


KOČKOCHOD ABINA
Je pohybový bezdrátově ovládaný 

model. Podvozek vybavený dvěma po
honnými motorky je „kapotován“ do 
podoby chodiclho symbolizovaného 
zvířete [obr. 1 a), b j]. Princip ovlá
dáni umožňuje napodobit proporcio
nální řízení používané u rádiem ří
zených modelů. Ovládání umožňuje, 
aby zamýšlený povel, například mír
né zatáčeni vlevo byl modelem pro
veden v podobných proporcích. Mo
del se začne pohybovat mírně vle
vo. Pří povelu k zatáčení vpravo, po
hybuje se doprava. Pohyby jsou v pří
mé závislosti na povelech.

V modelu je přijímací část s vý
konovým relé, jehož kontakty přepí
nají napájení pro dva pohonné mo
torky. Relé má jen dvě pracovní po
lohy, proto může být v činnosti vždy 
jen jeden motor. Při činnosti motoru

v levé noze, pravá noha stojí a mo
del „vykročí“ vpravo. Připne-ll relé 
svým kontaktem motor v pravé no
ze, model zatáčí vlevo. To je celý 
princip pohonu modelu. Střídavě to
čí oba motory a model chodí. Zbý
vá určovat,, jak dlouho bude* který 
motor v činnosti. Stačí ovládat relé 
v modelu, a to zajistíme ovládacím 
elementem R1 v povelové skříňce 
(obr. 2).

K bezdrátovému předávání povelů 
využijete nízkofrekvenční magnetické 
pole. V povelové skříňce je zdroj to
hoto signálu a v modelu jeho při
jímač. Účinnost takového zařízení je 
malá, proto je ovládání určeno jen 
pro pokojové modely s možností ovlá
dat je na vzdálenosti asi tři až pět 
metrů. Povelová skříňka je doplně
na spínačem S1 pro povel CHOD a
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STOJ. Pokud není spínač sepnut. Je 
model v klidu.

MECHANICKÁ Čá s t
Podvozek modelu (obr. 3) se sklá

dá z nosné desky 1 (překližka 3 až 
4 mm), v níž jsou zapuštěny díly 2, 
šrouby M4 X 30. Tvoří čepy zkrá
cených (15 mm) elektr. zdířek 3 
upevněných v držácích 4 a 5. Držá
ky z hliníku tloušťky 2 mm mají 
tvar obráceného U. Šroub 2 po prů- 
vleku dílem 3 zajistíte maticemi 6 
tak, aby držáky 4 a 5 mohly na če
pech volně kývat. Při výkyvu před
ního (4) doprava, vychýlí se zadní 
držák 5 doleva. Umožňuje to spojo
vací táhlo 8 (plast, drát, překližka) 
šířky asi 10 mm. Při kroku pravé 
přední nohy pohybuje se vpřed i le
vá zadní noha. Pozor na rozměry 
označené A a B, musí být v obou 
držácích shodné. Na desce 1 nebo 
na dílu 4 je upevněn nosník hla

vy 7 (hliník tl. 1 až 2 mm) dvě
ma šrouby M3. Konečný tvar určí
te ohýbáním až při kompletaci. Při 
upevnění na dílu 4 kýve hlava do 
stran společně s krokem modelu. 
Součástí dílů 4 a 5 jsou držáky mo
torů 9 a držáky ostruh (zadní no 
hy) 10. Na dílu 9 (obr. 4) je ko
vovou příponkou 11 připevněn mo 
tor M. Jeho hřídel opatříte pryžo
vou hadičkou 12 ( ventilková). Do
léhá bočně na upravovaný setrvač 
nik strojku. Motor je podložen škol 
ní pryží na gumování. Jako převo 
dy se osvědčily celokovové autíčko- 
vé setrvačníkové strojky se soustru 
ženým setrvačníkem. Pro bezdrátové 
ovládání musí být motorky odruše 
ny (obr. 7). Jednoduchý převod 
s pryžovou hadičkou je doplněn při
lepením (Alkapren) 0,5 mm tlusté 
pryže (18) na setrvačník. Pro po 
třeby redakce byl vzorek modelu vy 
baven zubovými převody (obr. 5).
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POHYB MO OPLU
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Hřídel motorku je opatřena osmizu- 
bovým pastorkem a ve strojku je na
místo setrvačníku nalisováno talířo
vé kolo (náhradní díly pro autodrá
hy). Díly 9 a 10 vyrobíte po dvou

