typù je uí kmitoètový rozsah, modulace pouze NFM,
výjimeènì AM. Napø. typ REALISTIC PRO-50 má 20 pamìtí, rozsah 68 a 88 MHz, 137
a 174 MHz a 380 a 512 MHz, modulace
NFM. Dokonalejí typ REALISTIC PRO-44
má 50 pamìtí a a navíc letecké pásmo 108 a
136,975 MHz s moností pøíjmu modulace
AM v tomto pásmu. Pøijímaè je vzhledovì
podobný typu PRO-50.
Pøijímaèe REALISTIC byly podrobeny
mìøení na vybraných kmitoètech a výsledky
jsou na obr. 54.

rychlost skenování 30 krokù/s, nastavitelné èasové funkce zpodìní, nastavitelný krok ladìní
od 5 kHz do 100 kHz a monost pøíjmu signálù
s modulací NFM, WFM a AM. Výhodou je i
LCD S-metr. Pøijímaè lze pøipojit k poèítaèi
plochým konektorem na zadní stìnì, dodává
se obsluný software a interface. Pøijímaè lze
doplnit modulem pro záznam øeèi. Pøijímaè
má velmi dobré parametry, i odolnost proti
ruení je pøekvapivì dobrá.
Pro ilustraci obsluhy a moností uvádím
èást popisu funkcí a obsluhy pøijímaèe AR2700:
Základní operace s pøijímaèem
6-1 Pøed zapnutím pøijímaèe nabijte akumulátory (16 hod.) a pøipojte teleskopickou anténu s konektorem BNC.
6-2 Pøijímaè zapnìte stiskem tlaèítka PWR po
dobu min. 1,5 s. Potenciometry VOL a SQL
nastavte podle poadavkù. SQL mùete
vyøadit tlaèítkem MONI.
6-3 Vloení - zadání poadovaného kmitoètu
je moné pøímo v reimu MANU. Tlaèítko
MHz = desetinná teèka.
6-4 Pøi chybì v zadávání vyuijte tlaèítko CLR
(mazání chybného údaje).
6-5 Kmitoèet lze zmìnit i po pøednastaveném
kroku tlaèítkem UP/DOWN a otoèným
prvkem DIAL.
6-6 Krok (STEP) lze zmìnit po stisku tlaèítka
2. funkce (po stranì, oznaèeno 2nd F) stiskem
tlaèítka STEP, navolením otoèným volièem
nebo ipkami UP/DOWN a potvrzením ENT.
6-7 Druh modulace (MODE) lze zmìnit
stiskem 2nd F + MODE, pak ENT. V reimu
PROGRAM je krok a druh modulace mìnìn
automaticky podle obvyklých zvyklostí.
6-8 Atenuátor (útlum 10 dB) lze zaøadit po
stisku 2nd F a ATT.
7 - Pamìové banky a kanály. Kadý pamìový kanál mùe obsahovat údaje o kmitoètu,

Pøehledové pøijímaèe AOR

d)
Obr. 53. Výsledky mìøení citlivosti pøijímaèe ALINCO DJ-X1; kmitoèet a) 80 MHz,
b) 150 MHz, c) 450 MHz, d) 900 MHz

Japonská firma AOR je jedním z pøedních
svìtových výrobcù komunikaèních pøijímaèù
a doplòkù k nim. I u nás jsou ji dostupné a
pomìrnì rozíøené nejzajímavìjí typy pøijímaèù tohoto výrobce. Vechny pøijímaèe zaslouí nejvyí hodnocení. Základní ruèní typ
AR-2700 má kmitoètový rozsah od 500 kHz
(displej ji od 100 kHz) do 1300 MHz bez
mezer, 500 pamìtí rozdìlených do 10 bank,

Obr. 54. Výsledky mìøení citlivosti u
pøijímaèe Realistic PRO-50
4
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druhu modulace, zaøazeném útlumu a kroku.
Vech 500 kanálù je rozdìleno do 10 bank po
50 kanálech. Banky jsou oznaèeny 0 a 9,
kanály v bankách pak 00 a 49. Tedy napø.
kanál 415 je 15. kanál ve 4. bance. Data jsou
uloena v EEPROM. Uloená data mohou být
rychle vyvolána, zmìnìna, smazána a znovu
vloena. Banka prázdná je indikována jako .
7-1 Data do pamìti - kanálu se uloí nejprve
navolením poadovaných údajù v reimu
MANU, pak stiskem ENT po dobu min. 1,5 s
vyberte èíslo banky (BANK) zadáním èíslicovými tlaèítky a èíslo kanálu otoèným prvkem nebo tlaèítkem U/D. Stisknìte ENT.
7-2 Data do pamìti dalí v poøadí po poslednì
zvolené lze samoèinnì pøipsat stiskem ENT
po dobu min. 1,5 s.
7-3 Pamì lze vyvolat - MEMORY RECALL
stiskem SCAN a zadáním èísla banky a kanálu.
7-4 Data z pamìti do VFO lze pøenést dalím
stiskem tlaèítka SCAN. S kmitoètem lze pak
dále pracovat.
7-5 Pamì lze pøepsat navolením nového
kmitoètu v reimu MANU, pak stiskem ENT
délím ne 1,5 s, pak výbìrem poadované
pamìti, která se støídá s pùvodním údajem a
potvrzení ENT.
7-6 Vybranou pamì lze smazat stiskem 2nd
F a M.DEL. Vechny kanály vybrané banky
lze smazat drením M.DEL pøi zapnutí pøijímaèe. Výbìr banky lze uskuteènit stiskem
2nd F a BANK.
8 - PRIORITA. V tomto reimu mùe pøijímaè
sledovat kadých 5 s aktivitu na vybraném
kmitoètu bìhem skenování, vyhledávání a
monitorování.
8-1 Data do pamìti pro prioritní kanál lze
vloit v reimu MANU stiskem 2nd F a PRIO.
8-2 Funkci PRIO lze zapnout a vypnout
stiskem PRIO.
8-3 Programovat interval (01 a 19 s) odskoku
na kanál PRIO lze stiskem 2n DF, PRIO a jeho
drením min. 1,5 s. Potvrzení ENT.
9 - Skenování - projídìní pøedvolených kanálù a bank. Je tøeba rozliovat pojmy SCAN =
projídìní pøedem naprogramovaných pamìtí
a SEARCH = vyhledávání na vech kmitoètech
po pøedem nastaveném kroku.
9-1 Start skenování. Bank je celkem 10 (0 a
9), mohou obsahovat a 500 (=50x 10) kanálù.
Pro dosaení nejvìtí rychlosti skanování je
dobré ukládat údaje do kanálù tak, aby zmìna
parametrù mezi sousedními kanály nebyla
nelogicky velká. Smyèka PLL-VCO je tak
nejrychlejí.
9-2 Skenování v pamìové bance se startuje
z reimu MANUAL a SEARCH stiskem SCAN
a jetì jednou SCAN po dobu min. 1,5 s.
Z reimu MEMORY RECALL jedním stiskem
tlaèítka SCAN, také po dobu min. 1,5 s. Na
displeji se objeví nápis SCAN a pøijímaè projídí vechny naprogramované kanály ve vybrané bance. Pokud je na kanálu aktivita,
pøijímaè se zastaví a vyèkává. Po vymizení
aktivity poèká jetì 2 s a pak pokraèuje ve
skenování. Pøijímaè lze zastavit na dobu 30 s
stiskem 2nd F a SCAN. Pro ukonèení skenování a pøechod do reimu ladìní stisknìte
MANU.
9-3 Pøenos obsahu pamìti s aktivním provozem, na které se zastavilo skenování do VFO,
se provede stiskem SCAN. Vyèkávání 30 s
lze zapnout stiskem 2nd F a SCAN. Zastavit
skenování bez pøepisu do VFO lze stiskem
MANU.
9-4 Banku ke skenování z reimu MANU lze
nastavit stiskem SCAN, pak stiskem èísla banky a UP/DOWN.
9-5 LINK - øazení bank do øetìzce pro
postupné skenování lze navolit stiskem 2nd F
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a pak tlaèítkem SCAN po dobu min. 1,5 s.
Banky, jejich kanály mají být po sobì skenovány, se vyberou - zaøadí stiskem èíslicových
tlaèítek, funkce øetìzení se zapne (ON) nebo
vypne (OFF) otoèným prvkem èi tlaèítkem
UP/DOWN. Potvrzení = ENT.
9-6 Banku nezaøazenou v øetìzci lze skenovat
jednodue výbìrem této banky v reimu SCAN
a stiskem UP/DOWN min. 1,5 s.
9-7 Opustit kanál, na kterém se zastavilo skenování, je jednodue moné otoèením prvku
DIAL nebo stiskem ipek U/D.
9-8 CH-PASS - kanál, který nemá být
skenován, lze oznaèit stiskem 2nd F a CH.PASS. U kanálu takto oznaèeného se objeví
nápis CH PASS a pøijímaè se na nìm nezastaví, ani je-li kanál obsazen.
9-9 Prohlíet kanály oznaèené CH PASS je
moné v reimu SCAN. Smazat oznaèení CH
PASS lze stejným zpùsobem, tedy stiskem 2nd
F a CH PASS.
10 - Zpodìní (DELAY) a pøestávka (PAUSE)
v reimu skenování a vyhledávání.
10-1 DELAY je èas, po který pøijímaè poèká
na kmitoètu po vymizení nosné. Je nastavitelný
po stisku 2nd F a DELAY od 0,0 (OFF) do
9,9 s.
10-2 PAUSE je èas, po který pøijímaè zùstává
na obsazeném kanálu. Tento reim èekání lze
zapnout stiskem 2nd F a PAUSE. Délku
pøestávky od 01 do 99 s lze nadefinovat stiskem 2ndF a PAUSE po dobu min. 1,5 s.
11 - SEARCH - vyhledávání. V tomto reimu
pøijímaè vyhledává vechny signály kmitoètù
mezi dvìma hranièními kmitoèty, které mohou
být uloeny v 10 pamìtech. Vyhledávání je
úèinné obzvlátì v reimech AM a NFM
ve VHF a UHF pásmech.
11-1 Manuální vyhledávání - MANUAL
SEARCH se zapne stiskem UP èi DOWN po
dobu min. 1,5 sec. v reimu MANU. Zmìna
smìru i oputìní kmitoètu jsou moné otoèným
prvkem nebo tlaèítkem U/D. Zápis kmitoètu,
na nìm se vyhledávání zastavilo, do pamìti
je moný stiskem ENT po dobu min. 1,5 s,
výbìrem pamìti a potvrz. ENT.
11-2 Oznaèení kmitoètu pro pøeskoèení vynechání v reimu SEARCH se provede stiskem PASS. Prohlíení tìchto kmitoètù lze pak
aktivovat stiskem PASS po dobu min. 1,5 s.
Bliká CH a PASS. Vybraný kmitoèet PASS
lze zapnout a vypnout stiskem 0 a ENT.
Vechny kmitoèty PASS lze zruit drením
PWR a CH PASS (8) po dobu min. 1,5 s bìhem
zapnutí pøijímaèe. Ruènì lze pøidat kmitoèet
PASS po stisku PASS po dobu min. 1,5 s ruèním vloením (pøidáním) kmitoètu k prázdnému kanálu PASS.
11-3 Programové vyhledávání - v 10 zvlátních bankách 0 a 9 lze uloit hranièní kmitoèty a dalí parametry pro vyhledávání. Stisknìte
SRCH. Pøijímaè zaène vyhledávat, banku s
údaji lze vybrat stiskem tlaèítka 0 a 9. Pøepis
Aktivní kmitoèet lze do VFO pøepsat stiskem
SRCH, zápis do pamìti uskuteènit stiskem
ENT delím ne 1,5 s.
11- 4 Zobrazení horního a spodního hranièního
kmitoètu vyhledávání je moné bìhem
SEARCH po stisku 2nd F a BANK (Hi= horní,
Lo= spodní kmitoèet). Návrat do SEARCH je
moný stiskem ENT nebo automaticky po 30 s.
11-5 Programování bank pro vyhledávání.
Stisknìte 2nd F a S.PROG. Bliká vdy údaj,
který bude nastavován a SEARCH. Zvolte
èíslo bank (0 a 9) a stisknìte ENT. Rozbliká
se reim (AM, FM atd.) Stisknìte ENT.
Rozbliká se STEP, zvolte krok a stisknìte
ENT. Rozbliká se ATT. Zvolte útlum (ATT=
=ON, OFF) a stisknìte ENT. Lo je spodní
kmitoèet, zadejte ho a stisknìte ENT. Hi je
horní kmitoèet, zadejte ho a stisknìte ENT.
11-6 PROGRAM SEARCH BANK LINKING - øazení bank do øetìzce pro postupné

