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Jubileum SvetyOK1VEY, 70 let
2. èervence oslavil v plné
síle své sedmdesátiny
Sveta Majce OK1VEY
z Holic. Sveta je radioa-
matérem od roku 1950,
dlouholetým pøedsedou
radioklubu OK1KHL,
velkým propagátorem
packet rádia u nás a øeditelem holického setkání.
Pøejeme mu do dal�ích let hodnì zdraví, pohody
i elánu.

Èlenové klubu OK1KHL

VKV pracovní skupina Èeského radioklubu pøedkládá
radioamatérské veøejnosti k diskusi následující návrh:

VKV pracovní skupina ÈRK navrhuje od roku 2003
zru�ení �Regulativu pro pøidìlování kót pøi závodech
VKV�, který se pou�íval po øadu let pro regulaci pøístupu
na kóty bìhem závodù na VKV, s následujícím odùvod-
nìním:
1) Regulativ nemá oporu v �ádném dokumentu

Mezinárodní radioamatérské unie IARU.
2) Kromì Slovenska nám není známa jiná zemì, kde by

takovýto regulativ byl v souèasnosti aplikován.
Dohoda o tom, kdo bude vyu�ívat kterou kótu, je vìcí
ka�dého potenciálního zájemce, a mìla by být
zalo�ena na principech hamspiritu pøi respektování
obèansko-právních vztahù.

3) Existence Regulativu v OK a OM za situace, kdy
v jiných zemích IARU podobná pravidla neexistují
znamená, �e OK a OM stanice mají jiné podmínky

k úèasti v mezinárodních závodech, ne� stanice ostat-
ních zemí, co� neodpovídá po�adavku rovných pod-
mínek soutì�í.

4) Regulativ je souèástí pravidel sportovních soutì�í, je�
ka�dý úèastník soutì�í akceptuje dobrovolnì, k úèasti
v soutì�ích není nucen. Souèasnì v�ak regulativ
v nìkterých pøípadech omezuje úèast stanic z lokalit,
kde eventuálnì mají vlastní nebo pronajatou nemovi-
tost, a mù�e být vnímán jako omezení vlastníka
(nájemce) v u�ívání nemovitosti. ÈRK navíc nemá
nástroje, aby mohl ovìøovat vlastnická práva
k nemovitostem a pozemkùm, pøípadnì ovìøovat
pravost a platnost dokumentù potvrzujících u�ívací
práva vlastníkù èi tøetích osob. Tyto informace jsou
èasto i dùvìrného charakteru.

5) Význam regulativu stále klesá a poèet �adatelù o kóty
se stále sni�uje, tak�e regulativ zaèíná postrádat
smysl.

6) V pøípadì sporù o nedodr�ování regulativu nemá
ÈRK mo�nost operativní kontroly na místì. Øe�ení
sporù �a� po� není dostateènì transparentní jak pro
úèastníky sporu, tak pro ostatní amatéry.

7) Amatérská veøejnost nemá zájem se podílet na tvorbì
nového regulativu. Pøi veøejné diskusi nad návrhem
úpravy v roce 2001se zapojilo pouze cca. 10 OK
amatérù. Diskuse probíhala na Internetu, upozornìní
na ni bylo publikováno i v síti PR.

VKV skupina ÈRK: OK2ZI, OK1MG, OK1AGE, OK1CDJ
Va�e pøípadné názory a komentáøe prosim do boxu
ok2zi@atlas.cz

ü

Návrh VKV pracovní skupiny Rady ÈRK
k �Regulativu pro pøidìlování kót pøi závodech

Z QSL slu�by
Vojtìch Krob, OK1DVK, QSL mana�er

Témìø ka�dý týden se nám vracejí zásilky lístkù pro na�e
amatéry s poznámkou, �e adresát je neznámý. �Kvesle�
samozøejmì nevyhodíme, èekáme, a� nám dotyèný kon-
cesionáø oznámí novou adresu. Pøi pøestìhování do
nového QTH se mù�e stát, �e se pøi mno�ství admini-
strativy, s tím spojené, na ÈRK zapomene.

Starosti nám dìlají pøi tøídìní i tzv. �WC kvesle�, jak
jsme si je nazvali. Nejsou ani dobrou vizitkou pro na�e
radioamatéry. Potrefení by mìli uva�ovat o prezentaci
své znaèky alespoò na pøijatelné úrovni a volbì kvality
papíru, která by odpovídala ekonomické (a také este-
tické) úrovni Èeska.

Pí�e nám Luc I1YRL, �e je mana�erem pro stanice
3A/I1YRL, 5H3PM, VU2TS, BZ4DHI, 4U1ITU
(dokonce!) a Z3 (kde je hlá�eno oficielní QSL bureau).
Pro tyto sta-nice po�aduje QSL �only via direct�,
o poplatcích se v�ak nezmiòuje. Tak nevím...

Obdr�eli jsme zásilku lístkù od Steva KU9C. Snad je
to reakce na aktivitu Boba N200 - organizátora Sdru�ení
QSL mana�erù (viz RA 4/2001, s. 20). Pro netrpìlivé ko-
legy, kteøí èekají na ètvrtletní zásilku lístkù po�tou
opakujeme termíny jejich expedice podle rozdìlovníku:
dvoupísmenné a tøípísmenné A..: leden, duben, èer-
venec, øíjen
tøípísmenné B..-C..-D..: únor, kvìten, srpen, listopad
tøípísmenné F..-Z..: pøezen, èerven, záøí, prosinec.

ü
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ÈRK a povodnì
Rada ÈRK s politováním oznamuje, �e v dobì povodní
do�lo k zaplavení budovy, v ní� ÈRK sídlí. V èasovém
tlaku vyvolaném okam�itou evakuací budovy, kterou
naøídila Policie ÈR, se nezdaøilo uchránit zásilku QSL
pro nìkteré OK stanice. Se získáním tìchto QSL lístkù
mù�e být v mnoha pøípadech spojeno nemalé úsilí
dotèených radioamatérù, Rada ÈRK v�ak doufá, �e bude
pøijato s pochopením, �e v dané mimoøádné situaci
nebylo mo�no této �kodì pøedejít.

Seznam stanic, jejich�QSL byly znièeny pøipovodni:
OK2BAA, BAD, BAP, BAQ, BAR,
BAT, BAV, BBB, BBD, BBH, BBI,
BBJ, BCD, BCI, BCJ, BCK, BCN,
BCO, BCW, BDB, BDF, BDQ,
BDR, BDS, BDU, BEA, BEH, BEJ,
BEK, BEM, BEN, BEO, BEW,
BFF, BFH, BFI, BFN, BFR, BFU,
BFY, BGA, BGB, BGF, BGI, BGN,
BGO, BGW, BHD, BHE, BHL,
BHM, BHS, BHZ, BIF, BIK, BIO,
BIQ, BIX, BJH, BJI, BJJ, BJK, BJL, BJQ,
BJT, BKB, BKE, BKQ, BLB, BLD, BLE, BLP,
BMB, BMC, BMD, BME, BMI, BMJ, BMQ,
BMS, BMT, BMU, BMW, BNA, BND, BNF,
BNG, BNX, BOB, BOG, BOK, BOT, BOV,
BPA, BPG, BPH, BPI, BPK, BPL, BPR, BQL,
BQN, BQX, BRA, BRQ, BRV, BRX, BRZ,
BSA, BSH, BSP, BTC, BTE, BTI, BTJ, BTK,
BTS, BTT, BUC, BUG (KG), BUT, BUX, BUZ,
BVA, BVE, BVF, BVG, BVO, BVT, BVX,
BWB, BWC, BWG, BWI, BWK, BWN, BWQ,
BWR, BWU, BXA, BXW, BYH, BYW, BZI,
BZM, BZQ, BZW.  

ü

10. Mezinárodní radioamatérská konference
o spojení odrazem od Mìsíce - Praha 2002, 16.-18. srpna
Jiøí �kácha, OK1DMU, skachaj@volny.cz

Informace o této chystané akci mohli pozorní zasvìcen-
ci sledovat na internetové stránce http://www.emecon-
ference2002.cz u� déle ne� rok. Místem konání pøed-
chozí konference pøed dvìma lety bylo Rio de Janeiro a
lze pova�ovat za vysoké uznání organizaèních i
odborných schopností, �e poøádání dal�í konference
bylo svìøeno právì EME skupinì na�ich amatérù a �e
bylo dohodnuto, �e se bude konat v Praze.

Do pùvodních pøedstav organizátorù i úèastníkù
leto�ní konference samozøejmì zasáhly neoèekávané a
tragické povodnì; konference byla plánována právì na
dny, kdy v Praze vrcholily záplavy a �ivot i jinde
v Èechách byl tìmito mimoøádnými událostmi
ochromen a silnì ovlivnìn. Úèastníci i organizátoøi mìli
ale �tìstí - jednání bylo naplánováno a podle plánu
probíhalo vysoko nad vzedmutými vodami v pra�ském
Veleslavínì, kde vlastní odborný program konference
nebyl nijak dotèen. Úèastníci zde byli i ubytováni, tak�e
dramatické hodiny, které ovlivnily �ivot tisícù lidí, se
zde projevily pøevá�nì jen zmìnami doprovodného pro-
gramu. Lze pøedpokládat, �e hlavnì zahranièním úèast-
níkùm pøinesly dny jejich pobytu v Praze bìhem
povodnì z tohoto hlediska skuteènì nev�ední zá�itky.

Redakce se obrátila na organizaèní výbor konference
opakovanì ji� pøed rokem s návrhem, aby této
mimoøádné akce bylo vyu�ito k �ir�í propagaci, napø.
oti�tìním èlánkù o EME apod. Dal�í dotazy byly vzne-
seny na jaøe. Nakonec jsme deset dnù pøed konferencí,
uprostøed období prázdnin a dovolených, dostali
pozvánku k úèasti na sobotu 17. 8. Narychlo jsme se
tedy dohodli, �e na konferenci pùjdu. Mezitím jsem ale
musel náhle s rodinou opustit bydli�tì, které pak bylo

bìhem nìkolika hodin zaplaveno a� do vý�ky 1,8 m;
podaøilo se mi trochu slo�itì bìhem nìkolika hodin
objí�dìní a hledání prùjezdných komunikací dopravit se
zaplavenými oblastmi na chalupu a s úèastí nìkoho
z redakce to vypadalo bledì. Závazek je ale závazek a
ignorovat takové setkání by urèitì nebylo únosné. Pln
dojmù z prùbì�ného sledování povodòového zpravo-
dajství televize i z cestování povodí posti�enými oblast-
mi kolem Plznì jsem tedy v sobotu k ránu vyjel s malou
polní a s gumovkami v autì v nadìji, �e se pøece jen
dostanu nejen na konference, ale �e se potom podívám
aspoò zdálky, jak to vypadá doma.

Úèastníci konference mìli za sebou u� zahajovací
veèer a intenzivní osobní kontakty a ráno se scházeli
v jednacím sále. Po nìkolika dobrodru�ných dnech
neustálého sledování televize a úvah o dal�ím vývoji
situace jsem se tak náhle ocitl v jiném svìtì: poklidná
atmosféra pøipomínající uvolnìný, pøátelský a �ivý
prùbìh vìdeckých konferencí, profesionálnì vybavené

Obr. 1. Paul, N6TX, pøed zahájením své pùsobivé pøedná�ky

Zprávièky 
Pøi výskytu sporadické vrstvy E dne . 7. 2002 se
podaøilo navázat první spojení s Al�írskem stanici
OK1TEH - se stanicí 7X2LS. Gratulujeme! (OK1VAM)
Radioklub OK2KJU poøádá v nedìli 13.10.2002 podz-
imní setkání radioamatérù a CB. Setkání se uskuteèní
ve velkém sále pivovaru Pøerov od 8:00 do 12:00, pro
návoz materiálu prodejcù bude sál otevøen od 7:30
hod. Srdeènì v�echny zveme. (Zdenìk �krá�ek,
OK2KJU)
Gumové oblo�ení ladicího knoflíku
Po nìkolika letech pou�ívání profesionálních zaøízení
se stává, �e gumové oblo�ení ladicího knoflíku je vyta-
hané a z knoflíku padá. Pomoc je snadná a levná:

Vlo�te gumové oblo�ení na dobu 10-15 minut do
benzinu (benzinový èistiè). Pak gumu opìt nasaïte na
knoflík. Pozor, guma dále zvìt�í obvod, ale po nìkoli-
ka hodinách je v�e tak, jak má být. Operaci udìlejte
nejlépe veèer, ráno budete pøíjemnì pøekvapeni. Bylo
vyzkou�eno na ètyøech transceiverech od rùzných
výrobcù se 100% úspìchem. Riziko neúspìchu v�ak
nese ka�dý sám! (Milo� Stýblo OK2VA,
mstyblo@cbox.)

OK1ASV Silent Key
S hlubokým zármutkem oznamuji, �e 31. 8. 2002
ve veèerních hodinách nás nav�dy opustil mùj
otec, Vláïa, OK1ASV. Kdo jste ho znali, vìnujte
mu, prosím, tichou vzpomínku. Vláïa Strnad,
OK1ZSV.



prostøedí zaøízené právì pro takové úèely a zajímavé
pøedná�ky pøedstavovaly docela pùsobivý kontrast.
I kdy� jsem svým pohotovostním zjevem nezapadl mezi
slu�nì obleèené úèastníky, zøejmì to nikoho nìjak
zvlá�� nevyvedlo z míry a èas, který jsem zde mohl
strávit, ne� jsem se pøesunul brodit se domù, jsem si
tedy mohl vychutnat.

Konference byla organizována profesionální agen-
turou a bylo to vidìt. Nejednalo se o zcela otevøené
svépomocí organizované (neorganizované) setkání
nebo o se�lost pøi pøíle�itosti nìjaké burzy; lze se v�ít
do pocitù organizátorù a jejich osobní odpovìdnosti za
zdar celé akce. Nelze se divit, pøijeli nebo pøiletìli
amatéøi skuteènì ze v�ech kontinentù - i pøes nervozi-
tu vyvolanou u pøihlá�ených nejasnostmi kolem situ-
ace u nás se konference úèastnilo pøes 100 amatérù
doslova z celého svìta, zajímajících se aktivnì o otázky
EME. Mezi nimi bylo i nìkolik skuteèných celebrit, a to
nejen amatérských. Na konferenci pøiletìli a pøed-
ná�kami se úèastnili Joseph H. Taylor jr., K1JT, nosi-
tel Nobelovy ceny za fyziku v r. 1993 (výzkum nového
typu pulsaru, výzkum, který otevøel nové mo�nosti stu-
dia gravitace) nebo H. Paul Shuch, N6TX, který pùso-
bil ve vedení projektu OSCAR, je výkonným øeditelem
spoleènosti SETI orientované na otázky spojené
s hledáním mimozemských civilizací a mj. s chutí vy-
stupuje nejen jako strhující propagátor a popularizátor,
ale i jako nadaný a naka�livý showman.

Bìhem dne probíhaly pøedná�ky ve velkém sále,
podporované pøipravenými prezentacemi, v nìkolika
dal�ích místnostech byla pøipravena zaøízení a poèítaèe
pro podrobnìj�í diskuse. Na programu byly tyto pøed-
ná�ky a krat�í sdìlení:

NF optimalization using CAD software (Josef
Dobe�), Antenna tracking systéms for EME (G8MBI),
Circular polarization (OK1DFC), LINRAD (SM5BSZ),
JT44: a digital mode for amateur weak signal commu-
nication (K1JT), 2001: a Moonbounce Oddysey
(N6TX), 24 Ghz EME - conquered 47 GHz EME - the
next frontier (W5LUA a VE4MA), RF radiation safety
(VK3UM), Stress dishes revisited (K2UYH), A simple
TWT tester (S57UUU), Different frequency allocations
in the 13 cm band (G3LTF), EME operating procedures
for 432 MHz and above (G3SEK), Ionscatter on 50 and
144 MHz (OZ1RH), Ground gain and radiation angle at
VHF (OZ1RH), The weak signal capability of the human
ear (W2RS), A brief discussion of some software DSP
solutions I've tried (W3SZ), Use of the  DSP-10 trans-
ceiver and audio processor for weak signal EME
(W7PUA), Antenna position controller using absolute
digital encoders (W6HD), Automatic steering of polar
mounted dishes for EME operation (G3LTF),
Replacement for F1EHN EME board (KK6MK). 

Organizátoøi konference nemìli - ponìkud pøekva-
pivì - mo�nost poskytnout seznam úèastníkù, alespoò
základní statistické údaje apod. I ti�tìné sborníky byly
poètem pøísnì limitovány a tak jsem nakonec dostal
alespoò CD, pøipravené pro úèastníky jako doplnìk
sborníku. O tom, kdo je vlastnì na konferenci pøítomen,
jsem se dozvídal teprve prùbì�nì podle jednotlivých
pøedná�ek. I kdy� bylo pøislíbeno, �e redakce dostane
alespoò následnì k vyu�ití dal�í informaèní materiály a
fotografie ze setkání, ani do tøí týdnù po uzávìrce
èasopisu k tomu nedo�lo.

Konference se zjevnì vydaøila a podle mínìní
zúèastnìných to byla zatím nejlep�í akce ze v�ech. Je
tøeba uznat, �e organizátoøi vynalo�ili spoustu èasu a
energie, pro zdárný prùbìh udìlali hodnì a úèastníci si
urèitì odnesli dobré vzpomínky a zajímavé informace a
zá�itky. Ponìkud tísnivì ale pùsobilo vìdomí, �e na�ich
amatérù, kteøí se pøi této pøíle�itosti mohli s touto pro-
blematikou blí�e seznámit, mohlo být asi mnohem víc;
dùvody a motivy pro zvolený organizaèní model byly
ale zøejmì peèlivì zvá�eny. Akce byla rovnì� podpoøe-
na nìkolika sponzory. Podrobnosti o organizaci,
slo�ení organizaèního výboru atd. viz vý�e uvedené
internetové stránky.

Pøíjemné prostøedí a zajímavou atmosféru jsem
musel odpoledne opustit a po pár pøískocích
v chaotické pra�ské dopravì a nìkolika kilometrech
pì�í chùze jsem dorazil a� k zatopenému bydli�ti. To je
ale u� jiná story.

ü
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Obr. 2. Celkové foto úèastníkù konference

Obr. 3. Z diskusí

ROB, hon na li�ku èiARDF
Karel Javorka OK2WM, javorka@quick.cz

Zdravím v�echny pøíznivce aktivního pohybu v lese s RX
v ruce, omlouvám se za nechtìný informaèní výpadek
v pøedchozích èíslech Radioamatéra, ale dohodli jsme se,
�e nebudeme ètenáøe zahlcovat mnoha èísly a jmény
z výsledkù poøádaných soutì�í, by� jsou zaøazeny do
národního �ebøíèku (tyto informace si mù�ete bì�nì stá-
hnout z internetové stránky ROB - www.ardf.cz, kde v�ech-
ny podstatné údaje jsou prùbì�nì doplòovány).

Ve chvíli, kdy ètete tento text �je ji� po v�em� - nemys-
lím tím hrùzu kolem rozvodnìných potùèkù, potokù a øek,
které právì teï, kdy� pí�u tento pøíspìvek, kulminují. Mám
na mysli vrcholné akce v ROB - Mistrovství Èeské repu-
bliky, které poøádají Orientaèní sporty Brno na území
�Vala�ského království� v Rusavì v Hostýnských vr�ích,
mezi Zlínem, Vsetínem a Bystøicí pod Hostýnem. Oèekává
se i poèetná úèast závodníkù ze zahranièí, aby mohli tìsnì
pøed blí�ícím se Mistrovstvím svìta zkonfrontovat svoji
pøipravenost se závodníky z ÈR, kteøí patøí do té neju��í
svìtové �pièky. Pro reprezentanty, hlavnì pro kategorie
veteránské, je tento závod zapoèítáván jako poslední no-
minaèní a rozhodne, kdo bude na�i republiku zastupovat
na ji� zmiòovaném Mistrovství svìta, které se koná
v Tatrách na Slovensku, na místì, které známe a k nìmu�
máme srdeèný vztah.

V�ichni nominovaní závodníci, ale i realizaèní tým, by
urèitì chtìli minimálnì obhájit získané tituly a umístìní
z posledního MS 2000 v Èínì a ME 2001 ve Francii.
Dr�me palce.

Musím uvést pár informací z 3. Mistrovství Evropy
�ákù, které se uskuteènilo v èervnu v Bulharsku -
v Nessebaru. Nemohli jsme samozøejmì chybìt a na�e
mláde�nické nadìje jak v jednotlivcích, tak dru�stvech o
sobì daly vìdìt. V pásmu 144 MHz se umístil na 3.místì
Pavel Boro� z Nového Jièína, RK OK2KYZ, a v pásmu 3,5
MHz stejného výsledku dosáhl Adam Va�ura z Havíøova
z RK OK2KHF. Dru�stvo chlapcù získalo jednu støíbrnou a
jednu bronzovou medaili a dìvèata v dru�stvech dvakrát
bronz. I pøes nepøesné mapy a dal�í nestandardní okol-
nosti prùbìhu, na které nejsme zrovna zvyklí, je tento
výsledek velmi dobrý. Vedoucím výpravy byl OK1UMY.

Chtìl bych touto cestou informovat pøípadné zájemce -
rodièe radioamatéry, kteøí by chtìli ve svých QTH znovu
o�ivit tento krásný radioamatérský sport u svých ratolestí,
a� se ozvou a budeme se sna�it napomoci metodicky,
organizaènì a pøípadnì i materiálnì.

ü

Opravy - omluvy
U fotografií uveøejnìných na zadní stranì Radioama-
téra è. 3/02 bohu�el do�lo pøi pøepisování k pozmìnìní
jména autora snímkù, Petra Èlupného, OK1BNS. Tímto
se Petrovi omlouváme. 

U èlánku �50. let OK1KPB� v minulém èísle
Radioamatéra jsme omylem uvedli autora OK1ADW.
Autorem èlánku je ve skuteènosti Jaroslav Bro�ovský,
OK1AHI. Chyba vznikla na stranì redakce, velice se
obìma radioamatérùm omlouváme.
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Tísòová radioamatérská
slu�ba - TRASA

Petr Vozdecký, OK2VOP, vop@seznam.cz
Jednoznaèný zájem o dal�í rozvíjení my�lenky
projektu Tísòové radioamatérské slu�by
(TRASA), který radioamatéøi projevili na mezi-
národním setkání v Holicích, rozhodl o tom, �e
èlenové koordinaèního centra projektu budou
pokraèovat v jeho pøípravì a uvádìní do praxe.
Prezentace projektu TRASA se tam v sobotu zúèastnilo
ca 20 radioamatérù, nejvíce podnìtných pøipomínek a
aktivních zájemcù o úèast na budování tísòové slu�by
pak (jak u� to tak bývá) pøi�lo bezprostøednì po
prezentaci a pak i v prùbìhu celého dne. Jedním z tìch
nejdùle�itìj�ích poznatkù a kontaktù pak byl pøíjezd Jara
OM1II, který je hlavním iniciátorem uplatnìní identické
my�lenky na Slovensku (více viz ní�e).
RAMOS / TRASA
Snaha o�ivit my�lenku u�ití radioamatérských mo�ností
a schopností ve prospìch záchrany majetku, zdraví èi
�ivotù u� byla v èasopise Radioamatér prezentována.
Zku�enosti z dob nedávno i dávno minulých ukázaly, �e
prostor pro pou�ití amatérských prostøedkù k pomoci
v nouzi èi pøi odstraòování následkù pøírodních katastrof
existuje a ve vypjatých okam�icích je dokonce �ádoucí.
Jiné zku�enosti - tentokrát ze zahranièí - ukazují, �e ani
standardní komunikaèní technika a infrastruktura
zaèátku 21. století není pøipravena èelit takovým náhlým
událostem, které znenadání pøichystá pøíroda, nato� sám
èlovìk. Pøipravenost pøispìchat na pomoc s náhradní
technikou a zku�enostmi na pøinejmen�ím podobné
technologické i profesní úrovni se rovná pøipravenosti
pomoci ochránit majetky èi zdraví lidí. A to není málo.
Døívìj�í prezentování projektu bylo spojováno se zkrat-
kou RAMOS (Radioamatérská Mobilní Ochranná
Slu�ba), po celostátním setkání koordinátorù projektu
v polovinì prázdnin v Jihlavì do�lo k finální zmìnì na
název TRASA (Tísòová RadioAmatérská Slu�bA), který
daleko pøesnìji vystihuje cíle projektu.
Cíle projektu TRASA
Koordinátoøi projektu si pøed sebe postavili nemalý cíl,
jeho� dosa�ení nebude zdaleka jednoduché - vypraco-
vat a uvést do �ivota systém, postavený na schopnos-
tech konkrétních radioamatérù a jejich techniky, schop-
ný lokálnì doplnit èi zcela nahradit neúplnì funkèní èi
neexistující radiovou sí� - pokud je tato v daném místì a
èase jediným efektivním øe�ením spojení pøíslu�ných
odborných slo�ek pøi ochranì majetku èi osob. Proto se
dohodli rozdìlit �cestu k cíli� na nìkolik èástí. Mezi ty,
které jsou ji� za námi, byla i prezentace v Holicích.
Pokud by tam radioamatéøi projekt jednoznaènì odmítli,
jeho osud by byl zpeèetìn. Proto�e tomu ale bylo
naopak, èeká nás øada dal�ích dílèích krokù.

V souèasné dobì je nutné mj. získat pro tuto
my�lenku dostateèný poèet radioamatérù, kteøí by tvoøili
personální základnu projektu. K tomu slou�í napø. i tento
text, který by do budoucna nemìl být na stránkách
Radioamatéra posledním. Zájemcùm o bli��í informace
pak poslou�í i internetové stránky TRASA na
www.crk.cz/ramos (TNX ÈRK za poskytnutí prostoru na
klubovém serveru). Pro ka�dého, kdo by chtìl dostávat

elektronickou po�tou v�echny aktuální informace týka-
jící se projektu TRASA slou�í i e-mailová diskusní
skupina, do které se lze pøihlásit právì na zmínìných
stránkách. V tìchto dnech je v adresáøi e-mailové
diskuse ji� cca 60 OK HAMù. Sna�íme se zprovoznit
obdobu této konference i na PR - jde ale spí�e o tech-
nický problém propojení internetové a PR po�ty.

V jednotlivých krajích (èi oblastech) chceme vytvoøit
krajské (èi oblastní) týmy, které budou tvoøit páteø �èlen-
ské� základny TRASA. Cílem krajské (èi oblastní)
skupiny bude mj. udr�ování kontaktu s tamními úøady,
primárními a sekundárními slo�kami IZS a znalost vlast-
ních personálních mo�ností a technických schopností.

Jedním ze smìrù TRASA je zvý�it pravdìpodobnost
úspì�ného zásahu radioamatérù-jednotlivcù v pøípadì
krize èi nouze (v situaci, kdy za daných okolností je

pou�ití radioamatérského spojovacího prostøedku nej-
efektivnìj�ím øe�ením).

Analogickým smìrem je pak zvý�it promy�lenou
pøípravou efektivitu pou�ití radioamatérských prostøedkù
v pøípadì, kdy bude nutno nasadit nikoliv jednotlivce,
ale celý tým èi týmy (tzv. mobilní tým).

Dal�ím z krokù je tvorba tzv Terénního manuálu, co� je
nápad pøevzatý od amatérù z USA, kde ji� nìkolik
desetiletí funguje systém podobný projektu TRASA pod
názvem ARES. Terénní manuál dùslednì a podrobnì
popisuje v�echny kroky, které musí ka�dý �èlen� radio-
amatérského tísòového systému uèinit v pøípadì, kdy� se
úèastní nasazení mobilního týmu (co vzít, na co neza-
pomenout, èemu dát pøednost), obsahuje dlouhou øadu
praktických informací (volací znaky v rámci týmu, kmitoè-
ty pøevádìèù, pøípadnì kmitoèty profesionálních
slu�eb...), informace záchranáøského charakteru (nìkteré
zásady první pomoci), informace ochranného charakteru
(èíselné znaèení nebezpeèných látek, pou�ití rùzných typù
hasicích pøístrojù...), prostor pro aktuální mapu teritoria
nasazení, telefonní èísla, jména, kontakty atp...

Mezi èinnosti, které budou chtít koordinátoøi projek-
tu prosadit, budou i nìkteré cíle, oznaèené jako �pre-
ventivní programy� - napø. podpora rozvoje sítì APRS,
snaha o sjednocení kmitoètù a technologií pro
sekundární slo�ky IZS apod.
TRASA a povodnì 2002
V okam�iku, kdy Èechy postihla nièivá povodòová vlna,
existoval projekt TRASA pouze ve formì iniciativy, niko-
liv funkèního systému. Pøesto zareagoval.

Koordinaèní centrum projektu TRASA vstoupilo
okam�itì po vzniku druhé povodòové vlny v ji�ních
Èechách (cca tøi dny pøed tím, ne� do�lo k zatopení
Prahy) a poté i opakovanì do kontaktu s vytipovanými
slo�kami (mj. pra�ský magistrát, Èeský èervený køí�,
AAA - záchranný systém, ADRA - humanitární organi-
zace, apod.). Výsledkem bylo v podstatì v�dy stejné a
opakované sdìlení: �Dìkujeme, je to výborné �e jste

schopni udìlat to, co popisujete, víme o vás, poèítáme
s vámi, teï ale není situace, kdy bychom vás mohli
pou�ít, vyèkávejte, jak se nìkde objeví problém ve spo-
jení, hned se ozveme...�. Mj. byl tým projektu TRASA
pøipraven (na základì nìkterých signálù ze státní správy)
napø. na zaji�tìní operativního spojení mezi jednotlivými
narychlo zøízenými evakuaèními centry v Praze.

Koordinaèní centrum projektu TRASA zároveò vydalo
výzvu pro �irokou radioamatérskou veøejnost s tím, aby
se pøihlásili radioamatéøi, kteøí jsou schopni se pøipojit
k základnímu týmu a v pøípadì povolání operativnì
vyrazit do terénu. Navzdory velké vlnì emotivních
diskusí na pøevádìèích (o tom, �e �se nic nedìlá a dìlat
by se mìlo�), které této výzvì pøedcházely, pak mezi
pøihlá�enými chybìly pøedev�ím znaèky právì tìchto
diskutujících...

Koordinaèní centrum projektu TRASA dìkuje v�em
tìm, kteøí se na vý�e uvedenou výzvu pøihlásili a v�em,
kteøí pomohli se �íøením výzvy.

Velmi cenné informace si z povodní pøinesl mj.
Vladimír OK1CDA (koordinátor kontaktù se státní
správou), který mìl mo�nost sledovat vodní katastrofu
z roviny státní správy pøímo v Èeském Krumlovì, nebo
Petr OK2VOP (koordinátor informací), který sledoval
vývoj situace a øízení slo�ek IZS na ji�ní Moravì z roviny
médii.
Co do budoucna
Ka�dá podobná aktivita je postavena jen a jen na zájmu
a aktivitì jednotlivých jejích èlenù. Proto se i touto ces-
tou obracíme na jednotlivé radioamatéry v OK (i v OM),
aby v pøípadì zájmu kontaktovali nìkterého z koordiná-
torù, nebo aby se pro zaèátek �jen� pøihlásili do e-
mailové diskuse (www.crk.cz/ramos ).

To, jak bude TRASA vypadat a kam se bude ubírat její
vývoj, mù�e ovlivnit ka�dý z �èlenù�.

S èlánky na téma TRASA byste se mìli setkávat na
stránkách Radioamatéra i v budoucnu.
Iniciativa v OM
V OM o�ila takøka identická iniciativa díky Jarovi OM1II.
Kromì jiného je velmi pøíjemné zji�tìní, �e øadu krokù
bychom mohli èinit s kolegy z OM spoleènì a zvý�it tak
poèet zainteresovaných a aktivních úèastníkù systému.
Pro radioamatéry, jak se stále ukazuje, �ádné státní
hranice neexistují.

