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17. dubna je
OK CW závod!

viz str. 29
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Návrh jednacího øádu 
pátého øádného sjezdu Èeského radioklubu

1) Podle Stanov ÈRK na návrh rady ÈRK sjezd:
a) schvaluje jednací øád sjezdu,
b) schvaluje program jednání,
c) volí ètyøèlenné pracovní pøedsednictvo,
d) volí pracovní komise:
- mandátovou a volební,
- návrhovou,
- jednoho zapisovatele a dva ovìøovatele zápisu jed-

nání sjezdu,
e) projednává a schvaluje zprávu rady ÈRK o èinnosti,

plnìní usnesení pøedchozího sjezdu a o hospodaøení
za období od minulého sjezdu vèetnì zprávy revizní
komise,

f) volí pøedsedu ÈRK, radu ÈRK a revizní komisi ÈRK,
g) projednává a schvaluje:
- pøípadné zmìny Stanov ÈRK,
- pøípadné zmìny Organizaèního øádu ÈRK,
- výši èlenských pøíspìvkù,
h) pøijímá závìreèné usnesení.

2) Kandidáty do orgánù sjezdu je oprávnìn navrho-
vat každý delegát vèetnì kandidatury vlastní. Kandidáty
do orgánù ÈRK je oprávnìn navrhovat každý èlen ÈRK
vèetnì kandidatury vlastní. Kandidát musí pøed volbou
vyslovit se svou kandidaturou písemný souhlas osobnì
nebo písemným prohlášením s úøednì ovìøeným pod-
pisem.

3) Pøi volbì orgánù sjezdu a pøi hlasování o proce-
durálních postupech a dokumentech sjezdu má každý
delegát jeden hlas. O návrzích se hlasuje veøejnì. Ke
schválení návrhu je tøeba prosté vìtšiny hlasù pøítom-
ných delegátù.

4) Pøi volbách orgánù ÈRK - pøedsedy, èlenù rady a
revizní komise - mají pøítomní delegáti zvolení èlenskou
schùzí každého z radioklubù ÈRK spoleènì celkový
poèet hlasù odpovídající poètu èlenù pøíslušného klubu
sníženému o poèet èlenù klubu, kteøí se pøípadnì sjezdu
zúèastní osobnì. Ostatní pøítomní delegáti mají po jed-
nom hlasu.

5) Volba pøedsedy, rady a revizní komise ÈRK je
tajná. 

6) Do rady a revizní komise jsou zvoleni kandidáti
v poøadí podle poètu získaných hlasù až do naplnìní
celkového poètu, tj. 14 do rady a 3 do revizní komise.
Pøi volbì pøedsedy je zvolen kandidát, který získal
nejvyšší poèet hlasù, nejménì však nadpolovièní
vìtšinu pøítomných hlasù. Není-li pøedseda zvolen,
probìhne bezprostøednì druhé kolo volby, v nìmž je
zvolen kandidát, který získal prostou vìtšinu hlasù.

7) Každý delegát má právo v èase vyhrazeném pro
diskusi pøednést pøíspìvek v délce nepøekraèující pìt
minut. Pøedsednictvo má právo tuto dobu dle okolností
zmìnit.

8) Každý delegát má v prùbìhu sjezdu právo na fak-
tickou pøipomínku v rozsahu jedné minuty.

9) Není-li pøijat návrh, zachovává se pùvodní stav. 
10)   Zdaøí-li se volbou dle stanov a organizaèního øádu

obsadit orgán ÈRK neúplnì, 
a) avšak alespoò z jedné poloviny, doplní se takto

zvolený orgán vlastním rozhodnutím koopcí z èlenù

orgánu, kteøí byli jeho èleny na konci pøedchozího
funkèního období, 

b) a ménì, než z jedné poloviny, je volba neplatná a
orgán pokraèuje v èinnosti ve složení, v nìmž ukonèil
pøedchozí funkèní období.

11) O prùbìhu jednání sjezdu je zvoleným zapiso-
vatelem poøizován zápis, který je bezprostøednì po sjez-
du ovìøen dvìma ovìøovateli. Volbu orgánù ÈRK ovìøu-
je pøítomný notáø.

V Praze dne 10. února 2004

Návrh programu jednání 
pátého øádného sjezdu Èeského radioklubu
08.30 - 09.50 registrace delegátù

10.00 zahájení sjezdu
schválení jednacího øádu sjezdu a pro-
gramu jednání
volba pracovního pøedsednictva
volba mandátové a volební komise
volba návrhové komise
volba zapisovatele a ovìøovatelù zápisu

sjezdu
10.20 zpráva pøedsedy ÈRK
10.40 zpráva hospodáøe ÈRK
10.55 zpráva pøedsedy revizní komise
11.00 zpráva mandátové komise
11.10 pøedstavení kandidátù
11.30 diskuse
12.00 obìd
13.00 uzávìrka kandidátky
13.00 diskuse
13.30 pøedstavení kandidátù - druhá èást
13.50 informace volební komise
14.05 tajná volba èlenù rady, pøedsedy a 

revizní komise
14.30 diskuse - obecná rozprava
15.30 vyhlášení výsledkù voleb
15.40 projednání a schválení základních 

materiálù a usnesení sjezdu
16.30 závìr

Po skonèení sjezdu bude 1. zasedání novì zvolené rady
a revizní komise.

Návrh programu jednání sjezdu a návrh jednacího øádu
tvoøí nedílnou pøílohu tohoto usnesení.

K úèasti na sjezdu jsou oprávnìni:
a) všichni øádní èlenové Èeského radioklubu osobnì,
b) delegáti zvolení na èlenských schùzích klubù,

nejvýše v poètu 1 delegát na každých i zapoèatých
10 øádných èlenù klubu. 

Sekretariát vyzve k úèasti èleny rady ÈRK, revizní
komise ÈRK a krajské manažery.
Øádným èlenem ÈRK je ten, kdo má zaplaceny èlenské
pøíspìvky na rok 2004.
V souladu se stanovami ÈRK do orgánù ÈRK volí a
mohou být voleni èlenové starší 18 let. 

Podmínkou plnoprávné úèasti na sjezdu je pøihlásit se
k úèasti na sekretariátu ÈRK do 20. srpna 2004 písem-
nì nebo elektronickou poštou. Radiokluby pøihlásí své
delegáty jednou pøihláškou na formuláøi, který obdrží
od sekretariátu. Pøihlášení úèastníci obdrží úèastnické
lístky se všemi organizaèními informacemi. 

Nepøihlášení èlenové se mohou úèastnit sjezdu
jako pozorovatelé.

Pøihlášení úèastníci sjezdu budou mít zajištìn obìd.
Jiné náklady nebudou propláceny. 
Rada ukládá:
a) zveøejnit úplnou zprávu o èinnosti v èasopise

Radioamatér èíslo 5,
b) zveøejnit pøedbìžnou zprávu o hospodaøení tamtéž.

Rada žádá revizní komisi, aby tamtéž zveøejnila
informace o své èinnosti.
Spoleèným cílem tìchto ustanovení je omezit èas
potøebný na ètení zpráv na sjezdu na nezbytné mini-
mum. Závìreèná zpráva o hospodaøení a zpráva revizní
komise budou pøedloženy delegátùm na sjezdu.

Rada vyzývá všechny èleny - individuální i sdružené
v klubech, aby podávali návrhy na kandidáty do nových
orgánù - rady a revizní komise. Lze podávat i návrhy na
vlastní kandidaturu. Návrhy lze podávat i bìhem sjez-
du. Každý navržený kandidát musí souèasnì písemnì
potvrdit souhlas s kandidaturou. 

Dále rada vyzývá k podávání pøipomínek k další
èinnosti ÈRK a k podávání nabídek vlastní konkretní
spolupráce v jednotlivých oborech èinnosti a zájmù. 

Usnesení rady ÈRK o svolání  øádného V. sjezdu
Rada Èeského radioklubu v souladu s organizaèním øádem ÈRK svolává øádný 

V. sjezd Èeského radioklubu 

na sobotu 16. øíjna 2004 od 9:00 h 
do Kulturního domu EDEN v Praze 10 - Vršovicích. 

Z QSL služby
Vojtìch Krob, OK1DVK, QSL manager, qsl@crk.cz

QSL služba žádá její uživatele, aby pøi zasílání svých
lístkù poštou používali jednotnou adresu, kterou je:
Èeský radioklub, QSL služba, P. O. Box 69, 113 27
Praha 1. Pokud adresu napíšete jinak, vznikají na
poštì potíže s vyhledáváním zásilky. Tuto informaci
pøedejte podle možností i neèlenùm ÈRK, kteøí
èasopis neodebírají.

Informujeme dále o tom, že z Maroka (CN) a
Dominikánské republiky (HI) se nám vrátily QSL
lístky. Naše nìkolikeré urgence E-mailem na tyto QSL
služby zùstávají bez odpovìdi. V oficiálním seznamu
IARU ne-jsou žádné zmìny zaznamenány. Z Maroka
nám v roce 2002 a 2003 nedošla žádná zásilka,
z Dominikánské republiky jedna v roce 2002.

<4209>ü
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OK1KRE - 50 let
„pípání“ radioamatérù

v Øevnièovì
Josef Fišer, OK1AXL, jednatel radioklubu OK1KRE, Øevnièov

Je tomu už více než 50 let, kdy se skupina mladých
nezletilých øevnièovských klukù v èele s trochu odrost-
lejším a již zletilým klukem panem Josefem Mágrem
rozhodla, že se zaène uèit morzeovu abecedu. A tak jsme
se v roce 1953 zaèali scházet ve zdejší základní škole a
pan Mágr nás zaèal uèit tomu radioamatérskému pípání.
To jsme byli ještì jako radioamatérský kroužek pøi pio-
nýrské organizaci základní školy, ale už s cílem založit
vlastní samostatný radioklub.

Protože jsme byli mladí, v tehdejší dobì s neza-
tíženými mozky od rùzných souborù opatøení, a pan Mágr
byl náš dobrý instruktor, mohli jsme se brzo se svými

nabytými vìdomostmi vypravit do matièky Prahy skládat
zkoušky na RO, tj. registrovaného operátora radiostanice.
A tak se prvními operátory radioklubu stali Josef Sainer,
František Bøíza, Viktor Vorel, Josef Fišer a Zdenìk Vrba,
kteøí se v èele s panem Mágrem stali zakladateli radio-
klubu v Øevnièovì. Byly to velmi hezké zaèátky, kdy ještì
v éøe elektronek se za pár hodin postavil jednoduchý pøi-
jímaè nebo vysilaè, který „na prkénku“ opravdu chodil.
Hezké jsou i vzpomínky na první Polní dny, kdy se na kótu
muselo vše vynést v ruksaku nebo odvést na ruèní kárce,
protože auta k dispozici ještì nebyla. To už jsme byli ve
vìku, kdy nás zavolali vojenští páni, abychom po dobu
základní vojenské služby støežili klidný spánek našeho
pracujícího lidu, jak se tenkrát hlásalo. Rozjeli jsme se na
rùzné svìtové strany sloužit vlasti a po vojnì øada z nás
pøijíždìla do Øevnièova z nových pùsobiš� jen na
návštìvu. Pøesto se našli naši nástupci, kteøí v èinnosti
radioklubu pokraèovali a pokraèují i nadále.

50 let trvání dobrovolné zájmové organizace je velký
kus lidského života - je to prakticky celý produktivní vìk
èlovìka a jsou to také celé dvì generace. V Èeské repub-
lice je pravdìpodobnì málo radioklubù, které se mohou
pochlubit takovou délkou nepøetržité èinnosti.

V dobì dnešního tržního hospodáøství øada radioklubù
z finanèních dùvodù zaniká, protože nejsou peníze na
vysoké nájmy za klubové prostory, klubové radiostanice
se v mnoha pøípadech stìhují do bytù k obìtavým radio-
amatérùm, kteøí mají radioamatérský sport radìji než
peníze, mají vìtší byt a hodnou manželku. Náš radioklub
díky pochopení pøedstavenstva obce Øevnièova a starosty

obce sídlí stále za velmi výhodných podmínek v pùvod-
ních prostorách a doufáme, že tomu bude i nadále.

Radiokluby jsou jednou z dobrovolných zájmových
organizací, které spolu s ostatními podchycují rùzné
odborné zájmy obèanù mìst i obcí a pøispívají k výchovì
naší mládeže v tìchto zájmových oblastech. Pomáhají
rovnìž organizovat a vytváøet kulturní život obcí. Tak
tomu bylo v minulosti, je stále a je to i nutné v budouc-
nosti, bez ohledu na politické zøízení státu. Zájmové
organizace by mìly být apolitické, vìnovat se èistì jen
svému odbornému a kulturnímu zamìøení, které pøináší
úspìch a poznání obèanùm jakékoliv politické pøí-
slušnosti.

Všem pøátelùm radioamatérského sportu sdìlujeme,
že radioklub OK1KRE v Øevnièovì bude fungovat i po
padesáti letech.
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Pozvání na setkání
západoèeských

radioamatérù 2004
Radioklub OK1KMU poøádá 3. roèník setkání radio-
amatérù a pøíznivcù CB v pøíjemném prostøedí
autokempu Sycherák. Autokemp se nachází asi 10 km
jižnì od Boru u Tachova ve ètverci JN69IP. V Boru
u Tachova odboèíte na Stráž, dále pak pokraèujete na
obec Borek, kde odboèíte doprava a asi po 1 km
uvidíte autokemp. Pro navigaci bude na kmitoètu
145,500 FM zøízena stanice. Trasa bude znaèena ta-
bulemi s nápisem SETKÁNÍ.

Termín setkání: Pátek 18. 6. až nedìle 20. 6. 2004
Zahájení: Sobota 19. 6. 2004 v 9.30 hod.
Ubytování ve vlastních stanech, karavanech nebo po
domluvì s provozovatelem rekreaèního zaøízení
v chatkách nebo na ubytovnì. Na možnost ubytování
se informujte do 31. bøezna u paní Najnarové, Obecní
úøad Stráž, tel. 374 780 991.

Stravování z vlastních zdrojù, ve stánku s obèer-
stvením, pøi vìtším poètu zájemcù lze také zajistit
hotové jídlo. Zájemci o hotová jídla získají informace
u OK1HAL, kde si je mohou objednat. Telefon 374
723 825, pøípadnì 605 526 877.
Stravování a ubytování si musí každý úèastník
zajistit sám.
Program setkání:
- Prezentace úèastníkù pøi pøíjezdu
- Tombola
- Burza radioamatérského materiálu
- Beseda s pracovníkem ÈTÚ
- Ukázka zaøízení a provozu v radioamatérských pás-

mech
- Úèast pøislíbil ALLAMAT, prodejce radio-

amatérského materiálu
- Volná zábava
- Posezení u táboráku
Poøadatel by rád pøedbìžnì zjistil množství úèastníkù
tohoto setkání a proto žádá pøípadné zájemce, aby se
ozvali na packetu OK1IAL, OK1HAL nebo na telefonu
OK1HAL 374 723 825, pøípadnì 605 526 877.

Tìšíme se na Vaší úèast. Za radioklub OK1KMU Jitka, OK1HAL

<4204>ü

Silent key
Radioamatréský fojt Valašského
království - Karel Mojžíš,
OK2QC
Dne 3. bøezna se poèetná skupina radioamatérù ze
Zlínského regionu rozlouèila se svým èlenem,
pøítelem Karlem Mojžíšem, OK2QC. Karel zemøel
po dlouhé a tìžké nemoci ve vìku 83 rokù. Jako
RP zaèínal ještì v pøedváleèném ÈAV, byl vynika-
jící technik, vždy pøítomen veškerému radio-
amatérskému dìní. Èest jeho památce.

Pøátelé z OK2KGE

Vladimír Branze, OK1WGI

Oznamujeme, že 24. února 2004 zemøel po vleklé
nemoci ve svých 69 letech Vladimír Branze,
OK1WGI. Dlouhá léta byl èlenem radioklubu
OK1KWH ve Varnsdorfu. Vìnoval se provozu na
kv, vkv, zajímal se o satelity, v posledním období
se vìnoval digitálním druhùm provozu. Kdo jste
jej znali, vzpomínejte s námi.

Jiøí Zatloukal, OK1JIR

Jaromír Heil, OK1ABX 
Míra, OK1ABX, zemøel v pondìlí, 1. bøezna 2004.
Vìnoval se hlavnì konstrukèní èinnosti, mìl
doma vyrobené zaøízení od 137 kHz až po 2,3
GHz.

Karel, OK1DWF

Zprávièky
Nejen anténáøùm 
Dovoluji si Vás upozornit na novou (pokusnou) anténáø-
skou stránku, kde se budou uvádìt informace o odborných
èláncích v zahranièních èasopisech, o anténáøském soft-
waru a knižních novinkách. Perioda zveøejòování by mìla
být ètvrtletní.

Stránka vznikla na základì rozhovorù s pøáteli anténáøi
protože vyhledávání v portálech je èasovì nároèné a autor
stránky má nyní dost èasu. Další podrobnosti viz
www.anteny-proch.ignum.cz. Na spolupráci se tìší Ing.
M. Procházka CSc., Severovýchodní II/48, Praha 4
141 00, prochazkamir@volny.cz.

Novinky v CW
Dr OM's, až se budete uèit nebo zdokonalovat si CW, neza-
pomeòte na dùležitý znak, který pøinesla moderní doba. Tím
je dozajista zavináè - @. Je to kombinace písmen A a C
(nebo W a R), zahraná dohromady, tedy   .--.-.

ORBITRON 3.0 na webu
Dle informace Sebastiana Stoffa je na jeho internetové
strance www.stoff.pl dostupná nová finální verze progra-
mu ORBITRON 3.0 nyní již i s èeskou jazykovou verzí.
Autor slibuje bìhem nìkolika dní i èeskou nápovìdu
k programu.

Pozvání na XIII. setkání na Pražáku
Radioklub OK1OFP Pražák a OK1KFB Vodòany poøádají
již XIII. setkání radioamatérù a Cíbíèkáøù. Termín: od 28.
do 30. kvìtna 2004. Místo: autokemp Pražák. Info: tel.:
383 382 753 nebo na pøevadìèi OK0C po 19. hodinì
dennì.



Klubové zprávy
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Jubileum veterána OK1DZ
V lednu tohoto roku 2004 oslavil již své 91. narozeniny náš kolega a
mùj kamarád, pan PhDr. Miloš Diviš, OK1DZ, qth Praha - Staré
Mìsto. Jako „služebnì“ nejstarší a dosud vysílající radioamatér - od
roku 1947 až dosud s originální volaèkou OK1DZ, je Miloš stále
populární a nezapomenutelná radioamatérská celebrita èeského a
v nedaleké minulosti i èeskoslovenského radioamatérství, kterému je
vysílání celoživotním posláním a koníèkem.

Již od jinošských let za dob první republiky jej uchvátilo rádio.
Tehdá jako neplnoletý musel mít svolení své matky, na kterou byla
napsána jeho první vysílací koncese. Vojenskou základní službu již
nastoupil v roce 1935 jako telegrafista. Pozdìji též nìjakou dobu
pracoval ve Vojenském kartografickém ústavu v Praze. Druhou lás-
kou Miloše bylo studium na Karlovì Universitì v Praze v oboru
dìjiny a malíøství. A jako správný patriot je mimo jiné brilantním
znalcem staré Prahy a nepøehlédnutelnou autoritou v zasvìceném
výkladu jejích dìjin. Je èlenem Klubu za starou Prahu, obèanského
sdružení pro veøejnì prospìšnou èinnost ALTISA a dalších
dobroèinných spolkù. Pro jeho znalosti a vìhlas je zván do
vybraných spoleèností pražských zastupitelských úøadù rùzných
zemí. Jako jeden z mála jsem mìl jsem možnost nahlédnout do
Milošova soukromí, seznámit se s jeho prvotní a vyzrálou malíøskou
tvorbou, prohlédnout si jeho knihovnu a jeho odborné publikace
z dob, kdy ještì psával. Z radioamatérských ocenìní jistì zaujme
jeho 1. èestné èlenství v Èeském veteránském klubu pod èl. è. 270,
rovnìž i èlenství v èeské sekci prestižního klubu s celosvìtovou
pùsobností DIG èl. è. 5597 a dalších (KDR èl. è. 197, VETERAN èl.
è. 607). Pozoruhodná je i jeho praxe v éteru, která v tomto roce èiní
58 rokù. Znám se s Milošem øadu let a rád vzpomínám na VKV akci
diplomu Rozhledny Èeské republiky v r. 1998, kdy jsme ještì spolu
s kamarádem Andrém OK1DCA putovali po rozhlednách; Miloš svojí
odvahou upevnil naše pøátelství a nakonec Diplom Rozhledny ÈR,
rovnìž s naší pomocí, získal. V roce 2003, kdy mìl Miloš rovných 90
let, jsem uskuteènil na jeho poèest soukromou „Expedici
k devadesáti letùm veterána OK1DZ“, která mìla pùvodnì plánovány
3 etapy (jaro, léto, podzim) a 90 QSO. Z aktuálních osobních,
èasových a zdravotních dùvodù se nám nakonec podaøilo uskuteènit
pouze etapy dvì: první z kóty Kozákov pøi pøíležitosti radio-
amatérského setkání ve dnech 26.-27. 4. 2003, druhou z mé chaty
pod Bouøòákem v Krušných horách. V tìchto dvou etapách jsme
uskuteènili celkem 77 QSO jako KDR a DIG pozdrav našim kolegùm;
pracovali jsme celkem s 12 zemìmi: 9K3, OH, IK, EW, UA, UR, UU,
SP, ES, YL, ER a OM. Stanièní deník jsem vedl i za Miloše a jako
jeho QSL manager mohu vyhledat a potvrdit pøíslušná QSO z této
privátní expedice na mé direct adrese nebo via QSL Bureau ÈRK.

Závìrem bych chtìl, spolu s ostatními pøáteli radioamatéry, kteøí
jsou s Milošem ve stálých osobních kontaktech, ještì jednou popøát
Milošovi, OK1DZ, hodnì zdraví, duševních sil a hodnì DXù! 

73, 77 GL, Jarda OK1JNL

Hledáme spolupracovníky!
Redakce èasopisu Radioamatér hledá na èásteèný pra-
covní úvazek specialisty (nadšence) pro rùzné obory
radioamatérské èinnosti:
- technika (radioelektronika, antény, ...),
- Packet Radio,
- digitální druhy provozu,
- výchova mladých radioamatérù,
- a pøípadnì další oblasti.

V pøípadì zájmu napište nìco o sobì (klasické CV vítáno) na
redakce@radioamater.cz.

Semináø poøádá OK-VHF Club a probìhne 16.-
18. dubna 2004 v hotelu ASKINO - Horník na
Tøech Studních.

Letošní roèník semináøe je rozdìlen do dvou
hlavních tematických blokù:
- povídání o EME provozu, módu JT44 a JT65,
prvním spojení EME - 24 GHz a o použitelné tech-
nice,
- obecnì povídání o technice použitelné pro pásmo
24 GHz z profesionálních systémù, o mìøení sys-
témù a využití pøírodních zdrojù šumu pro na-
stavení mikrovlnných a EME zaøízení a o možnosti
zpracování zvukových nahrávek z pásem na PC.
Na závìr bude již tradiènì diskuse k vìcem, které
nás zajímají.

Program semináøe - upravuje se,
zmìny vyhrazeny

Pátek 16. 4. 2004:
15:00-21:00: Pøíjezd a registrace úèastníkù semi-
náøe, zahájení mìøení, diskuse, veèeøe. Máte-li
nìjaké zajímavé video èi obrázky z vaší èinnosti, je
možno zajistit videoprodukci, ozvìte se však pøe-
dem. Po pøíjezdu se prosím nejprve zaregistrujte -
dìkujeme.

Dále volná zábava v pøíjemném prostoru
restaurace hotelu až do ranního kuropìní.
Sobota 17.4.2004
08:00-09:00: Snídanì
09:00-09:45: Zahájení semináøe - František
Støihavka, OK1CA, president OK-VHF clubu.
Pøedání diplomù a plaket OK-VHF Clubu za UHF
I. IARU 2003 - OK poøadí Multi-Single a Multi-
Multi. 
Výsledkové listiny: Multi-Single k nahlédnutí.
František, OK1CA, Zdenìk, OK1DFC
Pøedání diplomù za 1. Subregionální závod 2004.
Standa, OK1AGE
Pøedání diplomù za III. Subregionální závod 2003.
Karel, OK2ZI
Informace z IARU konference ve Vídni 2/2004.
Karel, OK2ZI, VKV ÈRK manažer
09:45-10:15: EME provoz v roce 2003 a novinky
v roce 2003, EME expedice JW/SM2BYA.
Zdenìk, OK1DFC

10:30-11:15: 1. EME QSO v pásmu 24 GHz.
Josef, OK1UWA
11:15-12:00: Digitální druhy provozu JT44, JT65
- nejjednodušší cesta k EME; praktické poznatky
z provozu. Zdenìk, OK1DFC
12:00-13:00: Obìd
13:15-14:00: Pøírodní zdroje šumù, jejich použití,
výpoèet šumové teploty systému. Vláïa, OK1DAK
14:00-14:45: Praktické zkušenosti pøi použití
pøírodních zdrojù šumù pøi nastavení zaøízení.
Saša, OK1DST
15:00-15:45: Praktická realizace zaøízení pro
detekci šumového výkonu. Franta, OK1CA
15:45-16:15: Zpracovánízvukových souborù
s nahrávkami provozu v PC. Saša, OK1DST. Ve
vìci zpracování signálù DSP bude k dispozici
Josef, OK1SRD.
16:30-16:45: Technologie 24 GHz použitelná pro
provoz tropo a EME, úpravy profi zaøízení. Ruda,
OK2ZZ
16:45-17:00: Výroba a návrhy plošných spojù
vèetnì mikrovlnných aplikací v domácích pod-
mínkách. Josef, OK1SRD
17:00-17:45: Zhodnocení mìøení zaøízení a antén
úèastníkù semináøe. Jirka, OK1DCI, František,
OK1CA
18:00-19:00: Diskuse, výmìna zkušeností - øídí
Zdenìk, OK1DFC
19:00: Veèeøe
po veèeøi: Dle vlastního uvážení, diskuse k pøed-
nášené problematice, volná zábava bez omezení
ve všech prostorách støediska. V pøípadì potøeby
možnost panelové øízené diskuse v klubovnì,
vinárna volná diskuse. Máte-li nìjaké téma, které
byste rádi diskutovali na tomto plénu, neváhejte a
ozvìte se na mùj e-mail ok1dfc@karneval.cz.

Nedìle 18.4.2004
09:00-10:00: Snídanì - pøedání klíèù od pokojù
10:00-12:00: Diskuse a zakonèení semináøe

Jménem vedení OK-VHF clubu si vás dovoluji
všechny co nejsrdeènìji pozvat. 
Zdenìk Samek, OK1DFC.

(Pøevzato ze stránek http://www.vhf.cz/)
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Pozvání na 13. EME a mikrovlnný semináø 2004

Radioamatérská škola
Radioklub OK1KHL opìt pøipravuje Radioamatérskou školu jako pøípravu k vykonání zkoušek pro
vydání prùkazu operátora amatérských stanic - vysvìdèení HAREC. Pro letošek se Radioamatérská
škola uskuteèní v druhé polovinì mìsíce dubna v prùbìhu dvou víkendù. Škola bude ukonèena
závìreènou zkouškou pøed komisí ÈTU. Pøihlášky mùžete posílat na formuláøi, který je zveøejnìn na
stránkách www.ok1khl.cz.

