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Setkání èlenù OK-QRP Klubu 2003
Karel Bìhounek, OK1AIJ

Radioklub Chrudim poøádá 21. a 22. bøezna 2003 ji� 18.
setkání QRP v Domì technických sportù na Masarykovì
námìstí v Chrudimi.
Zahájení setkání v 9,00 hodin. Na programu je vyhod-
nocení OK - QRP závodu 2003 a QRP aktivit od minu-
lého setkání. Dále technická pøedná�ka, QRP minicon-
test v pásmu 3,5 MHz, miniburza, technická soutì� a
zasedání OK - QRP klubu.
Sborník vydáván není. Nebude ani gulá�.
Vezmìte sebou jakékoliv zaøízení (i nedokonèené),
fotografie, diplomy, literaturu, èasopisy, QSL lístky ap.,
které budou vystaveny na minivýstavce a poslou�í pro
inspiraci druhých.
Bude zaji�tìna kopírka, aby bylo mo�né okopírovat zají-
mavosti, které nìkteøí z Vás pøivezou. Vezmìte sebou
vìci, které mù�ete nabídnout do miniburzy, pro kterou
bude vyhrazen èasový prostor.
V pátek veèer probìhne pøátelský veèer se èleny radio-
klubu Chrudim a besedy o na�em hobby. Bude, tak jako
v�dy, nata�ena drátová antena LW 27m, tak�e bude
mo�no pøivezená zaøízení pøedvést v dobì, kdy je na
setkání klid, který vìt�inou ji� v sobotu není.
Pro otrlé úèastníky je mo�no se ubytovat ji� v pátek 21.
bøezna 2003 od 17 hodin pøímo v sále, pokud si pøive-
zou spacák. Jinak je poblí� hotel Bohemia, tel. 469 620
351, hotel Alfa, tel. 469 620 338, hotel Central, tel. 469
620 563 a o nìco dále Sport hotel TJ Sokol, tel. 469 621
028.
Dotazy zodpoví Karel OK1AIJ na pásmu nebo na tel. 603
790 415, tel. do zamìstnání  469 637 900 v dobì 6-14
hod.
U pøíle�itosti 18. setkání QRP bude uspoøádán QRP
minicontest v pásmu 3,5 MHz.

QRP Minicontest
Termín: bìhem konání setkání
Doba trvání: 10 minut
Kmitoèet: 3550-3580 kHz
Druh provozu: CW
Výkon: do 5 W out, pokud mo�no co nejmen�í
Kód: RST + poø. è. spojení poèínaje 01 + místo narození
Vzor reportu: 579 01 PRAHA
Bodování: 1 QSO = 1 bod
Deník: nále�itosti soutì�ního deníku
Doplòující údaje:
- s ka�dou stanicí je mo�no opakovat spojení opìt po

3 minutách,
- umístìní stanice je libovolné v kruhu o prùmìru

100 m od støedu, kterým je pøedná�kový sál,
- antény libovolné, prutové, drátové,
- deníky je nutno odevzdat do 15 minut po skonèení

závodu,
- provoz bude sledován na reproduktor v pøed-

ná�kovém sále,
- lze navázat spojení i se stanicí, která nesoutì�í,
- je vhodné pou�ívat pro spojení jen nutný výkon.
Deníky do patnácti minut po skonèení závodu pøedat
OK1AIJ.

ü

Vá�ení pøátelé, opìt se blí�í období, kdy pro èlenství
v ÈRK pro pøí�tí rok je zapotøebí zaplatit èlenské
pøíspìvky. A tak pokud chcete mít i nadále zaji�tìnu QSL
slu�bu a dostávat èlenský èasopis RADIOAMATÉR, mìli
byste Vá� pøíspìvek uhradit nejpozdìji do konce ledna
2003. Pro pøipomenutí: èlenské pøíspìvky pro rok 2003
èiní 400 Kè. Sní�ené èlenské pøíspìvky pro dùchodce,
invalidy, vojáky a studenty øádného denního studia jako
pøípravu pro budoucí povolání (do vìku 26 let vèetnì)
jsou stanoveny èástkou 200 Kè, pro mláde� do vìku 15
let vèetnì je roèní èlenský pøíspìvek 50 Kè. Èlenové
ÈRK, kteøí jsou ve èlenských radioklubech, obecnì platí
èlenské pøíspìvky cestou svých radioklubù, a to v ter-
mínu, který jim sdìlí pokladník klubu. Termín by mìl být
volen tak, aby klub mohl vybrané èástky poukázat na
ÈRK rovnì� do konce ledna 2003. Platby èlenských
pøíspìvkù lze uskuteènit prostøednictvím zde vlo�ené
po�tovní poukázky, dále prostøednictvím penì�ních
ústavù nebo i platbou v hotovosti pøi náv�tìvì sekretari-
átu ÈRK. Jako variabilní symbol ka�dý pou�ije v èíselné
formì datum svého narození (bez teèek nebo mezer)
v poøadí den, mìsíc, rok (v�dy ve dvoumístném tvaru,
tedy DDMMRR, kde rok narození je jen poslední dvoj-
èíslí), následováno BEZ MEZER PRVNÍMI ÈTYØMI
ÈÍSLICEMI SMÌROVACÍHO ÈÍSLA ze své adresy.

PØÍKLAD - Pan Josef Novák, který se narodil 26.
èervna 1957 a bydlí v Lesní ulici èíslo 15, v obci
Nemyslice s po�t. smìrovacím èíslem 328 04 uvede jako
variabilní symbol 2606573280 (Pozor! V minulém roce
se stávalo, �e nìkteøí èlenové uvádìli jako var. symbol
tento vzorový pøíklad, co� je samozøejmì �patnì).

DO VARIABILNÍHO SYMBOLU TAKÉ NEPI�TE
�ÁDNÉ JMÉNO, PØÍJMENÍ NEBO VOLACÍ ZNAK! 

POZNÁMKA: Pro ty èleny, kteøí chtìjí u�etøit po�tovné
a mají ve svém okolí poboèku Èeské spoøitelny a.s., je
výhodná dal�í mo�nost: Nav�tivte poboèku Èeské
spoøitelny a u pøepá�ky sdìlte, �e chcete ulo�it èástku ve
vý�i svých pøíspìvkù na úèet Èeského radioklubu Praha
èíslo 204368309 / 0800. Jako odesilatele uveïte své
jméno a po�ádejte, aby k nìmu byla pøipsána Va�e
volací znaèka (tedy napø.: Jan Novák, OK1XXX). Platíte-
li za klub, pak uveïte své jméno, za nì slovo klub a
volací znaèku klubové stanice (Josef Novotný, KLUB
OK1OZZ). Potvrzení, které obdr�íte, bude Va�ím dokla-
dem o zaplacení pøíspìvkù. Tímto zpùsobem Vy u�etøíte
po�tovné, ÈRK u�etøí èást bankovních poplatkù a kromì
toho bude mít záruku úplné informace o plátci.

VÈASNÝM ZAPLACENÍM ÈLENSKÉHO PØÍSPEVKU
SI ZABEZPEÈÍTE PLNÉ ÈLENSKÉ VÝHODY!

ü

Placení èlenských pøíspìvkù ÈRK na rok 2003
Petr Èepelák, OK1CMU, crk@crk.cz

Povodeò a QSL slu�bapodrobnìji
Vojtìch Krob, QSL mana�er, qsl@crk.cz

Pøírodní katastrofa, která zasáhla také Prahu,
se nevyhnula ani sídlu Èeského radioklubu
v Hole�ovicích. Jeho místnosti ve tøetím patøe
zùstaly sice nepo�kozeny, ale zaplaveny byly
sklepy, pøízemí a automobilový park auto�koly.
Ka�dé úterý ráno jezdí pracovníci QSL slu�by na po�tu
v Jindøi�ské ulici a na Masarykovo nádra�í, aby vyzvedli
a podali k dopravì zásilky z domova a z ciziny. V úterý
ráno 13. srpna u� auto s po�tou nevyjelo, nebo� hladina
Vltavy zaèala hrozivì stoupat a pøilehlé oblasti
Hole�ovic byly uzavøeny. Proto�e �ofér nepøedpokládal,
�e voda vystoupí z bøehù do takové vý�e, ponechal ná-
klad po�ty v kufru auta zaparkovaného na dvoøe budovy
Sdru�ení technických sportù. Budova a celá oblast byly
následnì policejnì vyklizeny a za nìjaké záchranné akce
nezbyl èas.

V pondìlí 19. srpna mì propustila policejní hlídka do
stále je�tì nepøístupné oblasti, abych mohl v místnos-

tech ÈRK uèinit nìkterá hygienická opatøení. Teprve ve
støedu, kdy u� byla ulice U Pergamenky úøednì zpøí-
stupnìna, dostali jsme se k na�í neodeslané po�tì - pìti
pytlùm se zásilkami QSL-lístkù, bohu�el kontamino-
vaných povodní a tím zcela znièených. Podaøilo se
zachránit pouze èást frankotypù z obálek, aby mohly být
reklamovány jako neodeslané zásilky.

Na�tìstí nebyly do zahranièí odesílány �ádné objem-
né balíky. Znièena byla pouze kilogramová zásilka lístkù
na Taivan. Ostatní po�ta byla vnitrostátní. Pracovníci
QSL slu�by proto doporuèují amatérùm, kteøí odesílali
QSLs do BV, aby tak uèinili znovu a to pøibli�nì za 6-7
mìsícù stará spojení. Dr�itelé licencí tøípísmenných
znaèek OK1B.. a OK2B.. mohou odeslat znovu své lístky
stanicím, kterým svá potvrzení odeslali v posledních
tøech-ètyøech mìsících pøed povodní.

QSL slu�ba pracovala v srpnu a v záøí za ztí�ených
podmínek - bez elektøiny, telefonického spojení, poèí-
taèù a v prvních dnech s pøeru�ovanou dodávkou pitné
vody. Mana�eøi litují, �e nemohli zabránit zmínìným
ztrátám a �ádají kolegy amatéry o pochopení. Na�e
�kody se nedají ani vzdálenì srovnat se ztrátami deseti-
tisícù na�ich spoluobèanù.

ü

RR eeddaa kkccee   èèaassooppii ssuu   RRaaddii ooaammaattéé rr,,   
zzaammììss ttnnaanncc ii   ÈÈ RRKK  aa   èè llee nnoovvéé   RR aaddyy   ÈÈRR KK
ppøøee jj íí   èè tt eennááøøùùmm  ppøø íí jj eemmnnéé   pprroo�� ii tt íí   VV áánnoocc   
aa   úússpp ìì��nnýý   vvss ttuupp   ddoo   nnoovvééhhoo   rroo kkuu  2200 0033         
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Zprávièky
FIRAC
Milan Mazanec, OK1UDN, ok1udn@seznam.cz
Radioamatéøi �eleznièáøi, sdru�ení ve své mezinárodní
federaci FIRAC, se se�li ve dnech 10.-14. øíjna na svém
41. výroèním kongresu v maïarském mìstì �oproò.
Na programu mìli mj. i rozdílení medailí za kontesty,
které federace poøádá. Èlenové SR� - spoleèné zemské
skupiny z OK a OM - si odvezli jednu kompletní sadu:
zlatou za 1. místo v KV kontestu CW Ludovít Takács,
OM5AL, støíbrnou za 2. místo Jiøí Peèek, OK2QX a
bronzovou za 3. místo ve VKV SSB kontestu Ladislav
Tóth, OM5AM. Ve dnech kongresu pracovala také
zvlá�tní stanice HG41CF. Pøí�tí, ji� 42. výroèní kon-
gres, se sejde v roce 2003 v Rakousku u jezera
Ossiacher See.

Nové knihy
V rámci øady publikací Václava Maliny Poznáváme elek-
troniku stojí za pov�imnutí díl V - Vysokofrekvenèní
technika. Dotisk prvního vydání z r. 2000 je opìt na pul-
tech. Obsah i pojetí knihy odpovídá titulu - pøi rozsahu
344 str. nemù�e jít samozøejmì pøíli� do hloubky, tak�e

poskytuje opravdu jen seznámení se základními tématy
(LC obvody, vf zesilovaèe a oscilátory, funkce vysílaèe,
funkce pøijímaèe, antény, �íøení rádiových vln). Kniha
uvádí i praktická zapojení s výkladem jejich funkce; je
pìknì zpracovaná a mù�e slou�it jako seriózní systema-
tická úvodní informace pro zájemce o tuto oblast elek-
troniky.

Obdobnì mù�e být zajímavý i dal�í svazek -
Poznáváme elektroniku VI od A do Z, v nìm� jsou for-
mou heslovitì uspoøádaného pøehledu vysvìtleny
pojmy, velièiny a jednotky z oblasti elektrotechniky a
elektroniky a dále jsou probrány souèástky, s nimi� se
v elektronických konstrukcích a v elektrotechnice obec-
nì mù�eme setkat, a je popsána jejich funkce.

Neobvykle pøíjemnì pùsobí cena ka�dého svazku -
149 Kè. Tuto sérii vydává nakladatelství Kopp.

Nìco málo o leto�ním grantuKrajského úøadu Støedoèeskéhokraje pro ÈRK
Leo� Linhart, OK1ULE, ok1ule@nagano.cz
Jak u� asi nìkteøí víte, Krajský úøad Støedoèeského kraje
vyhlásil na jaøe grant, jeho� jsme se stali úèastníky.
Proto�e jsme jako kraj dostali èástku 50 000 Kè, je ní�e

seznam vìcí, je� jsou zakoupeny a od 1. 10. 2002 k dis-
pozici k výpùjèkám. Na sekretariátu ÈRK jsou pøipraveny
smlouvy o výpùjèce s obecnými podmínkami, tam se
také uskladnìná zaøízení pøebírají, odevzdávají a otestují.
Èlenské RK ÈRK i pøímí èlenové ÈRK ve Sè. kraji se
mohou hlásit o zaøízení u OK1ULE a vypùjèit pak na
sekretariátu ÈRK u Petra OK1CMU.
1) Mobilní TRX 144/432 MHz Yaesu FT-90R a jako

doplnìk ANT 144/432 MHz X-300 s redukcí N>PL.
Zápùjèní doba maximálnì tøi mìsíce.

2) Ruèní TRX 144/432 MHz s �irokopásmovým komu-
nikaèním RXem Kenwood TH-F7E a jako doplnìk
ANT 144/432 MHz X-300 s redukcemi SMA>BNC a
SMA>PL. Zápùjèní doba maximálnì tøi mìsíce.

3) Analyzátor 1,8-146 MHz MFJ-259B. Zápùjèní doba
maximálnì ètrnáct dní.

Kromì vý�e uvedeného materiálu k výpùjèkám byly zapla-
ceny sady QSLí po 1000 kusech ve fotokvalitì od Pavla
OK1DRQ pro OK1KBC (Èeský Brod), OK1KHI (Roztoky u
Prahy), OK1KKA (Velim), OK1KRJ (M¨ìlník) a OK1KSL
(Slaný).

Krajský mana�er ÈRK pro Støedoèeský kraj. PR:
OK1ULE@OK0PPR, e-mail ok1ule@nagano.cz, tel.
604 801 488, adr. OK1ULE, Leo� LINHART, Na výsluní
1296/8, 277 11 Neratovice.

ü

Silent Key 
OK1FVT 
4. srpna 2002 zemøel Bohumil Chytráèek OK1FVT ve
vìku 61 let. 'Bobo' byl dlouholetým èlenem radio-
klubu OK1KUT, pod svojí znaèkou byl znám na VKV.
Provoz na KV, na který se velmi tì�il, ji� nestaèil
uskuteènit. Pøi polních dnech pomáhal radioklubu
technickými prostøedky, vedl QSL agendu a nechy-
bìl na �ádné spoleèné akci kolínských radioamatérù.
Kdo jste ho znali, vìnujte mu prosím tichou
vzpomínku.

Za kolínské radioamatéry Va�ek OK1FAI
OK1AXC 
Oznamujeme v�em OMs, �e 11. 9. 2002 zemøel
náhle OK1AXC, Ing. Václav Halamka, dlouholetý
èlen radioklubu OK1ONI. Ode�el vynikající konstruk-
tér a výborný kamarád, jeho� optimismus a vitalita
budou chybìt nám v�em.

Za RK Mariánské Láznì OKONI 
v�ichni pøátelé, kteøí ho osobnì znali.

OK2BDO 
Dne 14. øíjna 2002 náhle opustil na�e øady Jaroslav
Èapek, OK2BDO ve vìku 43 let. Jarda byl dlouho-
letým obìtavým èlenem na�eho kolektivu OK2KAJ a
bohu�el ji� nikdy nedokonèí své radioamatérské
plány. Èest jeho památce. 

Za RK OK2KAJ - Ludvík OK2BDS.

OK maratón na vesnici
Bohou� Andr, OK1ALU

Jsme malý vesnický radioklub, teprve nedávno
ustavený. Pro radioamatérský sport chceme získat
pøedev�ím �kolní mláde�. Zatím je nás sedm - 3
dospìlí a 4 �koláci, v�ichni jsme øádnými èleny
Èeského radioklubu. Pro zaèátek pova�ujeme za
nejvhodnìj�í seznámit mláde� s provozem na pás-
mech a proto jsem se rozhodli zapojit se do OK
maratónu 2002. V srpnu jsme uspoøádali letní
klubový OK maratón, do kterého se dobrovolnì zapo-
jilo 18 dìtí - z toho 14 není v ÈRK, ale mají RP èísla a
jsou hosty na�eho radioklubu. Pro v�echny dìti jsme
pøipravili písemné materiály ve formì lekcí - hlásko-
vací tabulku, vzor spojení, vzor zápisu do deníku, pre-
fixy nìkterých zemí atd. V praktické èásti schùzek se
seznamují se souèástkami, schematickými znaèkami,
uèí se topografii, uzlování a dal�í potøebné dovednos-
ti a znalosti nutné pro èinnost v terénu. Poèítáme toti�
s výjezdy na kopec i na letní soustøedìní. Poslech na
pásmu 2 m jsme organizovali po skupinách. Dìti jsme
rozdìlili do dvou vìkových kategorií - mlad�í RP a
star�í RP. Hodnocení jsme provedli podle pravidel
celostátního OK maratónu a zde jsou výsledky:
Mlad�í RP

znaèka jméno nar. body
1. OK1-35185 Jarda 1991 4740
2. OK1-35813 Kuba V. 1991 4212
3. OK1-35812 Martin l. 1991 3790
4. OK1-35853 Bára 1994 3670
5. OK1-35817 Tomá� M. 1992 3616
6. OK1-35884 Týna 1994 3580

7. OK1-35882 Simona 1993 3468
8. OK1-35885 Ondøej 1991 3468
9. OK1-35854 Naïa 1994 3464
10. OK1-35883 Iva 1992 3374
11. OK1-35818 Martin K. 1992 2074
Star�í RP

znaèka jméno nar. body
1. OK1-35810 Tereza 1990 4810
2. OK1-35803 Kateøina 1987 4430
3. OK1-35811 Veronika 1990 3952
4. OK1-35801 Honza 1987 3744
5. OK1-35806 Aneta L. 1989 3686
6. OK1-35808 Michal 1990 3684
7. OK1-35804 Tomá� K. 1988 3666

První tøi v ka�dé kategorii dostali diplomy, ostatní
úèastníci dostali èestná uznání. Výsledky byly
zapoèteny do celostátního OK maratónu. Pro zvý�ení
soutì�ivosti potøebujeme soupeøe - mladé RP z ostat-
ních radioklubù. Co vy na to, vedoucí operátoøi
klubových stanic, vedoucí krou�kù a tatínkové -
radioamatéøi? Pomù�ete nám?

Proto�e fonický provoz není to pravé oøechové,
zaèali jsme s kurzem telegrafie, aby dìti mohli
poslouchat celý svìt. Máme se kde scházet, ale chybí
nám místnost na dílnu, telegrafní klíèe, vhodné pøijí-
maèe, pájeèky a dal�í dílenské vybavení. Prozatím
pùjèujeme na èinnost svoje vlastní zaøízení, které
pøená�íme. Nezoufáme, ale doufáme, �e najdeme pod-
poru na patøièných místech. Zatím si myslíme, �e na
vesnici, která má 308 obyvatel, je to dost velká úèast.
A kdo ví, kolik budoucích zaboduje i v dal�ích
soutì�ích.

Za Radioklub Horka OK1ALU
ü



Slovo SUPERHETERODYN je slo�eno ze tøech vý-
znamovì vyhranìných urèitých slov:

DYN - zdùrazòuje �e jde o fungující, DYNAMICKÝ
systém, mìnící se stav.

HETERO - jde o rozdílnost. Tou jsou zøejmì
uva�ovány DVA rùzné kmitoèty na vstupu smì�ovaèe
v pøijímaèi, nebo (snad) také dva rùzné kmitoèty - kmi-
toèet pøijímaný a pøemìnìný na druhý - �mezi-
frekvenèní.�

HETERODYN je ale (v angl.) oznaèení pro
SMÌ�OVAÈ. V ru�tinì �GETERODYN� je oznaèení pro

MÍSTNÍ OSCILÁTOR pøijímaèe, ale ten byl zpravidla
opìt konstruován jako �samokmitající SMÌ�OVAÈ�.

SUPER je pøedpona, zdùrazòující �extra� stav, vy��í
stupeò. S tímto termínem v poslední dobì nemáme
problémy. Známe Supermarkety, Supermana apod.
Pomalu nám to do sebe zapadá.

Slouèením ji� významovì popsaných termínù
mù�eme pøelo�it slovo �SUPERHETERODYN� ve vztahu
k radiovému pøijímaèi jako pøijímaè s EXTRA
SMÌ�OVAÈEM. A je to skuteènì pravda! Proè
�EXTRA?� Od jakého pøedchozího smì�ovaèe se má

tento pøijímaè svojí dokonalostí odli�it? Odpovìï je
v konstrukci radiových pøijímaèù asi kolem roku 1920,
pøed rozvojem rozhlasového vysílání s amplitudovou
modulací. Poèáteèní radiové vysílání bylo výluènì
telegrafní. Pro pøemìnu vysokých radiových kmitoètù na
sly�itelné �morse znaèky� byl bì�nì pou�íván princip
PØÍMÉHO SMÌ�OVÁNÍ. Stejnì tak pracují dne�ní
smì�ovaèe s BFO i populární pøijímaèe (SSB, CW)
s PØÍMÝM SMÌ�OVÁNÍM. Takový smì�ovaè (na jeho�
výstupu byl signál o nízké, uchem sly�itelné frekvenci)
byl tím PRVÝM - základním smì�ovaèem.

Vývoj se ale nezastavil. Pøevratné zlep�ení základních
parametrù telegrafního pøijímaèe znamenala pøemìna
pøijímaného kmitoètu na �mezifrekvenèní�. A to díky
vynálezu (vlo�eného - druhého - dal�ího)
EXTRASMÌ�OVAÈE - SUPERHETERODYNU. Zlep�ení
a� zázraèné se projevilo ve stabilitì nastavení zesílení,
citlivosti a selektivitì. Byl konec pøijímaèùm bez
pøemìny pøijímaného kmitoètu na mezifrekvenci. A teï
nastupuje (asi) reklama - nabízí se pøijímaè s EXTRA
SMÌ�OVAÈEM - SUPERHETERODYN - a oznaèení se
v�ilo a pou�ívá se dodnes. S pochopením pro ironii
osudu pouze na�e - komunikaèní - radiové pøijímaèe
obsahující BFO a pracující s MF kmitoètem se mohou
py�nit naplnìním �reklamního� oznaèení SUPERHET.
U klasických komerèních rozhlasových  pøijímaèù (AM,
FM) ji� ale ten prvotní smì�ovaè jako zcela zbyteèný
chybí!

(Za lingvistické nepøesnosti se omlouvám, podstata
je urèitì správná).