Aè ve vìt�inì vìcí vychází Jaro z na�ich zku�eností.
Setkává se s takøka identickými reakcemi státních úøed-
níkù i radioamatérù. Také oni si uvìdomují, �e pokud by
se (nedejbo�e) stalo a spojový systém státní infrastruk-
tury tøeba jen lokálnì zhavaroval, jiný zálo�ní neexistuje.
K jeho náhradì je systém radioamatérský patrnì jediný
reálnì mo�ný. K vyslovení podobného závìru nahlas
(by� neoficiálnì) mají státní úøedníci i odborníci v OK i
v OM je�tì trochu daleko. A tak jediným a dosud
osamoceným skuteènì zásadním prohlá�ením zùstává
vìta pøedsedy Èeského telekomunikaèního úøadu ing.
Davida Stádníka po povodních 1997: �Nutno uznat, �e
vedle øady profesionálních státních spojových sítí, je� se
potýkaly s problémy, pracovaly nasazené radio-
amatérské prostøedky jako jediné trvale.�
Petr OK2VOP, koordinátor informaci
e-mail: ok2vop@qsl.net
PR: OK2VOP @ OK0NAG.#BOH.CZE.EU
tel. 602 771 666

ü
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Chtìl bych Vám vyprávìt pøíbìh skupiny mladých lidí
z podorlicka, která pøes mnohá úskalí vybudovala tábor
na Králickém Snì�níku s vysílacím zázemím.

Jako ka�dý zaèátek, lze i zaèátek této akce nalézt kdesi
hluboko na zaèátku roku v útulném teple domova, kde
jsme plánovali akce na budoucí rok. Pøemý�leli jsme,
odkud by bylo mo�né vysílat pøi Polním dnu a výbìr to
byl vìru nesnadný. Kvalitní kóty jsou dobøe obsazovány
a o hor�í není moc zájem. Potom existuje skupina
dobrých kót, které kladou vy��í nároky na organizaci a
dopravu. Není na nich k dispozici elektrická pøípojka,
nejsou dobøe pøístupné nebo je nesnadné získat povo-
lení ke vstupu. Jednou z tìchto problematických kót je
také Králický Snì�ník, který le�í na hranicích s Polskem
v nadmoøské vý�ce 1424 metrù v oblasti Jeseníkù.
Výsledky rùzných týmù v minulosti nìkolikrát prokázaly
kvalitu tohoto místa.

Nezbytnou podmínkou pro na�í expedici bylo získání
povolení ke vstupu. To bylo nutné vyøídit nìkolik mìsícù
pøedem na ministerstvu �ivotního prostøedí, proto�e
oblast se nachází v Národním parku Králický Snì�ník.
Souèasnì s tím jsme zaèali pøipravovat dva nové
dvanáctimetrové sto�áry. Jejich výroba zabrala desítky
hodin práce, shánìní materiálu a vhodných technologií
pro výrobu. Napøíklad zasouvání trubek do sebe jsme
vyøe�ili zmìnou prùmìru trubek na speciálním lisu.
Výrobu sto�áru mìl na starosti Milo�, OK1TMI. Anténní
systém a sluèovaèe pro pásma 144 a 432 MHz nám
dodala firma Antény Zach Bradlec. Anténu pro pásmo
1296 MHz nám vyrobil Marek OK2DL. Koaxiální kabely
jsme pou�ili typu LCF a Aircom. Pøedzesilovaèe a modul
UX910 pro IC910 nám dodal Míla OK1VUM. Konektory
pou�íváme od firmy Rosenberger.

Dva mìsíce pøed závodem podnikáme výzkumnou
výpravu do Horní Moravy. Domlouváme na lesní správì
ubytování na Snì�né chatì a odvoz materiálu terénním
autem. Na horské slu�bì domlouváme termín akce a
kontakty pro pøípad nouze. Musím pochválit velmi
vstøícné jednání, se kterým jsme se setkali. Králický
Snì�ník byl zaèátkem kvìtna je�tì místy pokrytý snìhem
a foukal svì�í vítr.

Pøi posledním provozním aktivu pøed Polním dnem
jsme otestovali vybavení. V�e vypadalo velmi slibnì.
Pøipravili jsme seznam materiálu, jeho rozmístnìní do
dvou aut, jednoho pøívìsu a na dva støe�ní nosièe.
Pøívìs jsme sehnali dostateènì velký, aby se do nìj
ve�la i ofsetová parabola 1,2 m. Kromì ní jsme do nìj
potom nalo�ili také dvì elektrocentrály, sto�ár 9 metrù
dlouhý a mno�ství dal�ího vybavení.

Týden pøed závodem jsme mìli akci ji� dosti
pøipravenou a mláde� byla v pohotovosti v neuvìøitelné
kompletní sestavì. Musím øíci, �e takové nasazení je
radost vidìt. Trochu nám dìlala vrásky doprava, proto�e
jsme vìdìli, �e do dvou aut se nevejdeme. Pomohl nám
s tím velmi ochotnì tatínek Ondry, pan Calda, který ne-
zi�tnì vzal vlastní auto a také psa, který nám dìlal
spoleènost.

Pro akci jsme mìli zapùjèené velké stany
z pùjèovny Yetti sport v Pardubicích. Máme s touto
pùjèovnou výborné zku�enosti i z pøede�lých akcí. Lze
zde pùjèit také kempinkové stolky nebo rùzné
sportovní vybavení.

V pátek pøed odjezdem byly ji� nervy napnuté
k prasknutí. Nejprve pøi výrobì konektoru k náhlavní
soupravì se málem znièil transceiver a poté jsme nebyli
schopni nastartovat jednu elektrocentrálu. Pomohla a�
výmìna s doplnìním oleje a vyèi�tìní zapalovací cívky.
Nakládali jsme obì auta a� do tmy.

V sobotu ráno jsme mìli sraz o sedmé u Caldových.
Celkem bez problémù se scházíme, zkontrolujeme
vybavení a odjí�díme do Ústí nad Orlicí pro nejmlad�ího
závodníka Martina. Do Horní Moravy pøijí�díme krátce
pøed devátou, na kdy máme také domluvenu dal�í
dopravu nahoru k chatì. Ne� jsme stihli vybalit vìci z aut
a polepit parabolu klubovým nápisem, pøijela terénní
Avie. Zaplnili jsme ji vybavením a èástí týmu. Druhá èást
jela terénní Octávií. Po pøíjezdu k chatì na nás èekala
pohranièní policie, která zkontrolovala na�e povolení a
popøála nám hodnì úspìchù v akci.

Zaèali jsme vybalovat vybavení a pøipravovat èásti
urèené pro první výstup. Postup jsme mìli ji�
promy�lený tak, aby na vrcholu mohla zùstat malá
skupinka, která ihned zaène budovat pracovi�tì.
Vyná�ení vìcí velmi urychlila Zdena, která rozdávala
vybavení kolemjdoucím turistùm, kteøí nám ochotnì v�e
donesli a� na vrchol. Chtìli bychom jim za to upøímnì
podìkovat. Mnì osobnì a panu Caldovi v závìreèném
stoupání na vrchol s elektrocentrálou velmi pomohla
dvojice mladíkù - centrála byla v té chvíli byla opravdu
tì�ká. Pøevý�ení od Snì�né chaty na vrchol je 200
metrù, bez zátì�e to je mo�né ujít za pùl hodiny. Se
sadou �elezných kotev a náøadí v batohu a elektrocen-
trálou v ruce se to �lo dvì hodiny.

Na vrcholu byl èilý ruch, pøedev�ím z polské strany.
Mno�ství lidí bylo zvìdavých, co se chystá, proto�e jsme
zaèali sestavovat duralové sto�áry, anténní systémy,
vymìøovat kotvy a stavìt dva stany. Práce nám �la dobøe
od ruky, antény výbornì ladily a v podveèer jsme mìli
v�e hotové. Velký problém bylo rozhodnout, kdo bude
nocovat na vrcholu a kdo na chatì, proto�e vrchol si
vybrali témìø v�ichni.

V prùbìhu veèera se zvedl vítr a na zbytcích polské
rozhledny se dalo skoro létat - nebo alespoò za�ít ten
pocit, pokud jste se polo�ili pøedklonem do vìtru. Vítr
bìhem noci dále sílil a stany mohutnì lomozily celou
noc. Ráno pøineslo vysokou mírnou oblaènost, na
západním obzoru byla patrná ve velké vzdálenosti blí�ící
se fronta. Vítr byl stále silný od jihu. Pøed polednem vítr
mírnì polevil, viditelnost byla nìkolik desítek kilometrù.

V sobotu dopoledne jsme také pøipravili rozvrh pro
závod. Týmy si závodníci vybrali sami a èas na jed-
notlivých pracovi�tích byl mezi závodníky rovnomìrnì

rozdìlen po dvaceti minutách. Jednotliví operátoøi se
v tìchto intervalech støídali a mìli k sobì jednoho
pomocníka. Novì pøíchozí se nejprve stal na dvacet
minut pomocníkem, aby byl dobøe seznámen s probíha-
jícím závodem, a poté se stal hlavním operátorem. Tím
jsme chtìli dát vyrovnané �ance v�em devíti operá-
torùm.

Vlastní závod byl opravdu tuhý zápas o ka�dou stani-
ci a bylo vidìt, jaké nad�ení vyvolává ka�dá získaná
vzdálenìj�í stanice. V�ichni operátoøi volali výzvu
v angliètinì, aby mìli právì oni to �tìstí a zavolal je
jejich DX. Dobrá kóta a kvalitní vybavení pøineslo v�em
závodníkùm nevýslovnou radost ze závodìní. Navzájem
se v�ichni hecovali a i ti, co zrovna nevysílali, byli stále
nalepení u vysílaèek a poslouchali, co se právì na
pásmu dìje.

Velkým pøekvapením pro na�e závodníky bylo pásmo
432 MHz, které je z na�eho domácího QTH dosti prázd-
né. Z Králického Snì�níku se toto pásmo jeví jako
promìnìné zázraèným proutkem a spojení pøibývají
jedno za druhým. 
Sestava týmu OK1KHQ Králický Snì�ník pro
Polní den 2002:
Vedoucí operátor Jaroslav Meduna, OK1DUO
Tajemník Milo� Sviták, OK1TMI
Hospodáøka Zdenka Svitáková
Zdravotnice Lenka Petrù, OK1TUO
Operátoøi Ondøej Calda, Lucie Stráníková, Pavel Stráník,
Filip Karpí�ek, Vojtìch Novotný, Lubo� Svoboda, Martin
Vyèítal, Pavel Ne�por a Stanislav Ko��ál
Vybavení: Tranceivery ICOM IC746 a IC910, pøedze-
silovaèe AG35 a AG1200; antény 12 elementù DL6WU
pro 144 MHz, 2x19 elementù pro 432 MHz a 1,2 metrù
ofsetová parabola pro 1296 MHz
Výsledky
Pásmo 144 MHz: 117 spojení, 5 DXCC, celkem 15 587 b.
Pásmo 432 MHz: 61 spojení, 3 DXCC, celkem 9 938 b.

Dal�í podrobnosti a aktuální informace o na�ich
aktivitách naleznete na na�í adrese
http://ok1khq.vysokemyto.cz

Na závìr bychom rádi podìkovali Ministerstvu �ivot-
ního prostøedí a firmám C.O.P., Jaroslav Ptáèek
SW+HW, Conel a Vysokomýtská slévárna za ochotu,
pochopení a podporu na�í èinnosti.

Nasly�enou na pásmu se tì�í tým OK1KHQ.
ü

Polní den mláde�e OK1KHQ - Králický Snì�ník
Jaroslav Meduna,OK1DUO, jaroslav_meduna@conel.cz
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ME �ákù do 15 letv ROB Bulharsko 
10.-14. 6. 2002 - jedno støíbroa pìt bronzù, 2. místo mezistáty!

Vlasta Vlachová, OK1VFU, Oddíl ROB Cheb
Tøetí Mistrovství Evropy �ákù v ROB se letos
konalo v bulharském Nessebaru v první polo-
vinì èervna. Asociace ROB ÈR vyslala na tuto
vrcholovou �ákovskou soutì� 4 chlapce a 4
dívky do patnácti let. Po osmi závodech se
nominovali: Adam Va�ura (Havíøov), Jakub
Leinweber (Cheb), Pavel Boro� (Nový Jièín),
Radek Hamák (Bílovice), Katka Èervinková
(Liberec), Martina Adlerová (Praha), Tereza
Samková (Cheb) a Tereza Skládanková
(Bílovice). Náhradníky byli Marek Mysliveèek
(Praha) a Zuzana Mareèková (Bílovice) Výpravu
doplòovali trenéøi Mirek a Vlasta Vlachovi
(Cheb).

Letecká pøeprava z Prahy do Sofie trvala
krátkou dobu, s èasovým posunem necelé 3
hodiny, ov�em potom nás èekala cesta auto-
busem pøes celé Bulharsko na pobøe�í Èerného
moøe do Nessebaru. Pøed pùlnocí jsme uby-
továni v hotelu Pelikan.

Ráno nás èeká trénink v obou pásmech,
bìhá se v píseèných dunách, antény jsou -
zejména na 2 m - docela nízko. V 16.30 se
øadíme pøed hotelem a v èele v�ech státù
pochodujeme z Nového Nessebaru do his-
torické èásti Starého Nessebaru. Následuje asi
hodinová prohlídka chrámù a kostelù. Obloha
se postupnì zatáhla a tak je slavnostní zahájení
a vztyèení státní vlajky doprovázeno blesky.
Celkem se sjelo 43 závodníkù z 8 státù:
Nìmecka, Polska, Èeské republiky, Maïarska,
Ruska, Kazachstánu, Jugoslávie a Bulharska.
Po zahájení se vracíme do hotelu, tedy spí�e
prcháme pøed dnes ji� ètvrtou bouøkou. Na
informaèní tabuli se objevily jiné frekvence
majákù, ne� byly pùvodnì v propozicích. Po
odzkou�ení máme problém: maják nejde naladit
na ètyøech osmdesátkových pøijímaèích a na
jednom dvoumetrovém. Veèer se podaøilo
témìø v�echny pøijímaèe pøeladit.

Ráno v 7 hodin odjí�dí autobus na start
dvoumetru. Sledujeme ukazatele a odhadu-
jeme, kam jedeme. Stavíme ve vsi Banja.
Zabahnìný poøadatel si prohlédl na�i obuv a
pravil: �Plocho, oèeò plocho.� Terén je prý po
vèerej�ím de�ti tak bahnitý, �e se tam
v sandálech nedostaneme. Pøezouváme se do bì�eck-
ého a putujeme témìø kilometr koòskými pastvi-nami
plnými bláta na start. Koridory vyvádí závodníky pøesnì
na kontrolu, kterou daná kategorie nehledá. Trochu
pøekvapivé, ale tìch pøekvapení je víc. Tøeba to, �e bílá
místa na mapì jsou sice prùchodná, ale s maèetou by to
bylo pohodlnìj�í. Jsou tam toti� místy asi 50 cm vysoké
trnité keøe. No a prolézat hustníky zelené barvy prostì
nejde vùbec. Znaèení cesta platí pro pì�inky, které se
leckdy nedají ani postøehnout. Poøadatelé se omlouvají,

ale v blátì uvízlo i auto �start -
cíl�, tak�e prosí trenéry, aby si
hodili batohy s vìcmi na záda
a donesli je na cíl. To je�tì
nevíme, �e nás èeká kilometr
lezení plánìmi, ètyøi brodìní
potoka a bahnitý 500 m
dlouhý cílový koridor do
kopce. Aèkoli jsme do cíle
dorazili témìø po dvou hodi-
nách od startu prvního, moc
závodníkù tu je�tì není. Kuba a
Ká�a k na�í radosti u� dobìhli.
Kuba dokonce s pìti kontrola-
mi, proto�e si vèas neuvì-
domil, �e nábìhovou trojku
nemá hledat. Pøi dobìhu
Adama jásáme, jedna medaile
je u� jistá. Pavel vybíhal pøed-
poslední a po jeho dobìhu je
jasné, �e i on má medaili.
Pøedèasnì jsme se radovali, �e
to vy�lo i na dal�í medaili pro
dru�stva klukù, ale po
spoèítání jsme zklamáni.
Chybí minuta. Trochu se
bojíme o Terezy, které dlouho
nebì�í. Nakonec jedna dobíhá
bez kontroly, stejnì jako
Martina, druhá Terka sice se
v�emi, bohu�el 5 minut po
limitu. Ale po prvním dnu to
nebylo tak zlé, máme støíbro a
dva bronzy a mezi státy jsme
zatím druzí.

Zase vyjí�díme ráno v 7
hodin a opìt do stejné ves-
nice. Start je tentokrát z druhé
strany a cíl kousek pod vèerej-
�ím dvoumetrovým, u potoka.
U� od rána je vedro k padnutí.
Koridory vedou nahoru do
kopce, tøi kontroly jsou v lajnì
okolo cesty na høebenu, jedna
v hlubokém kaòonu pod
úrovní okolního terénu, jedna
v údolí pøed cílem. Podle
prùbì�ných èasù na kon-
trolách to vypadá super, první
TX dìlají ve skvìlém èase
Kuba, Adam, Martin i Terezy.
Ale pak se zaèínají propadat a
u� to tak dobøe nevypadá. Po
dobìhu si v�ichni stì�ují, �e
pìtka byla slabá nebo �e ji
nesly�eli vùbec. Byla v rokli a
anténa nata�ená po její témìø

kolmé stìnì. Ze v�ech závodníkù ji berou v poøadí jen
dva, ostatní se pro ni vracejí, nìkteøí a� od cílové kon-
troly. Pavel a Radek jdou zase na konci startovky, Radek
dobíhá jako poslední ze v�ech a my u� víme, �e medaile
jsou zase tøi: dvakrát bronz dru�stev a Adam bronz v jed-
notlivcích. Mezi státy zùstáváme druzí za Ruskem.

Vyhlá�ení je a� od 18 hodin, nejlep�í získávají krásné
medaile, diplomy a ceny. Cena èeká i na nejmlad�í
závodnici a závodníka �ampionátu, mezi nì patøí na�e
Tereza Skládanková. Nejúspì�nìj�í tøi státy získávají

poháry. Následuje velké fotografování a pak se pøesou-
váme do amfiteátru na mezinárodní folklorní dìtskou
pøehlídku �Slunce - radost - krása�. V hotelu je pro nás
pak pøipraven tradièní hamfest a diskotéka. Na�i si
nejlépe rozumìjí s Maïary, navazují pøátelství a mìní
trika, dárky a cedule s názvy zemí.

Budíèek je v pìt hodin, u nás doma jsou teprve ètyøi.
Po snídani jedeme autobusem do Sofie. Letadlo má opìt
pùl hodiny zpo�dìní, ale u� jsme si zvykli. Sedadla
máme tentokrát vedle sebe, ne jako minule, kdy jsme
sedìli mezi anglickým zájezdem. Na leti�ti v Ruzyni èeká
pár fanou�kù, rodièù a �ampus. Plníme pohár a ten
k velké radosti dìtí koluje. Pavel se hned nabízí, �e by to
dorazil�

Celková bilance je tedy jedna støíbrná, pìt bron-
zových a støíbro v hodnocení státù. Oproti loòsku docela
slu�né. Mimo nás a Rusù na stupnì vítìzù nikdo
nedosáhl.

ü

Netradièní prázdniny
Franti�ek Lupaè OK2LF, flupac@quick.cz

Prázdninových táborù s radioamatérskou èi radiotech-
nickou tematikou v na�í republice není a� tak mnoho.
S velkou peèlivostí jej v�dy ka�dé prázdniny chystají
v Domì dìtí a mláde�e v Olomouci, a to nejen pro své
èleny. V budoucích letech pøiberou i dal�í zájemce.

Obec Zdobnice v Orlických horách a v ní penzion
Pod nebem jim letos pøipravily mimo vynikajícího
prostøedí a více ne� dobrého bydla také deset nád-
herných sluneèných dní. Tìm se také dokonale pøizpù-
sobil táborový program. K pájkám, mìøícím pøístrojùm,
ti�tìným spojùm a souèástkám se také prozíravì
pøibalila horská kola.

A tak po ranní tro�e teorie a stavbì nìkteré z dvanác-
ti pøipravených stavebnic se po obìdì vyrazilo v sedlech
kol za poznáváním okolí. Pevnost Hanièka - opevnìní
z I. Republiky i �novodobé�, jindy zase høebenovka na
Velkou De�tnou, pak do De�tné a Rokytnice v O.
Horách. Vrcholem pak byl celý den strávený na kolech
za poznáním historie v Kunvaldì a techniky na pøehradì
i elektrárnì vodní nádr�e Pastviny.

A� nikdo neøíká, �e radioamatéøi jen sedí v dýmu kala-
funy. V�ichni táborníci ujeli kolem 250 km, u�li ke 30
km, uèili se práci s mapou, støíleli ze vzduchovky,
slaòovali, uzlovali a do�lo i na borùvky. Houby v�ak
nerostly.

A proto�e to skuteènì byli radioamatéøi, postavili ve
zbývajících chvílích kolem 60 výrobkù (modemy k pake-
tu, èítaèe do 1,3 GHz, rozhodovátka, vf mikrofony aj.). Pøi
závìreèném zhodnocení se i zapotili pøi jejich obhajobì.

Zúèastnili se také provozního aktivu na VKV pod
znaèkou OK2KWX. Tato znaèka se objevila i na krátkých
vlnách a také na digitálních modech. Provoz jim ukazo-
vali vedoucí (OK2PTP, MCT, MTM, VNK, LF). Z dotazù
bylo mo�no usuzovat, �e se budou brzy pokou�et uspìt
pøi zkou�kách na vlastní koncesi.

Slova organizátora tohoto tábora Karla Vrtìla
OK2VNJ, pronesená pøi závìreèném táboráku, jen
podtrhla pøátelský duch, který tento netradièní tábor
provázel, a ochotu k poznávání nových neznámých
stránek �ivota, a to nejen technických.

Obrázky viz obálka.
ü

Výsledky - pásmo 144MHz
D15
1. Elena Jefimova RUS-A
2. Ludmila Dedenkova RUS-A
3. Alexandra Fisenko RUS-A
5. Katka Èervinková CZE-A
11. Martina Adlerová CZE-A
13. Tereza Skládanková CZE-B
PL Tereza Samková CZE-B
Dru�stva:
1. RUS-A
2. RUS-B
3. CZE-A
CZE-B nehodnoceno
M15
1. Alexandr Uliyanov RUS-A
2. Konstantin Bistriakov RUS-A
3. Pavel Boro� CZE-B
4. Adam Va�ura CZE-A
6. Jakub Leinweber CZE-A
8. Radek Hamák CZE-B
Dru�stva:
1. RUS-A
2. CZE-A
3. RUS-B
4. CZE-B
Výsledky - pásmo 3,5MHz
D15
1. Elena Efimova RUS-A
2. Ludmila Pukalova RUS-B
3. Ludmila Dedenkova RUS-A
4. Martina Adlerová CZE-A
7. Katka Èervinková CZE-A
9. Tereza Samková CZE-B
14. Tereza Skládanková CZE-B
Dru�stva:
1. RUS-B
2. RUS-A
3. CZE-A
5. CZE-B
M15
1. Konstantin Bistriakov RUS-A
2. Denis Zinovski RUS-B
3. Adam Va�ura CZE-A
8. Jakub Leinweber CZE-A
12. Pavel Boro� CZE-B
16. Radek Hamák CZE-B
Dru�stva:
1. RUS-B
2. RUS-A
3. CZE-A
6. CZE-B
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Proè digitální øeè?
Zdá se, �e v souèasnosti smìøují komunikaèní systémy
k digitalizaci v�ude, kde to jen lze. Proè je tomu tak a co
je �patného na zavedených analogových technologiích?

Lze øíci, �e nic; analogové technologie stále pøed-
stavují pøímou metodu pro vysílání a dokonalou repro-
dukci øeèových signálù. Komunikaèní kanály - dráhy,
kterými se radiové signály �íøí, mají ale daleko do
dokonalosti, a to je hlavním dùvodem pro nástup digi-
tální hlasové komunikace.

Digitální módy nabízejí oproti analogovým urèité
výhody. Nejpodstatnìj�í je ta, �e digitální detektory jsou
schopny výraznì jednoznaèného rozhodování. Je
v zásadì jednodu��í rozhodnout, zda pøijímaný signál
pøedstavuje logickou nulu èi jednièku, ne� stanovit
pøesnì, jaké analogové napìtí signál reprezentuje.
S urèitými omezeními tato úvaha platí i v praxi.

Dal�í velkou výhodou digitálních módù je to, �e
chyby pøi pøenosu lze pomìrnì jednodu�e detekovat a
opravit. Vyvinuté principy kódování vykazují velmi
solidní úèinnost i pøi pøenosu prostøedím, které je  pro
�íøení signálu ��patné�.

Koneènì zpracování digitálních signálù vyu�ívá nì-
které pokroèilé techniky, které by byly pøi nasazení na
analogové signály neúnosnì slo�ité. Úèinnost tìchto
metod je pøitom taková, �e jí jinak není mo�no dosáh-
nout.

Uvedené výhody se v mnoha pøípadech projevují tak
výraznì, �e analogové vysílání je nahrazováno vysíláním
digitálním. V komerèní oblasti to ukazuje napø. digitální
televize s vysokým rozli�ením (DTV) nebo mobilní tele-
fonní sítì. Boom transceiverù vyu�ívajících technologie
DSP je zøetelnou ukázkou toho, èeho je mo�no dosáh-
nout digitálním zpracováním signálù; na tomto místì ale
pova�uji za nutné rozebrat, jak lze analogové signály -
speciálnì øeèové - vysílat a pøijímat v digitálním formá-
tu. Ohlédnutí do historie digitálních øeèových módù
napoví dost o tom proè a jak.
Struèná historie digitálních hlasových módù
Veøejné komutované telefonní sítì, pøedstavující komu-
nikaèní prostøedí, ke kterému má pøístup vìt�ina lidí, �ly
digitální cestou ji� pøed dlouhou dobou. Aby u tìchto sítí
v rozlehlých oblastech byla zaruèena co nejlep�í èin-
nost, je nutné do komunikaèní cesty zaøadit mnoho
opakovaèù a spínaèù. Analogové zesilovaèe, opakovaèe
a spínaèe zavádìjí �um; proto by bylo pøi spojení na
velké vzdálenosti obtí�né zaruèit pøijatelný pomìr
signál/�um. Naproti tomu digitální signály pøijímané
opakovaèem nebo zesilovaèem lze èistì detekovat a dále
opìt vysílat nezkreslenou kopii pùvodního signálu, ke
které není pøidán �ádný �um. Digitální metody byly proto
ve veøejných telefonních sítích zavádìny u� v období
druhé svìtové války.

Prvním úkolem pøi tomto procesu bylo rozhodnout
o zpùsobu pøevedení analogového øeèového signálu do
digitální formy. Zaøízení, která vykonávala tuto èinnost,
jsou známa pod názvem analogovì-digitální konvertory

(ADC). Vlastní proces je zalo�en na vzorkování. Z analo-
gového signálu jsou v pravidelných èasových odstu-
pech odebírány vzorky a výsledkem je posloupnost
èísel, které reprezentují hodnoty analogového napìtí
v tìchto diskrétních èasových okam�icích. Ka�dý takový
vzorek je pøemìnìn na binární èíslo, úmìrné hodnotì
napìtí. Abychom získali co nejpøesnìj�í reprezentaci
pùvodního signálu, musíme bìhem jedné vteøiny ode-
brat vzorkù mnoho, tak�e napìtí mezi nimi se pøíli�
nemìní - viz obr. 1. Poèet hodnot napìtí, které lze takto
vyjádøit, je urèen poètem binárních èíslic neboli bitù,
které mù�eme zpracovávat. Máme-li napø. k dispozici 8
bitù, mù�eme rozli�it 28, tedy 256 úrovní napìtí.

Jednou z prvních vìcí zji�tìných pøi takovém sché-
matu je to, �e dokud je k dispozici jen 256 úrovní,
nemù�e binární èíslo vybrané v èase nìjakého vzorku
vyjadøovat pøesnì aktuální hodnotu analogového napìtí;
mù�e se jí jen blí�it. Pro velké signály mohou vznikat jak
kladné, tak i záporné chyby a ty mohou být v urèitých
mezích jak velké, tak malé. Tyto chyby zavádìjí do
vzorkovaného signálu tzv. kvantizaèní �um, který

omezuje celkový rozsah amplitudy signálu, tzv. dyna-
mický rozsah.

Konstruktéøi zjistili, �e pou�ijí-li pro men�í signály
více bitù a pro vìt�í signály bitù ménì, lze dosáhnout
zvìt�ení dynamického rozsahu. Takový systém,
pou�ívaný dnes v severní Americe a v Japonsku, se
nazývá kódování podle pravidla m; zpùsobuje pøesnì
uvedený efekt a znaènì zvy�uje dynamický rozsah [1].
Hlavním výsledkem je to, �e pomìr signál/�um se zhor�í
jen málo. V jiných zemích se pou�ívá kódování podle
tzv. A-pravidla, které je mírnì odli�né.

Rychlost vzorkování musí být nejménì dvojnásobná
oproti �íøce pásma vzorkovaného signálu [2]. Telefonní
spoleènosti rozhodly, �e pro dobrý pøenos øeèi postaèu-
je �íøka pásma 3 kHz a rychlost vzorkování tedy byla
zvolena 8000 vzorkù za sekundu. Má-li ka�dý vzorek 8
bitù, bude rychlost pøenosu 8 x 8000 = 64000 bitù/s
(bps). Takový systém poskytuje signál tzv. spolehlivé
kvality, který zachovává vìt�inu dùle�itých charakteristik
hlasu hovoøící osoby.

Americký vesmírný program vy�adoval rovnì�
hlasovou komunikaci a NASA rovnì� zkoumala vlast-
nosti rùzných digitálních módù. V �edesátých letech
konstruktéøi zjistili, �e urèitá digitální kódovací schéma-
ta poskytují pøi pou�ití spojitì vysílaného digitálního
signálu mo�nost urèit dobu, potøebnou k probìhnutí
signálu mezi vysílaèem a pøijímaèem, tedy urèit
vzdálenost mezi nimi. Bylo rovnì� ovìøeno, �e silné
omezení signálu lidské øeèi na pravoúhlý prùbìh (clip-
ping) zvy�uje komunikaèní úèinnost. Oøezaný øeèový
signál je podobný digitálnímu prùbìh, tak�e je mo�no

Jak jsem sly�et?
Taková otázka vypadá nevinnì a je snadné sklouznout do netechnických pojmù jako �chraptivì� nebo �vøele�.
Pokud ale chceme poskytnout seriózní hodnocení, je tøeba se tomuto problému vìnovat hloubìji. Pro hodno-
cení kvality øeèi pro vìdecké úèely je nezbytný jednotný systém, který urèitým zpùsobem standardizuje subjek-
tivní hodnocení.

Vnímaná kvalita øeèi je ovlivòována �irokou paletou faktorù, zahrnujících amplitudové a kmitoètové zkreslení,
ozvìny a �um. Jakákoli zhor�ení pøirozené kvality øeèi zvy�uje potøebu úsilí posluchaèe, které musí vynalo�it
pro porozumìní tomu, co bylo øeèeno. Pro zøejmì naru�ené signály se potí�e posluchaèe pøi vnímání øeèi
vyjadøují následující lineární stupnicí:

hodnocení kvalita naru�ení
5 vynikající nepostøehnutelné
4 dobrá postøehnutelné, ale nepøeká�ející
3 slu�ná lehce obtì�ující
2 bídná obtì�ující
1 �patná velmi obtì�ující
0 nepou�itelná úplné
Není nutné hodnotit jen celými èísly, lze pou�ít napø. 3,5. Hodnocení stupnìm 3,0 je obecnì bráno za

dostateènì kvalitní ve smyslu �dosti dobré k tomu, aby komunikace byla pova�ována za platnou, funkèní�,
U�ivatelé digitální hlasové slu�by mohou obecnì tolerovat stupeò ponìkud hor�í ne� tøi, pokud mohou vyu�ívat
jiné výhody navíc, napø. souèasný pøenos hlasu a dat.

