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Теле Радіо Електроніка №07 за квітень 2020 року
Про порушення Конституції України
Стаття 5 Закону України «Про правовий режим
надзвичайного стану» визначає, що надзвичайний стан
в Україні або в окремих її місцевостях вводиться
Указом
Президента
України,
який
підлягає
затвердженню Верховною Радою України протягом
двох днів з моменту звернення Президента України.
Постанова ж Кабінету Міністрів України №255 від
2 квітня 2020 року містить ряд обмежень, які можуть
бути встановлені тільки під час надзвичайної ситуації і
вимагали
б
тоді
запровадження
механізму
надзвичайного стану. А цей механізм, відповідно до
статті 92 Конституції України, вводиться тільки Указом
Президента України і затверджується рішенням
Верховної Ради України.
Тому заборона виходити з дому людям,
старшим за 60 років, введена Кабміном 6 квітня
2020 року, становить, по своїй суті, цілодобовий
домашній арешт без будь-якого судового рішення,
а тому є прямим обмеженням права на свободу
пересування, встановленим статею 33 Конституції
України, а отже є незаконною і не підлягає
виконанню громадянами.
Таким чином, прийнята та введена в дію
Постанова Кабінету Міністрів Україги не відповідає
низці норм Конституції України (статті 3, 6, 33, 64, 85,
92, 106 Конституції України) і є незаконною.
Обмеження
прав
людини,
встановлені
цією
Постановою, не відповідають принципу пропорційності
та суспільної необхідності, і не можуть бути
виправданими лише однією метою запобігання
поширенню епідемії коронавірусу.
Юридичний висновок редакції

Про історію переходу на літній час
Вперше ідея переходу на літній час з
переведенням стрілок годинника осінила 78-річного
американського політика Бенджаміна Франкліна. Цей
відомий у всьому світі політик та одночасно вченийвинахідник і письменник, озвучив її у 1784 році, коли
перебував у Парижі, як посол від Америки. У одній із
своїх сатиричних заміток на «злобу дня» він написав
про своє відкриття, що сонце встає дуже рано й варто
перевести стрілки годинника ще на годину вперед, щоб
з'явилося більше світлого часу доби. І тоді люди

Всемирный День радиолюбителя
Всемирный день радиолюбителя 18 апреля празднуют
радиолюбители более чем ста пятидесяти стран мира, Дата
для «Дня радиолюбителя» выбрана не случайно. Именно в
этот день, 18 апреля, в 1925 году, в столице Франции городе
Париже
энтузиастами
радиодела
был
создан
«Международный радиолюбительский союз» (cкорочено
ІАРУ), призванный объединить всех людей занимающихся
радиолюбительской связью, которая в то время считалась
чем-то фантастическим.
Цель праздника – объединить людей, которые
интересуются радиотехникой, проявить признательность к их
занятию, обратить внимание общества, правительств к
проблемам отрасли. Любители радиотехники продвигают
вперед современные технологии, развивая тем самым и саму
цивилизацию.
Многие
радиоинженеры,
электронщики,
которые стали известными благодаря своим достижениям и
новейшим технологиям связи, начинали свою деятельность
именно с обществ радиолюбителей. Немало пользы они
принесли и для развития сотовой связи, которой все мы
сегодня активно пользуемся.
Каждый год всемирный день радиолюбителя отмечается
под новым девизом. Так, например, в 2007 году девизом
праздника стал лозунг «Расширение мира радиосвязей». В
2013 году праздник посвящён столетию со дня первого
использования любительского радио в чрезвычайной
ситуации. В этот день проходят конференции, форумы,
семинары, лекции. Выставки знакомят посетителей с новыми
изобретениями,
раритетными
образцами.
Любителей
радиотехники награждают дипломами, почетными грамотами
за выдающиеся достижения.

«Дежа вю» української влади
Майже тридцять років української незалежності
обернулась для нас, простих громадян, постійним „дежа вю”.
Спостерігаючи за приходом у владу нових персоналій нам
постійно здається, що щось подібне ми вже колись бачили. А
це і не дивно, адже створена другим президентом незалежної
України Леонідом Кучмою система влади, створювалась ним
зовсім не для задоволення потреб та конституційних інтересів
громадян, а саме для того, щоб забезпечити, так звану
„незалежність” нуворишам від політики, злодіям та
корупціонерам. А як відомо, ніщо не нове у цьому світі.
І тому, коли в коридорах вже нової „зеленої” влади виник
черговий корупційний скандал, ми українці просто згадали що
живемо у країні „дежа вю” і зовсім не здивувались цьому.
Продовження теми на стор.8.
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Об ИАРУ, Дне радиолюбителя и COVID-19
Международный союз радиолюбителей (IARU)
сообщил о том, как он борется с пандемией COVID-19 с
учетом различных ограничений, установленных для
замедления распространения вируса. IARU сообщает, что
штаб-квартира Международного союза электросвязи
(МСЭ) в Женеве закрыта для посетителей до 17 апреля.
МСЭ отменил некоторые собрания, отложил другие и
преобразовал другие в онлайн-собрания. Представители
IARU корректируют планы соответствующим образом и
следуют аналогичной схеме.
В то время как Dayton Hamvention отменила свое
шоу в 2020 году, крупнейшее в Европе любительское
радио-собрание
HAM
RADIO
в
Фридрихсхафене,
Германия, по-прежнему запланировано на 26-28 июня.
IARU планирует создать стенд, состоящий из двух частей,
один из которых предназначен для молодежи. Будет ли
это мероприятие неизвестно в настоящее время.
Семинары IARU по чрезвычайной связи и
спутниковой связи, которые пройдут с 30 по 31 мая в
Тринидаде и Тобаго, теперь будут проводиться в режиме
онлайн. IARU сообщает, что интерес и регистрации
выросли с момента объявления. Эти семинары будут
проводиться на английском языке, но в настоящее время
ведется подготовка к семинарам на испанском языке,
которые будут проведены позднее. Регион 3 IARU
отменил свой первый лагерь «Молодежь в эфире» ( YOTA
), который был запланирован для Районга, Таиланд, в
начале октября.
Относительно всемирного дня любительского радио
- 18 апреля, сообщено, что в этом году отмечается 95-я
годовщина со дня основания IARU. IARU сообщает, что
любительское радио «является лучшим способом
практиковать социальное дистанцирование».
Регион 1 IARU (Европа, Ближний Восток и Африка)
попросил страны-члены «пересмотреть свою позицию» в
отношении мероприятий „Полевого дня 2020” в течение
следующих нескольких месяцев.
«Полевіе дни объединяют радиолюбителей и,
следовательно, представляют собой среду, в которой
трудно добиться социального дистанцирования», - заявил
президент IARU Region 1 Дон Битти, G3BJ. «Мы должны
признать, что многие радиолюбители относятся к старшим
возрастным группам с более высоким риском». IARU не
будет спонсировать проведение „Полевого дня” HF CW в
Регионе 1 в июне, но заявил, что национальные общества
должны сами принять решение о том, будут ли
проводиться мероприятия в его рамках.
По словам Битти, конкурсы с одним оператором
«остаются отличным способом для тех, кто вынужден
оставаться
дома,
чтобы
насладиться
магией
любительского радио».
Источник: http://www.arrl.org/news/

Дни активности "Памяти Влада Лесникова”
С 25 марта по 18 мая 2020 г. на любительских
диапазонах будет активен специальный позывной
EM65LR,
посвящённый
памяти
известного
радиолюбителя, УКВ-иста, экспедиционера, мастера
спорта Украины Владимира Лесникова, UR2LR (SK).
Будет выпущен Диплом "Владимир Лесников - 65
лет". Для его получения необходимо набрать 65 очков.
Связь с EM65LR - 15 очков (обязательна). Связи с
радиолюбителями г. Харьков и Харьковской области - 5
очков. Связи с UR2LR - 10 очков (до 4 связей). Повторы
допускаются на разных диапазонах или разными видами
излучения. Первым 10 радиолюбителям, выполнившим
условия дней активности, диплом (в бумажном виде),
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памятная QSL и специально маркированный конверт
будут высланы бесплатно. Рассылка электронных
дипломов и QSL с 1 июня 2020 года. Дипломный
менеджер: Леонид (UR2LM) ur2lm@ukr.net

Підключаємося до мережі РАС
Пройшов певний період з моменту активації
підрозділів радіоаматорської аварійної служби (РАС) в
областях, тому можна підбити невеличкі підсумки.
Готовність розвивати роботу РАС в своїх регіонах
висловили Київська, Одеська, Донецька, Харківська,
Миколаївська, Вінницька, Тернопільська, Чернівецька,
Львівська та Івано-Франківська області. В двох областях
проходять локальні трафіки (м.Київ та клуб WW у
Вінницькій області).
В мережі DMR розпочали проводити всеукраїнський
трафік, на який підходять всі регіони України. Багато це чи
мало? Мабуть мало, якщо говорити про розвинуті
організації РАС в Європі чи США. Але разом з тим багато, якщо порівнювати активність РАС в Україні за
останні роки. РАС повинна працювати як в момент
настання надзвичайних ситуацій, так і для запобігання
таких. Ну і звичайно - для здобуття нових, та
вдосконалення існуючих навичок.
Також ми хочемо нагадати всім, як і де можна
долучитись до Трафіку РАС, в часі карантину. В м.Київ
проходить трафік РАС щодня, о 21:00 київського часу на
місцевому ретрансляторі з каналом R99. В мережі DMR
трафік РАС проходить щодня, о 20:00 (Київ) в TG 2559.
Також 28 березня о 08:00 (Київ) пройшов в тестовому
режимі трафік на КХ, а саме на частоті 3649 кГц, або
поблизу. Запрошуємо приєднатись до наших трафіків, а
також до інформаційних ресурсів. Звісно, якщо ця тема
Вам цікава!
Инфо ut0fc