vyhledávání lze navolit stiskem 2nd F a pak
SEARCH po dobu min. 1,5 s. Banky, ve kterých jsou definovány kmitoèty a dalí údaje a
které mají být øetìzeny, se vyberou - zaøadí
stiskem èíslicových tlaèítek, funkce øetìzení
se zapne (ON) nebo vypne (OFF) otoèným
prvkem èi tlaèítkem UP/DOWN. Potvrzení =
ENT.
11-7 Hledat v bance nezaøazené v øetìzci lze
jednodue výbìrem této banky v reimu
SEARCH.
12 - SLEEP TIMER je èasový spínaè pro
automatické vypnutí po nastaveném èase (1
a 120 min).
12-1 Zapnout a vypnout SLEEP T. lze stiskem
2nd F a SLEEP.
12-2 Nastavit èas lze stiskem 2nd F a SLEEP
po dobu min. 1,5 s.
13 - Záznam hlasu - VOICE RECORDING je
pøísluenství (modul RU 2700).
14 - Øídit AR-2700 poèítaèem je moné pøes
interface CU8232 a adaptér IF-ADP.
15 - Kopírovat data mezi dvìma AR-2700 je
moné pomocí adaptéru IF-ADP a CU8232.
16 - Zvlátní funkce . Tyto funkce lze aktivovat
tehdy, stiskneme-li nejprve (po resetu) tlaèítko
0 na 1,5 s bìhem zapnutí pøijímaèe.
SQUELCH DETECT time (1,5 s) lze nastavit
od 0 do 30 (do 3 s) stiskem tlaèítka 2 bìhem
zapnutí pøijímaèe. PLL LOCK DETECT
TIME (1,5 s) lze nastavit od 0 do 30 (do 3 s)
stiskem tlaèítka 3 bìhem zapnutí pøijímaèe.
Kmitoèty záznìjù lze prohlíet po stisku
tlaèítka 5 bìhem zapnutí pøijímaèe. Nemìòte
tyto kmitoèty! Akustický doprovod stisku
tlaèítek lze modifikovat stiskem BEEP bìhem
zapnutí pøijímaèe.

Komunikaèní pøijímaè AOR - AR-8000
Tento pøijímaè je zøejmì nejdokonalejím
typem mezi pøenosnými pøijímaèi s bateriovým napájením. Na rozdíl od podobných
pøístrojù je schopen pøíjímat plnohodnotnì i
signály s modulací SSB (,,opravdový
demodulátor USB, LSB, pøijímaè má filtr SSB
4 kHz) a CW. Poèet pamìtí je 1000 (+ 1000
na kmitoèty, které chceme vynechat) rozdìlených do 20 bank, pøijímaè má velký alfanumerický displej LCD (bodový) s mnoha menu
a umoòuje vyuívat alfanumerické oznaèení
kanálù a bank, co povauji za jednu z jeho
nejvìtích pøedností. K dispozici je mnoho národních abeced a znakù. Kmitoètový rozsah
pøijímaèe je od 500 kHz do 1900 MHz.
Monosti pøijímaèe jsou opravdu znaèné,
obsahuje napø. i identifikaci pøítomnosti
modulace na nosné vlnì, 2x VFO, pøijímaè má
vestavìný i grafický analyzátor spektra, má
pro usnadnìní obsluhy dva provozní reimy ,,zaèáteèník a expert.
Pro blií seznámení s pøijímaèem uvádím
popis funkcí a ovládacích prvkù pøijímaèe.
Pøístroj se zapne otoèným prvkem PWR.
VOL. a na displeji se objeví uvítací fráze.
umovou bránu (SQUELCH) lze vypnout
stiskem MONI na boku pøístroje. Na levé
stranì pøístroje je tlaèítko osvìtlení stupnice
LAMP, uzamèení ovládacích prvkù LOCK a
FUNC - tlaèítko posuvu významu tlaèítek na
2.funkci, SHIFT. Tlaè. FUNC (F) lze nadefinovat i tak, e druhá funkce platí pouze pøi
souèasném stisku tohoto tlaèítka nebo i po jeho
putìní. Toto základní nastavení se provede
po stisku F a CONF/LOCAL. Na displeji se
objeví BEEP ON, 2nd F, NEW USER. Posuv
se provádí kurzorovými tlaèítky UP/DOWN,
volba otoèným prvkem ladìní DIAL. Funkcí
BEEP ON/OFF lze vypnout akustické potvrzení stisku tlaèítek, 2nd F a FUNC volí mezi
souèasnou a následnou volbou F (SHIFT) viz výe, v øádku NEW USER a EXPERT lze
zvolit mezi reimem pro zaèáteèníka (doporuèuji nejprve pouívat tento reim) a pokroèilého, ji znalého obsluhy základních

