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Jak platit pøíspìvky
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Jednou z tìch úspìšných byla skupina Barium. V noci ze
3. na 4. duben 1944 seskoèili ve východních Èechách
její èlenové: velitel npor. Šandera, šifrant èet. Býèek a
radiotelegrafista èet. asp. Žižka s rádiovou stanicí Marta.
Barium se uchytilo na Hradecku, kde navázalo kontakty
se zbytky odbojových skupin a nové organizace vytvoøi-
lo. Parašutisté získávali významné zpravodajské materiá-
ly, pøipravili plochy vhodné pro shozy zbraní a rádiem je
oznámili do Británie. Žižka vedl intenzivní radiový provoz
do doby, než byla skupina zradou odhalena a organizace
rozbita. Potom i s velitelem zmizeli ve spolehlivém úkry-
tu, ale nerezignovali. Žižka pøestal vysílat a byl po dobu
dvou mìsícù jen na pøíjmu. Zaèátkem ledna 1945 se
Londýnu znovu ozval a sdìlil dùvody svého mlèení.
Nevìdìl ale, že gestapo vysílání z Británie pro Martu
odposlouchává. To spolu se zradou zatèeného
parašutisty z jiné skupiny zpùsobilo katastrofu. Šandera
se pøi zatýkání postøelil a na následky zranìní zemøel.
Žižka, kterého zatkli, se dobrovolnì vzdal života, když byl

gestapem nucen vést zpravodajskou hru s Londýnem.
Býèkovi se podaøilo zmizet k partyzánùm.

Skupinu Barium vybavil zpravodajský odbor dvìma
spojovacími soupravami: èeským vysílaèem Šimandl a
pøijímaèem Mark V a vysílaèem-pøijímaèem Mark V.

Šimandl byl samostatný telegrafní vysílaè o výkonu
80 W, øízený krystalem a pracující v rozsahu 3-18 MHz.
Urèitou nevýhodou bylo napájení ze sítì 110/220 V.

Mark V. byl samostatnì laditelný vysílaè-pøijímaè,
pracující v rozsahu 3-15 MHz, napájený ze sítì
110/220V. Vysílaè telegrafní krystalem øízený o výkonu
25 W, pøijímaè plynule laditelný s výmìnnými cívkami
pro dvì pásma.

K 60. výroèí vysazení skupiny Barium vydává radio-
klub OK1OHK diplom „Barium 60“. Kromì pøipomenutí
èinù parašutistù a jejich spolupracovníkù si klade za cíl
propagaci amatérského vysílání nízkými výkony,
jednoduchými prostøedky a telegrafií.

Podmínky diplomu Barium 60

Do diplomu jsou platná spojení navázaná od 29. 10.
2003 do 14. 1. 2005 (60. výroèí pøeletu výsadku na
základnu do Itálie, resp. zatèení).

Pro spojení platné do diplomu musí být na stranì
žadatele použit vf výkon max. 5 W.
Bodování pro žadatele z OK:
- QSO se stanicí pracující z Královéhradeckého kraje - 1 b.
- QSO se stanicí pracující z Velké Británie (vèetnì GD,

GI, GM, GU, GW) - 2 b.
- QSO se stanicí OL6OBA - 3 b.
Bodování pro žadatele mimo OK:
- QSO s libovolnou OK stanicí - 2 b.
- QSO se stanicí OL6OBA - 3 b.
Pro CW QSO se poèet bodù za spojení násobí dvìma.

V jednom dni je možno s jednou stanicí navázat
max. 1 QSO.

Do diplomu lze zapoèítat spojení ze závodù, neplatí
však spojení pøes pøevadìèe.

Pro získání diplomu je tøeba alespoò 60 bodù,
u žadatelù mladších 18 let alespoò 30 bodù. Za
obdobných podmínek mohou diplom získat i posluchaèi.

Žádost o diplom musí obsahovat výpis z deníku a
èestné prohlášení o dodržení podmínek diplomu.

Cena diplomu pro OK, OM je 100 Kè, mimo OK,
OM 10 Euro nebo 10 $.

QSL via OK1OHK.
<3602>ü

Diplom Barium 60
Po okupaci Èeskoslovenska Nìmeckem 15. 3. 1939 musela naše vláda v Londýnì øešit otázku spo-
jení s vlastí. Bylo tøeba nejen získat zpravodajské informace z domova, ale také vydávat pokyny pro
organizaci odporu proti okupantùm. Z pøíslušníkù naší armády ve Velké Británii byly proto sestave-
ny a vycvièeny zvláštní skupiny urèené pro vysazení v okupované vlasti. Jejich úkoly byly zpravodaj-
ské, organizaèní a v neposlední øadì také spojovací.

Mistrovství ÈR juniorù
na VKV

Èeský radioklub vyhlašuje od 1. ledna 2004
Mistrovství ÈR juniorù na VKV, a to v pásmu 144
MHz a 432 MHz.

Závod se koná každou tøetí nedìli v mìsíci od 08:00 UTC
do 11:00 UTC soubìžnì s Provozním aktivem pro kate-
gorii 1. a 2. Každou druhou sobotu v mìsíci od 10:00 do
12:00 hodin místního èasu soubìžnì s FM contestem
pro kategorii 3. a 4.
Soutìžní kategorie:
1. mládež do 18 let - 144 MHz (spoleènì SO i MO) -

druh provozu FM, SSB a CW
2. mládež do 18 let - 432 MHz (spoleènì SO i MO) -

druh provozu FM, SSB a CW
3. mládež do 18 let - 144 MHz (spoleènì SO i MO) -

pouze FM
4. mládež do 18 let - 432 MHz (spoleènì SO i MO) -

pouze FM
V celoroèní soutìži mùže být hodnocen operátor (operá-
toøi), který dosáhl v roce konání soutìže 18 let a mladší.

Kód: pøedává se RS nebo RST, poøadové èíslo spo-
jení poèínaje èíslem 001 a WW-lokátor. Do tohoto závo-
du platí i spojeni se stanicemi, které nezávodí a které
nemusí, ale mohou pøedávat èíslo spojení. Tyto stanice
musí soutìžící stanici pøedat RS nebo RST a WW loká-
tor. Do závodu lze zapoèítat s každou stanicí na každém
soutìžním pásmu jedno platné spojení. Každá stanice
smí mít v jednom daném okamžiku na jednom pásmu
pouze jeden signál.

Bodování: za každý kilometr pøeklenuté vzdálenosti
mezi obìma stanicemi se poèítá jeden bod. Bodová hod-
nota spojení v soutìžním deníku musí být uvedena jako

celé èíslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se poèítá 1
bod. Podle doporuèení I. Regionu IARU má být použit
koeficient 111,2 pro pøevod stupòù na kilometry,
zohledòující zakøivení Zemì. Pro urèení zemìpisné šíøky
a délky soutìžního stanovištì pro výpoèet lokátoru se
používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984).
U spojení uskuteènìných oboustrannì CW (FM CW) je
poèet bodù za toto spojení násoben 2x.

Hlášení z jednotlivých kol se posílají nejpozdìji pátý
den po závodì, to jest první pátek po závodì, na adresu
vyhodnocovatele. Hlášení z každého pásma a z každé
kategorie musí obsahovat:
- název závodu,
- mìsíc a rok jeho konání,
- znaèku soutìžící stanice,
- vlastní WW-lokátor pøedávaný v závodì,
- jméno operátora (operátorù) s oznaèením provozu SO

nebo MO,
- kategorii a pásmo,
- název soutìžního QTH (kóty nebo kopce),
- nadmoøskou výšku soutìžního QTH,
- typ a maximální výkon vysílaèe použitý v závodì,
- použitý anténní systém,
- poèet platných spojení,
- ODX [km] + znaèka DX stanice,
- celkový poèet bodù,
- èestné prohlášení, že bìhem závodu byly dodrženy

provozní pøedpisy a soutìžní podmínky, a že všechny
údaje v deníku jsou pravdivé,

- datum vyplnìní hlášení,
- podpis operátora stanice, u klubových stanic

vedoucího operátora nebo jeho zástupce.
Ke zpracování závodu je vhodné použít program Locator
ver. 12.14 od OK1DUO - ke stažení na  www.crk.cz nebo
www.barak.cz . Vyhodnocovatel mùže požádat o zaslání
deníku ke kontrole.

Každé kolo závodu bude vyhodnoceno zvláš� a koncem
roku bude provedeno vyhodnocení celoroèní, do kterého
budou každé soutìžící stanici v každé kategorii na každém
pásmu zapoèteny výsledky z jednotlivých kol, ve kterých
byla hodnocena. Zároveò bude zveøejnìno i prùbìžné
poøadí stanic v MR. Pro srovnání bude prùbìžná tabulka
výsledkù jednotlivých soutìžních sta-nic doplnìna i o
popis TX, anténního systému, použitého výkonu a údajem
o poètu operátorù jednotlivých soutìžících stanic (SO a
MO) a podrobnìjším popisem soutìžního QTH.

Diplomy obdrží stanice na prvních deseti místech
v každé kategorii, stanice na prvních tøech místech vìcné
ceny. Diplomy a ceny budou pøedány stanicím na setkání
v Holicích v mìsíci srpnu, nevyzvednuté diplomy a ceny
pak budou zaslány poštou.

Mistrovství ÈR juniorù na VKV bude vyhodnocovat
radioklub OK1OHK a hlášení je tøeba zasílat na adresu:

Dùm dìtí a mládeže, Radioklub OK1OHK, Kozinova 9,
500 03  Hradec Králové nebo via PR na
OK1OHK@OK0PHK. E-mailem: info@barak.cz.

V ostatních bodech se soutìžní stanice øídí všeobec-
nými podmínkami závodù na VKV. Tato pravidla byla
schválena radou ÈRK dne 21. 10. 2003.

<3603>ü

První SSB spojení 
v pásmu 241 GHz

se uskuteènilo v dílenských podmínkách již v bøeznu
2003 mezi stanicemi OK1AIY a OK1UFL. Signály byly
obdivuhodnì stabilní, ale velmi slabé. Obrázky na titulní
stranì ukazují praktické zkoušky v terénu 27. 07. 2003.
Pøeklenutá vzdálenost je díky nepatrnému výkonu
(zlomky µW) jen nìkolik desítek metrù, takže na
„masové nasazení“ si musíme nìjaký ten rok poèkat.
Pavel Šír, OK1AIY <3614>ü
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Rada ÈRK obdržela dopis našeho kolegy Radka
Hofirka, OK2UQQ, ve kterém se udivuje nad tím, že
Rada ÈRK zdùvodòuje své stanovisko na zachování
zkoušky z Morseovy abecedy výsledky ankety z jara
2002, kterou k tomuto problému uspoøádala a žádá,
aby tato záležitost byla Radou ÈRK opìt projednána.

Ve svém dopise zpochybòuje její výsledky, nebo�
k daným otázkám se vyjádøilo jen 209 radioamatérù.
Stalo se tak i pøesto, že anketa byla zveøejnìna nejen
v èasopise ÈRK Radioamatér, ale i na webu ÈRK a
PR síti. Tím byla zajištìna informovanost i neèlenù
ÈRK. Na tomto místì je však nutno konstatovat, že
ostatní se dobrovolnì vzdali možnosti vyjádøit se
k danému problému. Stejnì je tomu napø. pøi vol-
bách, kdy se k urnám dostaví cca 30 % regi-
strovaných volièù. Zpochybòuje snad nìkdo jejich
platnost?

Úèast v anketì je pak možno interpretovat i tak, že
ostatním souèasný stav vyhovuje a proto se
k otázkám nevyjadøovali.

Rada ÈRK se požadavkem na zkoušku
z Morseovy abecedy pro pøístup na KV, tak jak to
žádá kolega OK2UQQ, bude zabývat na svém pøíštím
zasedání. O výsledcích Vás budeme informovat.

Zkoušky z Morseovy
abecedy - ano èi ne?

Ing. Miloš Prostecký, OK1MP, ok1mp@volny.cz

OK DX RTTY Contest 
1. Doba a datum trvání: 00:00 UTC až 24:00 UTC

20.12.2003. 
2. Druh provozu: RTTY - BAUDOT. 
3. Pásma: 10, 15, 20, 40 a 80 metrù podle

doporuèení IARU 
4. Kategorie: 

A. jeden operátor - všechna pásma, 
B. jeden operátor - jedno pásmo, 
C. více operátorù - všechna pásma, 
D. posluchaèi. 

5. Výzva: CQ OK TEST 
6. Pøedávaný kód: RST + èíslo CQ zóny 
7. Bodování: 
na pásmech 10, 15 a 20 metrù 
1 bod za spojení s vlastním kontinentem, 
2 body za ostatní spojení; 
na pásmech 40 a 80 metrù 
3 body za spojení s vlastním kontinentem, 
6 bodù za ostatní spojení. 
8. Násobièe: zemì DXCC a rùzné OK stanice na

každém pásmu. 
9. Celkový výsledek: souèet bodù ze všech pásem

x souèet zemí ze všech pásem x souèet OK sta-
nic ze všech pásem. 

10. Diplomy: 
vítìzové v jednotlivých kategoriích, 
vítìzové v jednotlivých zemích DXCC, pokud naváží

minimálnì 30 spojení, 
vítìz kategorie A obdrží plaketu. 
11. Deníky: spolu se sumarizaèním listem musí být

odeslány nejpozdìji 15. ledna 2004  na adresu:
Èeský radioklub, OK DX RTTY, U Pergamenky
3, 170 00 Praha 7, nebo v elektronické formì na
okrtty@crk.cz. <3608>ü<3638>ü
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Soukromá 
inzerce

Koupím dva malé èervené filtry SPF
455/9 na fm, dále integrované obvody A 244
D a A 225 D možno i více kusù a nebo kdo by
poradil náhradu za nì. Dále sháním návod
k obsluze a schéma OTAVA 79. Kontakt na
tel.: 607 925 816.
Prodám TX RS41 Tøinec, 50/100 W, 220
V, 1,8-12 MHz - voj. technika. Dále RX
Pionýr „S“, 3,5 MHz, 13,5 V-SS výr.
Radiotechnika Teplice a zdroj 13,8 V-SS 3-5
A, výr. BRD. Tel.: 737 950 464 - po 19. hod.

Koupím TRX FT 1000 xxx, 920, IC 781,
775, 756, TS 850, 950, 870, 950S, TenTec
Omni-VI, JST-245, RX R250 UFB v bednì
s kabely, RX Rjabina. Tel.: 371 522 203, 371
594 480, 735 154 508.
Prodám KV TCVR YAESU FT840 + CV filtr
500 Hz + mic, málo používaný (asi 300 QSO).
Cena 22 000 Kè. Zdenìk Svoboda, Èinìves
140, 289 01 pošta Dymokury, okr. BNY.
Prodám KV transceiver ALINCO DX77.
Vysílá ve všech amatérských pásmech KV
s režimy SSB, CW, AM, FM. Nejmenší krok
ladìní 10 Hz. TX prùbìžnì 1,8-35 MHz vèet-
nì pásma CB. RX od 30 kHz do 35 MHz. Má
100 pamìtí a výkon 10 a 100 W. Cena
dohodou (20 000 Kè). Zdenìk Zika, Za bøíza-

mi 354, 190 14  Praha-Klánovice. Tel. 732
710 420 po 20 hod.
Nabízím k prodeji následující TRXs:
VHF/UHF IC-820H - 2m/70cm ALL mode, 45
W out, první majitel, vèetnì dokoupeného
500 Hz CW filtru - cena pevná 29 500 Kè.
Dále HF/VHF TRX IC-706 (160m-6m 100 W
out, 2m 10 W out), vèetnì 500 Hz CW filtru a
HF TRX TS-940S (160m-10m 100 W out)
vèetnì 500 Hz CW filtru - rozumná cena,
dohodou. Bližší info na tlf. 736 535 075.
Prodám transceiver kanálový, cca 430
MHz, KT 913 3x, vè. duplexeru, cca 800 Kè.
Obrazovku Polyskop RaS SWOB 5, nová.
Tel. 549 240 421, email saplyko@tiscali.cz.

Cyklista OK1XCH
v roce 2003

Jan Èerný, OK1XCH

I v tomto roce se ozývala znaèka OK1XCH Honzy a
mohli jsme se s ním setkat pøi nejrùznìjších
pøíležitostech. Podívejme se tedy alespoò formou
suché statistiky na jeho radioamatérské a cyklis-
tické aktivity.

- Úèast na setkáních: Klokoèná 2x, Kolín, Štìtí,
Èívice 3x, Václavice, Olomouc, Èerná za Bory,
Holice, Baldov u Domažlic, Kamenec u Holic, Lièno
- mlýn, Praha u Janièky 3x, Sborovská 2x,
Vratislavova 3x, Chrudim, Záseky, Frenštát, Pøerov,
Božice u Znojma, Laa.

- Setkání s jednotlivci: OK2PVA, OK2MDQ,
OK2UAF, OK2URD, OK2UCL, OK2BOR, OK2ICF,
OK2OMU, OK2PCX, OK2USG, OK2RVM, OK1DRD,
OK1AHN, OK1CGU, OK1XLE, OK1YS, OK1ZHU,
OK1ADW, OK1AHB, OK1MJG, OK1UIJ, OK8MWA.

- Bylo vysíláno ze 107 QTH - z tìchto míst:
Pøíbor, Zábøeh, Kamene, Èastolovice, Rychnov,
Srch, Valtice, Lednice, Mikulov, Milovice, Zlaben,
Poysdorf, Laa, Èížov, Vranov nad Dyjí, Cínová hora,
Jevišovice, Turold, Rosièka, Záseka, Nové Veselí,
Vysoké Studnice, Znojmo, Bujesily, Jihlava, Hosov,
Køemešník, Hrubá Voda, Habr, Osek, Bøasy, Kolín,
Rokycany, Otava-Svratouch, Klokoèná, Štìtí,
Moravany, Uhersko, Olomouc, Èívice, Frenštát,
Zlatá Lípa, Dìtøichov, Ještìd, Velký Javor, Ralsko,
Kotel, Oseèná, Všelibice, Libíè, Borovice, Praha -
kota Brdy, Mimoò, Hamr na Jezeøe, Doksy,
Pohoøany, Heroltovice, Kružberk, Budišov n.
Budišovkou, Èervený vrch, Roveò, Køiš�ánovice,
Sluneèná na Libavì, Bílý kámen, Lièno, Albrechtice,
Klatovy, Žebrák, Strašice, Mirošov, Nezvìstice,
Lipnice, Pøíbram, Tìnì, Zajeèov, Karlštejn, Šerlich,
Vel. Deštná, Zittau, Stará Libavá, Libavá Mìsto,
Ïáblice - hvìzdárna, Olomouc, Prdubice, Buzuluk,
Újezd u køíže.

- Asi 15x jsem vyzkoušel ECHOLINK do Kanady,
Austrálie, Slovenska.

- Radiostanice ALINCO stále O.K.
- Navštívené zemì: 3x Rakousko, 4x Nìmecko.

Ze zajímavostí jsem navštívil Velký Javor, Laa,
Lešany - muzeum, Pálava, Brdy, Kbely - muzeum.

- Na kole bylo od 20. 3. do 30. 9. 2003 najeto
3200 km, z toho v dešti jen 60 km. Ubrždìny pouze
dva páry špalkù. V dubnu namontován nový øetìz
po ošetøení, nebo� pùl roku starý se roztrhl. Bylo
poøízeno 200 barevných fotografií.

- Použity ubytovny: Mikulov, Libavá, Znojmo,
Jihlava, Klatovy, Strašice, Mimoò.

- Náklady: za ubytování 2254 Kè, cestovné 1941
Kè, za materiál na kolo 260 Kè, celkem 5555 Kè. I
letos jsem cestoval sám.

Dìkuji všem za vzájemná spojení.
Na slyšenou/na vidìnou v roce 2004 se tìší

CYKLISTA OK1XCH, è. 1648 ÈRA.
<3601>ü

Skupina pro mládež po zkušenostech z pøedchozích roèníkù
a na základì pøipomínek operátorù a èlenských radioklubù
pøipravila nové podmínky juniorských soutìží.

Zásadní zmìnou v Pravidlech soutìže dìtí a mládeže
v radioelektronice je nominace družstev na Mistrovství
republiky. Soutìžní družstvo tvoøí nyní vítìzové jed -
notlivých kategorií soutìže a jeden vedoucí družstva. Tato
zmìna akceptuje nové územnìsprávní uspoøádání a pøed-
pokládá i dotace na krajská (pøípadnì místní) kola soutìže
z krajských úøadù. Pro organizátory pak nastává nový úkol
získat prostøednictvím grantu nebo dotace potøebné
finanèní prostøedky. Na tomto místì bych proto rád orga-
nizátory nižších kol soutìže požádal, aby se žádostmi o
finanèní podporu na pøíslušný odbor krajského úøadu
obrátili již nyní buï sami nebo prostøednictvím krajského
manažera ÈRK. Pro úplnost dodávám, že Mistrovství ÈR
probìhne ve dnech 28.-30. kvìtna 2004 v Hluboké nad
Vltavou. Organizátorem je Dùm dìtí a mládeže, U Zimního
stadionu 1, Èeské Budìjovice 370 01, jmenovitì Ing. Vít
Krejcar. tel. 386 447 311-25, fax 386 352 064, e-mail
ddm@ddmcb.cz.

Mistrovství juniorù na VKV po dvou letech obsahuje
øadu novinek. První závažná zmìna je v bodování stanic,

kde pøecházíme z výpoètu velkých ètvercù a násobièù na
systém bodování v km. Po rozboru výsledkù stanic
v dosavadním prùbìhu by nemìla tato zmìna negativnì
ovlivnit výsledky soutìžících stanic. Novì jsou do soutìže
zaøazeny i nové FM kategorie 3. a 4. Obì tyto kategorie by
mìli využít pøedevším zaèínající juniorští operátoøi
(zpravidla vybavení jen ruèní FM stanicí s výkonem do 5
W), kteøí nemají k dispozici SSB zaøízení a jsou dosud tímto
handicapováni pøi soutìži v kategorii 1. a 2. Každá z uve-
dených kategorií je v Mistrovství ÈR hodnocena zvláš�, tak
jako dosud. Dalším doplnìním podmínek jsou informace o
použitém zaøízení, anténním systému, výkonu stanice,
QTH, poètu operátorù atd. Tyto údaje jsou uvádìny pro
srovnání soutìžících stanic v závodì. V pøípadì, že soutìžní
stanice v prùbìhu roku bude používat rozdílná zaøízení,
QTH apod., bude tento údaj uveden vždy pro jednotlivé
dílèí etapy MR.

Plné znìní obou dokumentù najdete na stánkách
www.crk.cz èi www.barak.cz. Program Locátor 12.14 pro
vyhodnocování juniorských soutìží mohu zájemcùm též
zaslat na disketì nebo CD.

<3609>ü

Zmìny pravidel mládežnických soutìží pro rok 2004
Vláïa Zubr, OK1IVZ, v.zubr@barak.cz

Silent Key
Jiøí Drábek, OK1UT

14. 4. 2003 jsme se rozlouèili s Jirkou OK1UT, který by
se v èervnu dožil 71 let. Byl vedoucím operátorem
kolektivní stanice OK1KIY v Pøelouèi. Kdo jste Jirku
znali, vìnujte mu tichou vzpomínku.

Franta OK1JAF

Stanislav Koc, OK1FS, ex OK1EW
Dne 25. 9. 2003 ve vìku 78 let nás navždy opustil RNDr.
Standa Koc, OK1FS, ex OK1EW a 1. 10. 2003 jsme se s
ním v obøadní síni èeskobrodského høbitova za úèasti
pozùstalých, spolužákù, spolupracovníkù a pøátel
rozlouèili. Standa byl jedním ze spoluzakládajících
èlenù pováleèné odboèky ÈAV v Èeském Brodì
s klubovou stanicí OK1OBC, která se pozdìji pøemìnila
na okresní radioklub a v roce 1960 na radioklub Èeský
Brod s volaèkou OK1KBC. Všichni, kdo jsme ho znali,
vìnujme mu vzpomínku.

Radioklub OK1KBC

František Matuška, OK2PAF, ex
OK2YF
Dovoluji si oznámit, že nás 6. 10. 2003 o pùl ètvrté ráno
ve vìku nedožitých 90 let navždy opustil OK2PAF, ex-
OK2YF, František Matuška ze Svitavky. O koncesi,
získanou ve druhé polovinì ètyøicátých let (o nìco málo
døíve, než jeho celoživotní pøítel Jožka, +OK1YG), pøišel
již na poèátku let padesátých a znovu mohl zaèít vysílat až
v roce 1968 - jako OK2PAF.

Franta OK1HH

Jaroslav Jansa, OK1FJL
Dne 11. øíjna 2003 zemøel ve vìku 46 let Jaroslav Jansa
OK1FJL. Kdo jste Jardu znali, vzpomínejte.

Za kolektivku OK1KKY Nový Bydžov

bratr Zdenìk OK1FNC

Oldøich Kamas, OK2SJO
V pondìlí 20. 10. 2003 po tìžké nemoci opustil naše
øady radioamatérù ze Vsetína Olda Kamas OK2SJO.
Pracoval také na Šumpersku a ve Vítkovì. Èest jeho
památce. 

Radioklub OK2KJT Vsetín
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Všeobecné podmínky
závodù na VKV

1. Tyto podmínky platí od 1. ledna 2004 pro všechny
závody na VKV uvedené v bodu 2., které vyhlašuje
Èeský radioklub, èlen Regionu I. IARU. 

2. Níže uvedené závody na VKV, vyhlášené ÈRK, jsou
èasovì koordinovány v celém Regionu I. IARU, a to
vždy celý první víkend v pøíslušném mìsíci od 14.00
UTC v sobotu do 14.00 UTC v nedìli: 

· subregionální závod (bøezen),
· subregionální závod (kvìten),
· Mikrovlnný závod (èerven),
· Polní den na VKV - III. subregionální závod (èer-

venec),
· IARU Region I. - VHF Contest (záøí),
· IARU Region I. - UHF/Microwave Contest (øíjen),
· A1 Contest (listopad).
Mimo tyto závody se „Všeobecné podmínky závodù na
VKV“ vztahují i na další závody na VKV, které ÈRK vy-
hlašuje:
· Polní den mládeže (èervenec), 
· QRP závod (srpen). 

Ke každému závodu mùže vyhlašovatel definovat další
dodateèné podmínky, které tyto doplòují nebo rozšiøují.
3. Pro úèastníky závodu jsou závazné pøedpisy pro

telekomunikace a amatérskou radiokomunikaèní
službu, pøijaté a vydané Èeskou republikou a
Mezinárodní telekomunikaèní unií (dále „pøedpisy“), a
doporuèení IARU a I. Regionu IARU (dále
„doporuèení“).

4. V národním poøadí budou hodnoceny jen stanice,
které se závodu zúèastní z území Èeské republiky.
Deníky došlé od ostatních stanic budou použity pouze
pro kontrolu.

5. Soutìžní kategorie:
- SINGLE  - stanice obsluhovaná jednotlivcem bez

jakékoli cizí pomoci bìhem závodu. Cizí pomocí
bìhem závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a
pøijímacího zaøízení, smìrování antén, vedení deníku a
pøehledu stanic, se kterými bylo pracováno a obsluha
zaøízení pro pøístup do informaèních sítí. 

- MULTI  - stanice ostatní 
Jednotlivé kategorie jsou pak definovány takto:

6. Druhy provozu: Všechny druhy provozù CW a fone
podle pøedpisù a doporuèení.

7. Vybavení stanice musí být umístìno na ploše o ma-
ximálním prùmìru 500 metrù. Stanovištì stanice
nesmí být po dobu závodu mìnìno.

8. Použití DX clusteru, DX sítí a convers kanálù je dovo-
leno. Oznamování (anoncování) vlastní znaèky (self-
spotting) jakýmkoliv zpùsobem v síti DX clusterù je
ZAKÁZÁNO a mùže být dùvodem k nehodnocení sta-
nice (viz. bod 27). Pro pøístup k DX clusteru a convers
kanálùm je povoleno použití libovolného pøís-

tupového prostøedku. Použití jiných sdìlovacích
prostøedkù, než prostøedkù amatérské radiokomu-
nikaèní služby (Internet, telefony vèetnì mobilních
apod.) bìhem závodu k dohodnutí spojení je
ZAKÁZÁNO a je dùvodem k nehodnocení stanice.

9. V jednom daném okamžiku smí mít každá stanice na
jednom pásmu pouze jeden signál, pøièemž signál(y)
nezbytné pro pøipojení do sítì packet radio se
neuvažují.

10. Výkon koncového stupnì vysílaèe musí být v
souladu s pøedpisy, pokud není podmínkami závodu
stanoveno jinak.

11. Spojení EME, cross-band a pøes pozemní èi kos-
mické pøevadìèe se do závodù nepoèítají.

12. V závodì lze na každém soutìžním pásmu zapoèítat
se kteroukoli stanicí jen jedno platné spojení, pøi
kterém byl obìma stanicemi pøedán a potvrzen úplný
soutìžní kód. Opakovaná spojení musí být v deníku
oznaèena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0
(nula).