Vývoj radiových pøijímaèù ve vztahu k jejich oznaèení
(pojmenování) ilustrují pøipojené náèrtky.
Obr. 1. Radiový pøijímaè pro provoz telegrafií - CW,HETERODYNOVÉHO provedení
Obr. 2. Radiový pøijímaè pro provoz telegrafií - CW, s (dal�ím)EXTRA smì�ováním, �SUPERHETERODYNOVÉHO� provedení.Obsahuje pùvodní i doplnìný �extra� smì�ovaè. Název jev souladu se skuteènými obvody a zapojením pøijímaèe. Uvedenézapojení pøijímaèe je základním standardem pro CW i SSB provozdodnes.
Obr. 3. Komerèní rozhlasové pøijímaèe (AM, FM) ke své èinnostipou�ívají ji� pouze EXTRA smì�ovaè. Pùvodní smì�ovaè nenízapotøebí a zapojení jej proto neobsahuje. Oznaèení �SUPERHET�ale zùstává.

ü
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SUPERHETERODYN (superhet) - stále tajemnémystické slovo?
Na pomoc zaèínajícím, vedoucím krou�kù a kurzù
Josef Novák, OK2BK, josef.novak@centrum.cz

Zaèáteèníkovi slovanského pùvodu tento technický dùle�itý termín bohu�el nic nenapovídá a ani
nenaznaèuje. I kdy� si následnì osvojíme technickou podstatu takto oznaèeného pøijímaèe, stále
nenacházíme souvislost s principem jeho funkce a v�itým oznaèením.



Pøesto�e se zajímám hlavnì o KV a QRP moc
nepou�ívám, obèas se dostanu do kolektivu pøíznivcù
men�ích výkonù. Naposledy to bylo pøi leto�ním A1
kontestu, který pravidelnì jezdím s kolektivem OK2KYD
z hradu Buchlova. Tam Radek OK2PNG pøinesl ukázat
svùj TCVR FT-817. Pøístroj mì zaujal svým malým
rozmìrem a prostorem pro AKU baterie. Hned jsem se
zapoèal poptávat, co to v�echno umí, ale je�tì pøed za-
pnutím jsem ho v duchu "odepsal". Ov�em po zapnutí a
proladìní pásma se mi protáhl oblièej. TCVR na mì
okam�itì zapùsobil!
Byl jsem pøekvapen vynikajícím audiem s dobrou
dynamikou signálu na KV pásmech pøi poslechu SSB
stanic. Okam�itì jsem pøepnul na CW 2 m, kde buráce-
ly stanice A1 kontestu. Pøesto�e TCVR nemìl zabu-
dovaný CW filtr, byly stanice dobøe èitelné. Na magne-
tickou anténu z místnosti vzdálené asi 50 m od hlavního
pracovi�tì s R2CW jsem navázal bìhem nìkolika minut
pár prvních QSO - nejvzdálenìj�í byl HA2R. Klíèoval
jsem pøímo z mikrofonu. Byl jsem v �oku z toho, jak to
"pìknì hraje" a ihned jsem vyrobil dipól 2x2,60 m na
pásmo 10 m. Pøepnul jsem na SSB a volal
nìjaké ruské stanice. Odpovídaly, �e
probíhá nìjaký ruský závod, a� neobtì�uji.
No, to mi staèilo. Po návratu z Buchlova
jsem pøipojil domácí antény a opìt zkou�el,
co 5 W dovede. S 2el quadem nebyl pro-
blém se na horních pásmech dovolávat na
DXy, napø. VE3 na 10 m za 589. Byl jsem
zvìdav hlavnì na pøijímaè a tak jsem
zkou�el i jiné antény. Po pøepnutí na win-

domku to sice bylo hor�í, ale i ve veèerních hodinách
bylo mo�no se zapnutým ATT a IPO pracovat na 80 m.
S vertikálem se pøijímaè tak nezahlcoval, ale hùø jsem se
dovolával.
Ka�dopádnì jsem byl na�haven a nemohl jsem se doèkat
volného víkendu. To jsem se nabalil a vyrazil na nedaleké
hory. Jako univerzální anténu jsem si vzal pouze
"teleskop" - model TAB-27 s BNC konektorem, urèenou
pro ruèní radiostanice na CB pásmo. Má nìco málo pøes
1 metr, ve slo�eném stavu cca 20 cm. Na kótì Velký
Lopeník ve vý�ce cca 900 m.n.m. jsem anténu pøipojil,
vysunul a za nìkolik málo minut ji� dìlal 4Z5AO na SSB
za 57. Musím pøiznat �e jsem mìl radost jako malý kluk.
Bohu�el jsem mìl málo dobité AKU a tak jsem ji� dal�í
QSO se stanicí UA nedokonèil. Na druhý den s nabitými
AKU jsem pro zmìnu vyjel na 2 m v SSB závodì z kóty
Rasová ve vý�ce 550 m. Na stejnou CB anténu jsem dìlal
bìhem 30 minut asi 12 QSO s OK/OM stanicemi.
Mimochodem - PSV i na tuto CB anténu bylo docela
dobré. Trochu jsem opomenul UHF, kde jsem udìlal jen
jedno QSO pøes pøevadìè. Ale i tak jsem byl s testováním

spokojen. Mým cílem nebylo zkoumat technické parame-
try uvedené výrobcem a hledat "mouchy". Pár podob-
ných zaøízení mi ji� pro�lo rukama a chtìl jsem si jen
ovìøit, co doká�e taková malá krabièka.
Pøed CQ WW jsem se znovu zamìøil na KV pásma.
Nebyl problém opìt poslouchat i ve veèerních hodinách
v pásmu 80 m DX stanice CW i SSB. Pøi porovnání
s TS930 byl signál na S-metru rovnocenný, mo�ná i
vy��í, ale RX se choval samozøejmì ponìkud jinak.
Proto�e jsem se úèastnil závodu v kategorii SO 15m/HP,
nemìl jsem èas se vìnovat dal�ímu zkoumání. Pøesto,
kdy� se v nedìli pásmo 15 m zavøelo, nedalo mi to,
abych to nezkusil. Pásmo 20 m se ji� taky zavíralo a
proto jsem zvolil 40 m. Pøipojil jsem windomku a
usly�el plné pásmo burácejících stanic. K mému pøe-
kvapení se RX opìt "dr�el stateènì" a na rozdíl od jiných
TCVR se VF vstupy nezavíraly a stanice se daly èíst.
Nevadil mi ani Vítek OK2ZV, který bydlí ode mne cca 1
km vzdu�nou èarou. Na pásmu zrovna pracoval s 2el
delta loopem a výkonem 100 W. Nevadil mi ani buráce-
jící W1MK a JA3YBK, hi. Bìhem cca 40 minut jsem
dìlal stanice z OZ, UA, DL, více potì�ily 3V8BB, A61AJ,
RA4FF, TA3D, P3A a dal�í. V�e jsem poslouchal jen na
reproduktor - bez sluchátek. Tímto skonèilo i mé
testování.

U�ivatel si musí být vìdom toho, �e tento
model nelze srovnávat se stolním
zaøízením. Pro radioamatéra, který rád
vysílá z kopeèkù, tahá zaøízení rùznì na
dovolenou, po tùrách a je pøíznivcem QRP
je to snad ideální pøístroj. A nakonec - lze
s tím vysílat i na stole. Výrobce dobøe
vìdìl, co dìlá a mám dojem, �e se mu
tento ALL BAND QRP TCVR povedl.

ü
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Vítìzství v telegrafii
Adolf Novák OK1AO, ok1ao@volny.cz

Ná� reprezentaèní tým ve slo�ení OK2BFN,
OK1CW, OK1DF, OK2PRJ, OK2BJB, OK1HYN,
OK1AMY a OK1AO odcestoval 4. záøí na mezi-
národní závody Makedonia Open 2002 - kam
jinam, ne� do Makedonie. Novou èlenkou týmu
byla Jiøina OK2PRJ v kategorii veteránky (to
není urá�ka, ta kategorie se tak jmenuje, ale
Jiøina je na jejím spodním okraji). Tuto kate-
gorii jsme dosud nemìli obsazenu, a proto
jsme ztráceli body v hodnocení dru�stev. Teï
nám u� chybí jen juniorka do dvaceti let. Nevíte
o nìjaké?
Závody se konaly v krásném prostøedí na bøehu
Ohridského jezera, nedaleko mìsta stejného jména.
Utkali jsme se tam se soupeøi z dal�ích osmi zemí, i kdy�
týmy USA a Belgie byly zastoupeny jen symbolicky.
Letos také nepøijely týmy z Bìloruska a Maïarska, které
patøí k silným soupeøùm. To v�echno ale nijak nesni�uje
na�e vítìzství v dru�stvech. V�dy� porazit Rusko se nám
nepodaøilo ji� 32 let. Zásluhu na tom má vysoké vítìzství
na�eho juniora Hynka OKHYN, který si vydobyl dvì
první a jedno druhé místo, a výsledky Jiøiny OK2PRJ -
tøi první místa; ta v�ak nemìla �ádnou konkurenci.
Dobøe se umístnili i na�i veteráni, jen v kategorii mu�ù
nemáme zatím �ance, ne proto, �e nemáme v této kate-

gorii dobrého závodníka, ale proto, �e výkony soupeøù
jsou vynikající - lep�ích nebylo je�tì u nás historicky
dosa�eno. Znaèným zlep�ením výkonnosti v porovnání
s minulými závody pøekvapila i Zdeòka OK2BJB v kate-
gorii �en.
Umístnìní na�ich závodníkù:
kategorie závodník pøíjem vysílání practising celkem
Junioøi OK1HYN 1. 2. 1. 1.
�eny OK2BJB 4. 4. 5. 4.
Mu�i OK1DF 5. 3. 5. 5.
Veteránky OK2PRJ 1. 1. 1. 1.
Veteráni OK2BFN 4. 4. 6. 4.
Veteráni OK1CW 7. 6. 7. 7.
Umístìní dru�stev:
1. Èeská republika
2. Makedonie
3. Rusko
Potud o prùbìhu tìchto závodù. Ka�dý úspìch nebo
neúspìch ale pøiná�í øadu otázek a nutných rozhodnutí,
které je následnì tøeba øe�it. Doposud jsem se pøi infor-
macích o na�í úèasti na svìtových a jiných závodech
dr�el jen viditelných výsledkù. Dnes, kdy na�e telegrafie
dosáhla výrazného úspìchu, bych rád pøidal nìco navíc
- úvahy o budoucnosti. Pravidla pro výsledek dru�stva,
tj. státní  reprezentace øíkají, �e výsledek je souètem
výsledkù lep�ích závodníkù v jednotlivých kategoriích.
V na�em pøípadì pro dru�stvo bodovali v�ichni úèastní-
ci mimo Vládi OK1CW. V na�em týmu chybìla juniorka,

tj. dívka do dvaceti let - prostì ji nemáme. Kdyby
Makedonii nechybìla veteránka, tak jsme nezvítìzili!
Tak�e to celé je krom dobrých výkonù také o obsazení
v�ech kategorií. Ná� �pièkový junior Hynek bude pøí�tí
rok juniorem naposledy, proto�e mu bude 20 let. Je
�koda skonèit u dru�stva veteránù, kdy� mù�eme ozdo-
bit na�e radioamatérství svìtovým úspìchem. Bývalé
podmínky pøed r. 1989 se nevrátí a nikdo nám ji� nedá
prostøedky na refundace mezd, dlouhá soustøedìní a
financování rozvoje telegrafie na nejni��í úrovni.
Radioamatérství se v�ak nikdy nedìlalo pro a za peníze.
Na�e �ance jsou jen v následnících nynìj�ích HAMù.
Tak jako Petr OK1PFM pøivedl do na�ich øad Hynka, je
nutno najít dal�í juniory a juniorky ve vlastních øadách.
Nelze najmout detektivní agenturu, aby nám zjistila,
který radioamatér má nadìjnou ratolest. Musíte se pøi-
hlásit sami. Já vím, �e øada DX-manù a jiných radio-
amatérù telegrafii ve formì HST nefandí - s tím se
setkávám na v�ech úrovních a� po �pièky klubù. Je to
ale jediná radioamatérská disciplína, která je dnes pod-
porována zvenèí. Slýchám názory, co to HST stojí penìz
a co by za to bylo toho èi onoho pro �opravdové� radio-
amatéry. To plyne z obecné neinformovanosti. Já vám to
povím - NIC! Reprezentace HST je financována
z rozpoètu ministerstva �kolství a tyto prostøedky jsou
nepøenosné! Proto volám na adresu tìch, kteøí to øíkají:
�Nezáviïte, ale pomozte, tøeba va�e dítì nebo vá� vnuk
budou za tyto peníze reprezentovat na�i republiku a na�e
radioamatérství ve svìtì.� Tak fandìme telegrafii na
pásmu i HST.

ü
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Jak jsem testoval QRP TCVR Yaesu FT-817
Jaroslav Hauerland, OK2GG, elkom@proactive.cz
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Instalace klientské staniceAPRS pro pou�ití modemuBaycom
Martin Dìkan, OK1FRN, ok1frn@seznam.cz

APRS - tento u nás nový druh radioamatérského provozu,
zaèíná být pøedmìtem stále vìt�ího zájmu v øadách nových i
star�ích operátorù. Problém vyzkou�ení tohoto provozu
vìt�inou nespoèívá v technickém vybavení, ale v nedostatku
èasu èi chuti zkoumat nový software, který je pro provoz
potøeba. Tato skuteènost a vlastní zku�enosti s instalací
klientské stanice u nìkolika hamù mì inspirovaly k uveøej-
nìní následujícího �polopatického� návodu, který by mìl
studium parametrù nastavení programù minimalizovat.
- Pou�itý software - AGWPE Packet Engine 2000.76 a UI-view

v 2.32.
- Vytvoøíme podadresáø, nejlépe AGWPE.
- Rozbalíme balík s tímto sw do vytvoøeného adresáøe.
- Do tohoto adresáøe také rozbalíme balík �DRIVERS�, který obsahu-

je ovladaèe jednotlivých typù modemù. AGWPE obsahuje 30
souborù, DRIVERS obsahuje 15 souborù.

- Rozbalíme �UISFX 232.exe� do pøipraveného adresáøe, nejlépe
UI-view.

- Spustíme �AGW Packet Engine.exe� a odklepneme poèáteèní
hlá�ku.

- V pravém rohu obrazovky dole poklepeme levým tlaèítkem my�i na
ikonu, která vypadá jako dva vysílaèe, mezi kterými je modem.

- Z tabulky vybereme první volbu �PROPERTIES�, stiskneme �NEW
PORT�, odklepneme hlá�ku a dáme se do nastavení portu: Zleva
�SELECT SERIAL PORT� vybereme námi pou�ívaný volný port PC,
Baud Rate nastavíme na 1200 Bd a jako TNC type zvolíme Baycom
SERIAL. To je v�e!

- Pak musíme restartovat program (opìt poklepat na ikonu a zadat
EXIT).

- Spustíme �UI-view�.
- Pokud se vyskytnou poèáteèní hlá�ky, v�echny je odklepneme a

zvolíme �SETUP�. Ka�dé nastavení vy�aduje nejprve prostudovat
HELP, který se po zvolení jednotlivých nastavení sám otevøe. Je
tøeba tedy toto okno HELPU opìt zavøít a znovu zvolit SETUP a dále
nastavovat.

- Zvolíme �COMM SETUP�. Vybereme 1200 Bd, com port, který
pou�íváme, zkontrolujeme a pøípadnì upravíme nastavení tak, aby
bylo bez parity, 8 bit,1 stop bit; nakonec zvolíme AGW v okénku
uprostøed.

- �STATION SETUP� Opìt okno helpu, opìt zavøít, nastavit volaèku,
souøadnice místa, odkud vysíláme. BEACON COMMENT je infor-
mace vysílaná jako maják - co tam napí�eme, to se vysílá, nasta-
víme i èasový odstup, po kterém se opakuje vysílání majáku
(Beacon) - pro stacionární stanice optimálnì 20 min.

- Nakonec je tøeba nastavit �MISCELANEOUS�, kde je nutno vlevo
nahoøe od�krtnout �DEFAULT� a místo °Y° nastavit ?APRS?.

- V�e je teï nutno zase zavøít a restartovat. Spustit AGWPE a potom
UI-View. Pro ulehèení mù�eme také menu AGWPE nastavit tak, aby
se UI-View spou�tìl automaticky po spu�tìní AGWPE.

Pomocí �MAP� a �LOAD A MAP� si vybereme odpovídající mapu,
tøeba Èech nebo Prahy; stiskem F9 se vy�le Beacon - maják (rádio
musí zaklíèovat, vyslat data a odklíèovat - cca 2 sec). Jinak se beacon
vysílá automaticky po ji� vý�e zmínìných nastavených 20 minutách.

Dal�í mo�nosti UI-View je nutno samostatnì nastudovat. Napø.
pomocí okénka �MESSAGE� lze poslat zprávu stanici, která je právì na
APRS, nebo vy�ádat rùzné informace z jednotlivých digi nódù v síti.

Hodnì zá�itkù s APRS pøeje Martin, OK1FRN.
ü

Krátkovlnný amatér zabývající se DXingem musí
jako jednu z podstatných dovedností umìt
posoudit, jaké podmínky se budou vyskytovat na
jednotlivých pásmech. Jeden den mohou být
výborné a je sly�it mnoho stanic z celého svìta, o
pár dnù pozdìji se ale mù�e stát, �e sly�íme jen
nìkolik málo stanic. Pro vyjádøení pøedstavy o
podmínkách se pou�ívají tøi hlavní indexy: solární
tok a indexy Ap a Kp. Zbìhlost v tom, co tato èísla
reprezentují a jaký mají význam, je výhodou i pro
amatéry vybavené �pièkovým zaøízením.
Pøedpovìdi
Mù�eme si pøedstavit, �e ionosféra je slo�ena
z nìkolika vrstev. Ve skuteènosti ionizace nastává
v celé tlou��ce ionosféry a v místech vrstev se
vyskytují reálná maxima ionizace, jak je vidìt
z obr. 1. Ionosféra ovlivòuje rádiové vlny, proto�e
rádiové signály se podle úrovnì ionizace lámou -
jsou odchylovány od pøímé dráhy. Úroveò ioni-
zace je èasto dost velká k tomu, aby zpùsobila, �e
signály se budou vracet zpìt k Zemi.

Pro kmitoèty odpovídající krátkovlnným pás-
mùm se podmínky mìní spojitì podle toho, jak
se mìní hodnoty ionizace v ionosféøe. Záøení,
které pøichází zejména ze Slunce, pùsobí na horní
ionosféru a vyvolává ionizaci molekul, tak�e
vznikají kladné ionty a volné elektrony. Mezi
jejich koncentracemi existuje stav dynamické
rovnováhy. Volné elektrony, které ovlivòují
rádiové vlny, rekombinují s kladnými ionty a
vznikají opìt neutrální molekuly. Pokud je stupeò
ionizace vìt�í (existuje víc volných elektronù), je
ionosféra schopna více ohýbat rádiové signály
k Zemi. Velké hodnoty ionizace tedy znamenají
vy��í hodnoty maximálních pou�itelných kmi-
toètù a lep�í podmínky pro práci na KV.

Stupeò ionizace v nìjakém daném bodì nad
Zemí závisí na mnoha faktorech, vèetnì denní
doby, roèního období a nejvýraznìji na
sluneèním cyklu. Úroveò sluneèní radiace vzrùstá
s rostoucím poètem sluneèních skvrn. Hodnoty
radiace pøicházející ze Slunce budou tedy vrcholit
v období kolem maxima sluneèního cyklu. Ve
skuteènosti je nejvíce mimoøádné radiace emi-
továno z jasných oblastí obklopujících sluneèní
skvrny.

Výrazná sluneèní aktivita není ale spojena jen
s dobrými zprávami. V období maximálního
výskytu sluneèních skvrn také vzrùstá geomag-
netická aktivita. Dochází k tomu proto, �e Slunce
je - kromì elektromagnetického záøení - i zdrojem
velkého mno�ství korpuskulárních èástic. Za nor-
málního stavu je jejich tok ustálený, ale
v okam�icích, kdy dochází napø. k tzv.
vzplanutím, úroveò této emise silnì vzrùstá. Kdy�
èástice dorazí a� k Zemi a zaènou ovlivòovat její
magnetické pole, dochází k tzv. naru�ení zem-
ského magnetického pole. Vzniká tzv. magnetické
bouøe, kterou lze detekovat v urèitých oblastech

povrchu zemìkoule. Jiným jevem je naru�ení
samotné ionosféry - pak vzniká ionosférická bouøe
nebo porucha. Mo�nost rádiového spojení na
krátkých vlnách je pak degradována a v obzvlá�tì
nepøíznivých pøípadech mù�e dojít a� k úplnému
vymizení krátkovlnných signálù. O �íøení rádio-
vých vln lze získat podrobnìj�í informace na
webovských stránkách www.radio-electronics-
.com/info/propagation/radio_prop_list.html.
Sluneèní tok
Velièina, která se pou�ívá jako základní indikátor
sluneèní aktivity a míra úrovnì radiace pøijímané
ze Slunce, je známa jako sluneèní tok. Sluneèní
tok se mìøí v jednotkách sluneèního toku (S.F.U.
- solar flux unit) a pøedstavuje výkon rádiového
�umu, pøesnìji výkonový tok v 10-22 W na 1 m2 a
1 Hz �íøky pásma, který je emitován na frekvenci
2800 MHz (odpovídá vlnové délce 10,7 cm).
Zji�tìné hodnoty zveøejòuje dennì Penticton
Radio Observatory v Britské Kolumbii v Kanadì.
Sluneèní tok je tìsnì svázán s hodnotou ionizace
a tedy i s hodnotou koncentrace elektronù
v oblasti vrstvy F2. V dùsledku toho poskytuje
velmi dobrou indikaci podmínek pro spojení na
velkou vzdálenost.

Èíselné hodnoty sluneèního toku se mohou
mìnit v rozmezí od cca 50 a� k více ne� 300.
Nízké hodnoty naznaèují, �e maximální pou�itel-
né kmitoèty budou nízké a �e podmínky nebudou
celkovì zvlá�� dobré, obzvlá�tì na vy��ích
krátkovlnných pásmech. Naopak vysoké hodnoty
sluneèního toku ukazují na to, �e existuje ionizace
postaèující k podpoøe dálkových spojení na kmi-
toètech vy��ích ne� normálnì. Nezapomínejte ale
na to, �e ke zlep�ení podmínek dojde a� po nìko-
lika dnech vysokých hodnot sluneèního toku.
Bìhem maxima sluneèního cyklu jsou namìøeny
hodnoty pøesahující 200 a bìhem krat�ích období
jsou zji�tìny hodnoty pøesahující 300.
Geomagnetická aktivita
K popisu úrovnì geomagnetické aktivity jsou
pou�ívány dvì velièiny, indexy A a K. Dávají
informace o intenzitì magnetických fluktuací a
tedy i o vlivech na naru�ení ionosféry.

Prvním z indexù u�ívaných pro mìøení geo-
magnetické aktivity je index K. Ka�dá geomagne-
tická observatoø kalibruje svùj magnetometr tak,
aby zji�tìný index K popisoval shodnou úroveò
magnetické poruchy, bez ohledu na to, zda je
observatoø umístìna v aurorální oblasti nebo
u zemského rovníku. V ka�dé observatoøi jsou
dennì ve tøíhodinových intervalech, poèínaje
èasem 0000 UTC, urèovány maximální odchylky
od prùmìrné denní køivky a je vybrána nejvìt�í
hodnota. Ta je pak dále zpracovávána matema-
ticky a pro dané místo je z ní vypoèítána hodnota
indexu K.

Rozumíte solárním indexùm?
Ian Poole, G3YVX, QST 9/2002, pøeklad Jiøí �kácha, OK1DMU
Víte, o èem se mluví, kdy� nìkdo øíká, �e sluneèní tok je a� 200 a K je rovno 3? Po
pøeètení tohoto èlánku to vìdìt budete.
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Index K vykazuje kvazilogaritmické chování a nehodí
se tedy k prùmìrování, které by umo�nilo zjistit
dlouhodobý prùbìh stavu zemského magnetického
pole. Proto byl zaveden index A, který pøedstavuje denní
prùmìr. Ka�dý pøírùstek tøíhodinového indexu K z dané
observatoøe se pøevádí na ekvivalentní index �a� podle
tabulky 1 a 8 hodnot tohoto indexu se pak prùmìruje a
vznikne index A pro daný den. Index A se mù�e mìnit a�
do hodnoty kolem 100. Bìhem velmi silných geomag-
netických bouøí mù�e dosáhnout hodnot pøes 200 a
velmi zøídka i hodnot vìt�ích. Údaje indexu A se mìní od
jedné observatoøe ke druhé, proto�e magnetické
poruchy mohou mít lokální charakter. Prùmìrná hodno-
ta vypoèítaná z hodnot indexù z celé zemìkoule pak dává
tzv. planetární hodnotu indexu A, oznaèovanou Ap.