Послание радиолюбителям президента RAC
Пандемия Covid-19 уже несколько недель является
частью нашей повседневной жизни и, скорее всего, будет
продолжаться еще некоторое время. Пандемия вызывает
особую обеспокоенность у радиолюбителей, потому что у
нас есть хобби, которым могут заниматься люди всех
возрастов, начиная от младших школьников и заканчивая
пожилыми людьми. Фактически, это часто является одним
из видов деятельности, которые многие предпринимают,
когда приближаются к пенсии или начинают ее, и,
наконец, имеют время и ресурсы для участия.
Следовательно, среди наших членов высока доля
пожилых людей, и некоторые из клубов радиолюбителей,
связанных с RAC, являются организациями пожилых
людей.
Предписывают оставаться дома, чтобы ограничить
свои контакты с другими людьми и «сплющить» или
«укоротить» кривую коронавируса. В результате собрания
любительского радиоклуба и публичные мероприятия
были отменены, и клубы изучают способы поддерживать
связь со своими членами - которых поощряют
ограничивать прямые личные контакты посредством
социального
/
физического
дистанцирования
и
самоизоляции - с использованием существующих или
новых Любительские радиосети (см. Ниже) и / или
интернет-коммуникационные инструменты, такие как
Zoom, GoToMeeting, WebEx и многие другие.
Изоляция может иметь свои потенциальные
проблемы для людей, которые живут одни. Любительское
радио - это общение, и у нас есть необходимое
оборудование и опыт, чтобы люди могли оставаться на
связи со своими семьями, друзьями и коллегами.
Продолжение матеиала на стр.10.
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Шановні колеги!

Взаємодія
р/ст
UT8NV з членами клубів
„Волна”, КМЕ та іншими
радіоаматорами
відбувається в рамках
проведення
„круглого
столу”
радіоклубу
ГО
„Хвиля (Волна)”. Початок
запису на „круглий стіл” о
7.00 українського часу на
частоті 3677, дні роботи в
другу та четверту неділю місяця (12,26_04, 10,24_05,
14,28_06, перше півріччя 2020 року). Інфо UT8NV.

Підсумки змагання „Тарас Шевченко 206”"
9-го березня (понеділок) 2020 року відбулося
щорічне змагання «Шевченко-тест 206”. У змаганні взяло
участь 46 аматорських радіостанція. З них з України
працювало 16 радіостанцій, з Росії - 25 радіостанцій, з
Білорусії - 3 радіостанції, з Литви 1 радіостанція, з Англії 1 радіостанція. Українські радіостанції працювали з 9
областей, у тому числі: Херсонської (2 рст.),
Кіровоградської (2 рст.), Дніпропетровської (3 рст),
Київської (2 рст.), Черкаської (2 рст.), Львівської (1 рст.),
Харківської (1 рст), Миколаївської (1 рдс.), Полтавської (1
рст.), Вінницької (1 рст.) областей. По факту виявилось,
що російські радіоаматори проявили значно більший
патріотизм та повагу до нашого національного генія та
пророка Тараса Шевченко, а ніж самі українці. На жаль, це
досить прикрий факт, котрий, за відгуками учасників тесту,
свідчить про явну неповагу радіоаматорської спільноти
України до нашого Тараса. Зверніть увагу на призові місця
в усіх трьох підгрупах тесту і на те, хто їх зайняв.
№
п/п

Позывной

Связи

Заявл
.

Подтв

Место

Подгруппа: индивидуальные рст., телефон и
телеграф
1
1.
R3LA
133
221
220
2
2.
EW8DX
130
--211
3
3.
R3OM
133
--204
4
4.
UX1VT
97
--167
5
5.
RA4HBS
99
--139
6.
UA1F
94
--136
6
7
7.
RN4SC
71
--102
8
8.
US7UU
69
--98
9
9.
UT0CK
48
92
92
10.
UX1CL
25
--45
10
Подгруппа: индивидуальные рст., телеграф
1
11
RL4A
125
248
205
2
12
UA3MIF
118
200
198
3
13
EW8OM
122
--197
4
14
UA3RBR
115
187
194
5
15
UT5VX
120
192
185
16
EU8F
111
--184
6
7
17
UT3EK
108
--175
8
18
RW3AI
109
169
167
19
R3OR
105
163
161
9
10
20
UR7EC
97
147
149
11
21
RX3QNE
97
--145
12
22
RA3AGF
97
--135
23
RN4AO
92
--130
13
14
24
UA4LL
97
140
129
15
25
UR8GX
79
--127
16
26
R5FP
86
320
121
76
27
UT1WW
76
130
114
18
106
RA5AQ
76
106
105
19
29
UT5UUV
61
66
100

№07 2020 рік

20
30
UA3PP
69
--97
31
RA7R
48
78
73
21
22
32
US5EFU
33
--57
23
33
UA4FDL
40
--56
24
34
UL3FW
24
36
35
25
35
UR5LEH
11
--18
Подгруппа: индивидуальные рст., телефон
1
36.
UR3Gi
34
56
56
37.
UA4PLC
37
--55
2
3
38.
RA9SK
16
-26
Не получены отчеты: RV3ZN, RN4IC, UT5ZC,
RA6FYL, RA3Y, UX2HB, G0KRE (их связи не учтены для
корреспондентов).
Отчет
для
контроля:
UT8NV.
Предусмотренные положением дипломы будут разосланы
победителям соревнований в течении месяца после
опубликования итогов. Гл. судья В.Марценюк (UT8NV).

Диплом „Григорій Тютюнник”
Григорій Михайлович Тютюнник - український
прозаїк, поет. Народився 23 квітня 1920p. в селі Шилівка
Зіньківського району на Полтавщині. З 1938р. майбутній
письменник — студент Харківського університету,
навчання в якому перервала війна. Воєнне лихоліття
назавжди
вкарбувалось
в
пам'яті
і
свідомості
письменника, до останніх днів життя нагадувало про себе
осколком біля серця. В післявоєнні роки був на
педагогічній роботі, працював співробітником львівського
журналу "Жовтень", вів активну і напружену літературну
діяльність. Творчий доробок митця складають збірка
оповідань "Зорані межі" (1950), повість "Хмарка сонця не
заступить" (1957). Вже після смерті письменника побачила
світ збірка поезій воєнного часу "Журавлині ключі" (1963).
Роман Г.Тютюнника "Вир" (1960 - 1962) посідає
особливе місце як у творчості прозаїка, так і в історії
українського письменства. Його поява стала справжньою
подією в літературному житті, засвідчила поступове, але
неухильне
одужання
і
відродження
національної
словесності після того удару, якого завдали їй десятиліття
сталінського фізичного та ідеологічного терору.
Г.Тютюнникові вдалося створити широке епічне
полотно, густо населене різноманітними персонажами, в
межах якого порушувались як гостро-актуальні, так і вічні
проблеми людського буття. Автор відмовився від
утверджуваної десятиліттями практики схематизованого,
одноплощинного
зображення
людини,
натомість
представив своїх героїв насамперед індивідуально
неповторними особистостями. Помер письменник 29
серпня 1961року.
Дні активності радіоаматорів Черкаської області
З метою вшанування пам’яті видатного сина
українського народу, письменника, Тютюнника Григорія
Михайловича Черкаський обласний радіоклуб проводить
дні активності радіоаматорів Черкаської області.
Початок з 00-00 год. (UTС) 18.04.2020 року,
закінчення о 23-59 год. (UTС) 26.04.2020 року.
Для отримання диплому необхідно:
 для радіоаматорів Черкаської області в період
проведення днів активності провести 50 зв’язків з будьякими радіостанціями на будь-яких діапазонах та будьякими видами модуляції.
 для всіх інших радіоаматорів в термін днів
активності
необхідно
провести
25
зв’язки
з
радіоаматорами Черкаської, Полтавської, Київської та
Львівської
областей.
До
участі
запрошуються
радіоаматори всіх країн.
Заявки на отримання диплому направляти у вигляді
виписки з апаратного журналу на електронну адресу
UT0CK@ukr.net, UT0CK@i.ua на протязі одного місяця
після закінчення днів активності. .
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Радиолюбители продолжают делиться своими
опасениями по поводу серьезности вспышки COVID-19.
Правительства всего мира рекомендуют «социальное
дистанцирование», чтобы замедлить распространение
вируса и дать шанс службам здравоохранения
справиться с ситуацией.
Полевые дни объединяют радиолюбителей и,
следовательно, представляют собой среду, в которой
трудно добиться социального дистанцирования. Мы
должны признать, что многие радиолюбители относятся к
старшим возрастным группам высокого риска. В связи с
этим Регион 1 IARU просит национальные обществачлены, которые проводят полевые дни и соревнования с
участием
команд
из
нескольких
операторов,
пересмотреть свою позицию в отношении этих событий в
течение следующих нескольких месяцев 2020 года.
Полевые
дни,
по
сути,
являются
командными
соревнованиями, и поэтому IARU не будет проводить
Полевой день IARU R1 на КВ CW в июне. Национальные
общества-члены должны самостоятельно решить, будут
ли они проводить свои национальные мероприятия на
местах.
Регион 1 IARU считает, что соревнования с
участием команд из нескольких операторов не
соответствуют принципу «социального дистанцирования»
и не должны поощряться в настоящее время. Позиция в
отношении других мероприятий IARU в 2020 году, в
которых участвуют категории с несколькими операторами,
на данный момент находится на рассмотрении.
Соревнования с зачетными подгруппами «один
оператор», тем не менее, остаются отличным способом
для тех, кто вынужден оставаться дома, чтобы
насладиться магией любительского радио!
Дон Битти, Президент IARU Регион 1