13. Soutìžní kód sestává z RS nebo RST, poøadového
èísla spojení a WW-lokátoru. Poøadové èíslo spojení
musí na každém pásmu zaèínat èíslem 001. Úplný
kód vèetnì poøadového èísla spojení od 001 pøedá-
vají i nesoutìžící stanice, které nechtìjí být hodnoce-
ny (tøi nuly - 000 - nejsou øádným poøadovým èíslem
a spojení bude vyhodnocovatelem oznaèeno jako
neplatné). Stanice, které si nepøejí být hodnoceny,
nejsou povinny zaslat soutìžní deník.

14. RS a RST je definován následovnì: R - èitelnost
signálu èíslem 3 až 5. S  - síla signálu èíslem 1 až 9.
T - tón signálu èíslem 1 až  9 nebo písmeny S - pro
signál ovlivnìný šíøením „rain scatter“, A - pro signál
ovlivnìný polární záøí a M - pro signál ovlivnìný
šíøením multi path.

15. Bodování: za každý kilometr pøeklenuté vzdálenosti
mezi obìma stanicemi se poèítá jeden bod. Bodová
hodnota spojení v soutìžním deníku musí být uvede-
na jako celé èíslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru
se poèítá 1 bod. Podle doporuèení I. Regionu IARU
má být použit koeficient 111,2 pro pøevod stupòù na
kilometry, zohledòující zakøivení Zemì. Pro urèení
zemìpisné šíøky a délky soutìžního stanovištì pro
výpoèet lokátoru se používá systém WGS-84 (World
geodetic system 1984).

16. Soutìžní deník se vyhodnocovateli zasílá pouze ve
formì elektronického datového souboru. Pro rok
2004 bude vyhodnocovatel akceptovat v papírové
formì pouze ty deníky, které jsou psané ruènì (tzn.
pro jejich zpracování nebyl použit poèítaè).

17. Formát elektronického datového souboru s deníkem
(tzv. EDI formát) je definovaném jako standardní for-
mát pro vyhodnocování závodù v rámci Regionu I.
IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a
stanice nebude v závodì hodnocena. Popis formátu
EDI je uložen na WWW stránkách vyhlašovatele.

18. Název souboru s deníkem se skládá z èísla kategorie
dle bodu 5. a základní znaèky stanice, pøípona
datového souboru je .EDI.

Pøíklad: 
01OK1XXX.edi  - deník stanice OK1XXX kategorie
144MHz SINGLE
10OK1XXX.edi  - deník stanice OK1XXX kategorie 3,4
GHz MULTI

Nedodržení tohoto znaèení mùže být dùvodem
k nehodnocení stanice.

19. Ruènì psaný deník musí být pro každé soutìžní
pásmo zvláš�. Je ve formátu A4 na výšku a sestává
z titulního a prùbìžných listù.

Titulní list obsahuje tyto údaje:
a) znaèku soutìžící stanice, jaká byla používána v závodì
b) vlastní WW-lokátor pøedávaný v závodì
c) soutìžní pásmo a kategorii
d) název závodu a rok jeho konání
e) jméno operátora individuální stanice nebo jméno

vedoucího operátora klubové stanice a jeho volací
znaèku

f) u klubové stanice znaèky ostatních operátorù, kteøí
stanici obsluhovali bìhem závodu

g) název soutìžního QTH (kóty nebo kopce)
h) nadmoøskou výšku soutìžního QTH
i) maximální výkon vysílaèe použitý v závodì
j) použitý anténní systém
k) poèet platných spojení
l) ODX [km] + znaèka DX stanice
m)celkový poèet bodù
n) èestné prohlášení, že bìhem závodu byly dodrženy

pøedpisy a soutìžní podmínky a že všechny údaje
v deníku jsou pravdivé

o) datum vyplnìní soutìžního deníku
p) podpis operátora stanice, u klubových stanic

vedoucího operátora nebo jeho zástupce, a celkový
poèet listù soutìžního deníku. 

Pokraèování na stranì 27

Šance pro mladé
Zajímavá nabídka urèená mladým operátorùm pøišla
od skupiny úèastníkù telegrafní èásti CQ WW DX
Contestu 2003 z ostrova North Caicos (VP5). Jsou
mezi nimi KY1V, WA4PGM, OH3RB a OH9MM.
Skupina dala ve známost radioamatérské veøejnosti,
že pro tuto expedici bude sponzorovat úèast jednomu
mladému operátorovi ve vìku do 18 let, který ovládá
morseovku nejménì rychlostí 100 zn/min (20 WPM),
je zruèný v kontestovém provozu a bude mít k úèasti
souhlas rodièù. O nabídce jsme se bohužel dozvìdìli
pozdì, takže ji nebylo možné publikovat vèas. Zájemci
se mohli hlásit do 15. záøí internetem a pøiložit krátký
pøíbìh o své dosavadní radioamatérské èinnosti
v angliètinì, v délce nejménì 500 slov. Z pøihlášek
mìl být vybrán jeden ze zájemcù, kterému by byly
hrazeny veškeré výdaje týdenního pobytu na ostrovech
Turks a Caicos vèetnì letecké pøepravy z jeho bydlištì,
poplatky za licenci atd. Je to pochopitelnì iniciativa
hodná následování a ze situace plyne, že je tøeba, aby
amatérská veøejnost sledovala dìní nejen na radio-
amatérských pásmech, ale také bulletiny vycházející
na internetu. Bližší podrobnosti o celé expedici lze
nalézt na www.vp5x.com.

Dnes již víme, že tím, kdo pojede na svou první
expedici, je Daniel Bradke, ètrnáctiletý chlapec
s volaèkou W2AU ze státu New York. Svou licenci
extra tøídy získal již v 11 letech, dnes pracuje bìžnì
rychlostí 30 WPM (150 zn/min) a podle komise, která
hodnotila došlé pøihlášky, jeho zapálení pro radio-
amatérský provoz, provozní zruènost a znalosti vysoce
pøedstihují ostatní pøihlášené.

Jiøí Peèek, OK2QX
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Tuèòák
Ladislav Vaiz, OK1ZIA, ziav@adela.fel.zcu.cz

Tuèòák je název VHF soutìžního deníku.
Primárnì je urèen pro operaèní systém Linux,
pøípadnì ostatní UN*Xy. S nìkterými omezení-
mi je použitelný i pod Windows s využitím
Cygwinu. Roste na http://tucnak.nagano.cz.

Tento soubor je primární zdroj informací k Tuèòákovi
øady 0. Pokud zde nìjaká informace není, tak není ani
nikde jinde.

Registrovaní uživatelé OK0NAG mohou èíst aktuální
verzi tohoto souboru na OK0NAG-11 pøíkazem www tuc-
nak.nagano.cz.

Nejdùležitìjší vlastnosti:
- Ovládání vychází z programu Taclog.
- Podpora vìtšiny OK závodù. Mùže být více závodù

v jednom dni.
- Export dat do EDI formátu a hlášení (VKVPA).
- Práce na více pásmech a více poèítaèích. Na jednom

poèítaèi jsou typicky informace ze všech pásem,
jedno pásmo je možno jet na více poèítaèích (hlavní a
„násobièové“ pracovištì).

- Na jednom poèítaèi mùže bìžet více instancí progra-
mu. Používá se TCP/IP a UDP/IP.

- Všechny rozpoznané položky jsou pøidávány do tzv.
swap souboru, kde jsou potom k dispozici pøi pøípad-
né havárii programu nebo poèítaèe. (Podobnì jako
v textovém editoru Vim).

- CW a SSB klíèování pomocí programu cwdaemon.
Možnost vysílat CW pøímo z klávesnice.

- Automatické ukládání na disk a disketu.
- Databáze dvojic znaèka - lokátor (C_W).
- Databáze DXCC zemí, platných lokátorù, støedových

lokátorù pro zemi. Využívá soubor cty.dat od K1EA a
tucnakdw.

- „Volné zadávání.“ Položky (znaè-
ka, lokátor, report...) jsou auto-
maticky rozpoznány a zaøazeny.

- Okamžité vyhledávání vyhovu-
jících znaèek/lokátorù bìhem
zadávání. Hledá se v již
udìlaných spojeních na tomto
pásmu, na ostatních pásmech a
v C_W databázi (na pozadí).

- Køížová kontrola dvojic znaèka -
lokátor.

- Rozhovor s ostatními instancemi
programu (talk) podobnì jako
v WW-Conversu. 

- Posílání skedù na ostatní (vyšší)
pásma.

- Zaznamenání informací z nedo-
konèených spojení.

- Spuštìní shellu v oknì.
Umožòuje jednoduše napøíklad
pøipojení k packetu pomocí pro-
gramù call nebo node.

- Prùvodce (Wizard) pøi vytváøení
nového závodu. Automaticky
nastaví parametry (hlavnì zpù-
sob bodování) závodu.

- Schopnost pracovat s „libovol-
nou“ velikostí terminálu (okna).

- Možnost pracovat vzdálenì
pomocí telnetu nebo ssh (viz
putty).

- Základní statistiky - poèet zemí,
ètvercù, jednoduchá mapa ètver-
cù.

- Podpora i jiných jazykù než an-
gliètiny (až to nìkdo pøeloží :-( ).

- Šíøen podle licence GPL.

Nároky
- Procesor 486 (v principu 386 nebo úplnì jiná platfor-

ma),
- RAM 8MB,
- disk nìkolik MB,
- VGA nebo jiná konzole (xterm), doporuèená velikost

min. 80x24,
- glibc 2.2.4 (zøejmì bude fungovat i se starší),
- glib 1.2 (doporuèuji dodržet).

Sám používám program na notebooku 486DX/25,
8MB RAM, 100 MB disk. Pro práci na jednom pásmu
bohatì staèí, pro více pásem už je to slabší. Je zde ale
možnost spouštìt Tuèòáka vzdálenì na relativnì výkon-
ném serveru pøes telnet/ssh.

Tuèòák spuštìný pod Cygwinem je mnohem pomalej-
ší, zejména pøi práci s terminálem (obrazovkou). Proto je
vhodné mít rychlejší poèítaè (Pentium II/500 MHz), ale
stále to není ono.

Tuèòák vznikl proto, že v dobì vzniku (listopad 2002)
neexistoval žádný program, který by splòoval požadavky
našeho radioklubu. Nejvíce se mu blížil Taclog od Bo
Hansena, OZ2M. Taclog však mìl nìkteré podstatné
nedostatky. Asi nejvìtší chybou bylo, že ho Bo už nìko-
lik let nevyvíjí, pouze opravuje chyby. Naše snahy získat
zdrojové kódy ztroskotaly, proto jsem se rozhodl napsat
deník „from scratch“, tedy od zaèátku, což se nakonec
ukázalo jako správná cesta. 

Nepsal jsem ale od zaèátku vše. Použil jsem prostøedí
a nìkolik dalších èástí z webového prohlížeèe links (asi
10000 øádek). To znamenalo nutnost použít pro Tuèòáka
licenci GPL, což jsem mìl stejnì v úmyslu. Kód zjiš�ující
informace o sí�ových interfejsech je pøevzat z projektu
Samba. Ostatní èásti jsem napsal od poèátku (ve verzi
0.30 asi 14000 øádek).

Pøi psaní jsem se snažil co nejvíce napodobit chování
Taclogu, hlavnì proto, že jsme na nì zvyklí, jednak proto,
že jde o lety (10) provìøený program. U dalších, zejména
sí�ových vlastností, jsem žádný vzor nemìl.

Více informací a další podrobnosti ke stažení mùžete
najít na internetových stránkách èasopisu Radioamatér
(www.radioamater.cz).

<3616>ü



Radioamatérské souvislosti

Radioamatér 6/2003 7

Èlánek Autor Èíslo Strana

Klubové zprávy
IARU Region 1 Conference 2002 OK1MP 1 2
Nìkolik upozornìní OK1DVK 1 2
Placení èlenských pøíspìvkù ÈRK - 2 OK1UDN 1 2
Škola radioamatérù OK1XU 1 2
Blahopøání OK2PO Vroubková 1 3
Mezivládní dohoda s Indonésií OK1JR 1 3
Grant KÚSK pro ÈRK OK1ULE 1 4
SK OK2BCO RA 1 4
Stížnost na postup ÈTÚ u Ombudsmana OK2ABU 1 5
Bandplán IARU na KV OK1FUA 1 6
SK OK7HZ, OK1PQ, OK1AZ, OK1VIO RA 2 2
Posedmé na holickém kopci Vohralík 2 2
Radioklub OK1RTP OK1RTP 2 2
Zvýšení autorských honoráøù OK1FUA 2 2
Konference IARU Region 1 – èást VKV OK2ZI 2 3
Stížnost na postup ÈTÚ - 2 (odpovìï) OK2ABU 2 6
Z QSL služby aktuálnì OK1DVK 2 6
Zmìna v Radì ÈRK ÈRK 2 6
Krátká inf. o rozpoètu ÈRK v roce 2002 OK1AGE 3 2
Pøehled zahranièních kontaktù OK1DVK 3 2
SK OK2BVZ, ex-OK2LR RA 3 2
HOLICE 2003 OK1VEY 4 2
Jak jsme zaèínali… OK1DII 4 2
Jsme opravdu takoví? RA 4 2
Opravy RA 4 2
Rady stále aktuální OK1DVK 4 2
Plnìní rozpoètu ÈRK v roce 2002 OK1AGE 4 3
Kontestový tým OL5T hledá nové èleny OK1QM 4 3
SK OK2LQ, OK2BZA RA 4 3
Pozvánka na QRP setkání Pøíbram 2003 OK1DPX 5 2
Svìtová radiokom. konference WRC2003 OK1MP 5 2
Holice 2003 - ohlédnutí OK1VEY 5 3
O manažerech OK1DVK 5 3
Podzimní setkání v Pøerovì Kubík 5 3
SK Miroslav Vohralík, OK1AHN, OK2PFI RA 5 3
Upozornìní - nová èlenská èísla OK1CMU 5 3
Zprávy z QSL služby                      OK1VAY 5 3
Diplom Barium 60 OK1ZHV 6 2
Mistrovství ÈR juniorù na VKV OK1IVZ 6 2
Zkoušky z Mors. abecedy - ano èi ne?  OK2UQQ 6 3
Cyklista OK1XCH v roce 2003 OK1XCH 6 4
SK OK1UT, 1FS, 2PAF, 1FJL, 2SJO 6 4
Zmìny pravidel mlád. soutìží na rok 2004 OK1IVZ 6 4
Šance pro mladé OK2QX 6 5

Zaèínajícím
Soutìž OK Maraton od 1. 1. 2003 jinak OK1KMG 1 6
Podmínky soutìže OK Maraton od r. 2003 OK1ULE 1 7
K èemu je dobrý mìøiè rezonance - GDO? OK1DMU 1 8
Radioamatérská škola OK1VEY 2 7
Mistrovství ÈR na KV - kat. posluchaèù OK1FUA 2 7
Mistrovství ÈR v radioelektronice OK1PUL 4 4
Antény Yagi a Quad - struèný pøehled    WB2D 5 4

Radioamatérské souvislosti
Nový slovenský radioam. portál OM3-0122 1 10
Škola N6TR pro zaèínající závodníky - 1 OK1AYY 1 11
Okresní znaky OK a OM OK1FUA 1 13
Vnitrostátní soutìže v telegrafii OK1AO 2 7
Cyklista OK1XCH 2002 OK1XCH 2 8
TVI OK1DN 2 8
Škola N6TR pro zaèínající závodníky - 2 OK1AYY 2 9
Podpora provozu deníku N6TR OK1AYY 2 14
Koneènì na CEPT z Øecka bez omezení OK1YM 2 16
Amatérské rádio a poèátek SSB OK2JS 3 3
Letní radioam. setkání v pobalt. zemích OK1VRA 3 4
VoIP a amatérské rádio                     WB8IMY 3 5
Deficitní poruchy pamìti RA 3 6
Nìkolik tipù a trikù pro získávání QSL OK1DXD 3 7
Diplom Tisícovky Èech Moravy a Slezska OK1MCS 3 8
Prezentace stanièního deníku na webu OK2WGR 4 5
Elektøina je všude                              W6BNB 4 6
Zajímavé internetové stránky OK1DMU 4 8
Ztracená data (jak je dùležité posílat QSL) OK1PRI 4 9
Zpráva opravdu poslední minuty OK1MU 4 9
Zkušenost s HotLine firmy Microsoft ÈR RA 4 9
Elektronické QSL byro OK2QX 4 10
Mistrovství svìta v rychlotelegrafii OK1AMY 4 11
Jak se luštily šifry - 1 OK2UFW 4 12
Elektøina je všude - 2                        W6BNB 5 6
Jamboree on tha Air 2003 OK1SZA 5 6
PLT - telekomunikace po elektrovodné síti OK1MP 5 9
Vysíláme ze zahranièí - 9A OK1DJG 5 9
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SV8 - prázdninová miniexpedice OK1FCJ 5 10
„Chodí“ prakticky cokoli ... N6BT 5 11
Jak se luštily šifry - 2 OK2UFW 5 13
Tuèòák - VKV deník pro Linux OK1ZIA 6 6

Provoz
DX expedice OK1PG 1 14
Podmínky diplomu CW od OKDXF OK1TN 1 14
DX expedice OK1PG 2 16
OK DX TopList na KV OK2ON 2 17
DX expedice OK1PG 3 9
Techniky provozu                                G3SXW 3 9
DX expedice do Gambie SM0JHF 3 10
Skvízové klíèování                                K7QO 4 13
DX expedice OK1PG 4 16
DX expedice OK1PG 5 14
AO7, aneb èíslo 7 ještì žije OK1DXD 5 15
Jak zvládnout evropský pile-up              PA5ET 5 15
Vysokorychl. multimed. rádiový pøenos  N5KM 5 17
První SSB spojení v pásmu 241GHz OK1AIY 6 2
OK DX TopListy OK1AU 6 8
DX expedice OK1PG 6 9
Ostrov Petra I. OK2QX 6 9
Pozorování "oficiálních pozorovatelù"     K7CCC 6 10
VKV expedice do Lichtenštejnska 2003 OK1MCS 6 ob. +8

Technika
TVI nedìlá jen vysílaè - 1 OK1WC 1 15
Indikátor bouøky N2PWP 2 18
QRP maják 10 134 kHz OK1FAQ 2 18
Poznámky ke zdroji VN pro PA OK2BJJ 2 18
TVI nedìlá jen vysílaè - 2 OK1WC 2 19
NiCd a NiMH baterie                            K7OEI 3 11
Bílé diody LED                               WA2NDM 3 15
K èlánku „Na KV snadno a rychle“ OK1DLY 3 15
TVI nedìlá jen vysílaè - 3 OK1WC 3 16
Potìšení o dovolené s lehkou W3DZZ/P  OK2BK, 2TSE 3 17
Polské stavebnice transceiverù OK2QX 3 21
Dvoupás. anténa Slim Jim                 WB6IQN 3 22
Jak pøipojit HiFi sluchátka k TRXu? OK1AYY 3 24
Detekèní sonda - technická úvaha OK2SDJ 4 17
Anténa Spider Beam                          DF4SA 4 19
Analogový signál pøes optoèleny OK2QX 4 21
TVI aneb problémy KV amatéra  OK1ZF 4 22
Mìní se indukènost na ferit. toroidech...? OK1AYY 5 18
Hodiny DX majákù                           W6MMU 5 21
Vícepásmová KV anténa W5GI             W5GI  5 22
Anténa Spider Beam 2 - z praxe OK1FUA 5 23
Koaxiální kabely a konektory           WA2NDM 5 25
Vícepásmová KV anténa W5GI - dopl.  W5GI 6 11
IC-703 - recenze trochu jinak OK1AYY 6 12
Anténa Spider Beam - manuál v èeštinì OK1DMU 6 15
Moje anténa je kompromis - a pracuje! W6TOY  6 15
Umìlá zátìž témìø zdarma OK1TIC 6 15
Klesá vám výkon? OK1FUA 6 17
Vf mìøiè síly pole                 VE7NI  6 17
Transvertory obecnì ...                      K5MAT, WA1MBA  6 18
Anténní tunery: Ladíte skuteènì ...?      CO2KK  6 21
Cívky na feritových toroidech... OK1AYY 6 23

Závodìní KV
CZEBRIS 2003 OK1AIJ 1 23
Aktivita 160 m CW a SSB OK1HSF 1 24
Hlášení a deníky pro KV PA a SSB ligu OK1HCG 1 25
Závod VRK 2003 OK2BGW 1 26
Podm. závodù OK CW a OK SSB 2003 OK1FUA 2 21
Anketa - SSB Liga OK1MZM 2 23
OD a CQ WW 160m DX CW 2003 OK1MU 2 24
DTC Contest DL1YDL 2 26
Holický pohár OK1FLM 2 26
Podpoøte HQ soutìž OK1DUO 2 26
CRIC 2003 OK1QM 2 29
Mistrovství ÈR a Pøebor ÈR na KV OK1FUA 2 30
KV Polní den 2003 OK2ON 3 22
Agresivita a ohleduplnost pøi závodech K1AR 3 27
KV závody v LP a QRP kategorii OK2PP 3 28
SSB liga OK1MZM 3 33
OK-OM DX Contest 2002 - omluva OK1FUA 4 9
Co se spánkem pøi CQ WW DX závodech K5ZD 4 25
Kalendáø závodù na KV OK1FUA 4 27
CRIC 2003 - vyhodnocení OK1QM 4 28
Kalendáø závodù na KV OK1FUA 5 27
OL Party 2003 OK1DX 5 27
Vyhlášení výsledkù soutìže OL3HQ OK1DUO 5 27
OK DX RTTY Contest - podmínky OK1MP 6 3
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Aktivita 160m – podmínky OK1HSF 6 25
WRTC 2006 bude v Brazílii              K7LXC 6 25
Mistrovství ÈR a Pøebor ÈR na KV - podm. OK1FUA 6 26
Více operátorù, dva vysílaèe OK1FUA 6 28
Kalendáø závodù na rok 2004             OK1QM 6 vsádka

Závodìní VKV
Kalendáø závodù na VKV (2 ,3) OK1MG 1 23
Pozor - zmìna všeob. podm. na VKV OK1MG 1 23
Bleskový závod OK1SOM 1 24
Kalendáø závodù na VKV (4, 5) OK1MG 2 21
1. Subregionál 2003 - Komentáø vyhod. OK1XHI 3 25
Kalendáø závodù na VKV (6, 7) OK1MG 3 25
FIRAC - VHF SSB Contest OK1UDN 3 26
Kalendáø závodù na VKV (8, 9) OK1CDJ 4 25
Kalendáø závodù na VKV (10, 11) RA 5 25
Všeobecné podmínky závodù na VKV OK2ZI 6 5
Kalendáø závodù na VKV (12, 1) OK1CDJ 6 24

Výsledky závodù KV (øazeno abecednì)
Aktivita 160m 2002 OK1KZ 2 28
ARRL 10m Contest 2002 OK1FUA 4 25
ARRL DX Contest 2003 - CW OK1FUA 6 29
ARRL DX Contest 2003 - SSB OK1FUA 6 29
CQ WW DX 160m Contest 2002 OK1FUA 1 24
CQ WW DX 2002 CW OK1FUA 5 28
CQ WW DX 2002 SSB OK1FUA 5 28
CQ WW WPX Contest 2002 - CW OK1FUA 3 28
CQ WW WPX Contest 2002 - SSB OK1FUA 1 25
EU Sprint 2002 OK1FUA 4 26
EU Sprint 2003 - jaro OK1FUA 5 29
European HF Championship 2002 OK1FUA 4 26
Hodnocení CQ WW DX 160m Contestu OK1JR 2 30
Holický pohár 2003 OK1FLM 4 25
IARU HF World Championship 2002 OK1FUA 1 26
IOTA 2002 OK1FUA 3 27
KV Polní den 2003 OK2ON 5 29
Mistrovství ÈR na KV 2002 OK1FUA 6 26
OK CW závod 2003 OK1DRQ 4 33
OK DX RTTY Contest 2002 OK1MP 2 29
OK Maraton 2002 OK1ULE 2 27
OK QRP závod 2003 na KV OK1AIJ 3 33
OK QRP závod na KV 2002 OK1AIJ 1 26
OK SSB závod 2003 OK1DRQ 6 25
OK-OM DX Contest - došlé deníky OK1FUA 1 26
OK-OM DX Contest 2002 OK1FUA 5 29, 30
Plzeòský pohár OK1DRQ 6 29
Pøebor ÈR na KV 2002 OK1FUA 6 26
WAE DX Contest 2002 CW OK1FUA 1 24
WAE DX Contest 2002 SSB OK1FUA 2 29
Závod VRK 2003 OK2BEH 3 33

Výsledky závodù VKV (øazeno abecednì)
1. Subregionál 2003 OK1AGE 3 25
A1 Contest 2002 OK1DOZ 1 23
IARU Region 1 - 50 MHz Contest 2002 OK1MG 1 24
IARU Region 1. - UHF Contest 2003 OK1GK 6 24
IARU Region 1. - VHF Contest 2003 OK1MG 6 25
Mikrovlnný závod 2003 OK1IA 5 26
Mistrovství ÈR na VKV 2002 OK1DOZ 2 21
Polní den mládeže na VKV 2003 OK1MG 5 26
Provozní aktiv 2002 OK1DOZ 2 22
QRP závod na VKV 2003 OK1MG 5 26

Obsah èasopisu Radioamatér v roce 2003

Jak platit pøíspìvky
Každý rok ètete na tomto místì radu, jak platit pøíspìvky
tak, aby to stálo co nejménì a aby kromì èástky došla i
spolehlivá informace, kdo tu èástku poslal. Po loòském
drastickém zdražení hotovostních vkladù u Èeské spoøitel-
ny mohu dát radu jen jedinou:

Každého, kdo jen trochu mùže, prosím: pla�te bezho-
tovostním pøevodem z vlastního úètu nebo z úètu nìkoho
z rodiny. Je to nejlevnìjší a nejpøesnìjší. Automatizovaný
bankovní styk totiž dopraví na náš výpis z úètu i jméno
odesílatele - vlastníka úètu - spolehlivì.  A pokud ten úèet
nebude Váš, ale nìkoho z rodiny - postaèí správnì uve-
dený variabilní symbol - registraèní èíslo - k pøesné iden-
tifikaci platby (viz RA 5/03, strana 3). A nezapomeòte, že
u bezhotovostního pøevodu musí konstantní symbol konèit
osmièkou. Pište tam 0308. Poštovní poukázku použijte jen
v pøípadì, že opravdu nikdo z okolí úèet nemá.

Milan Mazanec, OK1UDN
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Závìreèné zhodnocení

Expedice se velmi vydaøila. Mìli jsme obrovské štìstí pøede-
vším na stabilní dobré poèasí. Vynikající byl nápad vybudovat
dvì nezávislá pracovištì. I pøes minimální vzdálenost jsme se
prakticky nerušili a každý z nás si mnohem více zavysílal.
Dokonce jsem v DX clustru vidìl spot jedné stanice s komen-
táøem „mni HB0 today...“. Celkem navázáno všemi operátory
437 spojení, z toho 274 rùzných stanic. Z OK se podaøilo
mluvit s 30 rùznými stanicemi. ODX DK3BU z JO33, QRB
748 km (wkd OK1PGS). Z Naafkopfu to díky vìtší nadmoøské
výšce „chodí“ trochu lépe (hlavnì na jih), výstup je však
nároènìjší a na vrcholu není pøíliš místa na postavení vìtší
antény. Asi jsme byli jedni z prvních, kteøí horu Naafkopf
aktivovali. Naproti tomu nižší Augstenberg umožòuje vybu-
dovat podstatnì rozsáhlejší pracovištì.

Dìkujeme všem za uskuteènìná spojení. Všechna budou
potvrzena speciálním QSL lístkem. Dotazy pøípadných násle-

dovníkù rád zodpovím, bude-li to v mých silách. Dobrým
zdrojem informací je internet, napøíklad [5].

Informaèní zdroje
[1] Na internetu lze najít nìkolik jejich reportáží. Napøíklad fotografie
z expedice HB0/PI4TUE z roku 2000: 
http://www.xs4all.nl/~pa0nzh/fotopagina/HB0/HB0p1.html 
[2] http://www.alpenverein.li
[3] http://www.ak.li
[4] http://www.bergbahnen.li
[5] http://www.tourismus.li
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DX expedice
Zdenìk Prošek, OK1PG, ok1pg@seznam.cz

Smutná zpráva pøišla z USA, kde ve vìku 85 let zemøel
vynikající radioamatér, zakladatel známé YASME
Foundation, Danny Weil, VP2VB. Byl anglickým hodi-
náøem a pak servisním technikem námoøních navi-
gaèních pøístrojù. Británii opustil v r. 1954. Se svou
vlastnoruènì vyrobenou jachtou YASME sám procesto-
val témìø celý svìt. Byl tak trochu samotáø - sám se
nauèil telegrafii, sám se pøipravil na zkoušky ve Velké
Britanii. Byl vlastnì prvním, kdo objíždìl a navštìvoval
radioamatéry málo obsazené zemì proto, aby umožnil
spojení ostatním. Právem byl nazýván First Xpeditioner.

Po dvou letech se po uklidnìní politické situace opìt
ozval ostrov Pratas pod znaèkou BQ9P. Operátory byli
BV4FH, BV3FG, BV3BW, JI6KVR, nám dobøe známí
z Holic DL3DXX a DK7YY, OE1WHC, ZL4PO a UA3VCS.
QSL požadují via KU9C, ale od nìj QSL již delší dobu
nedocházejí.

Z ostrova Madagaskar se pod znaèkou 5R8HA ozval
Phil, G3SWH. QSL na jeho domácí znaèku.