Vyhodnocování hlasových systémù lze provádìt na úrovni statistických testù, v koneèné fázi je ale
nejdùle�itìj�í vyhodnocení posluchaèem. Systémù pro hodnocení existuje mnoho a lze je dobøe porovnávat.
Stupnice hodnocení odpovídá velmi dobøe hodnotì èitelnosti, udávané v reportech pøi spojení.

Porovnávání je v�dy souèástí nìjaké subjektivní analýzy, je ale nezbytné k tomu, aby byly odstranìny jakékoli
pochybnosti o vyhodnocování kvality pøená�eného hlasu. Nejèastìji posluchaè ve sluchátkách poslouchá pos-
tupnì dva akustické vzorky, ani� je pøedem informován o tom, který z nich je testován. Výsledky mnohonásob-
ných opakování takových testù s mnoha posluchaèi pak po zprùmìrování vylouèí pøípadné odchylky indi-
viduálních schopností jednotlivých posluchaèù. U digitálních hlasových systémù lze pak výsledky korelovat s
hodnocením datových chyb na komunikaèní úrovni. Tak lze kvantifikovat úèinnost s ohledem na vlastnosti
pøenosového prostøedí, pokud se projevuje velká úroveò pøirozených nebo s lidskou èinností souvisejících
�umù.

Digitální hlas - budoucí nový mód?
Èlánek Digital Voice: The Next New Mode?, autor Doug Smith, KF6DX, pøelo�il Jiøí �kácha, OK1DMU

Zájem o digitální hlasové systémy roste. Mají své místo i v amatérském rádiu? Podívejme se na
struèný pøehled tìchto technologií.
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jej pou�ít bez dal�ích úprav. V kombinaci s kódováním
umo�òujícím stanovit vzdálenost a vytváøejícím proud
jednotlivých digitálních bitù tak vznikla mo�nost signál
vyu�ít jak pro hlasovou komunikaci, tak i pro získání
údaje o vzdálenosti.

Takový systém pou�ila NASA v programu Apollo [3].
Je velmi výkonný, ale v porovnání s dne�ními standardy
je tøeba si uvìdomovat, �e tenkrát je�tì LED displeje
nebyly dokonalé a odeèítání digitálních údajù na palubì
kosmické lodi se dìlo z výbojkových zobrazovaèù. Od té
doby byly vyvinuty dal�í sofistikovanìj�í módy a nìkteré
byly známy u� z období pøed nástupem kosmické éry.

Tìsnì po druhé svìtové válce výzkumníci vyvinuli
kódování známé jako modulace delta (DM). Pøi tomto
zpùsobu kódování je vysílána binární jednièka, kdy�
analogové napìtí vzrùstá a binární nula, pokud klesá -
viz obr. 2. S ka�dým bitem je pak spojena pevná hodno-
ta zmìny analogového napìtí, tak�e v pøijímaèi lze ana-
logový prùbìh signálu rekonstruovat integrací. Je to
velmi jednoduchý systém a pracuje pøimìøenì dobøe,
ale má jeden podstatný problém: nemù�e reprezentovat
analogové prùbìhy, jejich� strmost je vìt�í, ne� maxi-
mální hodnota napìtí na jeden bit.V sedmdesátých
letech bylo toto omezení pøekonáno tím, �e pokud se
v øadì za sebou objevilo více jednièek nebo nul, zaèal
být poèítán vìt�í sklon prùbìhu napìtí [4]. Takové sys-
témy, nazývané modulací delta se spojitì promìnným
sklonem (CVSD) umo�òovaly dobrou telefonní kvalitu
zvuku pøi podstatnì men�í rychlosti vzorkování, ne�
která byla pou�ívána v telefonní síti, a pøitom byly odol-
nìj�í vùèi chybám v øetìzci bitù. Maximální dosahovaná
hodnota signál/�um nebyla ale obecnì tak dobrá, jako
v telefonu.

Urèitého úspìchu dosáhly i jiné soustavy, tøeba
adaptivní diferenciální pulsní kódová modulace
(ADPCM) [5].

V prùbìhu uplynulých tøiceti let bylo rozpracováno
mnoho pokusù o nalezení lep�ích zpùsobù charakteri-
zování øeèového signálu, ne� ty, které umo�òovaly
kodéry vycházející z tvaru signálu, popsané vý�e.
Motivem pro takové výzkumy je potøeba minimalizovat
poèet vysílaných bitù a tedy i �íøku pásma obsazenou
øeèovým signálem a rovnì� i slo�itost modemù, které
tyto èinnosti mají zabezpeèovat.

Intenzívní výzkumy o podstatì vzniku lidského hlasu
a jeho vnímání sluchem zapoèaly u� ve tøicátých letech
[6]. Mnoho tenkrát zji�tìných poznatkù je u�iteèných i
dnes.
O podstatì lidského hlasu a procesu sly�ení
Výzkumníci, zabývající se lidským hlasem dospìli
k názoru, �e jej lze modelovat jako zdroj excitací
(vzdu�ný proud z plic), které pak procházejí filtrem
(hlasový orgán) [7]. Zjistili také, �e urèité parametry
hlasu konkrétní osoby lze charakterizovat a �vytáhnout�
z øeèového signálu, co� lze vyu�ít k úèinnému digitální-
mu kódování [8]. Tyto charakteristiky se vztahují k zá-
kladní podstatì zvukù lidského hlasu a k fyzikálním fak-
torùm, které hrají roli pøi jejich vzniku.

K dosa�ení dobré reprodukce hlasu pøi nízkých
bitových rychlostech vyu�ívají nìkteré øeèové kodéry
takového modelu �zdroj - filtr�. Místo vysílané informa-
ce o tvaru kmitù vln øeèového signálu vysílají spektrální
informaci o zdroji a údaje o kmitoètové odezvì
hlasového ústrojí, fungujícího jako filtr. Tento pøístup
vítìzí z velké míry i proto, �e øeèové spektrum se mìní

pomìrnì pomalu. Jinými
slovy, kmitoètový �obsah�
øeèi lze bìhem krátkých
èasových rámcù, øeknìme 20
ms, pova�ovat za konstantní.
I v prùbìhu del�ích èasových
úsekù lze výchozí spektrum
pova�ovat za dostateènì kon-
stantní. Tyto rysy charakteris-
tik øeèi umo�òují, �e paramet-
rické hlasové kodéry vykazují
velkou míru úèinnosti.

Lidský sluch se vyvíjel tak,
aby dokázal rozli�ovat zvuky
lidské øeèi. Výzkumy sluchu
rùznými testy odhalily nìkteré
zajímavosti o komplexu ucho
- mozek, které odpovídají
øeèovým kodérùm a
dekodérùm (kodekùm).
Takové výzkumy se provádìjí
subjektivnì: znamená to, �e
urèit, co nìkdo sly�í (nebo
nesly�í) lze pouze kladením
otázek pokusné osobì a sna-
hou vyèíst nìco z jejich
odpovìdí. Definujeme proto
odli�nì a oddìlenì parametry
zvuku fyzikální a pak takové, které souvisejí se
smyslovým vnímáním [9].

Intenzita je fyzikálním mìøítkem amplitudy zvuku.
Hlasitost je odpovídající smyslovou velièinou; je defi-
nována úmluvou a vztahuje se k tónu fixního kmitoètu
pøi urèité intenzitì. Nemáme �ádnou jistotu, �e dva
posluchaèi øeknou, �e urèitý zvuk má stejnou hlasitost.
Kontrolní experimenty ale prokázaly, �e se pozorovatelé
dobøe shodují v tom, zda nìkterý zvuk je dvakrát hla-
sitìj�í ne� jiný. Vnímanou hlasitost lze tedy odstupòovat
v øadì od tiché ke hlasité.

Kmitoèet je zøejmì fyzikální mírou poètu kmitù zvuku
za sekundu. Odpovídající smyslovou charakteristikou je
vý�ka tónu. Tento pojem by nemìl být smì�ován
s oznaèením nìjaké základní polohy lidského hlasu.
Vztah vý�ky tónu ke kmitoètu je obdobný, jako vztah
hlasitosti k intenzitì.

Zavedení oddìlených charakteristik zvuku z pohledu
smyslového vnímání se mù�e na první pohled zdát
neu�iteèné, ale výzkum ukázal, �e hlasitost není nezávis-
lá na kmitoètu [10]. Dnes je dobøe známo, �e lidský
sluch je nejcitlivìj�í v oblasti kmitoètù 2-3 kHz. Napø.
tón 2 kHz je vnímán hlasitìji, ne� tón 500 Hz stejné
intenzity. Vnímaná vý�ka tónu není rovnì� na intenzitì
nezávislá. Mù�ete si to sami vyzkou�et nastavením vy��í
intenzity tónu ve sluchátkách a porovnáváním vnímané
vý�ky tónu (kterou usly�íte)v situaci, kdy� máte sluchát-
ka nasazena na hlavì nebo kdy� je odstraníte dál.
Intenzitu ale nezvy�ujte pøíli�, proto�e výzkumy také
ukázaly, �e k trvalému po�kození sluchu mù�e dojít ji�
daleko pod úrovní, zpùsobující zøetelné nepøíjemné po-
city [11].

Zdá se, �e lidský sluch vykazuje urèitý práh, který
vstupuje do hry pøi rozpoznávání øeèi, hudby a jiných
zvukù. Jedním dùle�itým prahem sly�ení je schopnost
rozeznat, zda jeden zvuk je hlasitìj�í ne� jiný. Za pøítom-
nosti multifrekvenèního zvuku je tento práh ovlivnìn
tím, jak jsou oba zvuky od sebe kmitoètovì vzdáleny.
Napøíklad tichý zvuk, jeho� kmitoèet se li�í jen málo od

jiného zvuku hlasitého, není sly�itelný vùbec. Takové
maskování je pøi kódování øeèi dùle�ité - z jeho exis-
tence plyne, �e pøi reprezentování více signálù s diskrét-
ními intenzitami a kmitoèty lze jejich poèet redukovat.

Jiný práh sly�ení se projevuje v souvislosti se schop-
ností rozpoznat, zda je nìjaký zvuk vy��í nebo ni��í ne�
zvuk jiný. Tøeba�e tento práh je ovlivnìn intenzitou,
z experimentù obecnì vyplývá, �e se tento práh zvìt�uje
se stoupajícím kmitoètem. Jinak øeèeno - je obtí�nìj�í
rozeznat malé rozdíly kmitoètu u zvukù, které mají vìt�í
kmitoèet. Význam tohoto poznatku pro vyu�ití pøi
kódování øeèi spoèívá v tom, �e poèet diskrétních kmi-
toètù, které je tøeba reprezentovat, mù�e být zmen�en.

Mnoho energie v lidském hlasu v oblasti nad 3 kHz
je produkováno hláskami jako jsou �b� nebo �p�, které
pøestavují v podstatì �um. Nepøekvapuje proto, �e ná�
sluch si nevyvinul dobré rozli�ování kmitoètù nad
takovou hranicí - ve zvucích tìchto kmitoètù ji� není
obsa�eno mnoho u�iteèné informace. Mohou pro to být
i fyzikální dùvody, je ale zajímavé, �e na�e schopnost
porozumìt øeèi odpovídá mo�né rychlosti øeèi [13].
Napø. nejrychlej�í mluvèí doká�í mluvit rychlostí kolem
300 wpm, co� je souèasnì i hranice vnímání vìt�iny
posluchaèù.
Technické cíle digitálních hlasových systémù
V�e, co bylo øeèeno vý�e, tìsnì souvisí s pøáním a
potøebou redukovat rychlost toku dat digitálních
øeèových signálù. Men�í rychlost toku dat je výhodná
proto, �e je lze vysílat v pásmu men�í �íøky a pou�itím
u��í �íøky pásma pøi pøíjmu je pak lze zpracovávat pøi
lep�ím pomìru signál/�um. Mezi rychlostí toku dat a
kvalitou øeèi existují urèité souvislosti.

Uva�ujme následující pøíklad, který uká�e nìkolik
hlavních koncepcí vztahujících se ke kódování øeèi.
Øeknìme, �e chceme navrhnout øeèový kodér pro jeden
jazyk, který by vyu�íval bitové rychlosti blí�ící se mini-
mální mo�né. Nemù�eme vìdìt, jaké je toto minimum,
ale potøebovali bychom znát, zda je mo�né ho najít.

Obr. 1. Analogový signál, vzorkovaný s frekvencí mnohem vìt�í, ne� je jeho �íøka pásma. a) analo-gový signál, b) signál vzniklý vzorkováním
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Pøedpokládejme také, �e cena a slo�itost nehrají pøíli�
velkou roli - nejdùle�itìj�í je pro nás zabraná �íøka
pásma, ostatní hlediska jsou sekundární.

Rozhodneme se ve vysílaèi pou�ít �stroj� pro
rozpoznávání jednotlivých slov mluvèího. Tohoto kroku
ji� bylo úspì�nì dosa�eno, tak�e z technického hlediska
se nejedná o podstatnou pøeká�ku. Pøedpokládejme, �e
slovník obsahující tøeba 65000 slov bude dost rozsáhlý
k tomu, aby podporoval, v�echny mo�né vìty, které
øeèník pravdìpodobnì zkonstruuje. Ka�dé slovo pak lze
reprezentovat 16bitovým kódem, proto�e 65000 =216.
Ná� stroj pro rozpoznávání øeèi vyhledá pro ka�dé slovo
jeden ze 16bitových kódù a ulo�í ho do sériové posloup-
nosti kódù. Ignorujme potøebu synchronizaèních pauz
mezi jednotlivými slovy, detekci chyb a jejich opravy;
osoba hovoøící rychlostí 150 wpm pak bude generovat
data rychlostí (150 wpm)*(16 bitù na slovo)*(1/60 mi-
nuty na vteøinu) = 40 bps. V mnoha jazycích se pou�ívá
víc ne� 65000 slov a mnoho lidí je schopno hovoøit
rychleji, ale pro pøedstavu uvedený model postaèuje.

Vzniklý proud dat lze nyní zakódovat do analogového
signálu, který zabírá jen malou �íøku pásma. Opaèný
proces se pou�ije v pøijímaèi a celý øetìzec je zakonèen
øeèovým syntezátorem, který poskytuje akustický signál
pro zesilovaè a reproduktor - viz obr. 3.

Jaké jsou slabiny takového øe�ení? Za prvé by bylo
ponìkud pracné a nákladné. Za druhé by pro ka�dý pod-
porovaný jazyk byl nutný zvlá�tní software - abychom
správnì dekódovali zprávu, museli bychom pøedem
znát, o jaký jazyk se bude jednat. Koneènì
by posluchaè u pøijímaèe nemohl øíci, kdo
volá, pokud by se mluvící nepøedstavil;
nebyly by pøená�eny �ádné emoce ani jiné
doplòující informace. Posluchaè by
nemohl øíci, zda mluvící osoba má ucpaný
nos nebo zda v pozadí nejsou nìjaké dal�í
zvuky nebo hluk. Øeè z dekodéru by mìla
charakter øeèi robota a naslouchat jí by
bylo obtí�né; srozumitelnost by byla do
urèité míry omezena, nebo� by chybìly
urèité dùle�ité charakteristiky. Lze tedy
konstatovat, �e tímto postupem bychom
redukovali pøenosovou rychlost neúnosnì
a pøicházeli bychom tak o pøíli� mnoho
dùle�itých charakteristik mluvené zprávy.
Aby se situace zlep�ila, bylo by tøeba
pøenosovou rychlost zvìt�it. Musíme si
tedy ujasnit, co je pøijatelné pro digitální
øeè v oblasti amatérského rádia. Nejni��í
pøenosovou rychlost lze vymezit pomocí
následujících charakteristik.

Pro kosmonauty nebo pøi armádní komunikaci není
z hlediska obsahu komunikace pøíli� podstatné, aby
bylo mo�no rozpoznat, kdo hovoøí. U amatérské komu-
nikace je to trochu jinak - nìkdy je stejnì dùle�ité to, co
je øeèeno, jako to, jak je to øeèeno a jak to zní. Lze kon-
statovat, �e pro úèely amatérské komunikace by digitál-
ní hlas mìl mít takovou kvalitu, aby bylo obtí�né poznat,
�e signál pro�el procesem kódování.

Amatéøi èasto pracují se signály, le�ícími blízko hra-
nice detekce s ohledem na pomìr signál/�um. Z tohoto
pohledu by digitální hlasové systémy mìly pracovat ale-
spoò se stejnou kvalitou jako dosavadní analogové sys-
témy. Metody digitálního kódování otevírají nìkteré zají-
mavé mo�nosti redundantního pøenosu, jako je tøeba
mnohonásobné vysílání dat a porovnávání jejich obsahu
tak, aby bylo mo�no dosáhnout velké míry dopøedné
korekce chyb. Rychlost pøenosu dat lze také umìle sní�it
pro zlep�ení pøíjmu a pak ji v pøijímaèi opìt zvý�it poté,
kdy byla v�echna data pøijata. Je otevøenou otázkou, jak
by se takový zpùsob komunikace projevoval napø. pøi
fonických závodech nebo pøi pokusech o vzdálenostní
rekordy.

Mnoho amatérù asi bude chtít vyzkou�et digitální
hlasovou komunikaci, ani� by si museli kupovat nový
transceiver. Znamená to, �e digitální øeèové systémy by
zpoèátku mìly formu externích doplòkù, které by se
pøipojovaly k existujícím transceiverùm na nf úrovni.
Takové externí doplòky jsou ji� vyvíjeny [14].

Kromì zlep�ení kvality hlasu mohou pro u�ivatele
pøicházet s digitální øeèí i dal�í pøednosti. Mo�nost

Vèlenìní urèitých identifikátorù do digitálního pøenosu
hlasu mù�e umo�nit automatickou identifikaci vysílání
z hlediska jeho zdroje, urèení, protokolu a dal�ích para-
metrù. Celulární a trunkové systémy dokazují, �e to je
mo�né.
Je digitální hlas na amatérských pásmechlegální zále�itostí? Pokud ano, jaké kmitoè-ty a druhy provozu lze vyu�ívat?
Pozn. pøekl.: Následující odstavce se vztahují na legisla-
tivní normy vymezující postavení amatérské slu�by
v USA; pøesto tyto úvahy mohou být podnìtné i pro
jinou situaci.

Èást 97 FCC pøedpisù stanovuje, �e fonický signál -
analogový nebo digitální - nesmí pøesáhnout hranice
pásma, vymezeného pro fonický provoz [15]. To se týká
hlavnì horních osmi KV pásem, kde se pou�ívá fonie.
V UKV pásmech nad 10 m je fonie povolena na v�ech
pøidìlených frekvencích, s výjimkou kmitoètù 50,0-
50,1, 144,0-144,1 a 219-220 MHz. Povolovací pod-
mínky také stanovují, �e �ádné vysílání �� nesmí
obsazovat �ir�í pásmo, ne� je nezbytné pro pøenosovou
rychlost a zpùsob modulace, ve shodì s dobrou
amatérskou praxí.� [16]. Taková vágní formulace má
svùj úèel: Amatérská slu�ba má umo�òovat experimen-
tování s prakticky jakýmkoli druhem provozu, pokud
neplýtvá �íøkou pásma. Z toho lze odvodit, �e by �íøka
pásma pøi digitálním pøenosu hlasu nemìla pøesáhnout
�íøku pásma, zabranou SSB signálem na pøeplnìných
pásmech nebo AM nebo FM signálem na nepøíli�
obsazených èástech pásem, jako je tøeba pásmo 10 m.
Zatímco rychlost pøenosu je v mnoha amatérských pás-
mech (USA) omezena pro pøenos dat, pro digitální
pøenos hlasu omezená není [17].

Jaké je oznaèení druhu provozu pro digitální øeè?
První písmeno oznaèení typu modulace udává, jaký for-
mát modulace se pou�ívá. Pro SSB to je �J�, pro FM
nebo PM jsou to písmena �F� nebo �G�. Druhý znak
informuje o typu modulaèního signálu. V amatérském
provozu je nejèastìj�ím pøípadem aplikace modulaèního
nf signálu na vstup transceiveru. Symbol pro taký pøípad
je èíslice �2�. Tøetí znak informuje o typu vysílané infor-
mace - pro fonický provoz je to písmeno �E�.

Pokraèující proces inovací
Na pøelomu minulého století zaèali experimentátoøi pracovat
s elektromagnetickými vlnami. To umo�nilo vznik
amatérského radia a módu známého jako jiskrová telegrafie.

Amatérùm netrvalo dlouho a objevili lep�í a efektivnìj�í
módy bezdrátové komunikace. Jiskrová telegrafie dala brzo
vzniknout CW a AM fonickému provozu. S postupem èasu se
technologie zdokonalovala a SSB mód posunul spektrální
efektivnost mimo hranice AM. Zatímco amatéøi pou�ívali ji�
dlouho RTTY, exploze zájmu èekala a� na dobu, kdy se ve
vybavení amatérských stanic staly bì�né osobní poèítaèe,
umo�òující provozovat celou paletu digitálních módù. Nyní,
na rozhraní dal�ích staletí, je tady opìt výzva týkající se
nových módù v amatérské slu�bì.

Zaèátkem r. 2000 øídící rada ARRL jednoznaènì pøijala
doporuèení týmu pro technologické otázky (Technology Task
Force, TTF), aby byla vytvoøena pracovní skupina pro otázky
digitálního hlasu. Tato skupina bude zaji��ovat kontakt radioa-
matérù z celého svìta, hledajících mo�nosti uplatnìní nových
technologií v amatérské slu�bì.

Aby nový mód mohl být �iroce akceptován, musí být
zaji�tìna spolupráce bez omezení jen na nìjakou geografick-
ou oblast. Pracovní skupina soustøeïuje amatéry se znalostmi
i z pøilehlých oborù z USA a z Evropy, kde ji� byly uskuteènìny
podstatné práce z hlediska amatérského vyu�ití. Pod vedením
této pracovní skupiny se u� brzo mù�e mnoho amatérù vìno-
vat tomuto novému druhu komunikace. Pøipravují se dal�í dvì
pracovní skupiny s pøíbuznou problematikou - rychlé digitál-
ní sítì a multimédia a softwarovì definované rádio.

Pøechody od jiskrové telegrafie k CW a od AM k SSB pøed-
stavovaly dùle�ité mezníky. Následující generace zmìn by
mìla být stejnì výrazná. Tìm, kteøí tvrdí, �e z na�í amatérské
slu�by nepøichází nic nového a �e vlak s novými technologie-
mi minul amatérské stanice ji� pøed lety øíkám: Poslouchejte.
Zajímavým rysem tohoto vlaku je to, �e se v�dy vrací do stan-
ice a èeká na dal�í pasa�éry. Amatéøi mají trvale dlouholetou
tradici v obsazování tohoto vlaku.

Joel Harrison, W5ZN, první místopøedseda ARRL 
a vedoucí týmu pro technologické otázky (TTF)

Obr. 2. Delta modulace (DM)
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Nejpravdìpodobnìj�ím oznaèením digitálního øeèového
vysílání by tedy bylo J2E nebo F2E.

Sly�et digitální signál ve fonické èásti pásem mù�e
být trochu výstøední a dokud taková situace nebude
zcela bì�ná, vedou dobré mravy k tomu, aby operátor
vysvìtlí -  s vyu�itím analogové fónie - o co se jedná.
Podle obdobné praxe postupují praktici pøi pou�ívání
pomalé televize (SSTV, oznaèení J3F). Poznamenejme,
�e v KV fonických pásmech je digitální video (oznaèení
J2F) rovnì� zcela legální, tøeba�e se s ním nesetkáme
pøíli� èasto.
Jaký je souèasný stav? Kde se mohou zapo-jit radioamatéøi?
Mezinárodní instituce stanovily pro audio kodeky a
modemy nìkteré standardy; mnoho informací lze najít
napø. na internetu, ale i jinde [18]. Výzkum pokraèuje
v komerèní, vývojové, ale i v amatérské oblasti. V�echny
tyto snahy usnadòují zapojení amatérù do tìchto aktivit.

ARRL se v oblasti digitálního hlasu a souvisejících
okruzích anga�uje intenzívnì. Tyto technologie jsou
navzájem provázány a souvisejí s celosvìtovými trendy,
smìøujícími k efektivnìj�ímu vyu�ívání radiového spek-
tra. Amatérùm poskytují rovnì� výteènou pøíle�itost, aby
podstatnì pøispìli k vývoji komunikace. Jedná se o
velmi vzru�ující mo�nosti, proto�e mohou nastolit
budoucí velké zmìny v amatérské slu�bì.

FCC je silnì zainteresovaná na amatérské práci v této
oblasti. Amatérská slu�ba je ideálním prostøedím pro
experimenty, smìøující k testování tìchto koncepcí.
Proto�e amatéøi jsou velkou a organizovanou silou
cílevìdomých experimentátorù, patøí do èela tohoto
vývoje. Tato situace je jedineèná a skvìlá.

Amatéøi ji� v tomto smìru odvedli znaèný kus práce.
Charles Brain, G4GUO a Andy Talbot, G4JNT s touto
èinností zaèali ji� pøed pár lety. Vytvoøili systém splòu-
jící vý�e uvedené technologické po�adavky [17]. Tuscon
Amateur Packet Radio (TAPR) vyrábí stavebnici tohoto
digitálního øeèového kodeku [19]. Umo�ní vám zaèít
s tímto druhem digitálního provozu s minimálními
nároky na èas i na zaøízení. Systém vyu�ívá digitální
schéma kódování øeèi AMBE (Advanced Multiband
Excitation Coding) [20]. Rychlost pøenosu mù�e být a�
9600 bps a pro pokusy ji lze mìnit. Pøi propojení
s vhodným modemem a transceiverem umo�òuje jak
poloduplexní, tak i plnì duplexní digitální hlasovou
komunikaci. Pøesto�e AMBE pøedstavuje slo�itý algorit-
mus, jeho základní charakteristiky jsou veøejnì dostup-

né. Kodeky AMBE poskytují vysokou kvalitu øeèového
signálu a získaly body v soutì�i s nìkterými prominent-
ními systémy, vèetnì IRIDIA a APCO25. Projekt
APCO25 by mìl zajistit spolehlivou hlasovou digitální
komunikaci v oblasti veøejných slu�eb.
Kam se bude dál v�e ubírat?
I kdy� budeme mít k dispozici digitální øeèový kodek,
budeme potøebovat modem, podporující rychlosti 2400-
9600 bps. To umí mnoho TNC. Tìchto rychlostí je
pomìrnì snadné dosáhnout pomocí AFSK nebo APSK,
pokud máme k dispozici �íøku pásma 15 kHz nebo vìt�í,
jak je tomu na VHF a vý�e. Vzhledem k disperzi pøi �íøení
signálù v KV oblasti je ale obtí�né dosáhnout tìchto
rychlostí na KV a je nutné pou�ít inovované techniky.
Vývoj rychlých modemù pro KV je tedy jednou
z otevøených oblastí, vyzývajících k úsilí.

Nìkteøí z nás pracují s jednoduchými DSP systémy
pro digitální hlas, které v software nebo ve firmware spo-
jují funkci kodeku i modemu. Takový program je zalo�en
na vývojové platformì DSP, která obsahuje hardware pro
konverzi dat (AD a DA pøevodníky). Jiní jsou pøesvìdèeni
o tom, �e výkonné osobní poèítaèe se zvukovou kartou
mohou být schopny digitální øeèové komunikace, která
by mohla splnit vý�e formulované po�adavky. To je dal�í
mo�ná oblast pro experimentátory.

Digitální opakovaèe (digipeaters) mohou být vhodné
na VHF a vy��ích pásmech pro roz�íøení rozsahu digi-
tální hlasové komunikace. Tøeba bude nìkdy mo�né
zkonstruovat takové pøevádìèe, které umo�ní souèasnì
uskuteèòovat více spojení.
Závìr
Jsem pøesvìdèen, �e dnes, kdy� jsme ji� identifikovali a
vyzkou�eli výhody technologie digitální komunikace,
neexistuje cesta zpìt. Bìhem dal�ího vývoje mohou být
odkryty dosud nepoznané výsledky s pøínosem pro
prakticky vyu�itelné digitální hlasové systémy.

Více informací o digitální øeèové komunikaci lze najít
na stránce www.arrl.org/tis/info/digivoice.html a na
odkazech, které jsou tam uvedeny. Zprávy týkající se
TTF, TWG a DVC jsou dostupné na adrese
www.arrl.org/announce/reports-o1/tt.html. Komentáøe
k problematice tzv. �softwarovì definovaného radia� lze
najít na stránce www.arrl.org/fcc/arrldocs/et-oo47.pdf.

Doug Smith, KF6DX, èlen vývojového týmu Ten-Tec,
je pøedsedou Digital Voice Committee ARRL. Vydává
QEX/Communications Quarterly a je autorem kapitoly
vìnované DSP v ARRL Handbook for Radio Amateurs.
Kontakt kf6dx@arrl.org.
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ü

Dal�í diplom VRK!
Rada VRK vydává diplom za spojení se èleny VRK
z deseti zemí.
Podmínky získání diplomu:
Diplom mohou získat koncesovaní radioamatéøi a
posluchaèi za tìchto podmínek:

Je tøeba udìlat spojení (odposlech) se èleny na�eho
VRK, a to z deseti rùzných zemí. Tedy z ka�dé zemì jen
jedno spojení. Tato spojení je tøeba dolo�it QSL lístky.
Pro diplom platí spojení od zalo�ení VRK, tedy od
zaèátku roku 1992. Spojení lze uskuteènit v�emi druhy
provozu a na v�ech radioamatérských pásmech, mimo
pozemních pøevadìèù.
Technické podmínky:
Platí spojení i s vlastní zemí.
Èleny na�eho VRK máme ve dvanácti zemích. Pro tento
diplom platí také spojení se èlenem VRK, který vysílá
z jiné zemì jako host (jako by byl pøíslu�níkem té zemì),
i kdy� v té zemi �ádného èlena VRK nemáme. Napøíklad:
HA/OK2WH platí jako spojení se èlenem VRK zemì HA.
A naopak: Pro OK2WH vysílajícího ze zemì HA platí
jedno potvrzené spojení (s jakýmkoliv veteránem), jako
by mìl spojení se èlenem VRK ze zemì HA. To proto, �e
sám spojení se sebou udìlat nemù�e.

Poplatek za získání diplomu èiní 50 Kè nebo 2 EURO.
�ádost o vydání diplomu vèetnì poplatku je tøeba zaslat
na adresu: Zdenìk �ivotský, OK2BEH, Døínová 1645,
666 01 Ti�nov.

Rada VRK pøeje hodnì úspìchù na v�ech radio-
amatérských pásmech!

ü

Obr. 3. Digitální hlasový systém, zabírající pøi vysíláno velmi úzképásmo - ale je nutné znát, jaký jazyk se bude pou�ívat.
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Podle vládního naøízení o telegrafii a radiu ze dne 16. dubna
t.r. (è.82/1925 Sb. z. a n.) mohou u nás obdr�eti koncesi na
vysílací radiovou stanici:
1. Oprávnìní výrobci radiových aparátù, jestli�e potøebují

vysílací stanice pro vyzkou�ení vyrábìných zaøízení.
Podmínky, za kterých smí býti provozována (energie,
délka vlny, doba vysílání apod.), urèí se v ka�dém jed-
notlivém pøípadì zvlá�� v koncesní listinì. �ádosti se
podávají u po�tovního øeditelství.

2. Dr�itelé lodí a letadel, urèených k dopravì zpráv, osob
nebo vìcí. �ádosti se podávají prostøednictvím minister-
stva veøejných prací. Vysílací stanice mohou býti
obsluhovány pouze zkou�enými radiotelegrafisty ès. stát-
ní pøíslu�nosti.

3. Vlastníci v�eu�iteèných elektrických podnikù. Vysílací stani-
ce se v�ak v tomto pøípadì povolují jen pro spojení rùzných
elektrárenských objektù mezi sebou, vysílány mohou býti
pouze zprávy, týkající se provozu podniku. �ádosti se
dávají prostøednictvím ministerstva veøejných prací.

4. Elektrárny, vodárny, plynárny a jiné podobné podniky,
slou�ící veøejným zájmùm, a to pro spojení hlavních
závodù mezi sebou a s odboèkami, vysílány mohou býti

jen zprávy, které se týkají provozu podniku. �ádosti se
podávají prostøednictvím ministerstva veøejných prací.