funkcí pøístroje. Po poadované volbì funkcí
se vystoupí z tohoto nastaveného menu stiskem
tlaèítka ENTER.
6-4 Vloení kmitoètu pomocí klávesnice,
zmìna VFO A, VFO B, A=B.
AR 8000 má dva systémy VFO pro rychlou
volbu kmitoètu. Aktivní VFO se zvolí stiskem
2VFO. Oba kmitoèty lze sjednotit stiskem
F+2VFO. Kmitoèet lze snadno zadat èíslicovými tlaèítky z klávesnice, napø. 145,700
MHz stiskem 1, 4, 5, ., 7, ENTER.
6-5 Pokud se bìhem zadávání spletete, lze se
vrátit na pùvodnì nastavený kmitoèet stiskem
tlaè. CLEAR. Pokud kmitoèet zadáte mimo
rozsah pøijímaèe, na displeji se objeví zpráva
FREQ ERROR.
6-6 patnì zadaný kmitoèet (poslední vloenou pozici èísla) lze pøed stiskem ENTER
smazat také kurzorovým tlaèítkem UP. Ji
zadaný kmitoèet lze pozmìnit (pøepsat)
stiskem F a kurzor. tlaèítek. Zmìna se realizuje
zadáním nového èísla (øádu) obvyklým zpùsobem èíslicovými tlaèítky èi ladicím prvkem
DIAL a potvrdí se stiskem ENTER.
6-7 Kmitoèet lze mìnit po pøednastaveném
kroku stiskem kurzorových tlaèítek i otoèným
prvkem DIAL (6-8).
6-9 Krok ladìní lze zmìnit stiskem F a STEP.
V reimu NEW USER lze zvolit jeden z pøedvolených krokù v øadì od 50 Hz do 500 kHz.
V reimu EXPERT lze krok zadat i libovolný
(po 50 Hz). V reimu AUTO (po stisku
F+MODE) lze vyuít i automatické volby
kroku podle právì pøijímaného kmitoètu.
Tento reim aut. volby kroku lze aktivovat
pouze v reimu AUTO MODE - viz dále !
Nezapomeòte, e poadovaný pøijímaný
kmitoèet musí být dìlitelný velikostí kroku !
Pokud není, je nutno pouít funkci STEP
OFFSET.
6 - 10 Tuto funkci lze nejlépe vysvìtlit na
pøíkladu. V ÈR se pouívá v pásmu 450 MHz
(napø. PPS, EUROTEL) krok 20 kHz, výchozí
kmitoèet je vak zakonèen lichými násobky
10 kHz, napø. 448,490 MHz. Pokud zvolíme
krok 20 kHz, pøijímaè kmitoèet pøi ladìní
zaokrouhlí na 448,500 MHz. Proto pøi volbì
kroku stisknìte navíc tlaè. S SET, objeví se
symbol +, vyberte poadovanou velikost
posuvu prvkem DIAL a potvrïte ENTER.
6-11 Pøijímací reim - mód AM, FM, WFM,
USB, LSB, CW, AUT lze zvolit po stisku
F+MODE. ipkou je oznaèen novì vybraný
reim, køíkem reim pøedcházející. Potvrzení
Vybraný reim se potvrdí stiskem ENTER.
Význam reimù (druhù modulací) není jistì
tøeba majiteli tohoto pøístroje vysvìtlovat.
Nezapomeòte, e pøijímaè AR 8000 je ruèní
pøístroj malých rozmìrù a s malou spotøebou
a nemùe být pøedevím v rozsahu KV rovnocenný napø. pøístroji AR 3030 (KV) èi AR
3000A (100 kHz a 2036 MHz). Mohou se
vyskytnout vlastní a parazitní pøíjmy atd.
6-12 ATT - atenuátor, útlumový èlánek 10 dB
lze zaøadit po stisku F+ ATT. Zaøazený èlánek
je indikován na displeji písmenem A a mùe
být pøiøazen pamìovému místu atd.
6-13 B SCP - BAND SCOPE reim slouí ke
grafickému znázornìní provozu ve vybraném
úseku pásma. Nemùe nahradit sloitìjí
systémy analýzy spektra, ale mùe být uiteèný
k rychlé kontrole provozu. Aktivuje (a
deaktivuje) se stiskem F+ B.SCP. Na displeji
se objeví 11 svislých sloupcù - indikátorù.
Prostøední je pøiøazen právì pøijímanému
kmitoètu. Kadých 5 s je údaj indikátoru obnovován a je pøeruen pøíjem. Minimální
kmitoètový rozestup mezi kanály je 3 kHz
v reimech SSB a CW a 10 kHz pøi NFM a
AM.
7 - Pamìové banky a kanály. Vechny pamìti
(kanály) mohou mít v sobì uloeny informace
o kmitoètu, druhu provozu, zaøazení útlumo-

vých èlánkù, kroku a ofsetu. Dále mohou být
pojmenovány a 7 alfanumerickými znaky.
Celkový poèet pamìtí je 1000 a jsou rozdìleny
do 20 bank (oznaèených písmeny A, B, C, ..J,
a,b,c,...j) po 50 pamìtech (kanálech), oznaèených èísly 00 a 49. Napø. A00 je první kanál
banky A, A49 je poslední kanál této banky,
e15 je 15. kanál banky e. Banky oznaèené
malými písmeny mohou být také podmíneènì
pøístupné a po zadání ètyømístného kódového
èísla (PASSWORD). Pokud není kódové èíslo
zadáno, banky jsou pøístupny bìným zpùsobem. V reimu NEWUSER je banka J
vyhrazena pro funkci AUTO STORE, tedy
samoèinné ukládání do pamìti v reimu
SEARCH - vyhledávání.
Vechna uloená data mohou být snadno
vyvolána, smazána a zmìnìna. Pamì je typu
EEPROM a nevyaduje napájení a zálohovací
baterii. (Pozn. pokud jsou zobrazeny znaky
, pamì není obsazena.)
7-1 Ukládání dat do pamìti. MEMORY INPUT v módu VFO. Navolte v reimu VFO
poadovaný kmitoèet, reim, krok, atenuátor.
Stisknìte ENT po dobu delí ne 1 s. Mikroprocesor automaticky vybere volnou pamì,
následující po naposledy obsazené. Banku
(písmena A-J, Aa) lze zadat pøímo klávesnicí,
poøadové èíslo pamìti (00 a 49) lze zadat
klávesnicí i otoèným ladicím prvkem po posuvu kurzorovými tlaèítky. Údaj se zapíe do
pamìti stiskem ENTER. Kurzor pak skoèí na
dalí øádek TXT a je mono pamì pojmenovat
sedmimístným alfanumerickým názvem.
Znaky se vybírají otoèným ladicím prvkem,
kurzorovými tlaèítky se posouvá pozice znaku.
Výbìr znakù je opravdu obsáhlý. Pojmenování
se uloí opìt stiskem ENTER. Bìhem obsazování pamìti se lze vrátit do reimu VFO stiskem CLEAR.
7-2 Vyvolání dat z pamìti - MEMORY RECALL. Navolte reim VFO. Stisknìte jednou
SCAN. Na displeji je indikováno M.RE. a
displej ukazuje èíslo pamìti, mód, kmitoèet a
text - název pamìti. Jakoukoliv obsazenou
pamì lze snadno vyvolat postupným zadáním
banky a èísla pamìti klávesnicí, napø. stisk
tlaèítek A-0-0 vyvolá pamì A00. Projídìt
obsazené pamìti je moné v tomto reimu
M.RE. postupnou volbou otoèným ladicím
prvkem.
7-3 Pøepis obsahu pamìti do VFO. Pro pøepis
do 1. VFO stisknìte jednodue ENT. Na displeji se objeví kmitoèet a reim pøenesený
z pamìti, se kterým lze dále pracovat. K pøenosu do 2. VFO stisknìte F + 2 VFO. Editace,
kopírování, posuv a zámìna pamìtí. Nejsnadnìjí cestou, jak zmìnit obsah pamìti, je novì
ji nahrát podle døíve uvedeného postupu.
V reimu VFO navolte kmitoèet, podrte ENT
po dobu min.1 s, vyberte pamì, její obsah
má být pøepsán a stisknìte ENT. Pokud
nechcete zmìnit pojmenování pamìti, stisknìte znovu ENT.
8 - Pamìti lze editovat v reimu EDIT CH.
V tomto reimu lze pamìti kopírovat, posouvat, zamìnit a mìnit obsah pamìti.
Stisknìte tlaè. F + 8. Kurzorovými tlaèítky
(nebo otoèným prvkem ladìní) vyberte poadovaný reim pro práci s pamìtmi - COPY=kopírování, MOVE=posun, SWAP =
= zámìna, CHANGE=zmìna. Na procvièení
zvolte napø. nejprve reim COPY.
8-3 Kopírování obsahu pamìtí. Stisknìte ENT.
Displej cyklicky ukazuje COPY MODE a SET
EDIT-CH a parametry pamìti. Nyní vyberte
známým zpùsobem pamì, její obsah má být
pøekopírován, stisknìte ENT a stejným zpùsobem vyberte nové èíslo pamìti na pravé èásti
øádku displeje. Výbìr potvrïte stiskem ENT.
Nyní budou vechny parametry obsaeny
shodnì ve dvou pamìtech pøedcházející i novì
vybrané.