Podobnì pøedstavuje index Kp prùmìr indexù K
poèítaný pøes celou planetu - ze v�ech observatoøí po
celém svìtì. Hodnoty mezi 0 a 1 pøedstavují klidné mag-
netické podmínky a to naznaèuje dobré podmínky pro
KV pásma, pokud existuje souèasnì dostateèná hodno-
ta solárního toku. Hodnoty mezi 2 a 4 naznaèují nestálé
nebo i aktivní magnetické podmínky, které se
pravdìpodobnì projeví degradací podmínek pro práci
na KV. Postupujeme-li po stupnici dále, reprezentuje
hodnota 5 slabou bouøi, 6 vìt�í bouøi a hodnoty od 7 do
9 naznaèují velmi silnou bouøi, která by mohla mít za
následek úplné vymizení KV komunikace.

I kdy� geomagnetické a ionosférické bouøe spolu
navzájem souvisejí, je nutné øíci, �e se jedná o odli�né
jevy. Geomagnetická bouøe je poruchou zemského mag-
netického pole a ionosférická bouøe je oznaèením pro
naru�ení ionosféry.
Interpretace èíselných hodnot
Nejsnadnìj�í cestou k vyu�ití èíselných hodnot uve-
dených indexù je pou�ít je jako vstupních dat pro pro-
gram pro pøedpovìï podmínek �íøení. Tak mù�eme
získat nejpøesnìj�í pøedpovìï budoucího vývoje. Takové

programy berou v úvahu rùzné fak-
tory, napø. dráhy rádiových signálù -
nìkteré dráhy procházejí polárními
oblastmi a mohou být bouøemi
ovlivnìny mnohem silnìji ne� jiné,
procházející rovníkovými oblastmi.

Dobrý pøehled o významu èísel-
ných hodnot tìchto indexù mù�ete
ale získat i logickou úvahou, ani�
musíte mít k dispozici nìjaký soft-
ware pro výpoèet podmínek �íøení.
Vysoké hodnoty sluneèního toku
jsou obvykle dobrou zprávou. Bì�nì
zhruba platí, �e èím vìt�í je hodnota
sluneèního toku, tím budou lep�í podmínky pro vy��í KV
pásma i pro pásmo 6 m. Je ov�em tøeba, aby hodnoty
dosahovaly urèité úrovnì po dobu nìkolika dnù. Potom
vzroste celková hodnota ionizace vrstvy F2. Typické
hodnoty kolem 150 a vý�e zajistí dobré podmínky na KV
pásmech, hodnoty vìt�í ne� 200 zpùsobí, �e v dùsledku
vzrùstu hodnoty maximálních pou�itelných kmitoètù
mohou být podmínky �pièkové.

Hodnota geomagnetické aktivity má opaèný efekt a
sni�uje maximální pou�itelný kmitoèet. Èím vìt�í je
úroveò aktivity vyjádøená indexy Ap a Kp, tím více
dochází k poklesu maximálních pou�itelných kmitoètù,
MUF. Skuteèný pokles bude záviset nejen na intenzitì
geomagnetické bouøe, ale také na délce jejího trvání.
Souhrn
Pro hrubou orientaci si zjistìte hodnoty sluneèního toku
a indexu K. Lze je nalézt na mnoha místech, napø. na
internetových stránkách www.eham.net, www.qrz.com/,
DX Summit ob2aq.kolumbos.com/dxs/ a v aktualizacích
K7VVV, postupovaných pravidelnì na webovské stránky
ARRL www.arrl.org. Pøipojíte-li se rádiem nebo pøes tel-
net na DX sí�, mù�ete tyto informace získat zadáním
pøíkazu SHOW/WWV. Nezapomínejte na to, �e indexy A
a K vysílané WWV reprezentují hodnoty odpovídající
støedním zemìpisným �íøkám pro Boulder (Colorado) a
nemusejí se shodovat s hodnotami platnými pro jiná
místa na Zemìkouli.

Pro nejlep�í podmínky by sluneèní tok mìl po nìko-
lik dnù zùstávat nad 150 a index K by mìl být men�í ne�
2. Nastane-li taková situace, zkuste pásma a tì�te se na
dobré DXy!
Tabulka 1. Vztah mezi hodnotami indexù A a K

A K geomagnetické pole
0 0 klidné
2 1 klidné
3 1 klidné
4 1 klidné a� naru�ené
7 2 naru�ené
15 3 aktivní
27 4 aktivní
48 5 slabá bouøe
80 6 silná bouøe
132 7 mohutná bouøe
208 8 velmi silná bouøe
400 9 velmi silná bouøe

Slovníèek pojmù
Index ap: Vyjadøuje úroveò geomagnetické aktivity,
zprùmìrovanou pøes celou planetu pro daný den. Má
význam tøíhodinových ekvivalentních hodnot magne-
tické aktivity zalo�ené na datech indexu K z 11 magne-

tických observatoøí na severní polokouli a ze 2 observa-
toøí na polokouli ji�ní, le�ících mezi �íøkami 46-63
stupòù.
Index Ap: Denní index stanovený z osmi hodnot indexu
ap
Geomagnetická aktivita: Zmìny geomagnetického
pole vyvolané pøírodními vlivy, klasifikované jako klid-
né, naru�ené aktivní a hodnoty zmìn na úrovni geomag-
netické bouøe
Geomagnetická bouøe: Porucha zemského magne-
tického pole rozdílná od pravidelných denních variací.
Bouøe se zaèíná projevovat pøi Ap > 29, malá bouøe je pøi
29 < Ap < 50, silná bouøe pøi 50 < Ap < 100 a mohutná
bouøe pøi Ap > 100
Index K: Kvazilogaritmický index magnetické aktivity
pro období tøí hodin, vzta�ený k pøedpokládané køivce
klidného dne z údajù jedné geomagnetické observatoøe.
Poprvé byl zaveden J. Bartelsem v r. 1938. Pro jeho
vyjádøení se pou�ívá jedna èíslice mezi 0 a 9 pro ka�dý
tøíhodinový interval dne (ve svìtovém èase).
Index Kp: Planetární index Kp pro období tøí hodin je
støedním standardizovaným indexem K ze 13 geomag-
netických observatoøí umístìných mezi 44-60 stupni
severní nebo ji�ní geomagnetické �íøky. Jeho stupnice je
mezi 0 a� 9, vyu�ívá se tøetiny jednotky, tedy 5- znamená
4 2/3, 5 znamená 5 a 5+ znamená 5 1/3. Tento plane-
tární index je urèen k popisu èásticového záøení Slunce
pomocí magnetických efektù, které vyvolává.

Pozn.: Indexy Kp, Ap a ostatní indexy lze získat down-
loadem ze stránek ftp.ngdc.noaa.gov/STP/GEOMAG-
NETIC DATA/INDECES/KP_AP/.

ü

Fotografie sluneèní skvrny ve velkém zvìt�ení (vakuový teleskopNSO, Sacramento Peak)

Obr. 1. Schématické znázornìní úrovnì ionizace v zemské atmosféøe

Obr. 2. Signály dopadající do ionosféry se mohou lámat a mohou být vraceny zpìt k Zemi.

WRTC po èesku
ètìte na stranì 25

Pokud nestavíte vertikál u moøe, radiálù není nikdy dost�



Pøi procházení Internetem jsem narazil na zmínku o tvor-
bì programu k vedení deníku. Program je z dílny
mladého radioamatéra Petra OK2CQR. Ze zajímavosti
jsem na jeho stránky zabrouzdal a log si stáhl. Velikým
pøekvapením byla poznámka, která zchladila moji zvì-
davost témìø k nule. Stálo tam toti�, �e jej autor tvoøí pro
svoji potìchu a jako amatér úplnì zdarma. Jak tedy
uplatnit v tomto pøípadì poøekadlo �Za málo penìz málo
muziky�, kdy� tady nejsou ve høe peníze �ádné? Ale co,
nakonec JE3HHT poskytuje svùj program MMSSTV - a
nutno øíci, �e vynikající - také zdarma. Program jsem si
stáhl pro vyzkou�ení a byl jsem velice mile pøekvapen.
Vý�e uvedené poøekadlo bych musel pøeformulovat na
�Za �ádné peníze hodnì muziky�, a to je v dne�ní dobì
plné komerce a� neuvìøitelné. Ale radìji  k samotnému
programu.

Nejprve slova autora deníku: �Nechci vytvoøit pro-
gram, který umí v�e jako LogPlus, EQF nebo Yplog, ale
program, který bude slou�it k vedení deníku
v jednoduché formì�. Po vyzkou�ení programu budete
jistì souhlasit s mým názorem, �e tato slova jsou
obrazem veliké skromnosti Petra. Deník umí zapisovat
spojení v reálném èase i offline. Pøi instalaci lze pøed-
volit øadu údajù pro vyplòování. V deníku lze listovat,
vyhledávat i editovat spojení. Pøi spojení lze pøidat
poznámky ke spojení i ke znaèce. Deník vede agendu
QSL a je pøipraven i na eQSL. Pro tisk lze z deníku vyfil-
trovat spojení podle rùzných po�adavkù, deník tiskne a
pro tisk tvoøí i výstupní soubory. Jsou pøidány funkce
import souborù z nìkolika pou�ívaných deníkù

(LogPlus, ZSV a dal�ích). Import lze pou�ít i z ADIF for-
mátu. Stejnì tak lze data exportovat do tohoto formátu,
potom v nìm provést potøebné opravy a vrátit zpìt do
deníku. To je mo�né uplatnit, kdy chceme udìlat nìja-
kou korekci ve vìt�ím mno�ství záznamù. Pøi importu
dat je nutno spustit testování souboru. Byl jsem mile
pøekvapen, kdy� pøi importu asi 3000 QSO program
na�el nejen spojení, kde jsem nemìl doplnìn kmitoèet
nebo mód, ale i pøípad, kdy jsem se pøi zápisu spojení
uklepl a zapsal kmitoèet mimo úsek odpovídající pod-
mínkám. Import dat byl proveden teprve po opravì chyb.
V programu jsou i utilitky k zpøíjemnìní práce. Mù�eme
si tam nechat poèítat vzdálenosti mezi lokátorem vlast-
ním a zadaným. Zálohování deníku lze provádìt ruèní
volbou nebo nastavením po�adavku na spu�tìní pøi
ukonèení èinnosti. Deník vede statistiku o spojeních na
pásmech a o spojeních rùzným druhem provozu ve
vztahu k DXCC. Pøi spojení vidíme, kolik zemí ji� máme
a kolik jich máme potvrzených a pøi vkládání nové zemì
jsme na tento fakt upozornìni. Stejnì tak nás deník upo-
zorní, �e nemáme potvrzeno a �e potøebujeme QSL.
Deník je schopen komunikovat s paketem.

Aby tento èlánek nevyznìl jako oslavná báseò, musím
se zmínit i o nìkterých nedostatcích, na které jsem
narazil. Pøi provozu se vyskytují drobné chybièky, které
má ka�dý vznikající program. Tento je nyní na stránkách
OK2CQR ve verzi 0.9 beta. Chyby se objevují skuteènì
a� pøi testování pou�íváním, Petr je ale prùbì�nì podle
pøipomínek odstraòuje. Zatím nejvìt�ím nedostatkem je
to, �e není hotov manuál, v deníku je ale help, který

postaèuje. Nejsou v nìm sice je�tì doplnìny poslední
zmìny, ale u�ivatel, který doká�e ovládat poèítaè, vìt�inu
funkcí zvládá bez potí�í. Petr slíbil, �e v první netestovací
verzi bude nápovìda úplná. Druhým nedostatkem je
chybìjící komunikace s TRXem, ale i toto má Petr pro
dal�í roz�íøení v plánu.

Proè tyto øádky pí�i? Zatím jsem pou�íval Log Plus,
který je bratru za 50 USD a dal�í dva upgrade po 10
USD. Nyní se provádí, jak je ve svìtì zvykem, roèní
servis. Tìch deset dolarù se ale témìø zdvojnásobí
pøevodem Kè na potøebnou mìnu a jejím pøevedením na
banku v USA. Nakonec i tento deník, který je pova�ován
za jeden z tìch lep�ích, mi pøi komunikaci s TRXem chy-
boval a Bob N7XR na moje dotazy nepova�oval za nutné
odpovìdìt. Vìt�ina amatérù nakonec z drahých deníkù
pou�ije jen nìco a to podstatné CQR Log umí. Pokud
nìkdo potøebuje více, musí za nabízený komfort zaplatit.

Co øíci závìrem? S deníkem pracuji krátce a mo�ná
jsem pøesnì nevystihl v�e, to podstatné snad ale ano.
Tento èlánek nemá být reklamou na deník ani návodem
k pou�ití, ale informací o novém a pìkném programu
z rukou èeského autora. Myslím, �e stojí zato, abyste si
jej alespoò ze zajímavosti stáhli a vyzkou�eli. Vìøím, �e
budete stejnì jako já pøekvapeni tím, �e se najde nìkdo,
kdo je ochoten stovky hodin své práce a my�lenek
poskytnout ostatním jen pro radost a nemít z toho �ádný
jiný profit. Ka�dý, kdo si deník odzkou�í, dá jistì za
pravdu mým slovùm z úvodu èlánku o tom, �e získal
zadarmo hodnì muziky.

Kontakty na autora deníku naleznete v odkazech na
www.seznam.cz nebo pøímo na stránce Petra OK2CQR:
www.webpark.cz/ok2cqr.

Vy 73! Bulhar v Krkono�ích (Zdenìk OK1LZ)
ü

Provoz
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Moje setkání s programem CQR Log
Zdenìk Lenèuk, OK1LZ, ok1lz@zsmltu.cz

Pro
voz

Soukromá inzerce
Prodám rx K12, R-4 bez zdroje, RM31p, promítaèku 16 mm typ 85314 jako nová, elkyGU-43, patice na GU-50, RL12P50, rùzné C na kv i vkv nové. Koupím elky do rx SX-42(5U4G, 6SK7, 7A4, 6H6-2x, 7H7-2x, 6SG7, VR150, 6SL7). Schéma k rx SX-42 a k rxBC-312M. jambriskin.j@tiscali.cz.
Prodám KV TCVR FT 757 GX, 0,15 a� 30 MHz 100 W + zdroj 13,5 V/20 A + anglickádokumentace. Cena 20.000 Kè. Jan Ja�a OK2EH, Karviná 8, �i�kova 2804, tel: 596 338907 po 18 hodinì.
Prodám KENWOOD TM-255E all mode 144-145 MHz, 5/40 W, øeèový modul, zdroj13,8 V/30 A - 20 tis. Kè, 2xQUAD 2m 7 element nepou�ité a 1100 Kè, elky GU34b 250MHz/750 W a 800 Kè, vak. lad. C 3-50 pF/25 KV - 750 Kè, RE025XA a 170 Kè, soklRE025XA a 150 Kè, aut. ant. díl HERRIS RF-230 - 1700 Kè, 6-ti.x-tal 9Mhz LSB HARRIS500 Kè, ant. dom. RM31 400 Kè, ant. díl R113 250 Kè, mik. dut. s GI7B 800 Kè, sokly aelky GU50 a 50 Kè, QQV06-40A Mullard 150 Kè, sokl GU29 a 50 Kè. ikm@volny.cz.
Prodám TRX Kenwood TS430S, osazen filtry 6k, 2.4k,1.8k, 0.5k, s FM modulem, orig.zdroj PS20, ant. díl/PSV+W-metr/ant. pøepínaè AT230, stolní mikro MD 60, sluchátkaHS5, u�ivatelská a servisní dokumentace. Perfektní stav. V. �efrna, 603510282.
Nabízím: Tlg. klíè RM31 (2 kolíky) nepou�itý nebo zánovní, i více ks - 80 Kè/1 ks +po�t. Sluch. RM31 Tesla 4000 Ohm nepou�itá èi zánovní, i více ks - 50 Kè/1 ks + po�t.B. Schmid, OK1SF, tel. 474 688 858, e-mail bschmid@volny.cz.
Prodám IC706 MK II s CW a SSB filtry, anténní tuner AT180 a tranzistorový zesilovaès anténním GaAs pøedzesilovaèem MIRAGE 144 MHz/100 W. Ceny dohodou. Tel: 602231 847, mail: petr.antonin@group4securitas.cz.
Koupím pro S Modem 2 - AR 8/2001 (autor Ing. J. Vondráèek) naprogramovanou PIC16F628-20P. Veèer 377 562 267.
Koupím toroidy Pramet N05 (AL = 50 nH) prùm. 40mm nebo SIEMENS Ferit typB64290-A48x12 (AL = 40 nH) 4 kusy, veèer tel. 377 562 267.
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Èinnost vyhodnocovací èásti
Vyhodnocovací èást (obr. 8) zpracovává dvì napìtí
dodaná reflektometrem, která jsou úmìrná dopøedné
slo�ce výkonu (vstup F) a slo�ce odra�ené (vstup R).
Obì napìtí, jejich� kolísání zpùsobené modulací èi
klíèováním zpomalí kondenzátory M47, se nejprve
pøevedou v AD pøevodníku PCF8591 na èísla. S nimi
pak mikroprocesor PIC 16F84 uèiní pøíslu�né poèetní
operace, jejich� výsledkem je jednak hodnota PSV, která
se trvale zobrazuje na dvoumístném displeji LED, a
kromì toho dal�í tøi velièiny: èinitel odrazu, velikost
dopøedného výkonu a velikost odra�eného výkonu. Tato
tøi èísla se nejprve pøevedou (opìt v PCF8591) na
napìtí, proto�e k jejich zobrazení je urèen ruèkový mìøicí
pøístroj. To, co bude mìøidlo zobrazovat, se cyklicky
pøepíná tlaèítkem a je indikováno dvoubarevnou LED
v poøadí: koeficient odrazu (nesvítí) - dopøedný výkon
(zelená) - odra�ený výkon (èervená) - koef. odrazu atd.

Obvod PCF8591 stojí za zvlá�tní zmínku. Pochází
z produkce firmy PHILIPS a jeho koupí získáte za cca
150 Kè jeden osmibitový DA-pøevodník a ètyøkanálový
AD-pøevodník. Ten lze naprogramovat pro rùzné kombi-
nace od ètyø nesymetrických vstupù (napìtí proti zemi)
a� po dva symetrické. Drobná potí� je v tom, �e s okolím
tento obvod komunikuje po sbìrnici I2C (viz [9], [10]),
tak�e nelze èíst výsledky pøevodu pøímo, je nutný mikro-
procesor. Nejvy��í rychlost je asi 3000 ètení za vteøinu
pøi adresování jednotlivých kanálù, pøípadnì pøes
10 000 ètení ve zvlá�tním re�imu. Pøíklady pou�ití jsou
v [9], procedury pro komunikaci s PIC 16F84 jsou napø.
v [10].

Mikroprocesor øídí kromì pøevodníkù i displej.
Rychlost ètení PSV je zhruba 3x za vteøinu, co� je kom-
promis mezi rychlou odezvou (mohla by být a� nìkolik
set ètení za vteøinu) a srozumitelností údaje - bude-li
rychle pøeblikávat tøeba údaj 1.5 a 1.6, nepoznáme, kolik
to vlastnì je.

Vyhodnocovací èást obsahuje vlastní stabilizátor,
tak�e ji lze napájet z vnìj�ího zdroje 7 a� 15 V. Vzhledem
k pomìrnì velké spotøebì displeje jsem upustil od ve-
stavìných baterií: celkový odbìr je 30 a� 50 mA podle
toho, jaké èíslice svítí. Doma je vhodné napìtí pøi za-
pnutém transceiveru v�dy k dispozici a do terénu si
jednu devítivoltovou baterii vezmeme s sebou.

Schéma vyhodnocovací èásti je na obr. 8. Vstupní
napìtí F a R jsou upravena trimry, vstupy pøevodníku
chrání odpory 10 kΩ. Referenèní napìtí cca 2,5 V pro
pøevodník vytváøí obvod 78L02. Tím je urèeno maximál-
ní zpracovatelné vstupní napìtí. Výstup z DA pøevodníku
se na mìøidlo vede pøes trimr, jím� se nastavuje max.
výchylka. Pøevodník má vnitøní odpor men�í ne� 500 Ω
a nejvìt�í výstupní napìtí shodné s referenèním, mìøid-
lo tedy nemusí být nijak zvlá�� citlivé.

Mikroprocesor PIC 16F84 není øízen krystalem, jeho
pracovní kmitoèet (cca 4 MHz) urèují odpor a kondenzá-
tor na vývodu 16. Celý port B ovládá dvoumístný displej
LED se spoleènými katodami (bity 1 a� 7 spínají seg-
menty èíslicovek, bit 0 spíná pøes komplementární
tranzistory T1 a T2 jejich katody). Port A se stará jednak
o komunikaci s pøevodníkem (bity 0 a 1) a kromì toho
mìní barvu dvoubarevné LED (bity 2 a 3).

Plo�ný spoj je na obr. 9. Je navr�en tak, aby jej bylo
mo�né nakreslit doma barvou i pøi slab�ím zraku a
nejisté ruce. Dùsledkem toho jsou bohu�el 4 drátové
propojky. Je vestavìn opìt do krabièky z cuprextitu, její�
velice hrubý konstrukèní výkres je na obr. 10.

Obsluha
Je to velice snadné. V základním stavu dvoubarevná
dioda nesvítí, displej ukazuje PSV a mìøidlo èinitel
odrazu. To se mi jevilo jako vhodné pro posouzení
odra�ené slo�ky, podle mne koeficient odrazu lépe vy-
stihuje situaci. Jinak podle PSV se sna�íme dosáhnout
PSV = 1,0 a jsme ne��astní pøi PSV = 1,1, zatímco èini-
tel odrazu nám jasnì øíká, �e se nám v této situaci
nevyzáøí pouhých 5 %, co� ani nestojí za øeè.

Po krátkém stisknutí tlaèítka se LED rozsvítí zelenì a
mìøidlo bude zobrazovat dopøedný výkon (v %; pokud
jsme kalibrovali pro 100 W, tak pøímo ve wattech), a to
na lineární stupnici.

Po dal�ím stisknutí tlaèítka LED zèervená a mìøidlo
uká�e odra�ený výkon. Na displeji ve v�ech pøípadech
zùstává údaj o PSV. A dal�ím stisknutím tlaèítka se opìt
vracíme k èiniteli odrazu.

Je-li PSV > 9,9, bude na displeji symbol         ,
naopak pøi nedostateèném výkonu bude zobrazeno           .
Nastavení
Je vcelku jednoduché a lze je udìlat bez snímací èásti,
pokud splníme bod 1 v následujícím postupu:
- Nejprve je nutno zmìøit napìtí, které poskytne reflek-

tometr pøi max. výkonu a PSV=1.
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Reflektometr bez nastavovacích prvkù - 2
Petr Lebdu�ka, OK1DAE, lebduska@fzu.cz

Nyní se dostáváme k tomu, kvùli èemu celá konstrukce vznikla: k vyhodnocení a indikaci PSV tak, aby údaj byl
nezávislý na procházejícím výkonu. Jak vyplynulo z úvah v minulém èísle, se zmìnou výkonu se mìní napìtí US1 a
US2, nikoliv v�ak jejich pomìr (co� je èinitel odrazu). Vytvoøíme-li tedy pomìr k = (US1)/(US2) , mù�eme poèítat PSV
i pøi zmìnì jejich velikostí. Ale jen do urèité míry: jestli�e se výkon sní�í n-krát, zmen�í se obì napìtí √(n) - krát.
Osmibitový pøevodník dá nejvìt�í èíslo 255. Pøi zhruba desetinovém výkonu dostaneme èíslo 80 (pro dopøednou
slo�ku). Chceme od sebe rozli�it PSV = 1,0 a 1,1. Pøi PSV = 1,1 bude èinitel odrazu k = 0,048, tak�e pøevodník nám
uká�e pro odra�enou vlnu a desetinový výkon 80 x 0,048 = 3 (poèítáme pouze s celými èísly, tak�e �ádných 3,84).
To je je�tì pøijatelný výsledek, hodnoty 1,0 a 1,1 se rozli�í s dobrou rezervou.