5. Nestátní odborové (zvlá�tì prùmyslové) �koly, které
vysílací stanici potøebují nutnì pro vyuèování. �ádost se
podává prostøednictvím onoho ministerstva, do jeho�
odboru �kola nále�í.

6. Amatéøi, kteøí vysílací stanici chtìjí zøíditi a provozovati
k vìdeckým úèelùm.

O amatérských vysílacích stanicích platí u nás podle ji�
zmínìného vládního naøízení asi toto:

�ádati za koncesi na vysílací stanici radiovou mohou
pouze tací radioamatéøi, kteøí mohou prokázati, �e stanici
potøebují k vìdeckým úèelùm. Co míní vládní naøízení  slovy
�vìdecké úèely�, nikde se blí�e neobjasòuje, ale zdá se, �e
slova ta mají zde spí�e význam negativní, �e toti� koncesi na
vysílací stanici nebude moci obdr�eti ten, kdo by ji chtìl zøídi-
ti pro pouhé hraèkáøství, nemaje k vìci vùbec nijaké kvali-
fikace. Jistì v�ak nebude odepøena koncese tomu, kdo
proká�e napø. jako �ák vysoké nebo vy��í odborné �koly
potvrzením svých profesorù, �e se vá�nì vìdecky zabývá
radioelektricitou, nebo èlenùm vá�ných vìdeckých
spoleèností, které se zabývají radiem apod. Okolnost, �e sta-

nice má slou�iti takovýmto vìdeckým úèelùm, nutno pøi
�ádosti prokázati nìjakým potvrzením. Nestaèí tedy pouze
prohlá�ení. Prùkazu v�ak asi nebude tøeba tam kde vìdecká
kapacita �adatelova je v�eobecnì známa. �adatel musí býti
osoba svéprávná, tedy alespoò 21 let stará, spolehlivá a
zachovalá. Zachovalost a spolehlivost zjistí si úøady internì a
nemá úèelu pøikládati k �ádosti nìjaká vysvìdèení o
zachovalosti a spolehlivosti. Se zøízením stanice musí pro-
jeviti souhlas jednak ministerstvo vnitra, jednak ministerstvo
národní obrany. Koneènì se musí �adatel podrobiti pøed
orgány po�tovní a telekomunikaèní správy zkou�ce
z radiotelegrafie a radiotelefonie.

Zkou�í se pøedmìty: 1. znalost radiotechniky, tj. theorie
radia; 2. Manipulace pøístroje, v èem� je patrnì zahrnuta i
znalost Morseových znaèek a schopnost vysílání tìchto
znaèek urèitou rychlostí; 3. pøedpisy o rádiu. �adatel se má
podrobiti této zkou�ce na svùj náklad, t.j. musí si zaplatiti
cestu do místa zkou�ky a patrnì také urèitou zku�ební taxu.
Bli��í podrobnosti o tomto budou teprve vydány.

�ádosti za koncese na amatérské vysílací stanice podáva-
jí se u místnì pøíslu�ného po�tovního øeditelství a pøilo�í se
k nim dva popisy a dva schematické zapojovací obrazce sta-
nice, která má býti zøízena. O �ádostech rozhodne minister-
stvo po�t, které vydá pøíslu�nou koncesní listinu. V ní budou
uvedeny bli��í podmínky (délka vlny, volací znaèka, energie,
povolená doba vysílání apod.), za kterých mo�no stanici
provozovati, i s poplatky, které dlu�no za koncesi platiti.

ü

Z historických pramenù: 
Kdo mù�e u nás obdr�eti koncesi na vysílací radiovou stanici - amatérské

Co to je HST?
Adolf Novák, OK1AO, ok1ao@volny.cz

Tato zkratka je tvoøena prvními písmeny anglického názvu pro
rychlou telegrafii, tj. High Speed Telegraphy. Na PR nebo
internetu najdete pod tímto oznaèením rùzné zprávy, pro-
gramy a sdìlení tìm, kteøí se zajímají o rychlé vysílání na
pásmu a v závodech; o tìchto radioamatérech ale tento èlánek
není. Stejnou zkratku pou�ívají radioamatéøi, kteøí závodí
v sálové rychlotelegrafii. Vnitrostátnì pro tuto èinnost
pou�íváme oznaèení TLG.

HST je radioamatérská disciplína uznávaná mezinárodní
radioamatérskou organizaci IARU, pøi které je ustavena
samostatná pracovní skupina (HST WG).

Rychlotelegrafie má u nás dlouhou tradici. Pøiznám se, �e
zaèátkù telegrafních závodù �nedohlédnu�. Poprvé jsem se
zúèastnil mistrovství ÈSR v Klánovicích v roce 1963, a to ji�
mìla TLG za sebou dlouhý kus cesty. Ji� v té dobì se konaly
mezinárodní závody za úèasti vìt�iny tehdej�ích �socialistic-
kých státù� vèetnì severní Koreje. Závodníky z KLDR jsem ji�
na závodech neza�il, ale zlé jazyky tvrdily, �e neumìli ani latin-
skou abecedu, ale na psacích strojích pøijímali taková tempa,
�e je sovìti nemohli porazit, a tak se na èas pøestalo mezi-
národnì závodit. Díky rumunským radioamatérùm se obnovily
mezinárodní závody pod názvem �Dunajský pohár� a i u nás se
zaèaly poøádat mezinárodní pohárové závody.

V 80. letech mezinárodní organizace IARU 1. regionu
zaèala poøádat mistrovství 1. regionu, ale bylo to vlastnì jen
mistrovství Evropy. V roce 1995 se konalo 1. mistrovství
svìta v Maïarsku, v r.1997 následovalo 2. MS v Bulharsku,
v roce 1999 3. MS v Itálii a v roce 2001 4. MS v Rumunsku.
V roce 2003 se bude konat 5. MS v Bìlorusku. V tuzemsku
se konalo prvé mistrovství ÈR v r. 1994.

Jak vlastnì takové závody vypadají a v èem se závodí?
Závodníci se dìlí do �esti kategorií: A juniorky, B junioøi, C

�eny, D mu�i, E seniorky a F senioøi. Za dlouhou dobu
prodìlala TLG mnoho zmìn jak u nás, tak na mezinárodních
závodech. Ale v�dy to byly tøi disciplíny:

Pøi pøíjmu na rychlost se pøijímají texty dlouhé jednu mi-
nutu. Texty jsou slo�eny z písmen, èíslic a v mezinárodních
závodech se pøijímá smí�ený text, slo�ený z písmen, èíslic a
interpunkèních znamének. Tato disciplína zùstává v podstatì
celou dobu stejná.

Pøi vysílání na rychlost se vysílala písmena, èíslice a pøí-
padnì smí�ený text po dobu 3 minut. V této disciplínì do�lo
ke zmìnì jen v délce doby vysílaní textu - od doby, kdy se
koná MS, se vysílá jen 1 minutu.

Tøetí disciplína se nejèastìji mìnila. Na mezinárodních
pohárových závodech se pøijímal otevøený anglický text. To
v�ak nebylo jen o telegrafii, proto�e kdo umìl anglicky, ten si
mohl text domyslet. U nás vznikla disciplína vysílání a pøijmu
na pøesnost, kdy si ka�dý závodník nahrál smí�ený text na
magnetofonovou pásku a poté tuto nahrávku po sobì pøijí-
mal. To byla krásná disciplína, vymysleli ji amatéøi
z Kun�tátu. Zkuste si to nìkdy doma, tøeba jen s písmeny a
èíslicemi, a uvidíte vìci, hi. Mezinárodnì se to v�ak nepo-
daøilo prosadit.

Od r.1995, kdy se zaèalo poøádat MS, se tato zmìnila dis-
ciplína zmìnila. Nyní je nazývána Practising, skládá se ze dvou
poèítaèových programù. Program PED byl pùvodnì urèen pro
nácvik paylabu a pozdìji pro úèel HST byl modifikován pro tyto
závody. Poèítaè vysílá volací znaèku, závodník ji musí chytit
bez chyby a potom s touto �stanicí� navázat spojení. Program
sám vypoèítá výsledek. V podstatì je cílem navázat bìhem 5
minut co nejvíce spojení. Program RUFZ vysílá 50 volacích
znaèek a cílem je zapsat tyto znaèky za co nekrat�í dobu s co
nejménì chybami. Program opìt vyhodnotí výsledek. Souèet
bodù z obou programù tvoøí výsledek disciplíny.

Oba programy lze bezplatnì stáhnout na paket rádiu (rubri-
ka HST) a na internetu. Jsou u�iteènou pomùckou pro v�ech-
ny radioamatéry, nikoliv jen pro závodníky v HST. Autor toho-
to èlánku je ochoten je zaslat proti disketì nebo E-mailem.

Touto zmìnou disciplín se TLG pøiblí�ila znaènì v�em
radioamatérùm. V prùbìhu oblastních pøeborù v TLG se
ukázalo, �e si practising zkusili i ti, kteøí v telegrafii nezávodí,
ale jsou zbìhlí na pásmu. V practisingu dosáhli slu�ných
výsledkù.

Systém soutì�í je postupový, u nás se skládá z oblastních
pøeborù a mistrovství republiky. Dal�ím stupnìm jsou potom
mezinárodní závody a mistrovství svìta. V oblastních pøe-
borech se soutì�í ve zjednodu�ených disciplínách a v ni��ích
rychlostech v pøijmu.

HST je mezi radioamatérskými sporty jediný, který je
uznán na�ím státem jako reprezentaèní, a proto jeho
reprezentace je podporována úèelovou dotací ministerstva
�kolství. Na jiné radioamatérské èinnosti je tato dotace
nepøenosná.

Výsledky na�í reprezentace jsou slu�né, na MS se
umís�ujeme na 6-7 místì mezi 16-18 státy. V lep�ím výsled-
ku nám brání to, �e se nám nedaøí obsadit v�echny kategorie,
proto�e výsledek týmu je dán souètem výsledkù ve v�ech ka-
tegoriích závodu. Nám dlouhodobì chybí juniorka a ná�
nejlep�í junior brzy �odroste�, proto nemù�eme porazit státy,
které obsadí v�echny kategorie.

Na závìr si nemohu odpustit trochu agitace. Rádi bychom,
aby se telegrafie roz�íøila do více míst u nás. Nejde jen o HST,
ale o podporu telegrafování obecnì. Hrozí nebezpeèí, �e se
na�e radioamatérství zmìní na lep�í CB. V�ichni budou mít
povolení D a kdy� se nedovolají, tak zavolají mobilem. V�ude,
kde jsou místní setkání radioamatérù a vìt�í kluby, je snadné
uspoøádat místní nebo oblastní závod. Napøed mù�eme
závodit jen v practisingu nebo jen malými tempy. Pomoci
vám závod zorganizovat rád pøijedu sám nebo nìkterý
rozhodèí s potøebnou technikou. Dejte se mezi nás -
z ka�dého mù�e vyrùst dobrý závodník nebo závodnice. Není
náhodou, �e hodnì na�ich �pièkových závodníkù závodilo
nebo závodí v TLG!
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1. Úvod
Pøi návrhu anténních pøizpùsobovacích èlenù øe�íme
zpravidla problém pøizpùsobení zátì�e obecného (kom-
plexního) charakteru ke zdroji s vnitøní impedancí Zi = Rianebo jednodu��í pøípad, kdy zátì� má rovnì� reálný
charakter.

Reaktivní pøizpùsobovací èlánky urèené k transforma-
ci èinných odporù (napø. èlánek π v anodovém obvodu
soudobého elektronkového VF výkonového zesilovaèe),
které lze navrhnout jednodu�eji, mohou být vhodným
východiskem pøi syntéze èlánkù urèených k pøizpù-
sobení zátì�í komplexního charakteru. Pøi aplikaci toho-
to postupu mù�eme zvolit buï metodu absorpce nebo
metodu kompenzace.

Pøi metodì absorpce volíme pro pøizpùsobení kom-
plexní zátì�e ZZ = RZ + jXZ takový reaktivní (tj. slo�ený
z ideálních reaktanèních prvkù) pøizpùsobovací èlánek,
který umo�ní dokonalé pøizpùsobení odporových slo�ek
Ri a RZ a navíc svou konfigurací umo�ní absorpci
(pohlcení) reaktance zátì�e XZ, která se stane inte-
grovanou vlastností pøizpùsobovacího èlánku.

Podstata metody kompenzace spoèívá - jak z názvu
metody vyplývá - v kompenzaci reaktivní slo�ky XZzátì�e ZZ pøídavným reaktivním prvkem o reaktanci
opaèného znaménka. Zbývající odporové slo�ky se pak
pøizpùsobí pomocí nìkterého vhodného èlánku,
urèeného k transformaci èinných odporù. Prvky tohoto
èlánku plus kompenzaèní prvek potom tvoøí kompletní
pøizpùsobovací obvod.

Je zøejmé, �e obì metody lze jednodu�e roz�íøit i pro
dále neuva�ovaný pøípad komplexního charakteru vnitøní
impedance Zi = Ri + jXi zdroje, nevyjímaje mo�nosti
souèasného pou�ití obou metod u jediného pøizpùsobo-
vacího èlenu. Výchozím výpoètovým základem jsou
vztahy odvozené pro nejjednodu��í konfiguraci pøizpù-
sobovacího èlánku - pro èlánek L. Zbývající èlánky π, T,
pøípadnì π - L mohou být potom øe�eny jako kaskádní

spojení dílèích èlánkù L. Jednodu��í formu výpoètových
vztahù získáme porovnáním dvou modelù paralelního
kmitavého okruhu. Slo�itìj�í, obecnou formu pak
øe�ením vztahù pro vstupní impedance L-èlánkù pro
podmínky Rvst = Z0  a Xvst = 0.
2. Transformace èinných odporùreaktivními èlánky typu L, π a T
2.1 Dva modely paralelního kmitavéhookruhu
U paralelního kmitavého okruhu a jeho modelù na obr.
1 pøedpokládáme stejné hodnoty C0. Ekvivalenci obou
modelù (b) a (c) potom vyjádøíme porovnáním modulù

impedancí paralelního spojení LPRP a sériového spo-
jení LSRS, tj.

(2-1)
Øe�ením (2-1) pro rezonanci, tj. v podmínkách kdy

lze definovat jakost obvodu Q
Q =               (2-2)
dostaneme
(a)          a                  (b) (2 -3a,b)
Obecné vyjádøení pøedchozích vztahù je v souladu se

skuteèností, �e ke stejnému výsledku dospìjeme
srovnáním modulù impedancí paralelního spojení CPRPa sériového spojení CSRS pøi identické L0. Odvozené
vztahy jsou vhodné pro pou�ití pøi návrhu reaktivního L-
èlánku umo�òujícího transformaci èinných odporù.
2.2 Transformace èinných odporù reaktivní-mi èlánky typu L
Pøíklad pou�ití odvozených vztahù pro výpoèet parametrù
obou typù L-èlánku je na obr. 2. Z odvozeného vztahu (2
-3a) vyplývá, �e rezonanèním èlánkem L jsme schopni
transformovat RP na RS a
naopak pouze tehdy, bude-
li  (RP/RS)   2. Hranici Q

= 1 uva�ujeme jako praktickou  mez (teoretická hodnota
je o málo ni��í; autoøi nìkterých programù v�ak pøipou�tí
i Q = 0,5), kdy se uspoøádání LPRPC0 resp. LSRSC0chová jako rezonanèní obvod. Rovnì� je zøejmé, �e reak-
tance prvkù XS a XP v obr. 2 musí mít opaèná znaménka.

Nevýhodou èlánku L jako transformaèního obvodu je
skuteènost, �e jeho provozní jakost QZ je pøímo urèena
parametry transformovaných odporù RP a RS a není
mo�né ji nezávisle volit. Pokud je provozní èinitel jakosti
pro po�adovanou transformaci vyhovující (s hlediska
úèinnosti pøenosu výkonu a �íøky pásma), mù�eme L-
èlánek pou�ít Pokud není, musíme pou�ít dva èlánky L
kaskádnì øazené, napø. ve tvaru π nebo T, u nich� si
vhodnou jakost QZ mù�eme zvolit.
2.3 Transformace èinných odporù reaktivní-mi èlánky typu π, T a π-L
Z dvojic L-èlánkù typù A a B (obr. 2) mù�eme pøi jejich
kaskádním spojení sestavit celkem ètyøi mo�né kombi-
nace, z nich� ka�dá umo�òuje volbu dominantního QZnezávisle na pomìru transformovaných odporù R1 a R2.
Z praktického hlediska (sdru�ení vlastností v jednom
prvku ) se v praxi prosadila kaskádní spojení typù A+B
(π-èlánek) a B+A (T-èlánek). Tuto navzájem duální dvo-
jici doplòuje èlánek π-L (A+B+B) - viz obr. 3.

Pøíklad návrhu èlánku π najdeme v [1], v dal�ím si
uká�eme pøíklad návrhu èlánku T.
Pøíklad: Navrhnìte pøizpùsobovací èlánek T umo�òující
transformaci odporu zátì�e RZ = R2 = 120 Ω na hodno-
tu R1 = 50 Ω. Pracovní kmitoèet je f0 = 3,5 MHz.
Øe�ení: Èlánek T navrhneme ve tvaru horní propusti
podle obr. 3b. Pou�ití T-èlánku je opodstatnìno rela-
tivnì malými hodnotami R1 a R2. Budeme-li pøedpoklá-
dat mo�né provedení cívky s kvalitou Q0 = 100, mù�eme
zvolit dominantní jakost èlánku napø. QZ = 10. Proto�e
RS2 > RS1, �kvalitnìj�í� bude vstupní (první) L-èlánek,
pro nìj� volíme Q1 = 10 a od nìj� zaèínáme poèítat.
Podle (2-2) urèíme XS1

XS1 = Q1RS1 = 10.50 =500 Ω

Virtuální odpor RP, který musí souèasnì splòovat pod-
mínky RP > 2RS1 a  RP > 2RS2 urèíme ze vztahu (2-3a)

RP = RS1 (1 + Q12) = 50 (1 + 102) = 5050 Ω
Potom  XP1 = RP/Q1 = 5050/10 = 505 Ω
Pro výstupní L-èlánek pro známé odpory RP a RS2urèíme jakost Q2

Analytický návrh anténních pøizpùsobovacíchèlenù L, π a T
Petr Obermajer, OK2FEI, ok2fei@volny.cz
V následujícím pøíspìvku jsou shrnuty a èásteènì doplnìny souèasné poznatky o poèetních
návrhových postupech pøi øe�ení jednoduchých anténních pøizpùsobovacích èlánkù L, π a T.

Obr. 1: Dva modely paralelního kmitavého okruhu (a) o jakosti Q.Model na obr.(b) je univerzální, model na obr.(c) je pou�itelnýpouze na rezonanèním kmitoètu a v jeho nejbli��ím okolí.

Obr. 2: Vztahy pro výpoèet parametrù prvkù èlánkù L typu A a B  pøi transformaci èinných odporù apøíklad  návrhu èlánku ve tvaru dolní propusti(DP).
Obr. 3: Konfigurace kaskádního spojení dvou typù èlánku L - èlánek π (a) a èlánek T (b). Na obr.(c) je
èlánek π doplnìný dal�ím L-èlánkem typu A (tzv. èlánek π-L). Èárkovanì zakreslené rezistory RS a RP

pøedstavují virtuální odpory, které jako obvodové prvky neexistují. Tec
hn

ika
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Q2 =                                                       ,
dále XS2 = Q2 RS2 = 6,4.120 = 768 Ω a  XP2 = RP/Q2= 5050/6,4 = 789 Ω
Výsledná induktivní reaktance pøíèné vìtve èlánku bude 

XP = XP1 // XP2 = 505 // 789  = 308 Ω.
Vypoèítané reaktance XS1, XS2 a XP umo�ní urèit

pøíslu�né kapacity kondenzátorù a indukènost cívky  T-
èlánku pro kmitoèet f0 = 3,5 MHz. 

LP =  

CS1 =                                                                     
a

CS2 =                                                                  .

2.4 Hlediska a mo�nosti volby dominantníhoQZ
Dominantní (tj. nejvy��í) jakost QZ pøi volbì pøisoudíme
tomu èlánku L, který tuto vlastnost má. Modely kmi-
tavého okruhu na obr. 1 budou pøedstavovat tím kvalit-
nìj�í obvod, èím bude hodnota RP vy��í a hodnota RSni��í, jak vyplývá z fyzikální podstaty. Jakost QZ mù�eme
sice volit libovolnì, ale prakticky pouze v urèitých
mezích. Dolní mez, tj. nejni��í hodnota QZ, je omezena
po�adavkem, aby ka�dý z dílèích L-èlánkù èlánku π a T
se choval jako rezonanèní obvod, tj. aby jakost Q
ka�dého z nich byla minimálnì rovna jedné. Horní hra-
nice je pak omezena po�adavkem pøijatelné úèinnosti a
volí se zpravidla jako trojnásobek minimální hodnoty
Qzmin. Doporuèená hodnota QZ bývá obvykle polovinou
maximální hodnoty.

N a
z á k -
l a d ì

pøedchozího tvrzení by bylo mo�no pøi øe�ení pøed-
chozího pøíkladu návrhu èlánku T provést volbu QZtakto: Proto�e RS2 > RS1, minimální hodnota QZmin =
Q1min bude
. (2-4)
Maximální hodnota QZ pak bude 
Qzmax = 3 Q1min = 3 x 2,6 = 7,8.

Kdybychom pøi návrhu T-èlánku zvolili hodnotu Q1v doporuèených mezích, napø. Q1 = 4, dospìli bychom
pøi øe�ení k jiným parametrùm prvkù T-èlánku, napø. RP= 850 Ω, Q2 = 2,46, CS2 = 154 pF apod., ale také

k ni��ím ztrátám (døíve 16
%, pøi Q1 = 4 jsou ztráty
pouze 6,8 % podle [2]).

Pokud by pro navrhovaný T-èlánek platila nerovnost
RS1 > RS2 , pou�ijeme ke stanovení Qzmin vztah (2-4)
s tím, �e v nìm zamìníme indexy 1 a 2.

Obdobný vztah lze stanovit i pro èlánek π. Bude-li
RP1 > RP2 , potom
. (2-5)

Bude-li  RP2 > RP1 , ve vztahu (2-5) provedeme opìt
zámìnu indexù 1 a 2. Napø. pro π-èlánek øe�ený v [1]
bychom si mohli dovolit volbu Q2 v mezích
a�  Q2max = 3Q2min = 3 x 4,8 = 14,4,
co� je v souladu s doporuèením ve [3], kde autoøi uvádí
hranice QZ 5 a� 14.
2.5 Pøizpùsobovací èlánek π-L
Pøizpùsobovací èlánek π-L (obr. 3c) slo�ený ze tøí
dílèích èlánkù L není typickým anténním pøizpùsobo-
vacím èlenem. Jeho pou�ití je spí�e v elektronkových VF
výkonových zesilovaèích, v nich� umo�òuje realizaci
vy��ího transformaèního pomìru a lep�í potlaèení
vy��ích harmonických slo�ek, ne� jednoduché obvody.
Pøi RZ = RS3 = 50 Ω se volí virtuální odpor RP v rozmezí
asi 300 a� 700 Ω, co� odpovídá hodnotì Q3 v mezích
2,2 a� 3,6. Postup øe�ení je standardní s poèátkem
øe�ení vstupního èlánku L vykazujícího obvykle domi-
nantní QZ.
3. Transformace impedancí kom-plexního charakteru reaktivnímièlánky  L, π a T
V úvodu byl naznaèen zpùsob pou�ití vý�e uvedených
reaktivních èlánkù k pøizpùsobení zátì�í komplexního
charakteru. Za jeho praktickou formu lze pova�ovat i

zpùsob uve-
dený ve [4],

vyu�ívající v�echny døíve
odvozené vztahy (2-2) a
(2-3a,b).

Ponìkud jiný postup - pou�ití vztahù pro XS a XPodvozených z výrazu pro vstupní impedanci L-èlánku ,

øe�eného pro  Re{Zvst} = Z0 a  Im{Zvst} = 0 tyto zpùso-
by automaticky zahrnuje a navíc nabízí stejný poèet
mo�ností øe�ení jako grafické metody. Odvozené vztahy
najdeme napø. v [5].

Pro typ A èlánku L (obr.5)  platí:
(3-1a)

. (3-1b)
Stejnì pro typ B èlánku L podle obr.5 lze odvodit
a                                                             

Pøi aplikaci vztahù (3-1a,b) a (3-2a,b) platí pro dvojici
znamének tato zásada: Pro ka�dý L-èlánek zvlá�� apliku-
jeme souèasnì buï horní nebo dolní dvojici znamének.
Ka�dý typ L-èlánku umo�òuje tedy dvì teoretická øe�ení.
Rovnì� je tøeba si uvìdomit, �e na místì reaktivních
prvkù oznaèených XP a XS mohou být pou�ity jak kapa-
citní tak induktivní prvky, tak�e ka�dý z L-èlánkù mù�e
teoreticky mít ètyøi rùzné formy (viz obr. 6).

Praktické vyu�ití ka�dé z forem je závislé na hod-
notách ZZ; ka�dá umo�òuje pøizpùsobení zátì�í pouze
v urèitém oboru hodnot ZZ. Pøizpùsobení v prakticky
nej�ir�ím oboru hodnot RZ a XZ nabízí varianty (a) a (b)
L-èlánku typu B (obr. 6).
4. Pøíklady návrhu
pøizpùsobovacích
èlenù
Zadání úlohy:
Navrhnìte mo�ná obvodová øe�ení pøizpùsobení zátì�e
(antény) o impedanci ZZ = (20+j120) Ω k výkonovému
zesilovaèi o výstupní impedanci Z0 = 50 Ω.

Mo�ná obvodová øe�ení zahrnují zpùsoby kompen-
zace i absorpce reaktance zátì�e vèetnì pou�ití
odvozených vztahù (3-1) a (3-2) u v�ech typù pøizpù-
sobovacích èlánkù.
Parametry zátì�e: Zátì� je popsána parametry séri-
ového náhradního obvodu ZZS = RZS + jXZS. V nìkterých
pøípadech potøebujeme impedanci zátì�e vyjádøit para-
metry paralelního modelu tj. ZZP = (RZP//jXZP), které
vyjádøíme ze známých vztahù (4-1a,b)

(a)  
(b)       

(4-1a,b)
tj. v tomto
pøípadì  RZP= 740 Ω a

XZP = +123,3 Ω.

(3-2b)

Obr. 4: Návrh èlánku typu T. Odpor u�iteèné zátì�e RS2 se ve
výstupním L-èlánku nejprve transformuje na vìt�í paralelní vir-tuální odpor RP, který se ve vstupním L-èlánku dále transfor-
muje na men�í sériový odpor RS1. XP = XP1 //XP2. Obr. 5: Dva typy èlánku L pøi komplexní zátì�i  ZZ = RZ+jXZ.

Obr. 6: Ètyøi teoretické formy pøizpùsobovacího èlánku L typu B.
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Parametry u�iteèné zátì�e, tj. impedanci na
vstupu napájecího vedení antény, v praxi neod-
hadujeme, ale mìøíme. Pomocí dostupných antén-
ních analyzérù (Autek RF1, VA1 nebo MFJ 259B,
MFJ269) lze takové mìøení provést s postaèující pøes-
ností. Vyhneme se tak pøípadnému a zbyteènému
rozèarování nad vypoètenými výsledky, je� neodpovída-
jí skuteènosti.
4.1 Øe�ení pøizpùsobení pomocí èlánkù L
a) L-èlánek typu A
Pøi hledání podmínek pøizpùsobení L-èlánkem typu A
(obr. 5) pou�ijeme sériový náhradní obvod zátì�e.
Polo�íme XZS = 0 a obvod øe�íme pouze pro reálné
slo�ky podle vztahù (2-2) a (2-3):
;  

;    
.
Øe�ení je tedy ve tvaru

a  
L-èlánek typu A - DP (dolní propust pro XP =  -41 Ω a
XS = +24,4 Ω) nelze vytvoøit. Reaktanci zátì�e XZS =

+120 Ω
n e l z e
absorbovat,

lze ji pouze kom-
penzovat séri-

ovým kapaci-
torem CK o
reaktanci XK =

-120 Ω Výsledek øe�ení je na obr. 7. Na obr. 7 je

zakresleno i druhé øe�ení, tj. horní propust (HP
pro XP = +41 Ω a  XS = -24,4 Ω).
Poznámka: V obr. 7 a v dal�ích jsou z dùvo-
du pøehlednosti obvodové prvky oznaèeny
svými charaktery (LX, CX) a popsány hodnota-
mi odpovídajících reaktancí.
Získané výsledky nyní ovìøíme dosazením do
vztahù (4-1):

Ω

tj. XS = -95,5 Ω pro horní (+) znaménko a XS=                  -144,5 Ω pro dolní (-) znaménko. Obdobnì

potvrzuje døíve stanovené výsledky øe�ení.

b) L-èlánek typu B
Pøi øe�ení pøizpùsobení L-èlánkem typu B (obr.5)
pou�ijeme paralelní náhradní obvod zátì�e

RZP // jXZP = (740//+j123,3) Ω.
Obvod opìt øe�íme pouze pro reálné slo�ky, tj.

polo�íme XZP (tj. BZP = 0). Podle (2-2) a (2-3) platí
,  

,  
.
Øe�ení je opìt ve tvaru  
a                                 .

Pro L-èlánek typu B ve tvaru DP (XS = +185,5 Ω a
XP = -199,5 Ω) pou�ijeme opìt klasickou kompenzaci -
indukènost zátì�e je kompenzována kompenzaèním
kapacitorem CK o reaktanci XK = -123,3 Ω, tj. je
vyvá�ena zvìt�ením kapacity pøíèného kondenzátoru
èlánku.

Na rozdíl od pøedchozího pøíkladu nelze vytvoøit
pøizpùsobovací obvod typu HP (XP = +199,5 Ω a XS =
-185,5 Ω). Výsledkem druhé mo�nosti je opìt kapaci-
torový dìliè CSCP´  (obr. 8).

Opìtným ovìøením podle vztahù (3-2) dostaneme:
a

co� je XP = -76,17 Ω pro horní (+) znaménko a XP =
-323,8 Ω pro dolní (-) znaménko. Vypoètené výsledky

opìt souhlasí s døíve stanovenými hodnota-
mi.
4.2 Øe�ení zadané úlohy pomocíèlánkù π a T
Na rozdíl od èlánkù L, kde je QZ jednoznaènì
urèena pomìrem reálných slo�ek pøizpù-
sobovaných impedancí, lze u èlánkù typu π a
T provozní jakost QZ volit v její dominantní

hodnotì, co� je jejich nesporná výhoda. Rozhodování
mezi èlánkem T a èlánkem π bývá ovlivnìno øadou
tradujících se doporuèení, nìkdy zcela kontroverzních.
Pomineme-li tvar pøenosové charakte-ristiky, který
ostatnì není nejvhodnìj�í u �ádného z nich, pak pøi
uchování fyzikální podstaty transformaèního èlánku jako
rezonanèní soustavy (RP je v�dy vìt�í ne� RS) bude
vhodný ka�dý typ èlánku, který umo�ní pøizpùsobení v

po�adovaném kmitoètovém pásmu s minimálními ztrá-
tami a pøi bì�ných parametrech obvodových prvkù.
Svou roli pøi volbì konfigurace pochopitelnì sehrávají i
konstrukèní hlediska a vlastní souèástkové vybavení.
Èlánek π v anténním èlenu rozhodnì nebude úèinnì
potlaèovat vy��í harmonické slo�ky vysílaného signálu,
co� ostatnì ani není jeho posláním. Stejnì tak nebývá
v�dy pravdivé tradující se tvrzení, �e èlánek T pøi malých
kapacitách výstupního kapacitoru vykazuje nadmìrné
ztráty. V�e je zále�itostí konkrétních hodnot pøizpùsobo-
vaných impedancí. Obecnì platí, �e vy��í QZ stejného
typu èlánku znamená jeho lep�í selektivitu, vy��í
proudové namáhání a tedy také vy��í ztráty. A naopak,

stejné ztráty pøi stejné zátì�i
mohou vykazovat rozdílné typy

èlánkù, jejích� QZ je také rozdílné.
a) Pøíklad návrhu pøizpùsobení èlánkem typu
π
Pro pøizpùsobovací èlánek π uva�ovaný jako kaskádní
spojení dvou L-èlánkù lze  transformaci zátì�e podle
obr. 3a vysvìtlit takto: Odpor u�iteèné zátì�e RZP (tj.
RP2)  se ve výstupním L-èlánku nejprve transformuje na
men�í virtuální sériový odpor RS, který se ve vstupním
L-èlánku dále transformuje na vìt�í Z0 (tj. RP1).
Výsledná reaktance podélné vìtve je XS=XS1+XS2. Pøi
návrhu postupujeme následovnì:

Nejprve stanovíme minimální hodnotu provozní
jakosti QZ èlánku pro po�adované pøizpùsobení.
Pou�ijeme vztah (2-5) a paralelní náhradní obvod zátì�e
ZZ = RZP // jXZP = (740//+j123,3) Ω. Proto�e RZP>Z0(RP2>RP1), ve vztahu (2-5) zamìníme indexy 1 a 2, tj.