8-4 Kopírování pamìtí bez pøepisu alfanumerického oznaèení lze takto: Stiskem SCAN
zvolte reim M.RE. Vyberte pamì, její obsah má být kopírován. Stisknìte ENT. Podrte
ENT déle ne 1 s, tím se dostanete do reimu
ukládání do pamìti. Vyberte pamì, do které
má být obsah zapsán a stiskem ENT potvrïte
zápis dat. Nyní mùete zadat nový alfanumerický název pamìti známým zpùsobem a zadání potvrdit stiskem ENT.
8-5 Pøesun obsahu pamìti, MOVE lze udìlat
shodnì jako kopírování s tou zmìnou, e obsah
pùvodního kanálu bude smazán - pamì bude
prázdná. Stisknìte F+ EDT CH, zvolte reim
MOVE-MODE a dál postupujte jako pøi
reimu COPY.
8-6 Zámìna obsahu pamìti. Stisknìte F+ EDT
CH. Vyberte reim SWAP-MODE, stisknìte
ENT, vyberte pamìt, její obsah má být
zamìnìn s jinou pamìtí. Potvrïte stiskem
ENT, na pravé stranì øádku vyberte druhou
pamì (pozor, nesmí být prázdná!) a zámìnu
obsahu potvrïte stiskem ENT.
8-2 Zmìna obsahu pamìti - CHANGE MEM.
Tento reim slouí ke zmìnì nìkterého z parametrù pamìti. Stisknìte F + EDT CH. Vyberte
reim CHANGE-MEM - pozor, je a pod dolním øádkem displeje! Stisknìte ENT, vyberte
pamì, její obsah má být mìnìn. Pak lze
zmìnit kmitoèet, druh modulace, krok,
zaøazení atenuátoru a název pamìti. Mìnìné
parametry lze posouvat a potvrdit postupnì
stiskem tlaè. ENT.
8-8 Mazání pamìtí a bank.
8-9 Jednotlivé pamìti lze mazat takto: V reimu M.RE vyberte poadovanou pamì, která
má být smazána. Stisknìte F+ DEL.
8-10 Mazat celou pamìovou banku (oznaèenou písmenem) lze následovnì: stiskem
2 VFO pøijímaè pøepnìte do reimu 2 VFO,
stisknìte F + DEL a vyberte øádek MEMODATA. Stisknìte ENT, vyberte banku (písmeno A a j), její pamìti mají být smazány
a potvrïte stiskem ENT. Vech 50 pamìtí
dané banky bude smazáno! Pøijímaè se vrátí
do reimu 2 VFO.
9 - Práce s kódovým slovem - PASSWORD.
Toto ètyømístné kódové slovo slouí k zamezení vstupu neádoucích osob k obsahu pamìtí
oznaèených a a j (malými písmeny). Systém
kódového slova není úèinný pøi volbì pamìtí
oznaèených velkými písmeny.
9-1 Pokud stisknete F+P.WORD, objeví se na
prvním øádku pøíkaz SET P. WORD - vlo
kódové slovo. Je-li tato funkce pouita poprvé,
objeví se nápis 0000. Pokud bylo po vyresetování pøijímaèe nìjaké slovo ji vloeno,
objeví se XXXX.
9-2 Vlote tedy kódové èíslo - slovo (pokud
jste ho nezapomnìli) a stisknìte ENT. Pak je
pøístup do pamìtí a a j volný a do dalího
vypnutí pøijímaèe.
9-3 Funkci ochrany dat kódovým slovem lze
zruit jednodue vloením nejprve správného
kódového slova, pak znovu stiskem F +
P.WORD a zadáním èísel 0000. Nyní je pøístup do pamìtí volný. Pokud zapomenete kódové slovo, stisknìte a drte CLEAR bìhem zapnutí pøijímaèe. Budou vak zachována jen data
v pamìtech pro hledání.
10 - SCAN - skenování pamìtí a bank .V tomto
reimu jsou pamìová místa - jak øíkáme
kanály èi pamìti - velmi rychle prohledávána
a je sledována aktivita na nich. Je potøeba
nezamìòovat tento reim s reimem SEARCH
- v reimu SEARCH je prohledáván kmitoètový úsek mezi dvìma hranièními kmitoèty
po pøedem nastaveném kroku. Naopak v reimu SCAN jsou prohledávány pamìti, které
mohou být obsazeny libovolnými kmitoèty.
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Pøesto se doporuèuje vzhledem k rychlosti
pøelaïování obsazovat sousední pamìti nepøíli vzdálenými kmitoèty a pokud mono
stejnými módy - druhy modulace. Pak je zavìování VCO nejrychlejí a je tedy i nejvìtí
rychlost skenování.
10-1 Pokud je zvolen reim Zaèáteèník NEWUSER, pøijímaè na obsazené pamìti zùstává po dobu, po ní je signál silnìjí ne nastavená úroveò SQ a pak jetì 2 s. Pokud
stisknete UP/DOWN nebo otoèíte ladicím
prvkem, pøijímaè pøeskoèí na dalí pamì.
V reimu-konfiguraci pøijímaèe EXPERT lze
dalí parametry skenování obmìnit, viz dále.
Pamìové banky mohou být zaøazeny øetìzovì
(LINKED) èi nezaøazeny do spoleèného skenování. Funkce pøeskoèení pamìti - PASS
mùe být vyuita u pamìtí, které jsou napø.
obsazeny trvale nezajímavou nosnou vlnou.
Pøijímaè mùe kadých 5 s bìhem skenování
odskoèit na pøeprogramovaný kanál a hlídat
aktivitu na nìm - funkce PRIORITY. Libovolné kanály z jakékoliv banky mohou být také
vybrány do zvlátní skupiny a skenovány nezávisle na ostatních výbìrových funkcích SELEKT SCAN. Banka J je vyhrazena pro
uloení kmitoètù v reimu AUTO STORE
- aut. ukládání do pamìtí.
10-2 U skanování lze v konfiguraci pøijímaèe
EXPERT mìnit parametry zpodìní (DELAY), lze zapnout reakci pøijímaèe jen na
kanál, kde je nf modulace a nikoliv jen nemodulovaná nosná vlna,lze nastavit èas pauzy
FREE, lze nastavit stupòovitì úroveò, kdy
má být skenování pøerueno (LEVEL) a lze
skenovat jen vybrané kanály se stejným
druhem modulace - módu. Je moné volit spoleènì vech tìchto 5 parametrù.
10-3 Jak ji víme, pøijímaè má celkem 1000
kanálù (èi pamìtí nebo nejpøesnìji pamìových míst) rozdìlených do 20 bank po 50
kanálech. Jsou oznaèeny velkými písmeny A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J a malými písmeny a
a j. S pamìtmi oznaèenými malými písmeny
lze pracovat v aktivovaném reimu PASSWORD jen tehdy, je-li napøed toto kódové
slovo vloeno.
10-4 Skanování pamìových bank z reimu
VFO èi SEARCH nastartujeme buïto dvojím
stiskem SCAN a SCAN, nebo F+SCAN.
Pokud je skenování zvoleno, vechny kanály
v bance budou projídìny nezávisle na nastaveném druhu modulace a prázdná místa neobsazené pamìti - budou ignorována,
pøeskoèena. Banka (písmeno) je indikována
vlevo na tøetím øádku displeje. Pøijímaè se
zastaví na obsazeném kanále, na nìm úroveò
signálu pøekroèí nastavenou úroveò SQ, po
vymizení signálu nebo po ruèním popohnání ipkami UP/DOWN èi ladicím prvkem
pokraèuje po nastaveném zpodìní (v reimu
NEWUSER 2 s) dále.
10-5 Jednu banku pro skenování lze vybrat
jednodue stiskem tlaèítka s písmenem pøísluné banky. Pokud není banka zaøazena do
øetìzu (LINKED), skenování probíhá pouze
v této bance. Pokud je zaøazena do øetìzu,
skenování pokraèuje ve vech pamìtech
zaøazených do tohoto øetìzu. Samozøejmì
pamìti oznaèené malými písmeny mohou být
zaøazeny do skanování (i jinak pouity) pouze
po vloení PASSWORD - kódového slova
(samozøejmì jen tehdy, je-li reim PASSWORD aktivován).
10-7 Zaøadit banku do øetìzu skanování - BANK LINK lze v reimu SCAN stiskem
F+SCAN. V øádku BNK.LK se nejprve provede otoèným prvkem aktivace - ON, kurzorovými tlaèítky se pøejde na dalí øádek a
písmenovými tlaèítky se jednodue vyberou
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(druhým stiskem písmenové klávesy zruí) ty
banky, které mají být do øetìzu zaøazeny. Na
dalí øádek lze rychle pøejít stiskem . (teèka).
Volba se potvrdí stiskem ENT.
10-8 Banky nezaøazené do øetìzce se skenují
stiskem písmena této banky.
10-9 Kanál, na kterém se skenování zastavilo,
lze pøeskoèit popohnáním buï tlaèítkem
UP/DOWN nebo otoèným ladicím prvkem.
10-10 Kanál, na kterém se skenování zastavilo
a chceme ho vyøadit ze skenování, oznaèíme
stiskem PASS. Pokud ho dále vyvoláme, je
oznaèen p vlevo na displeji.
10-11 Prohlíení kanálù oznaèených PASS
je moné v reimu MEMORY RECALL
(M.RE). Stiskem p lze oznaèit (i zruit
oznaèení) kanál, který má být pøeskoèen
(PASS).
10-12 Pøídavné parametry skenování v konfiguraci EXPERT. Nejprve nadefinujte
konfiguraci EXPERT. Jak, to jistì ji víte.
Pokud ne, zaènìte se seznamovat s pøijímaèem
znovu od zaèátku. Pøejdìte do reimu SCAN
(jak, to ji víte), stisknìte F+ SCAN jetì
jednou. Na displeji se objeví známé menu SET
M-SCAN, které jste pouívali pøi øetìzení
(LINK) pamìtí. Kurzorovým tlaèítkem
dojeïte dolu a objeví se parametry skanování,
které mohou být nastaveny podle této tabulky:
Typ skenování
zaèáteè. expert
Zpodìní (DELAY) 2,0 s 0,0 (OFF)-9,9 s
Modulace (AUDIO) OFF
OFF/ON
Pauza na obs. kan.
(FREE)
OFF 00 (OFF)-99 s
Úroveò zastavení
(LEVEL)
OFF
0 (OFF)-7
Modulace (MODE) ALL ALL/WFM/NFM/
atd..
Je moná kombinace tìchto nastavených
parametrù. Pøedpokládám, e dalí vysvìtlení
k tabulce není potøebné. Doporuèuji postupnì
se seznamovat s tìmito monostmi systému
skenování. Na vysvìtlenou snad jen to, e
úroveò zastavení je mono programovat v sedmi úrovních (vhodné pro øízení poèítaèem,
není nutno pracovat s knoflíkem SQ), a v reimu MODE je mono skanovat jen ty pamìti,
které mají pøedvolen stejný druh modulace.
11 - Výbìrové skenování. A 100 vybraných
zajímavých pamìtí mùe být vybráno do
zvlátního seznamu SELECT SCAN.
11 - 1 Kanál, který má být zaøazen do tohoto
seznamu, oznaète stiskem F+PASS v reimu
bìného skenování. Pozor - jeden kanál mùe
být zaøazen do tohoto seznamu i vícekrát!
11 - 2 Kanál lze zaøadit i v reimu prostého
výbìru kanálu (M.RE). Výbìrové skenování
tìchto kanálù, oznaèených s, se nastartuje
stiskem F + S SCAN. Na displeji je tento reim
indikován nápisem SEL vlevo nahoøe.
11 - 3 Kanály urèené pro výbìrové skenování
lze také pøiøadit-nastavit v reimu 2VFO stiskem F + S SET. Editace je jako v jiných reimech tlaèítky UP/DOWN, tlaèítkem ENT a
otoèným knoflíkem (11 - 4).
11 - 5 Kanál, vybraný k výbìrovému skanování
lze smazat napø. v reimu SELECT SCAN
(F+PASS v reimu 2VFO) stiskem nejprve
ENT, tím se kurzor posune na pozici vybraného kanálu, a pak stiskem PASS.
11 - 6 Smazat vechny kanály ve výbìrovém
skenování lze najednou v reimu 2VFO stiskem F+DEL, pak vyberte øádek SEL-SCAN a
stisknìte ENT. Vechny vybrané kanály budou
smazány ze seznamu SEL.SCAN.
11 - 7 Start, pauza a zruení selektivního skenování. Toto skenování se startuje stiskem F+S
SCAN v reimu VFO. Zastaví se stiskem
2VFO, do reimu SCAN se dostaneme 2x stiskem tlaèítka SCAN.
12 - Funkce PRIORITY. Tato funkce umoòuje kadých 5 s (nebo lze nadefinovat i jinak)
odskoèit na nastavený prioritní kanál a hlídat