О проекте 4U1UN
На осуществление проекта реактивации 4U1UN
ушло более 4 лeт. James Sarte, K2QI, и Adrian Ciuperca,
KO8SCA, - операторы, выполнившие основную работу по
этому проекту, созданному на основе концепции "умной
дистанционной системы": станция расположена на 42-м
этаже штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, а рубка
управления - на первом этаже. Они были удостоены
премии Yasme Excellence Award 2020, которую Ria Jairam,
N2RJ, (член правления фонда Yasme Foundation, ARRL
Hudson Division) и Martti Laine, OH2BH (член правления
фонда Yasme Foundation) вручаили им в штаб-квартире
ООН 6 марта. "Кульминацией этой церемонии станет
самое первое FT8 QSO с 4U1UN, которое проведет
изобретатель этого вида излучения Joe Taylor, K1JT. За
первые 25 QSO будет выдаваться специальный
сертификат ООН, подписанный Joe". После церемонии
группа в составе K2QI, G6CBR, N2RJ, OH2BH, KO8SCA и
VE7NY активирует 4U1UN в ходе ARRL DX SSB Contest'а.
QSL via HB9BOU и LoTW. [TNX OH2BH]

О ДХ экспедициях
Alex, 5B4ALX, был извещен, что вследствие
вспышки эпидемии коронавируса ему необходимо пройти
14-дневный карантин в Honiara (Соломоновы о-ва) и
получить медицинскую справку, подтверждающуе что он
здоров, чтобы получить разрешение на въезд в Kiribati.
Он планировал работать с Tarawa с 18 марта по 6 апреля
но теперь эта экспедиция перенесена, "ориентировочно
на октябрь". Он также рассматривает возможность
альтернативного места проведения экспедиция, в
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октябре, в которое можно будет добраться из Брисбена
без ограничений.
Команда VP8PJ работает в эфире с о-ва Signy,
Южные Оркнейские о-ва (AN-008), с вечера 22 февраля, и
прилагает большие усилия, чтобы провести максимально
возможное количество QSO в условиях очень холодной
погоды с дождем и снегом. Добиться стабильной и
надежной связи с доступными спутниками оказалось
очень трудным. Рельеф острова препятствует такой
связи, и команда загружает логи с борта судна
"Braveheart", когда у нее есть такая возможность.
Онлайновый лог включает в себя 14 067 QSO,
проведенных с 23.56 UTC 22 февраля до 19.00 UTC 25
февраля. Что касается FT8, "RR73, но не в логе" - это
известный дефект и "историческая проблема для DXэкспедиций", - указывает QSL-менеджер (M0URX).
Операторы в курсе этой проблемы. Форма "Not in Log?"
на сайте будет активирована после заверки лога по
окончании DX-экспедиции. "Если вы не нашли себя в
логе, проводите, если сможете, "подстраховочное" QSO,
или ждите, пока не будет активирована эта функция".

ДХ-новости
Несколько австрийских станций (в частности,
OE25AVD, OE25BKC, OE25DMT, OE25JWC и OE25XOA)
будут использовать специальный префикс OE25 с 1
марта по 31 декабря по случаю 25-летия вступления
Австрии в Европейский Союз. QSL - по указаниям
операторов.
Sigfrido, IW9FMD (ex 5H0RS, T6AB, 7Q7RS),
является сотрудником миссии ООН в Южном Судане и
находится там уже пару месяцев. Продолжительность его
пребывания в стране неизвестна. Он работает в эфире
под позывным Z81S на 20 м SSB, в основном примерно в
16.30-17.30 UTC. QSL direct via IT9YVO.

Таблица QSL-менеджеров
A43KWT
A47RS
IO3AF
IQ3BM
TM6C
F6KMB
A60KWT
A62A
J28PJ
F1TMY
TO3Z
F6HMQ
A71KWT
A71A
JD1BON
JA1UII
TO4A
VE3DZ
A71VV
M0OXO
JD1BPH
JH1HHC
TO7D
F6ITD
A91KWT A92AA KH0/WB6Z JF1OCQ TU5PCT OK6DJ
AH2R
JH7QXJ
KH6/N6DA
WA6WPG
TX4VK
EA5GL
BV120SU
BU2EQ
KL0R
N4GNR
UN7AB
DL8KAC
C4W
5B4WN
KL7RST
K7ICE
V31AX
M0URX
C6AAN
DF8AN
KP2/ND3F
EA5GL
V31CO
W0YBS
C6AGE
OE3GEA
KP3DX
N4AO
V31MA
M0OXO
CB3R
XQ3SK
KP3RE
EA5GL
V31YN
DJ4KW
CM2XN
EB7DX
LZ105AJ
LZ1ZF
V3T
WC0W
CM6RK
EA7HBC
LZ50GU
LZ1GU
V47JA
W5JON
CN2BG
F8ALU
MI5K
MI0SLE
V47T
W2RQ
CN2JF
EA5GL
NP2J
K8RF
V73NS
W3HNK
CN4M
RW6HS
NP2X
KU9C
VK9NK
SP9FIH
CO6RD
EA5GL
NP3VI
EA5GL
VK9NN
EA5GL
CR3EE
OZ2I
NP4A
W3HNK
VK9NR
EA5GL
CW1C
CX1AA
NP4DX
W3HNK
VP5K
K0PC
DU3LA
W3HNK
OA4/EA7TN
EA5GL
VP8PJ
M0URX
E7CW
E73ESP
OA4SS
KB6J
VP9I
WW3S
EA9EU
EA5KB
OC1TU
OA4O
VR2CC
VR2XRW
EA9KB
EA7FTR
OC4C
OA4DX
VY2ZM
EA7HBC
ED8URT
EA8URT
OL7M
OK1YM
XR2K
CE2ML
ED8W
EA5GL
P29NC
EA5GL
YS1RS
EB7DX
EG2CAI
EA2RCA
P3X
UT5UDX
Z81B
IZ0EGA
EG7AND
EA7URS
P40L
WA3FRP
Z81D
OM3JW
EG7FIM
EA7URF
PA2020BP
PA3EFR
ZF1A
K6AM
EG8URT
EA8URT
PA75OV
PA3ETC
ZF2AM
K6AM
EH5TSA
EA5EV
PE75BS
PE2BS
ZF2AN
DF8AN
EH8URT
EA8URT
PI30COM
PA1AW
ZP5AA
ZP5MAL
EI0W
EI9GTB
PJ4/K1TO
K4BAI
ZR2A/4
DM5EE
EL2DT
EL2FM
PJ4G
WA2NHA
ZS0RR
PA2PGU
EM600T UR7TWY PJ4NG WA2NHA
ZW8T
PS8HF
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.Заземленная антенна для дачи
Для крепления антенны используется 4 штуки
растяжек верхнего яруса. Две из них полностью из
полимерного шнура Danline, а еще две сверху выполнены
как двухпроводные линии, а затем вниз как полимерные
шнуры. Дальние концы диполей механически соединены
через орешковые изоляторы, которые крепятся к
полностью полимерным растяжкам, так что образуется
горизонтальный квадрат со стороной 4,9 м, в каждом углу
которого по орешковому изолятору.
Узел верха растяжек и горизонтальных диполей
конструктивно является самым сложным (плата за
универсальность, хорошие ДН и заземление мачты). Надо
исключить
перехлест
под
ветром
наклонных
двухпроводных линий (для чего их нужно хорошо натянуть
и использовать жесткие распорки). Также надо обеспечить
равномерное натяжение без заметного провисания
горизонтальных диполей, для чего придется подбирать
точки крепления растяжек внизу.
Если мачта телескопическая, имеет большой смысл
подняв ее на половинную высоту сделать примерку.
Убедитесь, растянув линии и диполи, что растяжки можно
натянуть так, чтобы ничего не болталось и заметно.
Питание
Антенна питается по коаксиальному кабелю. Внизу
необходим
тюнер.
Автоматический
или
набор
диапазонных несимметричных согласующих LC-цепей. В
последнем случае согласующие цепи либо коммутируются
с помощью реле, либо вручную, перемычками с
"крокодилами на концах".
Для коммутации поляризаций используется пара

горизонтальной поляризации, на остальных диапазонах
напряжение в 1,5... 2 раза ниже). На это напряжение
должны быть рассчитаны изоляторы, реле и выходные
цепи тюнера.
Симметрирующий трансформатор Tr1 используется
для перехода с симметричной дипольной антенны на
несимметричный тюнер в ВЧ диапазонах 14...28 МГц. При
мощности передатчика до 1 кВт Tr1 может быть намотан
либо на кольце Fai-Rite 5961003821 (проницаемость 125)
2
2х7 витков провода сечением 1,5 мм , либо на FT-240K (проницаемость 400) – 2х5 такого же провода. Также
может
быть
использован
готовый
балун
на
соответствующую мощность, способный работать в цепях
с реактивностью.
Для V-поляризация обратите снимание на низкую
реактивность во входном импедансе. Это следствие того,
что из-за большой площади емкостных нагрузок в этом
диапазоне антенна электрически резонансная. Поэтому
после согласования достигается полоса 100 кГц по
уровню по КСВ<1,5 . Т.е. нужны два СУ: 80 CW и 80 SSB.
Обратите внимание, во всех ДН для Н поляризации
нет излучения в зенит (а, значит и вниз, в грунт под
антенной). Это следствие противофазной запитки
горизонтальных диполей по методу W8JT.
Также полезной особенностью являются почти
круговые азимутальные ДН (т.е. не будет провальных
направлений).
Антенна требует одной заземленной мачты.
Конструктивно сложная проволочная конструкция наверху,
коммутация поляризаций внизу и тюнер (авто или
переключаемый) являются платой за полноценную работу