Známý cestovatel po Pacifiku Vladimír UA4WHX se opìt
ozýval z rùzných lokalit. Z ostrova Lata a dalších ostrovù
Temotu jako H40VB, z Honairy jako H44VV, z Vanuatu jako
YJ0VB. Pak se objevil z Nové Kaledonie jako FK/AC4LN a
z ostrowa Walils jako FW/AC4LN. AC4LN je jeho americká
znaèka. Poté se vrátil na Fiji a „odskoèil“ si na Rotumu,
odkud vysílal jako 3D2VB a 3D2VB/R. QSL stále požaduje
na svoji domácí znaèku; nikdo ale neví, jak to vlastnì
s nimi bude, když je stále na cestách.

Vìtší skupina norských amatérù navštívila Market Reef.
Pracovali pod znaèkou OJ0LA a QSL požadují na LA9VDA.
Byl s nimi i OH0RJ, který používal znaèku OJ0RJ.

Do Federativní republiky Mikronezie se vydali známí
telegrafní DX-mani Roger, G3SXW, a Nigel, G3TXF.
Jejich znaèky byly V63SXW a V63TXF. Již z jejich
døívìjších expedic víme, že dokáží perfektnì využít pod-
mínek šíøení - tentokráte to pøedvedli se 100 W a vertiká-
ly. G3TXF si na dva dny „odskoèil“ na ostrov Falalop,
kde používal znaèku V63TXF/p.

Z jižních Cookových ostrovù  pracovala skupina
amerických amatérù jako ZK1TOO, ZK1KAT, ZK1ZOO a
ZK1TTT. Jejich signály však byly v Evropì velice slabé.
QSL na WA4WTG.

3XY8B Johny (KA5BQM) je pracovníkem amerického
vyslanectví v Konakry. QSL na jeho domácí znaèku.

Ze Západní Samoi pracoval pod znaèkou 5W0MW
DJ7RJ. QSL požadoval na domácí znaèku. Potom se
pøemístil na ostrov Tokelau jako ZK3MW a následnì se
opìt vrátil na Západní Samou. Nakonec odcestoval na
Tuvalu a odtud se objevil jako T20MW.

Expedice na ostrov Kure (KH7K) se zatím
neuskuteèní. Musí se tam pøes ostrov Midway a tam je
v souèasné dobì problematické se dostat. Tak snad
v r. 2004.

Na Seychelských ostrovech se objevil Norbert
DL2RNS.

Tom, S9TX, bude na ostrovì Sao Tome ještì další
rok. QSL na W7KNT.

Z Republiky Belau  pracovali dva japonští radio-
amatéøi jako T88JD a T88RN. QSL pro T88RN pøes
JG1VGX.

Velmi dobøe byl v Evropì slyšet Andy, G3AB, který
pracoval z ostrova Christmas jako VK9XAB, tøebaže
používal jenom 100 W a jednoduché antény. QSL via
G3AB.

Z téhož ostrova pracovala i dámská expedice VK9XYL.
Byly to Gwen VK3DYL, June VK4SJ a Elizabeth VE7YL.
Expedice se pak pøemístila na Kokosový ostrov a odtud
pracovala jako VK9CYL. QSL za obì znaèky na VK3DYL.

Z Afganistanu pracuje YA1D a YA0J. Je to zøejmì
Japonec a QSL požaduje na JG1OWV.

Z Havajských ostrovù se nyní èasto ozývá (zejména na
spodních pásmech) KH6ZM. QSL nyní požaduje pouze
direct na I0MWI.

Z ostrovù St. Peter a St. Paul Rocks pracoval pod
znaèkou ZW0S Joca, PS7JN, tentokráte však pouze na
digi módech.

VK9CV byla znaèka japonského radioamatéra JA8VE,
který pracoval z ostrova Kocos.

Z ostrova Annobon se ozvali DJ9ZB (3C0F), EA5FO
(3C0R), EA5YN (3C0V) a EA5BYP (3C0A). Pracovali
však pøevážnì pod znaèkou 3C0V. Jejich signály byly
v Evropì velmi dobré na všech pásmech. Expedice však
skonèila pøedèasnì - na pøíkaz pøedstavitele armády
museli do 24 hodin opustit ostrov ruským nákladním
letadlem, které tam pøistálo, tøebaže mìli písemné povo-
lení k radioamatérskému provozu a potvrzení
Generálního celního úøadu v Malbo k doèasnému
dovozu radioamatérskému zaøízení.

Po delší pøestávce se vrátil na Timor Leste, G3WQU,
a pracoval pod svojí døívìjší znaèku 4W3CW. Používá
však jenom 100 W a vertikál. QSL pouze direct.

Z Vanuatu pracovala známá dvojice Mike, KM9D, a
Jan, KF4TUD. Používali znaèky YJ0AMY a YJ0ATU.
Mike dovede velmi dobøe využít momentální podmínky
šíøení a bylo možné s ním pracovat i nyní na 28 MHz. Jak
asi víte, Mike a Jan cestují po svìtì jachtou a nyní odjeli
na delší dobu do Austrálie. QSL na OM2SA.

4M9YY byla Venezuela, ale vzácná oblast San
Fernando de Apure s èíslicí 9 v prefixu. QSL pouze direct.

Z ostrova Kermadec pracoval Jack ZL3CW (F2CW).
Nebyla to však expedice, Jack zde byl služebnì kvùli
údržbì zaøízení sloužícího k monitorování životního
prostøedí. Jeho signály však v Evropì byly velice slabé.
QSL direct na ZL1AMO.

Ze Sri Lanky pracovala velká skupina radioamatérù
z Japonska. Každý používal vlastní volací znaèku. Bylo
jich asi 20 a nebudu je zde všechny jmenovat.

Z Bhutanu se objevil Pelle, SM7EHU, jako A52FH.
QSL na jeho domácí znaèku.

Z ostrovù Austral v Pacifiku se ozvali FO/DJ4OI,
DL1IAN a DF6IC. Podmínky šíøení však byly velice
nepøíznivé a tak se v Evropì objevovali jen sporadicky.

Mark, ON4WW, se objevil z Djibouti jako J28WW.
QSL na jeho adresu.

Z dobøe vybaveného vysílacího støediska Hillview
Gardens Resort ve Východní Malajsii si zavysílal i Bob
N2OO, a to jako 9M6OO.

Velmi dobøe byla v Evropì slyšet na všech pásmech
nìmecká expedice na Vánoèní ostrov (VK9XW) a
Kokosový ostrov (VK9CD). Byli to DJ5IW, DL2RMC,

DL8LAS a DM5TI. Mìli pøidìleny i vlastní znaèky, ale
pokud vím, tak je nepoužili. QSL pro VK9XW na
DL2RMC a pro VK9CD na DJ5IW.

V Myanmaru byla velice úspìšná expedice nìmec-
kých operátorù. Byli v Evropì velmi dobøe slyšet na
všech pásmech, vèetnì 6 m. Použitá znaèka byla XZ7A.
QSL na DL7DF.

Pedro, HK3JJH, se objevil nìkolikrát na pár hodin ze
stanice OSN z New Yorku, 4U1UN.

V Surinamu se objevili v CQWW SSB a krátce pøed
ním PZ5CQ (KD5CQT), PZ5FF (K2FF) a W5UE (PZ5UE).
V závodì použili znaèku PZ5A. QSL na jejich domácí
znaèky a PZ5A na W5UE.

Neš�astnì skonèila italská expedice do Tichomoøí. Po
èekání na ztracená zavazadla nasedli na lo ï a za
nepøíznivého poèasí pøi vyloïování pøišli o jeden tcvr a
anténu. Generátor se jim tak namoèil, že jej neuvedli do
provozu a vysílali pouze do vybití akumulátoru. Tìmi
neš�astníky byli FO/IT9YRE, FO/I1SNW a FO/IT9EWJ.

Z ostrova Niue pracovali ZK2GB (DH3NB), ZK2BR
(DL6NBR) a ZK2BH (DL2NBH). QSL na jejich domácí
znaèky.

Ze Srí Lanky se objevili Franz, DL9GFB (4S7FBG) a
Joachim, DL9MS (4S7JWG). QSL na jejich domácí
znaèky.

Paul, K1XM, a jeho XYL Charlotte zauèovali místní
radioamatéry v Tanzanii pod znaèkou 5H1F a ve SSB
èásti CQWW pod znaèkou 5I3A.

A abychom nezapomnìli na naše radioamatéry: Petr,
OK1NS, jeho syn, také Petr, OK1BNS, a XYL Zlata,
OK1FNS, vysílali pod znaèkami PJ7/  z ostrova St.
Marten v Karibské oblasti.

Z ostrova Easter (Chile) pracovali Poláci SP9PT a
SP9EVP jako CE0Y/.

Mnich Apollo SV2ASP/A dostal od fy ICOM darem
IC7-756 PROII se zdrojem a tak je zase Mt. Athos na
pásmech.

Na ostrov Evropa (FRxx/E) se chystá na konec
listopadu vìtší expedice radioamatérù, èlenù fran -
couzské armády. Ti jediní by snad nemìli mít problém se
vstupem na tento ostrov.

A nakonec jedna velmi dobrá zpráva: Na zaèátek roku
2004 je plánována velká expedice na ostrov Petra I. (3Y).
Tento ostrov poblíž Antarktidy byl objeven teprve
v r.1821 a byl pojmenován podle ruského cara Petra I.
Velikého. Dosud byl aktivován radioamatéry pouze
dvakrát (1987 a 1994). Máme se tedy na co tìšit.
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Ostrov Petra I.
V termínu 10.-30. ledna 2004 se chystá velká expedice na
jednu z nejžádanìjších DXCC entit vùbec, ostrov Petra I.,
odkud radioamatéøi vysílali teprve 2x. Expedièní loï
s sebou poveze i zájemce o návštìvu polárních oblastí a
Jižních Seychelských ostrovù z øad neamatérù, což pomùže
uhradit èást jinak velmi vysokých nákladù. Prvá expedice
na tento ostrov se uskuteènila v roce 1987 (3Y1EE, 3Y2GV)
a navázala pøes 17 000 spojení, druhá a zatím poslední pra-
covala v roce 1994 za velmi tìžkých podmínek (snìhové
bouøe, neustávající vichøice) jako 3Y0PI. Navázala asi
60 000 spojení a tehdy odstartovala éru následných ná-
kladných expedic. Výdaje pøesáhly 200 000 dolarù, a to
tehdy ještì nemìli žádné vybavení výpoèetní technikou.
Všechna spojení se zapisovala ruènì.

Jiøí Peèek, OK2QX
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Program oficiálních pozorovatelù ARRL nemá vùbec nic
spoleèného se špionážními romány. V rámci dlouhé
tradice kontroly zabezpeèované samotnými amatéry
zajiš�uje “v pozadí“ pozorné sledování radioamatérského
provozu. Tito pozorovatelé fungují podle nej-
jednoduššího scénáøe: v mnohem vìtší míøe poslouchat,
než vysílat. Jejich posláním je pomáhat kolegùm. A
výsledkem jejich práce mùže být jediná malièkost,
vypovídající o jejich existenci: malá kartièka ve formì
korespondenèního nebo QSL lístku. Oficiální
pozorovatelé ARRL (Official Observers, dále jen
pozorovatelé) pracují v pozadí za scénou a jejich cílem je
pomáhat udržet tradiènì vysokou úroveò radioamatérství
(v USA - pozn. pøekl.).

Pozorovatelé monitorují provoz na amatérských pás-
mech a svùj pohled soustøeïují zejména na vysílání,
které není z technického nebo provozního hlediska
v poøádku. Základním pøístupem jejich èinnosti je duch
kolegiality a spolupráce.

Výsledkem èinnosti pozorovatele je jen upozoròující
sdìlení ve formì kartièky (Official Observer Advisory
Notice - upozoròující poznámka oficiálního
pozorovatele), popisující zachycený problém. Mùže se
jednat tøeba o kliksy pøi klíèování nebo cvrlikavý tón,
pøíliš široký èi pøemodulovaný signál apod., ale i o nìco
vážnìjšího, tøeba nestabilní kmitoèet. Nemìlo by jít o nic
horšího, napø. o úmyslné rušení.

V duchu pøátelské a nápomocné atmosféry, na které je
celý program založen, je v uvedeném upozornìní citován
pøíslušný èlánek povolovacích podmínek a upozornìní
se obrací na adresáta se žádostí „prosím vìnujte pár

minut zjištìní, která èást zaøízení nebo zpùsob provozu
mohla uvedený problém zpùsobit.“ Následuje
podìkování a na spodní èásti lístku je místo pro podpis
a 73 pøíslušného pozorovatele. Na upozornìní není tøeba
odpovídat, pøesto nìkteøí adresáti reagují - viz dále.

Pomoc kolegùm je pøínosem pro nás pro všechny - o
tom to všechno je. Zástupce FCC pro dohled nad
amatérským rádiem Riley Hollingsworth K4ZDH øekl, že
program oficiálních pozorovatelù jako hlavní projev
pomoci amatérské veøejnosti Kontrolnímu úøadu FCC
(FCC Enforcement Bureau) prokázal svùj neocenitelný
pøínos a je vysoce uznávaný. „Je to jeden ze zpùsobù,
kterým amatérské rádio samo zajiš�uje kontrolu.
Radioamatérství se zlepší, budou-li samotní radioamatéøi
pomáhat jiným, aby si uvìdomili, že nemohou pøekraèo-
vat meze svých oprávnìní.“

Pøátelská pøipomínka

„Jednou jsem poslal upozornìní operátorovi stanice,
který udržoval pravidelná spojení se svým otcem
v Africe,“ vzpomíná  Mike Swiderski, K4HBI, koordinátor
pozorovatelù pro Georgii. „Široký signál se spletry rušil
ostatní. Poslal mi velice omluvný e-mail, dìkoval mi a
vysvìtloval, že se na sked opozdil a tudíž ve spìchu
zaøízení øádnì nevyladil. Psal, že si kartièku pøipevnil na
èelní stranu PA, aby mu vždycky pøipomnìla øádné na-
stavení zaøízení, bez ohledu na èas.“

Koordinátor pro východní Massachusetts Mike
Goldberg, K1LJN, pøipomnìl typickou situaci, kdy on
nebo nìkterý z jeho pozorovatelù zašle upozornìní: „Ve
vzrušené atmosféøe contestu zaslechnete stanici ze zemì,

o kterou už dávno usilujete. Nerozmýšlíte se,
zavoláte ji a udìláte spojení. Po èase pøijde
poštou malá karta s upozornìním, že proti-
stanice sice vysílala ve své zemi legálnì, ale
vy jste byl mimo pásmo. Kontrola logu to
potvrzuje. Tohle není vìc, pro kterou by se
zboøil svìt, jen šlápnutí vedle. Pomyslíte si:
OK, pøíštì si dám pozor!“

A tím to konèí. Je to malièkost, ojedinìlá
vìc, jednoduchý pøípad, øíká Goldberg.
Problémy, na které se pozorovatelé pøedevším
zamìøují a vìnují jim mnoho hodin svého
èasu, jsou opakované pøípady úmyslného
pøehlížení povolovacích podmínek.

Územní zpravodaj ARRL pro kontrolu
Chuck Skolaut, K0BOG, øíká, že pokud je za-
znamenáno pøetrvávání problému, zlomyslnost
a zámìr, pozorovatelé sbírají dùkazy - typicky
ve formì audio záznamù, ale i jinými metoda-

mi dokumentování - a odesílají je jemu do centrály
ARRL. Skolaut údaje a okolnosti problému provìøí a pak
je pøedá úøadu FCC k vyøešení. Dodává, že pozorovatelé
ARRL se nikdy žádným zpùsobem nepodílejí na vlastním
øešení pøípadu. „O tomto programu se pøedpokládá, že
bude pøátelským zpùsobem upozoròovat radioamatéry
na technické problémy nebo na špatné provozní prak-
tiky“ øíká Skolaut. „Musíte skuteènì provést nìco
zámìrnì špatného, aby se to dostalo do mé kanceláøe.
Žádné ojedinìlé výstøelky se tak daleko nedostanou - jen
opakující se porušování povolovacích podmínek, prostì
recidivující provinilci.“

Nástroje tohoto øemesla

Technické vybavení pozorovatelù se stanici od stanice
liší, ale vedle solidního domácího transceiveru využívá
øada pozorovatelù mobilní transceivery, skenery,
vybavení pro rádiové zamìøování, GPS pøístroje, pøenos-
né monitorovací/záznamové zaøízení, pøístroje pro
zachycení a analýzu audio signálu, rùzné atenuátory a fil-
try i APRS. Existuje øada dalších dùležitých nástrojù,
které musí úspìšný pozorovatel zvládnout. Skolaut øíká:
„Být dobrým pozorovatelem pøedpokládá mít touhu
pomáhat v pøátelském duchu kolegùm, být pøístupný
kritice a vìdìt, že jediná odmìna, která z toho plyne je
pocit pomoci ostatním.“

Všechno tohle vybavení se hodí. Koordinátor
pozorovatelù pro Michigan, Donald Sefcik, N8NJE, øíká,
že dokumentace mùže obèas znamenat i práci v terénu -
v pøípadech, kdy do hry vstoupí využití zamìøovacího
zaøízení. „Mìli jsme tu v jednom pøípadì problém
s anonymem, který nahazoval pøevádìè a nìkdy i vysílal
bez udání volaèky“ øíká Sefcik. „Místní pozorovatel jej
poslouchal a pak zamìøil. Když ho pøesnì urèil, poslal mu
vzkaz asi tohoto znìní: „Máme podezøení, že to dìláte, není
to pìkné, prosíme, pøestaòte s tím.“ Zjevnì to staèilo,
protože jsme už o tomto problému nikdy neslyšeli.
Kolega, o kterém byla øeè, si situaci uvìdomil a pøestal.“

Ti horší a ti dobøí

Nìkdy ovšem narazí pozorovatelé na nìco, èemu napros-
to nerozumí. Swiderski se podìlil o perlièku z Peach
State: „Nedávno jsem byl upozornìn na stanici
s pochybnou volaèkou a na základì informací od upo-
zoròující stanice, vlastního bádání a šetøení Chucka
Skolauta v centrále ARRL jsem musel uznat, že tu nìco
geograficky nehraje. Navázal jsem kontakt s operátorem
dané stanice a ukázalo se, že už pøes 15 let používá neak-
tivní volaèku svého pøíbuzného. Ale skonèilo to dobøe,
ten operátor má dneska legální koncesi.“

Reakce upozornìných stanic jsou ale rovnìž zajímavé
a sebekritické. Duane Traver, WV2B, koordinátor
pozorovatelù pro západní New York, uvádí pár mailù,
které dostal od pøíjemcù upozornìní. I když na upo-
zornìní není nutné nijak odpovídat, maily Duana potìši-
ly. Øíká, že takhle nìjak by si pøedstavoval reakce:

„Díky za upozornìní ... Prefix JW5 byl pro mì vzácný
násobiè (budiž øeèeno na omluvu!) a nechal jsem se
zlákat spotem na paketu, aniž bych se lépe podíval na
kmitoèet. Vsadím se, že ten den jste vypsal americkým
stanicím spoustu lístkù! Díky za pøipomenutí a díky za
hlídání našich pásem. Pøíštì si dám vìtší pozor. Jim,
W3…“

„Dostal jsem dneska váš lístek s upozornìním v sou-
vislosti s fone provozem mimo pásmo. Jsem já to pito-
mec, taková nepozornost… Jen chci, abyste vìdìl, že to
beru. Vy i kolegové dìláte záslužnou práci, když se
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Pozorování „oficiálních pozorovatelù“
Dave Hassler, K7CCC, podle QST 7/2003 pøeložil Václav Kohn, OK1VRF, vkohn@quick.cz

Redakèní poznámka: Rùzné nešvary, provozní nedostatky, spoleèensky neúnosná komunikace,
nekázeò a porušování provozních pøedpisù nìkterými našimi amatéry zaèíná ve stále vìtší míøe
vadit naprosté vìtšinì ostatních uživatelù amatérských pásem. Od sešnìrovaných provozních
pravidel, odposlechové služby atd. se situace pøehoupla k opaènému extrému - nezájem a neo-
chota dbát na dodržování alespoò základních pravidel a v tomto smìru se angažovat vede v nì-
kterých pøípadech asi k pøesvìdèení, že je dovoleno úplnì všechno; co nejvìtší nehoráznosti sdìlo-
vané na pásmech jsou nìkterými držiteli povolení zøejmì považovány za projev hrdinství, doku-
mentující dosažený pokrok demokratizace naší spoleènosti. Uvedené projevy jsou pak napø.
vnímány zaèínajícími operátory, kteøí jsou tak vychováváni v pøesvìdèení, že taková úroveò komu-
nikace mezi radioamatéry je nejen bìžná, ale že je i v poøádku. Možná je proto zajímavé seznámit
se trochu blíže se situací ve Spojených státech, kde dlouhodobì funguje sí� „oficiálních
pozorovatelù“ ARRL.

Poslouchat spíše než vysílat, to je základní úkol oficiálního pozorovatele ARRL.
Práce pozorovatelù spoèívá v monitorování amatérských pásem a vyhledávání
takového provozu, který se buï nesluèuje se zásadami provozní praxe nebo
naopak pøedvádí pøíkladný provoz. A výsledek? Jednoduchá, pøátelská kartièka
od pozorovatele dotyènému operátorovi
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snažíte udržovat pásma èistá. Už nikdy nechci dìlat
problémy, abych si nemusel nadávat, že jsem nebyl
pozornìjší. Glen, K2…“

Pozorovatelé na amatérských pásmech objeví naopak
i spoustu dobrých operátorù. Je-li signál stanice a
provozní zruènost operátora vynikající, mùže pozorovatel
zaslat speciální „Good Operator Report“. Kartièka uvádí
èas, kmitoèet a druh provozu a dìkuje operátorovi za
„vynikající pøíklad dobrých amatérských zpùsobù pro
ostatní radioamatéry.“

Duane Traver, WV2B, koordinátor pozorovatelù pro
západní New York, uvedl pøípad, kdy mu pøekvapený a
velice potìšený pøíjemce takového reportu mailoval zpìt
a zajímavì vìc komentoval. Psal, že 28 let žil v obavách,
že dostane z FCC rùžový lístek, tedy kritické upozornìní
od oficiálního pozorovatele. „Pøedstavte si mé pøe-
kvapení, když jsem pøišel na to, že ta kartièka od
pozorovatele je vlastnì dobrá zpráva“ psal Murphy,
WA1VKO. „Budu mít na pamìti, že nás pøi provozu tihle
lidé poslouchají a dìlá to na nì dojem. Záleží jen na nás,
zda bude dobrý nebo špatný. Díky za to, že vìnujete téhle
práci, dùležité pro naše hobby, svùj èas.“

Pùvod tradice

Krédo programu oficiálních pozorovatelù je dnes stejné,
jako bylo pøi jeho zaèátcích ve dvacátých letech minu-
lého století. Èlánek v øíjnovém èísle QST v roce 1925
uvádìl: „Zaèáteèníci vstupují do našich øad.
Zaznamenáváme, že pracují mimo vlnový rozsah, dlouze
se vypovídávají a vlastní znaèku dávají zøídka a
nepravidelnì. Jedním z nejmocnìjších èinitelù pøi
zlepšování provozní praxe je osobní, pøátelská a kon-
struktivní kritika … Lístek ve tvaru pohlednice byl
opatøen radami, které pozorovatelé doplòovali podle
potøeby … Pozorovatelé jsou pouèeni, aby lístky
používali svìdomitì a svá pozorování provádìli peèlivì.“

Pozorovatelé museli projít testem mìøení kmitoètu, aby
byla zaruèena pøesnost jejich vlastního vybavení. Záøijové
èíslo QST v roce 1934 uvádí 124 stanic pozorovatelù,
které bylo možno oslovit, „… když jste se potøebovali ze-
ptat na QRG …“ nebo které mohly poslat hamovi kartièku
o „støídavém brumu, zvlnìní, širokém signálu nebo
porušení dobrých zpùsobù“ nebo o jiných nešvarech.
Program se rozrostl do dvou skupin pozorovatelù, morse
a fone, a posléze mìl pìt rùzných tøíd. V roce 1980 byl
program sjednocen a poèet tøíd byl redukován na jednu.

Ve spoleènému úsilí zlepšit soulad radioamatérské
služby s pøedpisy FCC se spojily ARRL a oblastní
kanceláøe FCC (nyní Enforcement Bureau) formálním
Memorandem o shodì. Podle této smlouvy byly ve shodì
s dodatkem Komunikaèního zákona z roku 1982 pøi
oblastních kanceláøích FCC vytvoøeny pomocné orgány
pro amatérské rádio (Amateur Auxiliary). Pole pùsobnosti
programu oficiálních pozorovatelù se bìhem let pomalu
rozšiøovalo. Tento dvoustranný vztah se nyní rozvinul až
do situace, kdy FCC nìkdy vyzve pozorovatele prostøed-
nictvím ARRL ke konkrétnímu monitorování, sbìru infor-
mací a dokumentaci pøípadù porušování pøedpisù v éteru
v rámci jejich oprávnìní pomocného orgánu.

Jak se stát pozorovatelem

Kvalifikace pozorovatele je celkem jasná. Pøípadný kan-
didát musí být alespoò ètyøi roky držitelem povolení
Technician nebo vyšší tøídy a musí ho doporuèit pøí-
slušný oblastní manažer ARRL. Navíc si musí, jako
èinovník pomocného orgánu FCC (Amateur Auxiliary)
doplnit vzdìlání a úspìšnì složit zkoušku.

Viktor Magana, N1VM, koordinátor pozorovatelù pro
San Joaquin Valley, zdùrazòuje, že program
pozorovatelù není pro každého. „Pokud je pro nìkoho
hlavní motivací zájem nosit policejní odznak nebo se
angažovat v konfrontaèním jednání na pásmu, mìl by si
ušetøit zklamání ze svého pùsobení. V programu není
místo pro amatéry, kteøí chtìjí být policajty pásma.“
Magana dodává, že úkolem pozorovatele je sledovat
pásmo naprosto bez pøedsudkù a formou lístkù zdvoøile
radit kolegùm. A tam jeho práce konèí - pøípadný postih
je výhradnì záležitostí FCC.

Program oficiálních pozorovatelù jako služba
amatérské komunitì je naopak správným místem pro ty,
kteøí mají opravdový vztah k radioamatérství a nefalšo-
vanou touhu pomáhat ostatním. Zaèít lze kontaktováním
nìkterého z oblastních. Žádost je také k dispozici online
na webu:
www.arrl.org/FandES/field/forms/fsd187/form.html.
Další informace o programu pozorovatelù mùžete najít
na www.arrl.org/FandES/field/org/oo.html.

<3613>ü

Bob Schetgen, KU7G, redaktor QST pro techniku, pøedvádí zpùsob
zamìøování na VHF s 2m Yagi, øízeným atenuátorem a FM ruèkou.

Zprávièky
Vážení pøátelé EME,
dovoluji si vám pøeposlat zprávu od W5LUA. Potvrzuje 1.
QSO EME 24 GHz s Pepíkem OK1UWA. Reportáž bude
brzy na www.vhf.cz a v rubrice "EME okno" Radiožurnálu.

Zdenek OK1DFC
Hello

On September 24 at 1400 UTC OK1UWA and W5LUA
completed the first ever 24 GHz EME QSO between the 2
countries. This was Josef's first 24 GHz EME QSO and he
was my third initial on 24 GHz. Signal report at W5LUA
was "M" copy while I was "M" to "O" copy at OK1UWA. We
had tried several times in August but no success.
OK1UWA was able to hear me but I could not hear
OK1UWA. This was our second sked this month which
ended up with a success. Josef's station is a 3 meter prime
focus dish with 35 watts at the feed, vertically polarized.

My station is a 3 meter prime focus dish with 70 watts at
the feed, horizontally polarized to account for the spatial
offset between NA and Europe.

Best 73 Al W5LUA

Walachia Meeting
Dovolte mi pøipomenout, že konec roku je opìt tady a
s ním i vrchol kontestové sezóny - Silvestrovský WM
2002. Propozice byly uvedeny v RA 6/2002.

Oficiální vyhlášení loòského roèníku probìhlo dle
propozic na jarním setkání radioamatérù ve Frenštátì pod
Radhoštìm. Celkem se podle došlých logù zúèastnilo 107
stanic - 47 z OK1, 45 z OK2 a 15 z OM. Deníky do losování
poslalo celkem 49 stanic, mezi nimi øada tìch, kteøí
obsazují èelní místa v ménì hodnotných soutìžích, než je
WM, a to jak na KV, tak i na VKV.

Do regulérního losování byli zaøazeni i 2 SWL. Dle plat-
ných pravidel WM se na pøedních místech umístily tyto
stanice: 1. místo OM3PA, 2. místo OK2BEH a 3. místo
OK2SLS. Nejaktivnìjší stanice, OK2AA Karel z Tøebíèe,
navázal za dobu závodu 84 QSO a získal 99 bodù.

Nevyzvednuté ceny z posledních dvou roèníkù
nepropadly ve prospìch poøadatele, ale jsou stále uloženy
v radioklubu OK2KWM, stejnì jako diplomy pro vítìze a
úèastnické listy.

Na regulérnost losování dohlíželi 2PMJ, 2ZM, 2WM.
Pøípadné informace na adresách javorka@lakargama.cz,
javorka@quick.cz a na stránce www.qsl.net/ok2kwm.