provoz na nìm.
12 - 1 Funkce PRI se zapne a vypne stiskem F
+ PRI CH. Na displeji nahoøe se objeví
písmeno P.
12 - 2 Parametry reimu PRI lze zmìnit stiskem F+PRI CH po dobu delí ne 1 s. Dalí
výklad není snad nutný. Interval odskoku je
nastavitelný od 1 do 19 s. Potvrzuje se stiskem
ENT.
13 - Vyhledávání (SEARCH) pamìti pro
zaèátky a konce vyhledávání a pro kmitoèty,
které mají být vynechány. Pozor - nezamìòujte
reimy SCAN a SEARCH ! SEARCH hledání je postupné krokování pøijímaèe po
pøednastaveném kroku, SCAN - skenování je
prohledávání kmitoètù uloených v pamìtech
- kanálech !
Omezení platná v reimu vyhledávání jsou
dána pøedevím vhodností provozních reimù
- druhù modulace a íøky pásma. Vyhledávání
je úèinné hlavnì v reimu AM a NFM v pásmech VKV a UKV . V pásmu KV ruí vysoká
úroveò pozadí a umù. Vyhledávání v reimech SSB a CW poskytuje smíené výsledky
vzhledem k úèinnosti obvodu AVC.
13-1 Ruèní jednoduché vyhledávání mezi
dvìma pøedem nastavenými kmitoèty VFO A
a B se aktivuje stiskem 2 VFO po dobu delí
ne 1 s. Na displeji se objeví nápis MANU
SRCH. Smìr lze zmìnit otoèným ladicím prvkem nebo tlaèítkem UP/DOWN; pohyb
z obsazeného kanálu zcela shodnì. Systém se
deaktivuje stiskem 2 VFO. ádaný kmitoèet
se pøepíe do VFO stiskem ENT, do pamìti se
pak uloí obvyklým zpùsobem, tedy podrením ENT po dobu minimálnì 1 s a výbìrem
poadované pamìti.
13-2 Banky pro programovatelné vyhledávání
- PROGRAM SEARCH BANKS. Do vech
20 bank je mono uloit parametry vyhledávání - výchozí a koncové kmitoèty, reim modulace atd.
13-3 Vyhledávání se nastartuje stiskem
SRCH, výbìr banky pak stiskem tlaèítka banky, napø. 6F je banka F atd. Zmìna smìru
otoèným ladicím prvkem èi tlaèítkem UP/
DOWN, posuv z aktivního (obsazeného)
kmitoètu takté, zastaví se tlaèítkem 2 VFO,
pøepis do VFO tlaèítkem ENT, pøechod do
manuálního hledání stiskem 2 VFO po dobu
min. 1 s. atd. Pøeskoèení (PASS) urèitého
kmitoètu lze zadat tlaèítkem PASS, je-li tento
kmitoèet právì aktivní.
13-4 Programování a reprogramování bank
vyhledávacích kmitoètù. Stisknìte F + S
PROG. Objeví se menu SRCH PROG. V nìm
lze nastavit banku, druh modulace, atenuátor,
krok, dolní kmitoèet vyhledávání - S (START)
a kmitoèet horní - E (END), název banky. Jednotlivé nastavované parametry se potvrzují
stiskem ENT, text se zadává obvyklým zpùsobem. Kdykoliv lze zadávání pøeruit stiskem
CLEAR.
13-5 V reimu Zaèáteèník (NEWUSER) jsou
parametry prohledávání nadefinovány na
dvousekundovou pauzu po vymizení nosné.
V reimu EXPERT je lze pøedefinovat a je
mono vyuít dalích funkcí - øetìzení bank,
pøeskoèení a AUTO MEMORY - automatické ukládání nalezených aktivních kmitoètù
do pamìtí.
13-6 V reimu vyhledávání mùe být nastaveno zpodìní po vymizení nosné, reakce na
modulaci - audio, pauza - zastavení na obsazeném kmitoètu a úroveò signálu nutná pro
zastavení, shodnì jako v reimu SCAN.
13-7 Banky lze vøazovat do øady - øetìzit
(LINKING). Stisknìte F+ SRCH v reimu
SRCH - vyhledávání. Objeví se menu SET
SEARCH. Banky, které mají být zaøazeny do
postupného vyhledávání, se zvolí písmenovými tlaèítky a potvrdí stiskem ENT.
13-8 Je-li nutno vyhledávat kmitoèty v bance,
která není zaøazena do øady (LINK), pak ji