Potom Qzmax = 3 x 5,35 = 16 a doporuèená hodnota QZ= Q2 je Qzmax/2  tj. Q2 = 8.
Po volbì Q2 stanovíme virtuální odpor RS (viz obr. 3a)
ze vztahu (2-3a)

Vypoètený RS musí vyhovìt souèasnì podmínkám
RS<(RZP/2) a RS<(Z0/2), co� je splnìno.

Obr. 7: Dvì øe�ení pøizpùsobení L-èlánkem typu A.

Obr. 8: Dvì øe�ení pøizpùsobení L-èlánkem typu B.

Obr. 9: Mo�né kombinace kaskádního spojení øe�enýchdílèích èlánkù L navrhovaného π-èlánku.
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Parametry reaktanèních prvkù XP1, XS1, XS2 a XP2stanovíme postupnì ze vztahù (3-1a,b) a (3-2a,b). Pro
vstupní L-èlánek pou�ijeme vztahy (3-1a,b), kde
dosadíme za RZ = RS = 11.4 Ω a XZ = 0. Øe�ením
dostaneme

a                                   .
Parametry prvkù výstupního L-èlánku vypoèteme ze

vztahù (3-2a,b) po dosazení  Z0' = Rs = 11,4 Ω a para-
metrù sériového náhradního obvodu zátì�e ZZ , tj. RZ =
20 Ω a XZ = +120 Ω. Dostaneme 

a     XP2 = -52,9 Ω
pro horní znaménko a  XP2 = +371 Ω pro dolní
znaménko.

Kombinace kaskádního spojení L-èlánkù pøi respek-
tování platnosti dvojic znamének u ka�dého z nich jsou
ètyøi a jsou uvedeny na obr. 9.

Seètením parametrù dílèích prvkù podélné vìtve
dostaneme její výslednou reaktanci a pøekreslením
obr. 9 pak charakteristická zapojení pøizpùsobovacích
èlánkù (obr.10).

Pro klasickou variantu DP èlánku π (obr.10(a))  a  f0= 14 MHz  lze stanovit: CP1 = 417 pF, CP2 = 214 pF a
LS = 1,27 µH.
b) Pøíklad návrhu pøizpùsobení èlánkemtypu T
Pøi návrhu pøizpùsobení èlánkem T postupujeme ana-
logicky. Nejprve opìt stanovíme Qzmin podle alternativy
vztahu (2-4). Proto�e RS1>RS2 (Z0>RZS), bude Qzmin =
Q2min, tj.
.
Pøi Qzmax = 3 x 2 = 6 lze volit jakost výstupního L-
èlánku Q2 = 3.
Potom virtuální odpor RP (viz obr. 3b) je 

,
pro nìj� musí být souèasnì splnìny nerovnosti  RP>2Z0a RP>2RZS , má-li se celý èlánek chovat jako rezonanèní
soustava.

Dal�í postup je analogií øe�ení pøedchozího èlánku
π. Pomocí vztahù (3-1a,b) a (3-2a,b) postupnì
stanovíme reaktance XS1, XP1, XS2 a XP2, sestavíme
ètyøi kombinace kaskádního spojení dílèích L-èlánkù a
po urèení XP jako paralelní kombinace XP1 a XP2 i ètyøi
charakteristická zapojení.

Obr. 10: Charakteristická zapojení pøizpùsobovacích èlánkù typu
π. U v�ech lze stanovit shodnou provozní jakost obvodu na
vstupní bránì (Q1=1,84) i na výstupní bránì (Q2=8). Pøi realizaci
èlánku podle obr.(c) a (d) nesmí mezi dílèími induktory existovatmagnetická vazba.

Obr. 11: Výsledek øe�ení èlánku T ve tvaru klasické hornípropusti. Pro f0 = 14 MHz je CS1=131 pF, CS2=63,1 pF a
LP=0,48 µH. Provozní èinitel jakosti obvodu na vstupní
bránì je Q1=1,73 a na výstupní bránì Q2=3.
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Prodám nepou�itý vysílaè pro ARDF zn. ROB-RX-80-2-Controls ANT (2000), AMA 199/-99 (á 100), RA 2000-01 (á 100), klíè RM31(90), sluchátka 2x2 KOhmy (70), elky LS50 (70), GU50 (70),RL12P35 (150), S2001A (75), RSGB IOTA Directory 2000 (100), 10m koax 70 Ohm (100), 16 m koax (150). Tel. veèer 241 728 321.
Prodám 4 ks dod + trafo: primár 380 V/25 A, secundár 12;12/24; 24 V/250 A. DHR 120 a mechanickou koaxiální èást prostavbu PSV a PWR mìøièe dle R� 1/98. Miroslav Øí�ský,Dolnokubínská 1444, 393 01  Pelhøimov. Tel.: po 19 hod.: 565333 221.
Koupím schéma, dokumentaci a pouzdro na baterie pro TRXBoubín 80. Dále FB RX s pásmem alespoò 144 MHz a anténnípøedzesilovaè. Miroslav Øí�ský, Dolnokubínská 1444, 393 01Pelhøimov. Tel.: po 19 hod.: 565 333 221.

Tab. 2: Hodnoty prvkù èlánkù π a T øe�ené úlohy. ε1 ε2, Q1 a Q2  jsou dílèí úèinnosti resp. provozní jakosti dílèího vstup-
ního (1) a výstupního (2) L-èlánku obou pøizpùsobovacích èlenù.

Tab. 1: Hodnoty prvkù L-èlánkù pro f0=14MHz. Øe�ení L-èlánku typu A (HP) program TLA.EXE nenabízí
a doporuèuje volbu L-èlánku typu B (DP).
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Reflektometr beznastavovacích prvkù
Petr Lebdu�ka, OK1DAE, lebduskovi@quick.cz

Tento pøíspìvek jsem zaèal pøipravovat
zaèátkem kvìtna. Byl jsem asi v polovinì
sepisování, kdy� vy�el velice podobný èlánek [1]
od Jardy, OK1AYY. Váhal jsem, jestli to, co pí�u,
není tedy u� trochu nadbyteèné, ale po konzultaci
s Jardou jsem se rozhodl to pøeci jenom dokonèit
a zveøejnit. Pøesto�e zku�enosti s konstrukcí a
závìry z nich vyplývající  jsou (na �tìstí) stejné,
pohled na problematiku je z malinko jiného úhlu,
tak�e by to mohlo ètenáøe zajímat.
Úvod, který mù�ete vynechat
Od doby svých �kolních let, kdy jsem se zaèal zajímat o
radiotechniku (co� bylo v polovinì let �edesátých), mne
fascinoval jeden pøístroj: reflektometr. Dokázal rozli�it
výkon postupující k anténì od výkonu odra�eného zpìt.
Ale jak, kdy� støídavý proud - jak nás uèili - teèe støídavì
tam a zpìt?

Pozdìji, kdy� jsem zaèal reflektometr pou�ívat, mi na
nìm vadilo to, �e se musí pøi ka�dé zmìnì výkonu na-
stavit maximální výchylka v pøímém smìru, aby údaj o
PSV byl správný. Zkøí�ené ruèky jsme znali jen z obrázkù
v reklamách QST, CQ a jiných èasopisù. V posledním
desetiletí se staly i u nás bì�né, ale - upøímnì øeèeno -
odeèítat hodnoty kolem 1,1 nebo 1,3 není moc prak-
tické.

To v�e jen posilovalo mou snahu udìlat reflektometr,
který by ukazoval správnì pøi témìø libovolné zmìnì
výkonu. To slovo �témìø� je dùle�ité: pokud do antény
nic neteèe, �ádný reflektometr nám nic neuká�e. Ale
taková zmìna 1:10 by byla dobrá.

Pøed lety jsem zkou�el rùzná zapojení s usmìròovaèi
�pièkové hodnoty napìtí a analogovými násobièkami,
ale s nevalným výsledkem vzhledem ke slo�itosti.
Vcelku dobøe fungovalo zapojení s bargrafem: zapojení
sice bylo vcelku jednoduché, ale dynamický rozsah byl
malý, tak asi 1:4. Navíc stupnice znaènì nelineární a
odhadovat PSV podle toho, která dioda svítí, mi nepøi�-
lo pøíli� profesionální.

Nakonec mou pozornost zlákal jednoèipový
mikropoèítaè. Je malý, moc proudu nespotøebuje a
takový vzorec          by snad mìl umìt spoèítat, kdy� to
je poèítaè.

Výsledky svého sna�ení pøedkládám v tomto èlánku.
Má dvì èásti: v prvé jsem se pokusil nìjak pøístupnì
vysvìtlit èinnost reflektometru a zbavit ho
tak urèitého mystického zabarvení; jsou zde
shrnuty mé zku�enosti se stavbou a kali-
brací. V pokraèování bude popsána vyhod-
nocovací èást, která dovoluje pøímé ètení
PSV, ani� by bylo nutno nastavovat v jedné
poloze pøepínaèe maximální výchylku nebo
koukat, kde se dvì ruèièky køí�í.

Teprve nedávno jsem si v�iml, �e
podobný pøístroj nabízí firma Autek
Research [4] pod názvem WM1.
Technické parametry:
Snímací èást
Kmitoètový rozsah:   3,5-29 MHz

Max. výkon:   100 W pøi zátì�i 50 Ω
Výstupní napìtí pro dopøednou slo�ku výkonu 100 W: 3 V
Vyhodnocovací èást
Èíselné zobrazení PSV: 1,0-9,9
Nezávislost na zmìnì vstupních napìtí: v rozsahu 1:3,5

Analogový údaj lze pøepínat pro koeficient odrazu,
pøímý výkon, odra�ený výkon (výkon se odeèítá na
lineární stupnici).
Princip èinnosti
Pokud je vám jasný zpùsob, jak reflektometr funguje,
ètením tohoto odstavce se nezdr�ujte. Vím ale z øady
spojení, �e hodnì lidí o tom moc jasné pøedstavy nemá
a nìkteøí by dokonce rádi pøi�li vìci na kloub. Jim
nabízím své vysvìtlení. Pokud vás zajímá i matematické
zdùvodnìní, pøeètìte si Dodatek A. Pokud naopak vùbec
nevíte, jak se reflektometr pou�ívá a co mìøí, prosím
pøeètìte si nejprve výborný èlánek od OK1VR [2], kde je
v�e vysvìtleno a zdùvodnìno, vèetnì praktické stránky
mìøení.

Pokud vás zajímá, jak funguje reflektometr, který
nepou�ívá smìrové vazební èleny, mohu vám v následu-
jících odstavcích nabídnout své vysvìtlení.

Pøedstavme si zdroj signálu (vysílaè) s vnitøním
odporem RG, z nìho� proud teèe do zatì�ovacího

odporu RZ. Bude-li RG = RZ, bude napìtí na RZ polovièní
(první pùlka zùstane na RG). Proudu IZ je�tì vøadíme do
cesty transformátor Tr (obr. 1). Ten je v sérii se zátì�í,
tak�e je to transformátor proudu, nikoliv napìtí, jak jsme
jinak zvyklí. Kdy� na jeho sekundár pøipojíme odpor RS,
bude napìtí na nìm úmìrné primárnímu proudu. A aby
to bylo rafinovanìj�í, odpor rozdìlíme na dva stejné a
jejich spoleèný bod uzemníme.

V�imnìme si orientace napìtí: dejme tomu, �e
v urèitém okam�iku bude napìtí UZ na zátì�i RZ kladné
proti zemi a maximální. V tu chvíli poteèe také nejvìt�í
proud, tak�e i napìtí mìøené mezi obìma konci
sekundárního vinutí (vzniklé na odporech RS1 a RS2)
bude maximální. Av�ak napìtí obou koncù vinutí proti
zemi budou sice stejná co do absolutní hodnoty, ale
zcela opaèná co do smìru, zkrátka vzájemnì otoèená o
180°. Kdy� zajistíme, aby amplitudy napìtí |US1| = |US2|
= |UZ| (co� mù�eme buï poètem závitù nebo velikostí
odporù RS1, RS2) a pak tato napìtí nìjakým zpùsobem
seèteme, dostaneme v prvém pøípadì US1 + UZ = 2UZ a
ve druhém US2 + UZ = 0 (obr. 2 vlevo). Za pùl periody,
kdy proud poteèe opaèným smìrem, dostaneme toté�,
jen prvý souèet bude mít opaèné znaménko: na obr. 2 se
v�echny vektory otoèí o 180°. To nám ale nevadí,
usmìròovaè na to nekouká.

Co se stane, kdy napø. zvìt�íme RZ tøeba na trojná-
sobek? Zachováme-li výkon zdroje stejný, zùstane i
úbytek na RG, tj. vnitøní napìtí UG stejné, ale zvý�í se
napìtí UZ, a to o 1 své pùvodní hodnoty (na 1,5
násobek). Souèasnì se zmen�í proud IZ, a to na 1
pùvodní hodnoty. Proto se zmen�í na polovinu i napìtí
na odporech RS. Souèet vektorù napìtí UZ´+ US2´ u�
nebude nulový, reflektometr ukazuje nepøizpùsobení.

Podobnì tomu bude, kdy� tøeba do série s RZ zapo-
jíme cívku. Mù�eme pøitom i velikost RZ rafinovanì
zmen�it, aby celková impedance |RZ´+ ωL| zùstala stej-
ná. Absolutní hodnoty |UZ| a |US1|, |US2| sice budou
stejné, ale US2 nebude proti UZ otoèeno o 180o (viz obr.
2 vpravo), proto�e proud zátì�í se bude za napìtím
opo�ïovat. Tím více, èím bude indukènost cívky vìt�í.
Z obrázku je vidìt, �e a� mìníme velikost US2 nebo UZjak chceme, nedosáhneme úplného odeètení, v�dy tam
zbude nìjaké - vìt�í èi men�í - napìtí. Tak�e bude-li mít
zátì� reaktanèní slo�ku, v�dy bude reflektometr mìøit
nìjaký odraz.

Kdy� si to nyní promyslíme hloubìji, zjistíme, �e
podobnì tomu bude pøi zmen�ení RZ nebo po pøipojení
kondenzátoru k zátì�i. Ale zcela jiná situace bude pøi
zmìnì RG: jestli�e se RG zvìt�í, klesne jak napìtí na
zátì�i, tak i proud. Jednoduchým výpoètem se dá zjistit,
�e ve stejném pomìru, tak�e UZ´+ US2´ zùstává nulový a
reflektometr ukazuje PSV = 1, pøesto�e tu optimální

výkonové pøizpùsobení není a do zátì�e teèe
tøeba jen desetina jmenovitého výkonu
(v hor�ím pøípadì - pøi zmen�ení RG - tøeba
desetinásobek, ale to si nejspí� ani nestaèíme
v�imnout a u� tam nepoteèe nic). Jediný údaj,
z nìho� se pozná, �e se dìje nìco nesprávného,
je velikost dopøedné slo�ky F. Zde je zøejmá
nevýhoda reflektometru s jediným mìøidlem
oproti zkøí�eným ruèkám. (Ve vyhodnocovací
èásti, která bude popsána pøí�tì, se obì slo�ky,
F i R, pøevádìjí na údaj o výkonu a jsou k dis-
pozici na ruèkovém pøístroji, zatímco PSV je
souèasnì zobrazeno na displeji.)

Obr. 1
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Mù�eme tedy udìlat tyto závìry:
Reflektometr ukazuje PSV = 1 jen pro èistì reálnou
zátì�, pro kterou byl zkalibrován.

Má-li zátì� reaktanèní slo�ku, nemù�eme dosáhnout
PSV = 1 pouhou zmìnou absolutní hodnoty této zátì�e.

Zmìní-li se vnitøní odpor koncového stupnì proti
hodnotì, jakou mìl pøi kalibraci reflektometru, bude pøi

jmenovité zátì�i zobrazovat stále PSV = 1, pøesto�e
vysílaè nebude výkonovì pøizpùsobený a mù�e být i
znaènì pøetí�en.

Mo�ná se zejména ten poslední bod zdá trochu
nejasný. Podrobnìj�í vysvìtlení je v odstavci o zálud-
nostech pøi mìøení.
Snímání hodnot
Z právì popsaného principu èinnosti plyne, �e musíme
mìøit napìtí na zátì�i a proud tekoucí do zátì�e.
Mo�ností, jak to udìlat, je nìkolik (viz [1], [5-8]), ale
z hlediska konstrukèní jednoduchosti je asi nejsnaz�í
mìøit napìtí na kapacitním dìlièi a proud na proudovém
transformátoru.

Kapacitní dìliè je natolik jasný, �e k nìmu není co
vysvìtlovat (obr. 3). Jedinì jeho celková kapacita, co� je
prakticky jen kapacita �horního� trimru, musí být tak
malá, aby nevná�ela velkou reaktanèní slo�ku paralelnì
k zátì�i.

S proudovým transfor-
mátorem je to slo�itìj�í.
Pøedev�ím si musíme uvì-
domit, �e proud se transfor-
muje v opaèném pomìru
závitù. Èili èím více závitù
na sekundáru, tím men�í
sekundární proud. (Je to
logické, nebo� výkon pøene-
sený  na sekundár musí být
stejný jako na primáru,
jinak máme perpetum
mobile. A proto�e výkon je
souèin napìtí a proudu a
proto�e napìtí se mìní
pøímo úmìrnì pomìru
závitù, musí se proud mìnit
opaènì.) Indukènost
sekundáru se transformuje
na primár se ètvercem
závitù, v na�em pøípadì
na�tìstí sestupnì, a zde se
øadí do série se zátì�í. Je-li
tato pøetransformovaná
indukènost pøíli� velká,
zpùsobuje chybu ze stej-
ného dùvodu, jako kapacit-

ní dìliè napìtí. Navíc obì tyto reaktance mohou být pro
nìkterý kmitoèet v rezonanci a tím více èi ménì výraznì
ovlivnit kmitoètovou pøenosovou charakteristiku.

Pak tu máme nebezpeèí pøesycení jádra, je-li souèin
primárního proudu a poètu závitù (èili ampérzávity)
pøíli� velký. Podrobnosti viz [1].

A koneènì je tu parazitní napì�ová vazba mezi
primárem a sekundárem. Jak se s tím v�ím vypoøádat?

Celkovou indukènost transformátoru volíme co nej-
men�í, jen takovou, aby transformátor pøená�el bez
zkreslení (3. harmonickou - viz sí�ové transformátory)
ten nejni��í kmitoèet, který chceme mìøit.

Jádro volíme dostateènì veliké, aby se nepøesytilo pøi
plném výkonu a zhruba ètvrtinovém zatì�ovacím odporu
(tehdy je PSV = 4 a soudím, �e pøi takovém nepøizpù-
sobení se nikdo nebude pokou�et pou�tìt do antény
plný výkon; a pokud ano, pak to stejnì bude trvat jen
chvilinku). Zase ale ne moc - dostali bychom se do
sporu s prvním po�adavkem.

Primární vinutí (obvykle jen drát provleèený toroi-
dem) odstíníme od sekundárního vinutí na toroidu.
Stínìní se uzemní, ale jen na jednom konci. Kdybychom
tak uèinili v pøemíøe peèlivosti na obou koncích, vznikl
by závit nakrátko se v�emi nepøíjemnými dùsledky.
Konstrukce snímací èásti
Vyzkou�el jsem celou øadu reflektometrù a mohu docela
zodpovìdnì øíci, �e nejlépe se mi osvìdèilo zapojení
podle obr. 3. Pøíslu�ný plo�ný spoj a rozmístìní
souèástek je na obr. 4 a schematický náèrtek konstrukce
(boèní pohled) na obr. 5. Oba konektory BNC mají
propojené zemní èásti silným drátem, který prochází co
nejblí�e toroidu (tvoøí èást primárního vinutí!). Se zemní
èástí plo�ného spoje je propojen jen jeden konektor, a to
jen v jednom bodì. Tím zabráníme tomu, aby se nám po
zemní fólii plo�ného spoje motaly VF proudy a vytváøe-
ly tak parazitní napìtí. Uvìdomme si, �e pøi výkonu 100
W a zátì�i 50 Ω dosahuje vrcholová hodnota proudu a�
2 A, tak�e na odporu pouhých 0,1 Ω vznikne napìtí 200
mV, které nám mìøení u� pìknì rozhodí. Více zku�enos-
tí nám pøedkládá Jarda v [1].

Toroid (obr. 6) má vnìj�í prùmìr
4 mm (pochází z produkce Prametu
�umperk, hmota N1 - �lutá; dá se
stále je�tì sehnat v bazarech) a je
na nìm 5 závitù dvìma zkroucený-

mi dráty prùm 0,3
mm. Indukènost
sekundáru je 2 x 2,4 µH. Odboèka
vznikne spojením zaèátku jednoho s kon-
cem druhého drátu a je vhodné dbát na co
nejlep�í geometrickou symetrii.

Odpor R1 (obr. 3) jen uzavírá stejno-
smìrnou cestu usmìròovaèe a na jeho
hodnotì pøíli� nezále�í. R2 musí být
bezindukèní a aspoò na 1 W, kapacitní
trimr C1 v napì�ovém dìlièi má kapacitu
15 pF a je na 250 V (prùm 7,5 mm -
modrý, lze bì�nì koupit). Diody jsou
Schottkyho typu, nebo� ty mají malé pra-
hové napìtí (pod 100 mV). Primární vinutí
tvoøí pouze jeden provleèený drát (èili
nikoliv závit dokola: provleèený drát tvoøí
pùlku závitu, druhou pùlku tvoøí zemní
spojení mezi konektory, jím� se proud
�vrací�, tak�e dohromady je to jeden kom-
pletní závit). Od sekundáru je elektrosta-

Obr. 2

Obr. 3
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ticky odstínìn dutým mosazným nýtkem, který byl zrov-
na pøi ruce a akorát pasoval do toroidu (samozøejmì lze
pou�ít tøeba trubièku z fólie sloupnuté z plo�ného
spoje). Je vhodné na nýtek je�tì navléknout izolaci z tru-
bièky ze silikonového kauèuku nebo z teflonové fólie.
Pak se pøipájí drátem ve tvaru obráceného �U� do
plo�ného spoje. Obì napìtí jsou vyvedena na
devítipólový konektor CANNON FEMALE.
Vyhodnocovací èást se pak mù�e opaèným konektorem
buï pøímo nasadit, nebo propojit kabelem na vìt�í
vzdálenost.

V�echny souèástky kromì toroidu se dají bì�nì
koupit (napø. GES Electronics - má i zásilkovou slu�bu).
S toroidem to je hor�í, tak�e pokud nese�enete pùvodní
z Prametu, je nutno vyzkou�et takový, na nìm� 5 závitù
má indukènost cca 2,4 µH. (Nìjaké mo�nosti snad jsou
na www.ferity.cz.) Kdy� to nepùjde, je nutno zmìnit
poèet závitù a v dùsledku toho i odpor R2 (a vìt�inou i
napì�ový dìliè C1/C2) tak, aby pøi kalibraci výkonem
100 W bylo výstupní napìtí na výstupu F asi 3 V.
Samozøejmì nebudete-li stavìt mikroprocesorovou
vyhodnocovací èást (viz pokraèování), nejsou ty 3 V
podmínkou a zále�í na pøipojeném mìøidle - opìt viz [1].

Plo�ný spoj je pøi�roubován v krabièce z cuprextitu
(obr. 5). To pochopitelnì není podmínka, pocínovaný
plech by byl asi pevnìj�í. Také rozmìry plo�ného spoje
lze dost zredukovat, ale já jsem zkou�el nìkolik zapojení
a v tomto velkoobjemovém uspoøádání byla práce
pohodlnìj�í.

Pokud chcete se zapojením laborovat, doporuèuji
pou�ít nejdøív nìkterý z øady simulaèních programù -
u�etøí se tím spousta cínu a kalafuny. Mnì se nejvíc líbí
SIMETRIX, který je v sice omezené, nicménì zcela
dostaèující verzi volnì ke sta�ení na [3]. Bohu�el návod
je pouze v interaktivní elektronické podobì. Soubor
PDF, který se tváøí jako návod, je ve skuteènosti popis
jednotlivých modelù urèený spí�e profesionálùm. Má
pøes 260 (!) stran. Souèástí programu je ale �tutorial� a
spousta ukázkových pøíkladù z rozmanitých oborù elek-
troniky, tak�e je mo�né vcelku dobøe a rychle proniknout
do vìt�iny jeho tajù.
Kalibrace
Takovýto mìøiè PSV je ji� schopný funkce. Pokud na
oba výstupy F a R pøipojíte pøepínaè, potenciometr a
mìøidlo, mù�ete jej normálnì pou�ívat, ale nejdøív ho
musíte zkalibrovat.

Obvykle se pí�e �� zakonèíme èistì reálnou zátì�í
50 Ω a nastavíme minimální napìtí na výstupu�. A zde je
ten kámen úrazu: jak plyne z obr. 2: �minimální napìtí�
bude záviset na reaktanèní slo�ce zátì�e. Lze spoèítat (viz
Dodatek A), �e chceme-li se dostat aspoò na údaj PSV =
1,1, nesmí zbytkové napìtí pøesáhnout asi 5 %. Pøi RZ =
50 Ω a kmitoètu 30 MHz tomu odpovídá buï sériová
indukènost 0,013 µH nebo paralelní kapacita 5,5 pF.
A sehnat bezindukèní odpor, který by vydr�el 100 W, pøi
ohøátí nezmìnil hodnotu o více ne� 5 % a nemìl kapaci-
tu vùèi okolí vìt�í ne� uvedeno není vùbec jednoduché.
Kdy� jsem do�el k tìmto hodnotám, pochopil jsem, proè
jsou ceny umìlých zátì�í tak vysoké �

Dal�í problém je ve zdroji výkonu. Zde nezbývá ne�
spoléhat na solidnost výrobce transceiveru a vìøit, �e má
skuteènì vnitøní odpor 50 Ω a �ádnou reaktanèní
slo�ku, a to v celém pou�ívaném kmitoètovém pásmu.
Proto�e shánìt atenuátor na nìjakých 50 W, kterým by
se pøizpùsobení zlep�ilo, je jistì beznadìjné.

Vlastní kalibrace je pak skuteènì jednoduchá: kroutit
trimrem C1, a� je na výstupu R minimální (nejlépe
nulové) napìtí. Pøitom by na výstupu F mìly být asi 3 V.
Upozoròuji, �e znaèení F a R mù�e být prohozeno, zále�í
na tom, jak navinete toroidní transformátor - tedy zda
sekundární vinutí obepíná toroid ve stejném smìru, jako
prochází støední (primární) vodiè.
Záludnosti pøi mìøení
Mìli bychom si uvìdomit, �e tento typ reflektometru
pova�uje za správnou pouze tu zátì�, se kterou ho
seznámíme pøi kalibraci. V praxi to znamená, �e bude
ukazovat PSV = 1 pouze pøi RZ = 50 Ω. Ale co kdy� se
zmìní vnitøní odpor zdroje RG? Vcelku jednoduchým
výpoètem zjistíme, �e napìtí UZ i US1, US2 se zmìní ve
stejném pomìru, tak�e reflektometr bude stále tvrdit, �e
je PSV = 1, pøesto�e zátì� nebude výkonovì pøizpù-
sobená. Projeví se to ov�em na souètu napìtí UZ + US1(èili na �dopøedné� vlnì, výstup F), který bude men�í
(pøi vìt�ím RG) nebo vìt�í (pøi men�ím RG a dovolí-li to
ochrany koncového stupnì a napájecí zdroj). Tak�e
mù�ete klidnì vysílat s polovièním výkonem, aèkoliv jste
anténu pøizpùsobili na PSV = 1. Co� je samozøejmì údaj
pravdivý, proto�e PSV znamená �pomìr stojatých vln� a
pokud je pøipojený kabel správnì (bezodrazovì) na
vzdáleném konci zakonèený, �ádné stojaté vlny se na
kabelu nevytvoøí. Koncový stupeò uvidí skrz reflektometr
zase 50 Ω. Pouze nebude optimálnì výkonovì pøizpù-
sobený: do kabelu poteèe vìt�í nebo men�í výkon, a to
o tu èást, která by se jinak na vnitøním odporu ztrácela.
Kdo tomu nevìøí, mù�e se pøesvìdèit simulací tøeba pro-
gramem SIMETRIX [3].

V pøí�tím pokraèování bude popsána vyhodnocovací
èást, jejím� srdcem je mikroprocesor PIC 16F84.
Dodatek A
Pøenos napìtí a proudu
a. Pøizpùsobený stav: RZ =RG

b. Nepøizpùsobení: RZ' = 3 RG            (UZ je ze vztahu 1a)

Transformace indukènosti
Pro transformaci odporu platí známý vztah

kde n je pomìr poètu závitù na primární a sekundární
stranì. Odtud

Mezní hodnoty reaktance zátì�e
Oznaèíme-li èinitel odrazu symbolem k, pak ze vztahu 

je pro PSV = 1,1 èinitel odrazu k = 0,048, èili asi 5%.
Chybové napìtí na obr. 2 lze vypoèítat z kosínové vìty:

Pro US2 = UZ a U0 = 0,05 UZ dostaneme cos? = -0,998,
? = 177°. Pro zátì� RZ = 50 Ω je odpovídající sériová
reaktanèní slo�ka XZ = 50·sin (180°-177°) = 2,6 Ω a
pro GZ = 20 mS zase paralelní slo�ka BZ = 20·sin (180°-
177°) = 1,04 µS. Odtud (pøi f = 30MHz) LS = 0,013 µH
a CP = 5,5 pF.
Nepøizpùsobení: RG´= 20 Ω, RZ  = 50 µ

Literatura[1] Erben, J., OK1AYY: Amatérské konstrukce kmi. NezávislýchSWR/PWR metrù pro KV, Radioamatér 3,4/2002[2] Macoun, J.: Proè a jak mìøíme ÈSV (1 ÷ 3), Praktická elektroni-ka - A-Rádio è. 4, 6, 7/1997[3] www.newburytech.co.uk[4] www.autekresearch.com/wm1.htm[5] Stockon, D., GM4ZNX: An Easy-To-Built SWR Bridge. CQ,6/1994, str. 112[6] Morgenstern, M.: Leistungsunabhänginger Stehwellenmesserfür Kurzwellensender. Funkamateur 12/1985, str. 603[7] Heidenreich, D.: Leistungs- und Anpassungsmesser für 3�30MHz. Funkamateur 1/1975, str. 81[8] Weiss, A., K8EEG: Low-Low Power Operating. CQ 1/1974, str.42
ü
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Komerènì jsou nabízena i vícepásmová provedení bez
trapù nebo jiných obvodù (tøeba pro tøi nebo pìt
pásem), kde jednotlivé systémy jsou naskládány nad
sebou, tak�e lze soudit, �e pøi pou�ití vhodného vedení
nezhor�í paralelní pospojování jednotlivých záøièù
výsledné elektrické parametry. Vzhledem ke slo�itìj�ímu
geometrickému uspoøádání pøichází v úvahu
pravdìpodobnì pouze �drátové� provedení, vy�adující
nosnou kostru z izolaèních prutù. Men�í rozmìry a malá
hmotnost umo�òují individuálním konstruktérùm
uva�ovat i o realizaci tøeba pro pásmo 10 nebo dokonce
7 MHz, a to i jako otoèný systém.