Pøednášet se bude po okruzích - povolovací podmínky, zkratky, provoz na stanici, technika a
telegrafie. Všichni pøednášející vám jistì rádi odpoví všechny vaše dotazy týkající se jak radio-
amatérského sportu, tak zkoušek. Žadatelé o povolení skupiny C musí znát alespoò základy telegrafie,
tj. všechny telegrafní znaèky.

Podrobné informace získáte na stránkách www.ok1khl.cz nebo na telefonu 606 202 647 (Sveta
Majce OK1VEY) nebo na 605 843 684 (David Šmejdíø OK1DOG). Pøihlášky zasílejte na adresu
Radioklub OK1KHL Holice, Bratøí Èapkù 471, 534 01 Holice, nebo ještì lépe na e-mail
klub@ok1khl.cz. Pøijetí pøihlášky vám bude potvrzeno e-mailem, pøípadnì SMS. Stejnou formou vám
budou sdìleny další informace èi zmìny.
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Emitorový sledovaè
Náš další experiment bude opìt zamìøen na
tranzistorový zesilovaè - tentokrát zapojený jako
tzv. emitorový sledovaè. Toto zapojení nenabízí
z hlediska napì�ového zesílení nic ohromujícího
- tranzistor zde neposkytuje žádný napì�ový
zisk. Umožòuje ale oddìlit citlivé zesilovací
stupnì a poskytnout dostateèný výkon pro vý-
stupní obvody napájející zátìž, jako tøeba
sluchátka nebo koaxiální kabel. Zapojení
vykazuje pomìrnì velkou vstupní impedanci a
malou impedanci výstupní a - jak dále uvidíme
- poskytuje dobrý výkonový zisk.

Úvod

S emitorovým sledovaèem, jinými slovy s tranzistorem
v zapojení se spoleèným kolektorem, se setkáváme
v aplikacích, kde zesilovaè musí vykazovat jak velkou
vstupní impedanci (aby nezatìžoval pøedcházející citlivé
nebo malovýkonové obvody), tak i malou impedanci
výstupní (aby mohl dodávat signál do zátìže s malou
impedancí).

Emitorový sledovaè nemá žádný napì�ový zisk; jeho
napì�ové zesílení je ve skuteènosti vždy menší než 1.
Kolektor tranzistoru je pøipojen pøímo k napájecímu
zdroji, bez zaøazení nìjakého sériového odporu, a výstup
je k dispozici pøímo na emitorovém odporu. Mezi vý-
stupním a vstupním signálem neexistuje žádný rozdíl
fáze, jaký jsme vidìli u zapojení se spoleèným emitorem
- viz pøedchozí díl seriálu - výstupní signál sleduje
signál vstupní s nulovým fázovým posunem. Odtud
plyne název tohoto zapojení, v nìmž napìtí na emitoru
sleduje prùbìh napìtí vstupního signálu.

Proè má emitorový sledovaè velkou vstupní impedan-
ci? Pøedpokládejme, že napìtí báze tranzistoru je Vb a
proud báze Ib. Pøipomeòme si ještì, že β je proudové
zesílení tranzistoru, tedy pomìr kolektorového proudu a
proudu báze. Pak je

Impedance báze, Zb, je pomìrem zmìny Vb a výsled-
né zmìny Ib. Obvod stabilizující pracovní bod bude
udržovat nìjakou hodnotu proudu protékajícího tranzis-

torem, takže Vbe se nebude pøíliš mìnit a lze ho
považovat za konstantní. Potom malé zmìny Vb zpù-
sobené vstupním signálem budou vyvolávat odpovídající
zmìny Ib

Tato rovnice ukazuje, že malé zmìny Ib zvìtšené vyná-
sobením β se projevují rovnìž tak, jakoby se obdobnì
zvìtšoval i Re. Impedance báze, která není zahrnuta
v obvodu pro pøedpìtí R1 a R2, je rovna v podstatì
proudovému zesilovacímu èiniteli β, vynásobenému
emitorovým odporem Re.

Vstupní signál nevstupuje jenom do báze, napájí také
odpory R1 a R2. Z hlediska pomìrù pro støídavé signály
lze oba odpory považovat za zapojené paralelnì (oba
jsou svými konci pøipojeny ke „støídavé zemi“ - napájecí
zdroj poskytuje konstantní stejnosmìrné napìtí a pøed-
stavuje nízkou impedanci, která je pro støídavé signály
prakticky zkratem). Zdroj vstupního signálu tedy „vidí“
impedanci danou paralelní kombinací Zb, R1 a R2, tedy

Podívejme se rovnìž na výstupní impedanci Zout. Ze
schématu na obr. 1 je vidìt, že výstupní impedance se
skládá ze tøí položek: První je odpor Re, který vede
k zemi; druhá složka Ze je sériovou kombinací vnitøní
impedance emitoru tranzistoru re (oznaèujeme ji malým
písmenem, aby nedocházelo k zámìnì s emitorovým
odporem Re) a složené impedance zdroje signálu Rs a
odporù R1 a R2, urèujících pracovní bod. Použijeme-li
opìt vysvìtlení vlivu proudového zesílení na vstupní
impedanci - tentokrát opaènì - bude impedance Ze rovna

Z fyzikálního popisu jevù v køemíkovém tranzistoru
plyne, že pøi pokojové teplotì je re = 25 mV/Ieq, kde Ieq
≈ Icq (vyjádøeno v mA), takže ve vìtšinì pøípadù bude re
mnohem menší než 50 Ω. V našem zapojení bude
obdobnì splnìno, že R1 a R2 budou pravdìpodobnì
mnohem vìtší než Rs, tj. impedance zdroje signálu (ta
bývá obvykle menší než cca 1 kΩ). Z paralelní kombi-
nace Re a Ze pak dostaneme výstupní impedanci obvodu
Zout:  

Vidíme tedy, že náš emitorový sledovaè má pomìrnì
velkou vstupní impedanci a malou impedanci výstupní,
což pøedstavuje ideální kombinaci vlastností obvodu pro
napájení nízkoimpedanèních zátìží.

Pro zapamatování:
Vstupní (výstupní) impedance - impedance,
„pozorovaná“ zvenku na vstupních (nebo výstupních)
svorkách obvodu
Kaskáda - dva obvody spojené tak, že výstup prvního
z nich je pøipojen ke vstupu druhého
Výkonový zisk - pomìr výstupního výkonu ku výkonu
vstupnímu
Buffer - zesilovaè používaný k oddìlení dvou obvodù
Znaèka || ve vzorcích znázoròuje paralelní zapojení.

Základní rovnice

Návrh zesilovaèe

Zvolte základní pracovní podmínky:
Vcc = 12 V (napìtí našeho napájecího zdroje) a klidový
pracovní bod  Icq = 4 mA a Vceq = 6 V (odhadem, zhru-
ba polovina napájecího napìtí - pak bude možno dosáh-
nout maximálního rozkmitu výstupního napìtí).

Pøedpokládejme, že proudový zesilovací èinitel
tranzistoru β bude 150 a napìtí báze-emitor Vbe = 0,7 V.

1.  Re = (Vcc + Vceq) / Icq = 1,2 kΩ (podle rovnice [8]).
2.  Proud báze  Ib = Icq / β = 33 µA  (podle rovnice [7]).
3.  Proud protékající pøíènými odpory R1 a R2 = 10 Ib =

330 µA  (takový pøíèný proud „tvrdým“ dìlièem
zjednodušuje výpoèet a udržuje proud báze Ib
dostateènì stabilní).

4.  Napìtí na odporu R2 = Vbe + Ic Re = 0,7 + 5 mA x 1,2
kΩ = 6,7 V  (podle rovnice [9]).
R2 = 6,7 V / 330 µA = 20,3 kΩ (vychází z Ohmova
zákona) - použijeme hodnotu 22 kΩ.

5.  Napìtí na odporu R1 = Vcc - 6,7 V = 5,3 V
(dostaneme podle výpoètu napì�ového dìlièe).
R1 = 5,3 V / 330 µA = 16,06 kΩ (vychází z Ohmova
zákona) - použijeme hodnotu 15 kΩ.
Zin = 1 / [1/R1 + 1/R2 + 1/Re(β + 1)] ≈ 8,5 kΩ
(podle rovnice [4]).

Pokud bude Rs = 50 Ω, bude Zout ≈ re || Re = 5 Ω || 1,2
kΩ ≈ 4,99 Ω (podle rovnic [5] a [6]). A to je pøesnì ten
vynikající parametr emitorového sledovaèe! 

Testování zesilovaèe

Napájecí zdroj pøipojíme teprve po dùkladném nìkoli-
kerém provìøení zapojení, kontrolujeme zejména
správné pøipojení vývodù tranzistoru. Desku s obvodem
ukazuje obrázek.

1. Zmìøte stejnosmìrné napìtí mezi kolektorem a
emitorem (mìlo by být kolem 6 V), mezi bází a emitorem
(0,6-0,7 V) a mezi emitorem a zemí (6 V). Odpor R1
nahraïte potenciometrem 100 kΩ, který nastavíte na cca
15 kΩ. Testování zahájíme s hodnotou zátìže Rload cca
10 kΩ.

2. Výstup signálního generátoru nastavte na sinusový
kmitoèet 1 kHz a napìtí cca 1 Vš-š a signál pøipojte na
kondenzátor Cin. Na výstupu byste mìli pozorovat opìt
signál se sinusovým prùbìhem s amplitudou cca 1 Vš-š,
který by mìl být ve fázi se vstupním signálem.
(Použijete-li pro mìøení napìtí na vstupu nebo výstupu
støídavý voltmetr, mìli byste namìøit cca 350 mV efek-
tivního napìtí).

3. Pozdìji uvidíte, že emitorový sledovaè má znaènì
velkou šíøku pásma. Pokud nebudete zapojení vìnovat
patøiènou pozornost, mùže to vést ke vzniku oscilací na
kmitoètech stovek kHz nebo i vìtších. Tato nestabilita je
vidìt - projevuje se jako „rozmazání“ stopy na stínítku
osciloskopu. Pokud použijete k mìøení pouze støídavý
voltmetr, budete možná pozorovat náhodné nebo
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skokové zmìny støídavého signálu. Je dùležité umístit
vstupní pøívody co nejdále od vodièù s výstupním
signálem a snažit se o to, aby všechny zemnící pøívody
byly pøipojeny do jednoho bodu. Nìkdy mùžete
pozorovat, že zmìna polohy vodièù povede k naskoèení
nebo k zánikù oscilací, nebojte se experimentovat.

4. Zvìtšete vstupní signál na úroveò 5 Vš-š. Mìòte
hodnotu R1 v obou smìrech a pozorujte na osciloskopu
výstupní signál. Pøi poklesu kolektorového proudu
(zmenšování Vb) uvidíte, že prùbìh výstupního signálu
zaène být na záporných špièkách oøezáván s tím, jak
kolektorový proud zcela zaniká. Zvìtšení hodnot kolek-
torového proudu mùže mít pøípadnì za následek vznik

zkreslení prùbìhu v místech kladných špièek signálu, tak
jak tranzistor pøechází do nasycení.

5. Zamìòujte postupnì odpor zátìže Rload za odpory
1 kΩ, 100 Ω a 10 Ω a pøitom zmenšujte hodnotu vstup-
ního signálu tak, aby prùbìh výstupního signálu zùstal
nezkreslený. Pro zátìž s menší hodnotou mùžeme požít
pouze menší signály, protože støídavé proudy v tranzis-
toru jsou v takovém pøípadì mnohem vìtší. V podrob-
nìjších popisech èinnosti emitorového sledovaèe se
mùžete doèíst mnohem více o zatìžovacích charakteris-
tikách. Uvidíte rovnìž, že výstupní signál se pro takové
malé hodnoty zátìže oproti vstupnímu signálu zaèíná
zmenšovat - impedance výstupního vazebního konden-
zátoru pøi 1 kHz už zaèíná pro zátìž pod 100 Ω být pod-
statná a to zavádí do sériového RC obvodu fázový posun.

6. Podle vztahù pro vstupní výkon (Vin)2 / Zin a vý-
stupní výkon (Vout)

2 / Rload vypoèítejte výkonové zesílení
zesilovaèe pro maximální hodnoty vstupního a výstup-
ního napìtí, které ještì nebudou zkreslené, a to pro rùzné
hodnoty zátìže. Výkonové zesílení bude rovno

Pokud bude Vin ≈ Vout, pak výkonové zesílení bude
rovno Zin / Rload! Pøesvìdèete se, jak pøesnì se tento
závìr shoduje s výsledky vašich mìøení.

7. Nyní, když už máte k dispozici funkèní obvod, je
možno s ním experimentovat:

- Pøepoèítejte vztahy pro klidový pracovní bod pro
kolektorový proud pìtkrát vìtší nebo desetkrát menší
oproti pùvodnímu stavu. Pro tyto hodnoty vypoètìte
Zin a Zout.

- Zvyšujte kmitoèet vstupního signálu a pozorujte, zda
budete moci najít kmitoèet, u kterého zesílení klesne
na 70 % pùvodní hodnoty - to bude horní hranièní
kmitoèet frekvenèního pásma zesilovaèe.

- Pro zesilovaè zapojený jako SE a jako SC použijte
vstupní signál pravoúhlého tvaru s nejvìtším kmi-
toètem, jaký je schopen poskytnout váš generátor,
vždy pro zátìž 1 kΩ. Z osciloskopického sledování
prùbìhu výstupního signálu urèete, u kterého obvodu
se bude výstupní signál více shodovat se signálem
vstupním a tedy který z tìchto dvou obvodù bude mít
vìtší šíøku pásma.

Jaké souèástky budete potøebovat?

- potenciometr 100 kΩ
- odpory 10 Ω, 100 Ω, 1 kΩ, 1,2 kΩ, 10 kΩ, 15 kΩ

a 22 kΩ, všechny pro zatížení 1/4 W
- 2 ks elektrolytických kondenzátorù 10 µF pro napìtí

25 V nebo vìtší (mohou být i tantalové)
- bìžný univerzální NPN tranzistor, napø. BC239,

KC507, 2N3904 apod.

<4233>

Operaèní zesilovaèe
Ponechejme nyní stranou samotné tranzistory a
podívejme se na jednu z nejpopulárnìjších
souèástek elektroniky - na operaèní zesilovaè.
Nejpoužívanìjšími obvody s operaèními zesilo-
vaèi jsou dva typy jednoduchých zesilovaèù a
souètový zesilovaè - sumátor.

Úvod

Pojem operaèní zesilovaè vznikl pøed sedmdesáti lety.
Tehdy se složité matematické rovnice øešily pomocí
analogových poèítaèù. K provádìní seèítání, násobení,
integrování nebo dalších operací se signály byly tehdy
používány zesilovaèe. Pùvodnì byly osazovány vakuový-
mi elektronkami; úplnou revoluci v elektronice ale
pozdìji odstartovaly postupnì vyvinuté integrované
obvody, které vykonávaly stejné funkce.

Operaèní zesilovaèe obecnì vykazují velké napì�ové
zesílení a velkou vstupní a malou výstupní impedanci.
Tyto vlastnosti usnadòují návrh obvodù s operaèními
zesilovaèi - jak uvidíme, zjednodušují podstatnì rovnice
související s návrhem obvodù.

Pro zapamatování:
Invertující (-) a neinvertující (+) vstup zesilovaèe -
signál na invertujícím vstupu zpùsobuje, že výstupní

signál operaèního zesilovaèe reaguje v „opaèném“
smìru, u signálu pøivedeného na neinvertující vstup
naopak ve shodném smìru.

Záporná zpìtná vazba - pøivedení èásti výstupního
signálu obvodu zpìt na vstup tak, že pùsobí proti vstup-
nímu signálu

Operaèní zesilovaè

Základní schématická znaèka pro operaèní zesilovaè, kde
je vyznaèen i invertující a neinvertující vstup, je na obr.
1. Praktickou normou pro vývody jednoduchých ope-
raèních zesilovaèù je to, že pin 2 je invertující vstup (-) a
pin 3 vstup neinvertující (+).

Kondenzátory C1 a C2 blokující napájecí pøívody mají
za cíl omezit indukované signály na odpovídajících
vývodech operaèního zesilovaèe a pomáhají omezit zpìt-
nou vazbu, která by mohla zpùsobit rozkmitání zesilo-
vaèe. Pro støídavé signály uzemòují napájecí vodièe a
odvádìjí støídavé signály od obvodu.

Operaèní zesilovaè vykazuje velmi vysoký stejno-
smìrný napì�ový zisk - 80 dB nebo i více. Po vìtšinu
doby je takové zesílení pøíliš velké, ale záporná zpìtná
vazba ho omezuje tak, aby se celý obvod choval rozum-
nì. Zvažte, že zesílení operaèního zesilovaèe se týká
pouze rozdílu napìtí mezi jeho obìma vstupy. Vtip
celého zapojení spoèívá v tom, aby souèástky ve vnìjším

obvodu pøipojené mezi výstupem a
vstupy zpùsobovaly, že pokud se vý-

stup bude chovat podle našich pøedstav, mìla by napìtí
na obou vstupech být vyrovnaná. To je „korekèní“ nebo
„zpìtnovazební“ signál. Stabilizuje výstup operaèního
zesilovaèe øízením signálu na jeho vstupech. Jakmile se
zmìní vstupní signál, i když jen nepatrnì, operaèní
zesilovaè díky velkému napì�ovému zesílení zareaguje a
zmìní signál na výstupu; zpìtnovazební signál pak zpù-
sobí opìt to, že vstupy se dostanou do rovnováhy. Je-li
v obvodu použita zpìtná vazba, øíkáme také, že v jeho
obvodu je použita uzavøená smyèka.

Neinvertující zesilovaè

Zapojení operaèního zesilovaèe jako neinvertujícího
zesilovaèe je na obr. 2. Vstupní signál VI je pøipojen
pøímo k neinvertujícímu vstupu (+), odpory Rf a R tvoøí
zpìtnovazební obvod. Uvìdomte si, že operaèní zesilo-
vaè má velmi velkou vstupní impedanci, takže na séri-
ovou kombinaci R a Rf se mùžeme dívat jako na napì�ový
dìliè pøipojený mezi výstup zesilovaèe a zem. Napìtí na
invertujícím vstupu (-) operaèního zesilovaèe Vi bude
rovno

Vi = Vout R/(R + Rf)

Protože u operaèního zesilovaèe musí být napìtí na
obou vstupech shodné, tedy Vi = VI, bude zesílení obvo-
du AV rovno

AV = Vout/Vl = (R + Rf)/R = 1 + Rf/R

Obr. 1. Schematická znaèka operaèního zesilovaèe a typický vzhled pouzdra Obr. 2. Neinvertující zesilovaè a napì�ový sledovaè
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Zisk neinvertujícího zesilovaèe je vždy vìtší než 1 a je
urèen pouze hodnotami odporù Rf a R. Není v tom žádná
magie - obvod operaèního zesilovaèe je zapojen tak, že
je-li jeho výstupní signál „správnì“ vìtší než vstupní,
jsou oba jeho vstupy v rovnováze.

Testování neinvertujícího zesilovaèe

- Navrhnìme zesilovaè tak, aby jeho zesílení bylo 2. To
vyžaduje, aby Rf = R. Pro první pokus zvolme hodno-
tu tìchto odporù 1 kΩ. Napìtí napájecího zdroje by
mìlo být nejménì ±12 V (+12 V, pokud používáte
zdroj jedné polarity). Dejte pozor na to, aby napìtí
pøivádìné na vstupy operaèního zesilovaèe
nepøekroèilo hodnotu napájecích napìtí, jinak hrozí
poškození operaèního zesilovaèe.

- Sestavte obvod podle obr. 2(A), k blokování obou
napájecích vývodù zesilovaèe použijte kondenzátory
10 µF. Potenciometr 1 kΩ bude sloužit jako zdroj
promìnného napìtí pro VI. Nastavte potenciometr tak,
aby odpor vìtve mezi jezdcem a zemí byl cca 100 Ω.
Po kontrole zapojení zapnìte napájení a zmìøte VI a
Vout. VI by mìlo být rovno pøibližnì 1,2 V (jedna
desetina kladného napájecího napìtí) a Vout by mìlo
být dost pøesnì rovno dvojnásobku napìtí VI.

- Napìtí na invertujícím vstupu by mìlo být prakticky
shodné s napìtím VI.

- Mìòte výstupní napìtí potenciometru nahoru i dolù a
mìøte VI a Vout.

- Pro další krok budete potøebovat napájecí zdroj
±12 V. Nahraïte potenciometr generátorem funkcí,
který bude dávat sinusový signál 1 kHz s amplitudou
1 Vš-š. Osciloskopem pozorujte signál na výstupu -
prùbìh by mìl být stejný jako na vstupu, napìtí by
mìlo být dvojnásobné.

- Experimentujte se zmìnou hodnot odporù R a Rf,
abyste dostali jiné hodnoty zesílení (nepoužívejte
odpory menší než 100 Ω).

- Sestavte obvod sledovaèe signálu, který bude mít
napì�ové zesílení rovno jedné: zcela odstraòte odpor
R a nahraïte odpor Rf pøímým spojením podle obr.
2(B). Tento obvod je èasto používán k oddìlení
citlivých vstupù nebo pro napájení vìtší zátìže.

Obr. 3. Invertující zesilovaè

Invertující zesilovaè

Velká vstupní impedance operaèního zesilovaèe mùže
být použita k návrhu invertujícího zesilovaèe, jehož
zesílení lze rovnìž nastavit pomìrem hodnot dvou
odporù. Na obr. 3 jsou odpory R a Rf opìt pøipojeny
k invertujícímu vstupu, ale vstupní signál se pøivádí na
volný konec odporu R a neinvertující vstup je uzemnìn.
Jak tento obvod pracuje? Vzpomeòte si, že vstupy ope-
raèního zesilovaèe mají shodné napìtí, takže invertující
vstup musí mít rovnìž potenciál zemì, i když není pøímo
uzemnìn - øíkáme, že se jedná o „virtuální zem“.

Má-li invertující vstup napìtí 0 V, bude proud tekoucí
odporem R roven II = VI / R. Dále berme v úvahu, že
vstupní impedance operaèního zesilovaèe je velmi velká,
takže vstupní proud musí být kompenzován výstupem

zesilovaèe - ten poskytuje právì tak velký proud pro-
tékající odporem Rf, jako proud protékající odporem R.
Z Ohmova zákona plyne, že výstupní napìtí bude

Vout = 0 - IlRf = - (Vi / R) Rf = - VlRf / R

a zesílení musí být

AV = Vout / Vl = - (VlRf / R) / Vl = - Rf / R

Testování invertujícího zesilovaèe

- Navrhnìme zesilovaè tak, aby jeho zesílení bylo -4.
Zvolme si hodnotu odporu R 1 kΩ, takže Rf musí být
roven 4 kΩ. Nejbližší hodnota ze standardní øady je
3,9 kΩ. K testování zesilovaèe v tomto uspoøádání
budete potøebovat napájecí zdroj ±12 V.

- Zapojte zesilovaè podle obr. 3 a na jeho vstup
pøiveïte sinusové napìtí o amplitudì 1 Vš-š. Na vý-
stupu byste mìli vidìt sinusový signál o amplitudì
3,9 Vš-š, jehož fáze bude oproti vstupnímu signálu
opaèná. Zmìøte napìtí na invertujícím vstupu, abyste
se pøesvìdèili, že je na potenciálu zemì.

- Pro zmìnu zesílení použijte rùzné hodnoty odporù
(nepoužívejte odpory menší než 100 Ω, aby operaèní
zesilovaè nemusel dodávat pøíliš velký proud). Na
vstup pøiveïte pomocí potenciometru 1 kΩ stejno-
smìrné napìtí podobnì jako v pøedchozím pøípadì a
sledujte, zda výstup má opaènou polaritu.

Souètový zesilovaè

Obvod na obr. 4 ukazuje, jak lze u souètového zesilovaèe
kombinovat a zesílit více než jeden signál. Obdobnì jako
u invertujícího zesilovaèe musí i zde operaèní zesilovaè
vykompenzovat všechny proudy do invertujícího vstupu,
a to i tehdy, když proudy mají pùvod ve více než jednom
zdroji!

Proud z každého vstupního signálu je roven Vin / R,
takže celkový proud v Rf musí být roven jejich souètu

If = Vin1 / R1 + Vin2 / R2

Stejným postupem jako výše dostaneme pro výstupní
napìtí

Vout = - (Vin1 / R1 + Vin2 / R2) Rf

Zesílení pro jakýkoli vstupní signál je opìt dáno
pomìrem  -Rf / R .

Testování souètového zesilovaèe
- Navrhnìte zesilovaè, který bude mít zesílení -1 pro

každý vstup; všechny tøi odpory R1, R2 a Rf použijte
10 kΩ. Pro pokusy s tímto zesilovaèem budete potøe-
bovat zdroj symetrického napájecího napìtí ±12 V.

- Sestavte obvod a na vstup 1 pøiveïte sinusový signál
s amplitudou 1 Vš-š. Pro napájení vstupu 2 použijte
potenciometr 1 kΩ jako v pøedchozích pøípadech.

- Mìòte nastavení potenciometru a osciloskopem
pøipojeným na výstup pozorujte výstupní signál. Mìli
byste vidìt invertovaný sinusový signál odpovídající
vstupu 1, posunutý nahoru nebo dolù podle toho, jak
se mìní stejnosmìrná úroveò vstupu 2.

- Pro pozorování efektu seèítání signálù experimentujte
se zmìnìnými hodnotami vstupních odporù a odporu
Rf. Nahraïte odpor R1 nebo R2 (nebo oba) poten-
ciometry 10 kΩ a mìòte nezávisle pomìr signálù
v obou kanálech. Gratuluji - právì jste sestavili
dvoukanálový smìšovaè.

Jaké souèástky budete potøebovat?

- operaèní zesilovaè typu 741 - mùže být oznaèen napø.
LM741CN, MC1741CP1, µA741C apod. „Pøedpony“
a „pøípony“ mohou oznaèovat výrobce, typ pouzdra a
rozsah pracovních teplot. 

- odpory 1 kΩ (2 ks), 3,9 kΩ, 10 kΩ (4 ks) a rùzné
hodnoty 1-10 kΩ

- potenciometr 1 kΩ a 10 kΩ
- kondenzátory 2-10µF pro napìtí 25 V nebo vìtší.

<4234>

Aktivní filtry
Operaèní zesilovaèe pøedstavují velmi zajímavé
téma, ale jejich význam vynikne zejména v pøí-
padì složitìjších obvodù, které lze jen
s obtížemi realizovat z diskrétních tranzistorù.
Operaèní zesilovaèe jsou napø. èasto používány
v rùzných filtrech. Podívejme se na zapojení
dvou filtrù jednoduchých a jednoho, který bude
trochu složitìjší.

Pro zapamatování:
Hranièní, mezní kmitoèet, hrana filtru - kmitoèet
fc, pøi kterém výstupní napìtí z filtru klesne na 1/(√2) ,
tedy na cca 71 procent maximální hodnoty. Na tomto
kmitoètu bude výkon výstupního signálu polovièní opro-
ti maximální hodnotì.

Filtr typu dolní propust, horní propust, pásmo-
vá propust - dolní propust propouští signály s kmitoè-
ty menšími než její mezní kmitoèet a signály s kmitoèty
vyššími tlumí, horní propust má opaèné chování,

propouští tedy signály s kmitoèty nad mezním kmitoè-
tem. Pásmový filtr, pásmová propust propouští kmitoèty
ležící v urèitém pásmu, ale zadržuje kmitoèty vnì tìchto
mezí - propustný rozsah kmitoètù mezi dolním a horním
mezním kmitoètem se nazývá propustné pásmo.