lze zvolit pøímo písmenovými tlaèítky v reimu SRCH. Mezi bankou oznaèenou malým
a velkým písmenem se volí stiskem .aA.
13-9 Pøídavné funkce reimu SEARCH pøi
zvolení módu EXPERT. Stisknìte tlaè. F+
SRCH v reimu SRCH. Tlaèítky UP/DOWN
lze listovat v menu SET SEARCH a lze volit
parametry vyhledávání podle tabulky:
Typ vyhledávání
zaèáteèník pokroèilý
(search type)
(newuser)
(expert)
ZPODÌNÍ
2s
0,1-9,9 s
(po vymizení nosné)
/OFF/HOLD
AUDIO
OFF
ON/OFF
(detekce modulace)
FREE
OFF
01-99 s/OFF
(pokraè. vyhledávání)
LEVEL (úroveò)
OFF
0-7 OFF
(úroveò zastavení)
Je moná kombinace vech 4 parametrù.
Dùraznì doporuèujeme seznámit se s pøijímaèem a jeho monostmi nejprve v reimu
Zaèáteèník - NEWUSER. Pøejít do reimu
EXPERT, ve kterém se otevírají jetì dalí
monosti pøijímaèe, je vhodné a po úplném
seznámení s pøijímaèem.
13-10 Mazání bank pro reimy vyhledávání.
V reimu vyhledávání - SEARCH: Pøepnìte
pøijímaè do reimu SEARCH. Stisknìte F +
DEL. Obvyklým zpùsobem vyberte banku,
její data mají být smazána a stisknìte ENT.
Pøijímaè uveïte do reimu VFO stiskem
2VFO. Pak stisknìte F + DEL. Vyberte øádek
SRCH-DATA a stisknìte ENT. Pak vyberte
banku a stisknìte znovu ENT.
14 - Vynechání kmitoètù - FREQUENCY
PASS. Tento reim pøijímaèe slouí k vylouèení oznaèených kmitoètù, které jsou pak pøi
vyhledávání pøeskoèeny. K dispozici je 50
pamìtí v jedné bance, tedy 1000 kmitoètù,
které mohou být takto pøeskoèeny.
14-1 Vynechání zvolených kmitoètù bìhem
programovatelného vyhledávání. Pøi zastavení
na kmitoètu, který má být vynechán bìhem
vyhledávání, stisknìte PASS. Kmitoèet bude
oznaèen p vlevo na displeji a bude dále
vynechán.
14-2 Vynechání zvolených kmitoètù v menu
FREQ PASS.V tomto menu lze ruènì
editovat kmitoèty, které mají být vynechány.
V reimu SEARCH stisknìte F+ PASS. Objeví
se menu FREQ PASS. Zvolte poadovanou
banku ladicími prvky, stisknìte ENT. Písmeno
P indikuje kmitoèty, které pøijímaè vynechá.
Tyto kmitoèty lze zmìnit zadáním klávesnicí.
V dolní èásti displeje se støídají hranièní
kmitoèty vyhledávání s názvem pamìti.
14-3 Jeden kmitoèet vynechávání lze smazat
v pøedcházejícím reimu zadáním èíslice 0
místo kmitoètu. Kmitoèty vynechávání se pak
posunou v øadì.
14-4 Kmitoèet, který má být vynechán, lze
smazat v pøedcházejícím reimu (14-2) stiskem ENT a zadáním nového kmitoètu.
Potvrzuje se stiskem ENT.
14-5 Nový kmitoèet vynechávání lze ruènì
vloit v reimu SRCH stiskem F + PASS. Vyberte banku, stisknìte ENT a vyberte neobsazenou pamì - symboly - - - - na displeji.
Zadejte kmitoèet a stisknìte ENT.
14-6 Manuálnì lze nový kmitoèet vynechávání
vloit v reimu MANUAL SEARCH (ten se
aktivuje podrením 2VFO min.1 s) stiskem
PASS. Vyberte pak banku a stisknìte ENT.
Vyberte volnou pamì (s oznaèením P) a
stisknìte ENT. Pozor - tento kmitoèet nebude
vynechán v reimu MENU SEARCH, pouze
v reimu vyhledávání v bankách.
14-7 Vechny kmitoèty vynechávání v pøísluné bance lze smazat v reimu VFO stiskem
F + DEL - menu FREQ-PASS. Vyberte øádek
FREQ-PASS, stisknìte ENT, vyberte banku

vynechávání, která má být smazána a potvrïte
ENT.
15 - AUTO STORE - automatické ukládání
do pamìtí v reimu programového vyhledávání. Pøijímaè AR-8000 dovede automaticky
zapsat kmitoèty, mód, krok, ofset, útlumový
èlánek a název 50 aktivních kanálù do banky
J. Podmínkou je, aby reim AUTO STORE
BANK-J byl aktivován v reimu CONF
(EXPERT).
15-1 V reimu NEWUSER je systém zapnut.
Pozn.: Kmitoèty vzdálené ±10 kHz od pøedcházejícího uloeného kmitoètu jsou ignorovány - nejsou automaticky uloeny. Smazat
vechny kanály v bance J pøed aut. ukládáním
lze v reimu VFO stiskem F+ DEL, výbìrem
øádku MEMO-DATA, stiskem ENT, výbìrem
banky J a stiskem ENT. Smazat vybrané kanály banky J lze v reimu M.RE. (po stisku
SCAN) stiskem F + DEL. Tím bude vybraný
kanál smazán. AUTO STORE lze nastartovat
stiskem SRCH. Prohlíet uloené kmitoèty
v bance J lze bìným vyvoláním banky J - napø. v reimu M.RE. Skenovat pak stiskem
SCAN J.
15-2 Zapnutí systému AUTO STORE v reimu
EXPERT nepotøebuje dalí vysvìtlení.
16 - POWER SAVE - reim úsporného
provozu pøijímaèe PS. Pokud je tento reim
aktivován, pøijímaè se bìhem nepøítomnosti
(po vymizení se zpodìním DELAY) nosné
vlny støídavì vypíná a zapíná se jen na krátkou
dobu, v ní sleduje aktivitu na právì pøijímaném kmitoètu. Parametry tohoto cyklování DELAY - zpodìní a CYCLE - støída zapnutí
a vypnutí lze nastavit v reimu EXPERT.
Systém je znázornìn na obrázku.

Zpodìní, po kterém se systém PS aktivuje po
vymizení signálu, je v reimu EXPERT nastavitelné od 1 do 99 s. Cyklus - støída doby,
po ní je pøijímaè vypnut a vyèkává pøíchod
nosné vlny, se nastavuje od 2 do 9 s.
16-1 Konfigurace systému POWER SAVE se
mìní v reimu EXPERT. Stiskem F + CONF
nastavte reim EXPERT, dojeïte níe do menu POWR SAVE, v øádku DELY zapnìte systém PS (OFF je vypnut) a nastavte poadovanou dobu zpodìní. Podle druhu komunikace
(resp. pauz v ní) je dobré optimální dobu
vyzkouet, obvykle vyhoví 5 a 10 s. Pak nastavte v øádku CYCLE støídu systému. Stiskem
ENT potvrïte zadané parametry. Optimální
hodnota se lií podle zpùsobu a èetnosti
komunikace na kmitoètu. Nezapomeòte, e
pokud je nastavena dlouhá doba prodlevy a
komunikace nastane právì tehdy, kdy je
pøijímaè vypnut, pøijdete o zaèátek relace!
V nejhorím pøípadì o èást, její délka
odpovídá dobì cyklu PS pøijímaèe.
17 - Zvlátní funkce pøijímaèe. Pøijímaè má
z výroby optimálnì nastaveny nìkteré parametry. Pøesto je mono je zmìnit. Tuto
kapitolu ètìte prosím jen tehdy, jste-li v této
technice opravdový odborník.
17-1 Nastavit rychlost smyèky VCO (F + 1 +
SWITCH ON) je moné od 00 do 49 ms,
urèuje se tím rychlost zavìení PLL a tím i
rychlost skenování. Pokud nastavení pøeenete, pøijímaè ukazuje PLL ERROR.
17-2 SQ DETECT (F + 2 + SWITCH ON)
doba reakce pøijímaèe - vylouèí zastavování
pøi náhodných pièkách. Normál 30 ms, nastavitelné od 00 do 49 ms.
17-3 AUDIO WAIT (F + 3 + SWITCH ON)
èasová citlivost detekce v systému AUDIO
SCAN. Normál je 0,3 s, nastavitelné 0,0 a
4,9 s.
17-4 AUDIO LEVEL (F + 4 + SWITCH ON)
úroveò modulace bìhem AUDIO SCAN,
Normál 0A. Nastavitelné 00 a 4F, doporuèuje

se 05 a 1A.
17-5 LEVEL WAIT (F + 5 + SWITCH ON)
èasová reakce SQ v SIGNAL LEVEL bìhem
LEVEL SEARCH a SCAN. Nastaveno 200
ms, rozsah 000 a 490 ms.
18 - Dálkové øízení pøijímaèe poèítaèem pøes
RS-232C. Pøijímaè lze pøipojit pøes interface
CU-8232 k poèítaèi PC.
Zmìøené parametry pøijímaèe AOR AR8000 jsou na obr. 55.