Obr. 8

Obr. 9



- Pak nastavíme pøesnì stejné napìtí na nìjakém stej-
nosmìrném zdroji a pøivedeme je na oba vstupy F a
R (pro tento pøípad spojené paralelnì) vyhodnocovací
èásti.

- Podr�íme stisknuté tlaèítko a pak pøipojíme napájecí
napìtí. LED nesvítí, po uvolnìní tlaèítka se na disple-
ji objeví symbol           (to má být stylizovaný mìøicí
pøístroj). Digitálnì analogový pøevodník v tuto chvíli
dodává na mìøidlo max. napìtí, odpovídající refe-
renènímu.

- Trimrem u mìøidla nastavíme maximální výchylku.
- Stiskneme znovu krátce tlaèítko - rozsvítí se zelená.

Nyní mìøidlo ukazuje napìtí ze vstupu F.
- Trimrem 25 kΩ u vstupu F otáèíme tak, aby na dis-

pleji byl údaj 9.9.
- Opìt krátce stiskneme tlaèítko. Rozsvítí se èervená a

na mìøidlo se pøivádí napìtí ze vstupu R.
- Otáèíme trimrem 25 kΩ ve vstupu R opìt tak, aby se

zobrazil údaj 9.9.
- Dal�ím stisknutím tlaèítka ukonèíme nastavovací

re�im a pøejdeme do normálního provozního re�imu.
Obslu�ný program
Celý øídicí program lze stáhnout z [11], soubor se jmenu-
je 'PSV.HEX'. Pokud nemáte mo�nost programovat
16F84, mohu vám poslat naprogramovaný mikrokon-
trolér na dobírku (cca 200 Kè, z toho 40-50 slupne Èeská
po�ta, já z toho nemám nic). Chcete-li si napsat program
sami, pak mù�ete èerpat napø. z [10] (obsluha sbìrnice
I2C), z [9] a [12] (èinnost PCF8591) a z [13] (celoèíselná
aritmetika, pøevody BIN/BCD). Upozoròuji ale, �e bez
vhodného emulátoru je odladìní programu prakticky
nemo�né, leda�e byste - na rozdíl ode mne - mìli bohaté
zku�enosti s PIC.
Závìr
Jak pozorný ètenáø zjistil, nejedná se o stavební návod.
Výkresy plo�ných spojù jsou - aspoò doufám - bez
chyb, ale pøedpokládám, �e si je ka�dý upraví podle
svých potøeb èi pou�itých dílù.

Vyhodnocovací èást lze pochopitelnì pou�ít i s jiným
reflektometrem, tøeba profesionálním (odpadne kalib-
race, viz 1. díl tohoto èlánku), bude jen potøeba upravit
jeho výstupní napìtí na po�adované cca 3 V pøi plném
výkonu, a to v obou smìrech.

Postrádáte-li zdrojový kód obslu�ného programu, pak
vìzte, �e to není nedopatøení, nýbr� zámìr. Kdo u� nìjaké
zku�enosti s PIC má a má také pøístup k emulátoru, ten si
program vcelku snadno napí�e i odladí: jedná se jen o
aritmetiku, obsluhu sbìrnice I2C a pøevody mezi binárním
a BCD kódem. To v�e lze získat v uvedené literatuøe. Pro
ostatní zdrojový kód nemá význam.

Za zmínku jistì stojí, �e pouze drobnými úpravami
v zapojení snímací èásti (konkrétnì pøidáním samostat-
ného usmìròovaèe na výstup proudového transformá-
toru) lze mìøit nezávisle absolutní hodnoty napìtí a
proudu (pøevodník PCF8591 umí mìøit i s diferenciální-
mi vstupy, nejen proti zemi) a z toho pak poèítat pøímo
impedanci. Údaj o úhlu mezi reálnou a imaginární
slo�kou se získá �klasickou elektronikou� rovnì� z tìch-
to napìtí, jak to dìlá napø. autor ve [14], jinou inspiraci
lze najít v [15] (já jsem si oba èlánky okopíroval ve Státní
technické knihovnì v Praze). Dùvod, proè jsem takový
pøístroj dosud nepostavil, je zcela prozaický: zatím
nemám vhodný zdroj dostateènì èistého (sinusového!),
stabilního a v celém rozsahu 3-29 MHz nepøíli� v ampli-
tudì promìnného napìtí. Napájet takový mìøiè signálem
z TX mi pøipadá znaènì humpolácké.

Na úplný závìr je�tì oprava: v 1. èásti, str. 17, odst. 3
vpravo je dosti zmatená formulace. Správnì má být:
��zùstanou i vnitøní odpor RG a vnitøní napìtí UG
stejné, ale ��.

Kromì toho toroid má vnitøní prùmìr 4 mm. Za tyto
chyby nemù�e ani povodeò, ani dovolené, ani redakce,
nýbr� pouze já. Omlouvám se.

Kromì toho v posledním odstavci Dodatku A je
chybnì �RZ=50 µ�, má být samozøejmì �RZ=50 Ω�.

Tìm, kteøí se do stavby pustí, pøeji, aby byli úspì�ní
a aby jim pøístroj dobøe slou�il.
Literatura
[9] Kainka, Berndt: Vyu�ití rozhraní PC pod Windows. HEL, 2000[10] Hrbáèek, J.: Komunikace mikrokontroléru s okolím I. BEN, 1999[11] www.radioamater.cz[12] http://www.semiconductors.philips.com/cgi-bin/search/search.pl[13] http://www.phanderson.com/PIC/16C84[14] Greiser, D., WA2ANU: The Impedance-Match Indicator. QST7/1980, str. 11-16[15] Pearson, Bob, G4FHU: Measuring Rho - The Alternative toSWR. RadCom, 2/1998, str. 23-26
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Obr. 10

Soukromá inzerce
Prodám výkonné elektronky amer. 2 ks 7270, QE08/200(uhlíková anoda) á 500. Pøepínaèe na malé i velké výkonykeramické dle zadání. Keram. kosty na cívky. Filtraèní kond. navys. napìtí. Souèástky, elky a serv. dokumentaci pro lambdu4 a 5. K ruským Rx dvoupólové anténní konektory a kabely propøívod sítì a bat. s koncovkami. Koax 50, 70, 75 Ω prùm. 10
mm á 5. Tlumivky 2,5 mH á 10. �òùry ke sluchátkùm Tesla á30. J. Cipra U Zel. ptáka 12, 148 00  Praha 4, tel.: 271 912022.
Prodám pøijímaè NATIONAL HRO superhet, výrobekNATIONAL CO. Malden Mass., USA. 8 elektronek (u� 2 V), 4�uplíky. Emil Vondráèek, Old. Wenzla è.p. 2552, 276 01Mìlník, tel.: 315 624 084.
Prodám CB anténu 28 MHz vertikál 5,5 m vè. 20 m koax-iálu RG 58 CV 6 mm, pl konektor - 400 Kè. Televizní anténuCalifornia (vrták), výr. USA,  150/350 MHz, 46 dB vè. napá-jeèe - 400 Kè. OK2PJH, Jan Ger�l, U Sklárny 157, 679 39Úsobrno.
Prodám letadlovou radiostanici LUN - nová, vhodná doUL. Jan Uher, Ponìtovice 66, 664 51  �lapanice.
Prodám KV transceiver YAESU FT-707, 100 Watt, 80-10m vèetnì WARC. Tranzistorový, digitální stupnice. Druhé vfo.Filtry ssb 2,4 kHz, cw 600 Hz. Passbandtuning. Kalibrátor.Módy cw, ssb, am, digi (rtty, psk31, hell, mfsk atd).Pøíslu�enství zdroj ZPA 13,5 V 20 A, mikrofon, podrobnýmanuál se v�emi schématy. 100% OK. Cena 15000 Kè, pøíp.podle dohody. Prodám KV pøijímaè R3 se sí�ovým zdrojem,náhr. elektronkami a sluchátky. Cena 300 Kè. Jaroslav Slu�tík,OK2BAV, Dukelská 3995, 760 01  Zlín. Telefon 577 271 401.
Prodám sbìrateli funkèní Unformer U 10/E (jde o napájeè- rotaèní mìniè rdst Wermachtu). Tel.: 318 622 362.
Koupím elektronky DF 97, DF 668, RX pro 144-146 MHz -i s vìt�ím rozsahem, schéma a dokumentace k TRX Boubín80. Miroslav Øí�ský, Dolnokubínská 1444, 393 01  Pelhøimov.Tel. po 19. hod. 565 333 221.
Prodám VKV RX RFT 2025 30-300 MHz a náhradní elek-tronky, zdroj: primár 380 V, sekundár 12, 12/24, 24 V SS/250A. Cena dohodou. Miroslav Øí�ský, Dolnokubínská 1444, 39301  Pelhøimov. Tel. po 19. hod. 565 333 221.
Koupím krátkovlnný transceiver. Z. Novák, Smeykalova412, �ïár nad Sázavou 1, 591 01.
Koupím RX UREV-G. I nefunkèní, v jakémkoliv stavu. Tel.0777 071095.
Prodám ICOM IC-Q7E minihandheld FM TCVR. Tx 2 m/70cm 300 mW. Rx 30 MHz-1,3 GHz. AM, FM, WFM. Tel.737409309.
Sbìrateli radioamatérské historie nabízím zdarma osciloskopUNISKOP II. (AR 7/57) a VF generátor (AR 12/58). K.Donát,OK1DY, tel.: 241 404 178, e-mail: 404.nu@tiscali.cz.
Prodám pìkný KV TRX IC-720A all band 100 W a koupímèeský manuál pro IC-746 .OK2UQF Ing. Karel Pavelka,Suchohrdly 245, 669 02 Znojmo, tel. 602/702091.
Prodám z pozùstalosti zcela nepou�ívaný kvalitní továrníreg.zdroj výroba RFT vèetnì dokumentace. Parametry: maxpøíkon 850 W, výst. napìtí 0,05-30V, výst. proud 0,1-20 A,rozmìry �xvxh: 480x200x350 mm, váha 37 kg. Osobní odbìrkvùli váze a pøedvedení. Regulace Aripoty, mìøení V-A dvapøístroje. Vyvolávací cena 4500 Kè. OK2SA Havíøov, tel.604640029.
Prodám KV TRX Kenwood TS 120 s dokumentací (1400), 3el. anténu 28 MHz ve velmi dobrém stavu (2500), mìøièspotøeby do Favorita (90), el. motor 2,2 kW/1400 ot. (1500),tónový dealer (50), ventilátor z akum. kamen (90), rùzné trafo-plechy, modeláøské el. motory. Mohu zaslat foto e-mailem.Sejkora 604148586, ales.sejkora@tiscali.cz.



Tab. 1. Porovnání nìkterých dvouelementových smìrových antén
HB9CV, Rudolf Baumgartner navrhnul superziskový

fázový systém s odstupem prvkù 0,125 λ. Oba prvky
jsou plnorozmìrové s délkou blízkou 0,5 λ. Výhodou je
celokovové provedení a mo�nost napojit libovolný
napájeè [48].

VK2ABQ, Fred Caton se sna�il o minimalizaci
rozmìrù pøi zachování elektrických vlastností; nakonec
dospìl ke ètvercovému pùdorysu antény 0,25 x 0,25 λ.
Záøièe z drátu byly zavì�ené na bambusových pod-
pìrách, dùle�ité je zde øe�ení zahnutí konci prvkù. Po
mechanické stránce byl systém nároèný na stavbu,
proto�e pøi men�í tuhosti se projevovala �gumovost�
soustavy. Vstupní impedance byla vysoká [38].

G6XN, Less Moxon spolupracoval nìkolik let
s Fredem VK2ABQ a výsledkem byla anténa se vstupní
impedanci 50 Ω tvaru obdélníku. Ve svìtì je velmi po-
pulární pod názvem Rectangle beam nebo Moxonùv
beam. Trubkové provedení bylo popsáno ve 3. dílu
tohoto seriálu [48].

W4RNL, L. B. Cebik patøí k nejvìt�ím publicistùm
v oboru antén. Pro anténní experimentátory patøí jeho
stránky ji� neodmyslitelnì mezi oblíbené. Moxonovy
antény optimalizoval pomocí rùzných anténáøských pro-

gramù, zmen�il odstup mezi prvky a� na 0,14 lambda a
optimalizoval kritickou vazbu mezi konci prvkù [39].

G3LDO, Peter Dodd je dal�ím známým publicistou
v oboru antén [51-54]. Znaènou èást své práce vìnuje
problematice malých otoèných smìrových antén pro KV.
Ve snaze zachovat plnorozmìrové délky prvkù pou�il
geometrický tvar prvkù podobný trojúhelníku, anténu
proto pojmenoval Double Delta
- zkrácenì DD anténa.
Zmen�ení celkových pùdorys-
ných rozmìrù dosáhl zahnutím
drátových koncù prvkù smìrem
ke sto�áru. Anténa je znázornì-
na na obr. 1. Její star�í drátová
verze mìla vzájemnou
vzdálenost prvkù 0,3 λ, verze
vzniklá dal�ím vývojem
v trubkovém provedení s pro-
dlou�ením prvkù drátovými
vodièi má ji� rozmìry podstat-
nì redukované - vzájemná
vzdálenost prvkù se sní�ila na 0,16 λ. V dùsledku za-
hnutí koncù prvkù vychází pak celková délka prvku
ponìkud vìt�í, ne� u klasického dipólu. Peter opustil
døívìj�í snahu zachovat vstupní impedanci 50 Ω; pøi
vzájemné vzdálenosti prvkù 0,16 λ dosáhl klasické
prùmìrné vstupní impedance 28 Ω, obdobné jako
u vìt�iny yagi antén.
Popis antény Double Delta - DD-beam
Anténa pro�la za posledních dvacet let svým vývojem;
v dal�ím se budeme vìnovat pouze provedení základní
èásti antény z kovových trubek podle obr. 1b, viz také
obr. 3. Ráhno a oba prvky tvoøí �háèko�, obdobnì jako
v konstrukcích jiných smìrových antén. Jeden prvek -
záøiè - provedeme dìlený jako dipól. Peter, G3LDO,
pou�ívá sice oba prvky nedìlené a záøiè napájí
boèníkem, ale toto øe�ení nedoporuèujeme, proto�e
mìøení a naladìní prvku do rezonance pak mù�e být

slo�itìj�í. Ke koncùm trubkových prvkù jsou pøipojeny
mìdìné izolované vodièe, které jsou napínány nevodi-
vou �òùrou smìrem ke sto�áru, sledují zhruba prùbìh
hran pyramidy (viz obr. 1a a 1b).

Z elektrického hlediska je záøiè antény naladìn do
rezonance uprostøed pásma a na maximální pøedozadní
pomìr vyzaøování F/B je pak anténa dolaïována nasta-
vením délky reflektoru. Zisk v pøedním smìru je
pomìrnì konstantní, se zvy�ujícím se kmitoètem
ponìkud klesá. Pøedozadní pomìr F/B je sice pomìrnì
dost závislý na kmitoètu, v praxi to ale nemá podstatný
význam. Situace je znázornìna na obr. 2, kde je
zakreslen vyzaøovací diagram získaný modelováním
[53]., obdobný výsledek viz tøeba [53]. Hodnota zisku
vpøed je ménì závislá na kmitoètu, ne� hodnota zisku
vzad. Konce prvkù jsou blízko sebe se vzájemnou
vazbou, podobnì jako u Moxonova beamu. Vazba je
sice volnìj�í, ale pøesto ovlivòuje rezonanèní kmitoèet
antény.

Obr. 2. Vyzaøovací diagramy antény DD-beam pro pásmo 7 MHz(rozmìry podle tab. 2, anténa ve vý�ce 20 m). Modelováno pro-gramem MMANA.
Výroba antény
Konstrukce i vlastní zhotovení antény zahrnuje øadu
prvkù, námìtù a mo�ností, podrobnì uvádìných v pøed-
chozích dílech seriálu. V dal�ím textu je proto u� nebu-
deme opakovat a upozorníme jen na nìkteré specifické
momenty.

Nejdøíve sestavíme základní rám antény ve tvaru H -
viz obr. 3. Prvky jsou zhotoveny z AlMg trubek s po-
stupnì zmen�ujícím se prùmìrem a jsou do sebe
zasunuty (viz minulé díly seriálu). Vodièe elektricky i
mechanicky spolehlivì pøipojíme ke koncùm trubek
nejlépe uchycením pájecího oka pod �roub typicky M6,
zata�ený do závitu, vyøíznutého do kovové zátky,
upevnìné do konce trubky. Z hlediska namáhání vodièe

je tøeba, aby tah ve vodièi
byl pøenesen na mìdìný
vodiè i izolaci. Dobøe
poslou�í grimlovací oèka,
které sevøou mìdìné
lanko i izolaci. V opaèném
pøípadì musíme pøipojo-
vací místa vodièù k trubce
odlehèit pomocí izo-
laèního lanka. Horní èást
sto�áru nad rovinou
trubkových èástí prvkù je
zhotoven z ocelové trubky
takových rozmìrù, aby ji
bylo mo�no volnì
zasunovat do hlavní

Technika

Radioamatér 6/2002

Tec
hn

ika

12

Magické dvouelementové antény pro KV - 6Double Delta beam podle G3LDO
Jan Bocek OK2BNG, janbocek@mail.tele2.cz, Jiøí �kácha OK1DMU, skachaj@volny.cz

Dvouelementové KV smìrové anténní systémy vzbuzovaly zájem amatérù celé minulé století a
tento zájem zøejmì nepomine ani v budoucnu. Svìdèí o tom i mnohé pøedná�ky, probíhající ka�dý
rok na sympoziu v Daytonu [47]. Pro pøipomenutí uvádíme na obr. 1 tvary a rámcové rozmìry
nejpou�ívanìj�ích dvouelementových KV antén, které byly ji� popsány v tomto seriálu [48-49].

Obr. 1. DD-beam, G3LDO ve dvou základních provedeních. a) prvky z drátových vodièù napnuté nakostøe z izolantu; b) èásti prvkù a nosné ráhno z trubky, prvky prodlou�eny drátovými vodièi.



sto�árové trubky. Mù�e se pou�ít i jiný materiál, na pøí-
klad AlMg nebo laminovaný bambus. Na tuto trubku
napneme prodlu�ovaní vodièe (D a F). V pozici F se
osvìdèily gumové stahovací dr�áky, pou�ívané pro
upevnìní k autonosièùm. Vlastní trubkové prvky antény
jsou tahem prodlu�ovacích vodièù napnutých smìrem
ke sto�áru ohýbány a s ohledem na mechanickou
pevnost a stabilitu je proto vhodné pou�it trubky vìt�ích
prùmìrù - doporuèujeme minimálnì 20 mm. V prodeji
jsou trubky s tlou��kou stìny 2 mm. Dobré zku�eností
jsou s prùmìry 20/25/30/35 mm, které lze dobøe zasou-
vat a mechanicky spojit v jeden celek.

Obr. 3. Sestavená anténa DD-beam s vyznaèením dùle�itýchrozmìrù. Délka napínacích �òùr F v tab. 2 je pouze orientaèní.

Tab. 2. Orientaèní experimentálnì ovìøené rozmìry antény DD-beam, oznaèení odpovídá obr. 3. Celková délka záøièe vychází LZ =0,576 λ = 173/f, celková délka reflektoru LR = 0,5875 λ =176,25/f. Rozmìry prvkù pøizpùsobení gama udávány pro R 28 Ω. 

Tab. 3. Zmìøené hodnoty impedance u realizované antény propásmo 7 MHz. Kmitoèet uveden v kHz, hodnoty R, X a Z jsou uve-deny v ohmech.

Obr. 4. Pøipojení antény s dìleným prvkem pomocí transformátoruimpedance 28/50 Ω ze dvou paralelnì zapojených ètvrtvlnnýchúsekù koaxiálního kabelu 75 Ω

Anténu lze napájet typicky dvìma zpùsoby: Anténa
s dìleným napájeným prvkem podle obr. 3 má impe-
danci na krajích pásma okolo 28 ohmù - zmìøený kmi-
toètový prùbìh impedance pro anténu pro pásmo 40 m
je uveden v tab. 3. K napájení pou�ijeme transformátor
impedance - vf vedení o elektrické délce 1/4 λ - viz obr.
4. Délky transformaèního úseku pro kabely s pevným
dielektrikem se zkracovacím koeficientem 0,66 jsou
uvedeny v tab. 4. Transformaèní vedení vytvoøíme para-
lelním spojením dvou úsekù kabelu 75 Ω, tak�e jeho
výsledná impedance bude 37,5 Ω. Vedení bude jedním
koncem pøipojeno na svorky dìleného záøièe, na druhý
koec tohoto vedení lze rovnou pøipojit standardní koaxi-
ální kabel 50 Ω.

Jinou mo�ností je podle pùvodního pramene napá-
jení záøièe pomocí úseku gama - viz obr. 5. Rozmìry pro
toto uspoøádání uvedené v tab. 5 jsou vypoèteny pro
pøevod 28/50 Ω. Za pozornost stojí øe�ení ladicího kon-
denzátoru, který je vytvoøen vnitøním vodièem
s ponechanou PE izolací kabelu RG-213. Tento vodiè je
zasunut do trubky o vnitøním prùmìru 8 mm. Mezi
vodièem a trubkou namìøíme kapacitu asi 200 pF/m.
Posouváním vodièe v trubce mìníme kapacitu tohoto
kondenzátoru a tak mù�eme kompenzovat jalovou
slo�ku impedance na minimální hodnotu. Nastavením
rozmìrù A a L hledáme optimální SWR. Trubku musíme
utìsnit proti vlhkosti.

Nastavení antény
Nejdøíve naladíme záøiè -
dìlený prvek z trubek
s pøipojenými vodièi. Oproti
rozmìrùm z tabulky nejprve
zvolíme skuteènou celkovou
délku asi o 10 % vìt�í, aby-
chom mìli z èeho zkracovat.
Prvek upevníme na ráhno a
zvedneme do vý�ky tak, aby
dráty visely volnì kolmo dolù

a jejich konce byly alespoò 3 m nad zemí. Na vodièích
si napø. izolaèní páskou oznaèíme délkové znaèky, aby-
chom v zápalu nastavování nepøehnali zkracování

vodièù. Rezonanci budeme hledat tak, aby délka celého
prvku byla blízko hodnotì 0,576 λ (λ odpovídá støedu
pásma); rezonanci obvykle najdeme v horní èásti pásma
nebo mírnì nad pásmem. K tomuto mìøení staèí SWR-
metr. Zatím nás nemusí zajímat absolutní hodnota SWR,
která mù�e být (vùèi normalizované hodnotì 50 Ω) i
kolem 1,2, ale poloha jeho minima a kmitoètový prùbìh.

Po doladìní záøièe zmìnou jeho délky kontrolujeme
výpoètem, zdá celková délka odpovídá vztahu 0,576 λ.
Pokud tomu tak není (mù�e být zpùsobeno jinými
prùmìry trubek a jiným prodlu�ovacím vodièem),
musíme si upravit i vzorec pro výpoèet reflektoru tak,
aby délka reflektoru byla ku délce záøièe v pomìru
0,5875/0,576, tedy aby reflektor byl o cca 2 % del�í.
V praxi nám pak dobøe poslou�í délkové znaèky na kon-
cích vodièù - oznaèujeme si celé metry a u posledního
metru desítky centimetrù.