реле: одно на переключение, второе на замыкание, как
показано на рис. 3.
Для расчета отдельных Г-образных согласующих LCцепей на каждый диапазон на скриншотах следующего
раздела
даны
импедансы,
рассчитанные
при
сопротивлении потерь в земле 10 Ом. Если у вас другие
потери в земле и\или заметно изменены размеры, то
импедансы лучше измерить. Полученные импедансы
забейте вручную в окно LC match программы GAL-ANA,
которое покажет вам варианты схем, токи, напряжения и
реактивные мощности на элементах.
Если у вас автотюнер, то надо иметь в виду, что
напряжение на антенне при мощности передатчика 100 Вт
может достигать 1 кВ и 3 кВ при передатчике 1 кВт
(наиболее проблемный тут диапазон 24 МГц при

в 8 КВ диапазонах. Вся коммутация и настройка ведутся
внизу, помощь требуется только при подъеме мачты.
Усиление данной антенны под зенитным углом
0
10 по диапазонам на 1...2 дБ меньше, чем антенны
высотой 13,5м с изолированной мачтой. Мне кажется, это
небольшие потери, если учесть меньшую стоимость и
трудоемкость установки заземленной мачты 9,3 м.
Если нет возможности сделать ВЧ заземление и
металлическую мачту, то часть антенны, работающую с Hполяризацией, можно использовать для работы от 14 до
28 МГц с питанием по двухпроводной линии и тюнером в
шеке. При этом уровни излучения под низкими углами
будут не хуже, чем у оптимальных вертикальных антенн,
но не потребуется ВЧ заземление.
Окончание статьи, начало в №№5,6 за 2020- год
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Усилитель мощности на двух ГМИ-11
Олег Платонов
Этот усилитель работает
на любительских
диапазонах 3,5—28 МГц. При мощности входного сигнала
25...30 Вт его выходная мощность в режиме SSB на
диапазонах 3,5—21 МГц будет не менее 600 Вт и не
менее 500 Вт на диапазонах 24 и 28 МГц. Входное
сопротивление
усилителя
—
50
Ом.
Он выполнен на двух импульсных генераторных тетродах
ГМИ-11, включённых параллельно по схеме с общим
катодом (см. рис. 1).

В пассивном режиме усилителя сигнал от
трансивера, поданный на ВЧ-разъём XW1, проходит
через замкнутые контакты реле К1.1 и К2.1 на выходной
разъём XW2 и далее в антенну. При замыкании контакта
разъёма XS1 ("Упр.") на общий провод педалью или
каким-либо другим органом управления срабатывают
реле К1 и К2. Входной сигнал через конденсаторы С1 и
С2 поступает на управляющие сетки радиоламп VL1 и
VL2. Через контакты К1.2 на сетки также подаётся
напряжение смещения, открывающее эти лампы.
Светодиод HL1 — индикатор включения активного
режима усилителя.
В усилителе реализована схема последовательного
питания анодов ламп через П-контур, что положительно
сказывается на устойчивости его работы и снижает требования к
конструкции анодного дросселя L7. П-контур образован
элементами С5—С8, L5, L6 и позволяет согласовать усилитель
практически с любыми антеннами на любительских диапазонах
3,5—28 МГц. Резисторы R4, R6, шунтированные дросселями L3 и
L4, предотвращают возможность самовозбуждения усилителя на
УКВ. На элементах L8,VD1,C17,R8 и миллиамперметре РА1
собран индикатор уровня выходного сигнала, который позволяет
оптимально настроить П-контур по максимуму показания этого
прибора.
Блок питания усилителя (рис. 2) выполнен на двух сетевых
трансформаторах: Т1 — для питания анодных цепей ламп, Т2 —
для питания всех остальных цепей. Источник анодного
напряжения состоит из семи самостоятельных выпрямителей
VD1—VD7, С1—С7, R1—R7, соединённых последовательно. С

конденсаторами фильтра ёмкостью 180 мкф х 450 вольт
источник обеспечивает ток 600 мА при напряжении 1800...2000 В.
Минус анодного выпрямителя через резистор R8 подключён к
общему проводу (корпусу). Резистор R8 служит шунтом прибора
измерения
анодного
тока
РА1.
Включение
анодного
трансформатора выключателем SA2 возможно только после
того, как будет подано питание на трансформатор Т2 через
выключатель SA1.

Источник питания сеток ламп, их накала, а также
управляющих реле выполнен на базе унифицированного
телевизионного
трансформатора
ТС-180,
который
подвергся небольшой переделке. У трансформатора
удалены штатные накальные обмотки, и вместо них
проводом ПЭВ-2 1,8 намотаны две новые на напряжение