Q - pomìr støedního kmitoètu filtru k šíøce propust-
ného pásma. Vìtší Q znamená užší propustné pásmo pro
daný støední kmitoèet filtru.

Pokles køivky propustnosti - postupná redukce
amplitudy signálu pro kmitoèty ležící za mezním kmi-
toètem, hranou filtru.

Filtr typu dolní propust

Zesilovaèe, které jsme sestavili v pøedchozí èásti tohoto
seriálu, zesilují signály v pomìrnì širokém kmitoètovém
rozsahu - od signálù stejnosmìrných až po kmitoèty,
které odpovídají mezním parametrùm operaèního zesilo-
vaèe, tedy bìžnì víc než cca 1 MHz. Co když ale nepotøe-
bujeme zesílit celé toto pásmo, ale napø. pouze akustické
kmitoèty odpovídající komunikaènímu rozsahu, øeknìme
do 3 kHz? V takovém pøípadì budeme potøebovat zesilo-

Obr. 4. Souètový zesilovaè - sumátor
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vaè, jehož zesílení se bude v závislosti na kmitoètu
mìnit, v tomto pøípadì tedy dolní propust.

Zaènìme se zesilovaèem s jednotkovým zesílením
(viz obr. 3 pøedchozí èásti). Pøipomeòme si, že výstup
operaèního zesilovaèe musí kompenzovat vstupní proud
(Vin / Ri) stejnì velkým proudem, protékajícím zpìtno-
vazebním odporem Rf. Co se ale stane, nahradíme-li
odpor Rf souèástkami, jejichž impedance se mìní s kmi-
toètem? Pak, aby byla zajištìna rovnováha ve vstupních
obvodech, se bude výstupní napìtí operaèního zesilo-
vaèe mìnit s kmitoètem rovnìž.

Pøesnì k tomu dochází v obvodu podle obr. 1, kde je
paralelnì k odporu Rf zapojen kondenzátor Cf. Reaktance
kondenzátoru Cf (X = 1/(2πfc)) s vzrùstajícím kmitoètem
klesá. To znamená, že impedance zpìtnovazební vìtve
mezi invertujícím vstupem operaèního zesilovaèe a jeho
výstupem s rostoucím kmitoètem rovnìž klesá. Menší
impedance znamená, že ke kompenzování vstupního
proudu je tøeba menší výstupní signál, tedy výstup obvo-
du bude pro signály vìtších kmitotù klesat. To je funkce
dolní propusti.

Protože potøebujeme zesilovat pouze nízkofrekvenèní
signály potøebné pro komunikaci, mìla by hranièní
frekvence fc být kolem 3 kHz. V tomto obvodu je mezní
kmitoèet takový, kdy impedance zpìtnovazební vìtvi
(paralelní kombinaci Rf a Cf) je jedna polovina vstupního
odporu Ri. To nastává v okamžiku, kdy reaktance kon-
denzátoru Cf je rovna Rf. Rovnice související s návrhem
naší dolní propusti jsou tedy

Cf = 1 / (2πfcRf)    a    fc = 1 / (2πCfRf)            [1]

Testování dolní propusti

Navrhnìme zesilovaè tak, aby mìl zesílení v propustném
pásmu rovno jedné, tedy aby Rf = Rin. Použijte odpory
hodnot 10 kΩ. Pro fc = 3 kHz vychází Cf = 1 / (2π x 3
kHz x 10 kΩ) = 5,3 nF - použijte nejbližší hodnotu ze
standardní øady 5,6 nF, takže výsledný mezní kmitoèet
bude 2,8 kHz. Pøi sestavování obvodu nezapomeòte
zapojit blokovací kondenzátory napájecích pøívodù.

Provìøte, že filtr má jednotkové napì�ové zesílení pro
stejnosmìrné napìtí tak, že jako zdroj promìn-
ného stejnosmìrného napìtí použijete poten-
ciometr 1 kΩ zapojený obdobnì jako v pøed-
chozích experimentech. Potenciometr pøipojte
na napájecí zdroj ±12 V.

Na vstup filtru pøipojte signální generátor
dávající sinusový signál o kmitoètu 10 Hz o
amplitudì 1 Vš-š (pøi mìøení amplitudy mìøid-
lem mìøicím efektivní hodnotu bude v takovém
pøípadì ukazovat cca 0,35 V). Mìøte vstupní a
výstupní napìtí pøi kmitoètech 10, 20, 50, 100,
200, 500, 1000, 2000 a 5000 Hz.

Zjistìte, jaký kmitoèet odpovídá fc, tedy pøi jakém kmi-
toètu klesne výstupní napìtí na 0,7 Vš-š (což odpovídá
efektivní hodnotì 0,25 V). Skuteènì zjištìná hodnota fc se

asi od vypoèteného kmitoètu 2,8 kHz bude ponìkud lišit,
protože skuteèné hodnoty Rf a Cf se mohou ponìkud lišit
od hodnot, které jsou na nich vyznaèeny.

Zmìòte zesílení v propustném pásmu filtru na hodno-
tu 2,2 výmìnou odporu Rf na 22 kΩ. Zmìøte výstupní
napìtí pøi zmìnì kmitoètu od 1000 do 5000 Hz. Co se
bude dít s fc? Se zvìtšením Rf bude kmitoèet, pøi kterém
bude reaktance kondenzátoru Cf rovna odporu Rc, klesat.
Abychom dostali opìt stejný hranièní kmitoèet fc,
musíme Cf zmenšit tolikrát, kolikrát jsme zvìtšili Rx, tedy
na hodnotu 5,6 kΩ /2,2 = 2,5 nF. Zamìòte Cf za kon-
denzátor nejbližší standardní hodnoty, tedy 2,7 nF a
zjistìte, zda fc bude mít opìt pùvodní hodnotu.

Horní propust

Obdobnì je možné sestavit obvod, který omezí zesílení
na nízkých kmitoètech pod hranièním kmitoètem - viz
obr. 2. S poklesem kmitoètu roste reaktance kondenzá-
toru Ci, což zmenšuje vstupní proud. Kompenzaèní
proud tedy odebírá ménì výstupního napìtí a
výstup zesilovaèe bude s poklesem vstupního
kmitoètu klesat. Podobnì jako v pøedchozím pøí-
padì dostaneme vztahy pro horní propust:

Ci = 1 / (2πfcRi)    a    fc = 1 / (2πCiRi)       [2]   

Zesílení uvnitø propustného pásma bude stále
stejné, -Rf / Ri.

Návrh pásmového filtru

Z hlediska aplikací akustických obvodù pro komunikaèní
úèely je obvykle požadováno, aby byly utlumeny kmitoè-
ty pod 300 Hz. Mùžeme napø. kombinovat funkci horní a
dolní propusti tak, jak je znázornìno na obr. 3. U tohoto
obvodu se projevují dva hranièní kmitoèty na každé
stranì propustného pásma, fc1 a fc2. Z dolnofrekvenèní
propusti již známe fch. Pro kmitoèet fc1 = 300 Hz máme

Ci = 1 / [2π (300 Hz) (10 kΩ)] = 53 nF

Obr. 3: Pásmový filtr

Použijeme nejbližší standardní hodnotu 56 nF z øady.
Postavme si tento obvod!

Testování pásmové propusti 1
- Sestavte podle pùvodního schématu znovu dol-

nofrekvenèní propust se dvìma odpory 10 kΩ. Do
série s odporem Rin zapojte kondenzátor 56 nF.

- Promìøte prùbìh vstupního a výstupního napìtí pro
støídavý signál s kmitoètem mezi 10 a 5000 Hz.
Obdobnì jako v pøedchozím pøípadì stanovte dolní
hranièní kmitoèet.

Pásmová propust lepších vlastností

Zlepšená zapojení vykazují strmìjší spád propustné
køivky pod spodním mezním kmitoètem a nad horním.
Propustné pásmo se mùže zužovat, s filtraèní funkcí lze
kombinovat i zesilování. Existuje mnoho typù filtrù, u
kterých lze využít tyto vlastnosti.

U pásmových filtrù existují dva další parametry, které
definují, jak filtr ovlivòuje vstupní signály. Prvním je
kmitoèet, pøi kterém dochází k nejvìtší odezvì, èasto
nazývaný støední kmitoèet filtru, f0. Druhým je velièina
oznaèovaná symbolem Q, která charakterizuje vztah mezi
šíøkou pásma ku kmitoètu f0. (Symbol Q je používán také
v dalších souvisejících mìøeních, ale zde jej budeme
používat pouze jako charakteristiku tvaru propustného
pásma filtru).

Q = f0 / (fch - fcI)                                       [3]

Vìtší hodnota Q znamená, že charakteristika filtru je
užší nebo ostøejší. Hodnota fch - fcl se nazývá šíøkou
pásma filtru.

Obr. 4: Pásmový filtr s vícenásobnou zpìtnou vazbou

Obr. 4 ukazuje zapojení pásmového filtru s vícená-
sobnou zpìtnou vazbou - název je odvozen z toho, že
z výstupu existují dvì zpìtnovazební vìtve procházející
pøes Rf a Cf. I když pro návrh tìchto obvodù existuje
mnoho metod, my použijeme metodu „shodných kapa-
cit“, pøi které Ci i Cf mají dané shodné hodnoty. Když pak
zvolíme hodnoty f0 a Q, lze vypoèítat hodnoty odporù
zapojených v obvodu. Zesílení filtru je rovno -2Q2.
Hodnoty uvedené v obrázku nastavují f0 na 500 Hz, Q 2,3
a zesílení -10,4.

Testování pásmové propusti 2

- Sestavte obvod a najdìte hodnoty f0, fch a fcl
mìøením vstupního a výstupního napìtí
sinusového signálu s kmitoètem od 50 do 5000
Hz. Vypoèítejte hodnotu zesílení filtru Vout/Vin
na kmitoètu, kde je zesílení nejvìtší, šíøku
pásma (fch-fcl) a Q.
- Zesílení filtru se èasto udává v dB, pak ho
nazýváme zisk. Zisk (v dB) = 20 log(Vout/Vin).
Vypoètìte tedy zisk znovu, tentokrát v dB. Zisk
na horním nebo dolním mezním kmitoètu by

mìl být o 3 dB menší než zisk filtru pro kmitoèet f0.
- Pro zmìny f0 zvìtšujte nebo zmenšujte oba kondenzá-
tory (jejich hodnoty pøitom udržujte shodné). Pro

Obr. 1. Dolní propust

Obr. 2. Horní propust

Zaèínajícím
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zvìtšení f0 kapacitu zmenšete a naopak. f0 je pøímo
úmìrný hodnotì kondenzátorù.

Poslechnìte si váš filtr
Všechna tato mìøení jsou zajímavá, je ale
mnohem zábavnìjší skuteènì provìøit
vaše obvody pøi praktickém použití. Obr.
5 ukazuje, jak pøivést akustický signál
z vašeho pøijímaèe do filtru tak, že budete
moci slyšet tøeba ve sluchátkách z walk-
mana, jaký efekt pøinese vøazení vašeho
filtru do cesty signálu. Nastavte pøijímaè
tak, aby používal vlastní nejširší filtr
(obvykle pro pøíjem „AM“) a pak
poslouchejte signál na výstupu našeho

filtru. Operaèní zesilovaè není schopen dodat pøíliš velký
výkon, udržujte proto úroveò akustického signálu nízk-
ou, abyste vylouèili zkreslení.

Jaké souèástky budete potøebovat?
- operaèní zesilovaè 741
- odpory 2,2 kΩ, 2 ks 10 kΩ, 22 kΩ a 47 kΩ, všech-

ny pro zatížení 1/4 W
- potenciometr 1 kΩ,
- keramické nebo fóliové kondenzátory 2,7 nF, 5,6 nF,

2 ks 33 nF, 56 nF
- elektrolytické kondenzátory 2-10 µF pro napìtí 25 V

nebo vìtší
<4235>ü

Obr. 5. Zapojení filtru pro zkoušku poslechem

Radiomuseum 
Portál vìnovaný historickým radiopøijímaèùm

Old radios and antique radios for collectors

Pro sbìratele, ale tøeba i jen pro pamìtníky nebo milovníky technické historie mohou být velmi zají-
mavé stránky, vìnované obsažnému soupisu historických radiopøijímaèù od poèátku jejich výroby.
Katalog by mìl zahrnovat kompletní soubor údajù o pøijímaèích, vyrábìných zejména v Nìmecku,
Rakousku, Švýcarsku, ale i v dalších zemích, od krystalek pøes hi-fi zesilovaèe, magnetofony apod.
Obsahuje data více než 30000 pøijímaèù, pøes 35000 fotografií a víc než 18000 schémat zapojení, u
nìkterých modelù je k dispozici i údaj o cenì na trhu antikvit. Uvedené informace jsou pøístupné
registrovaným èlenùm (registraèní procedura je velmi jednoduchá). Vyhledávací postup nabízí øadu
kritérií, takže by nemìl být problém najít kterýkoli pøijímaè, který je v „muzeu“ k dispozici.

Portál má adresu http://www.radiomuseum.org.
<4217>ü

Motivy pro využívání vlastního èasu a
utrácení penìz pro našeho koníèka,
schopnost vyrovnávat se s více èi ménì
chápavými pohledy nebo vrtìním hlavy
rodinných pøíslušníkù apod. mohou být
rùzné. Možná, že stojí za zamyšlení
volný pøeklad kratièké úvahy Marka
Kimmela, N1ZYG, která vyšla v 1. èísle
QST, roè. 2004. Tøeba by neškodilo
zvážit, zda bychom podobné motivy
nemohli hledat (a urèitì i nacházet)
v naší amatérské komunitì.

Proè právì amatérské rádio? Tuto
otázku mi pokládalo hodnì lidí.
Odpovídal jsem jim tak, že amatérské
rádio umožòuje komunikovat i s velmi
vzdálenými lidmi bùhví kde ve svìte, ale
tøeba i pomáhat mým blízkým sousedùm
v nebezpeèí a v situacích, kdy jsou
ohroženi.

Skuteèné motivy jsou ale trochu
složitìjší. Vlastním dùvodem jsou lidé,
kteøí se kolem tohoto hobby pohybují.
Osobnì jsem se postupnì vìnoval

mnoha zálibám, ale nikdy jsem se
nesetkal s tolika lidmi, kteøí by se v tak
hojné míøe a s tak upøímným nasazením
snažili pomoci jiným stejnì zaintereso-
vaným kolegùm. Setkal jsem se s lidmi
nejrùznìjšího vìku, životních osudù, ras
nebo náboženství a uvìdomil jsem si, že
pøi tìchto kontaktech nikdy nezáleželo
na tom, èím nebo kým jsem já. Kdykoli
máte problém s pochopením nìèeho,
vždy najdete nìkoho, kdo vìnuje èas
vysvìtlení; potøebujete-li pomoci s na-
stavením anténního systému, bude vždy
nìkdo k dispozici.

Celá vìc je ale ještì hlubší. Z tìchto
lidí se postupnì stávají pøátelé. Jsem
jedním z tìch š�astných amatérù, jejichž
manželka se tomuto koníèku vìnuje
rovnìž. Našli jsme výborné pøátele,
s nimiž mùžeme vymìòovat spoustu
zkušeností.

Upøímnì jsem pøesvìdèen, že
amatérské rádio obohatilo a stále obo-
hacuje a naplòuje mùj život.

<4215>ü

Proè být  radioamatérem?

The Irish Radio Transmitters Society -
Spolek rádiových vysílaèù Irska -
sdìluje, že 1. a 2. kvìtna 2004 bude
probíhat víkend radiových oslav
rozšíøení Evropské unie. 

Irsko bude pøedsedat Evropské unii
v okamžiku jejího rozšíøení. Irská
vláda stanoví deset irských mìst,
která budou pøiøazena jednotlivým
novým státùm EU. V tìchto mìstech
bude aktivizováno deset speciálních
znaèek - každá z nich bude mít prefix
EI25 a sufix, odpovídající jednomu
z nových státù EU - tedy napø. EI25HA

bude stanice, provozovaná ve mìstì,
pøiøazeném Maïarsku apod. Stanice
vedení IRTS, EI25EU, bude koordino-
vat akci z Dublinu. Aktivita bude
probíhat na více pásmech a s rùznými
provozními módy a je plánován
speciální diplomový program. Detaily
budou zveøejnìny bìhem bøezna 2004
na internetových stránkách IRTS
www.irts.ie. Další informace lze získat
také u Paula, EI2CA, email
paul@lotm.ie

<4214>ü

EURADIO - European Union
Radio Amateur Celebration

Soukromá
inzerce
Koupím nebo prosím o zapùjèení sché-
matu k Rx YAESU FRG-7 a manuálu DSP
NIR*10 v èeštinì. Zd. Pospíšil, Na Støelnici

26, 779 00 Olomouc. Tel.: 585 233 479 -
veèer.

Koupím publikaci: How To Troubleshoot
And Repair Amateur Radio Equipment. Od
TAB Books Inc. PA. USA. Pøípadnì prosím o
zapùjèení proti odmìnì. nabídky na adr. Zd.
Pospíšil, Na Støelnici 26, 77900 Olomouc,
tel. 585 233 479 nebo 736 167 574 veèer.
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Následující øádky jsou možná pokusem o popis „z druhé
strany” toho, jak vìci jdou nebo by mohly jít: pokoušejí
se možná až trochu idealisticky èi pøehnanì shrnout
možný vývoj zájemce o našeho koníèka a vyjmenovat
cesty a situace, které mohou pøicházet v úvahu pro vývoj
kariéry radioamatéra, pøinášející pocity seberealizace a
uspokojení. I když takový soupis mùže pro mnohé z nás,
kteøí tøeba nejsou v nìjaké optimální situaci, vypadat
pøehnanì optimisticky, snad ale pomùže v úsilí
nepøíznivé okolnosti pøekonávat a do práce se pustit. Bez
úsilí a obìtí nìjaké uspokojení oèekávat nelze.
Co bychom tedy vyprávìli nìjakému nepøíliš znalému,
ale nadšenému zájemci o amatérské rádio? Zkusme se
do takové situace vžít a povídejme:

Co tedy mùžeš chtít a èeho mùžeš dosáhnout? Skuteènì
mùžeš, jak dokazují pøíklady tisícù mladých radio-
amatérù po celém svìtì, kteøí se této zálibì vìnují na
vysoké úrovni.

Cílem tohoto povídání je pomoc v orientaci pøi
rozhodování a v pøípravì ke složení zkoušek u Èeského
telekomunikaèního úøadu. Pokud již máš své pøátele
radioamatéry, tak si podle tohoto pojednání jen porovnej
své zkušenosti s obtížemi ménì š�astných a osamo-
cených jedincù.

Mnohem více se dozvíš od každého „koncesionáøe”
(držitele oprávnìní k amatérskému radiovému vysílání).
Navázání takového kontaktu by mìl být Tvùj nejbližší cíl.
Dozvíš se, že se jedná o zálibu s radiotechnickou,
provozní (pøíjem i vysílání) i poèítaèovou èinností.
Poznatky a zkušenosti z amatérské praxe mùžeš uplatnit
i pøi celoživotním studiu, ale i v øadì povolání, vèetnì
pedagogického. A prakticky všichni, kteøí se této zálibì
vìnují dlouhodobì, si nejvíce cení toho, že se jedná o
celoživotní, pøíjemné, dobrodružné a hodnotné naplnìní
volného èasu.

Finanèní nároènost je úmìrná a pøimìøená vìku
amatéra. Zpoèátku lze vystaèit a získávat zkušenosti,
radost (a chu� do spoøení) i s jednoduchým (jednopás-
movým, jednoúèelovým) zaøízením. V inzerci jsou stále

nabízena kvalitní zaøízení, jejichž majitel neodolatelnì
zatoužil po tom „nejnovìjším skvostu”. Pokud je v místì
bydlištì vybavený radioklub, mùže být problém s nedo-
statkem vlastního zaøízení na pøechodnou dobu èásteènì
vyøešen.

Každý z nás je i v radioamatérské èinnosti více èi
ménì vyhranìn a tím i specializován. Dovolím si tvrdit,
že skoro každý „kreativnì uhozený” chlap zde najde
možnost plné individuální seberealizace. Namátkovì
uvedu tøeba jen z hlediska „provozu”: klasický telegrafní
provoz (morse) CW se sluchovým pøíjmem; telefonní
(fónický) provoz SSB - s uplatnìním a zdokonalením
v cizích jazycích; digitální druhy provozu s využitím
poèítaèe (textové a obrazové módy); vlastnì veškeré
druhy provozu se zefektivní poèítaèovou podporou. Mezi
vrcholové provozy patøí závodní èinnost - ale to je již
záležitost „HONOR CLASS” a tøeba i Tvé - zatím vzdálené
- budoucnosti. Pøesto mnozí z nás své nejsilnìjší zážitky
s následnou „totální závislostí” na našem hobby získali
právì jako zaèáteèniètí pøisluhovaèi na „polních dnech”
nebo jiných nezapomenutelných radioamatérských
akcích.

Jak si tedy cestu k cíli - do finále - vymezit? Rozdìlme
si ji tøeba na ètyøi a jednu etapu, které si pojmenujeme
obdobnì jako ve sportu.

I. Etapa - osmifinále

zahrnuje hlavnì „seznamování - rozkoukání” v trvání 1 až
2 mìsícù. Obsah je ve vìtšinì pøípadù urèen následující-
mi kroky:
- Navázat kontakty a získat rámcový obraz o

amatérském vysílání.
- Snažit se získat z okruhu pøátel (a místních cíbíèkáøù)

dalšího zájemce na „cestì ke znaèce”. Ve dvou jde vše
lépe - i pøíprava a jistota ze složení zkoušky!

- Konfrontovat - porovnat své pøedstavy a tužby se
skuteèností. Ta je mnohem pestøejší a pøedèí všechna
oèekávání. Napøíklad expedièní aktivity!

- Zajistit si - vyžádáním u ÈTÚ - pøehled látky ke
zkouškám na tøídu C.

- Seznámit se s právními podmínkami (pøedpisy),
vymezujícími amatérské vysílání (vìk žadatele).

- Seznámit se s požadavky zkoušek a s formou jejich
provádìní i se zkušebními disciplinami.

- Zhodnotit své odborné dovednosti (znalosti) a zvážit
své souèasné osobní pøedpoklady pro složení
zkoušky.

- Odhadnout potøebnou dobu na komplexní pøípravu ke
složení zkoušky - ale pøimìøenì omezenou na 12
mìsícù, pokud jsi starší 14 rokù.

- Promyslet si obstarání studijní literatury a nezbytného
technického a SW vybavení k uèení telegrafii (PC a
tréninkový SW, NF generátor, sluchátka, telegrafní
dvoupádlový manipulátor - pastièku, s dokonalou
elektronikou automatického klíèe, umožòující skví-
zové klíèování).

- Poèítat i s využitím výborné technické literatury pro
operátory CB stanic.

- Po poradì a dobré úvaze se rozhodnout pro spoøení -
k tvorbì fondu na poøízení technického vybavení -
s perspektivou 2 rokù. To je pádný dùvod i ke
zlepšení životosprávy a k zanechání kouøení.

- A v oblasti strategického plánování - stavby domu,
chaty, výbìru nevìsty - již jen podle polohy vyženìné
nemovitosti a ideálnosti pøilehlé lokality. Pøehodnotit
dosavadní pøedstavy o své vysnìné budoucnosti a
vše podøídit finálnímu cíli. Tøicetimetrový stožár na
sídlišti je a bude stále utopickou nesplnitelnou iluzí!

II. Etapa - ètrvtfinále

je zamìøena zejména na „intenzivní tøífázový trénink”
v trvání 6 až 12 mìsícù.
- Znovu si ovìø, zda v okolí není poøádán dlouhodobý

kurz (zpravidla veèerní), nebo zda nelze využít výhod
individuálního radioamatérského korespondenèního
kurzu.

- Do èasového rozvržení pøípravy dobøe zakalkuluj i
prázdniny nebo dovolenou a vánoce.

- Soubìžnì s obstaráním (i zapùjèením) studijních a
technických prostøedkù k pøípravì na zkoušku zaèni
s promyšlenou, rozplánovanou komplexní pøípravou
(èasovì i obsahovì).

- Od zaèátku pøípravy konzultuj a ovìøuj si své prak-
tické i teoretické výsledky u kolegy, konzultanta,
patrona, atd. V pøípadech nejistoty ve vážných nebo
podstatných skuteènostech požádej o upøesnìní i
komisaøe ze zkušební komise - nebudeš odmítnut!

- Kontaktuj èerstvé absolventy zkoušek - získáš nej-
cennìjší informace, pøípadnì se do místa zkoušek
(po prezentaci u poøadatele) i sám vyprav na
pozorování - nic tomu nebrání! Je to tvé plné legi-
timní právo.

- Úèastni se nároènìjších provozních a technických
akcí (závodù) v radioklubu.

- Na èervenec si urèitì zajisti svojí úèast na VKV
Polním dnu - tøeba i u jiného radioklubu.

- K praktické pøípravì získej jakýkoliv pøijímaè na KV
nebo VKV amatérská pásma (CW a SSB nejlépe na
pøijímaèi pro pásmo 3,5 MHz).

- Jednoduchý RX na KV - jednopásmový - je snadné i
zhotovit. Poraï se u svého patrona.

- Instaluj si zatím doèasnou, ale promyšlenou anténu
k pøíjmu na zvoleném amatérském pásmu.

- Pouè se o ustanovení ÈSN k instalaci a bezpeènosti
antén, vèetnì bleskosvodu.

Radioamatérské vysílání
a cesta k vlastní znaèce

Josef Novák, OK2BK, josef.novak@centrum.cz

Každoroènì davy dìtí èi odrostlejších dorùstají do vìku, kdy se - alespoò nìkteøí - zaèínají vytrvaleji
zajímat o to, jak vìci fungují. Rádi by sobì i svìtu ukázali, že mají i na to, aby se vìnovali
nároènìjším a užiteènìjším èinnostem. Zejména v dnešní dobì, kdy se s elektronikou každý setkává
doslova všude, je tato oblast zajímavá i jako prostor pro budoucí pracovní a profesní kariéru.
V jiných situacích a komunitách se zase setkáváme s neutuchajícími diskusemi o vývoji radio-
amatérských èinností, o úèelnosti, smysluplnosti zvládnutí Morseovy abecedy a jiných znalostí a
dovedností, o perspektivách radioamatérské záliby vùbec. Ti starší z nás si obèas stýskají na
povrchnost a pohodlnost mladé generace a - zejména jsou-li v roli rodièù - se tøeba i dìsí možného
sklouznutí dìtí na nevhodnou dráhu. Mnohým z nás vadí to, co u jiných nìkdy vnímáme jako ne-
ochotu nebo nechu� nìco obìtovat, vytrvale se pracnì pokoušet proniknout do nových oblastí, nìco
se uèit, systematicky se vzdìlávat. Takové pocity se pøitom nezøídka netýkají pouze dìtí a mládeže.
Je ale asi poctivé si otevøenì pøiznat, že pøíležitostí, které by umožnily zájemcùm „se chytit” nebo
se alespoò o urèitých možnostech dozvìdìt, je dnes pramálo. Bìžný obèan se s nìjakou zjevnou
náborovou nebo alespoò informaèní èinností zamìøenou na naše hobby asi nikdy nesetká a komu-
nita amatérù se obnovuje nejspíše jednotlivými soukromými èi rodinnými pøíklady nebo - v nejlep-
ším pøípadì - nemnoha fungujícími kroužky u domù dìtí a mládeže èi radioklubù pøi nìkterých
školách. A když už se nìkdo dostane až sem a zaène život našich amatérù sledovat, zhusta musí
dojít k názoru, že z urèitých hledisek není ani tady o co stát, že chybí legendární férovost, kvalifikace
spojená s vlídnou ochotou pomáhat a noblesa, ale naopak se projevují jevy zcela opaèné, a to nejen
v soukromých nebo lokálních kontaktech, ale i ve veøejné komunikaci na rádiových vlnách.
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- Prùbìžnì pøemýšlej nad projektem budoucích kvalit-
ních KV a VKV antén (doma, na chatì, u tchána.)