Zahlaholme ve WM 2003 a zapijme konec roku naší
slivovièkou také letos, již pøi 3. roèníku.

Za Walachia Meeting-team se tìší OK2WM, Karel

Vícepásmová anténa WG5I
doplnìní tabulky
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Transceiver IC-703 je vzhledovì a rozmìrovì stejný
s IC-706. Je urèen pro mobilní provoz, výstupní výkon
má plynule regulovatelný od 0,1 do 10 W. Hmotnost je
2 kg, tedy o pùl kilogramu ménì, než u IC-706. Druhá
mezifrekvence není 9 MHz jako u IC-706, ale rovnou 455
kHz. IC-703, stejnì jako IC-706, má jednu pozici pro
option filtr. Transceiver má všechna amatérská pásma od
1,8 do 50 MHz.

TCVR s knoflíkem IF Shift jsem nikdy neprovozoval.
Zajímalo mì proto, jak velkým handikapem je levný
TCVR s IF Shiftem a tedy jen s jedním mf filtrem
v signálové cestì oproti TCVRu s knoflíkem PBT, kde
jsou v signálové cestì plnohodnotné filtry dva. Již 40 let
mì dráždí skuteènost, že v závodech nevítìzí stanice
s drahými plnì ofiltrovanými TCVRy, ale ty s tìmi
nejlevnìjšími, èasto bez CW filtrù, nejvýše s knoflíèkem
IF Shift. A bylo tomu tak již v šedesátých letech minulého
století. Vítìzil ten, kdo mìl jen mírnì upravený roz-
hlasový pøijímaè s obyèejnou mezifrekvencí s šíøkou
pásma 10 kHz. Vysvìtlení je jednoduché - dobrý amatér
má filtry v uchu a umí s jistou nadsázkou poslouchat pùl
pásma najednou. A ti, co se nechtìjí namáhat a
knoflíkem PBT si omezí šíøku pásma na 1 až 1,5 kHz, pøí-
padnì jedou celý závod typu KVPA s CW filtrem 500 Hz,
moc šancí na dobré umístìní nemají. Tím netvrdím, že
v takovém CQ WW není nutné mít v TCVRu osazené
všechny CW filtry.

Ladìní

Základním parametrem každého TCVRu je to, jak
pohodlnì se nám s ním bude ladit. Jinak øeèeno - kolik
kHz na jednu otáèku má ladící knoflík. Tento základní
parametr TCVRu výrobci neudávají snad již 20 let. Jistì
namítnete, že udávají krok ladìní - nejèastìji 10 Hz.
Jenže pøi tomto kroku mùže mít jeden TCVR 2 kHz na
otáèku a druhý 10 kHz na otáèku. A jste-li zvyklí na
ladìní 2 kHz na otáèku, mùžete novì zakoupený TCVR,
který umí jen 10 kHz na otáèku, vyhodit rovnou do
popelnice. Naopak ti, co jsou zvyklí na 10 kHz na otáèku,
nevìøícnì kroutí hlavou, jak mùže existovat nìkdo, komu
vyhovují 2 kHz na otáèku. Kromì toho jsou i tací, kteøí
zvládají obsluhu jakéhokoliv rádia bez reptání a
zbyteèných kritik. Lze tedy øíci, že základní optimální
nastavitelnost ladìní TCVRu se pohybuje od 1 do 10 kHz
na otáèku s možností vybrat si v krocích 1:2, což patrnì
v TCVRech respektuje jen firma YAESU.

Základní ladìní IC-703 je 3 kHz na otáèku, což pøi
prùmìru ladícího knoflíku 40 mm vyhovuje jak pro SSB,
tak pro CW. Jak je u ICOMù obvyklé, mùžeme si na CW
zapnout ladìní 1, tedy 750 Hz na jednu otáèku, což již
mùže být pøíliš jemné a nepohotové i pøi CW filtru 250
Hz. V pøípadì nastaveného kroku 1 Hz se s ladìním 1
dostaneme až na 75 Hz na jednu otáèku ladícího
knoflíku. To bude možná pøíliš jemné i pro provozovatele
digi módù a tak asi zvolí 300 Hz na otáèku.

Poznámka: Mnoho ICOMù má ladìní 5 kHz na otáèku,
což je optimum pro SSB; na CW si mùžeme zapnout
ladìní 1, tedy 1,25 kHz na otáèku, což je rovnìž optimum

a velký kvalitativní rozdíl proti 750 Hz na otáèku u IC-
703.

Spotøeba

U QRP tcvru pro mobilní provoz, který budeme napájet
také z baterií, nás zajímá spotøeba. Údaje najdeme
v manuálu. Konkrétní IC-703, kterou jsem mìl k dispozi-
ci, odebírala pøi pøíjmu a vysílání na 28 MHz pøi vy-
pnutém automatickém tuneru:

Spotøeba 310 mA v úsporném režimu je pomìrnì dost
velká, ale je faktem, že spokojeni stejnì nebudeme, i
když výrobce sníží odbìr pod 100 mA. Nechtìl bych být
v kùži vývojáøe, který má za úkol navrhnout malou
spotøebu pøi pøíjmu.

Nastavení výkonu

Když jsem si pøipravoval svùj standardní výkon 4 W pro
Aktivitu 160 m, domníval jsem se, že v menu Q1 - RF
POWER nastavím 4 a dostanu 4 W. Skuteèný výkon ale
byl jen 2 W. V manuálu se píše, že lze nastavit nízký
výkon 100 mW L, dále 1 až 9, a velký výkon H. Manuál
tedy netvrdí, že èíslice 1 až 9 udávají výkon. Výkon
vidíme až na displeji s neurèitou polohou nula a se
dvìma malými èislicemi 5 a 10. U velkých tcvrù lze pøes-
nìjší údaj výkonu oželet, ale u QRP TCVRu bych oèeká-
val pøece jen trochu pøesnìjší údaj o tom, s jakým
výkonem vysílám. Pokud se pøihlásím v nìjakém závodì
do kategorie 500 mW nebo 1 W, mám šanci nastavit si
výkon jen pomocí nìjakého vnìjšího mìøidla, tøeba ocej-
chovaného SWR metru. Docela jsem se rozzlobil na
tvùrce softwaru, když u TX DELAY udìlal nastavení od 2
do 15 teèek po nesmyslných desetinách, ale plynule
nastavitelný výkon se zobrazuje jen po celých èíslicích,
které nota bene nehrají s výkonem, což znemožòuje
reprodukovatelné nastavení stejné hodnoty. I když
indikace nastavovaného výkonu je špatná, jemnost a
plynulost nastavení výkonu u IC703 u jiného TCVRu
tìžko najdeme.

Vztah výkonu a èíslic v menu Q2 byl na 3,5 MHz i 28
MHz stejný. Malé rozdíly jsou v poloze L:

Ale abych jen nepomlouval: Výbornì se mi hodila
funkce 5 - MODE POWSET, kde si lze nastavit libovolný
výkon pro libovolný mód. V mém pøípadì 10 W pro SSB
a 4 W pro CW.

Nastavení provozu SSB

Prvá spojení jsem dìlal s defaultním nastavením od
výrobce. To znamená MIC GAIN 5, kompresor vypnutý,
CARRIER Frq = 0. Ruèní mikrofon jsem nemìl v ruce
nìkolik let a tak jsem jej ze zvyku držel stejnì jako ruèní
mikrofon ICOM HM-12 - otoèený o 90 stupòù asi 5 cm
vedle úst, abych do nìj neprskal a nefunìl. Reakce Petra
OK1ARE na sebe nenechala dlouho èekat: Modulace
zkreslená, pøebasovaná, signál silnì spletrující. Výraz
silnì spletrující je ale tøeba pro bìžného amatéra pøeložit
jako signál pøece jen moc široký a mírnì obtìžující okol-
ní blízké stanice. Základní problém se ukázal v držení
mikrofonu HM-103. Nesmí se držet otoèený o 90 stupòù,
ale vždy jen pøed ústy, a to pomìrnì pøesnì cca 5 cm
daleko. Pøi vìtší vzdálenosti narùstá echo, pøi menší
ubývá výšek, pøibývá basù, snižuje se srozumitelnost a
zvìtšuje zkreslení. V manuálu se píše, že pro každý hlas
je potøeba za pomocí protistanic modulaci optimálnì
nastavit. To jsem uèinil s pomocí OK1ANG a OK1ARE
s následujícím výsledkem:

Nezapomeòte tedy na správné držení mikrofonu HM-
103. Všimnìte si, že nastavení IC-703 koresponduje
s nastavením klasických tcvrù ICOM, tak abychom
širokým signálem neobtìžovali okolní stanice. To zna-
mená knoflíèek MIC GAIN je vždy jen v poloze 9 hodin
(pro originální mikrofon), nikoliv 10 až 12 hodin, jak se
obèas v manuálech doèteme. Kompresor mùže být
naopak vytoèený na 12 i více hodin. U IC-703 pøi napá-
jení mezi 9 až 11 V pracujeme v úsporném režimu
s omezeným výkonem. Pamatujte, že u IC-706 nic
takového není a tak pøi mobilním provozu pøi napájení
tøeba 11 V je výkon stále velký, ovšem silné spletry mají
celostátní rozmìr. V bìžném SSB povídacím spojení mì
musí každou relaci Petr OK1ARE upozoròovat na správné
držení mikrofonu HM-103. Staèí s mikrofonem jít z osy
úst ke stranì nebo ho pootoèit o 45 stupòù a již roste
zkreslení a klesá srozumitelnost. V žádném pøípadì to

Tab. 1. Spotøeba IC-703 pøi pøíjmu a vysílání - zaklíèováno pøi CW

IC-703 - recenze trochu jinak
Jaroslav Erben, OK1AYY, ok1ayy@volny.cz

Recenzi IC-703 najdeme v [1]. Následující øádky jsou pouze mým vyprávìním o tom, jak jsem
zkoušel a zprovozòoval IC-703 na SSB a CW. Žádné zkušenosti s QRP mobilním provozem nebo
popis množství funkcí zde nenaleznete. Protože to jinak neumím, pøistupoval jsem ke QRP IC-703
dost bezohlednì, jako by šlo o hlavní TCVR stanice.

Tab. 2. Vztah výkonu a údaje menu Q2. Èíslice se zobrazují pøi
neurèité poloze ladícího knoflíku, proto i výkon nikdy nenastavíme
pøi stejné èíslici stejnì.

Tab. 3. Nastavení modulace pøi LSB. Všimnìte si, že i v manuálu se
doporuèuje nastavit MIC GAIN od 2 do max 5.
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není vada IC-703, jen vada operátora - vše by jistì
vyøešil lepší mikrofon. Vlastnosti HM-103 jsou pro mne
nepochopitelné a nemám tušení, jak se bude chovat pøi
provozu za jízdy v autì. Uvedené zkoušky s Petrem
OK1ARE byly skuteènì tvrdé a jak se dalo èekat, proti-
stanice, které na kvalitu modulace nejsou háklivé, rozdíl
mezi rùznými polohami mikrofonu HM-103 prakticky
nerozeznaly.

U bìžných TCVRù je nutné v amatérsky hustì
osídleném QTH nastavit modulaci tak, aby ALC nemìlo
žádnou výchylku. Majitelé IC-706 ale tvrdí, že když se
nehýbe ALC, TCVR nevysílá. Stejné je to u IC-703, kdy
se pøi nastaveném výkonu 10 W pohybuje støední výkon
kolem 1 W. U IC-706 i IC-703 je tedy nutné nìjakou
výchylku ALC pøipustit. Zdá se mi, že je vhodné mít za-
pnutý MET v poloze ALC a sledovat, aby ani ve víru vášní
ALC nepøekraèovalo výchylku dle manuálu, tedy v polo-
vinì ALC zóny, což je asi S5 na stupnici S metru. Jen tak
nepøimìjete blízké sousedy k vykopání váleèné sekery.

Nastavení provozu CW

CW jsem nastavil nejen pro bìžný povídací provoz (kdy
se blábolí stejnì jako na SSB, ale na CW to nevypadá tak
údìsnì), ale zejména pro potøebu závodù KVPA a
AKTIVITA 160. Závody jezdíme pomocí N6TR èi jiných
deníkù, elbug v TCVRu tedy nepotøebujeme, nebo �
pastièku pøipojujeme k poèítaèi. Rovnìž FULL BK u
všech TCVRù, kde jsou použita anténní relátka
nepoužívám, nebo� z TCVRu se pøi FULL BK stane
pomìrnì hluèný šicí stroj a u nìkterých velkých a
drahých TCVRù s pomalejšími anténními relátky i klik-
sostroj. Bohatì mi staèí, když slyším, co se dìje na
pásmu po každém písmenku pøi SEMI BK, nikoliv po
každé teèce pøi FULL BK. Naštìstí u IC-703 není s na-
stavením optimálního TX DELAY žádný problém. Relátka
jsou dokonce natolik rychlá, že pøi FULL BK témìø
nezjistíme zhoršení znaèek. Nastavení CW k obrazu
svému je zøejmé z následující tabulky:

Tab. 4. Praktické nastavení CW, kdy nepoužíváme interní elbug

TX DELAY 2 znamená, že relé odpadnou po dvou
teèkách. Defaultní nastavení 7,5 teèky a CODE SPEED 20
WPM znamená, že než anténní relé pøepne na pøíjem,
odvysílá protistanice pùl relace. Ani snížení na mini-
mum, tedy na dvì teèky, není dostateèné. Spravíme to
tím, že zvedneme CODE SPEED na 35 až 45 WPM.
Klasické TCVRy nekomplikovaly uživateli život nutností
zapínat nìjaké BK IN a na TX DELAY mìly jeden
knoflíèek, pøípadnì trimr, kterým jsme si jednou provždy
nastavili èas odpadu relé dle našeho pøání. Ke zmìnám
optimálního TX DELAY není totiž žádný dùvod. Možná
vás napadne, proè TX DELAY odvozovat od teèek, když
to vyžaduje navíc nastavit u vnitøního elbugu vhodnou
rychlost, aniž ho používáme. Proè tedy TX DELAY
neurèovat v milisekundách? Domnívám se, že to souvisí
s kritickými rychlostmi, pøi kterých již anténní relé
odpadá, ale ihned se zapíná další znaèkou. Pøi tìchto kri-
tických rychlostech pak relé zmatkuje a spíná do výkonu,

což se projeví zkreslením znaèky a kliksy. Pøi odvození
TX DELAY od poètu teèek a tedy i v další závislosti na
rychlosti vnitøního elbugu tento problém odpadá. My
však nastavili TX DELAY konstantní s tím, že elbug
v TCVRu nepoužíváme. Dvì kritické rychlosti - první, kdy
relé pøestává odpadávat po každé teèce a èárce, druhá,
kdy relé pøestává odpadávat po každém písmenku a
odpadává až po každém slovu, si nastavíme volbou TX
DELAY. V daném pøípadì nastavíme kritické rychlosti
zpravidla 17 a 42 WPM pomocí rychlosti vnitøního
elbugu na asi 40 WPM. První kritickou rychlost si na-
stavíme asi na 17 WPM, protože pomaleji se nevysílá a
k tomu nám vyjde druhá kritická rychlost kolem 42
WPM, což rovnìž vyhoví, nebo� ani rychleji se vìtšinou
nevysílá. Kritická rychlost napøíklad 42 WPM je velmi
úzká. Znamená to, že od 41 WPM níže a od 43 WPM
výše je vše v poøádku. U IC-703 i vìtšiny 100 W TCVRù
jde ale jen o teorii, nebo� anténní relé je malé a
dostateènì rychlé a tak žádné kritické rychlosti
nenalezneme a tedy ani nemùžeme nastavit, nastavení TX
DELAY je tudíž libovolné.

Defaultní nastavení CW PITCH od výrobce je 600 Hz.
To vyhovuje internímu reproduktorku, viz obr. 1. CW
Pitch jsem si asi po tøiceti letech snížil z 800 na 780 Hz.
Zkoušel jsem další snížení na 760 Hz, ale to je pro mì již
pøíliš nízko. Jak bývá u ICOMù zvykem, vestavìný elbug
má jen celkem nepotøebné RATIO, tedy pomìr
èárka/teèka, nastavitelný od 2,8 do 4,5, zøejmì proto, aby
i netelegrafisté slyšeli, že se nìco dìje. Praktický rozsah
je nejvýše od 2,9 do 3,2 a hodnoty mimo tento rozsah by
mìly být blokovány, aby nedìlaly ostudu. Mnohem
potøebnìjší WEIGHTING, tedy pomìr teèka/mezera, zde -
stejnì jako u všech ICOMù - chybí. Nejde tedy o kritiku
IC-703, ale o námitky k elbugùm vestavìným v TCVRech
ICOM.

Poznámka: Na bezpodmíneènou nutnost nastavení
kritických rychlostí jsem narazil u IC-775DSP, kdy
v poloze BK IN je rozsah TX DELAY mimo rozsah
použitelnosti a je ho tøeba øešit externì. Je proto dobré o
existenci kritických rychlostí vìdìt.

Co nesnáším a co mì potìšilo

Nesnáším aby z pøedního panelu èouhal nìjaký drát,
napø. od mikrofonu, sluchátek nebo pastièky. A kupodi-
vu u IC-703 se pastièka nebo klíè pøipojuje zezadu,
rovnìž mikrofon má druhý konektor vzadu a soudobá
bìžná sluchátka 20 Hz až 18 kHz stejnì nelze do
sluchátkového konektoru na pøedním panelu u žádného
TCVRu pøipojit, pokud si nechceme poškodit sluch, psy-
chiku a totálnì zošklivit telegrafii. A tak i sluchátka pøipo-
jíme pøes repro konektor na zadním panelu aspoò pøes
nìjakou horní propust nebo CW filtr, v nouzi dle [2].

IF Shift

Protože jsem nikdy neprovozoval TCVR s IF Shiftem,
nedovedl jsem si pøedstavit, jak je øešeno pøepínání
širokého a úzkého mf filtru, pokud není IF Shift v poloze
12 hodin. Øešení spoèívá v tom, že rozsah pro široký filtr
je obvyklých +/- 1,2 kHz a pro  úzký CW filtr jen +/- 250
Hz, což kompromisnì vyhovuje pro oba mf filtry 250 i
500 Hz. V závodech KVPA, Aktivita 160 a v bìžném CW
klábosivém spojení jsem nemìl ani jednou potøebu na
knoflíèek IF shift sáhnout. Musím se ale pøiznat, že jsem
nesebral odvahu poslouchat na holý TCVR a poslech
jsem si usnadnil pøipojením aktivních poèítaèových bed-
nièek se sluchátkovým konektorem firmy GENIUS SP-
G10 za 399 korun, se zabudovanými tøemi horními pro-

pustmi pro SSB a jedním nebo dvìma LC obvody pro
CW, bez kterých by se tak pohodovì KVPA ani Aktivita
160 odjet nedala; ani SSB vyprávìní na 80 m by se na
interní reproduktor dlouhodobì poslouchat nedalo.
Pokud ale ve spodním šuplíku nemáme nìjakou horní
propust na SSB a jeden LC obvod pro CW a
posloucháme jen na holý TCVR, pak nám IF Shift
pomùže vyøešit mnohé situace, tøeba s nevhodnými
sluchátky, option reproduktorem, ubruèenými modu-
lacemi nebo rušením.

Country Radio 1062 kHz

V [3] jsem se již zmínil o velké výhodì mého QTH, kde
se u nìkterých antén, by� vyladìných na pásmo 80 m,
pohybuje signál Country Radia 1062 kHz kolem 59+100
dB. To umožòuje snadné zkoušení pøijímaèù. Signálu
Country Radiu odolaly zatím jen IC-756PRO2 a IC-728.
IC-718, IC-706, IC-775DSP neobstály, IC-7400 obstála
jen èásteènì. IC-703, urèená pro mobilní provoz, má
mnohem víc vyštvané zesílení, aby zvládla slabé signály
z rùzných mobilních antén. Je tedy jasné, že v mém QTH
hraje Country Radio od 1,8 do 50 MHz. Pøi zapnutí
atenuátoru 20 dB se dokonce situace ještì zhorší -
atenuátor se pravdìpodobnì zapíná diodami. U jiných
TCVRù se vše vyøeší zapnutím automatického tuneru.
Ten ale v IC-703 buï není pøi pøíjmu zapojen, nebo má
charakter dolní propusti a tak nám problém nevyøeší.
Schéma k IC-703 jsem nedostal, nejsem tedy schopen
uvedené problémy posoudit. Pøípadné potíže tedy
vyøešíme buï dvìma ladìnými obvody na pracovním
kmitoètu, které vøadíme mezi anténu a TCVR pøi pøíjmu,
nebo trvale zapnutým sériovým odlaïovaèem. Celý
problém pøestává být akutní v okruhu asi 500 m kolem
mého QTH, kdy úroveò signálu Country Radia klesne na
neškodnou hodnotu. Proè síla pole klesá i smìrem
k vysílaèi a proè je nejvíce ozáøeno pomìrnì malé okolí
mého QTH nevím.

Samozøejmì pokud nebudu TCVRu vnucovat
Windomku s jednodrátovým napájeèem délky 20 m,
smìrovanou na Country Radio a s pøizpùsobením na 80
m v podobì L èlánku charakteru dolní propusti, ale pøi-
pnu k rádiu aspoò dipól nebo ještì lépe uzavøenou
smyèkovou anténu, je po problému.

A na pravou míru uveïme i další shora uvedená
tvrzení. To, že IC-728 je Country Radiu naprosto odolná
a IC-775DSP je u konce s dechem není zpùsobeno tím,
že by jeden TCVR byl odolný a druhý ne. Staèí se podí-
vat na vstupní obvody IC-728, kde je výrazná horní pro-
pust, která støední a dlouhé vlny silnì potlaèí. U IC-
775DSP ale výrobce dbal na zachování citlivosti až do 30
kHz a tak støední vlny jsou potlaèeny jen mírnì a na
dlouhých vlnách smìrem k nižším kmitoètùm citlivost
opìt roste. Proto bývá u TCVRù spojka mezi anténou a
pøijímaèem, urèená k pøipojení rùzných propustí a
odlaïovaèù. U IC-703 žádná spojka není a pokud k ní
budeme pøipojovat jen pøedepsané mobilní antény nebo
antény symetrické a pokud možno jednopásmové, pøí-
padnì dolaïované obvody charakteru horní propusti,
zjistíme, že IC-703 má až až nejen citlivosti, ale porov-
natelná s jinými TCVRy je i odolnost. Pokud pominu, že
zkoušená IC-703 má jen jeden filtr FL65 2,3 kHz a jeden
option filtr FL53A 250 Hz, kdežto asi šestkrát dražší IC-
775DSP má plnohodnotných mf filtrù 12, poslouchají
v bìžných podmínkách obì rádia stejnì dobøe s tím, že
IC-703 se spokojí pøi pøíjmu s kouskem drátku, na který
IC-775DSP nevydá témìø ani hlásek. Za dobu 14 dnù
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jsem za bìžných pøíjmových podmínek nenalezl signál,
který by byl na IC-775DSP èitelný a na IC-703 neèitelný.

DSP

Nejdøíve jsem si nf DSP v IC-703 nevšímal, nebo� tøeba
u IC-756PRO2 z pohledu telegrafisty vím, že o co Noise
Reduction zlepší pomìr S/N, o to zhorší èitelnost. Na KV
není tedy NR pro CW pøíliš použitelná. Na VKV jsou ale
pomìry trochu jiné a od VKV amatérù jsem se dozvìdìl,
že jim NR výraznì pomáhá i na CW.

Když Ruda OK1DKR prolaïoval IC-703, upozornil
mì, že NR je u IC-703 výraznì dokonalejší, než u jeho
IC-746. Existenci DSP v IC-703 jsem proto vzal na
vìdomí a musím konstatovat, že jak NR, tak automatický
Notch Filtr se kvalitou blíží IC-756PRO2. U IC-703 je
optimální poloha NR na mé ucho è.3.

I když DSP technice nerozumím, jsem pøesvìdèen, že
pokud by se výrobci podaøilo do DSP implantovat ještì
jednu horní propust 300 Hz pro CW i SSB, jednu dolní
propust 1500 Hz pro CW a pøípadnì Audio Peak Filtr,
který i v IC-775DSP nemá cenu více jak 50 korun, bylo
by z IC-703 opìt jiné rádio, do kterého by bylo možné
zapíchnout bìžná HiFi sluchátka bez jakýchkoliv option
škatulek. To samozøejmì neplatí jen pro IC-703, ale pro
drtivou vìtšinu ostatních jak levných, tak drahých
TCVRù.

Na druhé stranì je nutné chápat pøedchozí vcelku
pochvalné øádky tak, že v extrémních podmínkách
zùstává jakýkoliv klasický TCVR s IF Shiftem, tedy jen
s jedním hlavním mf filtrem v signálové cestì, by�
s pozlaceným nf DSP, jen jakousi lepší krystalkou. 

Praktický provoz

Na IC-703 jsem odjel KVPA a CW aktivitu 160 ke své
plné spokojenosti. Až na jeden èi dva pøípady jsem
nepotøeboval zapnout CW filtr nebo zahýbat knoflíkem IF
Shift.

Zatímco v KVPA jsou stanice rovnomìrnì rozloženy
od 3520 do 3560 kHz a vìtšinou v pøibližnì stejných
silách, na 160 m jsou stanice stlaèeny v nìkolika
shlucích a ve velmi rozdílných silách. Pro IC-703 je tedy
aktivita 160 podstatnì vìtším oøíškem, mírné parazitní
pøíjmy a rùzné kombinaèní kmitoèty, nìkdy nezávislé na
ladìní, se pøece jen objevily. Nikdy však neznemožnily
poslech slabé stanice. Na 160 m byla jen jedna stanice
v síle nad 599+60 dB, žádné problémy se s tímto
signálem neprojevily.

Pøi jednom filtru FL65 v IC-703 se musíme smíøit
s tím, že i v místním závodì vždy slyšíme 3 až 4 stanice
v plné síle najednou, silné stanice jsou 300 až 500 Hz i
na druhé stranì záznìje. Velká šíøka pásma na jednu
stranu zvyšuje naší operativnost a na druhou stranu
otravuje. A tak lenost jako vždy vítìzí, vítìzí tedy i TCVR
s PBT, kterým si omezíme šíøku pásma na 1 až 1,5 kHz,

to znamená, že slyšíme žádanou stanici a pro zajištìní
pøehledu jen slabì stanice na krajích køivky propustnos-
ti. Je to pøíjemné, ale operativnost a šance na úspìch
v závodech je menší.

U SSB provozu nejsem schopen udržet ruèní mikro-
fon HM-103 pøed ústy tak jak je potøeba a tak kvalita
modulace mojí vinou kolísá. Nejbližší stanice OK1ZZ je
u mne pøi poslechu na LW 34 m odstínìný pìti-
vchodovým panelákem silou 59+50 dB a na novì
upraveného loopa 172 m, kde stínìní železobetonem
není, silou 59+90 dB. Poslech 5 až 20 kHz od kmitoètu
je jak u IC-703, tak u IC-775DSP stejný. Pøi 59+90 dB je
tedy slyšet daleko široko spektrum SSB signálu, ale ani
u jednoho TCVRu nedochází k nìjakému zahlcování
nebo parazitním pøíjmùm. U IC-703 je ale pøi 59+90 dB
mimo kmitoèet slabì slyšet èistá a nezkreslená modu-
lace protistanice, nezávislá na naladìném kmitoètu.

V [1] najdeme na obrázku mírný pøekmit u první teèky.
Klapnutí pøi prvém zaklíèování je skuteènì slyšet nìkolik
kHz kolem kmitoètu. Je pøitom jedno, zda máme zapnuté
BK v poloze ON nebo FULL. Zøejmì klapnutí pøi prvním
zaklíèování bude tradièním poznávacím znamením, že
máme v blízkém okolí IC-703. Vlastní znaèky pøi pøísném
posouzení uchem mají dobìhy ošklivìjší než nábìhy.
Znaèky se na ucho podobají znaèkám z IC-706, ale pøece
jen nejsou tak agresivní. Mít v blízkém okolí telegrafující
IC-706 je malé neštìstí, u IC-703 až na nábìh první
znaèky je vše v poøádku. CW znaèky u IC-703 jsou tedy
prakticky standardní podle normy, jako by se IC-703
chtìla za každou cenu opièit po drahých velkých
TCVRech. U podobného QRP TCVRu FT-817 jsou CW
znaèky sice mimo normu, ale na poslech mnohem hezèí
a lze bez nadsázky øíci, že vyvolávají pocit euforie.

Audio

IC-703 má výstupní audio výkon 1 W, v úsporném
režimu jen 0,5 W. Vnitøní reproduktor má na ucho dobré,
i když pro mì nezvyklé audio, je dostateènì citlivý a
s malým výkonem se plnì spokojí. Pøíjemnì pøekvapí
výraznì malé zkreslení interního reproduktorku. Horší je
to s externím reproduktorem, který musíme volit
s vysokou citlivostí, jinak zesilovaè externí repro pøi
vyšší hlasitosti neutáhne a dochází ke zkreslení. Výbìr je
malý a asi vyhoví jen ètyøohmový TESLA ARO 464 s
citlivostí 90 dB, který asi za 80 korun prodávala TIPA
Opava jako uzavøený autoreproduktor v ozvuènici asi 145
x 145 x 80 mm pod oznaèením REPRO 3. Poslech je
s ním citelnì vìrnìjší. Ještì o trochu srozumitelnìjší a
jemnìjší poslech jsem zaznamenal na již zmínìné levné
aktivní PC škatulky SP-G10, ovšem díky horním SSB
propustím. Interní reproduktor má na moje ucho cosi
znepokojujícího. Proto jsem ještì mikrofonem HM-3
(100 Hz až 5 kHz/1 dB) z Dexonu Ostrava zmìøil kmitoè-
tovou charakteristiku pøes celý TCVR - viz obr. 1.