Anténa ve svém komerèním provedení [1] vzbudila
pomìrnì znaèný zájem mj. i proto, �e podle publiko-
vaných ohlasù lze její dobøe zkonstruovanou stavebnici
jednodu�e sestavit s reprodukovatelnými výsledky a
názory u�ivatelù, nìkdy pùsobící a� pøíli� reklamním
dojmem, jsou vesmìs kladné [4].
Geometrické uspoøádání
Tvar prvkù antény je znázornìn na obr. 1. Anténa se
skládá ze dvou prvkù le�ících v horizontální rovinì,
z nich jeden je uprostøed napájený - ten budeme
v dal�ím nazývat záøièem, nenapájený prvek bude pro
nás reflektorem. Oba zhruba pùlvlnné prvky jsou
zalomeny tak, �e pùdorys antény tvoøí pravidelný
�estiúhelník s nejdel�í úhlopøíèkou (délka 2C) dlouhou

jen ètvrtinu vlnové délky - u antény Yagi nebo HB9CV je
tato ��íøka� obvykle rovna cca polovinì vlnové délky!
Vnìj�í rozmìry antény jsou v porovnání s tìmito kla-
sickými anténami tedy podstatnì redukovány. Rozdíl je
názornì vyjádøen v tab.1. V obr. 1 jsou oznaèené
rozmìry, dùle�ité a kontrolovatelné pøi realizaci a nasta-
vování antény.

Pro ilustraci vlivu geometrického uspoøádání
uvádíme výsledky modelování pomocí programu
MMANA: Klasický pøímý dipól celkové délky 7,286 m:
vý�ka 7 m, frez = 20,225 MHz, Z = (76,8 + j 0) Ω; vý�ka
14 m, frez = 20,074 MHz, Z = (79,8 + j 0) Ω; dipól stej-
né délky zalomený do tvaru W s úhly 60 stupòù: vý�ka
7 m, frez = 22,051 MHz, Z = (24,0 + j 0) Ω; vý�ka 14 m,
frez = 22,006 MHz, Z = (24,8 + j 0) Ω.

Pro anténu Hex Beam, vzniklou tak, �e k tomuto
zalomenému dipólu pøidáme reflektor délky 7,585 m
v uspoøádání, odpovídajícím obr. 1, jsou pak výsledky
modelování následující:

Je vidìt, �e samotný pøímý dipól se chová �kla-
sicky� podle teorie a jeho tvarování do M zpùsobí
podstatný pokles vlastního odporu antény a výrazné
zvý�ení rezonanèního kmitoètu. Pøidáme-li k takové-
mu napájenému dipólu pasivní reflektor vytvarovaný
podle obr. 1, rezonanèní kmitoèet celé soustavy opìt
o nìco klesne, ale reálná i reaktanèní slo�ka vstup-
ního odporu antény se zmìní tak, �e v pøijatelném
kmitoètovém rozmezí je dosa�eno pomìrnì dobrého
SWR, viditelného pøedního zisku a pøíjemné hodnoty
pøedozadního pomìru F/B; taková kombinace spolu
s vhodným elevaèním úhlem (závislým ov�em pod-
statnì na vý�ce antény) u� vede k neporovnatelnì
lep�í úèinnosti antény v porovnání s nìjak ustøi�eným
drátem. Mo�nost pou�ívat takový systém jako otoèný
s malými realizaèními náklady pak dále zlep�uje �anci
na uskuteènìní �ádaných spojení - jinak øeèeno,
pøeøadíme se do zcela jiné operátorské kategorie.

Dùle�ité jsou zejména rozmìry LZ, LR, A a B, délka
C souvisí s konstrukcí nosné kostry (obr. 1). Konce
reflektoru a záøièe i jejich støední èásti jsou blízko
sebe, co� má za následek silnou vazbou mezi obìma
prvky; díky ní je dosa�eno vhodné kombinace elek-
trických vlastností. Je tøeba ale zdùraznit, �e optimál-
ních parametrù lze dosáhnout jen tehdy, jsou-li uve-
dené rozmìry nastaveny pomìrnì velmi pøesnì a i
malá odchylka podstatnì ovlivní výsledné vlastnosti a

mnohé z nich výraznì znehodnotí.
Nezapomínejte také na to, �e

u antén pro KV, umístìných nepøíli�
vysoko nad zemí, hraje výraznou
roli vý�ka, kvalita zemì a nejbli��í
okolí antény. Vý�kou antény je
ovlivnìn nejen tvar vyzaøovacího
diagramu a elevaèní úhel prvního
laloku (dùle�ité pro DX spojení), ale
i vstupní impedance antény a tedy
SWR. Tyto závislosti jsou obdobné
jako u jiných smìrových antén a
vyplývá z nich, �e pro DX spojení je
(aspoò teoreticky) vhodnou vý�kou
antény λ/2 nebo násobky pùlvlny.
Pøi umístìní antény do vý�ky cca
3/4 λ (a dal�ích lichých násobcích
λ/4) výraznì narùstá lalok smìøující
spí�e vertikálnì a pak lze vyzáøenou
energii zpravidla vyu�ít pro spojení
na bli��í vzdálenost nebo ji podle

Magické dvouelementové antény pro KV - 5Hexagonal Beam
Jan Bocek, OK2BNG, janbocek@mail.tele2.cz, Jiøí �kácha, OK1DMU, skachaj@volny.cz
Tato anténa, dnes známá spí�e pod obchodním názvem HEX BEAM [1, 2] patøí mezi dvouprvkové
systémy s výraznì zmen�enými rozmìry oproti klasické konstrukci slo�ené z pøímých pùlvlnných
prvkù. Rozmìrové porovnání i elektrické parametry podle rùzných pramenù jsou uvedeny v tabulce
1 (viz také 1. díl seriálu). Anténa je podle nìkterých kritérií opravdu zajímavá - malé rozmìry,
tuhost konstrukce a z toho vyplývající mo�nost odlehèení a výsledné malé hmotnosti (pøíznivé
z hlediska sto�áru, rotátoru atd.), geometrická soumìrnost, z ní� vyplývá i rovnomìrné namáhání
vìtrem (vyhoví i subtilní rotátor), relativní nenápadnost. I elektrické parametry jsou zajímavé,
nepou�tíme-li se do øí�e fantazií: podle zku�eností u�ivatelù je její úèinnost porovnatelná s kla-
sickými dvouprvkovými systémy, zisk v pøedním smìru vychází dobøe (modelovì skoro na úrovni
HB9CV); v porovnání napø. s anténou typu Moxon poskytují výsledky modelování ale slab�í pomìr
F/B (urèitá porovnání naleznete tøeba v [3]. Vhodným nastavením lze dosáhnout vstupního odporu
antény 50 Ω se zanedbatelnou reaktanèní slo�kou, tak�e anténu lze jednodu�e napájet. Výrobce
antény ji - vzhledem k specificky uspoøádanému poli a prezentovaným výsledkùm - klasifikuje jako
superziskovou. (Fotografie na obálce.)

Obr. 1. Uspoøádání prvkù antény Hex Beam. V obrázku oznaèují LZa LR celkové délky záøièe, resp. reflektoru, A vzdálenost koncùobou prvkù (soumìrnì i na opaèné stranì), B vzdálenost støedùobou prvkù, C polovinu úhlopøíèky obrysového �estiúhelníku, tedyvzdálenost od støedové trubky k bodu uchycení koncù prvkù nanosníku kostry (viz dále).

Tab. 1. Schéma antén pro porovnání (polomìr otáèení r a pùdorysnáplocha S jsou vypoèteny pro pásmo 20 m)

Tab. 2. Výsledky modelování antény Hex Beam pro pásmo 21 MHz
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pracovního kmitoètu nevyu�ijeme vùbec - ionosféra ji
neodrazí a my tak jen vyhøíváme vesmír. Mìní se i hod-
noty R, X a tedy i SWR. Tyto zákonitosti jsou zmínìny
v mnoha pramenech, èerstvì napø. v [5-6].

Úèinnost antény ovlivòuje dále vodiè pou�itý na zho-
tovení prvkù. Pro omezení ztrát zásadnì pou�íváme
vodiè s malým odporem, nejlépe Cu lanko dostateèného
prùøezu. Nelze zapomínat ani na zkracovací koeficient
pro daný vodiè, zejména pokud pou�ijeme lanko izolo-
vané; rezonanèní délka se pak mù�e oproti holému drátu
zkrátit o cca 2-4 procenta.

Z toho v�eho plyne, �e anténu bude tøeba pro
dosa�ení potøebných parametrù prakticky v�dy doladit.
Hex Beam je experimentální anténa, pro základní ori-
entaci je výhodné zkusit modelovat antény s rùznými
rozmìry a uspoøádáním nìkterým z modelovacích pro-
gramù (EZNEC, K6STI, MMANA). Tak se mù�eme
pøesvìdèit o výrazné závislosti parametrù antény na nì-
kterých rozmìrech i na vý�kovém umístìní. Pøi realizaci
v konkrétních podmínkách je k mìøení ideální pou�ití
anténního analyzátoru, pøipojeného k anténì mìøicím
vedením o elektrické délce λ/2. Tak mù�eme i
v amatérských podmínkách zmìøit alespoò kmitoètovou
závislost impedance antény Z a SWR. Parametry vyplý-
vající z vyzaøovacího diagramu ale v bì�ných situacích
mìøením vìt�inou nebudeme mít mo�nost hodnovìrnì
zjistit a k nìjakému názoru dojdeme a� po del�ím
provozu a porovnávání s jinou anténou. Údaje o mìøení
elektrických vlastností jsou uvedeny dále, také viz [7].
Stavíme Hex Beam
Je mo�ná úèelné shrnout nìkteré zásady a tipy pro kon-
strukci, která vycházejí z uspoøádání komerènì vyrábìné
antény. Prvky jsou napnuty ve vodorovné rovinì mezi
nosníky nosné kostry tvaru øídkého �de�tníku�
otoèeného rukojetí vzhùru, který má 6 �drátù�, symet-
ricky rozlo�ených po 60  (obr. 2). Nosníky jsou z izo-
laèního materiálu a vyplatí se kostru zhotovit tak, aby
jednotlivé nosníky byly na støedový díl upevnìny co
nejdefinovanìji a svíraly navzájem úhly 60 stupòù.

Pøíklad provedení støedového dílu je na obr. 3.
Materiálem mù�e být dural, sklolaminát, umatex nebo
jiná odolná umìlá hmota, pøíp. i impregnovaná vodo-
vzdorná pøekli�ka. Inspirací mohou být informace a
fotografie, uvedené na webu [8-10] nebo obrázky na 3.
str. obálky. Støedový díl pro upevnìní nosníkù je tvoøen
deskou, umo�òující pevné pøichycené na centrální
trubku. Nemusí být kruhová, stejnou slu�bu (bez
zbyteèného materiálu) udìlá i �estiúhelník s centrálním
otvorem. Uchycení støedového dílu na nosnou trubku
(sto�ár, výstup rotátoru) zaji��uje závitová instalatérská
pøíruba, spojená se støedovým dílem ètyømi �rouby.
Celý støedový komplet lze podle mo�ností samozøejmì
vyrobit �na míru� a z lehèích materiálù, èím� lze výraznì
zmen�it celkovou hmotnost antény.

Nosníky procházejí symetricky støedovým dílem,
uchyceným na nosné centrální trubce, jsou proto
samostatné a na støedový díl jsou fixovány U-tømeny,
pøílo�kami pøichycenými samostatnými �rouby apod.
Pro pásmo 20 m postaèí - podle jejich tuhosti a
zakøivení - délka nosníkù cca 330 cm. Ideálním materi-
álem je sklolaminát, pøi dostateèné tuhosti nejlépe
trubky, jejích� prùmìr se mù�e postupnì zmen�ovat.
Jako vhodný polotovar lze vyu�ít upravené rybáøské
pruty - �bièe� - s vy��í tvrdostí. Mechanicky velmi pevné
byly sklolaminátové tyèky, pou�ívané v armádì jako
podpìry �enijních maskovacích sítí - tzv. ��abí prsty�;
v sadì byly jednak sklolaminátové tyèky o prùmìru 14
mm, jednak slab�í tyèky s prùmìrem od 8 do 4 mm
(kónický tvar). Po rozebrání sady lze napø. vhodnì spo-
jit osovým �naroubováním� do pøevleèené trubièky dvì
tyèky, abychom dostali jeden nosník s délkou cca 330
cm. Uvedené sady se ale dnes budou asi tì�ko shánìt.
Klasickým materiálem vy�adujícím pro del�í �ivotnost
vhodnou impregnaci je bambus.

Nosníky jsou pøedepjaty po obvodu i po úhlopøíèkách
�estiúhelníku nevodivým lankem do podobného
prùbìhu, jako dráty vìtrem otoèeného de�tníku; výsled-
kem je znaèná tuhost a pru�nost celé konstrukce pøi
velmi malé hmotnosti. Úseky lanka pro vypnutí kostry
lze po vyzkou�ení pøipravit jako jednotlivé kusy, které
budou mít na koncích vhodnì velká oka tak, aby je bylo
mo�no navléci na pruty kostry po obvodu; obdobnì si
pøipravíme i stejnì dlouhá lanka, která budou navleèe-
nou smyèkou zachycena na støedové trubce a jejich
druhý konec bude opìt men�í smyèkou navleèen na
pøedepnutých prutech - tato lanka budou probíhat
�estiúhelníkem po úhlopøíèkách. Jejich poloha na

prutech je vymezena vhodnými pøíchytkami, jejich�
provedení bude záviset na materiálu a rozmìrech prutù
kostry. Pøíchytky lze vyrobit i z vázacího drátu, jejich
poloha na nosnících by mìla ale být dostateènì fixo-
vaná. Inspiraci lze najít tøeba v [11]. I kdy� se mù�e na
první pohled zdát, �e kostra mù�e být vypnuta jen po
dvou protilehlých stranách obvodu a po jedné
úhlopøíèce (dal�í vypnutí by mohly zajistit vodièe obou
prvkù), mù�e zejména pøi pou�ití ménì tuhých prutù
vzniknout kostra, která se chová �gumovì� a pak si
u�ijete dost legrace snahou o zaji�tìní definovaných
délek i poloh prvkù. Je proto aspoò pro zaèátek výhod-
nìj�í kostru vyvázat stejnì dlouhými lanky mezi jed-
notlivými vrcholy �estiúhelníku po celém obvodu -
tuhost se tak výraznì zvý�í; po uchycení a nastavení
správných délek a poloh prvkù je mo�no nìkterá lanka
pøípadnì odstranit. Tuhost vodièù pou�itých na záøiè a
reflektor by mìla odpovídat tuhosti nosné kostry, aby
nedocházelo k její deformaci a aby dùle�ité rozmìry bylo
mo�no nastavit definovanì a stabilnì. V ka�dém pøípadì
je dobré peèlivì zvá�it místa úchytù na nosnících, aby
celý M/W útvar le�el ve vodorovné rovinì a nepotøebo-
val zbyteènì dlouhé úvazky na pruty - v�e mù�e zmìnit
geometrii a ovlivnit výsledné parametry. Toté� se týká i
úchytných bodù støedù prvkù na izolaèní støedové trubce
(viz dále). V�e bude podstatnì záviset na tuhosti
pou�itých izolaèních nosníkù a na jejich délce (tedy na
tom, pro jaké pásmo anténu stavíme).

Vlastní nosná kovová centrální trubka procházející
støedovým dílem mù�e být jen krátká - její spodní konec
- ��pièka de�tníku� bude upevnìn v objímce rotátoru,
opaèný konec mù�e jen málo vyènívat nad støedový díl a
vzhùru smìøující �dr�adlo de�tníku� vznikne nasazením
trubky z umìlé hmoty na tento krátký pahýl, vystupující
ze støedového dílu. Horní trubka z umìlé hmoty pak
nahoøe jen o málo pøesahuje rovinu, v ní� jsou napnuty
vlastní drátové elementy. Pøi vhodném vypnutí celé
kostry není horní trubka mechanicky namáhána. Pro
umìlou hmotu mluví to, �e uvnitø antény bychom se
mìli vyhnout vìt�ím kovovým dílùm. Podle nìkterých
konstrukcí zde bez problémù vyhoví i bì�ná novodurová
vodovodní trubka. Horní konec by mìl být chránìn zát-
kou proti zatékání vody.

Obr. 4. Mo�ný zpùsob pøipojení napájecích bodù záøièe prostøed-nictvím �roubù v izolaèní horní trubce. Pod �rouby i matky vlo�ímekromì normálních podlo�ek i gumové krou�ky (tìsnìní protizatékající vodì).
V místì, které odpovídá rovinì napnutých prvkù

antény, provrtáme do horní støedové trubky dva otvory
pro �rouby M5 (obr. 4), které budou tvoøit svorky pro
pøipojení napájecích bodù záøièe (obr. 1, X-X) a otvory
pro vyvedení kabelu k symetrizaèní tlumivce. �rouby
budou prostrèeny zevnitø trubky a kromì podlo�ek na nì
navlékneme i gumová tìsnìní, zamezující vzlínání
de��ové vody ke koncùm koaxiálního kabelu. Pod hlavy

Obr. 2. Konkrétní mechanické uspoøádání nosné kostry antény projedno pásmo. 1 - sklolaminátové pruty, 2 - vyvázání nevodivýmlankem (spojuje po obvodu vrcholy �estiúhelníku a úhlopøíèky),které vymezuje polohu koncù elementù a støedu reflektoru, 3 -støedový díl - nosná deska, 4 - pøíruba pro upevnìní na nosnoutrubku, 5 - izolaèní trubka vymezující støed antény a slou�ící kuchycení napájeèe, 6 - drátové prvky antény.

Obr. 3. Náèrt pøíkladu provedení støedového nosného dílu
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�roubù v trubce uchytíme oba vývody kabelu ze
symetrizaèní tlumivky, samotná tlumivka bude ale
umístìna vnì trubky a vhodnì k ní pøichycena; vy-
tvarovaný kabel (aby po nìm netekla dovnitø voda) bude
prota�en dvìma otvory ven a opìt zpìt; dolní vývod
kabelu k zaøízení pak protáhneme dal�ím otvorem ve
spodní èásti trubky a s nutnými rezervami pro otáèení
apod. jej pøichytíme na sto�ár (PE pásky, izolaèní páska
apod.). Opaèným smìrem proti svorkovým �roubùm
bude v rovinì prvkù smìøovat lanko, navleèené okem na
trubku, kterým bude ve správné vzdálenosti uchycen
støed reflektorového prvku. Støedy prvkù antény i napá-
jecí kabel a symetrizaèní tlumivka mohou být na støe-
dovou izolaèní trubku uchyceny samozøejmì i jinak,
napø. na vhodné nosné destièce. Je mo�no pou�ít i jiný
zpùsob symetrizace (napø. podle dílu 2).

Rozhodli jste se pro stavbu této experimentální
antény a máte rozmy�leny a zhotoveny mechanické
detaily, pøipraven materiál na nosníky kostry a drobnou
montá�ní bi�utérii? Pak je úèelné pøipravit si vhodné
pracovi�tì, umo�òující kostru zkompletovat a pøimìøenì
vypnout, aby rozmìr C zhruba odpovídal délkám úsekù
prvkù. Nejlépe se pracuje s nìjakým stabilním provi-
zorním stojanem s takovou vý�kou, aby rovina prvkù
byla max. 2 m od zemì a na v�echny upevòovací body
bylo mo�no pohodlnì dosáhnout. Pro dal�í promìøování
je optimální pou�ít nìjaký vysunovací sto�árek,
umo�òující zvednout anténu do vý�ky cca 5 m, je�tì lépe
postupnì a� do plánované pracovní vý�ky, a anténou
otáèet. Pokud budete chtít znát, co jste vlastnì postavili,
neobejdete se bez základních mìøení - výkonným
pomocníkem je anténní analyzátor, pøi tro�e �tìstí vy-
staèíte i s PSV-metrem. Je úèelné mít pøipraveno i
mìøící vedení správné elektrické délky násobkù λ/2
(vycházet z pøedem zmìøené hodnoty zkracovacího koe-
ficientu kabelu), abyste �vidìli� na hodnoty parametrù
pøímo na svorkách antény, viz [7].

Pro orientaèní stanovení délek obou prvkù mù�e
slou�it následující tabulka 3, uvádìjící dùle�ité rozmìry
(v cm) podle obr. 1. Hodnoty byly získány pro prvky,
zhotovené z CY lanka o prùmìru 1,5 mm s PE izolací
(celkový prùmìr 2,3 mm). Vìt�í jistotu pro dal�í kroky
nastavování získáte, pokud si pøedem zmìøíte zkracovací
koeficient konkrétního vodièe, který budete pou�ívat;
mo�ná vám to u�etøí jeden krok pøi vlastních korekcích
délek prvkù u� na nastavované anténì. Základním
vodítkem je konstatování, �e rezonanèní kmitoèet závisí
na délce záøièe (pøi nastavování upravovat obì jeho
poloviny soumìrnì), délka reflektoru by mìla být
zpravidla o cca 4 procenta vìt�í, ne� celková délka záøièe
(mezeru mezi obìma �rouby, na které jsou obì pùlky
záøièe pøipojeny, do celkové délky záøièe zapoèítáváme)
a vlastní Z antény a hodnotu její reálné i reaktanèní
slo�ky pak dostavujeme zmìnami rozmìrù A a B.

Tab. 3. Orientaèní rozmìry antény pro pásma 14, 21 a 28 MHz
Musíte samozøejmì poèítat i se závislostí elektrických

parametrù na vý�ce nad zemí - hodnoty, které namìøíte
ve vý�ce 2 m se budou od hodnot ve vý�ce 5 nebo 15 m
zøetelnì odli�ovat; pøi zvednutí antény se bude její rezo-

nanèní kmitoèet zvìt�ovat a� o stovky kHz a bude se
mìnit i Z. Budete-li chtít dosáhnout optima, nevyhnete
se v poslední fázi nastavování nìkolikerému spu�tìní a
opìtovnému zvedání antény, abyste zjistili, jak dalece
va�e zásahy vedou k cíli.

Podle uvedených informací byla postavena anténa
pro pásmo 21 MHz s konstrukèními detaily odpovída-
jícími vý�e uvedeným obrázkùm. Dal�í fotografie najdete
na 3. str. obálky.
Nastavování antény
Pøi sestavování nosné kostry byl k napájecím bodùm
nejprve pøipojen kabel, stoèený u antény do 10 závitù na
prùmìru cca 15 cm; tato vf tlumivka byla uchycena na
horní nosnou trubku (viz fotografie). Kabel pak pokraèu-
je dolù do místa, kde budeme mìøit. Kabel byl pøedem
promìøen a ustøi�en tak, aby jeho celková elektrická
délka byla 3*λ/2. Tak jsme mìli k dispozici mìøící
vedení a mohli jsme na spodním konci kabelu mìøit
hodnoty existující v bodech X-X na anténì.

Anténa pak byla kompletnì sestavena ve vý�ce cca 2
m, byly vymezeny její rozmìry a vypnuta nosná kostra.
Po základním orientaèním promìøení závislosti Z a SWR
na kmitoètu byla anténa zvednuta do vý�ky 5 m nad zemí
a anténním analyzátorem byl mìøen prùbìh Z a SWR. Po
nìkolika korekèních krocích byly získány hodnoty uve-
dené v obr. 5. - anténa mìla rozmìry podle tab. 4.

Obr. 5. Zmìøený prùbìh závislosti Z a SWR na kmitoètu u sesta-vené antény pro 21 MHz

Tab. 4. Rozmìry antény s parametry podle obr. 6 pro pásmo 21MHz. Mezera mezi body X-X záøièe, zapoèítávaná do jeho celkovédélky, je 30 mm, ka�dá z obou polovin záøièe má tedy délku 355cm (2 x 355 + 3 = 717 cm).
Pro provìøení hodnovìrnosti namìøených elektric-

kých parametrù byl napájecí kabel prodlou�en dal�ím
kusem kabelu 50 Ω s elektrickou délkou cca 3,7 * λ/2.
Zmìøené hodnoty Z a SWR na konci této kombinace
v kmitoètovém rozmezí 20,8-21,6 MHz prakticky

odpovídaly hodnotám
z obr. 6.
Nastal ký�ený okam�ik
pro pøipojení k zaøízení
a praktickým zkou�kám.
Kromì toho ale nastaly

také de�tì a horory spojené s povodòovou kalamitou,
zatopeným bydli�tìm, evakuací, vypnutím elektøiny
témìø na tøi týdny a spoustou dal�ích starostí. Pùvodní
pøedstavy o dùkladném dlouhodobém vyzkou�ení tedy
musely být podstatnì redukovány a anténu bylo nutno

po krátkém období demontovat. Tak�e alespoò torzo
provozních informací:
Poslech majákù prokázal i pro anténu ve vý�ce 5 m
zøetelný pøedozadní pomìr, který bylo mo�no odhadnout
na 5-10 dB. Podle natoèení byly vcelku slu�nì sly�itel-
né majáky z W, SA a maják RA9, dobøe majáky ze ZS a
VR2, majáky z EU a okolí dokonce velmi silnì.
Pøi pøímém pøipojení kabelu k TRXu ukazoval SWR-metr
1:1 v celém pásmu. Bìhem nepøíli� dobrých letních
podmínek v odpoledních hodinách bylo ihned
uskuteènìno nìkolik spojení �na první zavolání� - JW0,
7Q7, YF1 a dal�í s reporty 57-59.
V nede�tivé chvilce byla snaha vyzvednout anténu je�tì
vý�, i kdy� alespoò na improvizovaném sto�árku. Bohu�el
chybìlo pár párù rukou a výsledkem byl pád, rozhození
celé kostry a honìní chudáka nic netu�ícího psa, vedle
kterého v�e dopadlo, po celé vesnici. Pouèen se pøi
dal�ích pokusech moudøe uklidil na bezpeèné místo, ale
nezamhouøil oka, podezíravì pozoroval ty nepochopitelné
�ílené radovánky a myslel si o pánovi svoje.
Co øíci na závìr?
Podle zku�eností a názorù u�ivatelù je anténa zajímavá
zejména malými rozmìry, které mohou být pro nìkoho
rozhodujícím kritériem, nízkou hmotností, malým
namáháním vìtrem atd. Je to smìrovka a to je
v porovnání s drátovými anténami podstatný rozdíl. Ve
vhodné vý�ce lze dosáhnout nízkého vyzaøovacího úhlu.
Anténu lze naladit tak, �e její vstupní odpor se v pracov-
ní oblasti kmitoètù pohybuje kolem 50 Ω a reaktanèní
slo�ka vstupní impedance je malá (do ±8-10 Ω); SWR
je nízký a anténu je mo�no napájet pøímým pøipojením
koaxiálního kabelu 50 Ω libovolné délky.
Je samozøejmì dost amatérù, kteøí mají mo�nost praco-
vat s plnorozmìrovými anténami na stabilních sto�árech
a uvedené vlastnosti pro nì nejsou dùle�ité. Na druhé
stranì je ale hodnì tìch, pro které tato smìrovka mù�e
otevøít dosud neobjevené mo�nosti, zejména pokud by
se ji podaøilo zhotovit jako vícepásmovou. Spojování
jednotlivých �pater� by bylo ale samostatnou zajímavou

kapitolou, pøesahující rámec tohoto
popisu.
Doporuèujeme si znovu pøeèíst 1. díl
seriálu Magické dvouelementové
smìrové antény pro KV (RA 1/2002) a

uvìdomit si to, co je tam uvedeno v závìru: I kdy� u
tìchto antén nemù�eme oèekávat zázraèné elektrické
parametry, lze je pova�ovat za �magické�. A anténa Hex
Beam takovou �magickou� anténou opravdu je.
Literatura
[1] http://www.hexbeam.com/hexbeam.html[2] Lew McCoy, W1ICP: The Five-Band �Hex Beam�. CQ Magazine, April 2001, k dispozici rovnì� na webu: [3] L. B. Cebik, W4RNL: A Clean Sweep.http://www.cebik.com/amod33.html[4] eHam.net Reviews - Traffie Hex-Beam.http://www.eham.net/reviews/detail/860;http://www.eham.net/reviews/detail/644[5] OK2BNG: Do jaké vý�ky umístíme anténu? RA 3/2002[6] OM3MY: Hladanie vertikálneho uhla, R� 3/02[7] OK2BNG: Elektrotechnická mìøení (14), R� 3/02[8] K8AC: HEX/BEAM Installation.http://home.sprintmail.com/~sentek/hexpage1.htm[9] EI7BA: A Hexagonal Beam in 3 hours.. .http://www.iol.ie/~bravo/ahexbeam.htm[10] DL9MEU: HEX-BEAM.    http://www.qsl.net/dl9meu/Antennen/Hexbeam.html[11] http://home.t-online.de/home/f.kombrink/manu.htm

ü
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Dvojlinka SCY - radost
nebo zklamání?
Jaroslav Erben, OK1AYY, ok1ayy@volny.cz

K celovlnné smyèkové anténì se nám nìkdy hodí jako
napajeè dvojlinka, která má impedanci 110 a� 130 Ω a
nepøíli� velké ztráty. Pro získání obrázku o mo�ných
napajeèích jsem porovnal vlastnosti èerné elektrikáøské
dvojlinky CYH 2x0,35 mm2, dvojlinky s prùhlednou izo-
lací SCY 2x2,5 mm2 a bì�ného koaxu RG58A/U.

Impedanci jsem mìøil jako pomìr indukènosti a
kapacity pod odmocninou na vedení dlouhém asi 1 m
pøístrojem RF1 na kmitoètu 15 MHz, kdy je chyba
mìøení nejmen�í. Impedance jsou 130 Ω u CYH 2x0,35
mm2, 110 Ω u SCY 2x2,5 mm2 a 50 Ω u RG58. Ztráty
pøepoètené na dB/100 m jsou uvedeny v tabulce 1. Do
vedení jsem pou�tìl 10 W a mìøil výkon na zátì�i 50 Ω,
pøipojené na konec vedení. U dvojlinek jsem zaøadil dva
impedanèní transformátory 50/128 Ω pøi respektování
jejich ztrát. K dispozici jsem mìl 48 m CYH 2x0,35
mm2, 39 m SCY 2x2,5 mm2 a 19 m RG58. Vedení bylo
v�dy rozmotané a rozta�ené tak, aby se nikde nekøí�ilo.
V tabulce 2 je výkon, který ztratíme v napajeèi délky 10

m pøi výkonu TCVRu 100 W. Údaje
v tabulkách jsem
zaokrouhlil vìt�inou
na celá èísla. Mìøení
jsem dìlal amatérský-
mi pøístroji v pod-
mínkách panelákové-
ho bytu, údaje jsou
tedy informativní. Pro
porovnání jsem si do
posledního sloupce
obou tabulek vypùjèil

údaje mìøení z [1]. Lze konstatovat, �e prùhledná dvoj-
linka SCY 2x2,5 mm2 má ztráty pøibli�nì srovnatelné
s koaxem RG58. Se zamhouøením oka je pøi malé délce
pou�itelná jako napajeè smyèkových antén. U tenké
èerné dvoulinky CYH 2x0,35 mm2 bych oèekával ztráty
vùèi dvoulince SCY 2x2,5mm2 je�tì vy��í.
Literatura[1] OK1XVV,OK1AWZ: Praktické mìøení kabelù RG213, RG58, RG8.PE-AR 11/96

ü

Tab. 1. Útlum vedení v dB/100 m,stanovený mìøením ztrát výkonu ve vedení (RG58 -údaj výrobce - 9 dB/100 m/30 MHz) Tab. 2. Ztráty [W] v napajeèi délky 10 m pøi výkonu TCVRu 100 W Tec
hn
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Polní den 2002 na mikrovlnáchv Krkono�ích
Pavel �ír, OK1AIY

Zhor�ené poèasí pøi VKV soutì�ích (hlavnì pøi PD) bývá v posledních létech ji� pravidlem. Mnozí
mají je�tì v pamìti loòský PD, kdy se poèasí pøedvedlo pøímo ukázkovì. Letos tomu bylo trochu
podobnì, ale frontální porucha byla podstatnì slab�í, nebyla narostlá do vý�ky, tak�e nebyly
velkoplo�nì kroupy a silný vítr.