Druhý prvek, nedìlený reflektor, bude tedy celkovì o
cca 2 % del�í ne� záøiè. Reflektor upevníme ve správné
poloze na ráhno, prodlu�ovací vodièe necháme zatím

opìt viset volnì dolù, anténu znovu
zvedneme do vý�ky a mìøíme opìt
SWR. Minimum bude kmitoètovì o
nìco ní�e, ne� v pøípadì samotného
záøièe, vlastní hodnota SWR (vùèi
normalizovaným 50 Ω) se zhor�í na
asi 2,3 a� 2,5; to je ale v poøádku,
proto�e se u� projevuje vazba mezi
prvky beamu, zpùsobující pokles
impedance. Kdyby naopak bylo
SWR stále pomìrnì dobré, to je asi
1,2, znamenalo by to, �e reflektor je
dlouhý nebo �e vzdálenost prvkù
není 0,17 λ. Kdo má mìøicí pøístro-
je RF1, VA1 nebo MJF-259B, mù�e
mìøit Z a X - pøíklad mìøení DD-
beamu pro 40 m je v tab. 2.

V�imnìme si, �e pøi rezonanci antény je hodnota Ra
malá a hodnota Xa velmi nízká. Nastavováním rozmìrù
antény lze dosáhnout nulové reaktanèní slo�ky, je to ale
pracné a vynulování Xa dosáhneme pouze na jediném
kmitoètu. V této fázi, kdy je�tì nemáme prodlu�ovací
vodièe definitivnì pøichycené, se proto spokojíme
s hodnotami Xa nepøesahujícími 20 Ω na krajích pásma.
Údaje jsou sice jen orientaèní, ale pro praktickou potøe-
bu tento pøístup zcela postaèuje.

Anténu s vodièi volnì visícími dolù máme tedy zhru-
ba naladìnou, nedoèkavci mohou udìlat i první QSO.
Dal�ím krokem je úprava antény do definitivního stavu,
tedy s vodièi pevnì uchycenými ke sto�áru podle obr. 3.
Tvar antény umo�òuje dvojí uspoøádání: Drátové pro-
dlou�ení mù�eme upevnit smìrem nahoru nad ráhno na
prodlou�enou èást sto�áru, nebo smìrem dolù ke
sto�áru. První varianta zjednodu�í otázku otáèení antény,
proto�e nad rovinou ráhna mù�eme u� pou�it slab�í
trubku; ve druhém pøípadì musí být trubka pevnìj�í.

Nejdøíve napneme pomocí �òùr prodlu�ovací vodièe
záøièe a konce vodièù reflektoru prozatím stoèíme do
klubíèek, aby reflektor neovlivòoval mìøení. Opìt
mìøíme rezonanci záøièe a upravujeme délku jeho
vodièù tak, aby rezonanèní kmitoèet byl mírnì nad pás-
mem. Pak natáhneme ke sto�áru i vodièe reflektoru a
kontrolujeme rezonanèní kmitoèet celé soustavy, který
by u� mìl le�et v po�adovaném pásmu. U antény pro
40 m vy�la napø. délka záøièe 24,5 m a rezonanèní kmi-
toèet byl 7150 kHz. Délka reflektoru pak byla 1,02krát
vìt�í, tedy 24,5x1,02 = 25,0 m.
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vzorec   rozmìr [m]21 MHz 7 MHzA 71,2/f 0,23 λ 3,36 10,10B 71,2/f 0,23 λ 3,36 10,10C 51,4/f 0,17 λ 2,42 7,29D 50,9/f 0,17 λ 2,40 7,20E 52,17/f 0,173 λ 2,46 7,40F 29,9/f 0,10 λ 1,41 4,24G 56,0/f 0,186 λ 2,64 7,94gama 15,65/f 0,052 λ 0,74 2,22

pásmo délka l [m]7 MHz 7,0514 MHz 3,8421 MHz 2,3528 MHz 1,68

pásmo A [mm] B [mm] C [pf] D [mm] L(C)14 MHz 1110 1310 150 85 64021 MHz 740 940 100 100 51028 MHz 550 600 75 100 220

kmitoèet R X Z6800 76 73 1066850 64 67 936900 45 55 726950 33 41 537010 23 22 327050 21 7 237100 23 16 287150 28 28 407200 38 46 607250 54 62 807300 82 82 115

Obr. 5. Pøipojení antény s nedìleným prvkem pomocí gama èlenu. Oznaèení odpovídá tab. 5.

Tab. 5. Rozmìry pøizpùsobovacího úseku gama podle obr. 5

Tab. 4. Délky kabelùtransformaèního λ/4vedení 50/28 Ω (v m).Kabel 75 Ω, k = 0,66.



Pøíklad experimentu pro 40 m pásmo
Z rozebraného Delta Loopu pro 15 m zùstaly 4 kusy
traperovaných prvkù s prùmìrem klesajícím z 35 na 16
mm, ka�dý s délkou 5,1 m. Konce trubek s men�ím
prùmìrem mìly otvor se závitem M6 pro pøipojení drá-
tové tìtivy pùvodního Delta Loopu. Pro nový beam DD
na 40 m byly tyto trubky pou�ity bez úprav (pozdìji se
pøi vichøici ukázalo, �e pøi tìchto rozmìrech jsou trubky
16 mm na hranici pou�itelnosti, konce prvkù se v místì
zeslabení mírnì ohnuly). Dvì tyto trubky byly izolovanì
pøipevnìny na desku z izolaèního materiálu (dìlený
záøiè), dal�í dvì na hliníkovou desku (nedìlený reflek-
tor). Ètyømi dal�ími tømeny byly oba takto vzniklé prvky
ve svém støedu pøipevnìny na ráhno antény OWA pro
pásmo 15 m. Pro první pokusy byla zvolena délka pro-
dlu�ovacích vodièù 6,4 m. Anténa byla zvednuta 3 m
nad zem; rezonovala mírnì pod pásmem a mìla impe-
danci 24 Ω.

Pro pùvodní anténu OWA byl nad rotátorem sto�ár
prodlou�en o 8 metrù pro vykotvení dlouhého ráhna
antény pro 15 m. Proto bylo zvoleno upevnìní koncù
prodlu�ovacích vodièù DD-beamu smìrem nahoru. Po
upevnìní vodièù nahoøe ke sto�áru se rezonance oproti
vodièùm volnì visícím dolù zmìnila pøibli�nì o 300 kHz
smìrem k vy��ím kmitoètùm, na 7,35 MHz. Proto bylo
nutno délku ka�dého vodièe záøièe prodlou�it na 7,17 m
a délku ka�dého vodièe reflektoru na 7,4 metru. Celková
délka záøièe pak byla 24,54 m a délka reflektoru 25,0 m.
K záøièi bylo pøipojeno transformaèní vedení λ/4 (délky
7 m), vyrobené ze dvou paralelních kabelù 75 Ω
s pevným dielektrikem a zkracovacím koeficientem 0,66,
jak je naznaèeno na obr. 5. Kabel byl stoèen do tvaru
cívky a tvoøí tak vf tlumivku. Spoje kabelu se musí
provést peèlivì a o�etøit vulkanizaèní páskou proti
vlhkosti. Koneèná vý�ka antény je 20 m nad zemí,
vrcholy prodlu�ovacích vodièù jsou ve vý�ce cca 28 m a
prùmìrná vý�ka antény je λ/2.
Provozní zku�enosti
Pro porovnávání byl pou�it dipól 10 m nad zemí, �ikmý
dipól z 18 m orientovaný na západ, Moxonùv beam
pevnì nastavený ve smìru V-Z 10 m nad zemí a vertikál
vysoký 30 m. Názory na situaci v pásmu 40 m a
zku�eností jsou shrnuty v èásti seriálu o Rectangle
beamu pro 40 m [48]. Je to opravdu pásmo kouzelné.
S DD-beamem zde za�ijete úplnì jiné zá�itky, ne� jste
zvyklí. Otoèná smìrovka pro 40 m není zase takovou
samozøejmostí, jako napø. pro pásmo 21 MHz. Urèitì
velmi brzo za�ijete pile-upy, a to nejen z okrajových èástí
EU, co� je pomìrnì bì�né, ale tøeba i takový hodinový
pile-up z JA a to je velký zá�itek. Budete si myslet, �e
jste na pásmu 15 m.

Na pøíklad pøi velmi dlouhém QSO v pásmu 7 MHz
OK2BNG s JA2DPC se Setsuko velmi podrobnì vyptá-
vala na rozmìry antény, proto�e pod znaèkou N8YL a
A35PC pou�ívala na 40 m Moxonùv beam. Znala jen
star�í, drátovou verzi DD beamu. Poslala dlouhý dopis,
v nìm� �ádala fotografie. Sama momentálnì pou�ívá
otoèný dipól na 40 m.

Je nutno ale také pøiznat, �e pøi porovnávání dosti
èasto nebyly sly�et ty dB navíc a rozdíly mezi anténami
lze mnohdy chápat jako subjektivní. Výsledky
porovnávání zále�í na více faktorech, napø. na pod-
mínkách �íøení produkujících signál pod rùzným úhlem
dopadu, anténách protistanic i na jejich IQ. Ve v�ech
pøípadech je ale DD-beam smìrovkou, vykazující zøetel-
né smìrové vyzaøování. Èteme-li napø. stanici na �ikmý

dipól sílou S5, tedy na úrovni �umu 40 m pásma, pak po
dosmìrování DD-beamu je signál asi o 1 S lep�í a tedy
èitelnìj�í a komunikace je mo�ná. I kdy� zisk této antény
oproti dipólu je jen 3-4 dBd, není vhodné ji podceòovat.
Hlavní výhodou je pøítomnost ni��ího vyzaøovacího
laloku, který u jiné drátovky prostì vùbec není. Rozdíl
v signálech pak mù�e být i okolo 20 dB a to ji� znamená,
�e sly�íme nebo se dovoláme stanic, o kterých pøi
pou�ívání drátu prostì vùbec nevíme. A v tom spoèívá
pøednost i tøeba neoptimálnì provedené dvouelemen-
tové smìrovky oproti rovnému drátu, který zrovna
nevykazuje výrazné smìrové vyzaøování.

Popisovaná anténa je konstrukènì jednodu��í ne�
HexBeam, popisovaný v minulém dílu seriálu (jeho
pøednostmi jsou ale zase lákavá hodnota vstupní impe-
dance 50 Ω a o nìco lep�í zisk). DD-beam lze jen se
základním dílenským vybavením bez dal�í pomoci a
s trochou �tìstí zhotovit za jeden a� dva víkendy.

V èem je tedy síla této antény? Podívejme se znovu na
obr. 1 a uvidíme, �e v rozmìrech a pak ve vyzaøovacím
odporu. DD-beam s rozmìry odpovídajícími klasické
anténì na 15 m je funkèní v pásmu 40 m. Je to neu-
vìøitelné, ale kdy� byla hotová a dobøe fungující anténa
OWA pro 21 MHz pou�ita jako konstrukèní základ pro
DD-beam pro pásmo 7 MHz, bylo to èerné na bílém.
Hotová anténa DD pro 15 m má rozmìry odpovídající
klasické anténì pro pásmo 6 m.

Ostatní typy dvouelementových antén mají pøibli�nì
podobné elektrické i vyzaøovací parametry. Z teoretic-
kého pohledu je samozøejmì velký prostor pro
nejrùznìj�í diskuse, ale praxe bývá milosrdnìj�í.
Dvouelementovka zùstane dvouelementovkou, i kdy�
fázované systémy (HB9CV) nebo �vazební� systémy
(G6XN) mají své plusy. Spoleènými pøedpoklady jsou
nakonec hlavnì solidní mechanické provedení a
mo�nost nìjak dostat anténu do prostoru.

DD anténa je uèena v�em experimentátorùm, kteøí
z nejrùznìj�ích pøíèin nekupují komerèní antény, ale
umo�òuje stavbu i tìm, u kterých z rùzných dùvodù
�normální� rozmìry prostì neprojdou. Napøíklad
smìrovka pro pásmo 20 m je velká jako barák; DD anté-
na je ètyøikrát men�í. A to u� za ten experiment stojí.
Co øíci na závìr seriálu?
Jednoduchým smìrovým anténám pro KV pásma bylo
v na�em seriálu vìnováno celkem �est èlánkù. Hlavní
dùvody a na�e vnitøní argumenty pro to, �e jsme vìno-
vali èas, energii a práci, spojenou se soustøedìním,
provìøením podstatných informací a nakonec i se se-
psáním pro zájemce a ètenáøe vycházejí ze dvou základ-
ních konstatování:

1. I nejjednodu��í smìrová anténa, zejména pokud je
otoèná a umístìná ve vhodné vý�ce, otevírá pro
amatérský provoz nové obzory a stanici posouvá do
zcela jiné technicko-provozní kategorie. Zpøístupòuje
oblast svìta komunikace, èasto nedostupnou pøi
pou�ívání improvizovaných nebo jinak o�izených
antén, zejména �nìjak ustøi�ených dlouhých drátù�,
pøiná�í døíve nepoznané zá�itky a spojení se stanice-
mi, která by se jinak neuskuteènila.

2. Komplikované, tì�ké, rozmìrné, optimalizované a
profesionálnì vyrábìné smìrové anténní systémy
vy�adující masivní sto�áry, mohutné rotátory,
rozlehlý pozemek, intenzívní kontrolu a údr�bu,
poji�tìní (vzpomeòte na leto�ní vichøice) apod.
mohou mít pøi vhodném umístìní i velmi dobré elek-
trické a komunikaèní parametry; vìt�inou mají ale i
odpovídající cenu. Pøedpoklady posunout se na
�ebøíèku stanic vý�e mají ale i ti, kteøí uvedenými
mo�nostmi neoplývají nebo kteøí èerpají uspokojení
z toho, kdy� se vybaví vlastnoruènì zhotovenou
smìrovou anténou. Moderní dvouprvkové smìrové
systémy, zejména v provedení s vhodnì redukovaný-
mi rozmìry, k tomu nabízejí bohaté a zajímavé
mo�nosti, zejména dnes, kdy ji� není velkým prob-
lémem pohrát si s poèítaèovými modely nebo mìøit i
pomìrnì choulostivé elektrické parametry vcelku
dostupnými anténními analyzátory.
Nebylo úèelem zavrhovat drátové antény. Pro

LBDXing jsou pøi umístìní v dostateèné vý�ce tì�ko
pøekonatelné. Vykazují vyzaøovací laloky, které mohou
osvítit Zemi od BY a� po KW6 lépe, ne� DD-beam. Ale to
by bylo u� o nìèem úplnì jiném.

Zcela nakonec snad jen skromné pøání: Je jasné, �e
existují operátoøi vybavení bohatými vìdomostmi,
bohatými zku�enostmi a bohatými mo�nostmi realizace
nebo vyu�ívání vysoce výkonných anténních systémù.
Pro ty nebyly mo�ná informace ze seriálu pøíli� zajímavé.
Je ale i mnoho ostatních, kterým by mohly jednotlivé
díly být zdrojem inspirace, poskytovat námìty pro vyhle-
dávání potøebných informací a povzbudit odhodlání
udìlat nìco pro zlep�ení jejich vybavení tak, aby se na
amatérských pásmech lépe uplatnili. Vìøte, �e upokojení
nad zvládnutými problémy za ve�kerou námahu opravdu
stojí. Pøejeme hodnì zdaru, úspìchù a uspokojení v�em.
Literatura
[47] www.cebik.com/FDIM, Dayton 2002]48] Jan Bocek, Jiøí �kácha, Magické dvouelementové smìrovéantény pro KV - 3, RA 3/2002[49] Jan Bocek, Jiøí �kácha, Magické dvouelementové smìrovéantény pro KV - 4, RA 3/2002[50] http://www.cebik.com[51] Peter Dodd,G3LDO, Wire Beam antennas and the evolution ofthe G3LDO Double-D, RadCom, 6/7 - 1980[52] Peter Dodd,G3LDO, Further Evolution of the G3LDO Double-Dantenna, RadCom, 4/1990[53] Peter Dodd, G3LDO, The Antenna Experimenters Guide, RSGB1991,1996[54] Peter Dodd, G3LDO, Backyard Antennas, RSGB 2000, 2002[55] Peter Dodd, G3LDO, Review of the MQ2 Mini-Beam Antenna,Practical Wireless, 8/1999
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DD beam na 40m, pøechodnì integrovaný do 6el long OWA(14,5m boom) pro 15m. (OK2BNG & OK2RZ)
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�Pulzák�?  Proè ne!
Podle èlánku N0XEU (QST 5/02)   

pøelo�il, upravil a na èeské pomìry pøevedl 
Petr Voda OK1IPV, voda@slstrutnov.cz

Èlánek uvádí popis jednoduchého, na konstruk-
ci nenároèného, malého a lehkého zdroje,
vhodného zvlá�tì pro pøená�ení s men�ími
TRXy. Myslím, �e stojí zato konstrukci takového
zdroje vyzkou�et, v�dy� jeho poøizovací cena
není vy��í ne� 500 Kè. Hodnì úspìchù!
Rychle se rozvíjející poèítaèový prùmysl nabízí ve formì
vyøazených komponent spoustu souèástí pro amatérské
konstrukce. Staré poèítaèe zahálejí na pùdách a ve
sbìrnách a èekají na rozebrání pro zlacené konektory,
plechy z beden a také pro poèítaèové zdroje. Ano, tyhle
staré poèítaèe mívají èasto �pièkové spínané zdroje,
které lze bez problémù pou�ít pro napájení i 100 W
transceiveru vy�adujícího 13,8 V pøi proudu 20 A i více.
Staèí takový zdroj jen �vykuchat� z poèítaèové skøínì,
trochu vyèistit, zvednout výstupní napìtí a pøipojit

zdíøky, pojistku a vypínaè. Dále uvádíme krok za krokem
postup, jak ze starého poèítaèového zdroje vytvoøit kva-
litní zdroj 12 V/ 20 A pro KV transceiver.
Souèástky
Nejprve potøebujeme sehnat poèítaèový zdroj, a to o
výkonu alespoò 250 W (pokud jím chceme napájet

mobilní 50 W zaøízení), nebo vybereme zdroj o výkonu
350 W (pro stolní 100 W transceiver). Já jsem zakoupil
v místním bazaru star�í zdroj 300 W za 5 USD. Dále
budeme potøebovat dva rezistory 6 Ω na výkon 10 W,
sí�ový vypínaè, pojistkové pouzdro, dvì výstupní zdíøky,
kontrolku (diodu LED) a pro omezení pøípadného ru�ení
toroidní jádro. Celkové náklady nepøesáhnou 9 USD;
pokud máme dobøe zásobený �uplík, budou náklady
je�tì ni��í.

Ne� zaèneme s úpravami, je tøeba se ujistit, �e máme
skuteènì funkèní zdroj. O správné funkci regulátoru se
pøesvìdèíme zatí�ením 5 V èásti takto: Ovìøíme si, �e
zdroj není zapnutý v sí�ové zásuvce. Mezi èervený (+5 V)
a èerný (GND) výstupní drát pøipojíme paralelnì dva
rezistory 6 Ω (bez zátì�e na 5 V vývodu se ani funkèní
zdroj obvykle nerozbìhne). Multimetr pøipojíme mezi
�lutý (+12 V) a èerný drát. Zdroj zapneme do zásuvky a
mìli bychom namìøit 12 V, vìtráèek by se mìl rozbìh-
nout. Pokud se to podaøí, mù�eme pokraèovat.

pokraèování na stranì 18

Pøi obvyklém zapojení usmìròovaèe vysokého napìtí
pro koncové elektronkové stupnì s mùstkovým
usmìròovaèem je velikým problémem vyhlazení pulzu-
jícího proudu - viz obr. 1, kde zvlnìní je 48 %. Vhodný
vyhlazovací kondenzátor pro vysoké napìtí je velmi
drahý. Zapojení nìkolika kondenzátorù v sérii zase
pøiná�í problémy s rovnomìrným rozdìlením napìtí
pomocí odporù, nehledì na potí�e s izolaèními
vzdálenostmi. Pøi pou�ití sériového zapojení kondenzá-
torù je nutno mít na pamìti, �e výsledná kapacita se
sni�uje podle poètu zapojených kusù v sérii. To zna-
mená, �e napøíklad 5 kondenzátorù po 100 mF v sérii
bude mít výslednou kapacitu 20 mF, av�ak výsledné
napìtí bude 5x vìt�í.

Je-li mo�no pou�ít trojfázovou sí�, nemusíme si s prob-
lémy kolem vyhlazovacího kondenzátoru lámat hlavu.
Trojfázové usmìrnìní poskytuje napìtí s výsledným zvl-
nìním 4,2 % - viz obr. 2; kmitoèet støídavé slo�ky je 300
Hz, tedy tøikrát vìt�í, ne� u mùstkového jednofázového
zapojení. Po�adujeme-li úplné vyhlazení, mù�eme
pou�ít s výhodou tlumivku, která pøi kmitoètu 300 Hz
vychází men�í. Tlumivka se v�ak musí upevnit na izolá-
tor, nebo� má plné napìtí proti zemi.
Praktické provedení
Zdroj lze postavit ze star�ích zásob, ze tøí jednofázových
transformátorù ze starých elektronkových zaøízení.
Pøíklad zapojení viz obr. 2. Pou�ijeme  transfomátory

s napìtím 2 x 300 V.
Výsledné SS napìtí
bude USS = 2300 x
2,34 =  1404 V, pøi
pou�ití transformátorù
s napìtím 450 V pak
bude USS = 2450 x
2,34 = 2106 V.

Od výsledného napìtí je nutno odeèíst 2 V úbytku napìtí
na diodách, co� je zanedbatelné. Pou�ité diody by mìly
mít závìrné napìtí UZM = ∆6 x 600 = 1469 V - pro
napìtí 600 V (2x300) a UZM = ∆6 x 900 = 2205 V - pro
napìtí 900 V (2x450). Je vhodné pou�ít dvì diody
s UZM = 1200 V v sérii - nejlépe s drátkovými vývody.
Tento zdroj je zvlá�tì vhodný v místech s kolísáním
napìtí vlivem dlouhé vzdálenosti od distribuèního trans-
formátoru nebo slabého vedení. Kolísání napìtí vlivem
zátì�e mù�e být a� 6krát men�í, nebo� proud je tøikrát
men�í a odpadá úbytek napìtí v nulovém vodièi. Men�í
úbytek napìtí se pak projeví i na stejnosmìrném vý-
stupu.
Zdroj 110 V ss
V poslední dobì diskutované zapojení zdroje bez trans-
formátoru pro koncový stupeò s FETy (2 x 16 tranzi-
storù) pøedstavuje krátkou cestu do pohøebního ústavu.
Jednodu�e, bezpeènì a bez kondenzátorù lze tento zdroj
vyøe�it pomocí tøí transformátorù 48 V. Výsledné napìtí
bude USS = 48 x 2,34 = 112 V. Vhodná jsou trafa ZPA
250 VA, kde je primární a sekundární vinutí rozdìleno na
dva sloupky. Trafo má men�í rozmìry a men�í ∆UK
(napìtí nakrátko) - tvrd�í napìtí. Obr. 3a) a 3b) ukazují,
jak pøepojit transformátor 24 V na 48 V. Jednodu��í je
pou�ít trafo, které má rovnou 48 V. Od vypoèteného
napìtí USS 112 V je nutno odeèíst 2 V - ztráty na
usmìròovaèi.

ü

Zdroj vysokého napìtí pro koncový stupeòz trojfázové sítì
Franti�ek Majda
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Obr. 3
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Komentáø vyhodnocovatele
Statistika do�lých deníkù
Poèet do�lých deníkù: 203
Zpùsob doruèení:
- pøímo: 10
- mailem: 149
- po�tou: 18
- paketem: 26
Papírové deníky: 18
- psáno rukou: 13
- ti�tìno z PC: 5 (2x OK1AIG, 
2x OK1EM, 1x OK1KEP)
Elektronické deníky: 185
- formát EDI: 185
- jiný formát: 0
Vyhodnocovatel je potì�en velmi vyso-
kou kázní úèastníkù závodu v oblasti
posílání deníkù. Oproti loòskému roku,
kdy pøi�lo celkem 49 papírových logù, je
leto�ních 18 velký úspìch a pokrok. Také
fakt, �e v�echny elektronické deníky byly
v EDI, je velice pøíznivý. Nìkteré deníky
byly doruèeny na �patnou adresu, co�
mù�e být zpùsobeno tím, �e èasopis

Radioamatér na záøí-øíjen, ve kterém je
v tabulce Kalendáø závodù na VKV
uveden seznam správných adres, byl
distribuován a� nìkolik dní po závodì.
�ádný deník nebyl odeslán po termínu.