Obr. 1. Pohled na audio interního reproduktorku IC 703 v módu
CW a LSB. Charakteristiky odhalují záhadu znepokojivého poslechu
na interní reproduktor: Jde o volbu pøíliš nízké rezonance 600 Hz,
(možná to byl zámìr výrobce), díru na 800 Hz a celkovì zvlnìnìjší
charakteristiku s nedostatkem vysokých kmitoètù (i to mùže být u
TCVRu s IF Shiftem zámìr výrobce). Spodní obrázek ukazuje, proè
má externí reproduktor Tesla ARO 464 v ozvuènici s názvem Repro
3 z TIPA Opava vìrnìjší poslech.

Závìr

IC703 jsem nijak nešetøil, pøesto je zøejmé, že mùže
v hamshacku pro ménì nároèný provoz dobøe sloužit i
jako jediný hlavní, by� QRP TCVR.

Transceiver zapùjèila pro test firma HCS komunikaèní
systémy s.r.o., Na Šabatce 4, 143 00 Praha 4, která je
autorizovaným prodejcem ICOM pro ÈR. Tel. 777 144
300, e-mail ok1vum@kufr.cz, www.hcsradio.cz.
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Prodám kompaktní duralový støedový díl pro
montáž drátové KV smìrovky typu „Spider bine“
a sklolaminátové trubky. Cena dohodou. Tel.:
286 891 541.
Prodám duralové ráhno s pøipevnìnými sklo-
laminátovými držáky prvkù vè. mìdìného záøièe a
komplet materiálu ke konstrukci 6-prvkové
kubické smìrovky pro 144 MHz s obojí polariza-
cí. Cena dohodou. Tel.: 286 891 541.
Prodám rx R-311, R-312, RM31a, SX-42 (neú-
plný-nefunkèní), BC312M (1-18MHz, USA r.
1942), tank. rdst. R-113, rx K-12, elky GU43b

(levnì), vše dohodou. Tel.: 284 892 304, mob.
604 187 139.
Prodám velmi levnì TRX minizet 3,5 a 14
MHz vè. zdroje. Dále prodám elky EF22, ECH21,
EBL21, UCH21, UBL21, EM4N, AZ1, LS50,
STV100, LD2, EL34, 6P45C, 6L50, elky øady
EF11“. Telefon 567 313 039.
Koupím sí�ový zdroj a elky DF97, DF668 do
RX-R5; ladící pøevod z RX-R 1155 a stolní RX pro
VKV/UKV (i stolní skener) v FB stavu. Miroslav
Øíšský, Dolnokubínská 1444, 393 01  Pelhøimov.
Tel.: po 19. hod. 565 333 221.
Prodám nové elky do RXRFT 2025, R105 +
zesilovaè, CB Allamat 295 + pøíslušenství, nový
CB RX MINI, TRX Boubín80, RX-EKD 300

s náhradními díly vèetnì manuálu a schémat.
Miroslav Øíšský, Dolnokubínská 1444, 393 01
Pelhøimov. Tel. po 19. hod.: 565 333 221,
Prodám milivoltmetr TESLA BM494 10 Hz - 1
MHz, 3 mV-300 V vèetnì napájecího kabelu a
mìøící šòùry. Cena 900 Kè. Tel.: 721 128 109.
Prodám RX PIONÝR „S“, 80 M, 12 V, výr.
Radiotechnika Teplice za 350,- Kè + pošt. Tel.:
737 950 464 po 19. hod.
Prodám vìtší poèet nových telefonních
pøístrojù v bílé barvì ve standardním provedení a
reproskøínìk ARS1000 (vybavení repro, trafo 100
V, a regulátor) o rozmìrech 245x145x95 jako
stolní i na stìnu. Vhodné i jako repro pro TCVR -
po úpravì. Dále digit. mìøící pøístroj METEX

3800 a elky  PL500,-504, PY88, PCL84,-85,-
806,-86, PCF802, PCH200. Telefon 519 372 467
po 18.00 hod.
Prodám KV RX all amaters bands YAESU FRG
-7700 modes AM, SSB (usb, lsb), CW, FM,
osazen pamì�. jednotkou (výbava navíc). Aktivní
antena jako pøisl., úplná prùvodní dokumentace -
perfektní stav - první majitel. Licit. cena 16.000,-.
Tel.: 222 581 993, e-mail jzdesign@cmail.cz.
Prodám turbínu z voj. zaøízení pro chlazení PA,
mot. 220 V/2800 ot/31 W. Celý blok je z duralu,
rozm. 150x170x180 mm. Cena 350 Kè. Tel.: 607
727 668.

Soukromá inzerce
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Mám koncesi od roku 1956. Za ta dlouhá léta jsem si jen
po prvních pìt let mohl postavit jakoukoli anténu, na
kterou bych si vzpomnìl, a po tøi roky jen nìkteré z nich.
Když jsem dostal svou první koncesi, žil jsem na rodin-
né farmì. Mìla jen asi 2 ha, ale staèilo by to i na tøi-
stametrový drát, kdybych po nìm toužil. Zùstal jsem
nakonec u 41 metrù dlouhé Windomky. O nìco pozdìji
jsem žil v Holandsku. Omezení pro antény tam více
odpovídala zdravému rozumu a mohl jsem tam používat
pestrou paletu antén.

Nicménì vìtšinu èasu mé amatérské kariéry jsem
bydlel v èinžovním domì nebo v souèasném prostøedí,
kde se projevuje averze sousedù k anténám. Vìtšinu
toho èasu jsem vysílal a byl jsem docela aktivní. Získal
jsem kdejaký diplom, po kterém jsem zatoužil, umis�oval

jsem se dobøe v závodech. A to všechno jsem dìlal
s kompromisními drátovými anténami.

Co je to kompromisní anténa?

Je to jakákoli anténa, odlišná od vašich snù. Taková,
která není tak dlouhá, jak chcete, nebo není tak smìrová
nebo tak vysoká, prostì není „nej“. Ale i taková anténa
mùže stále fungovat, témìø každou anténu lze optimali-
zovat. Vašemu signálu bude možná pár dB chybìt, ale
budete stále ještì slyšet. Není to nakonec lepší než žádná
anténa?

Jak tedy vybírat kompromisní anténu? Velice peèlivì!
Mìli byste brát v úvahu nìkolik vìcí: Jaká omezení jsou
s vašim domem nebo pozemkem spojena? Jak nadìjné
je natažení venkovní antény? Jaké stavby nebo kon-
strukce by mohly sloužit jako upevòovací body pro

anténu? Takových otázek mùže být mnoho, ale uvedené
vám aspoò naznaèí smìr øešení.

Rozhodování

V této chvíli by mìla být jedna vìc naprosto jasná: Vaše
kompromisní anténa bude jedineèná, ušitá na míru vaší
stanici a konkrétní okolní situaci. Jakýkoli ústupek bude
znamenat už jen další kompromis. Mùžete najít spousty
zajímavých návrhù antén na Internetu, v anténních
pøíruèkách a prohrabáním dalších odkazù [1]. Jedna vìc
ovšem tyto návrhy navzájem odlišuje - všechny totiž fun-
govaly svému konstruktérovi ... v jeho konkrétním domì
s jeho konkrétním okolím. Pravdìpodobnì bydlel
v úplnì odlišném prostøedí než vy. Pokud si vyberete ke
stavbì jeho anténu bez respektování tìchto faktorù nebo
pokud se vám nepodaøí pochopit, jak ta anténa pracuje,
budete neš�astní.

Za pøeètení nic nedáte, tak do toho. Antény respektují
stejné základní principy a fyzikální zákony už 100 let.
Existuje velice málo nových poznatkù. Uète se základùm
a modifikujte stávající provedení. Nebojte se experimen-
tovat. Kdybych se kdysi bál, odsoudil bych se k pøe-
vadìèùm nebo bych už pøed 30 léty z éteru zmizel. Máte
na to - mìl jsem na to i já a skuteènì si nemyslím, že
bych byl nìco zvláštního.

Moje anténa je kompromis - a funguje!
B. Muscolino, W6TOY, podle QST 4/2003 pøeložil Václav Kohn, OK1VRF, vkohn@iol.cz

V roce 1996 jsem uskuteènil nejvìtší životní krok - koupil jsem dùm. Ne dùm ledajaký, nemyslete
si, ale dost velký, s vysokými stromy a velkou zahradou. Potøetí v mé amatérské historii jsem si
myslel, že budu moci mít venkovní anténu. Pro natažení antény to bylo perfektní místo - dokud jsem
nenarazil na sdružení majitelù domù.

Umìlá zátìž témìø
zdarma!

Jan Bílek, OK1TIC, ok1tic@sh.cvut.cz

Dlouho jsem pøemýšlel, jak snadno a efektivnì
v domácích podmínkách realizovat umìlou
zátìž. Stávající konstrukce z nìkolika (èasto i
desítek) paralelnì øazených výkonových odporù
se mi zdály zbyteènì složité. Hledal jsem proto
jiné cesty. Inspirací v mém hledání mi byly
„èipové“, profesionálnì vyrábìné zakonèovací
odpory. Chtìl bych se s Vámi proto podìlit o
nápad, který výraznì zjednoduší amatérskou
výrobu umìlých zátìží pro výkony øádovì stovek
wattù a pro kmitoèty až do pásma 145 MHz.

Konstrukce

Myslím, že celý nápad zcela zøejmì objasní obrázky.
První verzi mé umìlé zátìže mùžete vidìt na obr. 1. Zátìž je
vytvoøena ze dvou snadno dostupných cermetových
odporových trimrù o nominální hodnotì 100 Ω. U
každého trimru (jsou použity trimry „na ležato“) odstraníme
jeho jezdec spolu s osièkou. Tak se nám uvolní otvor
uprostøed keramického fundamentu, za který trimr
šroubem s pérovou podložkou pøipevníme kchladièi.
Odporová vrstva trimru pøitom smìøuje smìrem k chladièi.
Pro galvanické oddìlení odporové vrstvy od chladièe
použijeme slídové podložky, které se používají pod

výkonové tranzistory. Vše musí být peèlivì promazáno
teplovodivou pastou - obì strany slídové destièky i šroub,
protože i ten odvádí velkou èást tepla. Mezi otvorem
v chladièi a šroubem musí být pokud možno co nejmenší
vùle, aby odvod tepla byl co nejúèinnìjší (nejlepší by bylo
v chladièi vyøíznout závit a šroub zašroubovat pøímo do
chladièe). V místech, kde jsou umístìny vývody trimrù -
kovové nožièky, vyhloubíme vchladièi vrtákem jamky.
Zabráníme tak pøípadnému kontaktu mezi vývody a
chladièem (èásteènì v tom brání i slídová podložka).
Chladiè by mìl být co nejrobustnìjší a mìl by být kladen
velký dùraz na dobrý odvod tepla z trimru.

Druhá verze umìlé zátìže využívá ètyø cermetových
trimrù. Konstrukce je vidìt na obr. 2. Pro realizaci této
zátìže použijeme trimry s nominální hodnotou 220 Ω.
Pravidla pro montáž jsou stejné jako u pøedchozí verze.

Parametry

Verze první (se dvìma trimry) pokryje celé krátkovlnné
pásmo s PSV pod 1,2. V pásmu 145 MHz je situace trošku
horší. Namìøil jsem PSV 1,3 až 1,4. I tak si ale myslím, že
pro úèely umìlé antény plnì dostaèuje. V pøípadì jejího
použití v nìjaké mìøící aparatuøe bude situace samozøejmì
jiná. Tato verze snese nepøetržité zatížení výkonem 100 W,
chladiè musí být ale samozøejmì dostateènì veliký - já
použil cca 10x10 cm. Odhaduji, že by tato varianta snesla
trvale i 150 W a krátkodobì pak i výkon až 200 W. To jsem
ale nemìl možnost zkoušet. Je tedy možno zhruba øíci, že
jeden trimr = 75-100 W - pøi dodržení správné konstrukce
s ohledem na odvod tepla.

Verze druhá pokryje krátkovlnné pásmo s PSV pod 1,3.
V pásmu 145 MHz je PSV již dost vysoké. Vzrùstá totiž
vstupní kapacita celé zátìže, která je zpùsobena tìsnou
blízkostí chladièe u odporové vrstvy. Lze oèekávat trvalou
zatížitelnost výkonem cca 300 W (nezkoušel jsem).

Závìrem

Nastínil jsem dvì - mnou odzkoušené - varianty umìlé
zátìže z cermetových trimrù. Je zcela jasné, že v tomto
smìru je možné s odporovými trimry bohatì experimen-
tovat. To už je ale na každém z Vás. Snad bych chtìl øíci,
že pro pásmo 145 MHz zvyšování poètu paralelnì spo-
jených trimrù za úèelem zvýšení výkonové zatižitelnosti
není správná cesta. Lepší by bylo vyrobit dìliè výkonu se
tøemi, ètyømi nebo i více výstupními vìtvemi a každou
tuto vìtev zakonèit jednou zátìží - tøeba odpovídající mé
první variantì. Takto by se dalo docílit zatížitelnosti
témìø 1 kW i v pásmu 145 MHz. 

<3625>ü

Anténa Spider Beam
konstrukèní manuál v èeštinì

Autor antény Spider Beam, Con, DF4SA, dal
k dispozici kompletní konstrukèní manuál
pro pøeložení do èeštiny. Manuál obsahuje
podrobný návod na sestavení antény z dílù,
které jsou obsaženy ve stavebnici dodávané
Conem. Popis je velmi detailní a názorný a
obsahuje i technické náèrty a fotografie pod-
statných dílù, takže jej lze využít i jako kon-
strukèní návod pro stavbu antény z materi-
álu a dílù, získaných podle konkrétních
možností individuálnì.

Celý manuál v èeštinì je ve formátu .pdf
pro Acrobat Reader (lze stáhnout volnì na
webu), má 24 stránek a zájemci si o nìj
mohou požádat e-mailem (èesky) na adrese
spiderbeam@radioamater.cz.

<3618>ü
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Proè fungují moje antény (pro mì) tak dobøe? Možná
mám štìstí. Možná rádiové vlny milují a respektují
experimentátory. Rád bych vìøil, že jsem se nauèil pár
vìcí o drátových anténách napájených na konci. Prvních
pár antén jsem postavil, aniž bych používal zemní sys-
tém. Tenkrát jsem toho moc nevìdìl. Myslel jsem si, že
výraz „zem“ znamená jen hlínu venku v záhonech.

Vysokofrekvenèní zem

O anténních protiváhách a zemi jsem se pøiuèil
v Holandsku - vdìèím za to trapovanému vertikálu.
Vertikál bez patøièné protiváhy je jedna z nejlepších a
nejdokonalejších umìlých zátìží, jakou mùžete najít. Od
inženýra, který se vracel zpátky do Státù po skonèení
svého pobytu v Holandsku, jsem koupil trapovaný ver-
tikál. Instaloval jsem jej na dvorku na krátkou, asi
dvoumetrovou tyè. Myslel jsem si, že když platím daò
související s udržováním úrovnì hladiny spodní vody,
nebude dobrá protiváha problém.

Jak jsem se mýlil! Anténa ukazovala PSV 1:1
v rozmezí od ménì než 14 MHz až pøes 30 MHz. DX
rekord zaznamenaly televizory v domech široko daleko.
Mírnì øeèeno, mìl jsem problém. Mìl jsem v Holandsku
pobýt tøi roky. Musel jsem tedy tuto anténu pøimìt pra-
covat správnì, nebo si najít jiné hobby.

Jiný koníèek mi souzen nebyl, ale tím tajemstvím,
které pøinutilo anténu fungovat, byl øádný zemní systém.
Po pøipojení ètyø radiálù k základnì antény mìlo náhle
všechno smysl, právì tak jako ty køivky v anténáøských
knihách. Celý ten zázrak zpùsobilo asi 20 m rozpáraného
kabelu.

Tenhle vertikál jsem používal jako svou jedinou
anténu asi 18 mìsícù. Získal jsem s ní WAS, WAC a
DXCC. Pak jsem pøešel na pìtipásmový vertikál, který
jsem instaloval na komínì. Dal jsem si záležet, abych i
tam umístil radiály. A dílo se opìt podaøilo.

Když jsem se vrátil domù s novì získanou zkušeností
s protiváhou, zaøadil jsem ji mezi užiteèné recepty.
Nouzová anténa v matèinì bytì byla doplnìna sadou
ètvrtvlnných radiálù pod koberec. Zlepšený výkon stál za
to. Skuteènì jsem s mojí novì upravenou anténou dìlal
Anglii na 80 m CW s QRP transceiverem Heathkit HW-8
a 3 W.

Dráty napájené na konci fungují

Oblíbil jsem si drátové antény napájené na konci.
Myslím, že po 25 letech mohu s jistotou prohlásit, že pro
mì vykonaly své. Udìlal jsem témìø vše, co jsem slyšel.
Odmìnily mì nìkolika diplomy. Tak proè tolik lidí øíká,
že nefungují? Mám za to, že je to proto, že neodhalili
jejich tajemství. Použijte tuner nebo transmatch, který si

s drátem napájeným na konci
poradí. Použijte dobrou vf zem
(není to vždycky jednoduché -
nahlédnìte do literatury, najdete
tam tipy), ale ze všeho nejvíc
buïte trpìliví.

Získal jsem dva diplomy a
velmi pìkné skóre v QRP kate-
gorii. Ale nebylo to všechno
najednou. Vìnoval jsem tomu
èas a byl jsem schopen
pøekonat smìrovost vlastní
nerezonující anténì. Umìl jsem
si poèkat na stanici, kterou
jsem chtìl udìlat, i když to zna-
menalo èekat do pøíštího roku.

Venkovní versus vnitøní

Venkovní antény jsou lepší než pokojové. Protože vìtši-
na z nás nemusí bydlet pod kupolí radaru, doporuèuji
pokojové antény jen pro pøechodné situace. Používal
jsem je s pøekvapivì dobrými výsledky, ale nemohl bych
je doporuèit pro trvalé použití. S trochou dùvtipu lze
témìø vždycky udìlat venkovní anténu, která vám vyhoví.

V roce 1976 jsem se pøestìhoval do bytu v jižní
Kalifornii. Domácí byla manželkou radioamatéra. Myslel
jsem si, že moje anténní problémy jsou z vìtší èásti
vyøešeny. Jak jsem se mýlil! Zeptal jsem se, jestli bych
mohl natáhnout drátovou anténu na støechu. „Ne,
poškodíte majetek a vlezete sousedùm do televize.“
Nabízel jsem pojištìní budovy proti poškození a sliboval
dodržovat hodiny bez vysílání všem televizním
stìžovatelùm. Odpovìï stále znìla ne!

Stejnì jsem venkovní anténu natáhl. Pro jistotu to
nebylo „na støechu“ - bylo to pod okapem budovy - ale
byla venku. Byla krátká (asi 14 m), ale vysílala dobøe na
40, 20 a 15 metrech. Udìlal jsem s ní øadu neza-
pomenutelných spojení. Byla to ideální anténa? Nebyla.
Vyzaøovala v požadovaném smìru? Ne. Dostala mì do
éteru? Ano! Byla to kompromisní náhražková anténa?
Samozøejmì.

Pokojové antény

Používal jsem vnitøní provizorní antény, vìtšinou v do-
èasných útoèištích, ale párkrát jako témìø trvalé, pokus-
né. V roce 1975 jsem se vrátil do Marylandu na vánoèní
dovolenou. Vzal jsem sebou Kenwood TS-520. Strávil
jsem pár dní posloucháním a pak jsem zatoužil vysílat.
Našel jsem asi 6 m drátu o prùmìru cca 1,5 mm, položil
jej na podlahu ložnice a probíral jsem na 80 a 40
metrech východní pobøeží shora dolù. Byt byl ve druhém

patøe tøípatrové budovy. Vrátil jsem se do Kalifornie
š�astný.

Nedoporuèuji vnitøní použití libovolné antény kromì
doèasné, experimentální povahy. Chápu, že pokojovou
anténu s úspìchem používá øada amatérù jako primární
anténu. Je to jeden z kompromisù, který bych já nezvo-
lil. Antény jsou venkovní stvoøení, jsou mnohem š�ast-
nìjší, když mohou žít tak, jak jim velí pøirozenost. Navíc,
pokojové antény mohou pøedstavovat vìtší riziko vf
záøení, protože operátor je èasto blízko.

Zavìšení antény

V posledních 25 letech jsem mìl dvì velice úspìšné
kompromisní venkovní antény. První jsem mìl o dovo-
lené v matèinì bytì v Silver Spring v Marylandu [2].
Èlánek se dost vìnoval rychlým a jednoduchým zpù-
sobùm natažení antény házením, „vystøelením“ vodièe -
aby toto mé snažení bylo pro sousedy pokud možno co
nejménì nápadné. Využil jsem zkušenosti z mého
prvního zamìstnání, souvisejícího s konstrukcí torpéd a
navrhl jsem jednoduchou cívku, která nesla anténní drát.
Byla zhotovena tak, aby se drát uvolòoval podle tahu
praku. Tuto konstrukci jsem používal, kdykoli jsem pøijel
domù na návštìvu. A pak v roce 1994, když jsem se
pøestìhoval zpátky nastálo, to byl základ mé hlavní
antény.

U takových kompromisních antén mùže být pro vás
dùležitý tøeba i nenápadný postup instalování - abyste pøi
této proceduøe nebyli dlouho a pøíliš vidìt. Problém jsem
byl schopen vyøešit použitím praku a cívky s anténním
vodièem. Prak používám pro zavìšování antén od roku
1982. Koupil jsem jej tenkrát levnì v K-Martu. Vhodnou
volbou rybáøských závažíèek mohu ovládat, kam se tre-
fím. Úspìch téhle metody závisí na praku. Prak mi
umožòuje dostat se na vysoké stromy bez rizika  a nená-
padnì. K èemu je vám nenápadná „partyzánská“ anténa,
když sousedé pozorují, jak pøi její instalaci šplháte po
stromech?

Obr. 1 ukazuje moji vrhací soupravu. Existují rùzné
odpalovací systémy vyrobené z prakù, které lze použít
pohodlnì a jednoduše. Vybírejte peèlivì a sledujte, zda
se hodí k tomu, co potøebujete. Problém s rychlým
zavìšením antény jsem tak vyøešil použitím praku buï
s rybáøským vlascem, na který je uchycen vlastní drát,
nebo pøímo se samotným drátem.

Anténa mìla své mouchy. Byla z drátu o prùmìru 0,4
mm, odmotaného z cívky elektromagnetu. Drát se každé
tøi týdny pøetrhl. Pøi dvoutýdenní dovolené to nevadilo,
ale pro trvalé použití to nebylo. Anténa byla bez izolátorù.
Používal jsem jen bužírku na odizolování drátu pøi prù-
chodu okenním rámem. Spoléhal jsem na pøízeò
laskavého stromu na druhém konci. Buï jak buï, bylo to
jen 12 metrù, ale fungovalo to dobøe.

V roce 1996 jsem koupil svùj souèasný dùm.
Uvažoval jsem o anténách a zùstal jsem zatím u drátu
napájeného na konci. Použil jsem vodiè, který mìl už své
za sebou - byla to jeho tøetí aplikace; byl dlouhý jen asi
46 m a klikatil se z okna v pøízemí na vìtev spøáteleného
stromu a pak pøes dvùr na další strom. Drát jsem jednou
vymìnil, protože jsem chtìl anténu delší, podruhé pak
proto, že se drát pøetrhl. Celková investice pøedstavovala
14 dolarù za 150 m elektroinstalaèního drátu prùmìr 1,6
mm. S tímhle provedením antény jsem získal WAS a
DXCC.

Obì uvedené antény nemìly žádné napájecí vedení.
Byly napájeny pøímo z výstupu tuneru. Vyzkoušel jsem

Obr. 1. Vrhaè antény. Skládá se z praku, levného rybáøského navijáku a døevìné tyèky. Naviják
uchytíme k tyèce hadicovými sponami. Dráhu letu ovlivòujeme volbou vhodného rybáøského
závažíèka.

Obr. 2. Dvì døevìné lišty zapadají do spodní drážky okna. Na
dosedacích plochách jsou potaženy tìsnící pìnou. Drát je sevøen
mezi nì a celá sestava je pøitisknuta spodní èástí okna. K utìsnìní
pøípadných spár jsou použity další pruhy tìsnící pásky. Místo
jednoduchého drátu lze použít koaxiální kabel, pokud v latích
vyhloubíme v dosedacích plochách vhodný žlábek.
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kdejaký známý tuner, od malých a levných po velké a
drahé. Všechny pracovaly stejnì dobøe.

Jak dostat vf ven

Jakmile se rozhodnete, jakou anténu budete instalovat a
jak ji natáhnete, musíte se s ní dostat z domu. Mùžete
vyvrtat díru stìnou, ale pokud nechcete devastovat zdi
nebo když žijete v nájemním bytì, pravdìpodobnì budete
hledat jinou cestu. Prùchod vodièe oknem (u oken
vysouvajících se v rámu svisle) jsem øešil dvìma zpùso-
by.

V nájemním domì jsem protáhl anténu kovovým
okenním rámem. Použil jsem jen krátkou izolaèní bužírku
navleèenou na drát. Okno se prostì zavøelo a skøíplo drát.
Fungovalo to pøi 100 i pøi 5 W. Ale to se jednalo o anténu
zhotovenou jen pro doèasný portejbl. Mìla se používat
jen o dovolené.

Pozdìji, když jsem se pøestìhoval do souèasného
domu, jsem se stále nemohl smíøit s pøedstavou
poškození zdí. Zhlédl jsem se v myšlence skøípnout drát
v okenním rámu, ale to by mohlo poškodit opìt rám.
Podle obr. 2  jsem tedy vzal dvì døevìné latì asi 2,5x5
cm a uøízl je tak, aby délkou pasovaly do okna. Strany,
které mìly pøijít k sobì, jsem potáhl páskou z pìnové
gumy a drát jsem protáhl tímto sendvièem ven. Tento
zpùsob je použitelný i pro koaxiální kabel, jen prostì do
latí zahloubíme v místì prùchodu kabelu sendvièem
dostateèný žlábek. Tenké tìsnìní z pìnové gumy do
mrazáku zakryje pøípadné spáry.

Závìr

Zaènìte tím, že se sami sebe zeptáte, jakou anténu máte
v úmyslu udìlat. Je to prosté, mìla by vyzaøovat a pøijí-
mat co možná nejúèinnìji. Øešení této rovnice se zkom-
plikuje, musíte-li brát v úvahu faktor prostøedí, vaše
finanèní možnosti a majitele nebo sdružení vlastníkù.

Jelikož vìtšina z nás už nežije na rodinné farmì,
nemùžeme si dovolit míle dlouhé drátovky. Øada z nás si
nemùže dovolit stožár a smìrovku, i když by to tøeba
místní pøedpisy nebo vlastnické pomìry dovolily. Stojíme
tváøí v tváø problému, jak to udìlat, a to èasto i s použitím
kompromisní antény.

Z celého srdce doporuèuji použití venkovních, na
konci napájených drátù. Dosáhnou pøesnì odtud tam,
bez støíhání. Snadno se pøizpùsobí (tunerem), pokud jim
rozumíte, fungují dobøe - a nestojí skoro nic. Mohou se
instalovat mnoha rùznými zpùsoby. Nìkdo dává pøednost
vertikálùm, ale já jsem si právì rozmyslel, kde natáhnout
vodorovný drát, a „jdu na to.“ Prostì a jasnì, to jsou
kompromisní antény podle mého gusta - zkuste je taky!

[1] Internet nabízí øadu zajímavých odkazù, vèetnì 
w w w . h a r d - c o r e - d x . c o m / n o r d i c d x / a n t e n n a / w i r e / ;
www.dxzone.com/catalog/Technical_Reference/Antennas/Wire/ nebo
služby technických informací ARRL: www.arrl.org/tis/. Užiteèné infor -
mace obsahují i pøíruèky The ARRL Antenna Compendium, Volume
1-7, Wire Antenna Classics a More Wire Antenna Classics a
samozøejmì The ARRL Antenna Book.
[2] B. Muscolino, W6TOY: A Practical Stealth Antenna. QST 6/1995,
58-60
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Vf mìøiè síly pole
J. D. Noakes, VE7NI, podle QST 8/2002 

pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU

Mìøiè síly pole je jednoduchý praktický pøístroj,
který si mùžete sestavit velmi snadno. Pomùže
vám odpovìdìt na vìènì kladenou otázku, zda a
jak vyzaøuje vaše anténa.

Popisovaný pøístroj, který lze snadno realizovat s mini-
málními náklady, nevyžaduje žádné napájení, napø.
z baterií. Poskytne nám jistotu, že z naší antény vychází
nejlepší možný signál.