13В.
Для
источника
питания
экранных
сеток
использованы три штатные обмотки трансформатора с
напряжениями 60 В + 40 В + 60 В, соединённые
последовательно. Для источника напряжения смещения
управляющих сеток использована одна штатная обмотка
60В. Накальные обмотки трансформатора включены
последовательно,
чтобы
обеспечить
необходимое
напряжение питания накала ламп VL1 и VL2.
Однополупериодный выпрямитель VD10, С15
предназначен для питания реле К1 и К2, а с выпрямителя
VD11,C14 напряжение поступает на стабилизаторы
напряжения на микросхемах DA1 и DA2. Они
обеспечивают на выходе напряжения соответственно +9
и +12 вольт для питания вентиляторов М1 и М2.
Отключив выключателем SA3 на одной лампе
напряжение экранной сетки, можно оперативно понижать
в два раза мощность усилителя. Отключением через SA4
на этой же лампе напряжения накала обеспечивается
переход в длительный экономичный режим.
Модуль выходного каскада собран на коробчатом
шасси с вертикальной панелью, служащей для крепления
КПЕ и переключателя диапазонов. Шасси модуля и
панель изготовлены из фольгированного с одной стороны
стеклотекстолита толщиной 2,5 мм. Их элементы
соединены между собой пайкой.
Продолжение статьи в №8 за 2020 год.
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Модернізація антенних ротаторів типу
G-450
В.Пащенко
Гальмівний момент - добуток сили тертя (у нашому
випадку - гальмування) на радіус плеча (радіус повороту
антени). Його розрахунок враховує момент інерції, кутове
прискорення (гальмування) і зміну кутових швидкостей за
час гальмування, а також масу обертової вертикальної
труби з закріпленою на ній антеною/антенами.
Приклад з форумів: "Під час зупинки повороту на
пульті - стрілка індикатора та сама антенна, що
обертається на 25 градусів по інерції. Підкажіть чому та
що робити?".
Не справляється механічне гальмування редуктора.
Відбувається
перевантаження
редуктора
антеною
системою. Треба зменшити масу антени або габаритні
розміри, можливо, необхідно замінити ротатор на більш
потужний.
При
максимальному
нормальному
навантаженні інерція G-450А (С) не перевищує 2-5
градусів.
Обертальний момент - векторне фізичне значення,
яке дорівнює добутку векторного радіусу, що проводиться
від осі обертання до точки застосування сили, на вектор
цієї сили. Характеризує обертальну дію сили на тверде
тіло. У фізиці, частіше застосовується термін «момент
сили». Обертальний момент розглядається як зовнішня
сила, яка виникає в механізмі ротатору під дією
застосованих навантажень.
Приклад з форумів: "Під час вмикання повороту на
пульті - стрілка індикатора та сама антенна починає
рухатися дуже повільно, повне обертання - понад 2,5
хвилини (подібні відмови: "стрілка та антенна
смикається"). Де копати?".
Не підібраний ротатор, його перевантаження.
Основна причина – невірно розрахований К-фактор:
прийняти некоректні вихідні дані. Типова помилка невірно підрахований радіус повороту антени (R):
наприклад, радіус взятий з довжини буму антени (a).
Зверніть увагу! Корпорація Yaesu рекомендує, щоб
Ваші антенні системи не перевищували 60 % від
максимально допустимих показників навантаження
(дивись характеристики G-450А (С) в Інструкції), щоб
забезпечити запас міцності і забезпечити надійність. В
решту 40 %, виробник закладає те, що може вплинути на
саму надійність: пориви вітру, довжина буму, збільшення
ваги антени через обмерзання тощо. Для прикладу:
навіть кілька кг льоду на антенній системі вже можуть
істотно вплинути на значення К-фактора.
Слід зазначити, що орієнтовно на 20 % зменшується
допустимі показники навантаження при застосуванні
спеціального кріплення Yaesu GC-038 та орієнтовно ще
на 30 % при використанні опорного підшипника типу GS050 або GS-065.
Вертикальне навантаження визначається виходячи
з маси та розподілу векторів впливу різних сил, що діють
на вертикально розташований елемент. Набагато
важливіше врахувати лінійні сили на цей елемент, ніж
зрозуміти силу, з якою цей елемент буде чинити тиск
(вплив за проміжок часу) на матеріал, на якому він
встановлений. У нашому випадку достатньо мати дані про
реальну вагу антени, коаксіального кабелю, елементів
підтримки буму (тросу, талрепів, ізоляторів). Тобто,
важлива загальна маса, яка впливає на редуктор.
Приклад з форумів: "Зламало верхню стійку
редуктора, призначену для кріплення вертикальної трубистойки антени. Мабуть заводський брак?"
"Зламалася поворотка Yeasu 450 - тріснула верхня
плата кріплення шестерень редуктора. Стояла CX-1040
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(яги на 4 діапазони, включаючи 2 елементи на 40м). Поки
все це було на телескопі - все було добре (елементи
телескопа брали на себе вітрові навантаження), але після
установки жорсткої щогли - поворотка протрималася 2
місяці". руйнування
Типова помилка - невірно підрахована загальна вага
антенної системи. Загальна вага всієї антенної системи
складається разом з:
1. Ваги антени і такелажу (троси, талрепи, ізолятори
розтяжок та кріплення антени).
2. Ваги коаксіального кабелю (інших пристроїв,
наприклад перемикання кабелів тощо).
3. Ваги вертикальної труби, на яку встановлена
сама антена (до цієї речі, не повинна накопичувати
вологу).
4. Перетяжка болтів редуктора з кріпленням
вертикальної труби.
Також слід розуміти, якщо Ваша антена закріплена
вище ніж 0,8 м від редуктора та має показники
навантаження
близькі
до
граничних,
необхідно
використовувати опорний підшипник. При використанні
опорного підшипника - розвантажуємо редуктор від двох
сил - вертикальної, (це якщо труба з антеною надійно
закріплена в підшипнику, а сам підшипник закріплений на
міцній опорі) і радіальної (сила, що діє збоку).
Площа вітрового навантаження (в Інструкції - площа
парусності антени) - загальна площа всієї конструкції
антени в горизонтальній проекції (боковий вигляд).
Безумовно, те, що вплив сили бічного вітру на антену
буде залежати від кута повороту цієї антени, так як
область впливу зміниться (спрямованість антен до вітру прямо по буму чи по вібраторам або боком). Для
розрахунку вибирають проекцію, в якій ця область
максимальна. У деяких ситуаціях (розташування на схилі
гори) на антену може додатково впливати вітер як зверху
так і знизу.
Приклад з форумів: "Антена самостійно, без
включення пульта керування, повертається вітром на 40о.
При включенні пульта керування антенна система працює
у штатному режимі".
Не утримують механічні гальма в редукторі.
Можливий
механічний
знос
або
перевищення
розрахункового показника вітрового навантаження.
Шквальний вітер. Відсутність демпфера. Демпфер також
впливає на цілісність шестерень редуктора під час старту
або зупинки та запобігає скручуванню і руйнуванню
основної щогли (особливо трубчатого типу). Редуктори
типу G-450А (С) містять електричні двигуни змінного
струму, а тому не мають системи плавного пуску та
зупинки.
Демпферні підставки
Поворотний момент передається через невеликі
подовжувачі на верхньому ярусі 4-х відтяжок. Сталевий
трос розтяжок чудово працює як демпфер і компенсує
динамічні вітрові навантаження, а також первинний
пусковий обертаючий момент та обертаючий момент
сили під час зупинки повороту антенної системи.
Додаткова порада. Вивчити в своєму місті
переважну "розу вітрів". Під час сильних вітрів ставте
траверсу поперек вітру, елементами уздовж, тим самим
Ви значно розвантажите механічну частину редуктора.
Слід зазначити, що існує ще декілька показників з
механіки, які пов'язані з навантаженнями (дією
безпосередніх та опосередкованих динамічних сил), які
впливають на експлуатаційні характеристики ротаторів і
аварійні відмови в його роботі. Як це все спростити для
розрахунків та відповіді: "Чи підійде ротатор для Ваших
антен?"
Продовження в №8.
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Звуковой дублер светодиода
Все знают о ненадежности китайских кварцевых будильников. Но, эти устройства с пластмассовый и шестеренками,
продолжают пользоваться спросом из-за низкой цены.
Отработав, один-два года, такой будильник обычно
выбрасывают или используют как игрушку.
Если
из
неисправного
китайского
кварцевого
будильника извлечь звукоизлучатель вместе с платой, на
которой собран звуковой генератор, то эту плату, вместе со
эвукоизлучателем, можно использовать как акустический
дублер включения сигнального светодиода а любой схеме
автоматики.
Звуковой генератор будильника питается от одного
гальванического
элемента
напряжением 1,5 В, а
напряжение падения на светодиоде, обычно, лежит в
пределах i 3..1.8 вольта. Этого вполне достаточно для
питания звукового генератора будильника. На рисунке
показано включение этого звукового генератора совместно
со светодиодом типа АЛ307.

При
включении
светодиода
акустический
повторитель издает звук (повторяющийся трехкратный
сигнал), а сам светодиод немного мигает. На плате нужно
припаять перемычку, чтобы замкнуть дорожки, включающие
звуковой генератор в будильнике. В некоторых случаях при
подключении этого сигнализатора нужно подобрать
сопротивление гасящего резистора в цепи светодиода.