a)

b)

c)

d)

Obr. 55. Výsledky mìøení pøijímaèe AOR
AR-8000; a) kmitoèet 80 MHz, b) kmitoèet
145 MHz, c) kmitoèet 450 MHz,
d) kmitoèet 900 MHz
Komunikaèní pøijímaè AOR - AR-3000A
Tento stolní pøijímaè je ,,klasickým pøedstavitelem této tøídy pøijímaèù. Nemìl by rozhodnì chybìt na stole ádného váného zájemce o komunikaèní techniku. Pøijímaè má rozsah
100 kHz a 2036 MHz, pracuje jako superhet
s troj a ètyønásobným smìováním. Pøijímaè
sice nemá tak dokonalé softwarové vybavení
jako pøenosný typ AR-8000, ale jeho parametry
jsou opravdu velmi dobré. I servisní dokumentace k pøijímaèi je preciznì zpracována, jak je
tomu u firmy AOR zvykem.
Jeliko pøijímaè AR-3000A se stal jakýmsi standardem mezi komunikaèními pøijímaèi,
øada výrobcù pro nìj vyrábí rùzné doplòky a
pøijímaè dále modifikuje. Pøijímaè lze øídit i
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CW, 2,5 kHz SSB, 4 kHz AM) lze dokoupit.
Pøijímaè lze vybavit i konvertorem pro pásmo
2 m. Oscilátor pøijímaèe je teplotnì kompenzován. Pøedností pøijímaèe je dobrá odolnost vstupního dílu.
Øízení AR-3030 poèítaèem. Pøijímaè je pøipraven pro øízení poèítaèem - potøebné software

a dalí informace obdríte u autorizovaného
distributora výrobkù AOR.

a)

f)

b)

g)

Horké novinky na trhu (obr. 57)

Obr. 56. Zmìøené parametry pøijímaèe
AOR AR3000A; a) kmitoèet 3,5 MHz, SSB,
b) 28 MHz, NFM, 144 MHz, SSB,
d) 145,5 MHz, NFM, e) 430 MHz, SSB,
f) 435 MHz, NFM, g) 900 MHz, NFM
poèítaèem, pøídavný interface není potøebný pøijímaè má na zadní stìnì pøímo konektor 25
PIN CANON. Obsluný software ACEPAC 3
firmy AOR dále roziøuje monosti pøijímaèe
a zrychluje obsluhu. Jedním z nejuiteènìjích
doplòkù pøijímaèe AOR-3000A je jednotka
grafického spektrálního analyzátoru AOR
SDU 5000 (4. str. obálky). Tento doplnìk se
pøipojuje do konektoru na zadní stìnì
pøijímaèe (výstup mf 10,7 MHz) a soustava
slouí jako pomìrnì dokonalý a efektivní
analyzátor spektra. íøka pozorovaného úseku
mùe být zvolena v rozmezí 0 a 10 MHz.
Pøístroj má mnoho doplòkových funkcí a kdo
není spokojen s barevným displejem LCD,
mùe k pøístroji pøipojit externí monitor
(PAL). Jednotku SDU-5000 lze pøipojit i k jiným typùm komunikaèních pøijímaèù - ICOM
R-9000, R7100 a R7000.
Namìøené parametry pøijímaèe AOR AR3000A jsou na obr. 56.
Vechny namìøené údaje pøístrojù AOR s rezervou splòují parametry udávané výrobcem.
Pøijímaè AOR AR-3030
Tento stolní pøijímaè je urèen pro rozsah
30 kHz a 30 MHz. Samozøejmostí je monost
pøíjmu vech druhù modulací (vèetnì FAX),
pro pøíjem AM je pøijímaè vybaven dokonce
ivolitelným synchronním demodulátorem. Na
mf èásti pøijímaèe jsou pouity mechanické
filtry Collins, dalí uí filtry Collins (500 Hz

c)

d)

e)
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Komunikaèní pøijímaè AOR AR-7030
Tento pøijímaè je zcela novým výrobkem, je vyrábìn v britském závodì firmy
AOR a obdrel jsem ho od firmy AOR
v èervenci 1996, tedy tìsnì pøed uzávìrkou tohoto èasopisu. Jedná se o krátkovlnný pøijímaè podobný typu AR-3030,
ale s mnohem lepími parametry a s vìtím mnostvím funkcí.
Pøijímaè má velmi velkou odolnost
(bod IP3 = a +35 dBm), kmitoètový rozsah 0 (!) a 32 MHz, velký dynamický
rozsah a samozøejmì vechny druhy provozu vèetnì provozu DATA a synchronní
AM. Pøijímaè má dvojí smìování (up-konvertor, 45 MHz a 455 kHz) a vechny
parametry výjimeèné - podle hodnocení
v nìkolika èasopisech vdy obsadil nejvyí pøíèku testu. Zajímavostí je i dálkové
ovládání vech funkcí. Po prvním seznámení s pøijímaèem mohu jen potvrdit výjimeèné parametry. Pøijímaè se ji dováí
do ÈR a vzhledem k parametrùm je jeho
cena velmi zajímavá.
Komunikaèní pøijímaè AOR AR-5000
Tento zcela nový výrobek patøí do nejvyí tøídy pøijímaèù s velmi irokým rozsahem. Kmitoètový rozsah je 10 kHz a
2600 MHz, nejmení krok ladìní je 1 Hz,
rychlost skenování a 45 krokù/s, íøky
pásma volitelné od 3 kHz do 220 kHz,
1000 pamìtí a a 2100 pamìtí na kmitoèty, je mají být pøeskoèeny. Pøijímaè pracuje s trojím smìováním, 1. mf kmitoèet
je 622 MHz, 2. 10,7 MHz a tøetí 455 kHz.
Z moností pøijímaèe jen malou ukázku - squelch (tìko ji nazvat umová brána) je mono konfigurovat tak, e mùe být
øízen buïto úrovní umu, nebo pøípadnì
úrovní signálu vf èi úrovní nf modulace,
pøijímaè má i dekodér DTMF (a CTCSS
jako pøísluenství). Tak jako vechny pøístroje AOR, i tento pøijímaè lze øídit prostøednictvím pøipojeného poèítaèe.

Obr. 57. Novinky na trhu - komunikaèní pøijímaèe AR7030 (vlevo) a AR5000 (vpravo) s
rozsahem 10 kHz a 2600 MHz (!)