Když mi bylo 25 let, pracoval jsem jako telekomu-
nikaèní technik a tento pøístroj byl jedním z nej-
užiteènìjších mìøièù pole, které jsem používal; je pøitom
velice jednoduchý. Jeho jediným úkolem je poskytovat
relativní údaje o blízkém vf poli vyzaøovaném z antény
vysílaèe. Když už jsme uskuteènili s anténou základní
testy a stanovili prùbìh PSV, pak další informace a lepší
pøedstavu o úèinnosti vysílaèe a antény nám neposkytne
žádný jiný pøístroj.

Kromì kmitoètù na KV nám mìøiè pole poslouží i na
rozsazích VKV (UKV). Každý amatér vybavený ruèkovým
transceiverem pro pásmo 2 m nebo 70 cm se snaží pro
svou stanici najít nejlepší anténu. Èasto se stává, že
nejste schopni pracovat pøes nìjaký pøevadìè nebo na
direktním kanálu, pøestože nìkdo jiný s podobným
zaøízením nebo i s menším vf výkonem ano. Jak zjistíte,
že vodiè ve vaší pendrekové anténì není pøerušen nebo
že anténa vyzaøuje špatnì? Mìøiè síly pole mùže rychle
odhalit, jak vaše anténa vyzaøuje dobøe (nebo špatnì).
Pro antény yagi nebo quad pøístroj poskytne napø. infor-
mace o pøedozadním pomìru nebo zisku v pøímém

smìru. Umožní sledovat relativní sílu signálu
u vozidlových antén λ/4, λ/2 a 5/8 λ. Výsledky budete
urèitì pøekvapeni.

Ke stavbì pøístroje staèí jen nìkolik souèástek, tøeba i
ze šuplíkových zásob. Nejlepší výsledky dosáhnete
s malými germaniovými nebo Schottkyho diodami,
kovovou krabièkou a citlivým ruèkovým mìøidlem, které
bude vyžadovat pro plnou výchylku jen malý proud.
Hodnoty ostatních souèástek nejsou kritické a dobøe
vyhoví i souèástky blízkých hodnot. Všechny souèástky
lze pøipájet na malý kousek univerzálního tištìného spoje
nebo je lze pospojovat bez použití plošného spoje for-
mou „vrabèího hnízda“. U souèástek ponechejte
v každém pøípadì jen co nejkratší vývody, pozor pouze
na to, abyste pøi pájení nepøehøáli diody. Pokud nemáte
vhodné panelové ruèkové mìøidlo, vyve ïte vývody
prostì na dvì svorky nebo zdíøky na krabièce a pøipojuj-
te k nim vnìjší (tøeba univerzální) ruèkové mìøidlo, které
jako základní vybavení své laboratoøe už asi vlastníte.

Podle zkušeností s používáním tohoto mìøièe v pás-
mech 2 m a 70 cm získáme nejlepší výsledky, pokud
použijeme „pendrekovou“ anténu, která je urèena vždy
pro dané pásmo. Jinak øeèeno, budete-li promìøovat sílu
pole od antény vysílaèe pro 70 cm, použijte na mìøièi
síly pole anténku pro pásmo 70 cm.

Mìøení vždy zaèínejte s použitím malého výkonu
vysílaèe a citlivost mìøièe nastavte nejprve potenciome-
trem blízko minimální hodnotì. Vhodným nastavováním
potenciometru bìhem mìøení si ušetøíte neustálé
vzdalování a pøibližování pøístroje k vysílací anténì.
Citlivost je nejšikovnìjší nastavit potenciometrem tak,
aby výchylka byla mezi 50 a 75 procenty stupnice.
Ladìní antény nebo zmìny ve vysílaném výkonu se pak
projeví jako zøetelnì viditelné zmìny výchylky mìøidla.

Pomocí mìøièe síly pole lze sledovat a vyøešit rùzné
anténní problémy. Lze tøeba zjistit, jak podstatný rozdíl
pøedstavuje zmìna polarizace (z horizontální na vertikál-
ní). Lze také mìøit vyzaøování mobilních vf anténních
systémù. Mùžete se tøeba sami pøesvìdèit, jak urèitá
anténa odpovídá proklamovaným parametrùm.

Vf mìøiè síly pole je velmi praktický pøístroj, který
mùže posloužit vìtšinì amatérù. Lze jej snadno postavit,
je levný a užiteèný. Hodnì zdaru pøi stavbì a dobré vyza-
øování!

Pozn. pøekl.: Citlivìjší varianta detekèního obvodu,
která ovšem vyžaduje bateriové napájení, byla podrobnì
popsána v èlánku M. Doubravy OK2SDJ „Detekèní
sonda“, RA è. 4/2003, str. 17. Tam najdete i spoustu
souvisejících technických informací, rad a tipù.

Zapojení mìøièe síly pole. C1, C2, C3 - 10 k,
D1, D2 - diody 1N34A apod., L1 - vf tlumivka
100 µH, M1 - ruèkové mìøidlo 50 µA, R1 - 68
k, R2 - potenciometr 10 k, C4 - 10 k (není
nutný).

<3626>ü

Klesá vám výkon?
Martin Huml, OK1FUA / OL5Y, huml@radioamater.cz

Pøed èasem jsem si všiml, že indikátor výkonu
mého TRXu IC-756 již neukazuje 100 W, ale o
nìco ménì, zhruba 70-80 W. V první chvíli jsem
si pomyslel, že jde pouze o chybu vestavìného
mìøièe, avšak po zjištìní, že výstupní výkon je
skuteènì menší, zaèal jsem pátrat po pøíèinì.

Po nìkolika mìøeních jsem zjistil, že na napá-
jecích svorkách TRXu je cca 10,5 V. Na výstupu
napájecího spínaného zdroje bylo 13,5 V, tak jak
má být. Úbytek napìtí tedy vznikal na kabelu.
Kabel používám originální ICOM, se dvìmi tru-
bièkovými pojistkami 20 A. Zjistil jsem, že
držáky pojistek jsou pøi zatížení pomìrnì horké,
což potvrdilo mou domnìnku, že problém bude
zøejmì zde. Úchyty pojistek nejsou ke kabelu
pøiletovány, ale pouze „nacvaknuty“. Odpor
tohoto spoje se zøejmì èasem nepatrnì zvìtšoval
- nezapomeòme, že roli zde hrají odpory v øádu
0,1 ohmu… Spoje jsem tedy promáèkl kleštìmi
a proletoval, èímž byl problém vyøešen. Na
celém kabelu (vèetnì pojistek) je nyní úbytek cca
0,7 V a TRX již pracuje tak jak má.

<3622>ü
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Zmìnou kmitoètu místního oscilátoru je pak umožnìno
pracovat v rùzných pásmech a kmitoètových rozsazích.
Tuto pøedstavu ale není možné rozšiøovat neomezenì - u
pøijímaèe, který by byl schopen pracovat s kmitoèty „od
ss do svìtelných“ by neúmìrnì narùstala složitost.

Dnes jsou bìžnì dostupné transceivery, umožòující
práci od pásma 160 m až po 70 cm. Vìtšina z nich ale
nemá k dispozici další vzrušující pásma, napø. 1296 MHz
a vyšší. Jak se tedy dostaneme na tato další pásma, která
nejsou pøekrásnými moderními transceivery pokryta?

Pokud pøed padesáti lety chtìl nìkdo poslouchat
v pásmech 6 nebo 2 m, postavil si pøijímací konvertor,
který pøevádìl VKV signál na nižší kmitoèty, tøeba do
pásma 7, 14 nebo 28 MHz, kde bylo možno použít stan-
dardní stanièní KV pøijímaè. Dnes je docela jednoduché
dosáhnout pøevodu takového signálu z pásma 220 MHz
na 28 MHz nebo z 50 nebo 144 MHz na nižší kmitoèty
(pozn. pøekl.: uvìdomte si, že pásma, zmiòovaná v textu
èlánku, tedy 220 MHz nebo 902 MHz, u nás nejsou po-
volena). Takový pøijímací konvertor pracuje zcela stejnì
jako pøijímaè, který jsme popsali výše, s tou výjimkou, že
kmitoèet místního oscilátoru je pevný a výstupní zesilo-
vaè (pokud je v zapojení použit) je širokopásmový, takže
vf pøijímaè zapojený za takový konvertor je možno ladit
po pøevedeném (konvertovaném) pásmu signálù.
Pøijímací konvertory jsou komerènì dostupné pro širo-
kou škálu kmitoètù nebo pásem.

Jak ale mùžeme v tìchto pásmech vysílat?
Principiálnì je to zcela jednoduché. Prostì použijeme
signál 28, 50 nebo 144 MHz z našeho základního
zaøízení a pøivedeme ho do smìšovaèe spolu se
signálem místního oscilátoru, abychom kmitoèet zmìnili
tøeba na 220 MHz. Výsledný signál vyfiltrujeme, aby-
chom ho zbavili nežádoucích produktù smìšování a pak
ho zesílíme na dostateènou úroveò, aby nás ostatní
amatéøi slyšeli. Mód øídícího signálu, tøeba SSB, je na
výsledném kmitoètu 220 MHz zachován. Protože smìšo-
vaèe generují mnoho kombinací dvou vstupních kmi-
toètù, je nezbytné, aby za smìšovaèem
následoval úzký pásmový filtr, který propustí
pro další zesílení pouze žádaný výstupní
kmitoèet. To je tedy princip vysílacího kon-
vertoru, sice podstatnì zjednodušený, ale
odpovídající skuteènosti.

Budeme-li mít k dispozici pøijímací i
vysílací konvertor a pokud je vhodnì zkom-
binujeme, dostaneme transvertor (název je
kombinací obou názvù transvertor a konver-
tor). Je nutné upozorniz na to, že umístìní
pøijímacího i vysílacího konvertoru do jedné
skøínì mùže být z urèitých hledisek
choulostivé. Vhodný pøíklad amatérské kon-
strukce transvertoru viz [1].

Proè používat transvertor?

Nìkteré novìjší transceivery, jako napø. IC-706, nejsou
drahé a mají všechna pásma až do 70 cm, kromì pásma
220 MHz. U tìchto zaøízení nejsou ale pøíliš dobré jejich
pøíjmové parametry.

Øeknìme, že chcete pracovat v pásmu 144 MHz SSB
provozem a máte silný signál tìsnì vedle pásma nebo na
pásmu blízko nás pracuje jiný amatér. Za pøítomnosti
jiných silných signálù bude takový pøijímaè
pravdìpodobnì pøetížen a projeví se u nìj problémy s fil-
trací. Možné øešení pro takové situace nabízí právì trans-
vertor. Mùžeme si ho poøídit hotový nebo jako stavebni-
ci nebo postavit úplnì od zaèátku. Komerènì vyrábìný
transvertor pro pásma 20-6 m, model Ten-Tec 1209, je
na obr. 1.

Pøed lety jsem vlastnil jednopásmový transceiver
Yaesu FT-620B pro pásmo 6 m. Postavil jsem si k nìmu
pøedzesilovaè, což sice znaènì zlepšilo nìkteré pøíjmové
vlastnosti, ale zpùsobilo mi to také mnoho vážných
problémù. Pøítel mìl v pásmu 6 m silný signál a mùj pøi-
jímaè byl pøetížený, i když jsem byl naladìn až 100 kHz
od jeho signálu na tu èi druhou stranu. K mému pøijímaèi
Drake R-4B na 10 m jsem si tedy postavil pøijímací kon-
vertor - a výsledek byl témìø kouzelný: neslyšel jsem ho,
dokud jsem se k jeho signálu nenaladil až na cca 4-5
kHz. Do té doby jsem mìl podobné problémy na 144
MHz a rozhodl jsem se postavit si pøijímací konvertor i
pro toto pásmo. Pøedpokládal jsem stejnì dobré výsled-
ky a odhodlal jsem se ke stavbì vysílacího konvertoru
s tím, že jsem se snažil dodržet všechny zásady, abych
zajistil, že vysílaný signál bude co nejèistší. Po
dokonèení návrhu a realizaci konstrukce jsem nikdy neli-
toval.

Mnoho z obvodových zapojení bylo pøevzato z návrhù
W1JR [2]. Moje provedení bylo nákladnìjší než mohlo
být, ale fungovalo velmi dobøe. Postavit transvertor pro
220 MHz je jen o málo složitìjší než pro 144 MHz a není

jednodušší zpùsob, jak se na tomto pásmu dostat na
SSB nebo CW, aniž by bylo tøeba vydat mnoho penìz.
Pokud máte dobré KV zaøízení, které ale nemá pásma
144, 220 nebo 432 MHz, pak postavíte-li si transvertor,
dostanete se na tato pásma a budete tam moci pracovat
s lepšími výsledky a s menšími náklady, než kdybyste si
koupili transvertor komerèní nebo celý nový transceiver.

Postavil jsem transvertory pro 50, 222 a 432 MHz
s mezifrekvenèním zaøízením na 28 MHz a sestavil jsem
také stavebnici transvertoru pro pásmo 902 MHz pro
mezifrekvenci 144 MHz. Komerèní transvertory pro
amatéry jsou dostupné až pro pásmo 24 GHz; pro vyšší
kmitoèty už mohou být souèástky pøíliš drahé nebo
vhodná zapojení ještì neexistují.

Používání transvertorù sebou nese ale i urèité
nevýhody. Zaprvé vyžadují pro svou èinnost další trans-
ceiver. Problematickým mùže být také vhodný režim
pøepínání pøíjem-vysílání u transceiveru a transvertoru.
Pro øešení tìchto problémù ale existují návody - pomoc
mùžete najít tøeba podle [3]. Budící výkon do
vysílaèového smìšovaèe musí mít rovnìž vhodnou
úroveò, to ale obvykle nepøedstavuje velký problém
(mnoho transceiverù má výstup na úrovni vhodné pro
buzení transvertorù). Propojení mezi oddìleným
vysílaèem a pøijímaèem (uspoøádání, které jsem použil i
já) je obvykle docela snadné. Miliwatty potøebné k buzení
transvertoru lze vyvést z øídících stupòù tak, aby byla
vylouèena možnost pøivedení pøíliš velkého výkonu do
smìšovaèe a jeho znièení.

Konstrukce

Srdcem jakéhokoli z takových konvertorù je místní
oscilátor a je to jediné místo, kde se snaha po šetøení
penìzi nakonec nevyplatí. Použijte nejlepší krystal, jaký
budete moci zakoupit a zacházejte s ním dobøe. Instalujte
ho do izolovaného krytu - krabièky tak, aby ostatní
obvody nemohly zpùsobovat posun jeho teploty a tak
vyvolávat posun kmitoètu. Pro kmitoèty až do 1296 MHz
existuje výteèný a snadno realizovatelný obvod pro míst-
ní oscilátor [2]. Konvertory pro vyšší kmitoèty budou
pravdìpodobnì vyžadovat další násobení kmitoètu.

Pokud stavíte pouze pøijímací konvertor, staèí, aby
místní oscilátor mìl pouze jeden výstup. Pokud ale
stavíte transvertor, musí mít místní oscilátor výstupy dva,
a to s odlišnou výkonovou úrovní. Zjednodušené
blokové schéma základního uspoøádání transvertoru je
na obr. 2., ponìkud podrobnìjší je pak na obr. 3.
Všimnìte si zejména místního oscilátoru a nastaveni
výkonové úrovnì na jeho výstupech. Podle požadavkù na
úroveò signálu pro smìšovaè mùže být nutné zapojit
mezi místním oscilátorem a smìšovaèem další stupnì.

Transvertory obecnì a zejména pro mikrovlny
Bill Wageman, K5MAT, QST 6/2003; Tom Williams, WA1MBA, QST 5/2002, pøeložil a upravil Jiøí Škácha, OK1DMU

K pochopení funkce transvertoru je nejprve tøeba zopakovat pár základních informací. Moderní radiové
pøijímaèe pracují na principu superhetu - po vstupním zesílení vf signálu následuje smìšovací stupeò,
který zkombinuje vstupní pøijímaný signál se signálem místního oscilátoru (LO). Výstup ze smìšovaèe
(obvykle obsahuje signál s kmitoètem rovným souètu a rozdílu obou kmitoètù) je pak pøiveden do mezi-
frekvenèního zesilovaèe (mf, IF). Ten pracuje jen na jednom pevnì nastaveném kmitoètu s vhodnì
omezenou šíøkou pásma a signál zesiluje, aby jej pak bylo možno pøemìnit na nízkofrekvenèní signál
pro reproduktor nebo sluchátka. Místí oscilátor musí mít proto promìnný kmitoèet, aby v mezi-
frekvenèním zesilovaèi mohly být zesilovány signály rùzných vstupních kmitoètù pro ladìní pøijímaèe.

Obr. 1. Komerèní transvertor pro 20-6 m Ten-Tec 1209 Obr. 2. Zjednodušené schéma transvertoru



Je možno použít mnoho druhù smìšovaèù, pro
nejlepší pøíjmové vlastnosti je ale dobrou volbou dvojitì
vyvážený smìšovaè. Standardní zapojení vyžadují, aby
místní oscilátor dodával výkon na úrovni +7 dBm (5
mW), pokud ale máte problémy s pøíjmem silných
signálù, je lepší zvolit zapojení smìšovaèe urèené pro
velké (+17 dBm nebo 50 mW) nebo i ještì vìtší úrovnì
(+27 dBm nebo 500 mW).

Dvojitì vyvážené smìšovaèe vykazují pøi pøíjmu
pomìrnì velkou hladinu šumu, pøíliš vysokou na to, aby
bylo možno anténu pøipojit pøímo ke smìšovaèi; témìø
vždy je ještì nutné zaøadit pøed smìšovaè ještì nízkošu-
mový pøedzesilovaè. Nìkteré starší pøijímaèe vyžadují pøi
použití s pøijímacím konvertorem ještì další zesilovaè za
smìšovaèem, není ale pøíliš moudré, aby v pøijímacím
systému bylo soustøedìn pøíliš velký zisk. Za výstupem
smìšovaèe musí být zaøazen nìjaký filtr omezující šíøku
pásma, aby byly odstranìny nežádoucí smìšovací pro-
dukty (vzpomeòte si, že jsme pøed chvílí mluvili o sou-
ètových a rozdílových kmitoètech). Zbyteènì velký zisk
zhoršuje úèinnost pro silné signály a linearitu - používej-
te proto pouze minimální nutnou hodnotu. Pásmový filtr
na vstupu konvertoru zlepší rovnìž pøíjmové vlastnosti,
protože nepropustí silné signály, které leží mimo pásmo.
Nìkterá zapojení používají na vstupní stranì pøijímaèe
pouze pasivní smìšovaèe a zisk získávají až v mezi-
frekvenèních stupních.

Pro vysílací konvertor mùže být použit druhý smìšo-
vaè, i když pøi vhodném pøepínání je možné použít pro
oba úèely smìšovaè jeden. Dosáhne se tak sice èásteèné
úspory nákladù, ale výsledný efekt není vzhledem ke
vznikajícím komplikacím podstatný. Za vysílacím smìšo-
vaèem musí následovat dobrý pásmový filtr, aby dále
zùstal pouze jediný vysílaný kmitoèet. Výkonová úroveò
v tomto bodì by nemìla pøesahovat 100 µW (-10 dBm).
Mikrovlnné monolitické integrované obvody jsou témìø
bezproblémovou cestou ke zvýšení výkonu na úroveò
50-100 mW (+17-20 dBm) - viz napø. [4]. Hybridní mo-
dulové zesilovaèe lze pak použít pro snadné dosažení

úrovnì 10-25 W. I když se mohou zdát ponìkud drahé,
lze je použít velmi jednoduše a vyžadují doplnìní pouze
nìkolika bìžnými kondenzátory a indukènostmi [5].
Nikdy neškodí doplnit vysílací konvertor vhodnou dol-
nofrekvenèní nebo pásmovou propustí, i když všechny
transvertory, které jsem postavil, splòovaly z tohoto
hlediska všechny technické podmínky i bez tìchto filtrù.

Konstruktér by mìl dbát na dvì podstatné zásady: Je
dùležité kontrolovat výkonové úrovnì u všech stupòù
tak, aby žádná souèástka nepracovala v nelineárním
režimu; dále je nutné naladit pásmový filtr za vysílacím
smìšovaèem - to ale mùže být bez vhodného mìøícího
vybavení problematické. Peèlivé studium konstrukèních
èlánkù mùže pomoci pøi úvahách, jaké mìøicí zaøízení
bychom k tomu potøebovali.

Transvertory lze použít také v jiném pøípadì. Pøed-
pokládejme, že byste byli rádi aktivní na 10 m provozem
FM, ale máte k dispozici pouze FM transceiver pro
pásmo 2 m. Stejné základní schéma lze použít pro
pøevod signálù SSB z 10 m do pásma 2 m. Pásmový filtr
na vysílací stranì by mìl být naladìn spíše na 29,6 MHz
než na 144,2 MHz. Podobnì by mìl být pøedzesilovaè na
pøijímací stranì ladìn do pásma 10 m. Bylo by také
nezbytné použít pro místní oscilátor odlišné kmitoèty
krystalù. (Pøi pøevodu FM signálu do pásma krátkých vln
buïte velmi opatrní s ohledem na povolenou šíøku
v pásmu 10 m).

S transvertory se dnes setkáváme nejèastìji zejména
v souvislosti s vybavením pro práci na mikrovlnných
pásmech. Rostoucí popularita používání mikrovlnných
transvertorù souvisí s parametry pøijímací vìtve komu-
nikaèních zaøízení. Proè se spojení na velkou vzdálenost
uskuteèòují spíše v režimu CW nebo SSB a ne FM nebo
s televizními signály? Dùvodem je používaná šíøka
pásma. Komunikujete-li s menší šíøkou pásma,
uskuteèníte pomocí shodného zaøízení spojení na vìtší
vzdálenost. Uskuteènitelnost spojení za optický obzor,
spojení rozptylem pøes deš�ové mraky nebo pøes terénní

pøekážky i spojení odrazem od Mìsíce (EME) jsou vždy
závislá na pøíjmu velmi slabých signálù.

Jak bylo uvedeno již výše, amatéøi, kteøí se potøebují
dostat na mikrovlnná pásma, mohou vycházet ze zaøízení
pro KV nebo pro 144 MHz. Dále je ale tøeba najít zpùsob,
jak toto zaøízení pøemìnit na zaøízení pro mikrovlnná
pásma a pøitom mít stále k dispozici možnost ovládat
kmitoèet, pamìti, øízení šíøky pásma, šumový filtr a
všechny další obvyklé vymoženosti moderních komu-
nikaèních zaøízení. Transvertor toto vše umožòuje.
V praxi pak to pøipojené KV zaøízení (nebo transceiver
pro 2 m) pùsobí ve funkci zaøízení, pracujícího na nìjaké
mezilehlé frekvenci, napø. 28 nebo 144 MHz. Mluví se o
nìm také jako o mezifrekvenèním zaøízení.

Vnitøní zapojení transvertoru je obdobné jako u
nìjakého superhetu (obr. 2). Místní oscilátor zde pùsobí
na kmitoètu, který pøedstavuje rozdíl mezi kmitoètem, na
který je nastaven transceiver a mezi požadovaným
mikrovlnným kmitoètem. Dalším obvodem je smìšovaè,
do kterého jsou pøivádìny dva signály o dvou kmitoètech
a výsledkem jsou signály s kmitoèty rovnými jejich
souètu a rozdílu.

Místní oscilátor

Místní oscilátor mikrovlnného transvertoru musí být
dostateènì stabilní, aby umožnil uskuteènìní CW nebo
SSB spojení bez nutnosti vìtšího dolaïování. Kmitoèet
místního oscilátoru musí být rovnìž znám s dostateènou
pøesností, aby bylo možno rychle najít signály protista-
nic. Mezi všemi dalšími charakteristikami transvertoru,
které mohou rozhodovat o tom, zda se spojení uskuteèní
èi nikoli jsou uvedené dvì asi nejkritiètìjší. Naštìstí
existují úèinná a funkèní øešení, jak uvedených para-
metrù dosáhnout.

Místní oscilátory transvertorù jsou øešeny nejèastìji
jedním ze dvou zpùsobù: použije se krystalový oscilátor
a jeho kmitoèet se násobí, nebo se jedná o mikrovlnný
oscilátor s fázovým závìsem. U obou tìchto zapojení
místních oscilátorù je základní stabilita a pøesnost
odvozena od krystalového oscilátoru, pracujícího
v rozsahu 100-200 MHz. Pokud je tento oscilátor
dostateènì teplotnì stabilní, èehož se obvykle dosahuje
jeho umístìním v malém termostatu, je pøijatelnì stabil-
ní i výsledný mikrovlnný kmitoèet. Po dostateèné stabi-
lizaci teploty v termostatu zùstane kmitoèet
jednoduchého oscilátoru 200 MHz stabilní s pøesností
na nìkolik desetin Hz po dobu trvání typického spojení.
V místním oscilátoru pro zaøízení na kmitoèet 10 386
MHz je pak signál základního oscilátoru 200 MHz
násoben typicky padesáti. Zmìna kmitoètu krystalového
oscilátoru o 1 Hz bude mít na 10 GHz za následek zmìnu
kmitoètu o 50 Hz. což je sice dost, ale jedná se stále ještì
o pøijatelnou hodnotu. Pokud by byl obdobný oscilátor
použit pro zaøízení pro 80 nebo 145 GHz, byla by kmi-
toètová stabilita desetkrát kritiètìjší. Zapojení místních
oscilátorù pro extrémnì vysoké kmitoèty budou disku-
tována v následujícím odstavci.

Nejbìžnìjším obvodem v bloku místního oscilátoru
v souèasných transvertorech dostupných jako staveb-
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Obr. 3. Blokový diagram typického transvertoru. Horní èást pøedstavuje pøijímací konvertor, dolní vysílací konvertor. Každý blok schématu má
své vlastní zapojení a lze jej postavit a testovat samostatnì - to je pøi stavbì výhoda.

Obr. 4. Typický øetìzec násobièù místního oscilátoru
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nice nebo hotové výrobky je øetìzec násobièù kmitoètu.
Blokové schéma takového moderního zapojení je na obr.
4. Signál o kmitoètu 189,3334 MHz z oscilátoru s ter-
mostatovaným krystalem je nejprve násoben šesti na
kmitoèet 1136 MHz, filtrován, pak vynásoben tøemi a
znovu filtrován a výsledkem je signál o kmitoètu 3408
MHz. Dalším vynásobením tøemi dostaneme kmitoèet
10,224 GHz. V každém stupni je nutné filtrování, aby se
omezily nežádoucí produkty násobení a základní kmi-
toèet. Jsou-li v násobièích použity velké hodnoty
násobícího faktoru, je nutné zajistit velkou kvalitu filtro-
vání. Ve starších koncepcích byly používány krystaly
nižších kmitoètù a více násobièových stupòù, což
vyžadovalo ménì ostré filtry, ale dùsledkem byly
složitìjší obvody vyžadující více filtrù a nìkdy vedoucí i
ke vzniku nežádoucích produktù.

Mikrovlnné místní oscilátory v komerèních nebo
vìdeckých zaøízeních pracují obvykle na principu oscilá-
torù s fázovým závìsem. Cena takových jednotek
poøízených jako nové zboží je øádovì pøes tisíc dolarù;
dnes je ale možno je získat i ve výprodejích rùzných
vyøazených dílù, protože komerèní mikrovlnné linky jsou
èasto nahrazovány optickými spoji. Setkal jsem se
s takovými díly o cenách od 50 do 5 dolarù a z deseti kusù
byl jen jeden vadný. Není zde dost prostoru k popisu
vnitøního uspoøádání tìchto jednotek. Jejich nevýhodou je
potøeba vìnovat urèité úsilí jejich pøeladìní, nutnost
získání speciálních krystalù, vìtší hmotnost a to, že obvy-
kle vyžadují napájení -20 V/1 A. Výhodami naopak jsou
výteèný fázový šum, velká stabilita po zahøátí a malá cena.

Proè jsou kolem smìšovaèù nutné
filtry?

V našem pøíkladu pøivádíme do smìšovaèe signál 10 224
MHz z místního oscilátoru a signál 10 368,1 MHz proti-
stanice; rozdílový kmitoèet bude 10 368,1 - 10 224 =
144,1 MHz. Pokud budeme mít pøijímaè našeho VKV
transceiveru naladìn na kmitoèet 144,1 MHz, volající
stanici uslyšíme. Obdobnì budeme-li jí chtít odpovìdìt,
náš vysílaný signál 144,1 MHz bude smìšován se signá-
lem z místního oscilátoru, takže výsledkem bude signál o
kmitoètu 10 224 MHz + 144,1 MHz = 10 368,1 MHz, který
nakonec povedeme do antény a budeme vysílat.

V uvedeném jednoduchém schématu jsme ignorovali
nìkteré problémy. Protože smìšovaè signály sèítá i
odeèítá, bude náš smìšovaè využívat rovnìž signály
podle vztahu 10 224 - 10 079,9 = 144,1 MHz. Znamená
to, že jakýkoli signál s kmitoètem 10 079,9 MHz bude
nakonec pøijímán ve stejném pásmu kolem 144,1 MHz. I
když na uvedením kmitoètu nemusí být signál žádný, je
tam vždycky šum a pro dosažení maximální citlivosti
musí být tento šum (a potenciální rušivý signál) odfiltro-
ván. Bez této filtrace bude k pøijímanému signálu pøidán
nežádoucí šum o úrovni 3 dB. Pokud pak filtr pøipojíme
rovnou ke smìšovaèi, nepropustí sice signál
nežádoucího kmitoètu dál, ale odrazí jej zpìt do smìšo-
vaèe, kde budou tyto produkty znovu smìšovány a
vyvolají vznik dalších produktù a zkreslení. Na každý
vývod smìšovaèe, který má filtrování, bývá proto pøipo-
jen izolaèní zesilovaè nebo atenuátor. Jiným øešením je
použití filtru s konstantní impedancí, konstrukce
takových filtrù pro kmitoèty kolem 10 GHz je ale obtížná.