kusech. Na zadní nohy (díl 10) upev
níte ostruhy 14 s vlečnými kolečky 
17. Pojezdová přední kola volíte 
s pryžovými obručemi průměru asi 
40 až 50 mm. Nejraději s plecho-
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vými výplněmi, které připájíte na vý
stupní hřídele strojku. Díly 9 a, 10 
umístíte na díly 4 a 5 tak, aby des
ka 1 byla vodorovná. Díl 10 bude 
výše. Hlava modelu (obr. 6) je zho
tovena z plechové kulaté krabice 
průměru asi 100 mm. Vyhoví i kra
bička z plastu, nebo kovová od „níz
ké“ konzervy apod. V místech očí 
jsou dvě trpasličí žárovky, z „nosu“ 
(víčko od lékovky) vycházejí vousy 
(ocelová struna) připájené na šrou
bu M3. Konečný exteriér modelu si 
jistě každý vybaví podle vlastní fan
tazie a možností. Kryty nosné des
ky 15 a nohou 16 jsou z tužšího 
papíru. Kryt se na desku 1 jen na- 
souvá, kryty nohou jsou připevněny 
do dílů 9 a 10 drobnými vruty. Pře
krytí nohou („blatníky“ ) jsou z kon
zervových víček. Oháňka může být 
z hliníkového pásku a je připevně
na na nosné desce. Ve vzorku by
la z plastové odnímatelné trubky. 
Délkové rozměry oháňky určíte po 
konečném oživování. Na konci nese 
přilepenou snímací cívku L2.

Model na nastříkán červenou spre
jovou barvou a „vylepšen“ bílými 
skvrnami. Vzhledem ke značné hmot

nosti modelu „šetřte“ materiálem, od- 
lehčujte jednotlivé díly a používejte 
lehkých materiálů.

POVELOVÁ SKftIKKA
je zdrojem sinusového nízkofrekvenč
ního signálu vyzařovaného v podo
bě elektromagnetického pole. Vyza
řuje z cívky LI a šíří se do blíz
kého prostoru. Zdroj tohoto signálu 
(obr. 8) je vytvořen astabilním klop
ným obvodem, který*budí rezonanč
ní obvod LI, Cl. K ovládání potře
bujete rozlišit stav, kdy má být kte
rý motor v chodu. Při signálu bu
de v chodu jeden, bez signálu dru
hý. Stačilo by tedy spínačem S1 za
pínat a vypínat napájecí zdroj a mo
del by reagoval například: sepnuto 
— model točí vlevo, rozepnuto — 
model točí vpravo. Bylo by však ne
snadné ručně zajistit správné časo
vé proporce stavu zapnuto-vypnuto, 
a proto je vydávání délky povelů za
jišťováno obvodem skládajícím se 
z tranzistorů V3 a V4 a okolních 
součástek. Je to opět astabilní obvod, 
který spíná a vypíná výstupní signál 
(přes V5 zkratuje bázi V2). Poten- 
ciometrem R1 ovládáte poměr stavů
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zapnuto-vypnuto. Při vytočení k jed
nomu krajnímu dorazu, točí v mo
delu levý motor 2/10 sec., pravý 8/10 
sekundy. To znamená, že model se 
posouvá (nesouměrným krokem) do
leva. Natočením R1 do střední po
lohy, bude poměr sepnuto—vypnuto 
1:1, levý motor točí 5/10 sec. a pra
vý také 5/10 sec. Bude se pohybo
vat rovně.

Jako V2 je použit výkonný tran
zistor bez chlazeni. Cívka LI je na
vinuta na dvou vzájemně posunutých 
feritových anténních tyčkách lakova
ným vodičem tloušťky 0,6 mm (obr. 
9). Obě tyče ovinete společně tlust
ším papírem a s mezerami navine
me 120 závitů vodiče. Krajních 40 
závitů je po zalepení (kanagom) na 
jedné straně zbaveno (smirkováním) 
izolačního laku. Získáte tak cívku, 
kterou přepájením vývodu kondenzá
toru Cl můžeme doladovat (viz se
řízení).

