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KD1JV design – řada ATS 3B 240 USD 

9.3.2012 



PFR3 
240USD 
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Legenda KX1 390 USD – 
4 bandy 
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Legenda K1 
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4 bandy 399 
USD 



Výhody a nevýhody 
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 Možnost doplnit ATU 

 Stavebnice 

 Nestabilní VFO 

 Cena (399USD plus poštovné a DPH) 

 Dvě paměti 

 Premixer 

 Vestavěné repro 

 6x13x18 cm 



HB1B – 4 bandový TCVR za 299 USD 

 Není stavebnice dodává se hotový a oživený 

 Pohodlná kontrastní stupnice 

 Regulovaná šíře filtru hlavní selektivity (Rx i pro SSB -400Hz až 3KHz) 

 Procesorem dolaďovaná vstupní propust 

 ATT (nutná podmínka pro směšovače NE602) 

 Přijímač od 3,2 do 16 MHz 

 TX covering: 3.5-4MHz, 7.0-7.3MHz, 10.1-10.15MHz, 14.0-14.35MHz 
    * RX covering: 3.2-16Mhz 
    * Step: 10Hz,100Hz,1KHz,100KHz 
    * Output: 12V 4-5W, 13.8V 6-7W 
    * Sidetone: 700Hz 
    * Display: Frequency,mode,voltage,S meter,RIT 
    * IF filter 400Hz - 3KHz 
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HB-1B schéma (nejvíce podobné KX1, K1) 

299 
USD 
 

Včetně 
shipping 
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Úprava HB-1B vyrobené v 1. sérii 
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Výhody HB-1B? 

 Klady 
  Dolaďování vstupních filtrů RX pomocí varicapů, ovládaných softwarem 

-Vynikající displej s velikými čísly, který je kontrastní i za slunného dne 
-Nízká spotřeba při příjmu (cca 60 mA) 
-Dobrá účinnost PA stupně ( 12V napájení , spotřeba cca 0,8A a výstupní výkon cca 5W) 
-Plynule měnitelná šíře filtru  (možnost cross mode QSO) 
-Jednoduché a velice účinné AVC regulující v obou směšovačích NE612 

 - Možnost přesného nastavení DDS  
 - Měření napětí baterie 
 -13,2 x 8,5 x 3,6 cm (nejmenší rozměr) 

 

 Zápory 
 
-TCVR není úplně full BK (časová konstatna fixně nastavena cca 150 ms) 
-TCVR "neslyší" svůj vlastní signál, ale bere monitorovací tón z klíčovacího PICu 
-Ladící kolečko (cvakačka) je velice nepříjemné. Má sice nastavitelný krok pro ladění v 10HZ, 
100Hz,1KHz,100kHz, ale cvakatura dává na jednu otáčku 20 impulsů. Tedy ladění není příjemné. 
-Algoritmus klíčovacího obvodu není zvládnut. Sice to není hrůza, jakou např. produkuje KD1JV, ale stejně to 
není ono. 
-TCVR nemá klíčovací universální paměti, ale jen jednu pro dávání předdefinované výzvy. 
-TCVR má tvrdě "zamontován" klíčovací offset na 700Hz 

 - Bez ATU 
  

 
 Zvukové ukázky na: 

 http://ok1if.c-a-v.com/ 
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