- Seznam se s nepøíjemnostmi (sousedé) v souvislosti
s TVI i BCI!

- Podej pøihlášku na ÈTÚ ke zkoušce - tøída C.
- Informuj se o místech a termínech zkoušek v období

pøíštích 6 až 12 mìsícù.
- Pevnì se rozhodni pro zvolený termín zkoušky. Tomu

podøiï plán a intenzitu pøípravy.
- Prùbìžnì aktualizuj informace o poøádání

(krátkodobých - internátních) kurzù k pøípravì na
zkoušky.

- Snaž se sladit vlastní pøípravu s návazností na kurz
(nejlépe týdenní soustøedìní), zakonèený komisionel-
ní zkouškou ÈTÚ.

- Dennì se seznamuj s amatérským CW a SSB
provozem poslechem na pøijímaèi.

- Nauè se vést (posluchaèský) stanièní denník.
- Jediným dopisem na ÈRK v Praze získáš

„posluchaèské èíslo”, a to skuteènì zcela zdarma.
- Máš-li dostatek èasu, nechej si vytisknout své SWL

QSL lístky. Jejich rozesílání i doruèování pøijatých
lístkù je pro Tebe zdarma, pokud - což je nejvhodnìjší
- získáš èlenství v ÈRK (nevýdìleènì èinní mají slevu
50 %).

- Vyhodnocuj trvale inzeráty k zakoupení zaøízení. Veï
si o tom poznámky - Typ/cena ....

III. Etapa - semifinále

souvisí hlavnì se složením zkoušky tøídy C a s pøi-
dìlením znaèky. Tedy slavnostní zahájení samostatného
provozu pod vlastní znaèkou, „vyjetí na pásmo” a ostrý
start v pøípravì na B-tøídu! Trvání pøesnì 12 mìsícù.

Inspirací k ucelenému pøehledu postupných krokù
mohou sloužit následující øádky:
- Zavést stanièní deník.
- Zajistit si tisk vlastních QSL lístkù a „QSL službu” u

ÈRK.
- Zaslat podklady (a souhlas) vydavatelùm k uveøejnìní

své znaèky v CALL BOOKu.
- Zakotvit ve spoleènosti blízkých kolegù - radio-

amatérù, nejlépe v aktivním radioklubu.
- Poøídit si (koupí, zapùjèením, zhotovením) zaøízení

k „vysílání” - k vedení telegrafního, pøípadnì i telefon-
ního (SSB) provozu. Využij burzy pøi rùzných
amatérských setkáních.

- Seznam se se zkušeným operátorem - technikem a
konzultuj s ním výbìr a koupi zaøízení.

- Modernizací vylepši anténní systém pro preferované
pásmo a segment (CW, SSB).

- Soubìžnì s tréninkem vysílání ke složení zkoušky na
B-tøídu zaèni s nácvikem vysílání na automatický klíè
(jen v provedení dvoupádlová pastièka! - skvíz) a
využívej jej i pøi praktickém telegrafním provozu.

- Peèlivì se rozpomeò na otázky u zkoušek ze tøídy C a
poznaè si je pro pozdìjší úèelné využití. Nadále sbírej
informace o aktuálním obsahu zkoušek.

- Pokraèuj v nácviku pøíjmu a vysílání telegrafie; získej
jistotu pøi požadovaném limitu v rychlosti i v pøes-
nosti pro tøídu B (pøi požadavku 80 zn/min se snaž o
splnìní požadované pøesnosti pøi 90 znacích za minu-
tu - musíš mít naprostou jistotu a potøebnou rezervu)!

- Pøihlas se u ÈTÚ ke zkoušce na tøídu B.

IV. Etapa - finále

- V dohodnutém termínu vykonej zkoušku a získej
oprávnìní k vysílání ve tøídì B.

- Od tohoto okamžiku je koneènì možná Tvá „specia-
lizace” a „zrání” v nìkteré individuálnì vybrané
radioamatérské èinnosti. Podle toho si vyhodno� a
rozvíjej svùj jedineèný talent.

- V technické oblasti se promyšlenì orientuj na inovaci
a rozvoj anténní farmy a dovybavení (tøeba závodního)
vysílacího pracovištì.

- Jsi-li provoznì zamìøen, tak ještì získej tøídu A a
následnì (do tøí let?) i dvoupísmennou a navíc i
soutìžní jednopísmenovou znaèku. A to je již Tvá
cesta ke slávì!

Poslední etapa

pøedstavuje skuteèný radioamatérský život a zejména
„HAMSPIRIT” v praxi.

Organizace radioamatérù na celém svìtì žijí a rozvíje-
jí se z dobrovolné práce svých èlenù. Namátkou uvedu
oblasti, v nichž by se mìl v urèitém období svého
amatérského života angažovat podle svých schopností a
talentu každý pøíslušník tohoto spoleèenstva. Je tím
vyjádøena i splátka - vdìk tìm, kteøí mu na zaèátku cesty
také pomáhali. Teï už jsi na øadì se splácením právì Ty!
- Spoluúèast pøi vedení skupiny - kroužku mladých

zájemcù o amatérské vysílání.
- Vypracovat metodické programy pro rùzné kroužky a

pravidelnì je aktualizovat.
- Založit radioklub, popularizovat radioamatérství na

støedních školách.
- Zhotovit modely stavebnic pro zaèínající operátory,

publikovat je a snažit se o jejich lacinou sériovou
výrobu.

- Ze všech dostupných informaèních zdrojù - INTER-
NETU a radioamatérských èasopisù z EU, USA, JA i
firemních materiálù - vést a aktualizovat „knihovnu” o
soudobých jednoduchých zaøízeních RX i TCR (vèet-
nì stavebnic - TEN-TEC), vhodných pro zaèáteèníky.

- Pro dílenskou praxi v uèòovských školách a uèilištích
s elektronickým zamìøením doporuèit stavbu jedno-
duchých radioamatérských pøístrojù (RX, QRP
jednopásmové zaøízení, GDO, vlnomìry, PSV-metry,
elektronické klíèe, anténní ladící èleny, zdroje).

- Obdobnì nabídnout uèòovským školám se
zámeènickou a elektrotechnickou orientací zajímavé
konstrukce: ladící kondenzátory do anténních èlenù,
telegrafní klíèe (dvoupádlové pastièky), stavebnice
antén (W3DZZ, G5RV, Windom, magnetické
smyèkové antény, portable EH antény a pod.). Podílet
se na marketingu a rozvoji této èinnosti.

- Vypracovat informaèní tiskovinu - brožuru - leták -
plakát o radioamatérském sportu pro øeditele škol,
uèitele fyziky a samozøejmì i pro studenty, navrhnout
zøízení radioklubu.

- Nabídnout a prosadit na škole, internátì nebo
v „Domì dìtí a mládeže” otevøení a vedení radioama-
térského kroužku s registrací u ÈRK jako radioklub
mládeže.

- V léèebnách a stacionáøích pro tìlesnì postižené
(opakovanì) pøipravit ukázku telefonního (VKV)
provozu a následnì pro zájemce zabezpeèit kurz a
složení zkoušek tø. D. Dotace se dá s urèitostí pøed-
pokládat!

- Pøevzít odpovìdnost za urèitou oblast v radioklubu,
pøípadnì i funkci v radì klubu.

- Nabídnout svoje schopnosti pro práci v rùzných
radách, komisích, vèetnì komisí lidosprávy, zahrnu-
jící aktivity dìtí a mládeže ve volném èase.

- Splnit podmínky a prosadit pøiznání dotace - grantu
pro klub - kroužek, zpravidla pøi akci vyhlášené územ-
ním orgánem.

- Podílet se na pøípravì expedice nebo polního dne.
- Spolupracovat na letním prázdninovém táboøe a po-

pularizovat zde radioamatérství.
- Navštívit o prázdninách letní tábory s nejrùznìjšími

atraktivními exhibicemi provozního i technického
charakteru (vèetnì neodmyslitelné støedovlnné
krystalky).

- Spolupracovat pøi poøádání soutìží a závodù.
- Spolupracovat na správì a provozu amatérské pake-

tové sítì (PR).
- Pøispívat do radioamatérských èasopisù, publikovat,

pøekládat, vést rubriku.
- Analyzovat problematický stav roztøíštìnosti autorù a

vydavatelù periodik s amatérskou tématikou,
navrhnout doporuèení, a to i s ohledem na nové
možnosti plynoucí z èlenství v EU.

- Uvažovat o evropském periodiku s více pøeklady do
národních jazykù (jazykové mutace).

- Spolupracovat v autorském kolektivu pøi tvorbì
tématicky rozsáhlejší publikace (Sborník).

- Každoroènì vyhodnotit formou recenze vydané uèeb-
nice a podobné (i populární) publikace z oboru elek-
trotechniky a radiotechniky z hlediska vhodnosti pro
radioamatéry v pøípravì na složení zkoušek a pro
vlastní radioamatérské „bádání”. Výsledky zveøejnit
formou doporuèení.

- Pøevést základní informace o radioamatérství,
požadavcích zkoušek a související skuteènosti
(napøíklad kurz telegrafie) na nosiè CD a pravidelnì
jej aktualizovat a zajistit distribuci.

- Spolupracovat v pøípravì, vyhodnocování a tvorbì
podmínek provozních závodù a technických soutìží.

- Pøipravovat podklady pro jednání se státními insti-
tucemi (MŠMT a ÈTÚ).

- Nabídnout své dovednosti pøi korekturách, recenzích
a konzultacích autorùm a redakcím.

- Specializovat se na právní stránku radioamatérského
vysílání v konfrontaci s normami a zákony ÈR.

- Udržovat kontakty s pøíslušnými katedrami vysokých
škol technického smìru (civilními i vojenskými) a
doporuèovat vhodná témata k vypsání semestrálních,
roèníkových, bakaláøských nebo inženýrsko-magis-
terských diplomových prací.

- Získat akreditaci soudního znalce v oblasti pøedpisù,
upravujících radioamatérské vysílání.

- Spolupracovat s ÈTÚ jako èlen zkušební komise.
Neustále aktualizovat, diferencovat (mezi tøídami) a
optimalizovat zamìøení požadavkù a provádìní
zkoušek. Dùslednì dbát na pøístupnost k vysílání
(tøídy D a C) i pro mládež od 15 let vìku.

- Vypracovat studii - k diskusi i jako kvalifikovaný pod-
klad - návrh pro ÈTÚ - k diferenciaci požadavkù
zkoušek pro jednotlivé dominantní radioamatérské
specializace: telegrafní, telefonní a digi provozy.

- Získat spolupracovníky, vypracovat a v praxi ovìøit
„korespondenèní kurz” pro pøípravu zájemcù ke
zkouškám s využitím soudobých informaèních tech-
nologií (Internet) a s možností zapùjèení i nezbytného
technického vybavení (radiový pøijímaè, telegrafní klíè
s NF generátorem).
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Neznáme nic jiného
než 599?

Jiøí Malý, OK1ARN/OL4M, ok1arn@ok0nhg.ampr.org

To se nám to, pane, pracuje! Pøímo pohádka! Všechny
signály na pásmech dokonale èitelné, všechny signály
mimoøádnì silné, tóny zcela èisté. Není to ovšem pravda.
Víme všichni, jak jsme nìkdy rádi, když spojení sotva
dokonèíme pro silné rušení vlivem QRM èi QRN na pásmu,
pro pøíliš blízkého a silného kolegu, pro hluboký únik, atd.
Protistanici dáme ovšem (vìtšinou) 599, a� má radost, že
mu to chodí, a a� máme z toho dùvodu vìtší šanci na QSL
od nìj.

599 se na pásmech rozmohlo jako bolševník, ovšem ke
škodì všech zúèastnìných. Je to velká chyba. Pøitom stup-
nice RST dává možnost pøedat protistanici takový report,
který dost pøesnì dokáže popsat pøijímaný signál. A to je
pøece zájem našeho kolegy, s kterým máme spojení, aby
podle toho pøípadnì upravil rychlost svého vysílání nebo
výkon své stanice. Zopakujme si tedy v rychlosti možnosti
reportu RST (uèili jsme se to už všichni na zkoušky):

R znamená ÈITELNOST signálu v 5 stupních:
R1: zcela neèitelné
R2: èitelné jen obèas
R3: èitelné pouze s obtížemi
R4: èitelné
R5: dokonale èitelné

S znamená SÍLU signálu v 9 stupních:
S1: signál na hranici slyšitelnosti
S2: velice slabý signál
S3: slabý signál
S4: pøijatelná síla signálu
S5: témìø dobrá síla signálu
S6: dobrá síla signálu
S7: støednì silný signál
S8: silný signál
S9: mimoøádnì silný signál. 

Report signálu nad S9 je ještì možno zpestøit údajem dB
nad S9.

T znamená kvalitu tónu.
Zde není plná shoda, protože tón signálu mùže být nekvalit-
ní z mnoha rùzných dùvodù: nestabilní, skákavý, postupnì

ujíždìjící, kuòkavý, vrèivý, atd., a èísla za T tyto vady
nespecifikují. Proto se používá ještì další pøídavný údaj,
kterým je invalidní tón podrobnìji charakterizován. T9
mùžeme však použít výhradnì pouze pro tón naprosto sta-
bilní a naprosto èistý.

Domnívám se, že k degradaci reportu o kvalitì signálu
pøispìli znaènou mìrou i závodníci (mezi které se i já rád
poèítám), protože v rychlých telegrafních závodech jde hlavnì
o rychlé a spolehlivé pøedání kódu. A tak se RST ustálilo na
stereotypních 599, resp. dále ještì na 5NN (nebo dokonce
ENN) pro všechna QSO, i když to pravé skuteènosti nìkdy
neodpovídá. Tìm bláznùm-závodníkùm to snad odpustíme,
jde jim o výsledek závodu a èas je jim drahý. Takové
zjednodušení nemá však nikdy své místo v bìžných spo-
jeních, tam by mìl být report RST vypracován a pøedáván zod-
povìdnì a pøesnì podle momentální situace na pásmu. 

Jen na pøíklad: Pracujete se silnou stanicí, ale tìsnì vedle
pracuje jiná silná stanice, která vám obèas zpùsobí nejisto-
tu v pøíjmu. Zde by mìl být pøedán report nikoliv 599, ale
499 nebo tøeba i 399. Váš partner se vás jistì zeptá, co vás
v pøíjmu pøi tak silném signálu ruší, neøeknete-li mu to
ovšem už pøedem sám. Dáte-li mu 599, nic o vašich potížích
neví.

DX expedice
Zdenìk Prošek, OK1PG, ok1pg@seznam.cz

HA9RE a HA9SD byli na Tuvalu, odkud se ozývali jako
T20RE. Do Evropy však procházeli jen obèas na 30 a
40 m. Potom se pøesunuli na ostrovy Tonga a používali
znaèku A35RE. Odtud to již bylo o nìco lepší. Pokud se
vám QSO pøece jenom podaøilo, tak QSL pošlete na
HA8IB.

5H3HWB je DL7UFT a býval èasto na 30 m. QSL na
jeho domácí znaèku.

Z Jamaiky pracoval Mike, 6Y5/DF8AN, zejména na
WARC pásmech.

Pod znaèkou CE9R pracuje z chilské antarktické zá-
kladny Presidente Eduardo Frei Montalva  (IOTA AN010)
Ricardo, CE3HDI. QSL na jeho domácí znaèku.

AY1ZA byla znaèka Henryho, LU4DXU, který praco-
val ze základny Orcadas del Sur z Jižních Orknejí, kam se
dostal pomocí ledoborce Almirante Irizar. Orkneje  jsou
v poslední dobì dost vzácné. Pùvodnì mìl být na ostro-
vì do konce února, ale jeho pobyt byl o týden zkrácen.
Pracoval jen SSB a výjimeènì RTTY. Vysílal zejména na
20 a 15 m v dobì, která byla pro Evropu nevhodná, a tak
nejvìtší šance na spojení byla brzy ráno na 40 m. QSL
na jeho domácí znaèku.

Z Burkiny Faso pracoval VE4JOP jako XT2OP.
V Iráku je velice aktivní stanice YI9ZF. Je to Kaspras,

YL1ZF, ale QSL požaduje na SM1DTE. Pracuje na všech
pásmech, vèetnì 160 m.

I ameriètí operátoøi dostali v Iráku nové znaèky.
KE4RVT je nyní YI9RVT,  KC0LEK je nyní YI9LEK a
K7YMA je YI9YMA. QSL požadují na své americké
znaèky.

Témìø každý veèer se na 20 m SSB ozýval
KC4/IK7GJQ z antarktické základny Baia Terra Nova.

Z ostrova Tobago se ozvala skupina nìmeckých
radioamatérù DL8JS, DF6QP, DJ8VC, DJ9OT a DH5JR.
Používali své znaèky, pøed kterými byl prefix 9Y4.

ET3TK je znaèka Michala, OK1HWB, který pøedtím
pracoval z Vietnamu. Vysílá z Addis Abeby, kde by se
mìl zdržet asi tøi roky. Zatím má jenom drátovou anténu
FD4. QSL požaduje tentokrát na OK1CU.

Z polské antarktické základny Henryk Arctowski na
Jižních Shetlandech pracuje pod znaèkou HF0QF Vojtek,
SP5QF. QSL na SP7IWA.

Bernhard, DL2GAC, je opìt v Tichomoøí. Ze Šalamou-
nových ostrovù pracoval pod svojí pùvodní znaèkou
H44MS. Hodlá navštívit ještì další ostrovy.

TJ1GA byla znaèka skupiny italských radioamatérù,
kteøí se ozvali z Gabunu. Pracovali pøevážnì SSB
provozem.

Ze základny Amundsen-Scott na jižním pólu pracuje
pod znaèkou KC4AAA Nikolaj, UA3YH. QSL za tuto
aktivitu na K1IED.

Skupina francouzských radioamatérù F9IE, F6BFH,
F6AOI a F5TYY pracovala pod znaèkami XF1/vlastní
znaèka z vzácného mexického ostrova Pena Blanca.
Ostrov je rezervací vzácných ptákù a tak mohli tuto
lokalitu navštìvovat jen ve dne a pracovat z baterií.

Ze stanice Spojených národù z New Yorku pracovali
30. ledna Bernie, W3UR, jeho dcera Christa, KB3JIU,
Steve, KU9C a Henry, KT1J. Navázali pøes tisíc spojení.
QSL pøímo na adresu 4U1UN.

Z Haity pracovala skupina nìmeckých operátorù pod
zajímavou znaèkou 4V200YH. Z Evropy s nimi bylo
možno pracovat na všech pásmech, vèetnì 80 m. QSL
via DL7CM.

Z Itálie se objevily znaèky se sufixem ANT. Nepracují
z Antarktidy. Jejich základna v Antarktidì Baia Terra
Nova má znaèku IR0PS.

Z ostrova Lord Howe pracují pod znaèkou VK9LB
Babs, DL7AFS, a Lothar, DJ7ZG. Vìtší èást výbavy však
museli nechat v Austrálii - na palubu letadla jim vzali
pouze 14 kg zavazadel na osobu. Z ostrova Lord Howe
se mají pøesunout na Norfolk a pracovat pod znaèkou
VK9NB. QSL jako obvykle na Babs, DL7AFS.

Rene, DL2JRM, který pracoval ze Somálska pod
znaèkou J28XX, se objevil na jeden den i z ostrova
Maskali (IOTA AF053) jako J28XX/P. QSL na jeho
domácí znaèku.

Z ostrova Tokelau se opìt objevil Silvano, I2YSB,
spolu s dalšími operátory. Do Evropy procházeli i na
80 m. QSL direkt na jeho znaèku nebo pøes buro na
M5AAV.

Jak jsem se již zmínil výše, probìhl koncem února
„Týden aktivity z Antarktidy“. Pøi této pøíležitosti bylo
vydáno v Evropì i nìkolik znaèek se sufixem ANT. Napø.
TM0ANT a zejména v Itálii IR1ANT, II6ANT, IR6ANT,
II7ANT, IR8ANT, IR0ANT. V tìchto pøípadech nešlo o
stanice pracující z Antarktidy.

Mike, GM0HCQ, pracuje èasto /mm z lodi RRS James
Clark Ross, která doplòuje zásoby na britských antark-
tických základnách a mùže se tedy krátkodobì ozvat i
z tìchto lokalit.

5Z4HW je Sigi, DL7DF, který je v Keni na dovolené.
Michael, PA5M, je v Burundi a pracuje ve volném

èase jako 9U5M.
21.-22. února probìhl ARRL Contest. A jak už to

bývá, øada stanic, zejména z Karibské oblasti, v týdnu
pøed ním „ladila formu“. Na všech pásmech tak bylo
možno pracovat s mnohými zajímavými stanicemi.

Expedice na ostrov Clipperton byla z dopravních
dùvodù zrušena. Škoda.

Koncem roku se obvykle vyhlašují rùzné ankety. DX
Magazín uspoøádal anketu o souèasnì nejžádanìjší zemi
DXCC. Zde je výsledek: Scarborough Reef (BS7),
Andamany a Nikobary (VU4), Severní Korea (P5),
Lakadivy (VU7), Petr I. (3Y), Jemen (7O), Navassa
(KP1), Desecheo (KP5) a Aves (YV0). Z uvedeného výètu
je zøejmé, že se jedná o oblasti, které jsou nepøístupné
zejména z politických dùvodù.

Probìhla rovnìž anketa o pìt nejlepších QSL
manažerù v r. 2003. Jsou to: AC7DX, G3SWH, KU9C,
N3SL a W3HNK.

4.-16. dubna se uskuteèní vìtší expedice na ostrov
Banaba. Kontejnery s cca 4500 kg už by mìly být v této
dobì na místì.

Z Malawi má 18. 4.-1. 5. pracovat skupina britských
amatérù. Volací znaèka zatím není známa.

ARRL zmìnilo kritéria pro uznávání nových zemí do
DXCC. Nyní musí být splnìny jen tyto dvì podmínky:
Území je èlenským státem OSN a má pøidìlen samostat-
ný blok prefixù. Aktuální stav zemí je 335.
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Boeingem 737 se line irská angliètina a já sedím sám a ètu
magazín Koktejl, kde na nìkolika stranách autor rozvíjí infor-
maci o pùvodu Èechù - stejnì jako Irù - z keltských národù
a o tom, že název Bohemia je irského pùvodu. Dokonce
moje milovaná Jizera prý pochází z keltského názvu „izer“ -
rychlá øeka.

Jídlo je vítaným zkrácením dlouhé chvíle, naštìstí hned
po úklidu nádobí klesáme a je tu Dublin - a pro mì nová
zemì DXCC.

Již cestou z letadla do celního prostoru dostávám SMS
od Honzy OK1FWC, že èeká u „mluvícího bodu“ (talking
point). Po dalších SMS a nìkolika pádech mé bedny
z vozíku již tisknu Honzovi pravici. Hlásí zmìnu plánu: místo
k nìmu do Wicklow jedeme hned 60 km od Dublinu
k EI2JD. Cestou probíráme plán na pøíští den - je ètvrtek a
do CQWW 160 mám dva dny na stavbu GP a instalaci
zaøízení. Thos EI2JD na nás èeká a místo Jack Daniels (viz
jeho sufix) nabízí teplo u krbu a tea.

Domek, ve kterém budu následující 4 dny pobývat, je
pohádkového vzhledu. Malé, èervenì natøené dveøe oddìlu-
jí svìt reality a pohádek. Došková støecha s bílým komínem
a kamennou ochranou proti dešti odolává vlivùm zdejšího
deštivého poèasí již celá staletí. Thosùv dùm obývali jeho
pøedkové již pøed 218 roky. Vnitøek je ale modernì upraven
a nepostrádá nièeho, co je vlastní dnešnímu èlovìku. Nízké
stropy pùsobí velmi útulnì a malými okénky je i do tmy vidìt
mìsíèní odlesk støíbrné moøské hladiny.

Kamenný krb vytváøí bìhem nìkolika málo minut teplo
domova, které spolu s horkým èajem proudí do všech èástí
tìla. Uvítací ceremoniál a seznamovací kolo se protáhlo
témìø do rána a tak usínám pøíjemnì unaven. V malé pod-
krovní místnùstce, oddìlen od irského nebe jen vùní døeva a
doškù, budu snít sen o vítìzství a tìšit se na druhý den.

Posilnìni ranní kávou, chlebem a nezbytným douškem
ovocné š�ávy jdeme kompletovat vysílací anténu, vertikál 25
m vysoký s nezbytnými radiály. Veškeré nutné pøípravy jsme
dìlali až nìkolik dní pøed závodem. Díky internetu se vše
dnes zjednodušuje a tak jsem bìhem nìkolika hodin dostá-
val ještì doma informace o prùmìrech trubek, které má Thos
k dispozici a tìch, které musím naopak dovézt. Proto jsem
mohl vyrobit spojky, které pasovaly i pøes rozdílnost
mìrných soustav. Koneckoncù posuvné mìøidlo má obì tyto
stupnice. EI2JD vzornì pøipravil podpìry na beverage a
dojednal umístìní na sousedovic pastvinu.

Navrhované øešení elektrického prodloužení od Vaška
OK1VD pasovalo znamenitì a voda zjednodušila pøizpù-

sobení antény, protože radiály jsme pøi odlivu (±2m) natáh-
li do moøe. Odpoledne jsme na pole souseda s jeho do-
volením instalovali 140 m beverage pro pøíjem stanic z USA.
Montáž druhého ve smìru na Japonsko jsem odložil na
další den.

S pøíchodem tmy již pøipravuji zaøízení. Instaluji filtr do
vypùjèené IC756 od OK1FWC, dokonèuji kabeláž, stahu-
jeme novou verzi CT a také ochutnávám irské speciality.
Thos EI2JD sám vychovává dceru a tak se nauèil dobøe vaøit.
Jsem nadšen, nebo� tradièní jídla potomkù Keltù se obdi-
vuhodnì shodují s mými chutìmi. Jenom to pivo tedy moc
neumí a chleb náš vezdejší už také zapomnìli péci. I tak
zbývá mnoho pokrmù, které jsem nestihl ochutnat, ale podle
vyprávìní se není èeho obávat. Pøed samotným závodem jdu
na tøi hodiny spát.

Probouzím se hodinu pøed závodem a po nutné dávce
kávy se seznamuji s pásmem. Již v jedenáct hodin se nì-
kteøí šílenci snaží udržet kmitoèet nesmyslným céqením.
Zkouším znovu funkci klíèe a lineáru ACOM 1000, kontrolu-
ji PSV na vysílacím vertikálu a pøichází první závada - beve-
rage neposlouchá ani nešumí. Bereme baterku, vypùjèenou
od souseda, gumovky a pláštìnku a vyrážíme do deštivé
noci na obchùzku. Již první paprsky sousedovy svítilny
odhalují závadu - beverage sežraly krávy. Soused - nic zlého
netuše - otevøel pøístup irskému skotu i na výsostné území
„beverage field“. Co naplat, budu poslouchat na GP.