Nejèastìj�í chyby: V této kapitole
bych mohl smìle zopakovat loòský
komentáø. Chyby jsou a� na drobné
výjimky stále stejné, a to: Neúplnì
nebo chybnì vyplnìný titulní list
(hlavnì oblast pou�itého zaøízení,
výkonu a antén). Dal�í kapitolou je
soutì�ní kategorie. Vyhodnocovací
software (tnx OK1CDJ) pracuje pouze
s tímto oznaèením: Multi, Single nebo
Check (toté� platí i pro Evropské hod-
nocení, kde neznají, co je to tøeba kate-
gorie 17). Pokud je kategorie vyplnìna
èíslem (napø. 3 pro 432 MHz SO), je to
sice správné oznaèení dle
V�eobecných podmínek závodù na
VKV, ale vyhodnocovatel ji� musí do
deníku zasáhnout a kategorii pøepsat.
Dal�í kapitolou je vlastní èíslo kate-
gorie. 432 MHz Single OP je kategorie
è. 3, a to i v pøípadì, �e se závod na 2m
nekoná (OK1VEC, 1ZHV, 2KLD,
2SAM). Dal�í problematický bod je
datum závodu. Pokud zadáváte datum
pøed závodem, ovìøte si v návodu k pro-
gramu, v jakém formátu se zadává (ddm-
myy, yymmdd atd. - OK2BTS). Nìkteré
stanice mají vlastní deník správnì, chyba
se objeví pouze v titulním listu (7x
OK2VMU, 1x OK1WCF, 1x OK1ZDA), u

nìkterých stanic je �patnì titulní strana i
vlastní deník (viz nehodnocené stanice).

Celkovým vítìzem v kategorii Single
se stal OK1AIY/p se ziskem 205.443
bodù.
Celkovým vítìzem v kategorii Multi se
stala stanice OK1KIR se ziskem 563.454
bodù.

Nehodnocené stanice:
Ve v�ech pøípadech se jedná o �patné
datum závodu.
OK1VBN - 70 cm
OK2BTS - 70 cm
OK2KYC - 23 cm + 13 cm + 3 cm, ostat-
ní pásma jsou v poøádku
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OL2E - 13 cm, ostatní pásma jsou
v poøádku

Vyhodnocovatel obdr�el jednu ofi-
ciální stí�nost na stanici OK1KIM za
spletrování a nesportovní chování na
pásmu (OK1MG).

V�echny stanice, které poslaly deník
v elektronické podobì, mohou na

�ádost na adrese ok1kir@seznam.cz
získat vlastní errorlog. V�echny error-
logy budou pozdìji vystaveny na
www.vkvzavody.moravany.com.

Vyhodnotil radioklub OK1KIR pod
vedením OK1GK, ok1kir@seznam.cz.

ü



�Pulzák�?  Proè ne!
pokraèování ze strany 15

Zaèínáme úpravy 
Úplnì odpojte zdroj, odpájejte rezistory a sejmìte kryt.
Zdroj bude uvnitø nejspí�e silnì zaprá�ený, prach je
potøeba vyfoukat. Potom rozeberte jednotku na jed-
notlivé èásti (deska, kryt, vìtráèek, v�echno zvlá��) a
jednotlivé díly peèlivì oèistìte. Dobrým nástrojem je
starý zubní kartáèek, levný �tìtec nebo je�tì lépe nádob-
ka se stlaèeným vzduchem. Je tøeba dávat pozor, aby-
chom nepo�kodili souèástky na desce, snadno se
ohnou nebo ulomí.
V�ude jsou dráty
Vìtráèek je napájen zpravidla napìtím 12 V (nìkdy 5 V),
odpovídající vývod je dobré zachovat. Dal�í spousta drátù
odpovídá zpravidla následujícímu barevnému schématu
zdroje AT: �lutý vodiè +12 V, èervený +5 V, èerný GND,
modrý -12 V, oran�ový - power good, bílý -5 V.

Nyní vìnujme pozornost skøíni zdroje. Zvolíme si,
která stìna pùvodního zdroje bude vyu�ita jako pøední
panel a podle zamý�lených prvkù vyvrtáme otvory pro
výstupní zdíøky, pojistkové pouzdro atd. (výroba masky
pøedního panelu viz ní�e). Zdroj sestavíme a zapojíme.
Pro výstup 20 A je tøeba pou�ít alespoò tøi paralelnì
zapojené stávající �luté vodièe, pøípadnì je prostì
vypájíme a pou�ijeme dráty silnìj�ího prùøezu. V�echny
ostatní nadbyteèné vodièe odstraníme. Pokud máme
obavu z mo�ného pulzního ru�ení, mù�eme výstupní
vodièe pøed pøipojením na zdíøky nìkolikrát obtoèit
kolem feritového jádra, staèí cca 12 závitù. Mnohdy to

v�ak není potøeba, nebo� daný konkrétní zdroj nemusí
�ádné ru�ení produkovat.
Bez zátì�e nechodí
Poèítaèové pulzní zdroje jsou konstruovány tak, �e ke
své spolehlivé funkci potøebují urèité minimální
proudové zatí�ení. Pokud zdroj zapneme nezatí�ený,
zpravidla se vùbec nerozbìhne. U malých zdrojù (50-70
W) staèí mnohdy k rozbìhu zdroje dioda LED, av�ak u
vìt�ích zdrojù bývá potøeba zátì� mnohem vìt�í.
U zmiòovaného zdroje 350 W obstarávají rozbìh zdroje
dva rezistory 15 Ω/10 W, pøipojené trvale paralelnì ke
zdroji 5 V. Tyto rezistory jsou páskem plechu
pøi�roubovány k víku skøínì zdroje, které zároveò
zaji��uje jejich chlazení.
Skøíò - �ádný problém
Mechanická konstrukce bývá u zdrojù èasto velmi prac-
ná. U PC zdroje s výhodou vyu�ijeme stávající skøíòku,
ve které je u� v�e pøipraveno. Doporuèuji následující
ovìøený postup:
- Skøíòku - plechový kryt zdroje - roz�roubujeme a

vyèistíme, jak bylo uvedeno vý�e.

- Z konektoru pro vstup 220 V odpájíme pøívody do desky.
- Odpojíme vìtráèek, od�roubujeme  a vyjmeme desku.
- Od�roubujeme vìtráèek.
- Na pøední stranu skøínì si nakreslíme, kde bude vypí-

naè, pojistkové pouzdro, zdíøky (s výhodou
pou�ijeme vypínaè s vestavìnou LED). Pozor, aby
hluboké pojistkové pouzdro nezasahovalo pozdìji do
souèástek na desce.

- Na pøebyteèných otvorech v pøedním panelu skøínì
nezále�í, zakryje je pozdìji maska.

- Vyvrtáme otvory (pro vypínaè èi pouzdro s výhodou
vyu�ijeme otvor po prùchodu výstupních drátù).

- Do vyvrtaných otvorù zkusmo vsadíme souèástky a
do krabice desku. Namìøíme délku kabelá�e.

- Z desky vypájíme v�echny dráty s výjimkou ètyø
�lutých, pìti èerných, jednoho èerveného a v pøípadì
ATX zdroje jednoho zeleného (ten zkratujeme se zemí
- s èerným vodièem). Zkroutíme tøi �luté vodièe do
jednoho svazku a tøi èerné vodièe do druhého. Do
desky pøipájíme drát k vypínaèi, desku vsadíme do
krabice a upevníme ji �roubky.

dokonèení na stranì 25
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V�echno to zaèalo pøed padesáti lety,
kdy� jsem byl je�tì kluk. Se
závodìním jsem se seznámil krátce
poté, co jsem získal zaèáteènickou
tøídu koncese. Mù�e za to mùj soused
Roger Corey, W1JYH (nyní W1AX).
Jeho anténa konèila pouhých 30
metrù od okna mé lo�nice, ale nikdy
døíve jsem si jí ani nev�iml. Roger byl
v té dobì �pièkovým závodníkem na
10 metrech, který si vedl výbornì i se
skromnými anténami. Sledoval jsem
jeho provoz v CW i SSB závodech a
pozdìji jsme se i seznámili. Pomohl
mi s mým doma vyrobeným zaøízením
s elektronkami 807, které odcházely
okam�itì po zapnutí. Rozhodl jsem se,
�e budu také závodit. Na mùj první
závod se u� nepamatuji, ale netrvalo
to dlouho a s radostí jsem se
zúèastòoval ka�dé CD party a závodù
Sweepstakes. Proto�e jsme s Roge-
rem bydleli blízko sebe, udìlali jsme
d�entlmenskou dohodu, �e kdy� on
pøe�el na pásmo, kde jsem byl právì
já, pøeladil jsem se jinam.
Vzru�ení je�tì stále trvá
Témìø po padesáti letech se mi jak
CW, tak i SSB závodìní stále líbí a
s tìmi, kteøí to je�tì nezkusili, bych se
chtìl podìlit o ten po�itek. Pojïte si se
mnou projít mùj deník ze závodu
ARRL DX CW 2002 a pochopíte,
z èeho jsem mìl takovou radost.
Hodinu pøed závodem jsem sledoval
DX-cluster a zaslechl jsem na 15
metrech stanici P5/4L7FN. Vedle
závodìní jsou DX spojení mým dal�ím
oblíbeným druhem provozu a Severní
Korea byla jedinou zemí, se kterou
jsem je�tì nepracoval. Naladil jsem se
na jeho kmitoèet a poslouchal jeho
vynikající signály, tak�e podmínky na
pásmu byly pro závod dobré. Bìhem
deseti minut byla Severní Korea
v mém deníku a pokud budou v�ech-
ny dokumenty v poøádku v DX
Century Club v ARRL, budu mít
udìlány v�echny platné zemì DXCC.
Pøed nastávajícím dvoudenním závo-
dem to bylo dobré znamení.
Asi dvacet minut pøed závodem jsem
kontroloval podmínky na pásmech a
zjistil jsem, �e nejlep�í bude zaèít na

ètyøiceti metrech. Udìlal jsem nìkolik
spojení na 7007 kHz a jedna LZ stani-
ce mi øíkala, �e mám nejsilnìj�í signál
ze Severní Ameriky. Vynikající pocit!
Závod zaèíná
Závod zaèíná pøesnì v 00.00 GMT.
Mám volný kmitoèet 7003 kHz a
volám CQ TEST DE W1WEF. Volá mì
nìkolik stanic souèasnì a jdu do toho.
V tomto závodì je cílem udìlat co
nejvìt�í poèet stanic na jednotlivých
pásmech od 160 do 10 metrù a praco-
vat s co nejvìt�ím poètem zemí
DXCC. S ka�dou stanicí je mo�né
udìlat jedno spojení na ka�dém
pásmu. Poèítaèový program mi
neustále ukazuje moje aktuální skóre a
oznaèuje stanice, které jsem u� dìlal
(jestli�e s nìkterou stanicí pracujete
podruhé na stejném pásmu, jedná se
o duplicitní spojení - dupe - a
nepøipoèítává se �ádný bod). Kdy�
sly�ím nìjakou DX stanici, program
mi oznámí, zda tuto zemi potøebuji na
tomto pásmu nebo na nìkterém jiném.
Poèítaè mi také øíká, jak rychle jsem
udìlal posledních 10 nebo 100 QSO a
mohu podle toho plánovat dal�í po-
stup.
Vrátím se zpìt na zaèátek závodu.
První spojení mám s UX7IA, Ukrajina.
Zapí�i jeho znaèku do poèítaèe,
stisknu INSERT a poèítaè zaène klíèo-
vat vysílaè a vy�le kód �599 CT�.
Zaznamenám mùj report a jeho výkon.
Stisknu klávesu + a vysílaè vy�le �TU
W1WEF�. Volá mì dal�í stanice ze
Slovinska a hned na to z Chorvatska.
Zùstávám na kmitoètu 7003 kHz a
dìlám jedno spojení za druhým.
V závodní terminologii se tomu øíká
�running�. Obèas dám CQ, abych
o�ivil pile-up. Po dvaceti minutách se
rozhoduji pro vyhledávání stanic
(provoz S&P, search and pounce).
Ladím po pásmu a volám ka�dou
stanici, která volá CQ. Po 53 minutách
strávených na pásmu 40 m jdu na 20
m. Na konci první hodiny mám
v deníku 116 spojení a 48 zemí.
Pøechod z pásma na pásmo
Na�el jsem volný kmitoèet 14004 kHz.
Dvacítka chodí velmi pìknì. Zùstávám

Vzru�ující zá�itky 
Závodìní není jen pro závodníky!

Jack Schuster W1WEF, podle QST 9/2002 pøelo�il Jan Kuèera OK1NR, ok1nr@volny.cz

Máme vynikajícího koníèka. Umo�òuje nám mnoho zajímavých èin-
ností, kterým se mù�eme vìnovat. Bastlení, pomalá televize, digi-
tální provoz PSK 31, dru�icová komunikace, mo�nost si popovídat,
DX provoz, závodìní atd. Zastavím se u závodìní a povím vám o
nejvìt�ím vzru�ení, jaké jsem s amatérským vysíláním za�il.



na kmitoètu a dìlám vìt�inou Evropu a ZC4DW, Kypr,
UA0ZY Asijské Rusko; volají mì také stanice z Ji�ní
Ameriky. V 01.14 se prùmìrný poèet spojení sni�uje a
tak se rozhoduji znovu pro vyhledávání stanic. V 01.41
se pøelaïuji na 80 m. Tì�ím se, �e zde vyu�iji moji
nejnovìj�í verzi antény �four square� - ètyøi sfázované
vertikály, spu�tìné ze stromù, u ka�dého z nich osm
vyvý�ených radiálù. 
Na 80 m je mnoho pìkných signálù z Evropy; neu-
vìøitelnì se mi daøí najít volný kmitoèet 3501 kHz a tak
to rozjí�dím. Po 35 spojeních je èas se pøeladit na 160
metrù. Na zaèátku ka�dé hodiny se hodnì DX stanic pøe-
laïuje na 160 metrù a zùstává tam asi 10 minut. V 02.00
GMT je je�tì dost brzy, ale dìlám Isle of Man, Venezuelu
a Francii a jdu znovu na 80 m. Tady jsem do 02.50 GMT
a pak zpátky na 160 m. Dìlám dal�ích 10 stanic, vèetnì
mého pøítele z Yankee Clipper Contest Club Kurta,
VP9/W6PH.
V ka�dém velkém závodì pracuje mnoho operátorù na
stanicích ve vzácných zemích. Mnì se podaøilo praco-
vat desetkrát s PJ2, Curacao, a s KH6, Hawai. DX závody
jsou vynikající pøíle�itostí pro ka�dého udìlat na jed-
notlivých pásmech nové zemì, které nejsou v bì�ném
provozu dostupné.
Bìhem následující hodiny pøepínám mezi 40 a 160
metry, ale pro Evropu u� je pozdì a mùj prùmìr klesá na
77 spojení za hodinu. Podmínky na 160 m se zlep�ují a
bìhem �esti minut dìlám nìkolik dal�ích násobièù (viz
závìr èlánku - Vyhledávání násobièù). Jdu zpìt na 80 m,

dìlám dal�í 3 spojení a pak jdu na pásmo 20 m, kde u�
je èilý provoz.
Závodím v kategorii jeden operátor, jeden transceiver
s velkým výkonem. Hodnì operátorù teï pou�ívá ve stej-
né kategorii transceivery dva. Na jednom pásmu volají
výzvu a na druhém pásmu vyhledávají potøebné náso-
bièe nebo stanice, se kterými je�tì nepracovali. Pøi

výkonu 1500 W to vy�aduje dobré filtry, odlaïovaèe,
oddìlené antény a schopnost koncentrace na dvì èin-
nosti najednou. Myslím, �e èastým pøelaïováním
z pásma na pásmo a pøechodem na vyhledávání stanic
ka�dou hodinu mù�u vìt�inu tìchto násobièù najít i
s jedním zaøízením.
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Tento závod dìlá zajímavým velká úèast evropských
stanic. Pokud si nìkdo myslí, �e telegrafie zanikla, a� si
poslechne provoz na �esti KV pásmech bìhem
kteréhokoliv velkého DX závodu! Na poèítaèi mám na-
stavenu rychlost 180 znakù za minutu - ponìkud ni��í
ne� obvykle, ale k poèítaèi mám paralelnì pøipojen i
pamì�ový klíè a pastièku. Polovinu závodu klíèuji
manuálnì a mohu rychle sní�it rychlost otoèením
knoflíku potenciometru, jestli�e mì nìkdo zavolá malou
rychlostí. Mnoho operátorù, kteøí mo�ná nejsou schop-
ni pøijímat rychlost 180 znakù za minutu, poslouchá tak
dlouho, a� zachytí moji znaèku, a zbytek u� za nì udìlá
jejich poèítaè. Poèet zaslaných deníkù ze závodù
v posledních letech skuteènì vzrostl.
Ka�dý závodník si stanovuje svùj cíl. Nìkdo chce jen
dosáhnout lep�ího výsledku ne� v pøedcházejícím roce,
vyhrát sázku se svým pøítelem, dosáhnout urèitého
výsledku, porazit toho, kdo byl vloni pøed ním nebo
zkusit závod vyhrát. Pøi vìdomí vlastních mo�ností jsem
si letos stanovil cíl porazit dva èleny na�eho klubu a být
v TOP 10 v kategorii jeden operátor. Vím, �e mám víc
násobièù a zároveò vìt�í prùmìrný poèet spojení. Vyu�il
jsem pile-upu na pásmu 10 m pásmu a pøestal jsem se
vìnovat vyhledávání stanic. Velký prùmìrný poèet spo-
jení za hodinu je povzbudivý, ale asi nedosáhnu 194
QSO za hodinu, které jsem mìl na PJ2!
Jdu zpátky na 15 m a dìlám dal�ích 300 QSO. Také dost
násobièù, proto�e je to pro mne nové pásmo. Je 18.11
GMT a volá mì 3V8SM, Tunisko. Vím, �e ho potøebuji i
na ostatních pásmech, proto�e jsem s 3V8 nikde nepra-
coval. �ádám ho o pøeladìní na 20 metrù a udávám kmi-
toèet. Vyhovuje mi, udìláme rychlé spojení na 20 m a
vracím se zpátky na mùj volací kmitoèet na 15 m.
Výbornì, sly�ím dobøe? Volá mì YA5T z Afganistanu.
Dám mu svùj kód a on dává �Hi, Jack� a teprve potom
svùj kód. Nemám tu�ení, kdo to je, ale pøátelství pøi
závodìní se nedá srovnat s nièím jiným. Závodníci ne-
znají jeden druhého pouze z velkého mno�ství
navázaných spojení v závodech, ale i z bì�ných spojení
a také ze setkání radioamatérù, kde vydr�í diskutovat
dlouho do noci. Je to opravdu obrovské potì�ení setkat
se s lidmi z celého svìta, se kterými jste mìli spojení a
kteøí se osobnì se�li v místì setkání.
Teï je pìknì otevøená desítka smìrem do Japonska.
Dìlám nìkolik Japoncù a mezi tím ZL - Nový Zéland - a
Ji�ní Ameriku. Celkem asi 75 spojení za hodinu. Za
prvních 24 hodin mám v deníku 2451 spojení a 357
násobièù. Minulý rok jsem mìl ve stejném èase 2058
spojení a 359 násobièù, ale pak jsem �el na tøi hodiny
spát. Letos se cítím výbornì a zdá se, �e moje pøípravy
na nedostatek spánku se vyplatily. Týden pøed závodem
jsem spal víc ne� normálnì a kromì toho jsem spal
nìkolik hodin v pátek odpoledne pøed závodem. Tøi dny
pøed závodem jsem pøestal pít své obvyklé dva �álky
kávy dennì a pil jsem jen pùl �álku normální kávy a pùl
�álku kávy bez kofeinu. Pøed závodem jsem pøestal jíst
krùtí maso (proto�e se mi po nìm chce z jakéhosi dùvo-
du spát) a v pátek jsem jedl jen velmi støídmì. Bìhem
závodu jsem si odøekl bì�né pochoutky (bagety, èokolá-
du) a vùbec jsem jedl ménì ne� obvykle; také jsem pil
pravidelnou kávu a dietní kolu.
Druhý den
Zaèínám na 10, 15, 20 a 40 metrech. V 01.55 jdu na 160
m a zapisuji do deníku 16 Evropanù, ale zùstávám tam
moc dlouho a prùmìr spojení klesá, i kdy� moje inver-
tovaná L anténa se zdá být dobrá i pøi pile-upu. Jdu

zpátky na 15 m a dìlám dal�ích asi 50 Japoncù. V 03.00
GMT se vracím na 160 m a dìlám nìkolik Evropanù a
násobiè YO, Rumunsko. V 03.07 se rozhoduji, �e se
postup dost zpomalil a je èas na pøestávku a tak se jdu
na pùldruhé hodiny vyspat.
Zaèínám znovu v 05.00 na 80 metrech, na zaèátku
hodiny na 160 m a pak na 20 m. Dvacítka byla vèera
otevøená celý den a je otevøená i teï. Kdy� v Evropì
svítá, jdu na 80 m a dìlám dal�ích 60 Evropanù, nìko-
lik na 40 a dal�í na 20 metrech. V 07.30 se tempo opìt
sní�ilo a já jsem unavený a zralý na spánek. Dìlám
ètyøhodinovou pøestávku. Spím tvrdì tøi hodiny a
vstávám na zvonìní budíku. V minulých závodech jsem
si v tomto okam�iku øekl, �e budu radìji spát a zùstal
jsem v posteli. Ale pøi tak dobrých podmínkách, jaké
byly teï (mo�ná, �e nejlep�í v poslední dobì), jsem se
rozhodl, �e splním mùj cíl.
Pokraèuji znovu v 11.14 GMT a dìlám násobièe VK,
Austrálii, a VP5 na 40 metrech a pak jdu na 20 m pro
spojení s Evropou. Dìlám dal�ích 100 QSO vèetnì HS0,
Thajsko, YB0, Indonésie a C31, Andorra. Do konce
závodu zbývá je�tì 12 hodin. Hodinový prùmìr spojení
jde dolù. Pøecházím z pásma na pásmo a vyhledávám
nové násobièe. Pøetahuji si VP2MDY na 20, 15 a 10
metrù, abych získal ostrov Montserrat. Vzpomínám si na
slova mého starého pøítele K1RM: �Abys vyhrál závod,
musí� udìlat v�echny stanice na pásmu.� Zaèínám
promy�lenì proèesávat pásma a zapisovat znaèky v�ech
stanic, které sly�ím, abych zjistil, jestli jsem s nimi u�
pracoval. Jen ka�dá pátá stanice je nová. Teï u� mi
ka�dá znaèka pøipadá povìdomá, ale vyplatí se mi to,
proto�e ka�dou chvíli najdu nový násobiè.
Tøi hodiny pøed koncem závodu se pro mne pøelaïuje
CX2AL z 10 na 15 m. ZS6AJS se mi pøelaïuje z 20 na
15 metrù a pøidává mi Jihoafrickou republiku na dvou
pásmech. V poslední hodinì se mi mùj dobrý pøítel
Fergus, YV1NX, pøelaïuje z 15 na 40 metrù. Bìhem
poslední hodiny dìlám jen 52 spojení a 5 nových náso-
bièù. V 00.00 GMT závod konèí a já dokonce nejsem ani
unavený!
Jak jsem dopadl?
Dosáhl jsem svého cíle udìlat lep�í výsledek, ne�
v loòském roce. Celkem mám 3736 spojení a 443 náso-
bièù. Loni jsem mìl 3336 spojení a 422 násobièù, tak�e
jsem spokojený. Je to ov�em jen �hrubé� skóre, které
budou porovnávat s jinými stanicemi, a� po�lu deník.
Urèitì o nìjaké body pøijdu, ale doufám, �e to nebude
moc.
Zmínil jsem se o mých pøedstavách, ale jsem si vìdom
mezí mých mo�ností. Mohu mít z výsledku radost, ale
musím si uvìdomit, proti jakému vybavení jsem
soupeøil. V porovnání s výbavou velkých závodních
stanic je moje zaøízení s jedním sto�árem a tøípásmovou
anténou velmi skromné. Mám sto�ár vysoký 32 metrù se
dvìma patrovými anténami Hy-Gain TH6 a dvìma Yagi
anténami Cushcraft 40-2CD. Na 80 a 160 m mám drá-
tové antény. O závodnících je známo, �e v porovnání
s ostatními mají anténní farmy podstatnì vìt�í. Obvykle
je to nìkolik vysokých sto�árù s patrovými jednopás-
movými Yagi anténami. Neustálé zlep�ování je
u závodících stanic zcela bì�né.
Bìhem nìkolika týdnù uveøejní vìt�ina stanic na inter-
netovském reflektoru �3830� své hrubé výsledky
(mù�ete si je prohlédnout na webové stránce www.con-
testing.com). Výsledky jsou sestaveny do tabulky je�tì
pøed oficiálním vyhlá�ením, které je o osm mìsícù