Součástky jsou zapájené do nýtků 
na papírové základně. Spolu s na
pájecími bateriemi je základna ulo
žena ve skříňce (plast, dřevo), k níž 
je připevněna schránka cívky LI (a 
Cl). Jako schránka posloužilo ces
tovní pouzdro pro kartáček na zu

by. K napájení je použito dvou plo
chých baterií (v sérii 9V) a celko
vý odběr je v době signálu asi 200 
miliampér. Kontrolu správné činnos
ti provedete jednoduše sluchem. 
Kondenzátor Cl připájite u cívky LI 
asi na stý závit (pozor na zkrat sou
sedících závitů), diodu V5 zatím ne
zapojujete a zapnete Sl. Z cívky 
se ozývá (v těsné blízkosti] vyso
ký trvale znějící tón. Kmitočet je asi 
6 až 8 kHz. Po připojení V5, bude 
tón přerušovaný, a to v závislosti 
na poloze nastavení Rl. Kdo vlast
ní rádiová sluchátka (A ) nebo stej
nosměrný voltmetr (B) s rozsahem asi 
6 V, provede kontrolu podle obr. 10, 
nejdříve bez připojené diody V5. Na 
obrázku dole je kontrolní přípravek 
pro přijímač.

ELEKTRICKÁ v ý b a v a  modelu
je složitější a materiálově náročněj
ší. Zajišťuje přijímání povelů, jejich 
zesílení, výkonové rozdělení k mo
torům a další pomocné funkce. Je 
to obvod umožňující pro model sta
vy STOJ a CHOD, dále rozsvěcení očí 
v případě, že je model připraven 
k převzetí povelu. Je sepnut S2, ale 
na povelové skříňce je vypnut Sl.

6





Energie vyzařovaná z cívky LI je 
přijímána vstupní cívkou L2 a dá
le zpracována operačním zesilovačem 
V7 a tranzistorem V8. Spolu s ostat
ními součástkami je to zesilovač 
s velkým ziskem (zesílení několik ti-

< - , ,

sic). Operační zesilovač je zapojen 
jako selektivní člen, zesiluje nejví
ce signál kmitočtu (7 až 8 kHz), 
který produkuje povelová skříňka. 
Dále je signál usměrňován diodami 
V10 a V il (obr. 11). Součástky V12, 
R19 a C17 zajišťují napájení stabi
lizovaným napětím. Bez stabilizace se 
při 9tárnutf baterií mění částečně 
kmitočet selektivního členu a tím se 
zkracuje i vzdálenost, na kterou je 
možné ovládat. Zapojíte tuto část a 
předběžně seřídíte (viz dále). Cív
ka L2 má 500 až 1000 záv. lako
vaného vodiče 0,2 a je navinuta na 
feritové tyčce délky asi 50 až 80 mm. 
Kostru cívky slepíte z kartónového 
papíru a se zesilovačem propojíte 
stíněným vodičem.

SEŘÍZEN!
Vstupní cívku s delším stíněným 

vodičem (asi 0,5 m) položíte vodo
rovně na stftl a ve vzdálenosti asi 
jednoho metru (obr. 13A) souose po
velovou skříňku s cívkou LI. Poten- 
clometr R1 a R10 nastavíte na po
lovinu odporové dráhy. Mezi body K 
diody V10 a záporný pól baterie při
pojíte podle obr. 10 (dole) bud rá-
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diová sluchátka (A ) nebo stejnosměr
ný voltmetr (j. V s kondenzátorom 
5M. Přt vypnutém S1 bude ve slu
chátkách slabý šum, voltmetr uká
že asi 0,1 až 0,2 V. Zapnete S1 na 
povelové skříňce a při správném za
pojeni se ozve ve sluchátkách pře
rušovaný tón, nebo voltmetr ukazu
je střídavě výchylku asi 1 až 1,5 V 
a nula. Vzdálíte povelovou skříňku 
tak (stále v ose), až signál právě 
zanikne. Přemístěním odbočky na cív
ce LI na menší nebo větší počet zá
vitů doladíte, až sluchátko nebo 
voltmetr opět reagují. To opakujete 
tolikrát, až je povelová skříňka ve 
vzdálenosti (rozhoduje i 10 cm), kdy 
funkce právě ustala. V této forma
ci doladíte ještě jemně potenciome- 
trickými trimrem R10 v modelu.

Zapájíte součástky R18, C14, C15, 
V9 a Kl. Na spínací kontakt relé K1 
připojíte žárovičku s baterií a opa
kujete seřízení (obr. 10 vpravo do
le). Žárovka se bude rozsvěcet a zha
sínat. Stejně postupuje ten, kdo ne
má k dispozici pomocné přístroje, se
řizuje tedy až v této sestavě.