I když pøímé pøipojení vstupu smìšovaèe k anténì
mùže pøi pøíjmu poskytnout užiteèné výsledky, jsou do-
stupné nízkošumové zesilovaèe, které zlepší pomìr
signál/šum; takové pøedzesilovaèe jsou obvykle zaøa-

zovány mezi pøijímací anténu a smìšovaè ve všech pøí-
padech, kromì velmi vysokých mikrovlnných kmitoètù.

Podobný problém se zrcadlovými kmitoèty existuje i
na vysílací stranì, kde signál o kmitoètu 10.244 - 144,1
= 10.0799 MHz je produkován na stejné výkonové
úrovni jako žádaný produkt násobení. K odstranìní tìch-
to nežádoucích produktù lze použít filtr se stejnými
charakteristikami. V nìkterých pøípadech mùže takový
produkt smìšování padnout mimo hranice amatérského
pásma a takový signál je tudíž nelegální. Jiným dùvodem
proè filtrovat je skuteènost, že jakýkoli návaznì pøipojený
drahý výkonový zesilovaè ztrácí polovinu své výkonové
kapacity zesilováním signálu s nežádoucím kmitoètem.
To je shodné s ekvivalentní ztrátou støedního výkonu 3
dB a až 6 dB PEP, pokud není použito filtrování pøed
zesílením. Dochází také k urèitému pronikání kmitoètu
místního oscilátoru pøes smìšovaè, takže bývá dobrou
praxí filtrovat i signál místního oscilátoru.

Jako u všech vf obvodù existuje i u transvertorù celá
øada možných obvodových øešení. V nìkterém zapojení
jsou použity samostatné vysílací a pøijímací smìšovaèe a
výkon místního oscilátoru je buïto rozdìlován mezi oba
smìšovaèe, nebo k jeho pøipojování k tomu èi onomu
smìšovaèi je použito relátko. I když jsou v takovém
uspoøádání nutné dva filtry, obì koaxiální relé mohou
v takovém uspoøádání být jednodušší (obr. 5).

Jak jsou konstruovány filtry
a smìšovaèe?

V amatérských mikrovlnných transvertorech jsou
nejèastìji používány filtry na mikropáskových obvodech
a dutinové filtry. Mikropáskové filtry se skládají z pøes-
ných obrazcù vytvoøených jako tištìné obvody; vykazují
vhodnou kmitoètovou závislost. Dutinové filtry jsou
obvykle konstruovány z malých uzavøených „krabièek“,
které jsou zapájeny do desky spojù a jsou pak
dolaïovány šroubky. Užívány jsou rovnìž vlnovodové
filtry, nejèastìji na kmitoètech 10 GHz a vyšších. Jsou
tvoøeny úsekem vlnovodu, v jehož dutinì jsou umístìny
kovové èepy a clony. Vlnovodové filtry se dolaïují
rovnìž šroubky.

Smìšovaè se skládá z diod a transformátorù. Pro
mikrovlnné kmitoèty jsou transformátory obvykle
vytvoøeny jako tištìný obvod. Nové zakrytované smìšo-
vaèe opatøené konektory lze koupit za cca 300 dolarù,
z rùzných pøebytkù a zásob za cca 40 dolarù. U nìkterých
konstrukcí transvertorù jsou obvody smìšovaèù imple-

mentovány pøímo na desce plošných spojù spolu
s ostatními souèástkami transvertoru. Takové smìšo-
vaèe stojí jen nìkolik dolarù, podobnì jako tøeba diody.

Jak se vzájemnì propojují transver-
tory a transceivery?

Jedním z problémù projevujících se v propojování trans-
ceiveru a transvertoru spoèívá v nutnosti zajistit, aby
všechny pøepínaèe spínaly ve vhodném poøadí, aby
nedošlo k poškození citlivých souèástek. U vìtšiny
transceiverù je k dispozici jen jeden anténní konektor a
výstupní vf výkon bývá 10 W nebo více, kdežto transver-
tory mají vìtšinou z principu oddìlené pøijímací a
vysílací obvody a vyžadují pouze 1 mW vf výkonu!

Pøi vzájemném propojování je nutné použít atenuátor,
aby byl omezen nadbyteèný vf výkon, a je tøeba provìøit
funkci a režim èasování vnitøních relátek a zesilovaèù. U
transceiveru je obvykle používán nìjaký pomocný výstup
nesoucí ovládací signál pøíjem/vysílání. Pøi trvalé insta-
laci na vysílaèovém pracovišti se pro všechny transver-
tory a pomocná zaøízení obvykle používá samostatný
øídící ovládací obvod. U zaøízení, urèených k provozování
v terénu na kótách musí být k jednoduchému transver-
toru pøipojen jeden transceiver [6]. Vìtšina komerènì
dodávaných stavebnic nebo hotových transvertorù má
tyto pøepínací obvody nebo umožòuje pøipojení vnìjších
sekvencerù, které tuto funkci mohou splnit velmi dobøe.
Každý transceiver má své zvláštnosti, takže se vyplatí
zvolit zapojení, jehož dobrá funkce byla dostateènì
provìøena. Další odkazy viz [7-10].

[1] QST 1/2003, str. 31
[2] J. Reisert, W1JR: VHF/UHF World . Ham Radio 3 a 4/1984
[3] Mnoho odkazù najdete tøeba na stránkách
www.arrl.org/tis/info/microwave.html
[4] www.minicircuits.com
[5] napø. www.rfparts.com
[6] Paul Wade, W1GHZ: A Fool Resistant Sequenced Controller and
IF Switch for Microwave Transvertors“. QEX, May 1996.
[7] www.downeastmicrowave.com
[8] www.ssbusa.com
[9] www.arrl.org/shop/ (literatura, napø. The UHF/Microwave
Experimenter`s Manual, The ZHF/Microwave Projects Manuals: Vol.
1, 2)
[10] Microwave Update Proceedings
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Obr. 5. Realistiètìjší blokové schéma transvertoru
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Anténní tunery
Ladíte skuteènì vaši anténu?

Arnie Corro, CO2KK, podle CQ 3/2003 pøeložil Jan Kuèera, OK1NR

Anténní tuner mùže být manuální nebo plnì
automatický, symetrický nebo nesymetrický,
pro QRP provoz nebo schopný pracovat s maxi-
málním povoleným výkonem. Mùže to být jen
kondenzátor, zapojený do série s anténou nebo
L èlánek. Mùže to být dosti oblíbený T èlánek
nebo ménì oblíbený, ale velmi úèinný pí
èlánek. Nìkteré složitìjší tunery vyladí obì
reaktance, jak kapacitní tak i induktivní, a
mohou být zapojeny podle požadavkù. Mohu vás
však ubezpeèit, že tyto dnes velmi dùležité
doplòky amatérské radiostanice obvykle
nedìlají pøesnì to, co naznaèuje jejich název.

Z technického hlediska jsou anténní
tunery definovány jako èást napá-
jecího vedení, a� už jako fyzické èásti
napájeèù nebo soustøedìné obvody
z kapacit nebo indukèností. Nejdù-
ležitìjší je, že musí být umístìny
pøímo u antény, aby tato definice
platila. Ve skuteènosti, pøi pokusu
umístit tuner od antény dál než velmi
malý zlomek délky vlny, se už nejedná
o anténní tuner.

Takže skøíòka, obvykle se dvìma
nebo tøemi knoflíky, kterými mùžeme
kroutit, nebo v poslední dobì plnì
automatický tuner, umístìný pøímo za
transceiverem, ve vìtšinì pøípadù není
anténním tunerem, ale lze spíše øíct, že je pøizpùsobo-
vacím èlánkem mezi transceiverem a napájeèem.
Pochybuji, že by se dnes podaøilo zmìnit název takových
skøínìk a tak budeme dále mluvit o anténních èlenech,
anténních tunerech nebo jen o tunerech.

První závìr ze ètení tohoto èlánku je, že anténní èlen
by mìl být umístìný pøímo u použité antény. Tím se
zlepší vyzaøování jakéhokoliv anténního systému,
protože pøenos výkonu z napájecího vedení do antény
bude optimální a napájecí vedení „uvidí“ svoji charakte-
ristickou impedanci na obou stranách: na stranì vysílaèe
i na stranì antény. Mohu však dodat, že peèlivým
mìøením nìkolika oblíbených transceiverù používaných
amatéry se ukázalo, že výstupní impedance neodpovídala
jmenovité hodnotì 50 ohmù.

Umístìní anténního èlenu pøímo k anténì je ale pro-
blematické, protože vyžaduje dálkové ovládání, aby bylo
možné pracovat s anténou na rùzných kmitoètech.

S rozvojem nasazení mikroprocesorù pro øízení
nejrùznìjších zaøízení jsou v poslední dobì stále bìžnìjší
dálkovì ovládané anténní tunery, hlavnì v profesionál-
ních stanicích na KV. Nejznámìjším pøípadem jsou dnes
zøejmì magnetické antény, dálkovì ladìné do rezonance
a na minimální PSV, které mnoha amatérùm umožòují
pìstovat jejich koníèka i v situaci, když stavba jiné
antény podléhá mnoha zákazùm a omezením.

Ale amatéøi stále používají dokonce i automatické
tunery umístìné pøímo u vysílaèe, s nejrùznìjší délkou
napájecího vedení, pøipojujícího anténu k ...tuneru
pøizpùsobujícímu vysílaè k napájecí lince!

Délka napájecího vedení

Budete-li se podrobnìji zabývat jednou z oblíbených
hraèek anténáøských inženýrù, Smithovým diagramem,
brzo zjistíte, že délka pøenosového vedení mezi anténou
a anténním tunerem a délka vedení mezi tunerem a vlast-
ním zaøízením má na pøizpùsobení a úèinnost systému
podstatný vliv.

Provoz na jednom pásmu èiní celou situaci ponìkud
jednodušší, protože z teorie pøenosových vedení plyne,
že je-li jeho délka pøesným násobkem pùlvlny, lze kom-
plexní impedanci, „vidìnou“ na svorkách antény, dostat
i na druhém konci vedení, kde se pak mùžeme snažit ji
anténním tunerem vyladit. 

Co si ale poèít, potøebujeme-li pracovat na více pás-
mech? Odpovìï na tuto dùležitou otázku vám pomùže
kriticky zhodnotit vaši stanici.

Dobrým øešením je použít napájecí vedení, obvykle
koaxiální kabel, takové délky, která odpovídá pøesnému
celistvému násobku pùlvln vašeho nejoblíbenìjšího

pásma, a poèítat s tím, že nìjakou obecnou komplexní
impedanci na konci kabelu u zaøízení pøi práci na jiných
pásmech bude k výstupu vysílaèe - a� už QRP tranzis-
torového nebo výkonového elektronkového zesilovaèe -
tøeba tunerem pøizpùsobit.

Správné pojmenování anténních
tunerù

Zkusme pro naše známé anténní tunery, alespoò proza-
tímnì, používat jejich správné jméno: pøizpùsobovací
èlánek napájecího vedení (transmission-line matching
device, TLMD). A nyní si o nich mùžeme øíci nìco víc.

Na krátkovlnných pásmech, od 80 do 10 metrù, nám
v mnoha pøípadech velmi dobøe poslouží i jen
jednoduchý pøizpùsobovací èlánek. Co mám na mysli
pod pojmem jednoduchý? Nejjednodušším pøizpù-
sobovacím èlánkem jsou indukènost a kapacita,
zapojené do obvodu tvaru L.

Dobøe navržený L èlánek má menší ztráty než
jiná uspoøádání, jako T- nebo π- èlánky a lze jej
snadno sestavit i doma, najdete-li vhodné otoèné
kondenzátory. Ideální je mít možnost mìnit hodno-
ty v obou vìtvích, ale s anténami, které na pracov-
ním kmitoètu nerezonují, mùžete najít potøebnou
hodnotu indukènosti experimentálnì, navinout
cívku s potøebnou indukèností a ladit jen otoèným
kondenzátorem na nejmenší PSV.

Stále udržovaným mýtem dokonce i mezi
zkušenými amatéry je pøedstava, že chceme-li, aby

anténa byla úèinná, musí na pracovním kmitoètu rezono-
vat. To je zcela mylné. Proto je L-anténa pøizpùsobovaná
skuteèným anténním tunerem a nikoli pøizpùsobovacím
èlánkem napájecího vedení tak úèinná.

Kombinace L-antény, jejíž vodiè zaèíná velmi blízko
vysílaèe, s L-èlánkem a s dobrou protiváhou pøedstavu-
je vynikající vícepásmovou anténu, pokud je její délka
alespoò 0,15 x délka vlny.

Èemu se vyhnout a èemu vìnovat
pozornost

Pokud chcete dosáhnout dobrého potlaèení harmonic-
kých a jiných nežádoucích kmitoètù, nemìli byste
používat T-èlánky. Musím vás ale upozornit na to, že pøi
odkrytování mnoha anténních tunerù zjistíte, že bývají
zapojeny právì jako T-èlánek, který pùsobí jako
hornofrekvenèní propust, takže témìø vùbec nepotlaèuje
kmitoèty nad pracovním kmitoètem.

Vyhnìte se tunerùm, které používají kondenzátory a
cívky malých rozmìrù. Výkon, který
vám zaøízení tak pracnì poskytne, by
se nemìl mìnit v teplo.

Pøizpùsobovací èleny s ves-
tavìným PSV-metrem jsou jistì
výhodné, protože nepotøebují další
propojovací kabely a konektory.
Ztráty obvykle používaných konek-
torù a krátkých spojovacích úsekù
koaxiálního kabelu jsou ale až do
oblasti VKV minimální, takže si
nemyslete, že užíváním vestavìného
PSV-metru ušetøíte nìjaký výkon.

Pøizpùsobovací èlánky,
které si mùžete sami 
postavit

Zaprvé - úèinný pøizpùsobovací èlánek nebo skuteèný
antenní tuner si mùžete postavit sami podle dobrého
návodu a s dodržováním správných konstrukèních zásad.
Pøedpokládám, že se vyhnete stavbì T-èlánku, takže pro
nesymetrický napájeè - koaxiální kabel se bude jednat
buï o L-, π- nebo π-L èlánek.

L-èlánek používající velmi kvalitní kondenzátor (napø.
podle obr. A) je možné použít v orientaci, kdy kondenzá-
tor je na stranì antény nebo u výstupu vysílaèe. Na nì-
kterých pásmech pøi pøizpùsobování L- nebo T-antény
musí být kondenzátor na stranì antény, na jiných pás-
mech na stranì vysílaèe.

L-èlánek mùžete zlepšit tak, že použijete promìnnou
indukènost i kapacitu. Promìnnou indukènost mùžete
realizovat tøemi zpùsoby:

Anténní tunery pro velké výkony vyžadují použití buï speciálních vzduchových otoèných kondenzátorù jako je na
obrázku nebo dražších vakuových kondenzátorù, aby se zabránilo pøeskokùm vznikajícím pøi špatném pøizpùsobení.

Variometr byl velmi kdysi oblíbený. Dnes se ještì používá u stanic pracu -
jících na velmi nízkých kmitoètech pro pøizpùsobení velkých anténních 
systémù. Variometry vykazují velkou úèinnost, protože umožòují mìnit
indukènost bez použití mechanických tøecích kontaktù.



- jako pevnou cívku s odboèkami a pøepínaèem,
- jako válcovou cívku, kde se po závitech pohybuje

sbìraè nebo
- jako variometr (viz fotografie).

Z uvedených možností je nejlepší volbou variometr,
protože umožòuje plynule mìnit indukènost, aniž by
v obvodu byl zaøazen nìjaký tøecí kontakt. Variometry
dnes ale nejsou pøíliš populární, protože v porovnání
s pøepínaèi nebo promìnnými válcovými cívkami jsou
pomìrnì dost drahé.

Po nejjednodušších L-èláncích jsou dalším typem
pøizpùsobovacích èlánkù π-èlánky, které pùsobí jako
ještì lepší filtr horních kmitoètù a umožòují pøizpùsobení
ve velmi širokém rozsahu. A koneènì, pokud chcete mít

k dispozici skuteènì optimální funkci, zvolte
π-L èlánek (viz schéma), protože tento èlánek
umožòuje nejvìtší rozsah pøizpùsobení a
výborné potlaèení vyšších kmitoètù.

Jak je vidìt, postavit si pøizpùsobovací
èlánek nebo anténní èlen není obtížné.

Ztráty v koaxiálním vedení, používaném u
vìtšiny radioamatérských stanic, se významnì
uplatòují teprve pøi PSV vìtším než 3:1 a pøi
velkých délkách kabelu. To znamená, že
použití anténního tuneru jako pøizpùsobo -
vacího èlánku napájecího vedení s pomìrnì
krátkými kabely - tedy situace, která se bìžnì
vyskytuje u vìtšiny z nás - nemusí být na závadu.
Nejvìtší úèinnosti se pøesto urèitì dosáhne, je-li pøizpù-

sobovací èlánek umístìn pøímo u
antény, aby mohl zajistit jednu
jedinou vìc: pøizpùsobit kom-
plexní impedanci antény
pøenosovému vedení, ale v žád-
ném pøípadì nevylaïovat anténu.

Varianty pøizpùso-
bovacích èlánkù a
tunerù

Je-li tuner umístìn pøímo
u antény, napø. v patì vertikálu,
pak je skuteènì ve funkci tuneru.
Když ale jednoduše pøipojíte

koaxiální kabel 50 Ω k pùlvlnnému dipólu (a to i pøi
použití balunu) a pak nastavíte tunerem u vysílaèe min-
imální PSV, tak tento tuner už pracuje ve funkci pøizpù-
sobovacího èlánku napájecího vedení.

Komerèní anténní systémy pro široké spektrum kmi-
toètù používají složité, dálkovì ovládané, vysoce úèinné
tunery, které jsou ale velmi drahé, protože všechny
souèástky musí být chránìny proti vlivùm poèasí.

Rád bych vám doporuèil, abyste ve všech pøípadech,
kdy to je možné, pracovali s tunerem jako se skuteèným
anténním tunerem zapojeným co nejblíže u antény a
pøizpùsobili tak anténu charakteristické impedanci
pøenosového vedení právì v tom místì, kde k tomu má
dojít.
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Správnì navržené anténní tunery mají optimální pomìry LC a symetrické èlánky používají diferen -
ciální kondenzátory nebo kondenzátory s dìleným statorem (split-stator), které zajiš �ují dokonalou
symetrii na obou koncích napájecího vedení.

Pøed mnoha lety vyrábìla firma E. F. Johnson Company tento pøizpùsobovací
èlánek, nazvaný Kilowatt Matchbox. Jeho konstruktéøi pøesvìdèili prodejce, aby
používali správné pojmenování Matchbox, nikoliv anténní tuner.

Schéma zapojení π-L èlánku. Je mým oblíbeným anténním tunerem nebo pøizpùsobovacím èlánkem podle toho, kde je
umístìn. Nabízí jak široký rozsah pøizpùsobení impedance, tak i dobré potlaèení vyšších kmitoètù. Dvì spojky umožòují
pøepínání mezi uspoøádáním π-èlánku nebo L-èlánku - v polohách podle schématu se jedná o pi-èlánek, pøesunutím horní 
spojky a odstranìním dolní spojky vznikne L-èlánek.

Soukromá inzerce
Prodám ant. FB33 FRITZEL 3el yagi 14 21 28
MHz + robustní amer. rotátor. + 35 m kabelu na
ovládání. Cena dohodou. OK1DMM tel.: 354 624
011.
Prodám PA 300 W 3,5-28 MHz se zdrojem.
Levnì, nejlépe osobní odbìr. OK2QR tel.: 577
942 195.
Prodám ruèku Allamat 501, aku, sí�. zdroj a PA
30 W, modem na PR, ant. pøedzesilovaè, nejradìji
vcelku, cena dohodou. CW TRX 3,5-28 MHz vè.
WARC, sí� zdroj - 2000,- Kè. Tel.: 376 594 460.
Prodám KV TCVR/QRP-3 W/CW na 14 MHz -
1100 Kè. KV TCVR/QRP-5 W/CW/SSB (SSB nas-
tavit - nebylo použito) na 3,5-3,8 MHz - 1800 Kè.
TX - QRP/3 W na 10,1 MHz - CW - 450 Kè.
Telegrafní klíè „Computer Key“ s pamìtí + pastiè -
ka - 1100 Kè. Telegrafní klíè ruèní - 150 Kè.
Transvertor 28/144 MHz (podle OK1AR) - 850
Kè. Sí�ový zdroj 220 V/sek 300-500 V, - 90 V,

žhav 6,3-12,6 V - 500 Kè. RX - PANASONIC/FM,
LW, MW, 2XSW - 500 Kè. Adresa: Jaroslav
Madìra, Polská 16, 120 00  Praha 2 - Vinohrady.
Tel.: 222 252 754.
Prodám elektrocentrálu z voj. zásob 1
kVA/230 V typ ZB5AC-G60 vèetnì návodu na
obsluhu a brašny s náhr. díly. Rozmìry
650x350x535 mm, pøikládám zprávu o provedené
revizi el. zaøízení - bez závad. Cena 4950,-.
Kontakt tel. 776815353.
Prodám transceiver Kenwood TS870SAT,
perfektní stav, vše orig. zabaleno. Cena dohodou.
Dále RAM SODIMM 128MB do notebooku - nová
- cca 1500 Kè (dohoda), mikrofon MC-43 nový
1000 Kè. OK2OK, tel. 721 620 967 nebo
otto@ruzicka.cz.
Koupím ant. tuner MFJ 969 nebo podobný a
balun BN-86. OK2OK, tel. 721 620 967 nebo
otto@ruzicka.cz.
Prodám TRX FT847, all mode, satelitní provoz.
160-6 m/100 W, 2 m a 70 cm/50 W, DSP,
CTCSS/DCS. Výborný stav, málo využitý.

Vyvolávací cena 48000 Kè. OK2BMT, tel. 737 285
232, e-mail ok2bmt@atlas.cz.
Prodám KV TRX Sommerkamp FT-277B
CW/SSB klas. pásma 80-10 m + 30 m (úprava),
CW filtr 600 Hz, nové elky na PA nìkteré n.d.,
manuál, schéma + 2 ks nových elektr. pro PA,
(6JS6C). Input cca 200 W (15000,- Kè). 2 ks drá-
tové dipóly Nova Eco-nepoužité (s trapy) pro
input do 1 kW. Pro 80 + 40 m délka 20 m (1500,-
Kè) a pro 30/17/12 m WARC délka 9,7 m (2000,-
Kè). OK1DH tel. 603 979 479 nebo 241 732 468
veèer.
Prodám RL12P35 á 40 Kè, 7270 á 200 Kè,
QE08/200 á 250 Kè, obrazovku 3BP1A á 80 Kè a
dalších 115 typù elektronek á 20 Kè, seznam zašlu.
Máte doma elektronky, ke kterým vám chybí
charakteristiky? Napište. J. Cipra, U Zeleného
ptáka 12, 148 00  Praha 4. Tel.: 271 912 022.
Prodám KV lineár KVZ 1 vè. zdroje, prototyp
OK1AZZ/Tesla, 3,5-28 MHz vè. WARC, 600/1400
Wtts, nové elky 3-500 C, 2ks náhr., náhr. žhav.
trafo, dokument., nevyuž. (28 000 Kè). FM TRX

R2FH 144-146 MHz a konc. zes. RMH2 18 W,
mikro, dokum. (1680 Kè), elbug s dìlenou
pamìtí, výr. USA typ LOGIKEY pro contesty, EME,
vy QRQ atd. zatím pouze vybalen, dokum. (3 500
Kè), starý labor. zdroj 0-12 0-24 0-6 V TESLA
(200 Kè), orig. repro stolní k FT 227
(FT101…atd.) (600 Kè), TTR-1 s tov. x-tal filtrem
9MHz (800 Kè),  singl. past. (100 Kè). DL6WU
432 MHz Yagi 23 el. (550 Kè). OK1XN, Luboš
Voráèek, Vondroušova 1193, 163 00  Praha 6,
tel.: 235 318 413 a 603 523 789.
Koupím výsuvný lankový stožár Marigus
k radiovozu Duha, pøijímaè R-314 a zapojení rdst
PR-37. Jaroslav Pokorný, Svatopluka Èecha 21,
680 00  Boskovice.
Prodám klíè RM31 (80 Kè), sluchátka 4
kOhmy (60 Kè), RA Callbook 1948 (150 Kè),
IOTA Directory 2000 (60 Kè), AMA 1997-99 (á
100 Kè), Radioamatér 2000-01 (á 100 Kè), auto-
trafo 500 VA (80 Kè),  16 m koax 50 Ohmù (150
Kè), automatický dávaè tlg znaèek ET205U (500
Kè). Telefon veèer 241 728 321.
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Jako referenèní jádro
jsem zvolil toroid T10
rozmìrù D = 10 mm, d = 6
mm, h = 4 mm, viz obr. 1.

V tabulce 1 jsou
souèinitelé indukènosti AL
pro jádra T10. Pro jiný
rozmìr jádra vynásobíme
cívkovou konstantu AL
souèinitelem [k] z tabulky 2.

Tab. 1. Souèitelé indukènosti jádra AL pro toroid T10

Tab. 2: Souèinitelé [k] pro pøepoèet AL na jiný rozmìr jádra. Platí
jen pro rozmìrovou øadu toroidù Pramet Šumperk. Nepøesnost hod-
not souèinitelù [k] je pod 3 % s výjimkou T80, kde jsou odchylky
5 %. To je vùèi výrobním tolerancím hodnot AL a µi v praxi zaned-
batelné.

Nezapomeòte, že cívková konstanta AL platí pro 10
kHz, 0,1 mT a 25°C. Pro kmitoèty KV a VKV musíme
proto u feritových jader vynásobit konstantu AL ještì
souèiniteli indukènosti pro ten který kmitoèet a materiál
stejnì, jako jsme násobili indukènost v [1]. Úskalí ale
spoèívá v tom, že v [1] jsme násobili indukènost zmìøe-
nou nf RLC metrem a tím tedy eliminovali výrobní tole-
rance µi a AL, které jsou 20 až 25%, u bazarových

toroidù až 40%. U cívkových konstant AL ale tyto tole-
rance neodstraníme. Jinak øeèeno: u feritových toroidù
jsou katalogové údaje hodnot AL a µi nejisté, proto je
lépe zmìøit indukènost aspoò nf RLC metrem a pak jipøe-
poèítat na pracovní kmitoèet dle [1], nebo mìøit
indukènost pøímo na pracovním kmitoètu. Pøi mìøení
malých feritových toroidù s malým poètem závitù pøi
mìøení pøístroji RF1, MFJ259B i novìjšími snadno
pøekroèíme uvažované sycení 0,1 mT. Mìøíme-li tìmito
pøístroji indukènost tøeba na 1,8 MHz pøi ménì než 5
závitech a toroidu menším než T10, musíme poèítat
s další chybou mìøení. Další užiteèné informace najdeme
v [4].

Na KV standardnì používáme jednotky indukènosti
µH, automaticky si proto souèinitel indukènosti jádra AL
pøevádíme z nH/z2 na µH/z2. V tabulce 1 jsem proto
uvedl také v KV radioamatérské praxi nejpoužívanìjší
rozmìr AL v µH/z2. Pøevody mezi dalšími používanými
jednotkami AL jsou:

Všimnìte si optického klamu u železoprachových
jader, kdy pøi jednotkách µH/100 záv. vychází AL èísel-
nì desetkrát vìtší, než u jednotek mH/1000 záv. = nH/z2

používaných u jader feritových. U železoprachových
jader je tedy AL malé, což omezuje jejich použití v nì-
kterých aplikacích, napø. u reflektometrù s vyšší
citlivostí. A naopak u cívek pro ladìné obvody jen
málokdy vyhoví jádro feritové.

Pøíklad 1:

Spoèítejte indukènost cívky s 12 závity na malém toroidu
T4/N05 a indukènost cívky s 8 závity na toroidu prùmìru
50 mm z hmoty N3.

Opìt mìjte na pamìti, že
uvedené výsledky platí pro
10 kHz - viz [1]. U mate-
riálù N3 a N05 jsou ale
odchylky indukènosti
v rámci KV relativnì malé -

navýšení asi 60% uprostøed KV u N3 a navýšení asi 30%
na horním konci KV u N05.

Pøíklad 2:

a) Pro ladìný obvod potøebujeme cívku s indukèností 2
µH, kterou navineme na jádro T6,3 z hmoty N02.
Stanovte poèet závitù.

b) Urèete minimální poèet primárních závitù baloonu,
který pøipojíme na výstup TCVRu 50 Ω. Jádro je z
materiálu N1 a má prùmìr 50 mm. Vinutí by mìlo mít
na 1,8 MHz podle pravidla ètyønásobku reaktanci
minimálnì 200 Ω. Indukènost by tedy nemìla menší
než 18 µH.