pozdìji. Ke své radosti jsem �estý! I kdy� pøijdu pozdìji
o nìkolik bodù, zùstanu na �pici. Samozøejmì jsem
porazil ty dva hochy, co mì porazili minulý rok, ale je mi
jasné, �e mi to za rok vrátí.
Pokud jste to je�tì nikdy nezkusili, vyzkou�ejte to pøí�tì.
Více informací o závodìní, vèetnì podmínek a kalendáøe
závodù, najdete na webové stránce National Contest
journal www.ncjweb.com nebo webové stránce ARRL
www.arrl.org/contests.
Za vynikající zá�itek dìkuji v�em, kteøí se mnou udìlali
spojení a pøelaïovali se mi. Na sly�enou v pøí�tím
závodì!
První koncesi jsem získal v roce 1952, kdy� mì pro
amatérské rádio získal mùj pøítel ve Skautu. Ze zaèátku
jsem se vìnoval hodnì konstrukcím pro KV i VKV. Od
poèátku se mi líbila telegrafie a Morseovku jsem se
nauèil v National Traffic System. Pravdìpodobnì první
závody byly CD party a závodìní mne uchvátilo, i kdy�
moje zaøízení bylo velmi skromné. Objevil jsem také
závody Sweepstake, ale DX provozu jsem se moc
nevìnoval - to pøi�lo a� po osmnácti letech, po
dokonèení vysoko�kolských studií.
Kdy� jsem se v roce 1978 vrátil ke svému koníèku,
s ú�asem jsem sledoval, jak moc za zmìnila zaøízení.
V roce 1960 témìø nikdo nemìl transceiver, pou�ívali
jsme samostatné pøijímaèe a vysílaèe. Teï jsem s TS-
520 udìlal DXCC a WAS bìhem mìsíce. DXy a
DXcontesty se pro mne staly vá�ní a kdy� jsem dostal
lístky z P5 a ostrova Ducie, dostal jsem se znovu na
�pici DXCC Honor Roll.
Zjistil jsem, �e CW je vynikajícím spoleèníkem bìhem
dlouhých víkendových cest, které jsem absolvoval, kdy�
jsem byl v zamìstnání. Teï, kdy� jsem po 32 letech
práce v Instrumentation Engineering u firmy Pratt and
Whitney, u�iváme si s man�elkou ka�dý rok asi dva
mìsíce cestování, ale na ARRL CW Contest se v�dy
vrátíme domù a po závodì jedeme zpátky na jih.
Samozøejmì, �e mám v autì i KV zaøízení!
Mìl jsem to �tìstí mnohokrát pracovat v ARRL CW i
SSB se svým dobrým pøítelem Johnem Tompsonem,
W1BIH, z jeho pracovi�tì na ostrovì Curacao a dvakrát
nebo tøikrát jsme spolu získali první místo na svìtì
v kategorii multi-single (více operátorù, jeden vysílaè).
Z domu jsem se nìkolikrát umístil v první desítce
v ARRL a CQ WW Contestech. Obzvlá�tì jsem si oblíbil
CW Sprinty. Pokud zrovna nezávodím, mù�ete mì najít
pøi stavbì nìjaké nové antény� - nebo jak lovím na
moøi ryby.
Vyhledávání násobièù - dodatek Steve Forda WB8JMY:
V ka�dém závodì existují urèité násobièe. Jsou to jed-
notlivé státy v USA, zemì DXCC, ètverce lokátorù, atd.,
podle podmínek závodu. Násobièe jsou velmi dùle�ité,
proto�e násobí poèet bodù dosa�ených za navázaná
spojení.
Jako pøíklad si uveïme, �e násobièi jsou zemì DXCC.
Máte 200 bodù za spojení s 50 rùznými zemìmi DXCC.
Pak 200 x 50 = 10 000 bodù! Tìch padesát násobièù
velmi ovlivní vá� výsledný poèet bodù! Vypoèítejte si,
jaký je výsledek pouze s deseti násobièi.
Jestli�e si musí nìkdo vybrat mezi voláním stanic, které
nejsou násobièi, nebo novými násobièi, pak hodnì
závodníkù vìnuje více èasu vyhledávání nových náso-
bièù.

ü
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PD 2002 - radioklubOK1ORA
Zdenìk Pícha, OK1DOY, pichaz1.ele@mail.cez.cz

Leto�ního PD jsme se po loòské aktivitì v LX opìt úèastnili
z osvìdèené kóty Louèná (JO60TP) v Kru�ných horách. Ludìk
OK1UKO spolu s Romanem OK1IRB zapracovali pøedev�ím na
vylep�ení techniky pro pásmo 2 m, a to smìrem k zaøízení pro
neoficiální kategorii vysílání z jednoho TX do více anténních
systémù. Anténní sestava byla navr�ena s vertikální anténou
typu X-700H, umístìnou na ocelové vì�i 20 m nad zemí + otoè-
nou 18el. Yagi typu M2: Tato varianta jistì pøispìla k celkové-
mu bodovému výsledku.

Díky svátku se pøed samotným závodem tým se�el na kótì
témìø kompletnì ji� v prùbìhu páteèního dopoledne a pøípravy
pro samotný závod tak mohly probíhat v dostateèném pøedstihu
za opravdu letního poèasí. Po zku�enostech z pøede�lých
závodù jsme s napìtím oèekávali, jak se bude poèasí vyvíjet dál.

Hodinu pøed samotným závodem jsme mohli v klidu, za
sucha a velmi teplého poèasí zasednout na jednotlivá pracovi�tì
a protoèit antény do rùzných smìrù. Následovalo posouzení
na�ich signálù od kolegù radioamatérù, kteøí byli od nás na
dohledných vrcholcích Kru�ných hor. Závod mohl zaèít.

Pro poèáteèní pile-up usedli k pracovi�ti 2 m Pavel OK1JAX
a pro pásma 70/23 cm Va�ek OK1VVT. Oba si udr�eli pro
zaèátek vysoké tempo a po tøech hodinách provozu vykazovaly
monitory PC v pásmu 2 m 204 QSO a 70/23 cm 80/22 QSO.
Slu�ný rozjezd, ale poèasí zároveò signalizovalo citelné
ochlazení a zhor�ení. Pøíjem na jednotlivých pásmech vykazoval
pøi smìrování na SZ silné atmosférické poruchy a celkové
nad�ení z dobrého rozjezdu pomalu opadlo. Ukázková a zároveò

hrùzostra�ná bouøka dorazila nad kótu po 19. hodinì. Bìhem 15
minut následoval rychlý sedmisetmetrový pøesun celého týmu
z vrcholu kóty do pøistavených vozidel, která parkovala pod
kopcem; ka�dý si pøi dobìhu zhodnotil svoji fyzickou kondici.
Technika, kromì TCVR, zùstala na kopci a v èase stráveném
mimo stanovi�tì se ka�dému promítala pøedstava pøedèasného
a nechtìného konce leto�ního závodu.

Po hodinì se bouøka a blýskanice pøece jenom pøesunula na
východ a za vytrvalého de�tì jsme �li s obavami obhlédnout
opu�tìné vysílací pracovi�tì. Antény i stany byly na svých
místech. Po zapnutí jednotlivých TCVR jsme registrovali vzniklé
�kody. V pásmu 2 m nepøe�il anténní pøedzesilovaè a na druhém
pracovi�ti zdroj 12 V. Náhradní zdroj byl k dispozici. Jako
náhrada za anténní pøedzesilovaè byl aktivován pøedzesilovaè na
základním TCVR TS2000, který byl k na�emu pøekvapení velmi
úèinný. Poslech na pásmech byl opìt v normálu a tak se used-
lo k jednotlivým zaøízením podruhé.

Noèní vydatné pøeháòky nikterak neovlivnily prùbìh závodu a
spojení vydatnì pøibývalo, pøedev�ím ze SZ smìru. Ponìkud
slab�í úèast jsme tentokrát registrovali z oblasti YU, S5, 9A.
Pøeháòky ustaly k nedìlnímu ránu a tak se závod bez dal�ích
komplikací dotáhl ke zdárnému konci.
Celkové skóre na jednotlivých pracovi�tích:
pásmo 2 m - 709 QSO, 186 144 bodù,
pásmo 70 cm - 247 QSO, 58 236 bodù,
pásmo 23 cm - 55 QSO, 8 664 bodù.
Zaøízení: 2 m TS2000 + PA 500 W out, 18el. M2 + vertikál 720
cm X-700H; 70/23 cm TS790E + PA DAIWA LA-4130 100 W
out, 38 el. M2/55 el. TONNA F9FT.

U zaøízení se vystøídali OK1JAX, OK1DOY, OK1VVT, OK1IRB,
OK1DHP, OK1NG, OK1DPU.

Nasly�enou v dal�ím závodì! 73! de OK1DOY
ü

Tato nabídka mo�nosti se zúèastnit silves-
trovské recesní soutì�e navazuje na aktivi-
tu JdC pod zá�titou Cimrmanových klusù
èi Anketních Kontestù, kterým v �ádném
pøípadì není úmyslem konkurovat (Jára -
RZ to urèitì potvrdí), ba naopak mù�ou se
v uvedený den prolínat ve stejný èas, ba
dokonce na stejných frekvencích. První
rok nového milénia jsme jak� tak� pøe�ili,
tak proè neudìlat Meeting.

Pøed propozicemi bych rád uvedl, o
jaké ceny se bude soutì�it:

Ka�dá stanice, která navá�e minimálnì
10 spojení v soutì�i a z toho 1 QSO bude
se stanicí z Vala�ska - o koho se jedná
viz dále - a nahlásí svùj dosa�ený
výsledek na adresu poøadatele do 10
dnù, bude zaøazena do losování.
Losování proto, aby se smazaly rozdíly
stanic kW - QRPP, tcvr FT1000 - home-
made �umodyn, anténa 3el Yagi vè. rotá-
toru - drát kam to vy�lo apod.
1. cena - 1 litr pravé Vala�ské slivovice

(letos asi jablkovice, proto�e �vestky
u nás nebyly),

2. cena - 1 balení piva Radegast - nebo�
nesmíme zapomenout na bù�ka
Valachù Radegasta,

3. cena - 1 ks pravý Vala�ský malotraktor
(my Vala�i nésme blbí).

Abychom dali také podnìt tìm, kteøí
chtìjí hlavnì zvítìzit, tak stanice, která
dosáhne nejvíce bodù, bude rovnì�
odmìnìna vala�ským mokem - slivovicí,
ale jenom plaskaèkou (proto�e sportovci
by nemìli pøeci chlastat). Tyto 4 stanice
obdr�í speciální diplom, pokud se
podaøí, tak podepsaný �Vala�ským
Králem - Boleslavem I. Polívkou�.
V�ichni zúèastnìní, kteøí doruèí výsledky
v termínu, obdr�í úèastnický list.
Vylosování zúèastnìných v soutì�i
probìhne do konce mìsíce ledna 2003 za
pøítomnosti minimálnì 3 koncesionáøù
z øad OK. Slavnostní pøedání cen
provedeme na jarním setkání radio-
amatérù ve Fren�tátì pod Radho�tìm.
Tìm, kteøí se nebudou moci osobnì
zúèastnit (omlouvá se pouze operace

ledvin a játra èi slepota, v�e vinou
bujarých silvestrovských oslav), bude
ocenìní zasláno po�tou. Publikování
výsledkù soutì�e bude ve v�ech dostup-
ných médiích.
Propozice soutì�e:
Název silvestrovské soutì�e:
Walachia Meeting - Hon na Vala�skou
Li�ku
Datum konání: poslední den v roce 2002,

tj. 31. 12.
Soutì�ní pásmo: 75 m, kmitoèet

v rozmezí 3740 - 3760 kHz
Èas konání: 8.00 - 9.00 místního èasu,

s pøesností Vala�ských kukaèek,
rozhoduje poslední KUK, tento
èasový signál bude odvysílán stanicí
OK2KlubWalachiaMeeting na kmi-
toètì �gde zrovna budu!�. Stanice
OK2KWM bude vysílat z lùna Valach
- kóta Du�ná - Putýrka 700 m.n.m.,
nr Vsetín, loc. JN99AJ.

Výzva do závodu: CQ Walachia
Mééééting.

Pøedávaný kód: dvojèíslí, kterým bude
úèastník hádat správnou stupòovitost
obsahu alkoholu v ji� zmiòované slivovi-
ci (jablkovici), která je urèena pro vítìze.
Stanice, která pochází z Vala�ska a hlásí
se k Valachom, ti, co sú na�i, bude
pøedávat kód s písmenem V, tzn. �V06�

(takovú stupòovitost má voda ve studni,
gdy� sa urodí hodnì trnek a chlapi ani
ogaøi je nestihnú nasbírat v�ecky do
beèky). Spojení navazuje ka�dý s kým
chce, �ale bacha, body sú tak�: za ka�dé
spojení 1 bod, za spojení se stanicí
z Valach sú 2 body, a za spojení se stani-
cí OK2KWM, na kterú bude hon na li�ku,
tzn. stanice se bude prùbì�nì pøelaïovat
v mezích dané frekvence a volat CQ WM
a po navázání QSO se zase pøeladí na
jinou frekvenci - úèastníci Sprintù ví - je
10 bodù!!! Stanice bude disponovat
takovým výkonem, aby obsáhla celé
území Vala�ského království, Moravy a
Slezska a jeliko� Vala�sko bylo donedáv-
na souèástí Èesko-Slovenska, je tato
sú�a� i pro kamaráty ze Slovenskéj
strany.

Walachia Meeting 
aneb nìco, co ji� tady bylo, ale o nìèem jiném -Silvestrovský Hon na Vala�skou Li�ku

Karel Javorka OK2WM, javorka@quick.cz
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OK - QRP závod
Poøadatel: Radioklub Chrudim OK1KCR
Datum konání: Ka�doroènì v�dy poslední nedìli
v únoru, v roce 2003 23. února.
Doba konání: 0600 - 0730 UTC
Pásmo: 3,5 MHz, doporuèen segment 3550 - 3580 kHz
Druh provozu: A1A (CW)
Úèastníci: Ka�dý koncesovaný radioamatér pracující
z území Èeské republiky. Za stejných podmínek se mohou
zúèastnit i stanice pracující z území Slovenské republiky.
To se týká i zahranièních radioamatérù, pokud mají platné
povolení, napø. OK8 nebo CEPT.
Kategorie: A - max. pøíkon 10 W; B - max. pøíkon 2 W.
Nemá-li stanice mo�nost zmìøit pøíkon, pøedpokládá se, �e
výkon je roven polovinì pøíkonu (Pout = 0,5 Pinp)
Kód: RST + dvoumístné èíslo pøíkonu ve wattech a okres-
ní znak toho okresu, ve kterém se stanice právì nalézá,
napø. 579 08 FCR. Èlenové OK-QRP klubu udávají za
okresním znakem své trojmístné èlenské èíslo, napø. 579
06 FCR/012
Bodování: 1 bod za spojení, 2 body za spojení se èlenem
OK-QRP klubu
Násobièe: Rùzné okresní znaky, se kterými bylo navázáno
spojení.
Výsledek: Celkový výsledek = souèet bodù za spojení x
souèet násobièù
Omezení: V kategorii B musí být zaøízení napájeno
z chemických zdrojù. S ka�dou stanicí je mo�no navázat
pouze jedno platné spojení.

Deníky: Zasílají se nejpozdìji do deseti dnù po závodì na
adresu vyhodnocovatele: Karel Bìhounek, Na �ancích
1181, 537 05 Chrudim IV. Deníky musí obsahovat èestné
prohlá�ení: �Prohla�uji, �e jsem dodr�el podmínky závodu
a povolovací podmínky a údaje v deníku se zakládají na
pravdì.� Deník musí obsahovat název kategorie (A, B).
Doplòky: Pøi rovnosti bodù rozhoduje poèet spojení
navázaných v prvních tøiceti minutách. Pokud není uvede-
no jinak, platí v�eobecné podmínky závodù a soutì�í na
krátkých vlnách.

Stanice, která splní podmínky diplomu Worked OK-QRP
club, mù�e k deníku pøilo�it i �ádost o tento diplom s pøí-
slu�ným poplatkem. Stanicím, které za�lou SASE, bude
zaslána výsledková listina.
Vyhodnocení: Výsledky budou zveøejnìny pøi QRP
setkání v Chrudimi 21. a 22. bøezna 2003. Dále budou
zveøejnìny v buletinu OK-QRP INFO, v radioamatérských
èasopisech, ve vysílání radioamatérských organizací a síti
PR. Prosíme proto o rychlé zaslání deníkù.
Výklad nìkterých pojmù:
- èleny OK-QRP klubu jsou i zahranièní stanice
- kategorie - v kategorii A je mo�no pou�ít jakékoli zaøízení,
pokud u�ivatel zajistí, �e bude splnìn limit pøíkonu
(výkonu). V kategorii B k této podmínce navíc platí povin-
nost pou�ití chemických zdrojù.
Upozornìní:
Deníky je mo�né zaslat pøes paket na OK1AIJ@OK0PHL,
dále e-mailem na karel.line@seznam.cz, ve formátu N6TR
nebo txt, zásadnì ne ve Wordu nebo Excelu.

Zatím budou pou�ity staré okresní znaky, proto�e nic lep-
�ího nás nenapadlo, ale na nových podmínkách se pracuje.

ü

CTS

Dosa�ený výsledek je prostý souèet bodù za
spojení.

Adresa pro odeslání deníku OK2WM, 
Karel Javorka, Skalky 21, 741 01 Nový Jièín. 
Fax 556 702 700, mob. 777 615 013, 
e-mail javorka@quick.cz 
nebo via PR BBS OK0POV.

�To� ogaøi, gdyby nìkdo poru�oval tyto na�e
ob�trukce, to� mu vyøiïte, �e dostane èaganem
po papuli!�

Z pøijatých LOGù byli regulérnì dle propozic
za pøítomnosti 4 OK - 2ZM, 2BFO, 2IMZ a 2WM
- vylosováni vítìzové. Poøadí je následující: vítìzi
prvního roèníku nového Milénia Silvestrovský
závod �Hon na Vala�skou Li�ku - Walachia
Meeting 2001� se stali: 1. místo OK2KJ, 2. místo
OK1FUU, 3. místo OK2PFH. Nejvíce bodù získala
stanice OK2ABU a Zdeòkovi do �ïáru nad
Sázavou putuje cena nejvìt�ího sna�ivce WM
2001 - plaskaèka slivovice.

V�ichni, co se umístili, dostanou uvedenou
cenu a speciální diplom, který urèitì vytlaèí ze
stìn jiné renomované plakety; ostatní, v�ichni co
poslali deník a� po�tou, internetem, PR, tele-
fonem, èi výsledky nahlásili na vala�ských
amatérských frekvencích, dostanou pamìtní
úèastnický list z tohoto roèníku. Pøedání cen
probìhlo na jarním setkání ve Fren�tátì pod
Radho�tìm, které se uskuteènilo  27. 4. 2002
kolem 10 hodiny dopolední.

ü



Závodìní

Radioamatér 6/2002

Zá
vod

ìní

24

WRTC 2002 story 
Karel Karmasin, OK2FD, ok2fd@enet.cz

Pro kontestmany asi není tøeba blí�e vysvìtlovat pojem
WRTC - World Radiosport Team Championship, ale
nìkteøí z vás se mo�ná s tímto pojmem je�tì nemìli
mo�nost blí�e seznámit. Je to soutì� týmù nejlep�ích KV
závodníkù z celého svìta, která se poøádá od roku 1990,
obvykle jedenkrát za 4 roky. Právem je pøipodobòována
èasto k olympiádì. Mistrovství se toti� odehrává tak, �e
se vybrané týmy zúèastní závodu IARU HF
Championship a vysílají z malého území poøádající
zemì. Tentokrát bylo poøadatelem Finsko a mistrovství
se úèastnilo celkem 52 týmù. Kompletní seznam èlenù
v�ech týmù pøedstavoval opravdu nejlep�í operátory za
poslední dekádu (viz RA 3/2002) a byl pøedzvìstí kvalit-
ního závodu. V týmech byly pochopitelnì i znaèky
operátorù známých i z èastých vítìzství v nejvìt�ích

závodech CQWW. Poprvé jako závodníci se
objevili i Dick N6AA (rozhodèí a vyhodnocova-
tel pøede�lých WRTC) a Jim N6TJ (ZD8Z).
Mezi favority nechybìli obhájci titulu Jeff N5TJ
s Danem K1TO, ani vítìzové prvního roèníku
z roku 1990 K1AR s K1DG, ale i dal�í kvalitní
týmy, ostøílené nejen ze závodù, ale i z expedic
(DL6FBL, RA3AUU, S50A, YT1AD a mnoho
dal�ích) - prakticky co znaèka, to pojem.
Samozøejmì nelze zapomenout ani na tým
rozhodèích, které tentokrát vedl Roger G3SXW
spolu s Ollim OH0XX. Poøadatele, kteøí odvedli
gigantickou práci v pøípravì i pøi vlastním
prùbìhu mistrovství, vedl Marty, OH2BH. Za
OK byl vyslán tým ve slo�ení OK2FD a OK2ZU,
postavený na základì umístìní v MR ÈR za poslední 3
roky. Já jsem mìl tu èest být na v�ech pøede�lých
WRTC, v roce 1990 jako závodník spolu s OK1RI, na
dal�ích dvou pak jako rozhodèí, Vojta OK2ZU se dostal
na WRTC poprvé. Co nás èekalo?

Fáze transportu do Helsinek dopadla bez problémù,
mé pøíruèní zavazadlo s tcvrem, dvìma notebooky a
fotoaparátem, o drobnostech nemluvì, nevzbudilo
�ádnou pozornost na na�í ani na finské stranì.
K pasovému odbavení se dostal døív Vojta OK2ZU,
kterého vyvedl z míry po pøedlo�ení pasu jednoduchou
otázkou pasový policista: �What is Your call?� Tu�íte
správnì, byl to radioamatér, i kdy� jen s koncesí odpoví-
dající u nás tøídì D, ale o v�em vìdìl. Po pøíjezdu do
hotelu jsme obdr�eli ve�keré informaèní materiály o
celém prùbìhu akce. Z pohledu na mapu rozmístìní jed-
notlivých stanovi�� bylo jasné, �e i tentokrát bude o
celkovém poøadí rozhodovat èásteènì i los volby
vysílacího stanovi�tì. I kdy� byla v�echna stanovi�tì
vybavena naprosto stejnými anténami (tribander
20/15/10 ve vý�ce 12 m a dipól pro 80/40 m) a sto�áry
(vyrobenými a postavenými speciálnì pro WRTC), poøa-
datelé i v tak amatérsky hustì osídlené zemi zøejmì
nena�li dostatek lokalit, a tak se objevila mezi místy i
nadprùmìrná QTH, jako napø. stanovi�tì OH2BH a dal�í,
situovaná pøímo u moøe. Jiná stanovi�tì pak se zdála být
ve mìstech, co� mohlo pøinést problémy
s prùmyslovým ru�ením. Samozøejmì pøedem, pokud
QTH nevidíte a nevyzkou�íte, nelze nic øíci. Nìkteré
lokality ve vnitrozemí pak slibovaly nadìjnì alespoò
minimální ru�ení. Na první oficiální schùzce jsme se
dozvìdìli novinku WRTC, a to, �e poprvé budou
prùbì�né výsledky a poøadí týmù známé ji� bìhem závo-
du a �e bude mo�no sledovat prùbìh závodu i z pohle-
du pøihlí�ejícího tak trochu v reálném èase. Rozhodèí
ka�dého týmu toti� bude mít za úkol nejen dohlí�et na
regulérnost práce týmu, ale také hlásit jeho prùbì�ný
výsledek pomocí SMS do centra, kde se v�echny zprávy
automaticky zpracují o ode�lou do internetu a teletextu
(ve Finsku mají radioamatéøi své teletextové stránky,
které obsahují i aktuální DX cluster!). Tak�e ka�dý èlovìk
se mohl dovìdìt, jak WRTC probíhá, ov�em kromì
závodníkù, kterým byl pøístup k tìmto informacím
zakázán.