Připojíte (obr. 12) V13 až V16, 
C18, R20 a relé K2. Tento obvod 
ovládá zastavení modelu (STOI) a roz
jezd (CHOD). Pokud je S1 vypnut, 
model se nepohybuje, svítí oči Hl, 
H2. Při zapnuti se model pohybuje, 
oči zhasnou. Pro zjednodušení mů
žete vynechat jmenované součástky 
a G4, Hl a H2 a nahradit celý ten
to obvod zkratovou spojkou (čárko
vaně). Oba motory tím propojíte se 
společným bodem přepínacího kon
taktu Kl. Model pak nemá indika
ci přípravy (oči) a nedokáže sám 
zastavit. Ihned po zapnutí S2 se dá 
do pohybu.

CELKOVÁ MONTÁŽ
Po „zdárném1* seřízení kompletuje

te model (obr. 12). Ve vzorku byl 
zdroj G2 umístěn ve spodní části mo
delu, monočlánky G3 ve speciálním 
držáku. }e možné použít plastikové 
pouzdro kulaté svítilny. G2 a G4 jsou 
v klečových držácích pro tužkové ba
terie. Prodává se jako náhradní díl 
pro tranzistorové přijímače. Odběr 
z G2 je asi 50 mA, z G3 až 0,6 A. 
Vodiče k motorům jsou ohebné (He
na) a jsou vedeny samostatně. Mo
tory a jejich přívody vyzařují ruši
vé signály, které mohou zcela ochro
mit činnost ovládání. Proto musí být 
motory odrušeny. Nejmenší rušení 
bylo zjištěno (obr. 13B) v případě, 
kdy motory i vstupní cívka L2 jsou 
umístěny svisle, pokud možno rov
noběžně a ve stejné výši nad zemí. 
Namísto motorů připojíte žárovky 
pro kapesní svítilny a znovu celý 
komplet překontrolujete a seřídíte. 
Obě žárovky by podle signálů měly 
imitovat činnost motorů. Cívku L2 si
tuujete asi 20 cm za model (obr. 
13B) a s povelovou skříňkou se vzda
lujte od modelu. Držte ji pod 
úhlem asi 45° (obr. 13C). R1 a S1 
ovládají činnost žárovek. Při dobrém 
seřízení (LI a R10) je vzdálenost asi 
3—5 metrů.
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ODRUŠENI MOTORKO
je nezbytné, jinak je cívka L2 „za

hlcena“ rušícím signálem z motorů 
a ovládání nepracuje. Odstínění vy
řešíte vzdálením vstupní cívky od 
motorů (obr. 13B), samostatným zdro
jem pro jejích napájení a odrušo- 
vacimi Cleny (obr. 7 a 14). Jsou to 
kondenzátory C25 až C27 a tlumiv

ky L4 navinuté lakovaným vodičem 
0,3 až 0,5 mm na feritových tyčin
kách průměru 3 až 5 mm a délky 
asi 15 až 30 mm. Všechny přívody 
jsou co nejkratší, C25 a C26 jsou 
připojeny na kovovou příponku mo
toru.

Připojíte motory, cívku L2 umís
títe svisle za model (obr. 13B), pod-
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ložíte nohy, aby model neujižděl a 
vyzkoušíte funkci. Eventuální rušení 
se projeví tím, že točí jen jeden mo
tor. Vzdalujete cívku až rušení usta
ne. Podle správné polohy zvolíte dél
ku oháňky a do výřezu zalepíte fe
rit cívky L2.

A ještě poznámka. Věříme, že se 
do stavby nepustí úplný začátečník, 
hračka je přece jen složitá 1 náklad
ná. Největší položkou jsou relé (kus 
48,—). Drobné součástky mají pro
dejny Eltos a některé prodejny Ra
dlo (Dom. potřeby). Motory, relé a 
náhradní díly k autodráze prodáva
jí modelářské prodejny.

Pro méně zdatné je určena „chud
ší“ varianta ABina B.

RQZP1SKA ELEKTROMATERIÁLU
Rezlstory jsou v miniaturním pro

vedení, kondenzátory (kromě Cl) nej
lépe ploché keramické, elektrolytic
ké koandenzátory na napětí min. 10V. 
Polovodiče vyhoví i II. jakosti.
VI křem. tranzistor PNP KF517 ne

bo BC177—179, BC157—159 
V2 křem. tranzistor NPN KU611 ne

bo KU612, KU 602
V3, V4, V8 křem. tranzistor NPN 

KC508 nebo KC507—509, KC147 
až 149

V5, V6 křemík, dioda KY130/80 ne
bo z řady KY130, KY132
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V7 operační zesilovač MAA741 nebo 
MAA741C, 748, 748C, MAA741CN, 
748CN