V 00:00 UT prohlížím pásmo a zaznamenávám do pamìti
šílená tempa S50M a HG3DX a v klidu dìlám první qso.
Dovolávám se dobøe, ale USA nejdou. Nejen že mì nechtìli
pustit na KP2, ale ještì ke všemu nejsou slyšet. Støídavì
hledám násobièe, støídavì dávám výzvu. Ráno mám v logu
590 qsos. Není to mnoho, ale málo také ne. Spokojen jdu
spát.

Odpoledne mì budí návštìva dalších EI hamù a vyptává
se na to, jak u nás a jestli je pravda, že máme lepší pivo než
oni. Pøitakávám a dodávám, že i chleba a urèitì hezèí holky.
Protože to bylo chvíli po probuzení, pokládali to za mluvení
ze spaní a zásadnì neprotestovali. Potìšili mì zájmem o
pastièku naší výroby a tak jsem i nìjaký business udìlal.

Odpoledne v 16:00 slyším silnì EY8MM a A45WR. Po
asi 50 voláních to vzdávám a kontroluji anténu. PSV dobré,
radiály pod pøílivovou vodou, jdu tedy cékvit. O dvì hodiny
pozdìji dìlám zmínìné stanice na první �uknutí a k tomu již
na výzvu A61, YA8, JT1, náhlá promìna pásma je dána
polohou Irska. Z Clogherhead na Bradlec 1600 km. V noci
se pásmo otevírá na USA, ale to již evropské stanice dávno

vyrábìjí pileupy z výživného smìru. Ráno pak dìlám stanice
ještì chvíli poté, kdy Evropané již marnì volají cq.

Narostla mi køídla po vypitém Redbulu a tak špatnì
usínám. Odpoledne se støídá návštìva za návštìvou a tak již
vím, jak se støíhají ovce a vinou nejlepší mušky na zdejší
pstruhy.

Veèer se pásmo otevírá opìt pozdìji, v dobì, kdy stanice
od Støedozemního moøe již pileupují, využívám své
posluchaèské èíslo EI15773 a slyším VK6HD a potom
evropskou ZOO. Upouštím od zámìru udìlat si nový náso-
biè a snažím se marnì navázat spojení se stanicí HA5A
599+30 dB. Zøejmì má jen vysilaè.

Pozdìji kolem osmé veèer zvyšuji hodinový rate na 150,
ale bohužel jen cca jeden a pùl hodiny. V noci pøibývá nìko-
lik nových zemí VP5, HI8, PY0, také nové provincie Kanady.
Vzdávám boj o V31LJ, PJ6, V2, V47. Ráno mám v deníku
1080 qsos. S vìdomím rezerv nastavuji budíka na 11 hodin
a jdu na kutì. 

Nedìlní odpoledne probìhlo podobnì s výjimkou krátké
návštìvy nedalekého rybáøského pøístavu. Fotím se
s Thosem u rybáøské lodi, zdravím 5 tuleòù, kteøí si tu našli
domov a mají svá jména. Obìduji další specialitu - resto-
vanou vepøovou kotletu s jableèným pyré. Hned první sous-
to rozptýlilo moje obavy. Nejen že to bylo výborné, ale
s další zeleninovou oblohou jistì i zdravé.

Nástup na poslední smìnu a stejný pocit s pozdìjším
otevøením pásma. Snažím se støídat cq a hledání násobièù a
v závìru dìlám dva nové státy. Celkem mám v logu 1271
platných qsos, 70 zemí DXCC a 27 státù a provincií. Jsem
spokojen, i když rezervy jistì byly. Bohužel ani rádio nebylo
z nejlepších a pøijímací anténa pro potlaèení rušení je
nezbytná. Mùj hostitel místo irské whisky nabízí èínskou
specialitu a docela dobré pivo. To je konec mého prvního
vysílání ze zelené zemì Irska (Poblacht na h  ́Érie).

V pondìlí využívám pozvání na výlet a návštìvu muzea
Brú Na Bóinne. Procházíme perfektnì upravenou galerií a
shlédneme film o poslání mystického pohøebištì, které je o
celých tisíc let starší než svìtoznámé Stonehenge. Památek
o historii Irska je mnoho a jsou opravdu velmi staré.

Pøi zpáteèní cestì míjíme pomaèkané auto a musíme se
vrátit, nebo� namrzlo a to tu málokdo zná. Zvu kolegu Those
na obìd a koneènì ochutnávám irskou specialitu, èernou
ètrnáctku Guinnes. Zvyk je zvyk a tak zùstanu u desítky
Klášter.

Odpoledne balím a veèer nasedám do Honzova auta a
jedu k nìmu do Wicklow, kde pøenocuji. Ráno v 07:00 pak
odlet z dávné pravlasti Keltù smìr Bohemia. Dìkuji všem za
navázaná spojení v CQWW 160 m a zase nìkdy odjinud se
tìší OK1TN 73 EI/OK1TN.
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CQ WW 160m 2004 - EI/OK1TN
Pokraèování z 2. strany obálky

Jiný pøíklad: Pracujete s naprosto nerušeným DXem,
který je však velmi slabouèký, je to tøeba QRP z VK. Vašemu
reportu 599 jistì nebude vìøit, ale dáte-li mu spravedlivých
539, bude rád, že se se svou malou stanièkou dovolá tak
dobøe až k protinožcùm.

Podobné je to s reportem o tónu signálu. T9 patøí pouze
signálu opravdu bezvadnému. I když se situace v tomto
smìru v posledních letech znaènì zlepšila, nemìli bychom
si dovolit dát protistanici, která má nìjakým zpùsobem tón
vadný, obligátních 9. Je naší pøátelskou povinností kolegu
na to upozornit, a dát mu report o tónu horší, tøeba
s poznámkou, o jakou vadu bìží. V této souvislosti mohu
posloužit svou vlastní zkušeností. Popral jsem se u své
stanice nedávno s problémem, že mi signály, pøijímané i
vysílané, zaèaly náhle vrèet. Zrovna tak náhle tato potíž tøeba

po hodinì sama zmizela. Dnes už vím, že to bylo zpùsobeno
kolizí mezi rùzným uzemnìním sítì a vlastní stanice a
rùzným zatížením sítì. Na vinì byl soused, který obèas za-
pnul velký elektrický spotøebiè, což u mnì zpùsobovalo
parádní RAC. Pokud jsem však v této dobì jel nìjaký závod,
dostával jsem velkou vìtšinou stále obvyklých 599, pøièemž
jsem si jistì zasloužil výtku za nepøijatelný tón. Jen zcela
výjimeènì mì nìkteøí partneøi na tuto vadu upozornili. Tìm
dík! Vrèení pøijímaných a i mých vysílaných signálù samo
pøestalo, jakmile soused husu dopekl. Závadì jsem už pøišel
na kloub a RST 596 RAC od správných hamù už nedostanu,
a� už soused k obìdu chystá co chce.

Toto vše platí pro provoz telegrafický. O fonickém
provozu nemohu mluvit, nejsem s ním pøíliš dobøe obezná-
men. Domnívám se však, že i tam panuje èasto situace

obdobná. Slýchávám totiž nìkdy na 2 m FM: „Jsi tady 59,
ale je tam hrozné rušení, sotva ti rozumím.“ Tady by mìl být
na místì spíše report RS 29. Na tomto pásmu jsem párkrát
dostal od vzdálené nìmecké stanice na CW report 519, což
je naprosto v poøádku - je to pøesná a zodpovìdná informa-
ce, jak to tam se signálem vypadá. 599 neøekne nic.

Myslím, že bychom se mìli vrátit v zájmu nás všech ke
spravedlivým a pøesným reportùm. Pamatuji se, že se kdysi
vydával jeden druh WAC, zvaný 599. Byl za spojení se všemi
kontinenty, když odevšud žadatel dostal 599. Ovšem
spravedlivých! Vìøte tomu, býval to diplom dost vzácný a
velice cenìný.
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Seychelly jsem mu ale rozmluvil. Pøi pohledu na ceny uby-
tování, které jsem prostudoval na internetu, nebyla pro nás
tato expedice dostupná. Protože náš syn mìl 20. 10. 2003
dovršit 18 let, dohodli jsme se se Zlatou, že mu tuto expe-
dici vìnujeme k osmnáctinám jako dárek. Protože oba
pracujeme v civilním letectví jako létající, máme rùzné
možnosti slev na letecké linky. Podmínkou výbìru lokality
bylo, aby do ní létala nìkterá ze spoleèností Sky Teamu, do
kterého také patøí spoleènost ÈSA.

Po konzultaci se Slávkem OK1TN to jednoznaènì vyhrál
Karibik. Peèlivì jsme studovali souostroví Antil a urèili jsme
ostrov Sint Maarten, kam létá Air France. Dovolenou jsme
mìli již naplánovanou na øíjen, protože u našich leteckých
provozovatelù máme povinnost oznamovat z dùvodù
plánování dovolenou témìø rok dopøedu. Zlata zajistila
letenky na Sint Maarten a zaèali jsme hledat na internetu
hotel. Ten jsme nenašli, a tak jsme ubytování ponechali
náhodì. Udìlali jsme si obrázek o cenách a stanovili
rozpoèet.

Petr OK1BNS zaèal pracovat na drátových dipólech pro
všechna pásma od 80 do 6 m a LW na 160 m. Nastøíhal je,
støedy dipólù opatøil BNC panelovou samièkou a antény
vyladil tak, aby ve výšce 5 m vykazovaly PSV 1:1. Kvùli váze
zavazadel jsme zvolili koaxiální kabely pouze RG58 a BNC
konektory. Zaøízení, která máme doma, nebyla kvùli hmot-
nosti vhodná, a tak jsme u èlenù našeho radioklubu OK1KIR
našli zaøízení, která jsme si vypùjèili. Honza, OK1VAO, pùjèil
TS-50 s automatickým anténním tunerem AT-50 a Milan,
OK1IMC, poskytl IC706 s manuálním anténním èlenem.
Pøipravil také již vyrobený skládací vertikál od Bohouše
OK1AWH. Bylo potøeba vzít sebou také vìtší množství
provázku, izolepy, drátu, náøadí apod. Mìli jsme k dispozici
dva notebooky, jeden vlastní a druhý, který nám zapùjèil mùj
profesní kolega Tomáš, OK1MTS.

Ostrov Sint Maarten je rozdìlen na dvì èásti.
Francouzská (FS) má ve své rozvodné síti napìtí 220 V,
holandská èást (PJ7) má 110 V. Nastalo dilema, jaké zdroje
vzít, aby byly univerzální na oboje napìtí. Slávek OK1TN
nám zapùjèil originální spínaný zdroj ICOM pro KV zaøízení
na obì napìtí. V domácím QTH používáme jeden klasický
zdroj výroby ICOM, který šel pøizpùsobit pro 110 V.
Všechna radiová výbava se nám vešla do dvou cestovních
koleèkových kufrù a pilotního kuføíku s kabinovými rozmìry,
aby se nám zaøízení cestou nezatoulala. Osobní vìci potøeb-
né na cestu v tìchto zavazadlech pouze vyplòovaly mezery.
Ostatní vybavení, napø. obleèení a jiné osobní vìci, byly
uloženy s ménì potøebnými souèástmi pro vysílání ve
vìtším kufru, který byl odbaven jako zavazadlo. Pøed cestou
jsme pøipravili kromì pasù ještì seznam vìcí, které jsme
vezli, všechny tøi koncesní listiny, Harec a seznam zemí
CEPT. Všechny dokumenty se pozdìji velmi hodily.

Takto vybaveni jsme 21. 10. 2003 odletìli linkou Air
France Praha-Paøíž letounem B-737. V Paøíži jsme pøenoco-
vali v hotelu poblíž letištì a druhý den ráno, ve vìtším pøed-
stihu pøed letem, jsme se šli probojovat do letadla na Sint
Maarten, protože naše letenky byly bez rezervace míst.
U pøepážky bylo dost lidí, kteøí cestovali bez rezervace jako
my. Protože Zlata má u ÈSA nízké senioritní èíslo (délka
zamìstnání), které má také vliv na letenky ve Sky Teamu,
dostali jsme se do letadla pomìrnì dobøe i pøesto, že tam

bylo dost èekajících lidí. Letoun Airbus A-340 spoleènosti
Air France byl úplnì plný, 262 cestujících. Let trval 8,5
hodiny.

Sint Maarten nás pøivítal pøíjemným teplem a velkým
nápisem „SINT MAARTEN - FRIENDLY ISLAND“ na letištní
odbavovací budovì. Celní a pasové záležitosti probìhly bez
problémù a komplikací. Taxikáøi jsme s obtížemi vysvìtlili,
jakou èinností se chceme na ostrovì zabývat a jaké si proto
pøedstavujeme ubytování. Nepochopil a povozil nás po
nìkolika hotelích, které našim pøedstavám nevyhovovaly,
snad až na jeden hotelový komplex. Ubytovali jsme se a
hned jsme zapoèali s montáží alespoò dvou antén, vertikálu
20, 15, 10 m a dipólu pro 30 m. Pokojové apartmá bylo per-
fektní a cena na jednu noc byla asi 140 USD.

Již veèer jsme si zaèali všímat zvýšené pozornosti
bezpeènostní služby kolem našich antén. Služba procházela
stále hotelovým komplexem, ve kterém byly velké i malé
hotelové budovy a bungalovy. Protože jsme pøi ubytovávání
v recepci ohlásili, že máme v úmyslu radioamatérsky vysílat
a že antény, které postavíme, nic nepoškodí, získali jsme
souhlas a tak jsme nemìli obavy, že by to nìkomu mohlo
vadit. Zkusili jsme, zda nerušíme se 100 W pøíjem TV a
zaèali jsme se ozývat jako PJ7/OK1… Druhý den ráno šel
Petr se Zlatou nakoupit nìco k jídlu a já zasedl k zaøízení. Po
chvíli, když jsem udìlal nìkolik CW QSO, jsem zaslechl, že
se nìkde v prostoru objevuje jakési pípnutí, pravidelnì asi
po minutì. Zhruba za pùl hodiny nìkdo zaklepal na dveøe.
Po otevøení jsem byl poctìn návštìvou nikoliv bezpeènostní
služby hotelu, ale ostrovní policie. Uniformovaný pøíslušník
se mi velmi slušnì pøedstavil a požádal mì, mùže-li si
zavolat hotelovým telefonem. Po telefonátu, který hovoøil o
tom, že místo již našel, se mì zeptal, v èem spoèívá moje
èinnost. Když jsem mu vysvìtlil, že se jedná o radio-
amatérskou èinnost s nastávajícím contestem, chtìl vidìl
všechna povolení. Když jsem mu je i s pasem ukázal, byl
spokojen, omluvil se mi a vysvìtlil, že jsme se s naším
vysíláním objevili v protipožárním systému hotelu, v radio-
telefonech a v jejich služební policejní radiové síti. Sdìlil mi,
že je mu to velmi líto, ale další vysílání v tomto hotelu a okolí
je již nemožné.

Po návratu Zlaty a Petra z nákupu byla velmi smutná
nálada. Zapùjèili jsme v pùjèovnì automobil a projeli jsme
ostrov kolem dokola, jak holandskou, tak francouzskou èást.
Zkoušeli jsme najít pøíhodné místo v nìjakém hotelu, ale
bohužel vše bylo plné nebo hotel nebyl pro stavbu antén
vhodný. Dojeli jsme až k letišti, kde jsem mìl obavy z rušení
- abychom nezpùsobili nìjaký problém. Našli jsme tam na
pláži malý hotýlek Mary's Boon. Pokud by se ètenáøi chtìli
podívat na internetové stránky, tak adresa je www.marys-
boon.com. Tam nás vøele uvítali, sdìlili, že si mùžeme dìlat
stran antén co chceme a dokonce nám øekli, že vyvýšená
restauraèní terasa se už nìkolik let nepoužívá, je nám k dis-
pozici a trubky, které tam jsou uloženy, mùžeme klidnì
použít. Cena apartmá byla 180 USD. Recepèní, pohledná
dáma, která pocházela ze Švýcarska, dokonce vìdìla, v èem
spoèívá naše vysílání, protože její manžel byl námoøní
telegrafista.

Zakotvili jsme a po pøestìhování jsme s Petrem postavili
antény. I s naší chudou výbavou jsme slyšeli úžasné signá-
ly. QTH bylo asi 15 m od nádhernì modrého a krásnì

teplého moøe. Poslali jsme SMS klukùm z našeho KV
závodního kolektivu OK7K, kteøí se také chystali na CQ con-
test (SSB), že jsme QRV. Pavel, OK1GK, s Bohoušem,
OK1AWH, s námi okamžitì navázali QSO. Otestovali jsme
antény, které bylo v tu chvíli možno na tu dálku vyzkoušet.
Zjistil jsem, že jsme nìkteré antény umístili nevhodnì blízko
sebe a navzájem jsme se rušili. Vyøešili jsme to tak, že dipól
na 15 m jsme dali tìsnì k moøi do výšky 1 m.

Pøijímané signály byly úžasné a dovolat se do Evropy
s touto anténou nebyl problém. Poznali jsme, co je to pile-
up. Oba jsme z toho byli rozèarovaní a usoudili jsme, že bez
splitu to nepùjde. Se splitem to bylo jednodušší, ale pøesto
to byl masakr. Petr jezdil zásadnì SSB, CW QSO udìlal
málo. Zlata rozdala body v CQ contestu. Já jsem jezdil
telegrafem a v závodì SSB jsem z dùvodu vzájemného
rušení byl jen málo. Nejsilnìjší signály byly slyšet z USA a
jižní Ameriky. Pro našince to byly prefixy dost zajímavé, ale
z karibské oblasti to byly stanice místní. Evropa chodila
dobøe, ale podcenili jsme v tomto smìru pøípravu o šíøení
z této lokality. Díky anténám, které jsme mìli k dispozici,
jsme nemìli mnoho QSO z Oceánie, Japonska a Austrálie.
Na 160 a 80 metrech se bohužel nedalo pracovat pro
obrovské rušení, které pocházelo pravdìpodobnì z letištì.

Hodnotím-li kázeò na pásmu, mohu potvrdit, že stanice
z Evropy, hlavnì Španìlé a Italové, jsou velmi neukáznìní.
S podivem byly docela v pohodì ostatní evropské stanice.
Musím pochválit naše amatéry, kteøí byli naprosto vzorní.
Naše a slovenské stanice jsme samozøejmì preferovali.
Jihoameriètí radioamatéøi mají naprosto vzorné chování na
pásmu, ale stanice z USA byly bez jakékoliv káznì, na rozdíl
od svých kanadských sousedù.

Již nyní víme, že bez smìrové antény to pøíštì nepùjde.
Mìli jsme též v úmyslu se objevit na digi módech, ale menší
problém s PC, kdy se zapnul do nouzového režimu, nám
tento provoz nedovolil. Protože jsme se také chtìli po ostro-
vì porozhlédnout, nesedìli jsme stále u zaøízení, chodili
jsme se také koupat do moøe a obdivovali krásy ostrova.
Jídlo jsme si èásteènì vaøili sami a jednou dennì jsme
chodili do restaurace. Seznámili jsme se s QTH jednoho
z nejbohatších lidí na ostrovì Morta, PJ7UQ. Chtìli jsme jej
navštívit, ale jeho syn nám sdìlil, že starý pán je unaven a
chystá se na nìjakou veèerní párty. Má nad jihovýchodním
pobøežím ve stráni velikou vilu. Na stožáru za domem je
tribander, který nás pøivedl k domu.

V závodu se na ostrovì nacházel Craig, PJ7/AH8DX, se
kterým jsme komunikovali ještì pøed odjezdem na PJ7 pøi
získávání informací od amatérù, kteøí na ostrovì vysílali. Po
internetu sdìlil Petrovi, že by se s námi chtìl po závodu
setkat. Tak se i stalo. Dohodli jsme se na pásmu a on za
námi pøijel i s manželkou a dvìma dìtmi. Na závody tam
jezdí už 15 let. Mìl výbavu, která se s naší nemohla rovnat -
PA 1,5 kW, ICOM 756, antény vertikál 80-10 m a L anténu
na 160 m. Udìlal 6500 QSO.

Petr v závodì udìlal celkem asi 3000 QSO a vìnoval se
vysílání asi 22 hodin. Já jsem udìlal asi 1500 QSO. Na tuto
expedici jsme nejeli proto, abychom sedìli pouze u zaøízení,
ale chtìli jsme poznat a získat zkušenosti pro pøípadnou další
akci, na kterou se zase ve stejnou dobu chystáme v letošním
roce. Pøes Slávka OK1TN a Nadaci OKDXF, kde jsme oba
èlenové, jsme uvedli ve známost logy. Slávek nám zajistil
vytištìní QSL lístkù, které jsou již dnes do detailu vyøízeny.

Touto cestou bychom chtìli podìkovat všem, kteøí nám
byli nápomocni v realizaci expedice do karibské oblasti, a
stanicím, které s námi navázaly spojení. Budeme se tìšit na
další expedici a tím i na slyšenou se všemi, kteøí s námi
naváží QSO.

Expedice na Sint Maarten, PJ7/OK1BNS,
OK1NS, OK1FNS

Pokraèování ze 3. strany obálky
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Expedièní provoz klade velké nároky na techniku.
Koncový stupeò by mìl být výkonný, jednoduchý, lehký
a v pøípadì potøeby i opravitelný v „polních“ pod-
mínkách. Musí vydržet nepøetržitý provoz v tropech.
Komerèní výrobky jsou obvykle tìžké, mají složité zapo-
jení, rychlé opravy jsou problematické, o cenì vùbec
nemluvì. Popisovaný koncový stupeò byl zatím vyroben
v pìti exempláøích, které se osvìdèily v tìžkém provozu
expedic TY8A, HI3/DL7DF, T30/T33CW, T30/T33Y a
57VJ/XT2CW.

Zesilovacím prvkem je elektronka GU74b s uzemnì-
nou katodou. Jednotlivé èásti jsou v modulovém prove-

dení, což usnadòuje stavbu a pøípadné zmìny. Napájecí
èást tvoøí transformátor a tøi desky: vysokonapì�ová,
napájení møížek a øídících obvodù. Vf èást obsahuje vý-
stupní pí èlánek, elektronku s chlazením, anodovou tlu-
mivku, nìkolik kondenzátorù a odporù.

K dostateènému chlazení je tøeba výkonný ventilátor,
schopný dodat asi 180 m3/hod. Víme, že z vf hlediska
není tento stupeò ideální, ale pøi expedicích se musí vždy
s nìjakým kompromisem poèítat, podobnì je tomu i
s velikostí transformátoru. Celý PA je ve skøíni
z hliníkového plechu a vf èást od napájecí èásti oddìlují
pøepážky.

Podstatnou souèástkou napájecí èásti je sí�ový trans-
formátor, navržený pro výkon 750 VA, který dodává
všechna potøebná napìtí. Je navržen tak, aby i pøi napá-
jení 110 V byl provoz bezproblémový. Ve
vysokonapì�ové èásti je zdvojovaè napìtí a baterie fil-
traèních kondenzátorù, ostatní napìtí se získávají pomocí
Graetzových usmìròovaèù. Zenerovy diody a tranzistor
VT1 slouží ke stabilizaci napìtí pro G2. Záporné pøedpìtí
G1 je -150 V pøi pøíjmu a pomocí Rel2 se pøepíná na
hodnotu -54 V pøi vysílání. Ze žhavícího vinutí se získává
ještì napìtí k napájení relé, LED a dalšího malého 12 V
ventilátoru, který chladí prostor sí�ového zdroje.

Zapojení vf èásti je na schématu. Cívka v pí-èlánku je
složena ze dvou èástí - L5 pro pásma 10-20 m a L4 pro
pásma 30-160 m. Cívky jsou vùèi sobì pootoèeny o 90
stupòù. Pøepínaè pásem zkratuje nepoužité èásti vinutí.
Aby pøepínaè vydržel proudy tekoucí obvodem, jsou
použity dva shodné pakety s kontakty propojenými para-
lelnì, i když by byl vhodnìjší robustnìjší pøepínaè.
Anodový kondenzátor je ve vakuovém provedení s kapa-

citou 7,5-300 pF/7,5 kV, výstupní
kondenzátor má kapacitu až 1000
pF a pro pásmo 160 m se k nìmu
pøipíná další C32. Anodová tlumiv-
ka má indukènost minimálnì 90
µH. L6 na výstupu slouží jako svod
pro vysoké napìtí, pokud by došlo
ke svodu nebo probití C29 - ten
použijeme kvalitní na 10 kV. Pøi
zkratu C29 se musí spolehlivì
pøerušit pojistka v primáru sí�ového
transformátoru!

Pro chlazení elektronky jsme
použili vhodný ventilátor pro napìtí 120 V. Souèástky
jsou zapojeny pøímo v prostoru soklu. Jako R16 je tøeba
použít drátový odpor. Relé 3 a 4 jsou mezi anténním a
budícím konektorem, ovládací napìtí pro nì pøichází
z desky øídících napìtí. Èasová konstanta R5C6 je na-
stavena tak, aby budící signál pøišel na elektronku teprve
tehdy, až jsou všechny ostatní prvky v poloze vysílání.

Souèástky na jednotlivých deskách jsou propojeny
rùznobarevným pevným zapojovacím drátem (ne
kablíkem!). Pro pøívod vysokého napìtí k anodové tlu-
mivce je použit kablík z obvodu vysokého napìtí ze
starého televizoru. Momentální stav pøíjem - vysílání
ukazují diody na pøedním panelu, kde jsou také umístì-
na mìøidla anodového proudu a výstupního výkonu. Na
zadním panelu jsou mimo upevnìných ventilátorù také
uzemòovací svorka, sí�ový pøívod, sí�ová pojistka a
vstupní a výstupní souosý konektor.

Schémata øeknou zkušenému amatérovi více, než
podrobný popis. Uspoøádání zesilovaèe je zøejmé
z obrázkù publikovaných v originálním èlánku, jed-
notlivé rozmìry musí každý zvolit podle souèástek, které
má k dispozici - èlánek proto není koncipován jako
podrobný stavební návod.

Pro toho, kdo by chtìl takový PA postavit pro
„domácí“ využití autoøi doporuèují ještì tato vylepšení:
- použít mìøící pøístroj také k mìøení møížkového

proudu, ev. anodového napìtí,
- doplnit zapojení obvodem ALC,
- zpozdit zapnutí vn až po nažhavení elektronky,
- mít možnost snížit otáèky ventilátoru - doma stìží

budete pracovat nìkolik dnù v trvalém pileupu.

<4221>ü

Krátkovlnný koncový stupeò TY900
S. Preusch, DL7DF, F. Rutter, DL7UFR, podle Funkamateur 5/2003 pøeložil a upravil Jiøí Peèek, OK2QX, j.pecek@micronic.cz

Autoøi v tomto èlánku popsali jednoduchý a snadno reprodukovatelný koncový stupeò; jeho láce a
provedení stojí za povšimnutí a mohl by být inspirací øadì dalších, i našich radioamatérù.



Technika

Radioamatér 2/200416

Pro „pádlový klíè“ (pastièku) by se bez uvažování mìli
automaticky rozhodnout všichni zaèínající (bez jakékoliv
telegrafní praxe) a samozøejmì ti, kteøí po získání znaèky
budou také telegrafním provozem s výluèným použitím
„pastièky“ pracovat. Technické vybavení je pak ještì
potøebné doplnit elektronikou „automatického klíèe (+
skvíz)“ s integrovaným nf pøíposlechovým generátorem
(moderní komerèní transceivery mají takové elektronické
obvody již vestavìny a zmínìnou „pastièku“ k nim staèí
jen pøipojit, ale toto vybavení zatím nepøedpokládejme).
Jednoduché provedení elektronické èásti takového klíèe
vèetnì pamìtí bylo v poslední dobì popsána napø. v [1,2].