Po prvním oficiálním setkání v�ech úèastníkù jsme
v�ichni odjeli do rekreaèního støediska Himos asi 200
km severnì od Helsinek, kde jsme mìli strávit skoro dva
dny a mít mo�nost se setkat s dávnými i novými pøáteli.
Rekreaèní støedisko bylo tvoøeno luxusními døevìnými
chatkami, ve kterých ale panovalo vzhledem k neobvyk-
le teplému poèasí nesnesitelné horko. Pøipadali jsme si
tedy neustále jako v saunì, která je ov�em souèástí

ka�dého domu ve Finsku. Poèasí si zøejmì usmyslelo,
�e to vynahradí zejména tìm, kteøí nepùjdou do sauny
dobrovolnì.

Jeden veèer probìhl i nezávazný pøíjem pile-upu,
kterého jsme se ale vzhledem k ne��astným podmínkám
- pøíjem z reproduktoru v cirkusovém stanu - odmítli
zúèastnit a radìji jsme pøijali pozvání na veèírek u
starého pøítele Waltra, DJ6QT. Dal�í den rychle ubìhl
v nejrùznìj�ích diskusích a ji� tu byl pátek dopoledne
s netrpìlivì oèekávaným losováním QTH, rozhodèích a
znaèek. Tvrdo�íjnì jsem odmítal jít na losování (nemám
toti� zásadnì ��astnou ruku), ale nakonec mì Vojta
k tomu donutil. Losem jsem �el si vytáhnout osudnou
obálku jako druhý. Èíslo 52! a Vojta jásal - na mapì je
to jedno z QTH ne sice hned u moøe, ale u obrovského
jezera! Hned ale pøi�lo zklamání - poøadatelé hlásí: èíslo
52 je QTH èíslo 8, rozhodèí N7BG, znaèka uvnitø obálky.
Podivný zpùsob pøiøazování QTH - v kuloárech bylo
sly�et i hlas, �e se vlastnì losovaly jen znaèky. Tak�e
honem k mapì - kde to vlastnì je? Skoro úplnì nejdál
od moøe - ale alespoò mimo mìsto, utì�ovali jsme se.
Finsko je pøece plochá zemì, tak�e by to nemuselo být
�patné. Co ale stromy? Finové si staví své pøíbytky
nejradìji v lese èi na kraji lesa. Prý je to farma, øekli nám
ti, co znali QTH OH2BO, na�eho pøí�tího hostitele a opat-
rovníka po dobu celého závodu. Teï nás èekala jen
cesta zpìt do hotelu v Helsinkách, sbalit si kontestové
nádobíèko a odjet opìt víc ne� 100 km na sever. Hostitel
u� na nás u hotelu èekal a tak jsme asi za dvì hodiny
dorazili na na�e stanovi�tì. Po silnièce, která prakticky
konèila u jeho domu, samozøejmì mezi stromy. Historie
z Woodinville, kde jsme s Jirkou OK1RI pøes stromy
nevidìli vùbec nic, se skoro opakovala. Jen s tím
rozdílem, �e vrstva stromù nebyla ve v�ech smìrech stej-
nì tlustá a �e na�tìstí bylo sucho. Zato smìrem SZ a� SV
byl, svìte div se, kopeèek s pøevý�ením 10 m - nic moc,
ale pøece jen na finské pomìry kopec. Co se dá dìlat,
budeme bojovat, kdoví (a� na výjimky), jak na tom jsou
ostatní. Nejdøíve ze v�eho postavit stanici - 2 tcvry, 2
poèítaèe v síti ethernet, pøepínání antén, nastavení soft-
ware (Writelog), spousta kabelù, po asi dvou hodinách
v�e funguje. Veèer máme sked s Laïou, OK2PAY. Na 20
m ho skoro nesly�ím, zkou�íme to jinde, docela to jde,
na 80 m je ale slabouèký jako super DX. Domlouváme
se na dal�ím skedu na sobotu dopoledne. V noci
zkou�íme pásma, zdá se, �e alespoò dvacítka nebude
nejhor�í. Dopoledne se zdá, �e pojedou i horní pásma,
OK2PAY je dostateènì silný i na desítce. Po výborném
obìdì (kuchynì u OH2BO byla - na rozdíl od ostatní
okusené finské krmì - opravdu bájeèná). Jen Vojta se
úèastnil jen jako pozorovatel, proto�e po rybí stravì
v Himosu jeho �aludek odmítal cokoliv pøijmout. A jsme

Tým OJ6N - zleva OH2BO (hostitel), OK2FD, W7BG (rozhodèí), OK2ZU
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pøipraveni. Rozhodèí trochu opo�dìnì (zøejmì si myslí,
�e na tom moc nezále�í) otvírá obálku a hlásí: máte
znaèku OJ6N! Co honem døív - v plánu je nyní rychle
naprogramovat znaèku a namluvit výzvy. Moc èasu na to
není, to první se daøí, to druhé u� ménì - jak se pozdìji
ukázalo, nebylo to ani zapotøebí. Zkou�ím zaèít na pat-
náctce SSB, ale co to, nemù�u se dovolávat a na výzvu
nic. No jo, 100 W nic moc, honem tedy na CW. �ádné
CQ, volám poctivì jednoho za druhým, prvních 10
minut - 15 QSO, 20 minut - 25 QSO. Nejde to, jak by
mìlo, jdu tedy nahnat pár spojení na fone 20 m, dal�ích
10 minut 20 QSO. To by �lo, je to ale jen EU, kde�to na
15 m jdou dxy, tak�e zpìt tam. 1. hodina 86 QSO - �ádná
sláva. Zaèínám se ale dovolávat tì�ko (po závodì mi
potvrdil Ras�o OM3BH, �e podmínky i u nìj �ly po
zaèátku na patnáctce rychle dolù). Tak�e musím na 20,
pár zavolání a první volná frekvence 14044 - CQ a u� to
zaèalo - dvacet minut - 70 QSO, dal�ích 30 minut - 96
QSO, v�e cw a 100 W! Neuvìøitelné! Hlad po nových
prefixech OJ1 a� OJ8 èi slíbených trièkách je veliký. Za
hodinu 190 QSO! Vojta na mì gestikuluje - na 10 m jsou
násobièe! - ale copak mù�u pøeru�it pile-up? Tøetí hodi-
nu konèíme na 374, ètvrtou na 503 QSO. I pátá ujde,
koneènì pøichází i èas na násobièe na 15 a 10. Ty se ale
nechovají moc pøátelsky a tak jdeme dolù. Moc se ale
nedaøí - mezi 17-18Z jen 60 QSO! Útlum podmínek

na�tìstí netrval moc dlouho, je�tì trochu Ji�ní Ameriky
na 15 a pak ji� na�e spásné pásmo 14 MHz. Prvních
1000 QSO hotovo za 8 hodin a 40 minut. Pile-up jde i
SSB i na amíky a to je�tì není ani pùlnoc místního èasu
- venku je stále je�tì svìtlo. Tady toti� svítí slunko je�tì
o pùl jedenácté veèer. V 21Z pokou�íme na pùl hodiny
osmdesátku, ale tam to jde velice tì�ce. Letní podmínky
nejsou nejpøíznivìj�í pro QRP. Ani 40 nám není pøíli�
naklonìna. S bídou jen dva amíci, o nìjakém LU a PY si
mù�eme nechat jen zdát. Vojta na násobièovém praco-
vi�ti ale nespí a vyloví hluboko v noci na 15 m W1AW/5
(0050Z) a hned na to ES9A. Znovu zkou�íme 80 m, ale
nepøiná�í ký�ený výsledek. Zato dvacítka je otevøená
nádhernì na USA, a to a� skoro do 06Z. Na dal�ích 1000
QSO jsme potøebovali tentokrát 11 hodin 40 minut.
Celkový prùmìr poklesl malinko pod 100 QSO/hodinu,
Evropa je ale nadr�ená pro horní pásma a tak jde rate
opìt nahoru. Rozhodèí se stává nesnesitelným tím, jak
nás ru�í telefonováním za na�imi zády a neustálým
braním propisek - zkuste si ale zaèít s rozhodèím.
Poslední hodinu konèíme se 165 QSO na celkovém
poètu 2466 QSO, z toho 1530 CW a 933 SSB. Nejlep�í
pásmo - 20 m - 1466 QSO, 107 násobièù. Nejslab�í na
QSO - 80 m - 125 QSO, na násobièe 10 m - jen 40.
Stromy a kopeèek pøece jen si vzaly asi své z na�í síly
signálu. Dovídáme se koneènì pøedbì�ný výsledek. No,

øíkáme si, co jsme mohli udìlat, abychom byli lep�í?
Rozdíly mezi stanicemi uprostøed pole jsou minimální.
A kdo je vítìz? Prý s náskokem N6TJ a N6AA - QTH
pøímo u moøe. Na dal�ích místech tým z N5TJ, RA3AUU,
DL6FBL - pøesnì podle oèekávání. Nakonec ale po kon-
trole deníkù v�e dopadá jinak - chybou v programu pøi
poèítání násobièù klesá N6TJ a� na 16. místo a my jako
jediní si polep�ujeme. Máme velmi slu�ný poèet spojení
i vysoký bodový prùmìr. Pøed námi tìsnì o pouhé 3
tisíce bodù tým Anglie (G4PIQ+G4BWP z mo�ná
nejlep�ího QTH u OH2BH), za námi s odstupem pak
polský tým SP7GIQ+SP2FAX a øada mnohem vìt�ích
hvìzd, ne� jsme my (DJ6QT, S50A, YT1AD, 5B4ADA,
N5KO, N6ZZ atd.). Nakonec to není tak �patné. První je
opìt nedosti�ná dvojice N5TJ+K1TO! Po tøetí v øadì za
sebou, to není náhoda, jsou to fenomenální operátoøi.
Zrovna tak RA3AUU s RV1AW a DL6FBL s DL2CC na
druhém a tøetím místì. Ka�dý ov�em nemù�e zvítìzit - je
jasné, �e v�ichni nemohou mít naprosto rovnocenné
podmínky. Není naprosto nejnutnìj�í zvítìzit, ale udìlat
pro to maximum. A to jsme zcela urèitì udìlali v daných
podmínkách i my. Teï se tì�íme na dal�í spojení v nad-
cházejících závodech s mnoha èleny velké rodiny WRTC
a také na dal�í osobní setkání, s nejvìt�í pravdìpodob-
ností a� za 4 roky na dal�ím WRTC, i kdy� tøeba jen v roli
hostù.

ü

�Pulzák�? Proè ne!
dokonèení ze strany 18
- Na kanceláøský papír vytiskneme

nebo nakreslíme popisky (masku)
pøedního panelu. Papír necháme
zalaminovat, vystøihneme panel a
nalepíme na krabici zdroje. Tak zakry-
jeme o�klivé otvory a získáme velmi
vzhledný pøední panel. Do panelu
zasuneme a upevníme zdíøky, vypínaè
a pojistkové pouzdro. Pøipájíme
v�echny pøívody (zkroucené èerné a
�luté ke zdíøkám, volný èerný a �lutý
pøes odpor 1,2 kΩ k diodì LED ve
vypínaèi a èervený a èerný k paralelnì
zapojené dvojici zatì�ovacích odporù,
vodiè z napájecího konektoru a
z desky k vypínaèi).

- Pøipojíme vìtráèek; po zapnutí zdroje
do sítì by se vìtráèek mìl rozbìhnout.

- POZOR! Nìkteré souèásti zdroje jsou
pøipojeny pøímo na fázi, mnohdy i
chladièe tranzistorù!

- Pokud zdroj funguje, vypneme, zakry-
tujeme a je hotovo.

12 Voltù je málo!
Zdroj postavený tak, jak jsem jej popsal,
bude dávat napìtí o velikosti cca 12 V.
Mnohdy nalezneme uvnitø zdroje trimr,
kterým lze napìtí zvý�it, zpravidla v�ak
jen o nìkolik desetin V. Nìkterým
TRXùm takové napìtí staèí, av�ak mnohé
(èasto znaèkové) transceivery pøi

takovém napìtí u� nefungují, jsou prostì
stavìny na 13,5 V. Pak je tøeba zmìnit
pomìr odporového dìlièe urèujícího re-
ferenèní napìtí øídícího IO. Mnohdy se to
s úspìchem podaøí, zvlá�tì u tìch zdro-
jù, které mají vý�e zmínìný trimr na re-
gulaci napìtí. U nìkterých zdrojù v�ak
napìtí mìnit nelze. Pro konkrétní zapo-
jení jednotlivých IO vyskytujících se
v pulzních zdrojích odkazuji na Internet,
kde ka�dý snadno nalezne katalogová
zapojení jednotlivých IO.
Závìrem
V èlánku autor uvádí popis konstrukce
zdroje pro TRX ze starého PC zdroje.
Men�í pou�ívá k mobilnímu TRX a velký,
350 W, k bì�nému 100 W TRX. Tvrdí, �e
zdroj pou�ívá bez sebemen�ích prob-
lémù ji� nìkolik let. Já (OK1IPV) jsem
takový zdroj podle èlánku realizoval
v malém (viz obr.) i ve vìt�ím a vyzk-
ou�el s celou øadou zaøízení. Nìkterá
z nich byla citlivìj�í k ru�ení, av�ak
vìt�inou jsem s tím problémy nemìl. PC
zdroje, pokud mají zatí�enu jen vìtev 12
V (a v 5 V èásti rezistory pro rozbìh) jsou
zpravidla schopny dát podstatnì vìt�í
proud, ne� je uveden na jejich �títku.
Omezením je v podstatì jen funkce
proudové pojistky, která funguje velmi
spolehlivì v pøípadì pøetí�ení. U nìk-
terých zdrojù v�ak bývá pomalá pøi
pøímého zkratu na výstupu. Vìt�inou
funguje i zde, nìkdy v�ak takový zkrat
�odnesou� výkonové tranzistory, proto
doporuèuji radìji nezkou�et.

ü

Máte zájem utkat se v krátkovlnném
závodu s ostatními soutì�ícími za velmi
podobných provozních podmínek? 

Nepopíráme, �e jsme se nechali
inspirovat soutì�í WRTC, které jsme se
oba (OL5Y a OK1QM) mìli mo�nost
spoleènì zúèastnit. Cílem soutì�e je
provìøit závodnické schopnosti úèast-
níkù a to v krátkém soutì�ním èase za
pøibli�nì shodných provozních pod-
mínek. A v neposlední øadì je cílem
setkání lidí se stejným zájmem - KV
kontestováním.

Termín konání je 10.-11. kvìt-
na 2003, v rámci závodu CQ M.
Soutì�ní mód CW (pokud o akci
bude zájem, plánujeme dal�í
roèník roz�íøit na MIX). Pásma 80,
40 a 20 m. Místo konání - blízké
okolí Holic. 

Závodníci budou rozdìleni po dvou
na jednotlivá stanovi�tì. Ta budou
zaji�tìna organizátory soutì�e v rùzných
místech nedaleko Holic, v osobních
automobilech závodníkù. Vybavení
bude následující: dipóly na pásma 80,
40 a  20 m, napájené jediným koaxiál-
ním napájeèem. Dipóly budou upevnìny
na deset metrù vysokém sto�áru.
Transceivery si závodníci pøivezou
vlastní a povolený výkon je 100 W.

Deník lze vést elektronický i ruèní.
Podmínky soutì�e odpovídají pod-
mínkám závodu CQ M. 

Doba konání CRIC je prvních 10
hodin závodu CQ M (22:00 a� 08:00
místního èasu), pøièem� oba závodníci
se pravidelnì støídají po hodinì
provozu, tak�e èistý provozní èas jedno-
ho závodníka je 5 hodin.  

Dvojice závodníkù spolupracuje
pouze pøi stavbì antény a zøízení
stanovi�tì. Spolupráce pøi závodu není
povolena. 

Elektrická energie pro napájení trans-
ceiverù, notebookù a osvìtlení bude
zaji�tìna z místa stanovi�tì. 

Po ukonèení vlastního provozu
(nedìle ráno) bude krátký èas na
odpoèinek a poté probìhne vyhodno-
cení a diskuse. Vlastního setkání se
samozøejmì mohou zúèastnit i ti, kteøí
nebudou mít zájem soutì�it. 

Pokud vás nápad zaujal a máte pøed-
bì�nì zájem se uvedené akce zúèastnit,
napi�te na CRIC@radioamater.cz, pøí-
padnì po�tou na Jan Kuèera,
Pivovarská 26, 466 01 Jablonec nad
Nisou. Nezapomeòte uvést, zda chcete
být v roli �pozorovatelù� nebo závod-
níkù.

ü

CRIC - Czech Radio Individual
Championship (aneb WRTC po èesku)
Jan Kuèera, OK1QM, ok1qm@volny.cz, Martin Huml, OK1FUA/OL5Y, huml@radioamater.cz







Výrazné vánoèní a novoroèní slevy platí do 15. 1. 2003 nebo do vyprodání zásob.�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

KENWOOD TS-2000XKV/VKV/UKV all mode, �pièkovìvybavený DSP vè. modulu UT-20. 

ALINCO DJ - 596Robustní ruèka 2 m/ 70cm, 5 W, CTCSS, DCS,100+2 pamìti, alfanum.display, úzká FM prorastr 12,5 kHz, velmidobré vf parametry.
Super cena 7890,- KèSuper cena 7890,- Kè

Transceivery

ICOM R - 75 0,03-60 MHz, all mode,100 pam., vè. modulu UT-102, �pièk.komunikaèní pøijímaè  ...... 34.990,- Kè34.990,- Kè

GRUNDIG YACHT BOY 400DV/SV/KV (1,5-30MHz) AM/ SSB,VKV FM STEREO, digitální pøijímaè 40 pamìtí, ext. anténa, ...... 5.690,- Kè5.690,- Kè
SANGEAN ATS 909
0,15-30MHz AM/USB/LSB, VKV88-108 MHz FM stereo, RDS, 307pamìtí, moderní design, kvalitnípøenosný pøijímaè, ...7.995 Kè...7.995 Kè

Pøijímaèe a scannery

MFJ 941E 1,8-30 MHz, 300W,PSV/W metr50/300W,balun 4:1, pøepínaè antén,         ...6.650,- Kè6.650,- KèMFJ 971 mini tuner, 1,8-60 MHz, 100W, PSV/Wmetr, balun 4:1 - výstupna sym. napájeè a LW,vhodný napø k FT - 817,  cena jen 5.190,- Kècena jen 5.190,- KèMFJ922 VKV-UKV tuner a SWR/W metr, 60/150W,136-175/420-460MHz, ...4.890,-Kè...4.890,-Kè

Anténní tunery

MFJ 259B - anal. a dig. mìøièPSV, Z, X, C, L, útlumu koax.kabelù, tester vf pøizpùs.obvodù, k rychlému nastavováníantén bez potøeby vysílaèe. Vest.generátor a èítaè 1,8-170MHz,
mimoøádná cena jen 11.990,- Kèmimoøádná cena jen 11.990,- Kè
MFJ 269 KV/VKV/UKV analyzér jako MFJ 259B sroz�. funkcemi a dále s rozsahem 415-480 MHz!
mimoøádná cena jen 16.490,- Kèmimoøádná cena jen 16.490,- Kè
AUTEK RF1 digit. mìøiè PSV,Z, R, C, L, rozsah1,2-35 MHz k rychlému nastavování antén a vfobvodù, bater. nap., kapes. rozm., 5.990,- Kè5.990,- KèAUTEK VA1 dig. mìøièPSV,Z, R, +/-X, C, L,rozsah 0,5-32 MHz, 

cena jen 8.990,- Kècena jen 8.990,- Kè

Anténní analyzátory

AOR AR-7030
stolní, 0 - 30 MHz, all mode,prof. komunikaèní RX, IP +35dBm, cena jen:   . . .. . . 29.990,- Kè29.990,-  Kè

FAIRHAVEN RD500VX
0-1750 MHz, all mode �pièk. RX, databanka, dálk ovl.  ...... 47.990,- Kè47.990,- Kè

ALINCO DJ-X3 mini scanner, 0,1-1300 MHz,AM/FM/WFM, 700 pamìtí, odtajòovaè, vyhledávání �tìnic, super cena. ..5.9 90,- Kèsuper cena. ..5.990,- Kè
YUPITERU MVT-7300 moderní ruèní scanner0,1-1320 MHz, all mode, mnoho funkcí, 1000pamìtí, odtajòovaè, super cena. ..11.990,- Kèsuper cena...11.990,- Kè
YUPITERUYUPITERU MVT 7100 MVT 7100 cena jen...11.990,- Kècena jen. ..11.990,- Kè
YUPITERUYUPITERU MVT 9000Mk.2 MVT 9000Mk.2 super cena...18.990,- Kèsuper cena...18.990,- Kè
V na�í nabídce je mnoho dal�ích pøijímaèù a scannerù! 

Vá� partner pro:
Pøijímaèe - RadiostaniceAntény - Rotátory - Anténní tunery - PSV analyzátory - Pøíslu�enstvíLiteratura - Software - CD ROM - GPS navigace

www.ddamtek.cz, tel.: 233 311 393, 777 114 070Vánoèní a novoroèní super ceny!!!

Dodáváme úplný sortiment firmyECO Antenne i dal�ích výrobcù.
ECO 7+ multiband vertical trapovaný vertikálpro 40/30/20/ 17/15/12/10 m, ekv. R7000,vý�ka 7,07 m, radiály jen 1,23 m, robustníprovedení � ECO R5 vertikál na3,5/7/14/21/28MHz, vý�ka jen 4m, vèetnì radiálù � AVT3 vertikálna 14/21/28MHz, vý�ka 3,8 m,2kW � AVT4 vertikál 7/14/21/28MHz,vý�ka 6,5 m, 2kW, osvìdèené konstrukce!ECOMET X300 �oblíbená bílá hùl�2m/70cm, G = 7/9,5 dB, 200 W, v=3,1 m

Antény pro KV a VKV

AIRCELL 7elastický, 0 - 3 GHz, útlum7,9 dB/ 100 m/ 145 MHz,prùm 7,3 mm, pìn. diel.,dvoj. stínìní, cena jen 48,- Kè/mcena jen 48,- Kè/mAIRCOM PLUSpro pevnou montá�, 0 - 10GHz, útlum 4,5 dB/ 100 m/145 MHz, prùm 10,2 mm,vzduch. diel., dvoj. stín., za 79,- Kè/m79,- Kè/mECOFLEX 10 elast., 0 -10 GHz, útlum 4,8 dB/100 m/ 145 MHz, prùm10,2 mm, pìn. diel.,dvoj. stín., cena jen 76,- Kè/mcena jen 76,- Kè/mNOVINKA!!! ECOFLEX 15 elastický, do 10 GHz,útlum 3,4 dB/ 100 m/ 145 MHz, prùm 14,6 mm,137,- 137,- Kè/m. Kè/m. Kvalitní RG 213/ Mil za 33 Kè/ m33 Kè/ m

Nízkoútlumové koaxiály

ELECRAFT K2  NOVINKA!NOVINKA!V�epásmový KV TCVR. Param.srovn. s nejvy��í tøídou za poloviènícenu, malé rozmìry, robustní prove-dení, vynikající citlivost a odolnost,øiditelná �íøe mf filtru, QSK, vest.elbug, . Základní verzi (0,1 - 15 W) za27.990,- Kè (stavebnice) lze roz�iøo-vat o dal�í moduly, napø. QRO 100W, SSB, automatický tuner...