Konstrukèní èást

Obr. 58. Zapojení
selektivní volby SC2

Selektivní volba SC 2

Tato selektivní volba DTMF byla navrena
pro pouití v radiostanicích CB a VKV a je
plnì kompatibilní s ostatními volbami DTMF.
Je ètyø èi pìtimístná, podle naprogramování.
Její mechanická i elektrická konstrukce je
pøizpùsobena radiostanicím ELIX DRAGON
CB 407, DNT Rallye, DNT Formel 1 a ELIX
GIANT. U tìchto stanic umoòuje vyuít
komfort ovládání bez zásahu do designu
stanice, není vak vylouèeno pouití i s jinými
radiostanicemi.
Mikroprocesor v selektivní volbì umoní
pouívat denní a noèní èíslo (èi veøejné a
soukromé), èím si lze zvolit dva okruhy
uivatelù, kteøí s Vámi mohou navázat spojení.
Pro vìtí komfort obsluhy je vybavena rogerbeepem (akustickou indikací ukonèení relace),
selektivním umlèovaèem SQ a moností zjistit
èíslo Vaí volby, kdy ji zapomenete.
Selektivní volba je chránìna proti otevøení
náhodnou kombinací èíslic èi jejich øadou, a
je vybavena pamìtí - informuje uivatele i po
odeznìní akustického signálu, e v jeho
Obr. 59. Deska s plonými spoji
nepøítomnosti nìkdo volal.
volby SC2
Selektivní volbu lze otevøít zdrojem tónu
DTMF, napø. i telefonním dialerem, pøípadnì
Schéma zapojení selektivní volby SC 2 je na
mikrofonem s vestavìným generátorem tónù
obr. 58. Napájení se pøivádí do bodu +12 V.
DTMF èi radiostanicí, vybavenou enkodérem
Souèástí selektivní volby je stabilizátor napìtí,
DTMF.
proto se vzájemnì neovlivòují volba a raProvoz selektivní volby
diostanice. Vlastní obvody selektivní volby
Je-li pøijaté èíslo správné a netrvá-li
jsou jednoduché. Integrovaný obvod IC1 je
prodleva mezi jednotlivými èísly déle ne 5 s,
jednoúèelový integrovaný obvod, urèený pro
volba odpoví do éteru zazvonìním. Volající
dekódování signálù DTMF. Je øízen taktem
protistanice mùe v prùbìhu asi 2 s jetì volání
krystalu X1, který øídí i integrovaný obvod IC2
zruit odvysíláním tónu * (hvìzda). Tón nesmí
(PIC). Tento obvod vykonává vechny obtrvat déle ne 1 s ( ochrana proti svévolnému
sluné funkce a øídí dalí pomocné obvody ruení drením tohoto tónu jinou stanicí).
tranzistor T1, který spíná vysílání pøi odpovìdi
Pokud volaná stanice zruení pøijme, odvysílá
stanice, generuje akustické signalizaèní tóny
zpìt tøi krátká pípnutí. Pamì volané stanice
a spíná relé, které odpojuje a pøipojuje reprose nerozsvítí a SQ zùstává v nastaveném módu.
duktor radiostanice. Selektivní volba je osazePokud volání nebude zrueno, zaèíná vyna na desce s plonými spoji podle obr. 59.
zvánìní ve volané stanici, otevøe se SQ (sepne
Seznam souèástek pro SC2
relé) a rozsvítí se pamì volání MEM. Zaklíèováním bìhem vyzvánìní se tento stav D1, D2, D3 - 1N4148
T1
BC546
zruí a je moné ihned navázat spojení. Pokud
IC1
MT8870
nezaklíèujete, pamì volání trvale bliká podle
PIC 16C54
nastaveného èísla (denní blikne jednou, noèní IC2
IC3
78L05
R4
470 W
blikne dvakrát v èasovém intervalu) a SQ se
R5
82 kW
uvede zpìt do nastaveného módu (kontakty R2, R6 270 kW
R3
100 kW
R7, R8, R9 10 kW
relé se rozpojí).
Ovládání jednotlivých funkcí
Volba èísla: Po zapnutí stanice se automaticky nastaví denní èíslo, selektivní SQ
je vypnut. Volba se po zapnutí ohlásí krátkým
pípnutím z reproduktoru. Pro nastavení
noèního èísla stiskneme klíè a zapneme stanici.
Po uvolnìní klíèe se ozve z reproduktoru
stanice delí tón, ohlaující noèní èíslo, a
krátké pípnutí, oznamující pøechod do bìného
provozu. ROGER BEEP: Zapíná se na desce
Obr. 88.
volby jumperem (spojkou). Je-li jumper
Zapojení
zasunut, je zapnut. Je také mono vyvést
volby
jumper na externí spínaè, kterým pak lze roger
MiniRex
zapínat. Selektivní squelch: Zapnutí - krátce
stiskneme tlaèítko PTT na mikrofonu SQ
stanice. Po uvolnìní klíèe se ozve signál
oznamující zapnutí SQ a stanice zmlkne bez
ohledu na nastavení potenciometru SQ.
Vypnutí - delím zaklíèováním. Zjitìní
vlastního èísla (pøi zapomenutí): Vypneme
radiostanici, opìt ji zapneme a pøidríme
tlaèítko PTT (u stanice ELIX GIANT po
hláení ,,GOOD). Po klíèování asi 5 s se
rozsvítí indikace MEM (LED, u CB 407
displej zhasne). Po uvolnìní klíèe PTT zaène
stanice odblikávat pomocí LED (displeje)
èíslo denní a po krátké pøestávce èíslo noèní
(0 je indikována deseti bliknutími). Bìhem této
indikace je stanice umlèena. Po ukonèení
zjitìní èísla stanice krátkým pípnutím ohlásí
pøechod do bìného provozu.

C4
1nF
C1, C3, C8 100 nF
C6
5,6 pF
C2, C5 10 nF
C7
27 pF
X1
3,579 MHz
Re
relé DIP 5 V/500 W
Na obr. 60 je jiný typ selektivní volby,
MiniRex (popis na dalí stranì), deska s plonými spoji je na obr. 61.
Seznam souèástek pro MiniRex
D2
ZD5V1
T1, T2, T3
BC846
IC1
MT8870SMD
IO2
PIC 16C54/SO
R1, R2 100 kW (vechny R typu 0805)
R3, R5, R6, R7 10 kW
R4
270 kW
R8
470 W
R9
1,5 MW
R10
3,3 MW
R11
56 W
C1, C3, C4
10 nF
C2, C7 100 nF
X1
3,579 MHz

Obr. 89. Deska s plonými spoji selektivní volby MiniRex (uprostøed pohled na spoje ze strany pasívních souèástek, vpravo osazení IO)
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Obr. 62. Pøipojení
selektivní volby do
stanice ELIX DRAGON
SY-101
Naprogramovaný integrovaný obvod IC2,
pøípadnì celou stavebnici selektivní volby
nebo i hotový výrobek dodává:
ELIX, spol. s r. o., Klapkova 48,
182 00 Praha 8 - Kobylisy
tel. 02/ 688 0656, 688 0695, 689 0447
Montá selektivní volby SC 2 je popsána
v prospektu, který je pøiloen ke stavebnici.
Závìr
Selektivní volba SC 2.2 byla navrena jako
univerzální doplnìk obèanských radiostanic
CB, lze ji vak vyuít prakticky ve vech radiokomunikaèních zaøízeních. Pøipojení jednotlivých vývodù je obdobné jako v popsaných
radiostanicích, tj. vývod MOD je pøipojen na
vstup modulaèního zesilovaèe, vývod MEM
na LED proti zemi, vývod AUDO na vstup nf
zesilovaèe, vývod PTT na klíèování od
mikrofonu, vývod AUDI na výstup mf zesilovaèe, +12 V na napájení a GND na zem.
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Pokraèovatelem tohoto typu volby je volba
SuperRex, která má navíc 4 èísla 1 a 8místná,
uivatelem volnì programovatelná, 2 druhy
uivatelem programovatelné funkce SQ, 10
druhù vyzvánìní, z toho jedno uivatelsky
programovatelné, 10 druhù ROGER-BEEP,
z toho jeden uivatelsky programovatelný a
má navíc programovatelný výstup napø. pro
spínání nìjakého spotøebièe èi alarmu a externí
alarmový vstup. I tuto selektivní volbu
SuperRex dodává firma ELIX Praha.

Selektivní volba MiniRex
Tato miniaturní selektivní volba je v provedení SMD a je urèena pro montá do ruèních
radiostanic ELIX DRAGON SY-101, ZODIAC P-2000 a dalích. Stavba vzhledem
k miniaturní konstrukci vyaduje jistou zkuenost s technologií SMD. Odmìnou je vak
opravdu miniaturní výrobek, který se vejde

snad do kadé, i nejmení obèanské radiostanice (obr. 61).
Zapojení a funkce jsou obdobné jako
uvolby SC2. Na vypínání nf modulaèní cesty
není z rozmìrových dùvodù pouito relé, ale
tranzistor T1.
Popis vývodù selektivní volby MiniRex a
jejich pøipojení:
AUDI - vstup signálu obsahujícího signál
DTMF z demodulátoru FM,
SQ - zkratování nf signálu na zem,
BUZ - akustický signál vyzvánìní,
LAMP - pamì volání (napø. LED s rezistorem
na kladný vývod napájení),
AUDO - výstup audio - signál odpovìdi (do
modulátoru stanice),
AON - spínání nf zesilovaèe u tìch typù,
které ho mají pro úsporu spotøeby
vypínán,
PTT - tlaèítko PTT (vysílání).
Stavebnici i hotový výrobek dodává opìt firma
ELIX.
Montá volby MiniRex do vybraných typù
radiostanic je zøejmá z obr. 62.