Automatický klíè je nenahraditelný pro toho, kdo má
na uèení jen minimum èasu - úspora èasu pro zvládnutí
vysílání je oproti klasickému klíèi až desetinásobná.
Použití pastièky je také univerzálním a zaruèeným
øešením pro toho, kdo má pro vysílání na klasický klíè
tzv. „tìžkou ruku“. jednoznaènì doporuèuji zvolit
dvoupádlové provedení klíèe, které má pøed
jednopádlovým modelem podstatné pøednosti, a to jak
v období uèení, tak i pøi vedení samotného praktického
telegrafního provozu.

Uvedené dvoupádlové pastièky (ovladaèe) jsou profe-
sionálnì vyrábìny a lze si je koupit. Jedná se prakticky
vždy o sice principiálnì jednoduché, ale na pøesnost
zhotovení mechanických detailù, uložení pohyblivých
dílù apod. nároèné výrobky, které by navíc mìly vypadat
úhlednì - tomu všemu pak odpovídá i jejich cena, která
se pohybuje v øádu jednotek tisícù korun (viz [3]).

Kvalitnì pracující pastièku tohoto typu lze ale zhotovit
pøi peèlivé práci prakticky „na kolenì“, bez nárokù na
dobøe vybavenou mechanickou dílnu. Takovou kon-
strukci vèetnì výkresù mechanických dílù velmi dobøe,
podrobnì a srozumitelnì popsal v r. 1986 OK1DLP [4,
5]. Toto provedení se osvìdèilo, takže podobný ovladaè

byl ke koupi napø. v r. 1997 za cca 600 Kè (Nová
Dubnica).

Postupnì jsem základní model upravil a dosáhl
dalšího zjednodušení a snížení pracnosti. Protože asi ne
každý bude mít k dispozici pùvodní text, uvádím dále

drobnì modifikovaný popis zhotovení
ovladaèe i poslední zkušenosti z jeho
používání. K orientaci uvádím i náèrtky
konstrukce a nìkolik fotografií hotového
ovladaèe i dílù dalšího provedení.

1. Každým ramenem páky prochází
závitová tyèka (M3), která je k ní upevnì-
na maticemi. Zhotovíme ji odøezáním
hlavy z bílého Fe šroubu. Upevníme ji do
vrtaèky (závit pøitom chráníme
navléknutou bužírkou) a na obou kon-
cích vybrousíme kuželovité hroty.
Vyleštìné hroty zaruèí jemný otoèný
pohyb pák pøi manipulaci - klíèování.
V sestavì klíèe jsou horní hroty
(kuželové èepy) zapuštìny do ložisek.
Ložisko tvoøí díra o prùmìru 1 až 1,5
mm, navrtaná v ose protilehlého šroubu.
Jako šroub (ocel, mosaz) k sestavení
ložiska vyhoví šroub o prùmìru 3 až 5

mm (M3 až M5). Hrot èepu nesmí dosedat až na dno
navrtaného otvoru - lùžka ložiska - kužel èepu se opírá
pouze o hranu otvoru po jeho obvodu; hloubka navrtání
ve šroubu musí být proto dostateèná (3 mm). Dolní hro-
tová ložiska pro oba èepy jsou místo stavìcích šroubù
osazena dutými vyleštìnými mosaznými nýty. V tomto
provedení „ložisek“ je i viklání pák vylouèeno. Páky jsou
pro snížení hmotnosti smìrem k hmatníkùm ztenèeny.

2. Oba boèní kontakty (pùvodnì izolované od kostry)
jsou nahrazeny mosaznými šrouby, pøímo vodivì
zašroubovány do kostry (jaklu) a v nastavené poloze
zajištìny maticemi. Kontaktní šrouby mají oblé a
vyleštìné kontaktní zakonèení.

3. Ke každé páce je pøinýtovaný (pøilepený) pásek
cuprextitu s vodivou fólií izolovanou od kostry, s pøipá-
jeným plochým kontaktním terèíkem (fosforbronz).Tyto
malé plošky z tvrdého a pevného materiálu zaruèí i pøi
celoživotním používání klíèe nemìnný a spolehlivý
mechanický i elektrický kontakt. Pøi vysílání jsou terèíky
namáhány pøíklepy (nárazy) na boèní protilehlé a uzem-
nìné kontakty. Bez fosforbronzových terèíkù, pouze
s vlastní Cu fólií na cuprextitu, je krátkodobì možné také
pracovat. Fosforbronz lze získat napø. z rùzných pøí-
tlaèných listových pérových tøecích kontaktù pøepínaèù
nebo z kontaktních per rùzných relé. Pøi peèlivém pájení
terèíku na cuprextit lze vystaèit s páskem užším - o
rozmìrech asi 4 x 8 mm. Kontakt je vyveden tenkým
pøipájeným izolovaným lankem.

4. Hmatníky na konci pák jsou zhotoveny z lehkého,
ale pevného duralového plechu nebo z plastu podob-
ných vlastností (rozhoduje tuhost a minimální hmot-
nost). K pákám jsou pøipevnìny z vnìjší strany. Rozteè
mezi nimi má odpovídat pøirozené klidové mezeøe mezi
palcem a ukazovákem (cca 25 mm - vyzkoušet).

5. Rozpìrná spirálová pružina (tøeba i z propisovaèky)
je od osy (èepù) pák vzdálena radìji více - získá se tím
vìtší jemnost pøi nastavování tlaku na hmatníky.

6. Pøi použití jaklu s uvedenými rozmìry  je montáž i
použití klíèe velice snadné. Pøi menším vnitøním
(výškovém) rozmìru než 22 mm je montáž nároènìjší,
naopak pøi vìtší svìtlosti než jsou doporuèené rozmìry
je seøízení klíèe ménì stabilní a hrozí viklání pák s hmat-
níky. Kdo si obstará jakl hliníkový nebo duralový, bude
mít snadnìjší práci s jeho opracováním i povrchovou
úpravou (napø. vyleštìní n. moøení).

7. Mezi tìlesem klíèe (jaklem) a základní destièkou,
napø. železnou plotnou, jsou vloženy distanèní sloupky.
Jejich délka (výška) urèuje výslednou polohu hmatníkù
nad rovinou pracovní plochy stolu a volí se podle indi-
viduální techniky klíèování podle toho, zda se s hmatníky
manipuluje na horní hranì (vìtší citlivost) nebo na svis-
lých plochách. Cílem je výškovì pøizpùsobit hmatníky
klidové - pohodlné poloze ruky, resp. ukazováèku a
palce.

8. Rozpìrný èep mezi pákami na opaèných koncích
naproti hmatníkùm tvoøí doraz pák a upravuje klidovou

Dvoupádlový klíè - úpravy a zjednodušení
Josef Novák, OK2BK, josef.novak@centrum.cz

Nìkteré argumenty pro poøízení telegrafního klíèe ve dvoupádlovém provedení (squeeze - skvízové
pastièky) a zvládnutí vysílání touto technikou byly shrnuty v minulém èísle tohoto èasopisu na str.
12. Rozhodování o tom, zda je výhodnìjší zvládnutí techniky vysílání na klasický klíè nebo zda je
lepší používat „pastièku“ bude vždy individuální a bude ovlivnìno pádnými dùvody i dosavadními
zkušenostmi. Pro klasický klíè se zøejmì rozhodne ten, kdo má s jeho použitím již urèitou praxi,
vlastní jej, vèetnì vhodného pøíposlechového generátoru, a pøedevším ten, pro nìhož není podstat-
ná nìkolikanásobnì delší doba nácviku.
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rozteè hmatníkù. Na šroub M3 staèí navléci PVC izolaèní
trubièku (trubièky), prostrèením drátu pod bužírku dosáh-
neme i pøípadné excentricity. Tak lze snadno seøídit i
symetrie v rozevøení (nebo rovnobìžnost) pák a hmatníkù.

9. Tøížilový výstup klíèe (2 vodièe + stínìní!) je
záležitost i estetická, ale s dùrazem na elektrickou
spolehlivost a trvanlivost a na mechanickou pevnost.
Kontakt, resp. vodiè „kostra“ má vycházet z tìlesa jaklu.
Pájecí oko jsem upevnil na støední rozpìrný šroub.

10. Stabilizaèní základna (železná plotna) musí svojí
dostateènou hmotností zaruèit naprostou stabilitu klíèe
bìhem sebedravìjšího závodního provozu. Èím tìžší, tím
lepší. Pøední èást nesmí zasahovat pøed hmatníky. Dílem
prochází 2 šrouby se zapuštìnými hlavami pøes rozpìrné
sloupky do závitù v jaklu.

V provedení „N. Dubnica“ byly rozmìry Fe platformy
112 x 68 x 15 mm. Tento díl je nejjednodušší objednat
v zámeènické dílnì (i na poèkání). Dìlení od pùvodního
kusu materiálu plamenem nedoporuèuji. Po sražení
horních hran je vhodné celou desku vyleštit. Mimo dvou
otvorù pro upevòovací zapuštìné šrouby je úèelné vyvrtat
i otvor k provleèení kablíku (na spodní stranu desky).

11. 4 pøilepené plastové (pryžové) plošky v rozích
desky mají zvýšit adhesi a zlepšit stabilitu klíèe, nesmìjí
ale zpùsobit kolébání klíèe na rovné pracovní ploše. Jejich
doporuèená tlouš�ka je cca 2 mm, nejsou však nutné.

12. Povrchová úprava nátìrem (støíkáním) se týká
pouze dílù, které jsou z ocele - obì páky, jakl a podstava.
Jako opatøení proti korozi je to nezbytné. Ti nároènìjší
v pøípadì pochromování získají naprosto výstavní výrobek.
Køidélka hmatníkù - pokud jsou z Al slitiny (dural) - staèí
jen vyleštit. Lak na hranách pádel se pøi používání klíèe
èasem prodøe.

13. Zásady pro seøízení: Tvrdost/jemnost klíèe urèuje
rozpìrná spirálová pružina. Seøízení a promazání ložisek
zaruèí „ostrý a jemný chod“. Velikost stranového
vychylování hmatníkù - zdvih, urèuje základní podmínku
pro rychlost vysílání. Malý zdvih - vyšší rychlost a opaènì.
K vysílání teèek je u pravákù vìtšinou používán palec ruky.

Ukázka jiného provedení rozpracovaného klíèe je na
následujícím obrázku.

Zbývá popøát, a� se dílo podaøí. S pøipraveným mate-
riálem je vše za den hotovo!
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Pøedesílám, že pod pojmem „jednoduchý stožár“ mám
na mysli trubkový typ o výšce 10-20 m, který nese
anténu o celkové hmotnosti do 20 kg, pøípadnì slouží
jako podpìra pro drátové antény nebo jako vertikál pro
spodní KV pásma. Jeden z takových stožárù byl po-
psán v [1]. Jejich základní vlastnosti jsou pružnost a
nízká hmotnost - tím ovšem nechci øíci, že pro stožáry
z ocelových „lešenáøských“ nebo jiných tuhých trubek
nejsou dále popsané zásady použitelné.

Slepá ulièka (pro mne)

První cesta, kterou jsem se v poèátcích nìkolikrát
vydal, byla stavìt stožár ve svislé poloze, postupným
podsazováním dalších dílù. Tato metoda, která má
samozøejmì své zastánce, má jisté výhody -
pravdìpodobnì nejvýznamnìjší je fakt, že anténu ke
stožáru pøipevòujete v poloze, ve které bude nakonec
pracovat. Další výhodou je potøeba relativnì malého
manipulaèního prostoru kolem paty stožáru. Nicménì
já jsem tento zpùsob pøestal používat, a to z následu-
jících dùvodù:
- Pro zdvihání potøebujete pomìrnì hodnì pomoc-

níkù, kteøí drží a vyrovnávají kotvy.
- Ten, kdo stožár s anténou zdvihá, musí stát

pomìrnì vysoko a pomìrnì stabilnì.
- Stožár se pøi stavìní a demontáži musí vždy rozložit

na relativnì malé díly, vìtšinou do cca 2 m.
- Mechanizmus spojení jednotlivých dílù je mnohem

komplikovanìjší, než u stožáru, který se sestavuje
v horizontální poloze bez zatížení.

- Postup „vertikální stavby“ stožárù je vhodný pro
teleskopické stožáry (pøíhradové nebo z ocelových
trubek), což není konstrukce v tomto èlánku
uvažovaná.

Protože se pro mne díky nìkolika neúspìšným
pokusùm stala výše uvedená metoda „noèní mùrou“,
zaèal jsem se orientovat jiným smìrem. Tím je postup,
kdy je celý stožár s anténou a veškerým pøíslušenstvím
sestaven v horizontální poloze na zemi a teprve poté
vztyèen.

Základní zásady

Pøi projektování stožáru, hledání jeho vhodného
umístìní na místì a samozøejmì i pøi jeho stavìní je
velmi dùležité si stále uvìdomovat, že poèasí se mùže
zmìnit a poøádný vítr, který se do stožáru a antény
opøe, má mnohem vìtší sílu, než se vám za
sluneèného bezvìtøí zdá.

Stožáry velmi doporuèuji kotvit do 4 smìrù (po 90
stupních). Nejen, že vám to usnadní život pøi
vztyèování, ale získáte tím i vìtší jistotu v obtížném
terénu, kde není možné umístit kotvící body pøesnì
tam, kde by mìly v ideálním pøípadì být.

Kotvení stožáru „bìžné tuhosti“ je tøeba realizovat
alespoò ve dvou výškách. Èím je stožár „mìkèí“ (více
se prohýbá), tím je tøeba volit menší rozestup mezi
jednotlivými patry kotevních úchytù. Jako extrém
uvedu, že jsme jednou stavìli stožár vysoký 22 m jako
podpìru pro drátové antény, a to z dvoumetrových
„døevìných“ dílù prùmìru cca 50 mm (z vyøazených
vojenských zásob), které se do sebe na koncích zasou-
vají. 

Pokraèování na stranì 29

Jak stavìt a kotvit jednoduché stožáry - 1 
Martin Huml, OL5Y / OK1FUA, huml@radioamater.cz

Zaèalo jaro a øada z nás zaèíná plánovat (a nìkteøí i realizovat) „outdoorové“ aktivity spojené
s amatérským vysíláním. Mám na mysli nejen oblíbené Polní Dny, ale i stále populárnìjší
výjezdy na „expedice“, jak po Èechách, tak i za hranice. Jednou z nutných podmínek, jak si
dobøe zavysílat, je mít dobrou (a když ne dobrou, tak alespoò co nejlepší) anténu. Pøitom
postavit (rozumìj: vztyèit) stožár s anténou nemusí být tak jednoduché, jak by se mohlo na první
pohled zdát. Zvláš�, když místo, kde stožár potøebujete vztyèit, vám není pøedem známé a nebo
jde o obtížný terén. Protože takovýto druh „polního stanovištì“ praktikuji posledních zhruba 7
let prùmìrnì 4x roènì, rád bych se s vámi podìlil o své poznatky a zkušenosti.

Pokládání stožáru, u kterého byly použité nevhodné kotvy s 
velkou pružností. 
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Po posledním orkánu byla moje ètyøpásmová ground-
plane anténa, I4AVQ z roku 1980, zcela køivá. Jak se
ihned zjistilo, byl trap pro pásmo 10 m zlomen. Podobný
problém vznikl na naší klubové stanici, kde anténa byla
v trapu pro 10 m ohnuta. Uvážíme-li, jak velké krouticí
momenty se mohou vyskytovat pøi vichøici, nemùžeme
se divit, že nejvíce ohrožen je nejspodnìjší trap.

V období doznívající sluneèní aktivity a v situaci, kdy
mám k disposici ještì dvì tøípásmové antény Yagi pro
horní pásma (FB53 a A3WS), jsem se rozhodl k radikál-
nímu øešení. Trap jsem zkrátka nahradil 1 m dlouhou
hliníkovou trubkou vhodného prùmìru. Protože trubka
nemohla nahradit chybìjící indukènost, posunula se
rezonance smìrem k vyšším kmitoètùm - napø. rezo-
nance pro pásmo 40 m byla kolem 7,600 MHz. Vzhled
antény po této úpravì je na obr. 1.

Obr. 1. Restaurovaná GP s novou hliníkovou trubkou místo
nejspodnìjšího trapu.

Záøiè je pøíliš krátký - co s tím?

Délka záøièe spolu s délkou radiálu by mìly dávat dohro-
mady cca polovinu vlnové délky. Protože amplituda
proudu na takovém „pùlvlnném záøièi“ má pøibližnì
sinusové rozložení, zmìna plohy napájecího bodu
v blízkosti støedu takového záøièe pøíliš nezmìní vlnový
odpor. Radiály jsem proto prodloužil asi o 1,5 m, aby se
rezonance posunula na 7,050 MHz. Prodloužení potøeb-
né pro posun kmitoètu o 100 kHz vyplývá z údajù uve-
dených v tabulce.

pásmo prodloužení délky [cm]
160 m 417
80 m 113
40 m 29
30 m 14
20 m 7,2
17 m 4,3
15 m 3,2
12 m 2,3
10 m 1,8

Zmìna délky je sice v závislosti na kmitoètu lineární,
vzhledem k souvislosti s kmitoètovým intervalem 100
kHz vychází ale nakonec závislost kvadratická a proto je
u vyšších kmitoètù tøeba délku zkracovat nebo
prodlužovat velmi opatrnì. Obdobnì jsem postupovat i
u pásem 20 a 15 m.

Protože anténa vychází ponìkud delší, mám nyní tedy
k disposici tøípásmovou GP-anténu s mírnì zvìtšenou
úèinností. Je upevnìna na stožárku na garáži.

Povzbuzen tìmito zkušenostmi jsem se dále pokusil
pøebudovat jinou anténu groundplane, urèenou pro
pásma WARC (GP303 od firmy Fritzel) na
plnorozmìrovou antému pro 20 m. Záøiè jsem mohl
prodloužit na 4,84 m, radiály pak bylo nutno prodloužit
na délku 5,60 m. Souèet dal opìt 10,44 m, to je o 3 cm
ménì, než jinak obvyklých dvakrát 5,25 cm. Zkrácení je
dùsledkem rùzných prùmìrù trubek, resp. mnou
použitého izolovaného drátu. (Tlusté dipóly jsou kratší,
mimoto dielektrická konstanta umìlé hmoty úèinnou
délku elektricky zkracuje).

S touto anténou mohu na druhém transceiveru a
druhém PC na 20 m sledovat SSTV nebo PSK, zatímco
s hlavní stanicí pracuji na jiných pásmech. Díky místním

podmínkám nedochází k vazbì mezi obìma anténami
(jsou umístìny tak, že jsou od sebe èásteènì odstínìny
domem), takže se obì stanice neovlivòují, i když hlavní
stanice pracuje na 20 m. 

Podrobnìjší „zkoumání“ trapù

Nakonec mì ještì vábilo pøestavìt staré WARC-trapy
antény GP303 na klasická pásma. Protože se mi jen
tìžko daøilo stanovit rezonanci trapù DIP-metrem,
zkoumal jsem rùzná uspoøádání trapù simulaèním pro-
gramem Harmonica (www.ansoft.com). Tento produkt
byl mezitím nahrazen programem Ansoft Designer.
K simulaci se ovšem hodí i programy jako RFSIM99
(http://rf.rfglobalnet.com/software_modeling/software/
2/710.htm), SPICE nebo APLAC (www.aplac.com).

Jako nejjednodušší se ukázalo zapojit trapy v uza-
vøeném provozním stavu, tj. cívka a kondensátor vytvoøe-
ny vnitøním vodièem, vnìjším vodièem a drátem, zapojit
je sériovì a mìøit jako ètyøpól. Generátorem a spektrál-
ním analyzátorem bylo možno stanovit rezonanèní kmi-
toèet rychle. Opatrným odvinováním cívek trapù lze
posunout jejich rezonance k požadovaným kmitoètùm
amatérských pásem.

Obr. 2. Výsledek simulace kmitoètové závislosti útlumu kombinace
trapù, popsaných náhradním schématem

Èasovì nároènìjší je promìøování pomocí mìøícího
vysílaèe a transceiveru pro amatérská pásma. Zde je
nutno postupnì nastavovat jednotlivé kmitoètové body a
odeèítat údaj S-metru. Rezonance lze lehce najít podle
minim, u mnì byla hluboká až 40 dB.

S ladìním záøièe zaèneme u nejvyššího pásma. Pøi
nastavování délky je bohužel vždy nutné anténu snímat
ze stožáru. Dostaneme-li se do situace, kdy délky jsou již
pøibližnì správné, je pak jednodušší jemné doladìní
dokonèit zkracováním koncù radiálù.

Trapovaná KV anténa Groundplane - tipy a triky
K. Voigtländer, DJ1TU, dj1tu@yahoo.de; podle Funkamateur 10/2003 pøeložil Jiøí Malý, OK1ARN/OL4M

Trapované antény typu Groundplane bývají náchylné na mechanické poškození a mnohdy nepøežijí
silné nápory vìtru. Èlánek uvádí nìkolik podnìtù k úpravám tìchto antén.
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Soukromá
inzerce
Prodám TCVR IC 706MKII HF100W
+ 50 MHz + VHF 144 MHc 20 W, CW,
SSB, FM, AM, WFM, bezvadný stav +
èeský návod, cena 23000 Kè. Dále
CW filtr FL100-500 Hz, cena 2000 Kè.
Jiøí Mates, Na Nábøeží 135, 736 01
Havíøov - Mìsto. Tel.: 596 436 001.

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 (12000 Kè).
2 ks drátové dipóly Nova Eco
nepoužité (s trapy) pro input do 1 kW.
Pro 80+40 m délka 20 m (1000 Kè) a
pro 30/17/12 m WARC délka 9,7 m
(1000 Kè). OK1DH tel. 603 979 479
nebo 241 732 468 veèer.

Prodám trx JRC/JST-135, all band
150W out, rxy Racal Ra 17L + Ra63G,
Rohde+Schwarz EK07 + ssb, RCA
AR88, Debeg 2800 ssb, dále kpl.
Tøinec + R4, klíè Logickey K-3 +
manip. Bencher, dálk. ant. pøep. 5x1,
ruè. pøep. 4x1 FS401, nový ant. rot.
Yaesu G650 + ložisko, další ant. rotá-
tory, el. sklopný stožár dural 24 m vè.

rot., el. výsuv. pøíhr. stožár 24 m, ant.
anal. MFJ259, PA tov. výr. 1,2 kW x3-
500Z all b., otoè. C, L do PA/tuner,
pøístroje Marconi: nf. gen, vf. gen, nf.
anal., osciloskop, èítaè + dìliè. Tesla:
GDO, Q-metr, RLC-most, abs.
vlnomìr, vf. gen., mìø. tranz., mV-
metr a další vìci, vše o.k. vè. doku-
mentací, knihy, èasop. dokumentace.
Praha-západ, konèím. Viktor, tel. 604
442 500.

Koupím Yaesu FT-857, dále sháním
èeský návod k obsluze FT-857. Tel.
737 345 491.

Koupím 2 ks výkonového vrstvového
odporu s potlaèenou indukèností WF

68 113, 50 OOHH, TESLA Lanškroun.
V. Lenský OK1AFA, Jiráskova ul.
258/11, 276 01 Mìlník.

Prodám: desku kmitoètové ustøedny
+ desku VCO + automatický antenní
tuner - 500, 500, 1700 Kè; Filtr
9MHz-LSB - 500 Kè, vše pro HARRIS
RF-230M. Spínané zdroje 13,8 V/30 A
- všechny ochrany - roz. 220x280x70
mm, cena 1700 Kè. Tel. 607727668.

Prodám TRX VHF-UHF, all mode
IC-821H, 3 roky starý. Dále prodám
PA 432 MHz HL-130U, in 0,5-25 W,
out 120 W, all mode, anténní pøedze-
silovaè 15 dB, napájení 13,8 V/ 20 A,
témìø nepoužívaný. Cena dohodou.

Pøípadný kontakt: e-mail mpriho-
da@seznam.cz, tel. 607 646 297.

Prodám dualband ruèku YAESU
FT-51R. 5W, RX 60-999 MHz, DTMF,
CTCSS atd. 2x bat. pack (4,8 V + 9,6
V), mikrofon s LCD a ovládáním MH-
29, programovací SW ADMS, sché-
ma. Cena 9999,-. Kontakt:
ok1xgi@seznam.cz

Prodám èb notebook HIGH-
SCREEN 486-DX 33 (4 MB RAM,
HDD 160 MB, FDD 3.5, COM 1 a 2,
EXT. CRC), adaptér, baterie, manuál,
k tomu navíc standardní klávesnici a
3tl. myš (možno pøipojit i barevný moni-
tor). Cena 1 200 Kè. Tel. 318 622 362.
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Patøím ke generaci, která byla donucena si vyzkoušet
tento - ve své dobì nadèasový - TRX koncem
osmdesátých let minulého století na vojnì a zatoužil
jsem si jej z nostalgie poøídit pro pokusy na amatérském
pásmu 50 MHz. V Holicích na bleším trhu mi padla do
oka radiostanice RF 10, kterou jsem po nezbytném
smlouvání koupil. Protože se jedná o radiostanici se
zajímavými parametry a užitnou hodnotou, uvádím pár
informací z provozu, použití, rad a tipù. Dále uvádím ori-
entaèní „burzovní“ ceny pøíslušenství.

Tato stanice je nyní vyøazována a
rùzní prodejci armádních pøebytkù ji za
rozumnou (600,-) i nerozumnou (3000,-)
cenu prodávají. Dále se dá pøikoupit
nejrùznìjší pomìrnì zajímavé pøíslušen-
ství. Externí PA 10 W (2500,-), linkový
pøístroj pro pøipojení polního telefonu
(500,-), nabíjecí stanice (800,-), sí�ový
zdroj (1000,-). 

TRX se skládá ze samotné stanice,
6 V akumulátorového bloku s pìti èlánky
1,2 V 4000 mAh. V horním víku
akubloku je tavná pojistka 4 A. Pro
jednoduchost je provedena z tavného
drátku. Další pojistka je dosažitelná po
odmontování skøíòky stanice na její spodní stranì.
Náhradní pojistkový drátek je v krabièce s pøíslušen-
stvím. Dále se k stanici pøipojuje mikrotelefon a jsou zde
dva anténní konektory - BNC a konektor pro prutovou
anténu.

Pøijímaè RF 10 je superhet s dvojím smìšováním 455
kHz a 6,2 MHz. Vstupní filtr je v širokém rozsahu
použitých kmitoètù ladìný. Armádní použití urèilo jako
NF mìniè mikrotelefon, podobný, jako se používal u VR
22. Radiostanice je laditelná od 44,000 do 53,975 MHz
v krocích po 25 kHz. Amatérské pásmo 50 MHz je
uprostøed rozsahu a dá se pøedpokládat, že TRX zde
bude mít parametry lepší než udávané.

Udávaná citlivost je 0,5 µV. Selektivita je víc než
dostateèná a dvì stanice vzdálené nìkolik metrù pracu-
jící na sousedních kanálech se neruší. Na rozdíl od
ruských vojenských stanic se zde v pøípadì ne zcela
peèlivého naladìní spojení nenavázalo. Takových vlast-
ností, mezi vojáky cenìných, se pozdìji dosahovalo
jednoduchou úpravou, a to náhradou krystalového filtru
6,2 MHz kondenzátorem 220 pF.