«Дежа вю» української влади
Так от 29 березня 2020 року в Україні розгорівся
новий «плівковий скандал», цього разу навколо голови
Офісу президента Андрія Єрмака. Скандал був викликаний
публікацією нардепом від „Слуги народу” Гео Леросом
декількох відео, на яких брат голови Офісу президента
Денис Єрмак обговорює призначення на державні посади.
У зв’язку з цими відеозаписами почали кримінальні
провадження відразу два правоохоронні відомства —
Державне
бюро
розслідувань
та
Спеціалізована
антикорупційна прокуратура.
«Відео докази, як Єрмак через свого брата барижить
державними посадами, впроваджує свою програму у
правоохоронні структури та оборонку (привіт з РФ), ну і
звісно здійснює заробіток на державі», — прокоментував
Гео Лерос публікацію на своїй сторінці у Facebook. При
цьому Лерос порадив Андрію Єрмаку «піти, поки що похорошому». У відповідь голова Офісу президента заявив,
що подасть заяви до СБУ та ДБР.
«Я хочу, щоб було проведене всебічне розслідування
обставин
здійснення цих
записів,
передусім
їх
достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення
це робив, як ці записи опинилися у Гео Лероса», — заявив
Андрій Єрмак.
Журналісти телепрограми „Схеми”, за словами яких
Гео Лерос передав їм копії відеозаписів за день до їх
публікації, повідомили, що загальний хронометраж відео
близько 10 годин, «але, схоже, це не повний обсяг
відзнятого». Крім самого Дениса Єрмака, на записах є дві
ключові фігури — його помічник Сергій Шумський і чоловік,
який знімав відео Дмитро Штанько. За даними журналістів,
Шумський складає графік зустрічей і погоджує, хто
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потрапить на співбесіду. Він відверто розповідає, що його
мета — це отримання грошей. В одному з відео він
говорить, що буде створена громадська організація, в офіс
якої можна буде «не парячись, людей заводити» і вносити
«чисто благодійні внески на ГО». ГО повинна називатися
Українське бюро національного розвитку. Мін'юст
зареєстрував цю організацію Єрмака і Шумського 2 жовтня
2019 року.
Людину, яка знімала відео, за даними розслідувачів,
звати Дмитро Штанько. Чоловікові 39 років, він родом із
Харкова, закінчив Харківський національний університет
внутрішніх справ. Він власник кількох компаній — у сфері
надання фінансових послуг та в аграрній. Брав активну
участь у переговорах щодо кандидатів на голів
держпідприємств Національної академії аграрних наук.
Також журналістам вдалося встановити кількох
фігурантів записів, які, імовірно, зустрічалися з Єрмаком.
Це Руслан Комар-Чорний, який претендував на посаду
голови Тернопільської ОДА, і Анатолій Хмельковський,
який претендував на посаду заступника голови Одеської
ОДА.
Гео Лерос розповів НВ, звідки отримав «плівки
Єрмака» і навіщо пішов на публічний конфлікт з главою
ОП. Факт публікації відео Гео Леросом за заявою Єрмака
ДБР кваліфікували відразу за чотирма статтями
Кримінального кодексу України. Тим часом, після
звернення Гео Лероса відкрила кримінальне провадження
також Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це
розслідування ведуть детективи НАБУ.
31 березня під час онлайн-брифінгу Андрій Єрмак
заявив, що скандал із записами, на яких нібито його брат
«торгує посадами», був кимось спланований. Він також
назвав Гео Лероса «інструментом», який використовують
проти нього якісь неназвані люди. Крім того, на цьому
брифінгу Єрмак заявив, що Гео Лерос лобіював
призначення «людини з минулої влади» на посаду
заступника міністра в одному з міністерств. За даними НВ,
це колишній заступник голови Київської міської державної
адміністрації Ілля Сагайдак.
Сагайдак вже відреагував на заяву Єрмака. На своїй
сторінці у Facebook він зазначив, що працював у штабі
кандидата у президенти Володимира Зеленського від
грудня 2018 року. За словами Сагайдака, він «свідомо
відмовився йти в парламент від політичної партії Слуга
народу» і зайнявся стратегією розвитку Києва.
«Свою програму я представив президенту і отримав
його позитивну оцінку, але далі „щось пішло не так“.
Пам’ятаю як під час моєї співбесіди на посаду голови
КМДА в кабінет президента увірвався пан Єрмак, хоча сам
президент підкреслив, що його не запрошували, і
залишився після зустрічі наодинці в кабінеті. Його
аргументи щоб мене не призначати, за словами оточення
президента, були пов’язані з тим, що це конфлікт з
відомим мером, а з ним краще домовитися,. Так власне і
сталося», — стверджує Сагайдак. «Вважаю слова Єрмака
нісенітницею і маніпуляцією. Дуже вигідно підміняти суть
викладених доказів корупції якимись
особистими
мотивами», — підсумував Сагайдак.
За матеріалами інтернет ресурсу „НВ”.
Коментар редакції: Те що ви прочитали у
вищевикладеному матеріалі містить усі ознаки ефекту
„дежа вю” в українській владі. Цей ефект проявляється в
тому, що практично усі новітні українські президенти,
прийшовши до влади, зовсім не турбувалися виконанням
своїх передвиборних обіцянок, чи захистом конституційних
прав громадян України. Вони просто очолювали ту
антинародну систему влади, котру у свій час подарував їм
Леонід Кучма, і яка дозволяє нещадно експлуатувати
національні багатства держави та самих українців.
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Солнечные панели в действии
Н.Лаврека
Вступ.
Початкова частина нижченаведеного матеріалу вже
публікувалась у №№5 та 9 нашої газети за 2019 рік.
Враховуючи досить високий рівень зацікавленості в
питанні використання сонячних панелей ми наведемо
повний текст статті автора.
Від автора
Решил поделиться
своими впечатлениями об
использовании
солнечных
панелей.
Наша
солнечная Бесарабия имеет
для этого прекрасные
условия и мысль эта зрела давно. После просмотра ряда
статей
и
видео
на Youtube решил отказаться
от
традиционной
схемы
включения
панелей
с использованием преобразователя и аккумуляторов.
Выбор пал на солнечные панели с максимальным
напряжением и мощностью
- поликристаллическая
солнечная
панель
типа
UKSOL
UKS-6P-330W.
Изначально запланировал
их
последовательное
соединение. На южной стороне крыши установил четыре
штуки панели с номинальным напряжением 37,5 в и
мощностью 330 ватт. До этого провел эксперимент,
и проверил - насколько уменьшается отдача при
отклонении от
Солнца. Существенно – скажем
при смещении градусов на 10 от точного направления на
Солнце отдача также падает процентов на 10! Но собрать
конструкцию для слежения за Солнцем даже с этими
четырмя панелями потянет очень значительные расходы
сил и средств, да и отнимет немалую часть полезной
площади в огороде. С учетом всего этого и пришел к
мысли установить как все – на южной стороне крыши. Угол
наклона около 40 градусов, что совпадает с углом
движения Солнца большей части времени в наших краях.
Первые впечатления пришлись на конец января
при полном отсутствии солнца. Дни стояли мрачные –
плотные облака на грани тумана. Был приятно удивлен
когда при этом часов с 8 утра вольтметр показывал 180
вольт и выработанной электроэнергии уже хватало для
работы телевизора и пары лампочек–экономок. К часам
12-13-ти, когда солнце (хоть его и не видно) было в зените
– уже получалось около 150 в на нагрузке 500 ватт! И это
очень
вдохновило,
т.к. все
просмотренные
ранее
источники дружно гласили, что в такие пасмурные зимние
дни отдача от солнечных панелей равна нулю! Первое
появление солнца еще приятнее удивило - при включении
водонагревателя с ТЭН 2 киловатта уверенно держалось
напряжение 160-170 вольт
Изначально планировал просто использовать эти
панели именно для этого водонагревателя. При этом
просчитал, что затраты на их приобретение при нынешних
тарифах на электроэнергию окупятся за четыре года. А
надо учитывать, что тарифы вероятно еще будут расти и
срок их окупаемости еще уменьшится. Теперь, когда
начались яркие солнечные дни обнаружил, что имеется
еще и резерв – при нагрузке от ТЭН-а 2 Квт можно
спокойно добавлять суммарную нагрузку до 300-400 ватт.
Занялся аккумуляторами и бесперебойником. В
сумме к этим сэкономленным 200 киловаттам в
месяц, необходимых для нагрева 100 литров бойлера,
думаю, удастся еще сэкономить до 100 киловатт и на
остальном оборудовании, работающем на постоянном
токе.
Прикупил еще одну панель. Попытка добавить ее в
цепь последовательно закончилась тем, что при нагрузке
ватт 500 была чревата последствиями – напряжение около
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250 вольт! Поэтому пришел к мысли использовать эту
дополнительную панель сугубо для заряда аккумуляторов.
Имеющиеся в наличии щелочные аккумуляторы –
суммарно 24 В х 125 а/час элементарно заряжаются от
нее без всяких дополнительных контроллеров…
В попытке запитать стационарный компьютер ,
перебрал
несколько
разнотипных
компьютерных
бесперебоек. Но все они при работе от аккумуляторов
создавали колоссальную радиопомеху своими ШИМ
генераторами. Поэтому
решил
собрать
простой
преобразователь
с
перспективой
использования
оборудования работающего сугубо с сетью 50 Гц.
Схемотехника
преобразователя
классический
мультивибратор на 2-х транзисторах КТ-646А. На выходе
полевые
транзисторы APT5014LVR по
2
штуки
в
параллель. Выходной трансформатор домотал 2 обмотки
по 28 вольт на 10-и амперном ЛАТР-е. . Выдает 50 Гц 220
вольт и ватт 800. Наверное, может и больше. Проверить
не рискнул... Помехи полностью отсутствуют!
Питаю от аккумуляторов. К ним – в буфере одна
солнечная панель. С 7 утра до 20 вечера большой комп
(ватт 300) полностью работает от солнечной панели. А
после захода солнца еще часов на 5 - 6 спокойно хватает
аккумуляторов... Можно конечно садить и дальше. Но может не успеют на следующий день дозарядиться
Элементарная арифметика показывает, что только
на этом комплекте при использовании стационарного
компьютера в среднем по 10 часов в сутки можно теперь
экономить до 100 квт в месяц. А нередко этот компьютер
приходится гонять и значительно дольше …
В
итоге
–
вместе
с
4-мя
включенными
последовательно панелями, на которые в основном
нагружаю 2 квт 100 литровый бойлер теперь имею
суммарную экономию 300 квт в месяц! А надо еще учесть
что к этим 4-м панелям (выдающим 200 вольт) можно
спокойно подключать еще массу различной домашней
бытовой техники – все миксеры, фены и т.д. – где
используются коллекторные двигатели. Плюс – любые
водонагреватели от электрочайника – заканчивая
духовкой. Плюс – все современная бытовая электроника,
где используется импульсные блоки питания.
Использование постоянного тока проходило успешно
и с 5-ю 330 ваттными 37 вольтовыми панелями. Напомню
- при их последовательном соединении получалось
постоянное напряжение около 200 вольт. В течении года
уверенно удавалось экономить до 300 Квт в месяц. Но
пришлось серьезно бороться с искрогашением на
контактах
терморегулятора
двухкиловатного
водонагревателя, электрочайников и т.д. В дни, когда,
солнце
напрочь
закрыто
плотными тучами удается
получать до 500-600 ватт в час. При этом напомню –
речь идет об использовании панелей без аккумуляторов.
Недавно перешел на китайский преобразователь –
входное напряжение 380 вольт постоянного тока –
выходное – чистая синусоида – переменное напряжение
220 вольт – мощность 3 Квт! Цена - в пределах 60 USD.
Для получения напряжения около 340 вольт пришлось
добавить еще 3 панели.
Главный итог – теперь ко всему можно гонять от
дармовой
солнечной
энергии
кондиционер,
микроволновку и много другой бытовой техники. При этом
– проблема искрогашения отпала сама собой. Немного
подробностей по преобразователю – приобрести его
можно здесь:
https://aliexpress.ru/i/32657842137.html
Обзорное видео здесь: https://youtu.be/Dhri-IX-fO8
Панели пришлось докупить уже явно китайского
производства. До этого покупал подороже из Англии». Как
разницы никакой. Сайт панелей: http://avante.com.ua
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Рубрика «Для початківців і не тільки»
Послание президента RAC