Na obr. 1 je znázornìna meteorologická situ-
ace ze dne 6. 7. 2002 z 18 hod. UT. Køí�ky
propojuje 50. rovnobì�ka, prostor uprostøed
nich odpovídá Kolínu a Pardubicím. Bouøe se
zastavila nìkolik kilometrù pøed Krkono�emi a u
nás nespadla ani jediná kapka.

Rejn scatter fungoval a� do noci a bylo
mo�né dìlat spojení na 9,6 a 3 cm.
Obr. 1. Pracovi�tì OK1AIY/p pro 9,6 a 3 cm v noci.(3 cm transvertor u paraboly, anténa má prùmìr 170 cm).

Obr. 2. Povìtrnostní situace 6. 7. 2002, 18.00 UT.
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OK-OM DX Contest - poznámkyvyhodnocovatele
Zdenìk �ebek, OK1DSZ, sebek@rtime.felk.cvut.cz, 

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y, okomdxc@radioamater.cz
Nejprve nìkolik èísel. Deník ze závodu poslalo celkem 617 stanic - 300 z Evropy, 119 mimo-
evropských úèastníkù, 163 OK a bohu�el pouhých 35 OM stanic. Z tohoto poètu deníkù bylo
191 ve formátu Cabrillo, 267 v jiném elektronickém tvaru (nejèastìji TRLog, CT a
SuperDuper a ADIF), 124 rukou psaných papírových a 35 deníkù vyti�tìných na papír
z poèítaèe. Papírové deníky stanic, které mìly �anci zasáhnout do bojù o pøíèky v první
polovinì stanic v nìkteré kategorii (které by mìly obdr�et diplom), byly ruènì pøepsány do
poèítaèe. K poèítaèové kontrole tak bylo k dispozici 535 deníkù, které obsahovaly celkem
78502 spojení deklarovaných OK/OM stanicemi a dal�ích 61122 spojení stanic ze zahranièí.
V denících se alespoò 3x objevilo celkem 1746 rùzných znaèek, z toho 345 OK a 68 OM.

V porovnání s loòským roèníkem tohoto závodu mù�eme zmìny, které jsem pozorovali,
hodnotit vesmìs pozitivnì. V první øadì je to nárùst poètu elektronických deníkù. Bohu�el
stále nìkteøí tisknou deníky z PC na papír. Pøesto�e podle podmínek závodu bychom mohli
tyto deníky z hodnocení vyøadit, protentokrát jsme je�tì udìlali urèité gesto - obeslali jsme
v�echny tyto úèastníky s výzvou a disketou, na kterou mohli svùj deník nahrát a poslat nám
jej. Tìm, kteøí nereagovali, jsme deník pøepsali. 

Potì�ující je, �e se oproti loòsku zlep�ila kvalita deníkù - výraznì ubylo tìch, které bylo
nutné ruènì upravovat. Ov�em týká se to pouze OK/OM stanic, zahranièní úèastníci zùstali
na stejné úrovni jako loni. Potì�itelný je také nárùst poètu deníkù ve formátu Cabrillo -
aèkoliv lze proti nìmu mít nìkolik zásadních výhrad, pøesto pøedstavuje nepochybnì krok
vpøed. Pokud deník Cabrillo vytváøíte vlastními silami, jeho specifikaci pro OK-OM DX
Contest (vèetnì vysvìtlení, jak se pøihlásit do více kategorií) naleznete na webových
stránkách okomdx.radioamater.cz. 

K �papírovým� deníkùm je�tì jednu poznámku - rukopis stanic je rùzný a nìkdy obtí�nì
èitelný. Pøi pøepisu souvislého textu, kde lze neèitelné znaky �odvodit� ze smyslu slov,
u volacích znaèek nic �domý�let� nelze. Proto, pokud máte zájem o co nejlep�í výsledek a
deník pí�ete v ruce, pøepi�te si jej do elektronické podoby sami, vyhnete se zbyteènì chy-
bám vzniklým nejednoznaèností rukopisu. Opìt zdùrazòujeme, �e jakýkoliv elektronický
deník je lep�í, ne� papírový. Není tøeba ani poèítat body nebo oznaèovat násobièe - to v�e
dìlá automaticky u v�ech stanic vyhodnocovací program sám. V pøípadì, �e
po�lete deník e-mailem, budete pravidelnì informováni o prùbìhu
vyhodnocování a pøedev�ím obdr�íte podrobný výpis chyb a
�podezøelých� znaèek.
Nejèastìj�í chyby, které nám zbyteènì komplikují práci: 
- pøedmìt e-mailu neobsahuje znaèku soutì�ící stanice, soubor
s deníkem není nazván znaèkou stanice (napø. OK1FUA.cbr) (21%)
- deník neobsahuje kontaktní adresu
- e-mailová adresa, ze které je deník odeslán, nefunguje (7%)

Struèné podmínky závodu 
Poøadatel: Èeský radioklubTermín: 9.-10. 11. 2002, 1200 sobota - 1200 nedìle (UTC)Druh provozu: CW Pásma: 1.8 a� 28 MHz, mimo pásma WARC Kategorie: SOAB HP, SOAB LP, SOSB HP, SOSB LP, SO QRP, MS,
PosluchaèiNavazování QSO: OK/OL/OM navazují spojení pouze se stanicemi
mimo OK/OL/OM. Pøedávaný kód: OK/OL/OM: RST + okresní znak
(napø. 599 BPZ). Stanice mimo OK/OL/OM: RST + poøadové èíslo
spojení poèínaje 001. Násobièe: OK/OL/OM: prefixy podle zásad WPX na ka�dém pásmu
zvlá��. Stanice mimo OK/OL/OM: okresy na ka�dém pásmu zvlá��. Body za QSO: OK/OL/OM: EU = 1 bod, mimo EU = 3 body, EU sta-
nice: 1 bod, stanice mimo EU: 3 body. Deníky: v elektronické podobì na okomdx@radioamater.cz (nejlépe
formát Cabrillo, ale v pøípadì nouze je mo�né poslat jakýkoliv jiný for-
mát, soubory nazvat podle pou�ité znaèky, znaèku uvést do pøedmìtu
mailu), pøípadnì po�tou na OK-OM DX Contest, ÈRK, P.O. Box 69,
113 27 Praha 1. Uzávìrka: 15. 12. 2002. 

Podrobné podmínky naleznete na webu okomdx.radioamater.cz a
v Radioamatéru 3/2001.
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KENWOOD TS-2000
KV/VKV/UKVall mode, �pièkovì vybavený DSPvè. modulu UT-20, cena na dotaz.

Inovovaný tribander 3el.Yagi14/21/28MHz, velmirobustní,dural, nerez, osvìdèená konstrukce, 8.990,- Kè + Kit na 40m...3.990,- Kè
V7+ vertikál ekv. Cushcraft R7000,40 - 10 m, vý�ka 7 m, trapy, bezradiálù, bez kotvení     ... 9.680,- Kè
AVT 3 vertikál 20-15-10 m, 2 kW,vý�ka 3,8 m, trapy,       .. 2.990,- Kèsada samonos. radiálù ... 1.490,- Kè
AVT 4 vertikál 40-20-15-10 m, 2 kW,vý�ka 6,5 m, trapy,       .. 2.990,- Kèsada samonos. radiálù ... 2.380,- Kè
R5 vertikál 80/40/20/15/10 m, 300 -500W, vý�ka jen 4m,   ... 5.790,- Kè
mnoho dal�ích antén pro KV a VKV/UKV,kabely RG-213 od 33,-Kè/m,Aircell7 do 3 GHz ...45,- Kè/m,RH 100 nizkoútlumový ...52,- Kè/m,Stavebnice kvalitní QRP TCVR 1 W CWQSK, 28 + 50 MHz a 18 + 21 + 24 MHzcena jen 5490,- Kè. Postavený TCVRna pásmo 3,5 MHz 4990,- Kè

Novinky a speciální ceny:
Transceivery

KV/VKV/UKV antény ICOM R - 750,03-60 MHz, allmode, 100 pam.,vè. modulu UT-102, �pièk. kom. RX  ...36.990,- Kè

GRUNDIGYACHT BOY 400DV/SV/KV (1,5-30MHz) AM/ SSB,VKV FM STEREO, digitální pøijímaè40 pamìtí, ext. anténa    ...8 590,- Kè

Pøijímaèe

AOR AR-7030stolní, 0 - 30MHz, all mode,prof. komunikaèní RX, IP +35dBm, cena jen:        ...32.900,- Kè
FAIRHAVENRD500VX
0-1750 MHz,all mode �pièk. skener, 2 MB data-banka, dálk ovl.       ...52.990,- Kè

�iroký sortiment pro radioamatéry - stovky dal�ích polo�ek najdete v na�em aktualizovaném ceníku na http://www.ddamtek.cz stejnì jako linky pøímo na technické stránky výrobcù, info o spec. nabídkách a doprodeji.
Vlastina 850/36, 161 00 Praha 6 � Tel.: 233 311 393 

� 224 312 588 � nový 777 114 070 � Fax 224 315 434 
E-mail: info@ddamtek.cz � V�echny ceny jsou s DPH. Zásilková slu�ba � Velkoobchodní prodej

UBC60XLT IInejlevnìj�í scanner, 66 -512 MHz, FM, 80 pamìtí,dobrá citlivost, jednoduchéovládání          ...4.750,-Kè
YUPITERU MVT-7300
moderní ruèní scanner 0,1-1320 MHz, all mode,mnoho funkcí, 1000pamìtí,         ...14.990,- Kè
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CQ WW DX - CW 2001Kat. LP
Milan Prokop, OK2PP, etis@infos.cz

S ohledem na poslední rok sluneèního maxima a mùj vìk
jsem se rozhodl, �e udìlám v�e, abych splnil svùj sen získat
v CQWW CW 3 mil. bodù. Dal�í maximum u� bude pro mne
pasé a kdo ví, zda se je�tì bude jezdit CW. Moje nové QTH
ze mne udìlalo LP a jakékoli zvý�ení výkonu se rovná
sebevra�dì. Bydlím ve støedu mìsta v husté zástavbì a dva
roky mnì trvalo, ne� jsem mohl klidnì závodit alespoò jako
LP. Výkon 100 W do antény ze ziskem 10 dBi se velmi tì�ko
odru�uje zvlá�tì na 10 m, kdy� TV antény jsou vzdáleny
nìkolik metrù. Je�tì hor�ím problémem jsou telefony a faxy
s elektronikou, napojené venkovním vedením, a po stejném
vedení internet.

Loòský výsledek naznaèil, �e s vylep�ením antén a slu�ný-
mi podmínkami se to mù�e podaøit. Praxe z posledních tøí let
ukázala, �e v sestavì antén pro HP a LP je diametrální rozdíl
hlavnì co do poètu a práce SO2R má na antény také své
nároky. HP stanice produkují i u výkonných antén dostateèný
signál mimo hlavní smìr pro spojení s EU a tedy potøebný
rozptyl maji k disposici. Toté� platí pro plnohodnotné ver-
tikály. U LP stanic, kde EU je pro výsledek velmi dùle�itá
oblast, je nutné vertikály zkrátit a prodlou�it drátovým de�t-
níkem. Takto upravený vertikál je o nìco hor�í na DX, ale
mnohem lépe táhne EU, kde dìlám 60 % spojení. Tentý�
problém je nutné øe�it i u smìrovek, a to zdvojením pro ka�dé
pásmo OWA + HB9CV. Pøí otevøení hlavních smìrù nasadím
OWA a kdy� jde EU, pak HB 9CV. Souèasnì se vyøe�í prob-
lém antén pro SO2R.

Nejlépe se o této skuteènosti pøesvìdèíte odjetím EUHFC.
Je samozøejmostí, �e v�echny antény musí být rezonanèní,
bez anténních èlenù, s PSV pod 1,5.

SO2R jsem vyøe�il kompletním zdvojením zaøízení vèetnì
notebookù a klávesnic. Pomocí relé pro spínání PA u TRX
jsem blokoval klíèování, aby byl zaruèen v�dy jen jeden
signál; poèítaèe jsem spojil do sítì. Obsluha je jednoduchá a
ani bìhem 48 hodin nepøijdete o rozum. Nevýhodou je, �e
poèítaèe nemohou být pøipojeny pøímo na CAT do TRX (málo
sériových portù) a musím pøepínat pásma ruènì. Loni mì to
stálo bratru pùl mili-onu bodù v CQ WW a tak doufám, �e
jsem si letos dal dost dobrý pozor.

Týden pøed OK DX stála celá sestava antén v tomto slo�ení:
Na dolní pásma vertikály zkrácené na 75 % s drátovým pro-
dlou�ením ala VK0IR a vyzdvi�enými radiály. Na 160m je ver-
tikál zalomen do pyramidy ve vý�ce 18 m a pro nedostatek
prostoru radiála zalomena do ètverce 4 m nad zemí. Horní
pásma na hlavním sto�áru 15 m ve støedu dvora - 5el OWA +
HB9CV, na komínì kotelny HB9CV pro 15 a 10 m a na souse-
dovì �títì 6 el. OWA na 10 m. V�e osazeno rotátory a baluny,
které jsou i u vertikálù. Na pùdì drátová rámovka na pøíjem
dolních pásem. Toto v�e na prostoru 22x25 m. V �ádném pøí-
padì nelze dosáhnou dobrého výsledku s 2el. tøípásmovým
Quadem a windomkou - obvyklou to sestavou u nás.

Provìrka na OK DX dopadla slu�nì, v�e chodilo dobøe a
bylo udìláno 950 QSO, 655 násobièù a dohromady 1,04 mil.
bodù.

Bìhem zbývajících dnù do CQ je tøeba pøipravit celou øadu
vìcí, nezbytných pro dosa�ení stanoveného skóre. Pou�ívám
program N6TR, se kterým jsem spokojen; má zobrazení
násobièù z pohledu W a pro dokonalý pøehled v závodì jsem
provedl úpravu: Remaining mults seøadím tak, �e nejprve
následuje 50 EU zemí dle abecedy, pak pìtkrát písmeno Q
dále 50 bì�ných DX stanic, vyskytujících se závodech; opìt
5Q a nakonec podle abecedy v�echny anouncované expe-
dice. Takový seznam násobièù je zcela nìco jiného, ne�
pùvodní pøedloha programu. Dále si vytvoøím seznam stanic
kategorie MM - tìch si první den moc nev�ímám, obyèejnì
zavolají samy. Na internetu je tìchto potøebných informací
dostatek. Sledování pásem a podmínek tøi dny pøed závodem
je samozøejmostí a hodnì napoví také poslech majákové sítì.

Za ètrnáct jsem na simulátoru najel 11 000 QSO ala CQ
WW, z toho polovina psána levou a druhá pravou rukou tak,
jak to pí�u pøi SO2R. Posledním úkonem je stanovení
provozního plánu na celý závod. V mém pøípadì prùmìr 50
QSO/hod, 2400 QSO, bodový prùmìr 2,1bodù a 620 náso-
bièù - celkem tedy 3,12 mil. bodù, pokud pùjde 10 m.

Podmínky celý týden pøed závodem byly podle mých
pøedstav a vìøil jsem, �e vydr�í jako odmìna za stovky hodin
práce na anténách a potì�í i v�echny ostatní. V�echno je
vlastnì zakleto v pásmu 10 m, které je v�dy loterií.

Koneènì pøi�el pátek pøed závodem, zaèalo se kazit poèasí
a rosnièkáøí stra�ili siným vìtrem a námrazou, co� potøeb-
ného klidu a pohody nepøidalo. Provedl jsem poslední kon-
trolu PSV antén a zkontroloval filtry z koaxù, prohlédl pásma
a dal si na spaní DXovou vodu - rum s pivem - je to to
nejlep�í, pokud se nechcete jen nervóznì pøevalovat
v posteli. �ena dostala jako ka�doroènì na starost moje
probuzení hodinu pøed závodem, èeho� se odpovìdnì zhos-
tila, a také automaticky uvaøila kafe. Provedl jsem nezbytné
úkony a pøi kávì cestoval po pásmech. Dolní pásma vrèela
jak ná� pes Rony a nìco viselo ve vzduchu. Poslechem
majáku na 30 m bylo v�e jasné. Geoporucha, avizovaná auro-
ra, A lezlo nahoru jak opice a já tu�il, �e první to odnese 10
m a je po slávì. Silnì mì mátlo pásmo 40 m, kde u� od pùl-
noci �li ve velkých silách amíci. Udeøila hodina H a já zaèal
na 40 a 160 m. Na 40 m celkem slu�nì fungovala pùdní
rámovka a tak to nebylo tak zlé. 100 W na 160 m neudìlá
�ádné terno a tak jsem posbíral jednopásmovce a MM. Na 80
m to dopadlo stejnì a tak v�e viselo na 40 m, kde se povedl
i malý pileup na W. U� jsem se nemohl doèkat otevøení
horních pásem. Skóre po 5 hod. bylo 358 QSO, prùmìr
dodr�en. Pomìrnì brzo se otevøela dvacítka, tak honem na ni.
Posbíral jsem stanice, které zde pracovaly, toté� jsem udìlal
na 15 m a �el na 10 m. Ze strachu, �e se zavøe, jsem zde
vydr�el a� do 10 hod. a pak jsem pøe�el na 20 m. Skóre po
devíti hodinách bylo 641 QSO, prùmìr 71,2 QSO/hod., ale
bodový prùmìr byl jen 1,72.

Po proladìní 20 m mì zaujaly silné W stanice s velkým
echem, které se témìø nedaly èíst. Zmaten èasem jejich
výskytu jsem toèil anténou jak kolotoèem, ale nic se nedìlo,
pouze pøi smìrování na sever byly signály nejèitelnìj�í.
Nechal jsem anténu tam a zavolal výzvu. Ozvalo se nìco
pøipomínající propíchnuté vosí hnízdo a pár minut trvalo, ne�
jsem se zorientoval. Nastal pileup W a JA stanic souèasnì a
trval a� do 13 hod. Slabé stanice byly krásnì èitelné, zato
silné jen s velkými obtí�emi. Takovou situaci nepamatuji od
roku 1965. LP stanice mìly díky své èitelnosti výhodu a proto
asi W necékvily a radìji vyhledávaly, co �lo èíst. Ve 13 hod.
bylo skóre 927QSO, a to je�tì mìly pøijít pileupy na 15 a 10
m. Bohu�el ale nepøi�ly, horní pásma s prolézající EU a W
procházely jen sem tam a o pileupech jsem si mohl jen
nechat zdát. K8 a A95 - jak pravil maják a aurora - udìlaly
své. Co teï? Samozøejmì preferovat 10 m, ne� zmlkne úplnì,
a na horních pásmech vydolovat co nejvíce násobièù - kdo ví,
co bude zítra.

Horní pásma zdechla v 19,30 a skóre bylo 1300 QSO -
prùmìr klesl na 67,3. Dìsila mì dlouhá noc ve spoleènosti
vrèících dolních pásem, ale co se dá dìlat. Støídal jsem
pásma po pùlhodinách a� do pùlnoci a usoudil, �e je èas si
chvíli lehnout, proto�e v�e je u� asi ztraceno. Polovina závo-
du - skóre 1484 QSO, prùmìr 61,8 a mizerný bodový prùmìr.

O pùl tøetí jsem vstal, uvaøil kafe a �el znovu do vrèícího
mumraje pásem. Zdálo se mi, �e se situace lep�í, s opti-
mistic-kou nadìjí jsem doklepal noc do konce a v 6 hod.
jsem pøe�el na 20 m. Skóre po 29 hodinách bylo 1648 QSO
a prùmìr 56,8. Na 20 m a pozdìji i na 15 a 10 m jsem u� po-
znal klasický CQ WW re�im s pravidelností smìrù a otevøení,
ale v�e bude potvrzeno a� odpoledne. Ve 14 hod. se objevili
W na 10 m, po chvilce pileup do 17 hod., pak toté� na 15 m
a nakonec 20 m od 20 a� do 23 hod. Plných 8 hodin pileupu
v jednom kuse je fantazie, na kterou budu dlouho vzpomínat.
Tak mì to uneslo, �e jsem zapomnìl na násobièe. 20 m
pásmo �lo a� do konce závodu - nevìøil jsem u�ím.

Po 46 hodinách je skóre 2640 QSO, prùmìr 57,3 a 2,92
mil. bodù. K pøekonání stanovené hranice je potøeba 50-70

QSO a 10-15 násobièù, které musím najit na 160 a 80 m, kde
mám velké rezervy. Mám na to 2 hodiny a u� na 160 m dìlám
7 násobièù a na 80 m zbytek. Krátkým pileupem ukonèuji
závod. Celkem svì�í pozøu jednu DXovou vodu a otevírám
pivo, proto�e hospoda u Nevoránkù citelnì chybìla. Hned
zítra musím tøídenní absenci dohnat - toèené je holt toèené.
Koneèný sumáø vypadá takto:
Band QSO Body Zemì Zóny Anténa
160CW 155 166 43 5 zalom.  vertikál 40 m
80CW 372 438 56 11 vertikál
40CW 324 591 79 20 vertikál
20CW 733 1399 85 27 HB9CV !! ve 12 m
15CW 519 1041 96 26 5el. OWA + HB9CV
10CW 614 1501 107 33 6el. OWA + HB9CV
Total 2717 5136 466 122
Celkem 3 019 968 bodù.

Hodinový prùmìr byl 56,6 QSO, max. 5 QSO/min., max
113 QSO/hod. a max. hodinový rate 189.

Po stránce násobièù jsem byl zklamaný, ale to je cena za
pileupy a �patná dolní pásma. Bodový prùmìr je úplná katas-
trofa - jen 1,84 - a s obvyklým prùmìrem 2,1 by skóre dalo
3 354 951 bodù, s bì�nými 600 násobièi dokonce 3 423 420
bodù.

Nedovedu si pøedstavit výsledek, kdyby podmínky byly po
celou dobu závodu stejné, jako v nedìli. Tento závod byl
opravdu zá�itkem. Rozhodnì jsem, jako po ka�dém závodì,
získal dal�í poznatky pro tzv. �pøí�tì� - na ostro to bude WPX.

Nerad pí�u a nebylo úèelem èlánku se chlubit, ale pøitáh-
nout k závodìní i ty, kteøí nad výsledky LP kategorie kroutí
hlavou. Pokud pro vìc udìlají maximum, dosáhnou jistì lep-
�ích výsledkù. Ti mlad�í mají 11 let èasu na pøípravu a
trénink.

Z vý�e uvedených dùvodù zaèíná LP kategorie v závodech
pøeva�ovat. Uvìdomte si, �e HP s tøíelementovou 3p. yagi je
na tom stejnì, jako LP s 6el. OWA!. BIG GUN stanice nechte
být, a� se perou mezi sebou a nenechte se odradit ètyøpatro-
vou 6el. yagi, do které jde 5 KW èistého výkonu. Mìjte stále
na vìdomí, �e v EU je k dosa�ení 300 násobièù all band ze
zcela bì�ných zemí a zón. V roce 1998 jsem po �estileté
pøestávce jako QRP udìlal 980 QSO a 458 násobièù, celkem
460 000 bodù, a to bez jediné smìrovky. Musím dodat, �e
v tomto roce byly v CQ WW velmi dobré podmínky na dol-
ních pásmech. Pøipomínám to jen proto, �e se 100 W a
dobrými anténami není pøi prùmìrných podmínkách pro
toho, kdo se alespoò 3 roky vá�nì vìnuje závodùm, problém
udìlat 1500 QSO.

Pro útìchu zaèínajícím jen to, �e mùj první CQ WW v roce
1965 dal 198 QSO za 48 hod. a jediný DX byl UD6BW.

Nakonec nìkolik rad tìm, kteøí závodí v LP. V �ádném pøí-
padì se nesna�te pou�ít cluster, i kdy� to svádí. Kdy� se
v nìm objeví násobiè, udìlají jej témìø jistì nejprve BIG
GUNS, pak HP a nakonec se perou LP. Ztracený èas vám
nikdo nevrátí a normální spojení vám dá víc bodù. Nejvìt�í
pozornost vìnujte anténám a nepøipus�te zde �ádné kompro-
misy. Závoïte pøi ka�dé mo�né pøíle�itosti - zku�enosti
musíte získat sami a pro rady zajdìte tam, kde vìc znají. O
pøípravì na závod snad nìkdy jindy - je toho na samostatný
èlánek a o anténách platí toté�.

Podìkování patøí firmì YAESU - Mirkovi Vránovi - za ne-
zi�tné zapùjèení FT 1000MP pro SO2R a za bleskovou opravu
mého zaøízení. Hodnotící �ma�ina� K3EST a� je ke mnì
milostivá a více jak 200 000 bodù nese�ere.

Není to sice story typu KC1XX, ale a� si v redakci oddych-
nou. Tolerujte mizerný sloh a chyby - mùj �Trávníèek� u� má
padesátku a pravopis se mìní víc, ne� pravidla nìkterých
závodù.

Pokud vydr�í 10 m pásmo a zdraví, pokusím se výsledek
zopakovat na WPX, tam to vypadá snadnìji. Týden po CQ
WW na pøání OK1FUA sepsal (spí�e sesmolil). 

ü
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Pøátelé, závodníci, leto�ní roèník na�eho poháru je zcela
výjimeèný. Koná se v dobì, kdy mnoho lidí opravuje své
domy po nièivých povodních; nìkteøí z nich dokonce o nì
pøi�li, pøípadnì jim zbylo velmi málo. Je mezi nimi urèitì i
nìkolik z na�ich pøátel. Jeden ze sponzorù se rozhodl, �e za
ka�dého úèastníka leto�ního roèníku, který po�le deník
k vyhodnocení, vìnuje na úèet na pomoc lidem posti�ených
povodnìmi 300 Kè, pokud dojde 100 a více deníkù, zvý�í
celkovou èástku na 50 000 Kè! Svojí úèastí a hlavnì
zasláním deníku i tøeba jen s nìkolika spojeními podpoøíte
dobrou vìc. Pro leto�ní rok se proto výjimeènì povoluje
vysílat z jednoho QTH pod více znaèkami (napø. vlastní a

klubovou). A také je mimoøádnì zavedena kategorie pouze
SSB - pozor, to je zmìna oproti pøedcházejícím roèníkùm.
Podmínky:
Závod se koná v�dy tøetí sobotu v mìsíci øíjnu (letos 19. 10.
2002) od 05.00 do 06.30 UTC (07.00-08.30 místního èasu).
Pásmo 80 m CW (3520-3560 kHz) a SSB (3700-3760 kHz).
Kategorie: MIX, CW, SSB, SWL, pøípadnì kategorie QRP,
pokud budou alespoò tøi úèastníci.
Kód: RS nebo RST + libovolné dvojèíslí, které nelze bìhem
závodu mìnit.
Stanice OK1OFM bude pøedávat speciální kód (tøi písmena).

Bodování: za CW QSO 2 body, za SSB QSO 1 bod.
S ka�dou stanicí lze navázat jedno spojení CW a jedno spo-
jení SSB. Spojení se stanicí OK1OFM - poøadatel - se hod-
notí dvojnásobnì.

Násobièe nejsou, celkový výsledek se rovná souètu bodù
za spojení. V pøípadì rovnosti bodù rozhoduje vìt�í poèet
bodù v prvních 30, resp. 60 minutách.

Deníky zasílejte do 5. listopadu na adresu OK1DRQ Pavel
POK, Sokolovská 59, 323 12 Plzeò.

Pokud mù�ete, posílejte deníky v elektronické podobì na
e-mail ok1drq@quick.cz nebo pøes Packet radio via
OK0PPL - staèí jakýkoliv textový soubor. Ale papírový deník
je mnohem lep�í ne� �ádný - letos to platí dvojnásob!

Pokud projeví zájem, mají také letos v�ichni úèastníci
mo�nost po�ádat o tisk QSL za speciální cenu: 1000 ks plno-
barevných QSL (fotokvalita) za 999 Kè, 2000 ks za 1945 Kè!,

Plzeòský pohár 2002 - na pomoc posti�eným povodnìmi
Pavel Pok, OK1DRQ, ok1drq@quick.cz

CQ WW 160 m DXContest 2002
aneb jak jsme opìt nevyhráli

Jan Litomiský, OK1XU, ok1xu@arrl.net

Sto�edesátka ji� není to co bývala a doby, kdy
jsme coby OLáci s doma ubastlenými pidiwattový-
mi zaøízeními jásali nad spojením do sousedního
mìsta èi ètvrti, je dávno a bohu�el pryè. Pøesto se
rádi vracíme k tomu, co nám dìlalo radost
v dobách, kdy jsme rozum brali.
S Márou, OK1FUI, a Michalem, OK1SGI, bylo domluveno,
�e se zúèastníme CQ WW DX 160M DX Contestu roku
2002. Aby si èlovìk hezky zazávodil, potøebuje mnoho vìcí.
Mít odkud, mít tam kde bydlet, co do �aludku, kam o
pøestávkách hlavu slo�it. Dále, a to je nejdùle�itìj�í, mít
s èím vysílat a být dobøe sly�et. První problém byl zdárnì
vyøe�en, kdy� moje tchýnì pøikývla na �ádost o pou�ití její
chaloupky v podhùøí Støedoèeské pahorkatiny. Mokøice je
vesnièka o 25 chalupách, v nich� �ijí pøátel�tí lidé zvyklí na
moje podivné experimenty s vysílacími silostroji a obèasné
ru�ení televizního signálu mi tolerují podobnì, jako já
toleruji jejich slepice na na�ich pozemcích a jejich pubertál-
ní ratolesti v podivných motorových vozidlech (napø.
Moskviè kabriolet) jezdícími pøed vraty domu.

S èím vysílat? Klubovní ICOM 736 s PA
500 W to umí. Nejdùle�itìj�í souèástí
vysílacího stroje je v�ak anténa a dobøe vodi-
vá zemì pod anténou. Název vesnice Mokøice
dává pøedpoklad splnìní druhé podmínky.

Na sto�edesátce je nutné dostat anténu
nìkolik desítek metrù vysoko a patnáctimetro-
vý sto�ár je zde naprosto nedostaèující. Proto
byla anténa vyzvednuta do vý�e cca 100
metrù zcela netradiènì héliovým meteorolog-
ickým balónem o objemu 10 m3. Zde se opìt
projevila trpìlivost mých sousedù. Prohlédli
si balón visící vysoko nad vesnicí, podebatili
a nevìnovali nám dal�í pozornost. Ono se øekne balón. Jeden
problém je sehnat ho - informaci kde si ponecháme jako
dùvìrné know-how. Dal�í vìcí je, èím jej naplnit. Vodík,
pøesto�e je levný a má vìt�í vztlak ne� hélium, nebyl pou�it.
Mo�nost výbuchu je pomìrnì malá, ale pokud by do�lo
k výbuchu tøaskavé smìsi o objemu nìkolika m3, jen mate-
riální �kody za znièené støechy domù ve vesnici by byly sto-
tisícové. Hélium je dra��í, ale bezpeènìj�í. A také zábavnìj�í.

Kdy� hélium vdechnete do plic a posléze se
sna�íte hovoøit, vlivem men�í hmotnosti toho-
to plynu se zmìní hlas a dospìlý mu� hovoøí
hlasem kaèera Donalda. Nìkolik set litrù plynu
jsme vyplácali na tuto kratochvíli. Pak Pavel,
OL1DAP, na chvíli omdlel, proto�e vdechoval
jen hélium, aby mìl nejkvákavìj�í hlas, a
zapomnìl na vzduch. Pøestali jsme tedy kvákat
a naplnili jsme balón. Ochotnì táhl dráty
vzhùru a celkem jistì vzdoroval lehkému
vánku. Netu�il, co ho èeká. Pokud si chcete
obstarat hélium, dá se koupit u kteréhokoli
prodejce technických plynù za 3 a� 5 tisíc Kè
za stolitrovou tlakovou nádobu. Nám jej
daroval sponzor, kterému zbyla poloplná
bomba po jakési reklamní akci.