Vf výkon je cca 1-2 W. PA je konstruován „idiot-
sicher“ a kromì masivního pøepìtí nebo úderu blesku jej
nic neznièí. Koncový tranzistor by zvládl i výkon vyšší,
ale limitem je zde výkon mìnièe napìtí.

Antény

V pøíslušenství soupravy je nìkolik antén: Zkrácená anté-
na 0,1λ, prutová anténa λ/4, závìsná anténa λ/2 a
polorhombická anténa 5λ dlouhá, která má zisk okolo 8
dBi. S prutovou anténou je udávaný dosah cca 5 km, ale
jako radioamatéøi víme, co na VKV provede s dosahem
ES vrstva, na 50 MHz vznikající v létì témìø každý den.
Tropo spojení v otevøené krajinì bez pøímé viditelnosti je

do 20 km. S polorhombickou anténou je zaruèený dosah
30 km, protože se ale dosah uvádí pro stanovený odstup
od šumu, bude skuteèný dosah, kdy lze navázat QSO,
delší. Polorhombická i závìsná λ/2 anténa jsou navinu-
ty na šikovných navijácích z PVC. 30 m dlouhý vodiè je
velmi pevný a øíká si o využití jako záøiè portablové KV
antény.

Obvodové øešení radiostanice navržené koncem sedm-
desátých let je poznamenáno nedostatkem potøebných

souèástek na naší stranì železné opony. Fázový závìs
používá desítky „žravých“ TTL integrovaných obvodù
napájených 5 V. Ostatní obvody by však s napájením 6 V
nepracovaly uspokojivì a proto je použit mìniè 6/20 V.
Pro úsporu proudu pak lze pøijímaè nastavit do pulsního
režimu, kdy se zapne fázový závìs jednou za vteøinu na
nìkolik desítek milisekund.

TRX má celkem strohý panel. Kromì 3 pøepínaèù na-
stavujících kmitoèet je zde jediný pøepínaè provozu.
V levé krajní poloze je stanice vypnuta, v druhé poloze je
zapnut pulsní provoz se sníženou hlasitostí, v další
poloze je opìt zapnut pulsní provoz s maximální hla-
sitostí. Ve ètvrté poloze je vypnut pulsní pøíjem a pøijí-
maè má šumìt se sníženou hlasitostí. V poslední poloze
je opìt pulsní pøíjem vypnut, hlasitost je maximální a pøi
vysílání se rozsvítí zelená kontrolka indikující vf napìtí na
konektoru. Další kontrolka na panelu je èervená a sig-
nalizuje vybité baterie. Na rozdíl od moderních pøístrojù,
kdy elektronika pøi podpìtí vypne pøístroj, je zde pouze
podpìtí signalizováno a nechává na vùli uživatele, zda
chce použít poslední mAh z akumulátoru. Dále jsou na
panelu dva anténní konektory. Poslední konektor je
mikrotelefonní. Pro pøípadné experimenty s mikrofony je
tøeba pamatovat, že spínaè RX/TX je pøepínací.

Pokud se rozhodnete obstarat si RF 10, jistì bude ke
koupi u prodejcù armádních pøebytkù a zcela jistì na
nejrùznìjších burzách u pøíležitosti radioamatérských
setkání. V Holicích ´03 bylo možné koupit na zaèátku
burzy soupravu za 1500 Kè. V sobotu odpoledne pøi
závìru burzy se mi zadaøilo po delším smlouvání koupit
zánovní soupravu s novými akumulátory VARTA a všemi
anténami za 500 Kè. Na výbìru a kontrole stavu pøí-
slušenství záleží. Vyplatí se koupit náhradní akumulá-
tor/y (100,-), náhradní mikrotelefon (120,-), náhradní

závìsnou anténu (30,-), která má záøiè pøipojen 2 m
dlouhým koaxiálem a kterou lze zavìsit ve výšce v místì,
odkud vysíláme èastìji, pøípadnì polorhombickou
anténu (100,-) a nabíjecí konektor na akumulátor (20,-).
Na pouzdru akumulátoru by mìl být skladový lístek.
Pokud není odøený, ukazuje to, že se jedná o akumulá-
tor, který nebyl nasazen v provozu. Dále by tam mìla být
samolepka s údaji o datech nabíjení. Podle vojenského
pøedpisu se mìl akumulátor po 3 mìsících vybít a nabít.
Èlánky jsou pøi pravidelné údržbì i po 10 letech
použitelné. Pùvodní èlánky - Bateria Slaný - mají také
pod prùhledným obalem jednotlivých èlánkù lístek
s datem výroby. Po pøipojení akumulátoru a mikrotele-
fonu pøepneme pøepínaè do pravé krajní polohy. Mìl by
se ozvat šum ze sluchátka. Po pøepnutí na vysílání by se
mìla rozsvítit zelená kontrolka indikující vf výkon na
anténním konektoru. Nemáme-li jinou možnost kontroly,

øídíme se tím, že radiostanice vysílá,
šumí a má kompletní pøíslušenství. Na
burzách je obvykle více prodejcù.
Jejich zdroje neznám, je ale bìžné, že
pokud nabízejí použité stanice se
znièeným pøíslušenstvím a znièenými
akumulátory, tìžko se mezi desítkou
stanic najde funkèní. Naopak pokud má
nìkdo zdroj radiostanic, které byly
uloženy jako záloha, jsou použitelné
všechny.

Námìty na úpravy

Pokud se rozhodnete zasahovat do
radiostanice pájkou, pamatujte, že
radiostanice skonèí na pùdì a jednou

bude mít (možná) historickou hodnotu. V roce 1993
bych si „urazil ruce“ za to, že jsem v roce 1978 pøedìlá-
val nìmecký audion TORN Eb z roku 1941, který bylo
možné vymìnit za plnohodnotný KV TRX. Možností je
napø. pøistavìt externí PA napø. z RDST VR 20 pro pásmo
46 MHz (všechnu elektroniku kromì mìnièe a obvodù
PA vyhodit, implantovat dvoutranzistorový VF VOX pro
pøepínání RX/TX). Pro pøíjem na CW/SSB vložit BFO
laditelný na 455 kHz + - 3kHz, pøípadnì lehce rozlaïovat
referenèní oscilátor, aby bylo možné pracovat mimo
pøesné kanálové kmitoèty.

Pøed prvními pokusy si zjistìte, jak budou Vaši
sousedé snášet rušení televize a dále to, kde se na 6
metrech vysílá na FM, pøípadnì na kterých kanálech
pásma 46 MHz platí „Generální povolení ÈTU“. Pøeji
š�astnou ruku pøi výbìru funkèní stanice a hodnì štìstí a
radosti pøi vysílání na 50 MHz na FM.

RF 10 aneb Magic band za pár korun
Ota Pekaø, OK1TO, ok1to@volny.cz

Èlánek si bere za cíl pøedstavit technicky zajímavou radiostanici, nyní dostupnou za pøijatelnou
cenu a použitelnou v radioamatérském provozu. V žádném pøípadì nemá vyvolat dojem, že oslavu-
je smutnou dobu, kdy byla vyvinuta a používána.
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Poznámka ke èlánku 
„Je vaše zaøízení skuteènì

vadné?“ (RA è. 1/2004):

Pro doplnìní obsahu tohoto èlánku upozoròu-
ji na ideální technickou databázi pro
amatérská zaøízení, a to na stránkách
http://www.rigpix.com/index.shtml. Jsou
tam pro vìtšinu zaøízení i stažitelné manuály.

Zdenìk OK1NW
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Pøíklad 1 - analýza èlánku π

Dejme tomu, že jsme si nìjakým známým postupem
navrhli pøizpùsobení koncového stupnì (Ua = 1500 V, Ri
= 1250 Ω, f = 7 MHz) na 50 Ω. Jak známo, pøi návrhu
èlánku π volíme èinitel jakosti zatížené cívky vìtšinou
v rozmezí Q = 10-20. Zkusme se podívat, jak se bude
lišit výkon v anténì pro obì krajní hodnoty.

1. Nakreslíme schéma π-èlánku a zadáme vypoètené
hodnoty pro Q = 10: C1 = 181,7 pF, L = 3,33 µH, C2 =
792 pF. Dále pøidáme zátìž R2 = 50 Ω místo antény a
zdroj v sérii s odporem R1 = 1250 Ω místo elektronky
koncového stupnì. Jeho parametry tedy nastavíme takto:
v pravé èásti zaškrtnìte pouze „Enable AC“ a „None“, do
øádku „Magnitude“ napište „1.5k“ (nikoliv „1k5“!).

2. Do zapojení pøidejte napì�ovou sondu, a to buï
postupem 'Parts|Probe|Voltage Probe' nebo stisknutím
klávesy B. Sondu pak pøišpendlíte k zátìži. Schéma by
mìlo vypadat zhruba takto:

Obr. 1

(Pokud se vám to nedaøí, nahrajte si hotové schéma i
s nastavenými hodnotami a simulací ze souboru 'PRIK1-
pi.sxsch' z adresy [2].)

Zvolte typ simulace postupem: 'Simulator|Choose
analysis|AC'. V pravé èásti zaškrtnìte „AC“ a zvolte
rozsah kmitoètù, napø. od 6 MHz („Start frequency:
6Meg“) do 8 MHz („Stop frequency: 8Meg“) a aby nebyl
prùbìh kostrbatý, zvolte napø. 250 bodù na dekádu
(„Points per decade: 250“). Potvrïte kliknutím na „OK“ a
spus�te simulaci klávesou F9.

Dostanete graf, který ukazuje závislost výstupního
napìtí na kmitoètu. Nás by ovšem více zajímal výkon
v zátìži. Ten dostaneme následujícím postupem: kliknout
na kartu se schématem, pak  'Probe|Power In Device...'
nebo 'Probe|More Probe Functions|Power|OK'. Kurzor
se zmìní ve stylizovanou sondu, tou klikneme na
zatìžovací odpor R2. V grafu pøibude nová osa (výkon) a
nový prùbìh, takže bude vypadat zhruba takto:

Pohybujeme-li kurzorem po grafu, èteme vlevo dole
okamžitou hodnotu kmitoètu a výkonu. (Pokud pøedtím
kliknete na napì�ovou osu Y, budou se zobrazovat
okamžité hodnoty kmitoètu a napìtí.)

Nyní se opìt vrátíme ke schématu. Nejdøíve zmìòte
hodnoty C1 → „363.4p“,  L1 → „1.69u“,  C2 → „1
761p“ (což odpovídá èiniteli jakosti zatížené cívky Q =
20). Nyní stisknìte nejprve F9, po dokonèení analýzy
stisknìte Ctrl R (tím zopakujete naposledy použitou
sondu - v našem pøípadì výkonovou) a kliknìte na zátìž.
A mùžete porovnat oba grafy.

Úpravy grafù

Pøi stisknutém levém tlaèítku myši obkroužíme tu èást
grafu, ze které chceme udìlat výøez. (Zpìt se mùžeme
kdykoliv vrátit kliknutím na ikonu      - ètvrtá zleva.)
Grafy, které chceme skrýt, napø. prùbìh napìtí, zaškrt-
neme nahoøe v zaškrtávacích políèkách pod nástrojovou
lištou (s názvy zaèínajícími „Probe1...“) a pak
'Curves|Hide Selected Curves' nebo kliknutím na ikonu

. (Zpìt: 'Curves|Show Selected Curves' ) Dostaneme
takovýto graf:       

Obr. 3

Závìry, tedy jaký vliv má volba Q = 10 (širší prùbìh -
zelený) nebo Q = 20 (užší prùbìh - žlutozelený), si každý
jistì uèiní sám.

Graf je možno ještì dále upravovat. Pøedevším lze
zmìnit rozsah obou os (postupem 'Axes|Edit Axis' -
skuteènì tam je „Axis“ a nikoliv „Axes“ - , karta 'Axis
Scales': zvolit „Defined“ a stanovit hodnoty Min a Max),

logaritmický nebo lineární prùbìh. Na kartì  „Axis
Labels“ se dá zmìnit popis os a zobrazované jed-
notky.

Další možností je rozdìlit prùbìhy do dvou nebo
více grafù: 'Axes|New Grid' (nebo ikona     ) -
vznikne nová dvojice os. Pak se oznaèí v zaškrtá-
vacím políèku, který graf chceme pøesunout, a po-
stupem 'Curves|Move Selected Curves' (nebo ikona

) se tak uèiní. (Pøesouvá se vždy do té souøadni-
cové soustavy, kterou jste vybrali kliknutím na osu
Y - osa se tím zvýrazní.)

K jednotlivým grafùm lze pøidat automatické
popisy: 'Annotate|Add Curve Markers'. Ty lze edito-

vat (po dvojkliku na popis se otevøe editaèní karta) nebo
posouvat (stejnì jako souèástky - oznaèit a pak táhnout
pøi stisknutém levém klikátku).

Lze vkládat libovolný text ('Annotate|Add Free Text'),
posouvat jej (po oznaèení kliknutím) nebo odstranit
(klávesou Delete).

Snadno mùžeme získat kmitoèet, na nìmž má prùbìh
pokles o 3 dB proti maximu: nejprve zaškrtnutím políèka
nahoøe oznaèit prùbìh, pro nìjž to požadujeme, a pak
'Measure|More Functions...' a po kliknutí na køížek u
„AC“ vybrat buï  „-3db Lowpass“ nebo „-3db Highpass“
podle toho, chceme-li zjistit pokles pod rezonanèním
kmitoètem nebo nad ním. Údaje se nezobrazí v grafu, ale
nahoøe v šedém pruhu u zaškrtávacích políèek.

Pøíklad 2 - balanèní smìšovaè

V dobì elektronek byl jediným smìšovaèem, který po-
tlaèoval vstupní signál, kruhový smìšovaè. K tomu
potøeboval vinutí s odboèkou pøesnì uprostøed. S nástu-
pem integrovaných obvodù se objevilo zapojení nazý-
vané Gilbertova buòka, které známe jako dvojitì
vyvážený smìšovaè a k nìmuž se oba vstupy i výstup
pøipojují nesymetricky. Pøi troše zjednodušení se dá øíci,
že vlastnì nepotøebuje vùbec žádnou cívku. Toto zapo-
jení je využito napø. v obvodu NE602 / NE612. Zkusme
se podívat, jak to pracuje a je-li to s tím potlaèením
vùbec pravda.

Vnitøní uspoøádání obvodu je napø. v katalogovém
listu v [3]. Nejprve si již známým postupem nakreslíme
schéma. Nejsou známy hodnoty nìkterých souèástek,
proto nezbývá než mírnì experimentovat, zejména s ur-
èením pøedpì�ových proudových zdrojù a spoleèného

emitorového odporu. Já jsem to udìlal a vyšlo mi
zapojení, které si mùžete nahrát jako soubor  „PRIK2-
dbl_mix.sxsch“. 

Nejdøíve si zkontrolujte klidové pracovní body
postupem popsaným v prvé èásti: 'Place|Bias
Annotation|Place Marker' (nebo Ctrl M). Vzniklý
domeèek pøilepíte (levým klikátkem) k drátu, v nìmž
chcete znát napìtí. Èili hlavnì ke kolektoru, bázi a
emitoru v jedné polovinì symetrického zapojení.
Zvolte typ simulace „DCOP“ a nechte ji probìhnout.
Výsledek je na obr. 4.

Proudová sonda umístìná u kladného konce napá-
jecího zdroje V1 ukazuje zápornou hodnotu proto, že
proud ve skuteènosti neteèe do zdroje, ale ven. Na
opaèném konci zdroje by byl zobrazen proud s kladným
znaménkem. (Znovu zdùrazòuji, že proudovou sondu lze
pøipojit jen na konec „pøívodního drátu“ souèástky, jinde
nebude nic ukazovat.)

Zdá se, že indikované hodnoty pøibližnì souhlasí
s katalogovými údaji pro NE612. Nyní mùžete stejno-
smìrné sondy odstranit (všechny najednou: 'Place|Bias
Annotation|Delete Markers'), aby se schéma stalo
pøehlednìjším. Viz obr. 5.

Analýza a simulace elektronických obvodù - 2
Petr Lebduška, OK1DAE, lebduska@fzu.cz

V prvé èásti jsem popsal hlavní pøíkazy a zpùsob práce s programem SIMETRIX. Bohužel je tam
jedna chyba: v odstavci Typ analýzy se v textu chybnì tvrdí, že rozsah je od 1 kHz do 100 MHz, zatím-
co obrázek jasnì ukazuje, že to je 1 MHz až 10 MHz. Omlouvám se a doufám, že to nikoho nezmát-
lo. A nyní tedy konkrétní použití programu Simetrix pøi analýze obvodù.

Obr. 2

Obr. 4



Doplòte oba zdroje signálu, pøipojte je pøes oddìlo-
vací kondenzátory 1 nF a nastavte jejich parametry takto: 

V2: Sine;  Frequency 400k;  Peak 80m;
V3: Sine;  Frequency 3Meg;  Peak 80m; (viz obr. 6).

Ke kolektoru Q1 pøipojte napì�ovou sondu (klávesou
B) a vyberte typ simulace „Transient“. Na pøíslušné kartì
zvolte „Stop Time 20u“ a simulaci spus�te. Výsledkem
je, jak vidno, známý tvar amplitudovì modulovaného
signálu s potlaèenou nosnou.

Zajímají nás úrovnì jednotlivých kmitoètù - k tìm se
dopracujeme pøes Fourierovu transformaci:

'Probe|Fourier|Probe Voltage Custom'. Takto vzniklý
graf si ještì zpøehledníme tímto postupem: 'Axis|Edit
Axis', karta 'Axis Scales'. V èásti „Y-Axis“ zaškrtnout
„lin“, „Defined“ a nastavit „Min 0“, „Max 1.3“.

Špièková hodnota napìtí na 2,6 MHz a 3,4 MHz je 1,2
V. Kmitoèet 400 kHz má úroveò 200 mV, kmitoèet 3 MHz
asi 180 mV. (Pøesné hodnoty napìtí a kmitoètu místa,
kde je zrovna kurzor, se zobrazují v dolní šedivé lištì
vlevo.)

Mùžete samozøejmì mìnit popisy os, doplnit text na
libovolné místo apod.

Nastal èas, kdy mùžeme zaèít s vlastním vývojem:
mùžeme tøeba zvyšovat vstupní úroveò a sledovat, jak se
bude výstup deformovat, pøípadnì se hned podívat, jak
se zhorší (nebo zlepší?) odstupy. Zmìnou proudu

proudových zdrojù I1-I4 se dá mìnit pracovní bod, ke
kolektoru se dá pøipojit rezonanèní obvod jako filtr na-
ladìný na 3,4 MHz atd. Je také zajímavé zkusit, co by se
stalo, kdyby nebyly všechny tranzistory naprosto
identické, èili v praxi kdyby nebyly vyleptané najednou
na jednom substrátu, ale obvod byl sestaven z diskrét-
ních prvkù.

Dodatek

Díky Zdeòkovi, OK1VKZ, už umíme pøerušit pøíliš dlouhý
výpoèet: pokud se vám zdá, že to potrvá ještì nesne-
sitelnì dlouho, pak jej pøerušte (na panelu se sché-
matem 'Simulator|Pause'), pak buï stisknìte Alt L nebo
kliknìte na 'Simulator|Choose Analysis...'. Tím znovu
vyvoláte okno pro zadávání parametrù simulace. Tam
upravte neš�astnì zvolené hodnoty (napø. „Stop time“ u
typu „Transient“), potvrïte „OK“ a klávesou F9 simulaci
znovu spus�te. Na upozornìní, že simulace byla jen
pøerušena a zdali chcete pokraèovat, odpovìzte „Ne“.
Simulace se odstartuje znovu s parametry, které jste
opravili. (tks OK1VKZ !)

Závìr

Jak jsem se už zmínil, program SIMETRIX existuje jen ve
verzi pro Windows. Pro Linux jsem našel podobný pro-
gram s názvem SPICE OPUS (viz [5]), ale bohužel uživa-
telské rozhraní je pøíliš profesionální: obvod se popisuje

textovì, nikoliv nakreslením schéma. To znamená nastu-
dovat syntaxi a „udržovat se ve formì“, èili kdo s ním
nepracuje aspoò nìkolikrát týdnì, je ztracený. Autoøi
doporuèují použít k sestavení schématu nìjaký editor -
napø. EAGLE [6], a z nìj pak exportovat soubor stravitel-
ný pro OPUS. Nevím, zda souèástí této free-verze Eaglu
není rovnìž simulátor.

Pokud by nìkoho zajímaly i metody a matematické
postupy, které se pøi simulaci používají, mùže zaèít pro-
studováním seriálu velice podrobných èlánkù Waltera
Doberenze, ex Y21SN, který vycházel v letech 1986 a
1987 v èasopise Radio-Fernsehen-Elektronik pod
názvem Netwerkanalysen mit Basic (celkem 21
pokraèování). Jsou tam i jednotlivé procedury v jazyce
BASIC, v té variantì, kterou používaly poèítaèe
Spectrum.

Softwarová simulace samozøejmì nenahradí skuteèný
vývoj. Snad nám nehrozí, že by se zrodilo nové odvìtví
elektroniky (podobnì jako vzniklo „veslování na
trenažéru“), ale rozhodnì to mùže zrychlit, zjednodušit a
zlevnit práci.

Prameny:
[3] www.bgs.nu/sdw - napø. Phillips
[4] Doberenz, W.: Netwerkanalysen mit Basic. Radio-Fernsehen-
Elektronik, 1986-7
[5] fides.fe.uni-lj.si/spice
[6] www.cadsoft.de

<4218>ü

Technika

Radioamatér 2/2004 21

Obr. 5 Obr. 6



Technika

Radioamatér 2/200422

Nedávno jsem zakoupil nový transceiver ICOM IC-
756PRO a rozhodl jsem se navrhnout interface, který by
plnì využil výhodných vlastností, jež nabízí pøídavný
konektor ACC(1). Tento osmipinový DIN konektor je
umístìn na zadním panelu øady transceiverù ICOM.
Poskytuje mj. i nízkoúrovòový nf výstup pøijímaèe (100-
300 mV), nezávislý na ovládání hlasitosti (AF) z pøed-
ního panelu. Díky tomu si mohou uživatelé nastavit
vhodnou úroveò hlasitosti ve sluchátkách, aniž by
souèasnì ovlivòovali úrovnì signálu do zvukové karty.

Konektor ACC(1) má dále rovnìž nízkoúrovòový vstup
pro modulaci (300 mV), který obchází ovládání MIKE
GAIN z pøedního panelu. Pokud budeme používat tento
vstup, mùžeme nastavit nf úroveò pro digimódy nezávisle
na nastavení mikrofonního zesilovaèe, které máme tøeba
optimalizováno pro SSB provoz. Je-li zvolen digitální
mód, umlèí navíc transceiver mikrofonní konektor na
pøedním panelu i tehdy, je-li mikrofon pøipojen, takže není
pøenášen ruch z místnosti. ICOM také vybavil konektor
ACC(1) ovládáním PTT a výstupem ss napìtí 13,8 V,
kterým se obvody interface napájejí - šikovná vìc!

Výslednou podobu interface jsem nazval ProData.
Jeho hlavní parametry jsou tyto:
- Operaèní zesilovaèe v cestì pøijímaného i vysílaného

signálu zajiš�ují dostateèné zesílení signálu sluèitel-
ného s úrovnìmi konektoru ACC(1).

- Ovládací logika zajiš�uje, že pøijímací a vysílací cesta
nejsou nikdy otevøeny souèasnì. To umožòuje, aby
uživatel poslouchal vysílaný nf signál pomocí moni-
toru vysílání bez vzniku zpìtné vazby, dokonce i v pøí-
padì, kdy zvuková karta zasmyèkuje svùj vstup se
svým výstupem.

- Analogové ovládací prvky na pøedním panelu inter-
face umožòují jemné a jednoduché nastavení úrovnì
pøi souèasném sledování ukazatele na panelu trans-
ceiveru a okna programu pro digimód. Nastavovat
myší posuvníky v programu je trochu nepohodlné,
zvláštì pøi hrubém rozlišení vìtšiny ovládacích prvkù
na obrazovce. Pro zmìny nastavení je také nepohodl-
né pøepínat mezi provozovaným programem a mixe-
rem zvukové karty. S analogovým ovládáním zesílení
lze všechny prvky mixeru zvukové karty nastavit na
støed stupnice a zapomenout na nì. Veškeré na-
stavování provádíme se „skuteènými“ prvky na èelním
panelu interface.

- Napájení interface je zajištìno napìtím 13,8 V z trans-
ceiveru, které je vyvedeno na konektoru ACC(1).

- Spínaè na panelu interface zapíná a vypíná napájení,
LED indikuje stav napájení a PTT.

- Na druhý identický DIN konektor na zadním panelu
jsou vyvedeny signály, pøivedené z konektoru ACC(1)
transceiveru do prvního konektoru interface - pokud
ho tedy právì nepoužíváte, jsou všechny tyto signály
k dispozici pro další pøídavné zaøízení, tøeba TNC,
hardwarové øadièe atd. Já jsem sem pøipojil
Multimode Data kontrolér SCS PTC-II a když je vy-

pnut interface ProData, lze využívat hardwarový kon-
trolér SCS bez pøepichování kabelù.

- Signálové linky transceiveru, které interface nepotøe-
buje (RTTY, SQLS a ALC), jsou vždy prùchozí na
druhý konektor DIN, kde jsou k dispozici pro jiné
použití, dokonce i v dobì, kdy je interface aktivní.

- Spolehlivý obvod SOX (Sound Operated Xmission -
vysílání ovládané zvukem) ovládá PTT obvod trans-
ceiveru bez nutnosti blokovat sériový port poèítaèe.

- Pro toho, kdo je stále pøesvìdèen, že sériový port je ten
nejlepší kanál pro pøepínání vysílání/pøíjem, je tu k dis-

pozici obvod PTT izolovaný optoèleny a pøepínaè pro
vyøazení funkce SOX. Tento obvod je z hlediska napìtí
a impedance plnì v souladu se specifikací RS-232.

- Obvod PTT je bohatì dimenzován. Spínací tranzistor
PTT pracuje s maximálním napìtím naprázdno +60 V
a proudem v sepnutém stavu až 450 mA. Maximální
úbytek napìtí je 0,4 V.

- Symetrické, proti zemi izolované vstupy a výstupy pro
všechna propojení s poèítaèem garantují zamezení
výskytu brumu a šumu, které jsou nìkdy zpùsobovány
rozdílnými potenciály zemì mezi zaøízeními.

- Skládané (zasouvací, bezproudové) stínìní na všech
vodièích k poèítaèi zajiš�uje vynikající ochranu proti vf
rušení, protože eliminuje vznik zemních proudù
stínìním. Stínìní je uzemnìno na stranì u interface,
na stranì poèítaèe není pøipojeno.

- Odrušovací filtry na každém vodièi vstupujícím nebo
opouštìjícím interface zaruèují, že se do obvodù
nedostane nežádoucí vf.

- Mezi interface a konektorem transceiveru ACC(1) je
použito jednoduché kabelové propojení. Není tu
žádné „vrabèí hnízdo“ propojovacích drátù.

Kvalitní interface pro pøipojení ICOMù
pøes zvukovou kartu

Bob Lewis, AA4PB, podle QST 3/2002 pøeložil Václav Kohn, OK1VRF, vkohn@iol.cz

V zaøízeních ICOM je na zadním konektoru ACC(1) k dispozici øada užiteèných signálù. Popisovaný
interface je výhodnì využívá. Vyznaèuje se dokonalým stínìním a ochranou proti vf rušení,
inteligentním spínáním PTT a možností pøepnutí do režimu, kdy signál interface obchází. Výsledkem
je velká operativnost. Pro váš transceiver ICOM pøedstavuje tento interface extra tøídu!