Канадский

Красный
Крест
подготовил
«Психологическое руководство по оказанию первой
медицинской помощи» (PDF-файл, 631 КБ; также показан
ниже),
которое «обеспечивает
эмоциональную
и
практическую поддержку отдельным лицам, семьям и
сообществам,
которые
испытывают
трудности
с
преодолением трудностей. Речь идет об установлении
связи с людьми в сострадательной неосуждающей
манере, чтобы принести спокойствие и утешение ».
Аварийная радиолюбительская служба (ARES)
оказывает помощь усилиям на всех уровнях. Некоторые
регионы
уже
активировали
свои
чрезвычайные
оперативные центры, чтобы помочь координировать
деятельность агентств, работающих на передовой линии,
и
из-за
нынешнего
чрезвычайного
положения,
объявленного
провинциями,
территориями
и
муниципалитетами. Это не означает, что любительские
службы экстренной радиосвязи активны или будут
активированы для этого события. Мы предоставляем
услуги связи, чтобы смягчить возможные сбои, и в
настоящее время, несмотря на сообщения о проблемах,
проблем не было.
Любительские радиосети регулярно связывают
людей по расписанию, но, возможно, они могут играть
дополнительные роли в эти трудные времена, например,
помогать изолированным пожилым людям поддерживать
связь друг с другом и позволять своим коллегам и членам
клуба помогать при необходимости. У нас нет полного
списка всех сетей радиолюбителей в Канаде, но ссылки в
конце этого сообщения обеспечат хорошее начало.
Воздействие и продолжительность беспрецедентной
глобальной пандемии, с которой мы сейчас сталкиваемся,
еще предстоит определить, и ее трудно планировать в
неопределенном будущем. Однако, хотя головной офис
RAC в Оттаве был закрыт на неопределенный срок,
большинство действий и обязанностей администрации
RAC в настоящее время выполняются удаленно. Кроме
того, Правление RAC и Исполнительный комитет, а также
все комитеты и волонтеры RAC продолжают работать от
имени всех членов RAC и радиолюбителей в Канаде и на
международном уровне.
Радиолюбительская служба состоит из самых
разных слоев населения, как по возрасту, так и по
способностям, а любительские и радиолюбительские
организации приспосабливаются к нынешнему кризису и
используют свои навыки и знания, чтобы помочь, чем
могут. RAC также принимает вызов и в настоящее время
ищет способы изменить ситуацию и воспользоваться
нашими
техническими
навыками
и
последними
технологическими достижениями. Например, сейчас мы
находимся на завершающей стадии организации как
базового, так и продвинутого онлайн-курса любительского
радио. Более подробная информация об этой новой
инициативе будет размещена на веб-сайте RAC в
ближайшие дни.
Интересно,
что мы обсуждаем эту новую
потребность в любительском радио в оказании помощи по
мере приближения к Всемирному дню радиолюбителей,
который проводится 18 апреля. Именно в этот день в 1925
году в Париже был создан Международный союз
радиолюбителей (IARU). и радиолюбители во всем мире
теперь выходят в эфир каждый год в праздник.
Соответственно,
темой
Всемирного
дня
любительского радио является «Празднование вклада
любительского радио в развитие общества», и
любительское радио сыграет свою роль по мере развития
нынешнего глобального кризиса. В этом году RAC

планирует отметить Всемирный день любительского
радио, пригласив любителей в Канаде и по всему миру
связаться с официальными станция и RAC (VA2RAC,
VA3RAC и т. Д.). Детали все еще прорабатываются, и мы
предоставим больше информации об этом событии в
ближайшем будущем. Источник:иhttps://www.rac.ca/

Памятка от больницы Стэнфорда
Коронавирус может не проявлять признаков
заражения в течение многих дней. Как узнать,
инфицирован ли вы?
Тайваньские специалисты предоставляют простую
самопроверку, которую мы можем проводить каждое
утро. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание
более чем на 10 секунд. Если вы у спешно завершите его
без кашля, без дискомфорта, скованности или стеснения
и т. д., Это доказывает, что в легких нет фиброза, и в
основном указывает на отсутствие инфекции. В
критическое время, пожалуйста, проверяйтесь каждое
утро в чистом воздухе.
Серьезный совет от японских врачей, лечащих
случаи CQVID-19. Каждый должен следить за тем, чтобы
ваш рот и горло были влажными, а не сухими. Делайте
несколько глотков воды каждые 15 минут. Почему? Даже
если вирус попадет в ваш рот, питьевая вода или другие
жидкости будут вымывать его через горло в желудок.
Оказавшись там, ваша желудочная кислота убьет весь
вирус.
Если вы не пьете достаточно воды более
регулярно, вирус может попасть в дыхательные пути и
попасть в легкие. Это очень опасно. Пожалуйста, и
поделитесь этой рекомендацией с семьей и друзьями.
Диагностика и профилактика
1. Если у вас насморк и выделяется мокрота, то у вас
обычная простуда
2. Этот новый вирус не является термостойким и
будет убит при окружающей температуре всего 26-27
градусов. Оно ненавидит Солнце.
3. Если кто-то чихает, то вирусу достаточно около
двух метров, для падения на землю и больше он не будет
находиться в воздухе.
4.
Если
вирус
упадет
на
металлическую
поверхность, то он проживет не менее 12 часов. Поэтому,
если вы соприкоснетесь с какой-либо металлической
поверхностью
-вымойте руки как можно скорее с
помощью бактериального мыла.
5. На ткани вирус может выжить 6-12 часов, но
стирка с нормальным стиральным порошком убьет его.
6. Пейте много воды! Питьевая теплая вода
эффективна против всех вирусов. Старайтесь не пить
жидкости со льдом.
7. Часто мойте руки, так как хотя вирус может жить
на ваших руках только в течение 5-10 минут (его убивает
температура вашего тела), но вы можете потереть глаза,
невольно по ковыряться в носу и так далее.
8. В качестве профилактики нужно периодически
полоскать горло раствором соли в теплой воде.
Симптомы заражения
1. Сначала вирус заражает горло, поэтому у вас 3-4
дня болит горло. Полоскать горло можно раствором соли
в теплой воде.
2. Затем вирус смешивается с носовой жидкостью,
которая попадает в легкие, вызывая воспаление легких
(пневмонию). Это займет около 5-6 дней.
3. При наличии пневмонии появляется температура
тела превышающая 37 градусов, сопровождаемая сухим
или влажным кашлем без насморка, но с затрудненным
дыханием.
4.
Затрудненное
дыхание,
вследствие
заложенности носа, не похоже на обычный грипп. Нет
насморка, но Вы чувствуете, что как будто тонете.
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Як я став радіоаматором.
Юрій Зінчук- 4Z5PN, автобіографічна розповідь
Ми зняли будинок з ділянкою і там організували
наш дитячий сад. Будинок був великий, місця вистачило
і для всієї нашої родини, і для дітей. До того моменту
батьки тёщі - померли, вона жила одна, окремо і
переїхала до нас. Всі мої жінки дуже люблять дітей!
Вони спадкові вихователі. До справи ми підійшли
серйозно! У нас все запрацювало. Свою квартиру ми
здали, антену, довелося демонтувати всі кабелі та
обладнання згорнути.
На новому місці у мене не було можливості
поставити вертикал. Проте у дворі росло високе дерево,
на яке я закинув провід метрів 12 завдовжки. Недалеко
від дерева закопав невелику мережу противаг. До точки
живлення
антени
я
під'єднав
вже
новий
і
модернізований тюнер. Новий пристрій, представляє з
себе звичайну Г-образну L-C ланку. Має чотири
комбінації перемикання. Змінна котушка і КПЕ,
обертаються двигунами з редукторами. Контроль
здійснюється за індикаторами, за допомогою зворотного
зв'язку. Блок управління тюнером знаходиться в "шекі".
Я швидко все налаштував і знову працював в ефірі.
Наш синок підріс і вимагав до себе багато уваги.
Він рано почав ходити і говорити, ставив багато
запитань. У садку діставав вихователів, в дома нас.
Максима цікавило абсолютно все! Він витрушував речі з
шаф і тумбочок. Розкидав мій інструмент. Весь час
намагався покрутить радіо.
Одного разу, я прийшов з роботи і десь чую "папановембер", "папа-новембер"... (Це суфікса мого
позивного). В "шекі" мене чекав сюрприз. На стільці
сидів мій "юний радіоаматор" з навушниками на голові.
Він включив трансивер, розкрутив всі ручки, натискав на
тангенту і кричав в мікрофон - "папа- новембер", "папановембер"... Благо, захист в радіо працював добре,
транзистори в вихідному каскаді вціліли. Прийшов час
познайомити
спадкоємця
з
моїми
друзямирадіоаматорами та їх сімейним побутом.
На той час, Юра кілька разів змінив житло. До
нього приїхав син з Росії і у нього з'явилася собака на
ім'я Фредді. Хлопцям Максим відразу сподобався, він
швидко знайшов з усіма спільну мову, особливо з
Фредді... Тепер, на прогулянку, іноді ми ходили до
Фредді. Несподівано нашу чесну компанію "виявив"
Леонід. Тоді, у нього ще не було позивного, але
радіохуліганом він був досвідченим. Радіоприймач у
нього був і він вже давно "підслуховував" нас в ефірі. Ми
познайомилися і Льоня "влився" в наш колектив. Почав
подумувати про позивний і ліцензію.
Минуло більше року, як ми жили на новому місці.
Садок працював. Ми почали підшукувати собі відповідне
житло "на землі". А до літа 2012-го вже оформили
купівлю двоповерхового котеджу. Квартиру продали. У
новому будинку ми знову обладнали дитячий садок.
Дружина почала працювати, а теща допомагати.
Тут з антенами проблем у мене небуло. Дах і два
двори в моєму розпорядженні. На даху я поставив
старий вертикал з двома довгими противагами. Там-же,
встановив тюнер і все налаштував. Цього було
достатньо, щоб "перекантуватися" взимку. Навесні я
планував зробити щось серйозніше.
Через деякий час, Леонід склав теоретичний іспит
і, для отримання позивного, йому потрібно було
провести 100 зв'язків під наглядом досвідченого
радіоаматора. Завдяки нашому чуйному керівництву- у
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нього все вийшло. Він отримав позивний 4Z4LS. Толк в
радіоапаратурі Льоня знає. Придбав собі Kenwood TS590. Ми допомогли йому з антеною. На даху його
дев'ятиповерхівки розтягнули Дельту.
У себе вдома я також проводив багато
експериментів з різними типами антен. Освоїв програму
MMANA, моделював і на практиці перевіряв їх роботу.
Цікаві результати показали магнітні рамки. Непогані
антени, до того ж, виконують роль преселектора
сигналів по входу. Узгоджувальних пристроїв і різних
комутаторів я також побудував багато - в основному з
дистанційним управлінням.
А кілька років
по тому до нашої компанії
приєднався знаменитий радіоаматор з України- Йосеф
(Ігор) Купершмідт 4X5MZ, ex UX5MZ. Ми допомогли
йому оформити ліцензію і придбати апаратуру. Він теж
вибрав собі Kenwood TS-590, на даху його будинку
розтягнули рамку. Я зібрав йому ручний тюнер. Як
завзятий DX-men, з ефіру Йосеф "не вилазить"! І зараз
ми всі дружимо, спілкуємося, допомагаємо один одному.
За свою радіоаматорську практику мені довелося
покрутити і послухати чимало різної радіоаппаратурисаморобної, військової, промислової, також імпортних
апаратів фірм Kenwood, Icom, Yaesu та інших. Правда, в
основному бюджетної та середньої цінової категорії. Вся
ця техніка звучить приблизно однаково - щось краще,
щось гірше. Але, найбільше мені сподобалася робота
трансивера Icom-765. Цей апарат має теплий ламповий
звук, багатий сервіс, продуману ергономіку, хороші
фільтри на всі види модуляції, вбудований блок
живлення і автотюнер.Респект інженерам!
На закінчення, мені знову хотілося б повернутися
до витоків. Згадати людей, завдяки яким я придбав
чудове хобі - став радіоаматором.
Олександр Майборода- кращий друг дитинства!
Проклав в моїй свідомості тоненьку ниточку від
крихітного діода детекторного приймача, до великого
хобі- справи всього мого життя! (Саня поки не отримав
радіоаматорський позивний).
Юрій Анатолійович Циганков- UR4GB, ex UB5GBF.
Зав'язав перший вузлик цієї ниточки. Учитель,
наставник, друг і просто хороша людина. Викладач з
великої літери, здатний простою і зрозумілою мовою
пояснити складні речі!
Федір Гаврилов - US1GCK, exs RZ3DWQ, UB5GLO.
Людина яка не дала обірватися ниточці, зав'язавши свій
вузлик. Друг юності, спілкування з яким принесло мені
чимало задоволення.
Цим людям я вдячний за те, що вони відкрили мені
новий Світ - дивовижний, чарівний і захоплюючий Світ
подорожей по радіохвилях. Подарували мені хобі,
захворів яким я на все життя!
І звичайно ж, велика подяка моїй дружині Наталі!
Вже тоді вона знала, що виходить заміж за "хвору"
людину і розуміла, що іноді буде "не головною" в моєму
житті.
Я ж, в свою чергу, постарався з'єднати в одне цілелюбов, дружину, сім'ю і моє чудове захоплення.
А завершу я свою розповідь, словами геніальної
людини, видатного радіоаматора Якова Семеновича
Лаповка UA1FA.
«Все люди, проживают одну жизнь. А
радиолюбители - две! Одна - обычная, как и все.
Вторая - в эфире, путешествуя на радиоволнах по
странам и континентам.»
Закінчення матеріалів спогадів Юрія Зінчука,
початок в №№19-24 за 2019 рік та №№1-6 за за 2020
рік.