Pøed závodem bylo v�e vèas pøipraveno.
Poèítaè poèítal, anténa visela vzhùru, π-èlánek pøizpùsoboval,
v pøijímaèi chrochtaly telegrafické znaèky. Pak OK1FUI hlásí,
�e i kdy� podle v�eho má závod zaèít a� za pùl hodiny,
nepochybnì se u� jede, proto�e stanice si pøedávají soutì�ní
kódy. Nestudovali jsme dlouho, kde je chyba, a zaèali závodit
taky. Anténa nesená balónem má svoje výhody a nevýhody.
Výhodou je, �e vyprodukujete signál, jaký nemá �iroko daleko
nikdo. Snad jen ON4UN, a ten blázen, co má ve Finsku kdesi
za polárním kruhem 4square systém na sto�edesátku.
Nevýhodou je závislost na poèasí. Mára a Honza, OK1XU,
vysílali první noc. Také se stavil Jirka, OK1FC, soused
z Kamýka, který o 160 m ví hodnì a hodnì za�il.

Nikdo se pøi vysílání nenudil
a DX stanic bylo v logu nìkolik
desítek. Ráno v devìt hodin
místního èasu, kdy� umlkli
poslední big guni ze severní
Ameriky, jsme zaparkovali
balón do stodoly, aby netrpìl
vìtrem, který zesílil.
Meteorologové jej eufemisticky
nazývají èerstvým.

Toho sobotního dne se mi
OK1JZD, pracovník hydromete-
orologického ústavu, pokou�el

zavolat a sdìlit mi, �e je pravdìpodobná silná vìtrná bouøe.
Proto�e v kraji �ije chudý lid málo telefonující, Eurotel na nìj
ka�le a nenamáhá se zajistit pokrytí. Nezavoláte si zde ani s
externí GSM anténou na vysokém sto�áru, pøipojenou k tele-
fonu. A tak se mi OK1JZD do onoho Eurotelem nepokrytého
1% prostoru ÈR nedovolal.

Se soumrakem byl balón vypu�tìn, pileup rozjet a spo-
jení utì�enì pøibývala. Balónová anténa zajistí, �e staèí vy-

slat do dìsivého evropského pileupu na
stanici z Karibiku jedinkrát znaèku, a kdy�
se Evropani po pùl minutì unaví vysíláním
svých znaèek, sly�íte, �e DX stanice
odpovídá právì vám. Amerièanù z Maine a
New Jersey bylo v deníku tolik, �e to a�
nudilo. Vzácné DX stanice z ji�ní Ameriky
nebylo tøeba volat, prostì pøi�ly samy na
výzvu.

Po pùlnoci vítr je�tì zesílil. Anténa u�
nebyla kolmo, ale dost �ikmo, a balón se
kdesi vysoko divoce zmítal v poryvech vìtru.
Spojení ale dále pøibývala, a po dal�í ho-
dinì se vítr zcela uklidnil. Chybnì jsem se
domníval, �e je po vìtru a u� bude do rána
klidno. Ve skuteènosti jsme se nacházeli
uprostøed obrovské turbulence o prùmìru

nìkolika set kilometrù, která byla nejhor�í vichøicí za nìkolik
posledních let. Ve 3.30 UTC jsem volal stanici V44 - u�
nevím sufix - v síle 559, stejnì silnì jako OK1KQH z blízkých
Sedlèan. Najednou signál zeslábnul a po chvíli zmizel.

Napadlo mì, �e asi vítr cosi provedl s anténou. Co na-
stane, jsem ale netu�il. Pohled z okna mi naskytl dìsivé
divadlo: balón u� nebyl 100 metrù nad domem, ale
v poryvech vichøice se zmítal uprostøed hospodáøského
dvora pøed stodolou. Vùbec nebyl kulatý, mìl spí� tvar pro-
táhlé brambory 6 metrù dlouhé a podle poryvù vìtru mìnil
svùj tvar nìkolikrát za vteøinu. Pak jsem si v�iml, �e je
anténní drát zachycen na nástøe�ním pøívodu venkovního
vedení 380 V. Pøi jednom z dal�ích silných poryvù se silové
venkovní vedení zkratovalo a po dvoøe se rozlétla fantastická
spr�ka jisker. Celá vesnice zhasla. Dùm se ponoøil do tmy,
pouze displej transceiveru napájeného z baterií onìmìle
svítil do tmy. Anténní vodiè se pøi zkratu samo-zøejmì
pøepálil a nièím neupoutaný balón se vydal na svou posled-
ní cestu. Na své pouti nane�tìstí potkal yaginu na 14 MHz,
kterou zdemoloval, a pokraèoval dále rychlostí 100 km/hod
smìrem k Sedlèanùm. Tím byl závod ukonèen.

Pro�el jsem se noèní vesnicí, zkontroloval, �e jsme
neudìlali �ádné dal�í �kody, vystoupal na kilometr vzdálený
kopec, kde u� Eurotel funguje, a zatelefonoval na poru-
chovou slu�bu, �e máme v Mokøici bezproudí. V pìt ráno
jsem koneènì vylezl na vyhøátou pec a usnul.

Ráno jsme v�e sbalili a pozvolna se rozjeli domù.
Ten veèer jsem pozornì sledoval zprávy, jestli o na�em

balónu je�tì neusly�ím, ale mìli jsme �tìstí a balón i
s anténním vodièem zmizel v nenávratnu. Po tomto frustru-
jícím zá�itku nechceme o balónové anténì sly�et døív, ne�
zaèátkem ledna 2003.

ü
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Závodìní
1000 ks jednobarevných za 499 Kè, 2000 ks
za 859 Kè. Na dal�í tisk do konce bøezna
2003 bude automaticky poskytnuta sleva 10
procent.

Srdeènì vás v�echny zvu do na�eho závo-
du. Nejen �e si pìknì zazávodíte, ale mù�ete
i nìco  vyhrát, ani� byste byli mezi nejlep�í-
mi; a hlavnì svojí úèastí nám pomù�ete
udr�et i do dal�ího období na�e sponzory.
Pro leto�ní rok jsou to opìt OK MOGUL OIL
Plzeò, Agentura Bílý slon. Pak je zde dal�í,

který si nepøeje být jmenován, proto�e vlast-
nì závod jako takový nesponzoruje, ale právì
za ka�dého z nás vìnuje men�í finanèní
obnos na pomoc lidem posti�eným povodnì-
mi. Kolik to bude, zale�í jen na nás - úèast-
nících závodu. Proto je�tì jednou - pøispìjte
svojí úèastí na dobrou vìc. A roz�iøte tuto
informaci ve svém okolí. Dìkuji.

Tì�íme se s vámi se v�emi nasly�enou.
ü

OK stanice
Hlá�ení zaslalo 5 stanic. Proto�e
v �ádné kategorii nebyla splnìna
v�eobecná podmínka o úèasti (pøedání
výsledkù) nejménì 5-ti stanic, jsou
výsledky seøazeny podle nahlá�eného
celkového poètu bodù bez ohledu na
podkategorii.
Kat. omezená
OL4W/p 231 QSO 43 784 bodù 

Kat. volná
OK2ZJ 415 QSO 142 944 bodù
OK7AZ 164 QSO 27 048 bodù
OK2BGK 83 QSO 6 438 bodù
OK1FOU 1 QSO 4 body

V�em úèastníkùm, i tìm kteøí neza-
slali hlá�ení o výsledku, blahopøeji a
dìkuji za reprezentaci OK znaèky.
Rovnì� dìkuji za pøipomínky k pod-
mínkám závodu a pro pøí�tí roèník se
pokusím je akceptovat.

ü

Výsledky KV Polního dne 2002 
- èást CW (EU HF Field Day - part CW)
Mana�er contestu OK2ON 
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V mnoha èláncích o závodech, uveøejnìných v poslední
dobì, se podle poètu pøedlo�ených deníkù pí�e o vzrùs-
tajícím poètu úèastníkù. Existuje mnoho úvah o
pøíèinách tohoto nárùstu, ale nena�el jsem tam ty, které
pova�uji za nejdùle�itìj�í: poèítaèové programy pro
vedení deníku a elektronické odesílání deníkù.

V amatérském vysílání jsem relativnì nováèek - kon-
cesi mám od ledna 1994. Od zaèátku jsem se zajímal o
DXy a velmi brzy jsem zjistil, �e nejvìt�í mno�ství DX
stanic je mo�né najít pøi závodech. Bìhem ka�dého
velkého závodu jsem sedìl u zaøízení a vyhledával nové
zemì, státy, zóny, atd., nikdy mì v�ak nenapadlo poslat
deník - nepova�oval jsem se za závodníka a vùbec jsem
se nesna�il soupeøit se skuteènými závodníky.

Rodinný �ivot mi omezuje èas pro závodìní. Pracovat
24 hodin ve dvoudenním závodì je jen vzdálený sen.
Mám jen skromné vybavení: vysílaè 100 W a drátovou
smyèku pro 160 a� 10 metrù. Poèet spojení a skóre je
v�dy malé a nemìl jsem dùvod zpracovávat deník ze
závodu a posílat ho poøadateli.

Nenapadlo mì, �e moje deníky mohou být pou�ity ke
kontrole jiných deníkù, �e mùj výsledek nemusí být nijak
zará�ející, �e obèas mù�e být i málo bodù dobrých v
na�em státì nebo sekci a i s jedním spojením se mù�e
moje znaèka objevit na konci výsledkové listiny v QST
nebo CQ. Neuvìdomil jsem si ani to, �e nejvìt�í
pøeká�ku - vypsání deníku - je mo�né velmi jednodu�e a
elegantnì zvládnout poèítaèovým programem.

Pro vedení soutì�ních deníkù existuje mnoho pro-
gramù - nìkteré jsou vytvoøeny pouze pro urèitý závod,
jiné se hodí pro mnoho rùzných závodù. Tyto programy
odstraní otravnou práci se zapisováním spojení do
papírového deníku bìhem závodu a po závodì máte rov-
nou elektronický deník, který mù�ete e-mailem poslat
poøadateli. Mù�e být nìco jednodu��ího?

Samozøejmì tyto programy stojí peníze, �e?
Pøipou�tím, �e to mù�e být jistý problém. Proto�e jsem
se ve skuteènosti závodìní moc nevìnoval a mùj
výsledek mì nezajímal, nechtìlo se mi vyhodit za
soutì�ní program 40 nebo víc dolarù. Jsem si jist, �e
stejný pocit má vìt�ina amatérù, kteøí ve skuteènosti
vá�nì nezkusili závodìní.

Na�tìstí je pro ne zcela vá�né závodníky velmi
jednoduché øe�ení: Existují volné nebo v nìkterých pøí-
padech témìø volné soutì�ní programy. Nemusí být
zrovna snadné je pou�ívat a mo�ná, �e budete muset
trochu pátrat, abyste sehnali formát deníku, který je
vhodný pro posílání e-mailem. Mo�ná, �e budete muset
pou�ít i nìkolik programù, abyste mohli pracovat v
rùzných závodech. Pro vìt�inu závodù se v�ak hodí a
fungují skvìle.

Mùj první program byl od Scotta Davise, N3FJP.
Scott je nejen amatér-programátor, ale i amatér-vysílaè.
Spojil obì tyto záliby dohromady a vyvinul mnoho pro-
gramù pro Windows, a to jak pro vedení normálního
stanièního deníku, tak i pro závody. V èasopise jsem
èetl, �e na své webové stránce http://www.n3fjp.com/

nabízí free (volný) program pro Sweepstakes. FREE bylo
pro operátory, kteøí se nezúèastòovali závodù, magické
slovo. Stáhnul jsem si deník do mého poèítaèe a velmi
dobøe jsem ho pou�il pro Sweepstakes (po závodì nebyl
�ádný problém deník upravit a poslat e-mailem do
ARRL). V programu je dokonce i e-mailová adresa, tak�e
víte, kam deník odeslat. Náhle jsem se stal závodníkem!
No, mo�ná �e jsem je�tì nebyl úplnì závodníkem, ale
moje znaèka se poprvé objevila ve výsledcích.

Scottovy programy jsou vhodné jen pro nìkolik
urèitých závodù, ale snadno se instalují a výsledný deník
je v novém formátu Cabrillo. Na jeho stránce mù�ete
získat programy pro Field Day, Sweepstakes, ARRL 10
Meter Contest a CQ WW DX - ètyøi velké závody, kterých
je dobré se zúèastnit (závody Field Day a Sweepstakes
jsou pouze pro stanice v USA - pozn. pøekladatele).
Programy jsou zcela funkèní a lze je volnì pou�ívat
bìhem 45 dnù. Potom si musíte program zaregistrovat
za nominální poplatek, který je v porovnání s prací na
vytvoøení programu odpovídající. Na této stránce je také
program pro vedení stanièního deníku.

Scottovy programy jsou bezvadné pro ty, kteøí
neoèekávají umístìní na �pièce. Snadno se pou�ívají a
jsou velmi jednoduché na pochopení. Jedna rada:
Nestahujte si deník v den konání závodu! Vyhnete se
rozèarování a katastrofì! Stáhnìte si program s
dostateèným pøedstihem a nauète se s ním pracovat!
Sednìte si k poèítaèi, nastavte si svoji volací znaèku a
kód, který budete pøedávat a sledujte, jak program
pracuje! Tak se do zahájení závodu nauèíte s programem
pracovat a nebudete marnit èas studováním ovládání
programu místo práce v závodì.

A� ve vás zaène hlodat èerv závodìní a zaènete pra-
covat v dal�ích závodech, ne� které umo�òuje Scottùv
program, zjistíte, �e jsou je�tì jiné soutì�ní deníky.
Mnoho z nich je urèeno pro opravdové závodníky. Tím
myslím to, �e poskytují hodnì u�iteèných drobností pro
vá�né závodìní, které pro nováèky, jako jsme my, nejsou
k nièemu. V mnoha smìrech jsou podstatnì dokonalej�í
a slo�itìj�í, ne� programy N3FJP. Jsou programy, které
sledují DX-clustry v Packetu, ovládají zaøízení, sbírají
informace ze zaøízení, natáèejí antény, zobrazují pøehledy
momentálnì pracujících stanic, jsou vhodné pro více
ne� 60 závodù a mají je�tì dal�í vlastnosti. Tvùrci tìch-
to programu samozøejmì za práci spojenou s vývojem
tìchto programù oèekávají peníze a programy stále aktu-
alizují. Pokud se hodláte zúèastòovat více závodù,
poohlédnìte se po tìchto programech. Jestli�e chcete se
závody jen koketovat, existují i jiné mo�nosti.
Volné vzorky programù
V�ichni programátoøi soutì�ních programù chtìjí, aby
se jejich programy prodávaly a pou�ívaly. Aby vám své
programy pøedvedli, poskytuje vìt�ina z nich volné
vzorky, abyste se mohli seznámit s jejich nabídkou a
eventuálnì si koupili poslední kompletní verzi. Dobrý

obchod pro nì a velká výhoda pro nás, pøíle�itostné
závodníky. Strávil jsem mnoho hodin, abych se
seznámil s programy pro rùzné závody. Dále uvádím
pøíklady toho, co jsem zjistil.

Je�tì ne� zaènete tyto programy pou�ívat, vytisknìte
si soubory Help a mìjte je vedle sebe, kdy� budete s
programem pracovat. U vìt�iny programù není
jednoduché projít v�echny jejich mo�nosti. Pozdìji,
bìhem závodu, by vás pøecházení do souboru Help pøíli�
zdr�ovalo.

SUPER DUPER (SD) pro DOS, autor Paul
O´Kane, EI5DI, najdete na www.ei5di.com/index.html.
SD je shareware (kupujete ho a� po vyzkou�ení).
Obvykle se hodí pro navázání pouze nìkolika spojení s
DXy v závodì; jinak standardnì umo�òuje zapsat jen 30
spojení, abyste mìli mo�nost se s ním seznámit.
Amerièané ho mohou napøíklad pou�ít bez omezení pro
vedení deníku v závodech poøádaných RSGB, DX stan-
ice ho mohou pou�ívat pro závody poøádané èasopisem
CQ. Pokud ho chcete vyzkou�et, se�eòte si ho, vyberte
si nìjaký závod, pro který se hodí a pou�ijte ho. Nauète
se ho v�ak pou�ívat je�tì pøed závodem, abyste mìli jis-
totu, �e vám umo�ní zaznamenat víc ne� onìch 30 spo-
jení. Bylo by velmi nepøíjemné narazit na tuto pøeká�ku
bìhem závodu.

SUPER DUPER IOTA for DOS (SDI). Tato verze pro-
gramu SD je vhodná pouze pro závod IOTA a je free-
ware. Snadno se pou�ívá pomocí jednoduchých pøíkazù
stisknutím jediného tlaèítka na klávesnici. Bì�í na poèí-
taèích s procesorem 386 a vy��ím pod operaèním sys-
témem DOS nebo jakoukoliv verzí Windows. Po
skonèení závodu vypí�e výsledek ve formátu
po�adovaném RSGB a mù�ete soubor odeslat e-mailem
pøímo do RSGB. Paul tento soubor pravidelnì aktualizu-
je. Náhodou mám IOTA kontesty rád a pracoval jsem
jako IOTA stanice, kdy� jsem bydlel v New Yorku na
Long Island a pozdìji z Pine Island na Floridì, který je
vzdálený pouze 10 minut od mého domu. Práce s tímto
deníkem se mi moc líbila. Jestli�e se zúèastòujete IOTA
kontestù, doporuèuji tento program nahrát a stabilnì ho
pøi závodech pou�ívat.

CT (pro DOS), autor Kenneth Wolff, K1EA, který
mù�ete najít na http://www.k1ea.com. CT neumo�òuje
nahrání �ádné aktuální verze, ani omezené. Kdy� se v�ak
podíváte na objednací stránku CT
http://www.k1ea.com/order.htm, mù�ete si nahrát star�í
verzi CT, v. 6.26. Autor u� se touto verzí, kterou vytvoøil
v roce 1991, nezabývá a to pøiná�í dne�ním závodníkùm
dva problémy:

Jednak jsou soubory s informacemi o DXCC zemích
a ARRL sekcích zastaralé. Mù�ete si je opravit, ale není
to jednoduché. Pou�ijte program Windows �WORD
PAD� a otevøete soubory .cty a .sec. Pou�ijte �WORD
PAD�, proto�e nepøidává do souboru speciální formáto-
vací znaky, jak to dìlají textové editory typu �MS WORD�
nebo �WORD PERFECT�. Postupujte pøesnì podle for-
mátu v souborech .cty a .sec a doplòte scházející infor-
mace. Napø. v souboru ss.sec data napi�te WCF: WCF
4, abyste pøidali novou West Central Florida Section.
Dejte pozor, abyste skuteènì napsali dvojteèku a støed-
ník. Toté� udìlejte u v�ech ostatních scházejících sekcí a
potom soubor ulo�te. Pak otevøete soubory .cty a for-
mátem, který v nich najdete, pøidejte údaje o nových
zemích DXCC. Kdy� to udìláte, bude CT v. 6.26 vhodný
pro následující závody: CQ WW, ARRL DX,
Sweepstakes, CQ WPX, WAE a ARRL VHF.

Závodìní pro ty, kteøí zatím je�tì nezávodí
Bob Konior, K4RFK, CQ 8/2002, pøeklad Jan Kuèera, OK1NR, ok1nr@volny.cz

Zdá se, �e poèet úèastníkù v závodech v poslední dobì vzrùstá, i kdy� celkový poèet amatérù
zùstává stejný. Bob, K4RFK, pøesto�e je víc DXman ne� závodník, se zabývá mo�nými pøíèinami
tohoto stavu a zveøejòuje to, co se sám nauèil, aby zaèáteèníkùm pomohl vyu�ít provozu v závodech
co nejvíce.
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A teï ke druhému problému s CT, který je spoleèný
pro v�echny star�í programy. Od závodu Sweepstakes v
listopadu 2000 vy�aduje ARRL, aby v�echny elektron-
ické deníky byly v novém formátu, který je známý pod
jménem CABRILLO (èasopis CQ pouze prohla�uje, �e
Cabrillo pro pøedkládané deníky upøednostòuje).
Cabrillo není nic jiného ne� standardní zpùsob
oznamování va�ich výsledkù ze závodù. Pro poøadatele
závodù pøedstavuje jednodu��í mo�nost vyhodnocení
deníkù a vydání výsledkù s men�í námahou a s men�ím
poètem chyb. Pro vás to v�ak znamená, �e budete muset
udìlat nìkolik úkonù, abyste do formátu Cabrillo star�í
deníky pøevedli. K tomu se teï podíváme na dal�í volný
program z webu, LogConv, který najdete na
www.qsl.net/ka5wss/logconv.

Tento program pøevede deníky CT, NA a TR na formát
Cabrillo. Postup je velmi jednoduchý. Otevøete uvede-
nou webovou stránku, natáhnìte soubor wlogconv.zip,
rozbalte ho a potom kliknìte na ikonu wlogconv (tato
verze s w v názvu je urèena pro Windows, pro DOS je
urèena verze clogconv). Program se vás zeptá, který
soubor chcete pøekonvertovat, pøesuòte se tedy do
správného adresáøe a vyznaète pøíslu�ný soubor;
LogConv ho - témìø - pøevede do formátu Cabrillo. S
tìmito starými programy to nebude úplné, ale bude to
velmi blízko. Abyste pøemìnu dokonèili, postupujte
následovnì:

Nejprve najdìte a otevøete webovou stránku
http://loja.kkn.net/ trey/cabrillo/qso-template.html. Tam
najdete pøíklady formátu Cabrillo pro závody. Vytisknìte
si je a pak pøejdìte do WORDPAD a otevøete soubor log,
který vytvoøil LogConv. Pøípona tohoto souboru bude
.cab. Zaènìte nahoøe a doplòte informace, které
LogConv nemohl najít. Postupujte podle formátu, který
jste získali z Cabrillo template webside. Obvykle chybí
ARRL sekce u závodù, které poøádá ARRL, a kategorie,
ve které jste soutì�ili. Mù�ete vynechat výsledek,
proto�e CQ i jiný poøadatelé to stejnì udìlají za vás.
Kdy� skonèíte, ulo�te soubor a pak ho po�lete e-mailem.
Jak jednoduché!

TR LOG (pro DOS), autor Larry Tyree, N6TR, který
najdete na www.qth.com/tr/, je dal�í z vynikajících pro-
gramù. Mù�ete si stáhnout volnou plnohodnotnou verzi
programu, ale je vhodná jen pro nìkolik závodù. Jsou to
ARRL Field Day, Region One Field Day, Japanese DX
(JIDX), New Zealand Field Day, Sout American WW a
Stew Perry 160M. Jedná se o velký DOSovský program,
který pracuje na vìt�inì poèítaèù, ale opakuji, �e volná
kopie je omezena na nìkolik uvedených závodù. Pokud
ho chcete vyzkou�et a termín nìkterého z nich se blí�í, v
ka�dém pøípadì si ho stáhnìte. Umí v�echno co potøe-
bujete bìhem závodu a po jeho skonèení, a mo�ná víc
ne� budete potøebovat pøi va�em prvním pokusu o
závodìní. TR vy�aduje ponìkud vìt�í èas na seznámení,
tak�e si ho pøed závodem stáhnìte s dostateèným pøed-
stihem.

NA pro DOS, pochází z DATOM Engineering a
najdete ho na stránce http://datom.contesting
.com/nademo.htm. DATOM nabízí demo verzi jejich
programu, který je témìø pøesnì stejný, jako úplná verze
NA. Jedinou výjimkou je, �e demo verze podporuje
pouze ARRL Sweepstakes a Florida, Louisiana,
Michigan, Ohio a Texas QSO Party. Jestli�e se blí�í nìk-
terý z nich, zkuste ho. Proto�e se jedná o aktuální verzi
NA, nemusíte se po závodech zabývat s LogConv, které
demo podporuje. Je to vynikající program a mo�ná, �e si
ho po vyzkou�ení koupíte.

zLog, autor Yohei Yokobayashi, AD6AJ, na
http://www.zlog.org/zlogzlogwin-e.html (stránka v
angliètinì). Tento program bì�í pod Windows, je úplnì
volný a podporuje v�echny velké závody. Pracuje fanta-
sticky. Má velmi mnoho dobrých vlastností. Mnì se
moc líbí, ale je s ním hodnì potí�í. Proè? Proto�e byl
vyvinut pro japonské závodníky a neexistuje, opakuji
neexistuje k nìmu momentálnì dokumentace, pokud
neumíte japonsky. Pan Yokobayashi teprve nedávno
upravil program pro angliètinu, ale v�echny podpùrné
soubory jsou stále je�tì v japon�tinì. Pracovat s pro-
gramem bez manuálu je hrozná práce. Pøi prácí s tímto
programem mi pan Yokobayashi moc pomohl a pøedám
vám v�echno, co jsem nauèil.

Poslední verze pro sta�ení je soubor zlogw19d.lzh.
Komprimovaný program v japon�tinì je soubor .lzh,
který je stejný jako na�e .zip soubory. Pro jejich
rozbalení si musíte stáhnout soubor LHA213.exe (ten
získáte na http://www.agtech.co.jp/download/Update
/Tools/Details/LHA.html - pozor: nezapomeòte napsat
velká písmena tam, kde je vidíte!). Po nata�ení souboru
ho umístìte do adresáøe a spus�te ho. Rozbalí se sám.
Potom mù�ete vlo�it lha.exe program do autoexec.bat
nebo jen rozbalit zLogw 19d.lzh ve stejném adresáøi, ve
kterém je teï umístìn LHA.

Pøíkaz k rozbalení zlog je lha e zlogw19d-.lzh. Lha je
rozbalovací program, stejnì jako �pkunzip� u souborù
zip. �e� znamená explode (rozbalit) a pak následuje
název komprimovaného souboru, který se má rozbalit.

Po rozbalení zlogw19d.lzh se v adresáøi objeví ikona
zLog. Kliknìte na ni a zLog se spustí. Na první obra-
zovce si zvolte závod, kterého se chcete zúèastnit.
Kliknìte jen na jméno závodu, kliknìte na OK a chvíli
èekejte. Jde to pomalu, zvlá�tì u star�ích poèítaèù, jako
je mùj Pentium 90; doporuèil bych vám rychlej�í poèí-
taè. Bezvadnì to funguje na mém druhém poèítaèi
Pentium 166. U dal�í obrazovky bych byl u�etøil spous-
tu èasu, kdybych mìl manuál. Program se vás ptá, který
soubor má otevøít, ale pøi prvním otevøení zLog není
�ádná nabídka, ze které by bylo mo�né si vybrat.
Jednodu�e napi�te TEST nebo napi�te jméno závodu, tj.
CQWW2001. Kliknìte na Open a u� to pobì�í. Program
je ú�asný. Udìlá v�echno. Klíèuje pøi CW a pøepíná pøi
fone provozu. Ovládá zaøízení a bere z nìho informace
pro deník. Ukazuje aktuální poèet bodù a rate (hodinový
prùmìr poètu spojení). Pøipojí se na DX clustry ve webu
a provádí mnoho prima vìcí. Abyste ho pochopili,
musíte si s ním pohrát, proto�e - vzpomínáte si - neex-
istuje manuál. Do nejni��í linky se zadávají údaje. Je to
dost pochopitelné, s výjimkou sloupce pøíjmu. Vkládané
informace jsou rùzné podle závodu. Jsou to speciální
informace, ne jenom 59(9). Napø. v CQ WW DX
Contestu se musí zadat èíslo zóny pøijímané stanice, v
IOTA Contestu se zadává èíslo ostrova. Jestli�e vám
program oznámí �invalid information� (neplatná infor-
mace), pak jste zadali nesprávný údaj. S programem se
v ka�dém pøípadì musíte seznámit v dostateèném pøed-
stihu pøed závodem.

zLog má momentálnì je�tì jeden problém - nevytváøí
deník ve formátu Cabrillo, tak�e nemáte co poslat do
ARRL. V závodech poøádaných èasopisem CQ se prefer-
ují deníky ve formátu Cabrillo, ale pøijímají se i jiné for-
máty. zLog vytvoøí deník ve formátu ADIF (Amateur Data
Interchange Format), ale není to standardní formát ADIF
a LogConv s ním nespolupracuje. Existuje japonský
program (v japon�tinì), který umí konvertovat do
Cabrillo formátu, ale je�tì se mi nepodaøilo s ním dobøe

pracovat. Tento konverzní program z2cabril.lzh je mo�né
získat na adrese http://www2.tokai.or.jp/ja2bqx/soft
(èíslice �2� za www je správnì). Jedná se o .lzh soubor,
tak�e k rozbalení pou�ijte pøíkaz �lha e�. Aby tento pro-
gram bylo mo�no spustit (je vytvoøen v prostøedí Visual
Basic), potøebujete ve va�em poèítaèi je�tì provádìcí
soubory (runtime files) VB6. Ty získáte na http://sup-
port.microsoft.com/support/vbasic/runtime.asp. Mnì
se ale je�tì tento konverzní program z2cabril spustit -
pokud se to podaøí vám, dejte mi vìdìt, jak jste to
udìlali! Pan Yokobayshi hodlá pracovat podle svých
mo�ností na formátu ADIF, tak�e je mo�né �e tento prob-
lém bude v dobì, kdy budete èíst tento èlánek, u�
vyøe�ený. Pokud bude v angliètinì, stáhnìte si ho. Je�tì
se nehodí pro v�echny závody (zvlá�tì ne pro CQ 160
Meter, Sweepstakes a QSO Party), ale asi stejnì dlouho
budete shánìt nìjaký jiný univerzální volný program.
Jsou programy skuteènì VOLNÉ?
Nakonec si øeknìme nìco o slovì VOLNÝ (free). S
výjimkou programu zLog byly v�echny zmínìné pro-
gramy vytvoøeny s nadìjí, �e si koupíte od autora jejich
kompletní program. Nic se vám nestane, kdy� zùstanete
jen u volné kopie programù, o kterých jsem mluvil, ale
�ádný z nich by neexistoval, kdyby u�ivatelé nìjakým
zpùsobem nepodpoøili autory. Vytvoøit tyto programy
vy�aduje spoustu èasu a úsilí a autoøi si zaslou�í vá�
pøíspìvek. Jinak by se mohlo stát, �e èasem u� �ádní
autoøi nebudou. Tak�e na závìr: jestli�e se chcete
skuteènì pustit do závodìní, bude dobré udìlat tu jedi-
nou správnou vìc a koupit si nejnovìj�í úplnou verzi
programu, který vám bude nejvíce vyhovovat. Ale a� do
té doby není omluvitelné, abyste neposlali deník ze
závodu, do kterého se namoèíte.
73 a nashledanou ve výsledkových listinách závodù.

ü

Pozvánka do závodùna záøí a øíjen
Jan Kuèera, OK1QM, ok1qm@volny.cz

Kvapem se pøiblí�il podzim a s ním i vrchol leto�ní kon-
testové sezóny. Poslední víkend v øíjnu se tradiènì koná
CQWW SSB Contest. Úèast v tomto závodu bude zcela jistì
bezvadný zá�itek, bez ohledu na to, zda budete usilovat o
vítìzství ve své kategorii nebo si najdete chvilku èasu a pøi-
jdete si udìlat pár nových pásmových zemí, pøípadnì roz-
dat body ostatním soutì�ícím stanicím. V leto�ním roce
nám poøadatelé pøipravili novou kategorii - M2 - více
operátorù, dva vysílaèe. Pravidla jsou pøibli�nì stejná, jako
v závodì ARRL DX, jen s tím rozdílem, �e poèet zmìn
pásem bìhem hodiny je omezen na 8. Úplné podmínky
závodu najdete na adrese www.cqww.com - bohu�el v dobì
uzávìrky Radioamatéra zde je�tì nové podmínky nebyly.

V øíjnu stojí jistì za pozornost podzimní EU Sprinty a
WAG Contest s výbornou úèastí nìmeckých stanic. Závod
se jede CW i SSB souèasnì, trvá 24 hodin a koná se týden
pøed ji� zmínìným CQ WW Contestem.

A� u� si vyberete jakýkoli závod, pøeji vám hodnì zábavy
a úspìchù.

ü