Indukènost v rámci KV na materiálech N1 a N02 se
prakticky nemìní, výpoèet dobøe souhlasí se skuteènos-
tí. U feritových baloonù je navíc problém se sycením a
tak mùže vyjít potøebný poèet závitù i vyšší, další infor-
mace viz [4].

Závìr

Pøíspìvek je zopakováním vìcí známých, shrnutím pod-
kladù pro výpoèet indukèností na feritových toroidech
bývalého Prametu Šumperk a zároveò nostalgickou
vzpomínkou na slávu a porevoluèní pád výroby feritù
v Èesku [2]. Lze jen doufat, že zásoby feritù z bývalého

Prametu ještì nìjaký rok vydrží, než budeme
donuceni kupovat desetkrát až stokrát dražší, ale
ne o tolik lepší ferity zahranièní. Výjimkou je
snad jen materiál Amidon 43, který nelze nahra-
dit žádným feritem nejen z Prametu, ale
pravdìpodobnì ani feritem svìtových výrobcù
zvuèných jmen. Zbytky zásob feritù z bývalého

Prametu Šumperk mùžeme ještì v omezeném sortimen-
tu koupit u mnoha prodejcù, napøíklad [3].

[1] Jaroslav Erben, OK1AYY: Mìní se indukènost na feritových
toroidech s kmitoètem? RA 5/2003
[2]  www.hw.cz/mimochodem/ferity_end.html
[3] Jaroslav Douša, Elektronika JD&VD, Meèovská 378/3, 193 00
Praha 9, Horní Poèernice, www.jdvd.cz
[4] Jaroslav Fišera, OK1ADZ: Zásady pøi návrhu vf transformátorù.
Radiožurnál 6/2001

Oprava tabulky z èlánku o feritových toroidech
v èísle 5/2003
V èlánku "Mìní se indukènosti na feritových toroidech
s kmitoètem?", který byl otištìn v minulém èísle, došlo pøi
zpracování dolní èásti tabulky 1 k posunu øádkù. Údaje o
násobitelích indukènosti pro materiály 4A11 Philips až 3E9
Philips uvedené v øádcích odpovídajících kmitoètùm 1,8 až
145 MHz mají být posunuty o øádek výš - první øádek údajù
tedy má patøit ke kmitoètu 1,1 MHz atd. a u tìchto mate-
riálù již øádek pro 145 MHz bude zcela prázdný.
Opravte si dále údaj Lmax / f pro materiál H12 - místo
1,2 / 1,8 má být správnì 1,2 / 0,8.
Koneènì si opravte hodnotu v posledním vzoreèku ve
støedním sloupci na str. 20 - ve výpoètu L28 byl použit
starší koeficient 0,25, správnì má být 0,2 tak, jak je uve-
den v tabulce 1.
Dìkujeme, že uvedené chyby omluvíte.
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Cívky na feritových toroidech 
z Prametu Šumperk

Ing. Jaroslav Erben, OK1AYY, ok1ayy@volny.cz

Pro stanovení indukènosti cívky na toroidu potøebujeme znát cívkovou konstantu (také souèinitel
indukènosti nebo èinitel indukènosti jádra) AL. I když se omezíme na hlavní používané rozmìry a
materiály toroidù, dostaneme „veletabulku“ konstant AL. Rozmìrová øada toroidù bývalého
Prametu je ale volena tak, že lze stanovit spoleèné násobitele cívkové konstanty AL vùèi zvolenému
referenènímu rozmìru toroidního jádra. Tím mùžeme veletabulku konstant AL zredukovat na jeden
rozmìr jádra. Pro jiný rozmìr pak vynásobíme AL pøíslušným souèinitelem. Místo jedné veleta-
bulky si tedy vytvoøíme jen dvì malé pøehledné tabulky.

Obr. 1. Obvyklý zpùsob
oznaèování rozmìrù
toroidního jádra
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Zn: O-KUa996. Pro dceøinou
spoleènost významné zahra-
nièní spoleènosti hledáme kan-
didáta s VŠ elektrotechnického
zamìøení na pozici RF
Technika. Požadujeme výborné
znalosti vysokofrekvenèní mìøí-
cí techniky, zkušenosti
s digitálním zpracováním
signálu a znalost anglic-
kého jazyka na pokroèilé
úrovni. K dalším požadav-
kùm patøí znalost objektovì
orientovaného progra-
mování (C/C++), Win NT a
2000, uživatelské znalosti
Oracle a výhodou jsou také
zkušenosti s Tcl/Tk nebo
s IlogViews. Hledáme
komunikativní osobnost,

týmového hráèe, ochotného
cestovat èasto do zahranièí.
Náplní práce bude instalace,
údržba a nastavení mìøících
zaøízení. Spoleènost nabízí zají-
mavou práci s nejnovìjšími
technologiemi v pøíjemném

mladém týmu, klimatizované
pracovištì, pøíspìvek na
stravné, firemní jazykové kurzy
a dobré finanèní ohodnocení.
Místo pracovištì: Praha. 
Kontakt: axios@axios.cz, další
pozice na www.axios.cz.

RF (Radio Frequency)
Technik

Zprávièky
Expedice
Kambodža

Skupina slovenských rádio-
amatérov (Jaro, OM3TZZ,
Robo, OM1KW, Jaro,
OM3TA a Milan, OM1ATT,
bude od 26. 11. -3. 12. 2003
QRV CW/SSB/RTTY na pás-
mach 160-6 m z Kambodže
pod znaèkami XU7ACZ,
XU7ADC, XU7 ADA a
XU7ADB. QSL via HC.

Pod znaèkou XU7ACZ sa
zúèastnia aj CW èasti CQ
WW DX Contestu.

VY 73 de Jaro, OM3TZZ

Zmìny v band-
plánech

Upozoròujeme všechny
stanice aktivní na VKV, že
od 1. 1. 2004 vstupují
v platnost zmìny v band-
plánech, schválené na kon-
ferenci Region I. IARU
v roce 2002. Jedná se o
pøesun majákù v pásmu 70
cm do segmentu 432,400
až 432,490 MHz a pøesun
úzkopásmové aktivity na 24
GHz do segmentu 24048 až
24050 MHz. Aktualizované
bandplány naleznete na
adrese http: //www.crk.cz/
CZ/BPLANVKVC.HTM.

OK2ZI, VKV manažer
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WRTC 2006 
se bude konat

v Brazílii

World Radiosport Team
Championship Sanctioning
Committee, LABRE - Liga de
Amadores de Radio Emissao
a GADX Araucaria DX Group
oznamují, že pøíští soutìž
WRTC se bude konat v roce
2006 v Brazílii. Obdobnì
jako v pøedešlých soutìžích
WRTC poøádaných v Seattle,
San Francisku, ve Slovinsku
a ve Finsku bude WRTC
2006 pøedstavovat i tentokrát
soutìžení amatérù na
nejvyšší úrovni. V této
soutìži mající charakter
olympiády budou závodit
nejlepší operátoøi svìta.

Pøedchozí mistrovství
demonstrovaly vysokou
úroveò pøátelství spojenou
s radioamatérskými aktivita-
mi spolu s mimoøádným
vztahem k etice soutìže.

Mistrovství bude probíhat
v èervenci 2006, ve
Florianopolisu, hlavním
mìstì státu Santa Catarina
v jižní Brazílii.

Akce je otevøena každému -
soutìžícím i tìm, kteøí budou
sledovat soutìž jako diváci.
K úèasti na WRTC2006 je
pozván kdokoli.

Kontakt: Steve Morris
K7LXC, pøedseda WRTC
Sanctioning Committee.
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Aktivita je urèena pro OK a OM stanice a koná
se ve dvou samostatných èástech - SSB a CW.
SSB èást probíhá vždy prvé pondìlí v mìsíci,
CW druhé pondìlí v mìsíci, vždy od 21:30 do
22:30 SEÈ. Každá má 12 mìsíèních kol.
Jednotlivé stanice se mohou zúèastnit libovol-
ného poètu kol v roèníku, který zaèíná v lednu a
konèí v prosinci. 

Èást SSB má 3 kategorie: jednotlivci OK -
OM, klubové a zvláštní stanice, SWL
(posluchaèi), èást CW má 4 kategorie: jed-
notlivci OK - OM QRO, jednotlivci OK - OM
QRP, klubové a zvláštní stanice, SWL
(posluchaèi). Pokud bude stanice obsluhována
X/YL nebo QRPP (do 1 W), je to vhodné rovnìž
v hlášení uvést. 

Pøedává se RST + okresní znak. QSO = 1
bod. Násobièe jsou okresy vèetnì vlastního (i
pokud byla stanice jediná, která z okresu praco-
vala). Výsledkem je souèin bodù za QSO a
násobièù. U SWL je výsledek roven poètu
odposlechnutých jednotlivých stanic násobený

poètem odposlechnutých jednotlivých okresù
(SWL si nemohou zapoèíst svùj okres, pokud jej
neodposlechnou). Do výsledkové listiny budou
zahrnuty stanice, od kterých vyhodnocovatel
obdrží hlášení do 14 dnù. Rozhoduje den pøijetí
hlášení. Hlášení ve struèné formì musí obsaho-
vat znaèku stanice, datum konání aktivity (mìsíc
kola), poèet QSO, poèet násobièù, výsledný
poèet bodù a kategorii, ve které se stanice
úèastnila. 

Hlášení je možné bezprostøednì po aktivitì
pøedat vyhodnocovateli v okolí frekvence 1850
kHz, pomocí e-mailu na adresu A160M@crk.cz,
posláním SMS zprávy na èíslo 604 488 427,
pomocí PR na OK1HSF nebo poštou na adresu
OK1HSF, Petr Machyl, Keplerova 709/24, 400
07 Ústí nad Labem. Z výsledkù za jednotlivé
mìsíce bude sestaveno celoroèní hodnocení.
Do celoroèního výsledku bude zapoèítána i
stanice, která se zúèastnila pouze jediného kola.
Diplomy obdrží první 3 stanice v každé kategorii
a navíc nejlepší QRPP a X/YL op. 

Poøadatelem závodu je Èeský radioklub. 

Aktivita 160m - podmínky od roku 2004
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Mistrovství ÈR na KV 
podmínky platné od r. 2004
ÈRK vyhlašuje Mistrovství ÈR na KV. Pro tuto soutìž
budou hodnoceny výsledky èeských stanic v mezinárod-
ních závodech pracujících z území ÈR a to: ARRL DX
CW, ARRL DX SSB, CQ WW WPX CW, CQ WW WPX

SSB, IARU HF Championship, IOTA, EU HF
Championship, WAEDC CW, WAEDC SSB, CQ WW DX
SSB, CQ WW DX CW, OK-OM DX, EU Sprint CW, EU
Sprint SSB. Pro posluchaèe platí specifická pravidla - viz
Podmínky pro posluchaèe. Mistrovství se vyhlašuje
v následujících kategoriích: 
A. stanice jednotlivcù - max. výkon podle operátorské
tøídy 

B. stanice jednotlivcù LP - výkon max. 100 W 
C. stanice jednotlivcù QRP - výkon max. 5 W 
D. stanice s více operátory 
E. posluchaèi (viz samostatné podmínky)

Do hodnocení stanice se zapoèítávají maximálnì 4
nejlepší výsledky. Pro kategorii LP a QRP se berou
výsledky pouze tìch závodù, ve kterých je tato kategorie
vyhlášena. Hodnocení se provádí procentuálním
porovnáním výsledkù dané stanice s nejlepším evrop-
ským výsledkem v dané kategorii, pøièemž nejlepší
evropský výsledek bude ohodnocen 1000 body. U závo-
du OK-OM DX je jako porovnávací výsledek brán
nejlepší výsledek z poøadí OK stanic.

Pro vyrovnání obtížnosti jednotlivých kategorií a
závodù mezi sebou budou použity následující násobící
koeficienty: 
- CQ WW DX - 1,5 
- EU Sprint - 0,5 
- všechny jednopásmové kategorie - 0,7 

Pøíklad: Stanice se úèastní závodu CQ WW DX v kat-
egorii SO SB 20m HP. Získá 777 777 bodù. Nejlepší
stanice z EU v této kategorii dosáhne 2 000 000 bodù.
Stanice tedy získá 777777 / 2000000 x 1,5 x 0,7 = 408
bodù. 

Do hodnocení se poèítají pouze výsledky z oficiálního
vyhodnocení závodu a to ve všech kategoriích, ve kterých
je závod vyhodnocován. V pøípadì rovnosti bodù rozho-
duje o poøadí umístìní v OK-OM DX Contestu, pøípadnì
CQ WW DX Contestu. Hodnotí se vždy závody z daného
kalendáøního roku. Kategorie budou vyhodnoceny,
pokud poèet jejich úèastníkù bude minimálnì 5. 

Pøebor ÈR na KV 
podmínky platné od r. 2004
ÈRK vyhlašuje celoroèní soutìž Pøebor ÈR na KV. Soutìž
je urèena pro OK stanice jednotlivcù a posluchaèù, které
se pro hodnocení do této soutìže v daném roce musí
zúèastnit alespoò tøí ze šesti následujících závodù: OK
CW, OK SSB, OK-OM DX Contest, Holický Pohár,
Plzeòský pohár, Závod VRK, pøièemž jedním z nich musí
být OK-OM DX Contest. Všechny stanice budou hodno-
ceny procentuálnì porovnáním svého výsledku
s nejlepším výsledkem z absolutního poøadí všech kate-
gorií u všech závodù. Nejlepší výsledek absolutního
poøadí bude mít pro všechny závody hodnotu 100 bodù,
stanice na dalších
místech obdrží tolik
bodù, kolika bude
odpovídat jejich
výsledek v pomìru
k tomuto výsledku.
Maximální dosažitelný
poèet bodù bude tedy
600, pøi rovnosti bodù
rozhodne o koneèném
poøadí lepší umístìní
v závodì OK-OM DX
Contest. 

<3637>ü
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Všeobecné podmínky
závodù na VKV

Dokonèení ze strany 5

Prùbìžný list soutìžního deníku obsahuje tyto
údaje:
a) vlastní volací znaèku, jaká byla použita v závodì
b) vlastní WW-lokátor alespoò 1x na každé stránce
c) soutìžní pásmo
d) èíslo stránky
e) datum - 1x na stránce a pøi zmìnì
f) èas UTC - minutu u každého spojení, hodinu staèí

uvádìt pøi každé zmìnì
g) znaèku protistanice
h) odeslaný report a poøadové èíslo u každého spojení
i) report, poøadové èíslo spojení a WW-lokátor pøijaté

od protistanice
j) bodovou hodnotu spojení (bodová hodnota spojení,

nedokonèených, nepotvrzených nebo opakovaných je 0)
k) souèet bodù za spojení na jedné stranì prùbìžného

listu.

Prùbìžný list soutìžního deníku by mìl obsahovat
minimálnì 30 a maximálnì 40 øádek pro spojení
rovnomìrnì rozložených na stránce odshora dolù. Deník
ze závodu musí být v levém rohu nahoøe sešit sešívaè-
kou, tj. nesmí být ve formì volných listù.
20. Elektronický deník ve formátu EDI musí mít povinnì

vyplnìny tyto položky následujícím zpùsobem:
Popis: Pøíklad:
TName=Název závodu TName=Polni den
TDate=Datum závodu        TDate=20030304;20030305
PCall=Volací znaèka použitá v závodì  

PCall=OK1XYZ
PWWLo=Vlastní lokátor PWWLo=JO70AA
PSect=kategorie PSect=SINGLE

PSect=MULTI
PSect=CHECK

Pband=pásmo PBand=1,3 GHz
(povolen je pouze formát pásma uvedený v bodu 5.)

RAdr1=Jméno adresa pro korespondenci (odeslání
diplomù apod.)
RAdr2=Jméno adresa pro korespondenci (odeslání
diplomù apod.)
RPoCo=PSÈ
RCity=Mìsto
RHBBS=emailová adresa pro korespondenci
SPowe=výkon použitý v závodì+jednotky   SPowe=100W
SAnte=popis anténního systému SAnte=10 el. YAGI
A dále pak vlastní spojení dle definice formátu EDI.
21. Deník ze závodu musí být odeslán na adresu vyhod-

nocovatele nejpozdìji desátý den po skonèení závo-
du. Rozhoduje datum na poštovním razítku nebo
datum odeslání generované elektronickým poš -
tovním systémem.

22. Odesláním deníku k vyhodnocení dává stanice svùj
souhlas s poskytnutím kompletního deníku pro kon-
trolu i vyhodnocovatelùm závodù v jiných zemích a
zároveò tímto dává souhlas se zveøejnìním chy-
bových výpisù z národního hodnocení.

23. Elektronický deník se odesílá na internetovou
emailovou adresu VKVLOGY@CRK.CZ. Deník
z Polního dne mládeže pak na adresu PDMLOGY
@CRK.CZ. V síti packet radio se deníky zasílají na
jednotlivé adresy vyhodnocovatelù publikované
v kalendáøi závodù. Pro odeslání elektronických
deníkù je možné rovnìž využít automatický interne-
tový portál. Pøíjem deníku v elektronické podobì
bude vyhodnocovatelem potvrzen.

24. Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku:
a) jakoukoliv chybu v pøijatém kódu tzn. ve znaèce,
reportu, poøadovém èísle spojení nebo lokátoru
b) má-li rozdíl v èase spojení vìtší než 10 minut oproti
správnému èasu UTC
25. Za opakované a zapoètené spojení se kontrolované

stanici strhne desetinásobek bodové hodnoty
zapoèteného opakovaného spojení.

26. Stanice nebude vyhodnocovatelem v závodì hodno-
cena:

a) za nedodržení soutìžních podmínek nebo pøedpisù,
b) za více než 10 % špatnì vypoètených vzdáleností,
c) za nepravdivé nebo chybné údaje uvedené
v soutìžním deníku.

27. Na návrh vyhodnocovatele mùže VKV pracovní
skupina pøi Radì ÈRK rozhodnout o nehodnocení
stanice za nesportovní chování v závodì, zejména:

a) obdrží-li vyhodnocovatel nejménì tøi zdùvodnìné
stížnosti ostatních úèastníkù závodu na její nesportovní
chování,
b) pokud stanice užije v závodì k pøedání, doplnìní nebo
ovìøení pøedaných znaèek nebo soutìžního kódu jiných
spojovacích prostøedkù, než kterých užívá k bezprostøed-
ní úèasti v závodì,
c) pokud stanice oznamuje (anoncuje) vlastní znaèku
v síti DX clusteru a to otevøeným nebo skrytým zpù-
sobem.
28. Diplomy obdrží hodnocené stanice dle následujícího

klíèe:

29. Kontroly stanic: OK VKV manažer a VKV contest
manažer nebo jimi èi Radou ÈRK povìøené osoby
mají právo bìhem závodu provádìt kontroly
dodržování soutìžních podmínek. Kontrolor je povi-
nen pøed zapoèetím kontroly se prokázat písemným
povìøením. Stanice, která kontrolu povìøeným
osobám neumožní, nebude na základì doporuèení
kontrolora a po schválení Radou ÈRK v závodì hod-
nocena. Kontrola dodržování soutìžních podmínek
kontrolním poslechem musí být dokumentována
zvukovým záznamem.

30. 50 MHz IARU contest se øídí vlastními podmínkami.
31. Rozhodnutí vyhodnocovatele je koneèné.
32. Tyto všeobecné podmínky byly schváleny radou

Èeského radioklubu s úèinností od 1. 1. 2004.

Zpracoval Karel Odehnal, OK2ZI, ok2zi@atlas.cz
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Domnívám se, že stoupající popularita této kategorie má
pøíèinu v tom, že pøi velikosti stanice potøebné pro kate-
gorii více operátorù - jeden TX (M/S) lze do provozu
zapojit více operátorù a tím se závod pro úèastníky stane
zajímavìjší. Naproti tomu stanice vybavené pro kategorii
více operátorù - více vysílaèù (M/M) mohou zkusit nìco
jiného: zapojit do svého provozu více strategie, pøípadnì
využít vybavení stanice pøi nedostatku operátorù.

Podmínky kategorie M/2

V úvodu si pøipomeneme podmínky platné pro kategorii
M/2 v CQ WW DX Contestu. V jednu chvíli mohou být
v provozu maximálnì dva vysílaèe (dva signály), každý
na jiném pásmu. Pro každý vysílaè je povoleno maxi-
málnì 8 zmìn pásma v jedné bìžné hodinì (tedy od
HH:00 do HH:59). Použití DX clusteru je povoleno. 

Podmínky nehovoøí o možnosti volat násobièe (tak
jako v M/S), nicménì z nich vyplývá, že použití další
vyhledávací stanice (stanic) je více než vhodné. V našem
pøípadì jsme použili jedno vyhledávací pracovištì, které
oznaèujeme jako koordinaèní - hledá násobièe a urèuje,
na kterých pásmech budou RUN stanice. Toto pracovištì
mìlo k dispozici tribander plus jakoukoli z nepoužitých

antén nìkterého z RUN pracoviš�. Celkem byla
naše anténní výbava následující:
- 160m - vertikál 27 m
- 80m - vertikál λ/4
- 40m - 4-square, vertikál λ/4
- 20m - 5 el. yagi 20 m vysoko, vertikál λ/4
- 15m - 6 el. yagi 20 m vysoko, vertikál λ/4
- 10m - 6 el. yagi 13 m vysoko, vertikál 5/8 λ
- 2x beverage, 2x EWE (sdíl. pro 160, 80 a 40m)
- 3 el. tribander 10 m vysoko
Protože jsme nechtìli, aby náš první pokus
v kategorii M/2 ztroskotal na komplikovanosti,
nepoužili jsme „dual beaming“ (rozdìlení
výkonu do dvou smìrù souèasnì). Na obou
RUN byly TRXy FT-1000 s PA AL-1500, na
koordinaèním IC-756 + ACOM 2000A. K tomu
pásmové filtry (mezi TRXy a PA), odrušovací
„pahýly“ (u každé antény), mnoho propojo-
vacích koaxiálù a 5 PC propojených do sítì
(2x pro každé RUN + koordinaèní) s pro-
gramem CT.

Dùkladné plánování

Plánování je èinnost
velmi dùležitá pro
úspìch v jakékoli kate-
gorii, proto následující
platí témìø obecnì.
Této èinnosti se v na-
šem týmu vìnuje
Giovanni, I2IFT. Jde o
velmi zodpovìdný
úkol a doporuèuji kaž-
dému operátorovi, aby si jej ale-
spoò jednou zkusil udìlat. Plán
závodu je tøeba pøipravit na zá-
kladì zkušeností z døívìjších let,
zkušeností jednotlivých operá-
torù a možností stanice. 
Souèástí plánu by mìly být tøi
oblasti:
- použitá pásma pro RUN
- obsazení operátorù
- plán vývoje závodu
Plán doporuèuji sestavovat
s „rozlišením“ 30 minut. Døíve
jsem také používal rozšíøené
hodinové intervaly, nicménì
ukázalo se, že zjemnìní,
pøestože je pracnìjší, pøináší
pøesnìjší signály o vývoji závo-
du. Ukázky jednotlivých èástí
v našem pøípadì jsou na
obrázcích. Z plánu vývoje závo-
du je vidìt, jak pøesný se jej
podaøilo pøipravit.

Použitá pásma pro RUN. Zdálo by se, že pro obì
RUN pracovištì je nejvhodnìjší zvolit ta pásma, kde je
nejvyšší rejt. Toto pravidlo je obecnì správné, nicménì je
nutné vzít v úvahu i další vìc, týkající se násobièù. Øada
stanic ze zemí, kde je aktivita pomìrnì nízká (a mùže tedy
být nesnadné je získat jako násobièe) dost èasto stanice
pouze vyhledává, takže se neobjeví v DX Clusteru, ani je
nelze „vyhledat“. Pokud byste se tedy drželi výhradnì
pravidla nejvyššího rejtu, na nìkterá pásma byste se tøeba
ani s RUN nedostali a tím byste velmi pravdìpodobnì pøišli
o nìkteré snadné násobièe. Takže pøi stanovování plánu je
tøeba poèítat i s tímto aspektem.

Je samozøejmé, že je nutné tento plán stále sledovat a
v odùvodnìných pøípadech jej pozmìnit. Nicménì je
dobré být uvážlivý - to co se vymyslí v klidu a pøi dostatku
èasu bývá lepší, než rozhodnutí èinìná pod tlakem
s adrenalinem v krvi… 

Obsazení operátorù. Tato èást plánu je velmi
dùležitá a není ji vhodné v prùbìhu závodu mìnit - aby
operátor podal maximální výkon, potøebuje pøedem vìdìt,
kdy má èas na odpoèinek a naopak, kdy musí být 100%
pøipraven (najeden, „vyprázdnìn“, …). A navíc jde èasto o
citlivou záležitost, zvláštì u zaèínajících kolektivù. Nìkdy
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Více operátorù, dva vysílaèe
M/2 - nová populární kategorie (nejen) v CQ WW DX

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y, huml@radioamater.cz

Jako èlen Tikirriki Contest Clubu jsem mìl možnost být v letošním øíjnu úèastníkem fone
èásti CQ WW DX Contestu pod znaèkou IH9P v kategorii více operátorù - dva vysílaèe.
Protože tato kategorie, již léta známá ze závodù ARRL, byla loni zavedena i v nejvìtších KV
závodech CQ, rád bych se se ètenáøi podìlil o získané zkušenosti z expedice, kterou pod-
poøil i èasopis Radioamatér.
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totiž bývá snaha být „s ravedlivý“ a
umožnit pracovat na dùležité pozici všem
operátorùm, kteøí jsou souèástí týmu. Vždy
je dùležité si pøedem øíci, zda vaše úèast
bude „tréninková“ èi „pro zábavu“, nebo
zda chcete dosáhnout co nejlepšího
výsledku. Snaha o „spravedlivost“ se
nìkdy projeví tak, že se horší operátoøi
posadí na spodní pásma, kde provoz
probíhá obvykle pomaleji - to je ovšem
podle mne hrubá chyba! I na 160m lze
pracovat s rejtem pøes 200, navíc „luštìní“
znaèek pøi velké úrovni rušení vyžaduje
mnohem více zkušeností, než na klidné
desítce. Dobrý operátor je zkrátka dobrý na
jakémkoli pásmu. Pokud v této vìci není
v týmu jednotný názor, mùže to pøinést
rozèarování a nervozitu. Naopak - sehrané
špièkové týmy vìdí, kdo kam patøí a jak
nejlépe pøispìje k dobrému výsledku.

A ještì jedna vìc souvisí s operá-
torským obsazením - je velmi pøínosné,
když jsou souèástí týmu „pásmoví spe-
cialisté“ - DX mani. Tito radioamatéøi
èasto nejsou špièkovými závodníky,
závody je ze své podstaty èasto ani
nebaví, nicménì pro výsledek týmu jsou
k nezaplacení. V závodì udìlají hodnì
práce jako pomocní operátoøi na RUN a
jako „poradci“ pro koordinaèní (nebo
násobièové) pracovištì.

Jak to bylo v našem pøípadì? Protože
cílem naší expedice bylo seznámení se
s novou kategorií, použili jsme „tréninko-

vou“ variantu - každý operátor byl pøi-
bližnì stejnou dobu na každém pracovišti.

Plán vývoje závodu. Zde je asi
nejvíce prostoru pro volnost. Plán vývoje
slouží pøedevším k psychické motivaci
týmu a sledování, zda jde vše tak, jak jsme
si pøedstavovali. Já osobnì mám radìji
plány optimistické, které není snadné
splnit. Ale vím, že nìkdo má radìji plány
„na jistotu“.

Provoz

Vlastní provoz je otázkou zvyklostí jed-
notlivých týmù a jejich operátorù. V našem
pøípadì se o provoz v každou chvíli staralo
5 operátorù s následujícími rolemi:

Koordinátor. Jeho úkolem bylo
obsluhovat koordinaèní pracovištì, vy-
hledával a dìlat násobièe, sledovat
bandplán a rozhodovat, která RUN stani-
ce bude na kterém pásmu, zaznamenávat
prùbìžný stav do plánu vývoje závodu.

Hlavní RUN operátor (na každém
RUN pracovišti). Jeho úkolem je
soustøedit se výhradnì na vlastní provoz.
Obsluha stanice (zápis do logu,
smìrování antén, pøepínání, „odska-
kování“ pro násobièe…) je plnì v jeho
kompetenci. „Pøetahování“ násobièù na
potøebné pásmo je samozøejmostí.

Pomocný RUN operátor (na
každém RUN pracovišti) má možnost
pøepínat mezi poslechem signálu
hlavního operátora a signálem z druhého
pøijímaèe TRXu. Pøi bìžném provozu
poslouchá a zapisuje zachycené znaèky
na papír tak, aby je vidìl hlavní operátor
a mohl tak zrychlit a zpøesnit svùj
provoz. Jakmile se na aktuálním RUN
pásmu objeví nový násobiè (buï z DX
clusteru nebo od koordinátora), naladí
druhý RX a zkontroluje, zda je slyšitelný.
Pokud ano, informuje o tom hlavního
operátora (lísteèkem papíru, aby jej
nerušil) a dále sleduje, jakým zpùsobem
násobiè pracuje. Rozhodnutí kdy a jak
pøerušit pile-up pro zavolání násobièe je
zcela v kompetenci hlavního operátora.

No a jak jsme dopadli? Lépe, než
jsme èekali! Èíselný pøedbìžný výsledek
naleznete v tabulce. Podle nahlášených
výsledkù konkurence vše nasvìdèuje

tomu, že máme
velkou šanci na
první místo.
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