Стор.12

Газета з ефірної та побутової електроніки “РАДІОІНФОРМ” №07 2020 рік

Про видавництво „Радіоінформ”

Безкоштовні оголошення

Видавництво „Радіоінформ” започаткувало серію
видань для радіоаматорів України. До цієї серії увійшли
ряд видань, такі як: „Довідник короткохвильовика України",
"Шлях в ефірне радіоаматорство" посібник “Радіогурток.
Методичні рекомендації”, “Радіаматорські дипломи України»,,
"Англо-україно-російський розмовник для радіоаматорів", "Антени
початкуючого
короткохвильовика",
„Вірші
та
розповіді
радіоаматорів України”, «Жмеринка – центр зародження
радіоаматорства в Україні» автор и редактор В.Марценюк,
В.Кирсей, „Служу Радіо” та „Записки радіоаматора”.
Враховуючи звернення читачів, що надійшли на
адресу редакції газети, у 2020 році планується до
виходу нова книга під назвою „Підсилювачі потужності
КХ і УКХ: авторські конструкції із газети „Радіоінформ””.
Попередні замовлення на цю книгу будуть прийматись
протягом другого кварталу 2020 року (до 30 червня
включно). При наявності економічно обґрунтованої
кількості попередніх замовлень, вихід з типографії та
розсилка заплановані на липень-серпень 2020 року.
Попередні замовлення на вищезгадані книги
будуть прийматись за телефонами 096-890-50-29 (КС) і
050-677-34-27 (Водафон).

Про історію переходу на літній час
Таке «жартівливе» відкриття Франклін зробив за
чистою випадковістю, коли його слуга забув закрити на ніч
віконниці. Прокинувшись о шостій годині ранку, Бенджамін
виявив, що у разі переходу на інший час, коли всі будуть
прокидатися на зорі, країна стане економічно багатшою за
рахунок того, що люди почнуть більше працювати.
Однак тільки через дев’ять років у 1895-му серйозна
пропозиція із цього приводу надійшла від астрономаентомолога Джорджа Вернона Хадсона із Нової Зеландії, а
згодом і від винахідника Вільяма Уіллета із Британії. Вони
рекомендували
більш
ефективно
використовувати
світловий день.
Найбільшим прихильником переходу на літній час
був Уїнстон Черчилль. Щоправда, не він впровадив дану
реформу. Першими стрілки годинника на годину вперед
навесні 1916 року. перевели Німеччина та АвстроУгорщина. Це сталося під час Першої світової війни.
Однак через два роки у Німеччині перехід скасували. Це
пов'язували із неприємними спогадами про війну. Про
перехід на літній час знову згадали під час Другої світової
війни у 1940 році. Однак діяв він не скрізь.
У Америці літній час запропонували впровадити ще
під час Першої світової війни. Однак до 1966 року кожен
штат самостійно вирішував це питання про необхідність
збільшення світлового дня, яке більш гостро постало після
нафтової кризи у 1973 році. Тоді і і розпочали усі говорити
про те, що потрібно економити ресурси. Але впровадили
літній час тоді тільки у Франції у 1976 році. Згодом цей
приклад перейняли й деякі інші країни у Європі, в тому
числі країни тогочасного Радянського Союзу, в числі яких
була і Україна.
Джерело: www,pexels.com

Редакція
приймає
оголошення
радіоаматорів
некомерційного змісту об'ємом 300 знакомісць. Адреси
редакції і телефони вказані нижче на цій сторінці.
Предлагаю 1. Спецвыпуски газеты „Радиоинформ”
№1-16 за 2007-2010 годы, годовые бумажные комплекты
газеты „Радиоинформ” за 2009, 2011-2020 год, копии
статей из журналов «Радио»,
«Радиолюбитель»,
«Радиоаматор» и др.. В электронном варианте (формат
.doc или pdf ) весь комплект газет за 2002-2019 год на двух
дисках всего за 100 грн. плюс пересылка.
2. Пособие "Справочник коротковолновика Украины"
(рус.), пособие "Шлях в ефірне радіоаматорство" (укр.),
пособие “Радіогурток. Методичні рекомендації” (укр.),
пособие
“Радиолюбительские
дипломы
Украины»,
издание второе (рус.), пособие "Англо-україно-російський
розмовник
для
радіоаматорів",
пособие
"Антени
початкуючого короткохвильовика" (укр.), „Стихи и рассказы
радиолюбителей Украины”, «Простые радиолюбительские
конструкции для работы в эфире и быта», «Жмеринка –
центр зародження радіоаматорства в Україні» автор и
редактор В.Марценюк, Д.Деволдер „Этика работы в
радиолюбительском эфире” (рус.), Тед Харт «Введение в
ЕН-антенны» (рус.), В.Кирсей, Записки радиолюбителя.. В
электронном варианте (формат .pdf) на диске или флешке
(плюс ее стоимость) весь комплект этих книг всего за 100
грн. плюс пересылка.
3. Вышлю копии отдельных статей из газеты
«Радиоинформ» и журналов «Радио», «Радиолюбитель»,
«Радиоаматор»,
«Радиоконструктор»,
«Радиодело»,
«Радиодизайн», «Радиомир» и др.,
4. Заказы выполняются наложенным платежом через
Укрпочту (Новую почту). Тел. 067-702-54-73, Валерій.

Продам
Продам: усилитель мощности на 4-х лампах ГУ50 с
анодным напряжением 1200 вольт; два трансивера УВ3ДІ
первый вариант, есть цифровая шкала. Тел.098-883-18-64,
Юрий.
Продам:
генератор
високочастотний
Г4-102А;
осцилограф С1-55; два незавершених трансивери на базі
синтезаторів частоти, мають окремі тракти прийомпередача; конденсатор «бабочка” ємністю 12-495 пф.;
частотомір
макеєвський
до
1
ГГц;
саморобний
кварцований НЧ генератор; тестер Ц20. Тел. 098-396-1130, Віктор.
Продам: кабель РК50-7-11 зовнішній діаметр 10,5
мм, бухты по 50 метрів; кабель РК50-11-11, зовнішній
діаметр 15 мм, бухта 25 метрів; вакумні замикачі В2-В.
Тел. 096-458-95-88, Олег.
Продам основну плату трансивера з кварцевим
фільтром “Степ-1», плату трансивера «Аматор ЕМФ»;
плату ГПД по схемі Темерєва. Тел.098-592-30-59, Ігор.
. Продам: трансивер «Айком 718», потребує ремонту;
комплект плат до трансивера „Контур 116” (змішувачі,
основна плата з двома ЕМФ); пристрій електронний для
відлякування кротів, або шпаків; реле РЕС-91; реле
РЕН34. Тел.067-702-54-73, Валерій.
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