V9 germ. tranzistor 102NU71 nebo 
z řady 101NU71—104NU71, GC520 
až 522

V10, V il germ. dioda hrotová GA203 
nebo GA200—207

V12 stabilizační diodą KZ141
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V13, V14, V15 křem. dioda KA501 
nebo KA501—504, KY130, KY132 

V16 germ. tranzistor GC511 nebo 
GC510—512, OC72, GC507 

LI cívka viz text 2 ks ferit, antén
ní tyč 10X10X145 mm, nebo ku
latá 0  6 až 10 mm 

L2 cívka viz text ferit, anténní tyč 
délka 50 až 80 mm 

L4 cívka odrušení viz text 4 ks fe
rit. tyčinka -&  2 až 4 mm, dél
ka 15 až 30 mm

Ml, M2 motorek hračkový Igla 2,5 V 
(Gonio, Ites)

G1 2 ks plochá baterie 
G2 4 ks tužk. článek 1,5 V 
G3 2 ks monočlánek 1,5 V 
G4 2 ks tužk. článek 1,5 V

KI, K2 relé AR2/230 — Modela
Hl, H2 žárovka trpasličí 6V/0.05
R1 potenciometr 25k/lin
R2, R6, R7 rezistor lk
R4 rezistor 220
R5 rezistor 470
R3, R8, R9, R20 rezistor lOk
RIO potenc. trimr M22
R ll rezistor 1M
R12, R13 rezistor 22k
R14, R17, R18 rezistor 2k2
R15 rezistor M47
R16 rezistor 4k7
R19 rezistor 150
SI páčkový vypínač, jednopólový
S2/S2’ páčkový vypínač dvoupólový
C2, C3, C6 kondenzátor Ml
C13, C15 kondenzátor Ml
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CIO kondenzátor lk
C il kondenzátor 22
C8 kondenzátor lOk
C9 kondenzátor 120k
C12 kondenzátor 3k3
C25—C27 kondenzátor 47k—Ml
Cl kondenzátor svltkový M33 napf.

TC180, TC215, TC172 
C4, C5 kondenzátor elektrolytický 

20M
C7, C18 kondenzátor elektrolytický 
C14 kondenzátor elektrolytický 5M 
C16, C18 kondenzátor elektrolytický 

50—100M

ABINA (provedení B)
je model ovládaný pomoci vodičů. 
Pohybové funkce zůstávají zachová
ny, mechanika modelu je obdobná, 
motory nejsou odrušeny, oháňka ne
ní funkční. V modelu jsou umístě
ny motory Ml a M2, relé K100 a 
napájecí zdroj pro motory G 100. 
Ovládací skříňka — vodítko je vy
baveno obvodem, který umožňuje 
ovládat model v různých proporcích: 
zatáčení v obou směrech, zastavení 
a rozjezd. Spínač S 100 (S 100’ ) ovlá
dá stav STOJ a CHOD, potenciometr 
R 100 směr a proporce pohybu. Ve 
vodítku (obr. 15) je kromě baterie 
G 101 a spínače ještě elektronický 
obvod. Součástky jsou pájeny do nýt- 
ků na základně z tužšího papíru. 
Skříňka vodítka je s modelem pro
pojena třípramenným vodičem (líc

na) délky asi 2—3 metry. Průměr 
vodičů postačí 0,2 až 0,3 mm.

ROZPISKA MATERIAŁU
Ml, 2 motorek hračkový Igla 2,5 V 

(Ites, Gonio)
G 100 plochá baterie 4,5 V (nebo 

2 ks monočlánek)
G 101 tužkový článek 1,5 V s kle

čový držákem (4 ks)
K 100 relé AR2/230 výr. Modela
V 100, 101 tranzistor NPN KC 508

nebo KC507—509, GC520—522
V 103 germ. diada GA203 nebo 

GA200—207
C 100, 101 kondenzátor elektrolytic

ký 20M/10V
R 100 potenciometr vrstvový 25k/lin 
R 101, 102 rezistor miniaturní lOk 
R 102 rezistor miniaturní 220 
S 100 (100’ ) dvoupólový spínač páč

kový
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Příloha 30. ročníku ABC. Antor nfivodnt a kreseb Pa
vel Srait, foto autor a Václav Holič, grafická 6pra- ( 
va Irena Holičová. Tiskne Mír, novinářské sávody, Pra
ha 1, Václavské nám. 15. Neprodejné. ' j