Obr. 1. Schéma zapojení interface
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Popis zapojení

Zapojení interface viz obr. 1. L1 až L14 a C1 až C14
vytváøejí vf filtry pro každý vodiè, vstupující nebo vy-
stupující z interface, aby bylo zajištìno, že vnitøní obvody
nebudou  ovlivòovány vf.

Trancseiver ICOM je pøipojen k interface ProData pøes
konektor J2, 8 pinový konektor DIN, shodný s konek-
torem ACC(1) transceiveru. S je ètyøpólový tlaèítkový
pøepínaè, který smìruje signály na výstupní konektor J1
nebo do obvodù interface. Signály, které interface
nepotøebuje, jsou na výstupní konektor propojeny pøímo.

Nf výstup pøijímaèe ICOMu s konstantní úrovní (100-
300 mV) je pøiveden na JFET Q1, který funguje jako spí-
naè. Bìhem vysílání je gate pøizemnìn výstupem U2F
pøes diodu D6, Q1 se uzavøe a pøeruší cestu pøijímaného
nf signálu. Není-li gate uzemnìn, dostane se na nìj klad-
né napìtí pøes R2, tranzistor se otevøe a propustí signál
na vstup U1A nízkošumového operaèního zesilovaèe
TL072; jeho zesílení je nastaveno odpory R5 a R6 na hod-
notu 4,7. Výstup U1A jde na R7, což je potenciometr na
èelním panelu pro øízení úrovnì signálu, a pak na od-
dìlovací transformátor T1. Sekundár trafa dodává signál
do vstupu Line In zvukové karty.

Signál z výstupu Line Out zvukové karty je obdobnì
pøiveden na oddìlovací transformátor T2. Sekundár trafa je
pøipojen k operaènímu zesilovaèi a k obvodu SOX (Sound
Operated Xmission - zvukem ovládané vysílání). Nf signál
z T2 jde pøes potenciometr vysílací úrovnì R9 na vstup U1B
s nastaveným zesílením 2,2 (odpory R12 a R13). Výstup
U1B je pøiveden na další JFET Q2, který pracuje jako spínaè
vysílaného audiosignálu. Bìhem pøíjmu je gate Q2 pøizem-
nìn výstupem U2E pøes diodu D5, Q2 se uzavøe, cesta
signálu se pøeruší. Není-li gate pøizemnìn, dostane se na
nìj kladné napìtí pøes odpor R14, Q2 se otevøe a propustí
signál na modulaèní vstup vysílaèe.

Všimnìte si, že JFET spínaèe jsou umístìny na vstupu
U1A, ale na výstupu U1B. Je to proto, že tento spínaè
pracuje správnì jen se signály nízké úrovnì. Umístìní spí-
naèe na výstup operaèního zesilovaèe poskytne sice lepší
pomìr signál-šum, ale výstupní signál z U1A má pøíliš
velkou úroveò na to, aby spínaè fungoval bez zkreslení a
s dokonalým oddìlením signálu. Jeden z JFET tranzistorù
není zapojen obrácenì omylem. Signály JFETem projdou
mezi elektrodami source a drain v jednom nebo druhém
smìru, jakoby promìnným odporem. Pro toto použití je
dùležité, aby byl source navázán na kladné napìtí, takže
gate je pøi pøizemnìní polarizován opaènì. Pøi pøedpìtí
gate asi 2 V poteèe malý proud mezi source a drain.

Nf výstup ze zvukové karty z T2 je také zaveden na R22,
øízení citlivosti obvodu SOX. Odtud jde signál na další
nízkošumový operaèní zesilovaè U3A, u kterého je
zesílení nastaveno na hodnotu 22 odpory R25 a R26.
Výstup U3A vede na vstup U3B, který pracuje jako kom-
parátor. Pøi sepnutém spínaèi S2 (SOX neaktivní) vytváøí
odpory R29 a R30 napì�ový dìliè pro nastavení invertu-
jícího vstupu U3B na 5,3 V. Odpory R27 a R28 nastavují
na neinvertujícím vstupu U3B 4,5 V. S nižším napìtím na
neinvertujícím vstupu zùstává výstup zesilovaèe U3B
blízko 0 V. Pøichází-li ze zvukové karty dostateèný signál,
roste signál na neinvertujícím vstupu U3B bìhem špièek
audiosignálu rychleji než na invertujícím vstupu. Pokud
k tomu dojde, vyskoèí výstup U3B na 9 V, rychle nabije
pøes diodu D1 kondenzátor C22 a pøivede kladnou
úroveò na vstup klopného obvodu U2A.

Bìhem èasového intervalu mezi špièkami nf signálu se
kondenzátor C22 vybíjí pøes odpor R19. Dioda D1 také
zabraòuje vybíjení zpátky pøes výstupní obvod U3B.

Èasová konstanta RC kombinace C22 a R19 je zvolena tak,
aby U2A zùstal zaklíèován pøibližnì 0,5 vteøiny. To bohatì
postaèí, aby SOX obvod zùstal sepnut i bìhem nul
v prùbìhu køivky digitálního režimu nebo CW identifikace.

Použití komparátoru a klopného obvodu v obvodu
SOX poskytuje velice úzkou prahovou úroveò detekce a
zajiš�uje, že doba odpadnutí zùstává konstantní zásluhou
plnì nabitého C22 pokaždé, když vstupní signál pøekroèí
prahovou úroveò. Øízení citlivosti SOX reaguje témìø tak,
jakoby to byl spínaè. Pod urèitou úrovní nebude žádná
aktivita. Nastavení ovládacího prvku kamkoli nad tuto
úroveò zpùsobí, že SOX obvod spolehlivì zaklíèuje. Èas
odpadnutí je nezávislý na nastavení citlivosti nebo na
velikosti vstupního signálu.

Rozepnutím spínaèe S2 se SOX vyøadí z èinnosti, na
invertující vstup U3B se pøes R29 dostane 9 V. Pak není
možné, aby audiosignál pøekroèil prahovou úroveò a za-
klíèoval vysílaè, bez ohledu na nastavení citlivosti. Obvod
SOX vyøaïte, abyste mohli pøi použití nìkterého software
využít signály sériového portu (RTS a DTR).

Kondenzátor C28 krátkodobì stahuje invertující vstup
U3B na 9 V a pøechodnì tak deaktivuje obvod SOX pøi
prvním zapnutí. To zabraòuje krátkodobému zaklíèování
vysílaèe pøi zapínání interfejsu.

Zbývající èásti obvodu U2 zajiš�ují správné logické
úrovnì a oddìlení. Vstup U2B je normálnì tažen pøes
odpor R20 k 9 V. Je-li zaklíèován obvod SOX, výstup U2A
stáhne tuto úroveò pøes diodu D2 dolù. D2 zabraòuje, aby
optoèlen U4 zkratoval výstup U2A v pøípadì, kdy je
klíèováno pøes sériový port. Pøi pøipojeném sériovém
portu bude na špièce RTS pøi pøíjmu vùèi signálové zemi
záporné napìtí. To zpùsobí, že poteèe proud odporem
R21 a diodou D3, nikoli LEDkou optoèlenu U4.

D3 omezuje záporné napìtí na optoèlenu, chrání tím
vnitøní LED pøed pøípadným poškozením. Pøejde-li soft-
ware na vysílání, na špièce RTS sériového portu se objeví
kladné napìtí a proud poteèe odporem R21 a LEDkou
optoèlenu. Tranzistory optoèlenu stáhnou vstup U2B
dolù a zaklíèují logický obvod. Pro jeho velký pøenosový
pomìr byl zvolen optoèlen s Darlingtonovým zapojením,
který zajistí spolehlivé sepnutí logických obvodù i s mini-
málním potøebným proudem ze sériového portu.

Specifikace RS-232 poskytuje napìtí v rozmezí ±5 V až
±15 V pøi zatížení, s maximem ±25 V naprázdno. Zatìžovací
impedance je specifikována v rozsahu 3 kΩ až 7 kΩ.
Použitý optoèlen plnì vyhovuje tìmto specifikacím a bude
pracovat s jakýmkoli kompatibilním poèítaèem. S optoèle-
ny ovìøovanými pøi zkouškách fungoval obvod spolehlivì
až do poklesu napìtí na 3 V.

Pøi zaklíèování obvodu, a� už obvodem SOX nebo séri-
ovým portem, umlèí U2F pøijímací nf kanál, U2E otevøe
vysílací nf kanál a U2D pøivede kladné napìtí na gate spí-
nacího MOSFETu Q5 a na MOSFETy Q3 a Q4 pro LEDky.
Pøi odklíèování se stane opak: U2F otevøe pøijímací nf
kanál, U2E umlèí vysílací nf kanál a U2D odstraní kladné
napìtí z gate MOSFETù. Pøi kladném napìtí na gate
MOSFETu Q5 je impedance pøechodu source-drain velmi
malá, stáhne PTT vodiè k zemi a pøepne tudíž na vysílání.
Dioda D4 chrání Q5 pøed záporným napìtím. Diody D5 a
D6 izolují umlèovací vodièe od kladného výstupního
napìtí U2. MOSFET byl pro obvod PTT vybrán kvùli
vysoké vstupní impedanci, která nezatìžuje výstup CMOS
budièe. Odpor otevøeného pøechodu source-drain je
velice malý a jeho proudová zatižitelnost poskytuje
dostateènou kapacitu pro spínání dalších zaøízení.

Výstup U2D je také zaveden na gate komplemen-
tárního páru MOSFETù Q3 a Q4 k ovládání dvoubarevné

LED DS1. Jeden vývod LED je pøipojen mezi R16 a R17
na referenèní napìtí 4,5 V. Druhý vývod LED je spínán
MOSFETem Q3 pøi pøíjmu na 9 V (nebo na zem
MOSFETem Q4 pøi vysílání). To zpùsobí, že proud mìní
smìr a LED svítí zelenì pøi pøíjmu a èervenì pøi vysílání.
Pøi vypnutém interfejsu není k dispozici žádné napìtí a
LED nesvítí.

Obvod U5, stabilizátor napìtí 78L09, odebírá +13,8 V
z transceiveru a dodává stabilizované napìtí 9 V pro
obvody interface.

Úrovnì zvukové karty Line In versus mikro-
fonní vstup

Pokud je to možné, mìla by být zvuková karta pøipojena
pøes vstup Line In. Pøedzesilovaè mikrofonního vstupu
mnoha zvukových karet zanáší do signálu šum a
zkreslení, takže je lepší zajistit potøebné zesílení pøímo
v interface a do zvukové karty již posílat signál vìtší
úrovnì do vstupu Line In. Pokud má karta jen mikrofon-
ní vstup, pak musíte použít ten. Pak bude asi tøeba úroveò
pøijímaného signálu omezit víc, než lze spolehlivì provést
pomocí potenciometru R7 na pøedním panelu. K vytvoøení
dìlièe pro omezení na potøebnou úroveò lze použít odpor
Rx spolu s R8 (odpor na pozici Rx nebude normálnì
použit).

Vlastní provedení

Interface ProData je postaven na desce zhruba 135 mm x
132 mm s oboustranným plošným spojem s prokovený-
mi otvory. Je možná i jiná solidní montáž. Rozmístìní
souèástek není kritické, je však tøeba brát zøetel na
umístìní odrušovacích filtrù, abychom minimalizovali vf
vazby mezi vodièi pøed filtry a ostatními obvody. Dùraz by
mìl být kladen na dobré zemnìní v partiích filtrù.

Propojovací kabely

Kabely musí být zapojeny podle schématu na obr. 3.
Zvláštní pozornost je tøeba vìnovat skuteènosti, že kabely
na stranì poèítaèe nemají pøipojené stínìní. Na konci
kabelu použijte smrš�ovací bužírku, abyste mìli jistotu, že
se stínìní nezkratuje na kryt konektoru nebo na jiný kon-
takt. Doporuèuji použití rùzné barvy bužírek pro každý
kabel, a to na obou jeho koncích.

Kabel propojující interface a transceiver má na obou
stranách shodné konektory, u kterých jsou vzájemnì
propojeny shodnì oèíslované špièky; do interface
ProData (a do transceiveru) lze tedy zasunout libovolný
konec.

Propojení interface se zaøízením

Pøipojení interface je jednoduché, zapojí se prostì všech-
ny spojovací kabely. Konektor J2 propojte s konektorem
transceiveru ACC(1) kabelem s konektory DIN. Line In
propojte kabelem s odpovídajícím jackem zvukové karty,
podobnì i konektor Line Out na interface s jackem Line
Out karty. Propojte RTS se sériovým portem poèítaèe
(pouze v pøípadì, že budete využívat k PTT poèítaè).
Dbejte na to, aby konce kabelù s pøipojeným stínìním
byly zapojeny do interface ProData. Pokud budete
využívat sériový port, vypnìte SOX spínaèem na zadní
stranì interface, jestliže chcete SOX využívat, spínaè za-
pnìte a vynechejte kabel propojující RTS.

Nastavení a provoz interface

Všechny tøi potenciometry úrovnì nf na pøedním panelu
nejprve nastavte do levé krajní polohy. Pøi zapnutém
transceiveru ICOM stisknìte tlaèítko na pøedním panelu
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pro zapnutí interface. LED by se mìla rozsvítit zelenì.
V mixeru zvukové karty nastavte odpovídající ovládací
prvky na 50 % (støední poloha posuvníkù). Nalaïte signál
a otáèejte knoflíkem úrovnì pøíjmu na panelu interface
doprava, abyste dosáhli správné úrovnì audiosignálu pro
zvukovou kartu, jak je doporuèeno v dokumentaci vašeho
programu nebo v online helpu. Všimnìte si, že tato
úroveò není ovlivnìna nastavením knoflíku hlasitosti na
èelním panelu transceiveru.

Jestliže využíváte funkce SOX, pøepnìte program na
vysílání a otáèejte knoflíkem nastavení úrovnì SOX vpra-
vo, dokud vysílaè nezaklíèujete. Pootoète knoflíkem ještì
nepatrnì dále. Pøepnìte program na pøíjem a i transceiver
by mìl pøejít na pøíjem. Znovu zaklíèujte vysílaè a nastavte
knoflík úrovnì vysílání tak, aby byl vysílaè správnì modu-
lován (obecnì právì pøed bod, kde ještì nenasazuje ALC).
Všimnìte si, že úroveò modulace neovlivòuje pøíslušný
knoflík (mike gain) na èelním panelu transceiveru.

Vìnujte pozornost dùkladnému proètení a pochopení
dokumentace provozovaného programu pro digimódy,
tak, abyste pøesnì vìdìli, jaká úroveò vysílání má být na-
stavena. Vyhnete se zkreslení èi pøíliš širokému signálu,
což mùže zpùsobit rušení ostatním. Obecnì se dá øíci, že
nejlepších výsledkù dosáhnete s pomìrnì nízkým
výkonem vysílaèe, ne tehdy, pokud z nìj budete ždímat co
nejvíc. Aèkoli vìtšina transceiverù ICOM je schopna
provozu PSK31 s plným výkonem 100 W PEP, 50 W
poskytne èistší signál pøi menším zatížení koncového
stupnì a napájecího zdroje - na stranì protistanice bude
rozdíl mezi tìmito dvìma režimy zanedbatelný.

Závìr

Se zaøízením ProData získáte kvalitní interface, dùstojný
doplnìk vašeho oblíbeného transceiveru ICOM. S tímto
interface a pøíslušným softwarem mùžete pøes zvukovou
kartu provozovat témìø libovolný digitální mód, vèetnì
PSK31, MFSK16, RTTY a SSTV. S využitím bypas funkce
mùžete i nadále využívat víceúèelový hardwarový kon-
trolér Pactor-II nebo zaøízení pro další specializované
módy bez nutnosti neustále pøepichovat kabely.

Jak funguje skládané (zasouvací,
bezproudové) stínìní?

Takto zapojené stínìní je v profesionální nf technice èasto
používaným øešením, které zabraòuje prùtoku zemních
proudù stínìním symetrických kabelù, propojujících rùzné
èásti nf zaøízení. Kdykoli jsou vodièe, vèetnì stínìní, uzem-
nìny ve více než jedné èásti zaøízení, vznikne v tomto
uzemòovacím vodièi možnost prùtoku zemních proudù.
Pøipojením stínìní jen na jednom konci se cesta pro proud
pøeruší, ale stínìní pro vnitøní vodièe zùstane funkèní.
Proud stínìním uzemnìným ve více než jednom bodì mùže
být zpùsoben buï skuteèným rozdílem potenciálù mezi
obìma uzemnìnými zaøízeními, nebo naindukovaným
napìtím z blízkých silových vodièù (zemní smyèka).

Jestliže jsou poèítaè i transceiver pøipojeny do sí�ové
zásuvky s ochranným kolíkem, jak mohou mít jejich zemì
rozdílné potenciály? Jeden možný dùvod souvisí
s použitím externího zdroje pro transceiver. Zdroj je
pøipojen na stejnou zem jako poèítaè, ale transceiver je
opøen o záporný pól stejnosmìrného napájecího kabelu.
U 100 W transceiveru teèe tímto zemním spojem ve
špièkách proud 20 A i více. Jestliže propojíte nf kabelem
zem poèítaèe (která je na potenciálu zemì silového zdro-
je transceiveru) a zem transceiveru, vytvoøíte vìtev, para-
lelní k napájecímu kabelu transceiveru. Malá èást z onìch
20 A poteèe touto nf zemí a vytvoøí signál, který bude
v podstatì v sérii s cestou nf signálu.

Další problém mùže být vyvolán tím, že transceiver má
èasto více uzemnìní: jedno se sí�ovým napájením
v budovì, jedno venku za oknem na zemní tyè, další pøes
koaxiál na stožár atd. Tato uzemnìní mohou mít èasto
nepatrnì odlišný potenciál, což zpùsobí proudy tekoucí
v rùzných zemních spojích. Pro slušný proud zemním
vodièem s nízkou impedancí není zapotøebí velkého
rozdílu napìtí.

K propojení nf signálù mezi transceiverem a zvukovou
kartou poèítaèe se èasto používají izolaèní transformátory.
Je to úèinná a levná metoda, jak pøerušit zemní spojení
mezi poèítaèem a rádiem a tudíž vylouèit jakýkoli proud
zpùsobený rozdílnými potenciály zemí. Cesta pro zemní

proud není uzavøená, protože žádný signálový spoj není
uzemnìn na obou koncích. Nicménì transformátor není
imunní vùèi proudùm indukovaným do stínìní vazbou
s blízkými silovými vodièi, protože stínìní slouží pro zpìt-
nou cestu signálu a tudíž je stále v signálové cestì. Není
také úplnì úèinné proti vf rušení, protože vf proudy nasbí-
rané stínìním se mohou kapacitní vazbou vinutí transfor-
mátorù dostat do nf obvodù. Stínìní kovovou fólií mezi
vinutími tomu mùže zabránit, pokud je pøipojeno k úèin-
né vf zemi, ale taková trafa jsou dosti vzácná a hlavnì
drahá.

Skládané stínìní zlepšuje o tøídu kvalitu levného
propojení transformátorem a minimalizuje indukèní vazby
a vf rušení. Využívá pár vodièù krytých stínìním, které
není na stranì poèítaèe pøipojeno k nièemu. Dvojice
vodièù je pøipojena symetricky (žádný vodiè není uzem-
nìn) k vinutí transformátoru na „transceiverovém“ konci
kabelu. Na stranì poèítaèe je jeden vodiè pøipojen na zem
zvukové karty a druhý na audio vstup nebo výstup.
Libovolný magnetický tok by pøípadnì protínal oba vodièi
stejnì, tudíž by v nich indukoval shodné napìtí stejného
smyslu. V dùsledku toho by obvodem tìchto vodièù
netekl žádný proud. Stínìní, pøipojené jen na stranì trans-
ceiveru, funguje jako prodloužené stínìní skøínì trans-
ceiveru. Vf signál nasbíraný stínìním bude sveden zemí
transceiveru. Indukované proudy nebo proudy od rozdílù
zemních potenciálù nemohou stínìním téci, stínìní
neposkytuje uzavøenou cestu.

Správnì provedené skládané stínìní pøidané k izo-
laènímu transformátoru pøedstavuje levný a úèinný zpù-
sob, jak udržet vf a zemní proudy mimo zvukovou kartu a
nf obvody transceiveru.

Seznam kompatibilních transceiverù ICOM:

IC-275, IC-375, IC-575, IC-707, IC-751, IC-723, IC-725,
IC-726, IC-728, IC-729, IC-732, IC-735, IC-736, IC-737,
IC-737A, IC-738, IC-746, IC-751, IC-756, IC-756PRO,
IC-760, IC-761, IC-765, IC-777DSP, IC-781, IC-820 a
IC-970.

Obr. 2. Schéma zapojení obou konektorù DIN na zadním panelu interface a pøepínacího tlaèítka. Obr. 3. Zapojení propojovacích kabelù

<4222>ü
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FIRAC - VHF
SSB Contest
Datum konání: 19. èervna 2004 od
12:00 do 17:00 UTC
Poøádá: Mezinárodní federace radio-
amatérù - železnièáøù - FIRAC
Úèast: Všechny amatérské stanice
Pásmo: 2 m 144,150-144,400 MHz
Provoz: SSB
Výzva: CQ FIRAC Contest
Pøedávaný kód: RS + èíslo spojení od
001 + lokátor, 
stanice èlenù FIRAC ještì + „FIRAC“
Bodování: 1 km = 1 bod, výpoèet podle
lokátorového systému.
Spojení pomocí paket radia, družic a
jiných aktivních pøevadìèù neplatí.
Násobièe: Spojení s každou stanicí
èlena FIRAC - 1 násobiè.
Úhrn bodù: Body za QSO × poèet náso-
bièù.
Soutìžní deník: Na formátu A4, musí
obsahovat tyto údaje: UTC, volací znak
protistanice, RS + èíslo spojení vyslané,
RS + èíslo spojení pøijaté, pøijatý lokátor,
body, násobièe. Titulní list s vlastním
volacím znakem, adresou, lokátor
soutìžního QTH a úhrn bodù.
Ceny: Medaile pro první 3 stanice,
diplom pro 5 nejlepších stanic.
Uzávìrka: 10. èervence 2004 (rozho-
duje datum poštovního razítka).
Contest manažer: Emile Lutgen,
LX1LE, 11 rue Nangeroni, L-4758
Petange. 
E-mail: lx1le@pt.lu.
Výsledková listina bude vystave-
na na internetu (www.firac.de),
poštou ji obdrží každý, kdo zašle
manažerovi 1,- Euro.
Spojení lze využít pro získání
diplomu FIRAC, v tom pøípadì je
nutno spolu s deníkem zaslat
6,50 Euro.

(Staženo a pøeloženo z http:
//webplaza.pt.lu/firac/rules_
vhf_04.html)

<4240>ü

Antény vítìze Mistrovství ÈR na VKV
2003 - Honzy, OK2TT
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Termín: 1. kvìtna 2004, 00:00-
24:00 UTC
Kategorie:

A - SO, 6 hod.
B - SO, 12 hod.
C - SO, 24 hod.
D - MO/ST, 24 hod.
E - SWL 24 hod. (viz bod 10).

Poznámky:
- Pro všechny kategorie je v kaž-

dém okamžiku závodu povoleno
používat jen jednoho transceiver a
mùže být vysílán pouze jeden
signál.

- Ve všech kategoriích se pracuje
CW, SSB i digitálními módy
(RTTY, PSK31 a SSTV).

- Každá kategorie se dìlí na QRP (5
W), LP (100 W) a HP. S každou
stanicí je možno pracovat na
každém pásmu a každým módem
jen jednou.

- Není povoleno pøecházet do
jiného módu na stejném kmitoètu.
Pracovat se musí v oficiálnì
vymezených segmentech pro
daný druh provozu. CW spojení
lze uskuteènit pouze v CW seg-
mentech.

- Využití DX clusteru je pro všechny
kategorie povoleno (sebeanon-
cování je samozøejmì zakázané).

Pásma: 160-10m, dle bandplánu
IARU pro KV závody.
Kód: RS(T) a poøadové èíslo od 001
za každý deník.
Bodování: QSO se stanicí z novì
pøijímané zemì EU (ES, LY, YL, SP,
OK, OM, HA, S5, 9H,5B) = 25 bodù,
ostatní zemì EU (CT, CU, DL, EA,
EA6, EI, F, G, GD, GI, GJ, GM, GU,
GW, I, IS, LX, OE, OH, OH0, OJ0,
ON, OZ, PA, SM, SV, SV5, SV9, SY
a TK) = 10 bodù, zemì mimo EU = 3
body, vlastní zemì = 1 bod, QSO s
OR5EU (radioklub Evropské unie) =
100 bodù. Zkratka EU zde znamená
Evropská unie, nikoli Evropa!
Násobièe jsou prefixy zemí EU podle
pravidel WPX na každém pásmu bez
ohledu na druh provozu.
Deníky: Pouze jeden deník za jednu
soutìžící stanici, na disketì nebo e-
mailem. Formát ASCII (jednoduchý
textový soubor, každé QSO oddìlené
CR/LF) nebo CABRILLO nebo ADIF.
Úèastníkùm doporuèujeme použít
freewarový SW vyvinutý speciálnì

pro tento závod, který bude dostup-
ný na internetové stránce UBA.
Deník musí obsahovat soubory
MYCALL.ALL a MYCALL.SUM (resp.
MYCALL.CBR, MYCALL.ADIF), kde
„MYCALL“ je vlastní znaèka
soutìžící stanice. Budou pøijímány
rovnìž deníky ve formátu ADIF; ty
musí mít všechny informace ve své
hlavièce (summary) a musí být
nazvána MYCALL.ADIF. QSO
chronologicky a pouze jeden deník
pro všechna pásma (nikoli samostat-
né deníky za jednotlivá pásma).
Sumáø musí obsahovat: znaèku sta-
nice, pøíjmení, jméno, úplnou adre-
su, kategorii, pro MultiOp stanice
kompletní seznam operátorù a násle-
dující prohlášení: : „I declare that all
contest rules and all the rules and
regulations for amateur radio opera-
tions in my country have been
observed and adhered to. I accept
the decisions of the Contest
Committee“. Neúplné deníky budou
použity pro kontrolu.

Zvláštní pravidla pro posluchaèe:
Deníky musí obsahovat sloupce:
UTC, znaèku zachycené stanice,
kompletní kód vyslaný stanicí,
znaèku protistanice, report RS(T)
který udává posluchaè zachycené
stanici ze svého stanovištì, nový
násobiè a body. Pokud posluchaè
zachytí obì korespondující stanice,
mohou být uvažovány jako dvì
samostatné stanice a obì jejich
znaèky mohou být uvedeny ve sloup-
ci znaèky zachycené stanice. Jako
zachycenou stanici lze uvést jed-
notlivé znaèky pro každé pásmo jen
jednou. Ve sloupci „znaèka proti-
stanice“ mùže být stejná stanice uve-
dena až po 5 dalších spojeních nebo
na jiném pásmu nebo po èasovém
intervalu 10 minut. Bodování stejné
jako u vysílajících stanic.

Deníky do 30. 5. 2004 na e-mail
weu.contest@uba.be pøípadnì poš-
tou na Carine Ramon - ON7LX, UBA
HF Manager, Bruggesteenweg 77, B-
8755 Ruiselede, BELGIUM.

Podrobné podmínky naleznete na
webu www.radioamater.cz v èásti
download.
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UBA - Welcome to
the European Union Contest 2004

Pod patronací Komise EU pro komunikace, informace a kulturu se
bude konat jednorázový závod na poèest oficiálního vstupu deseti
nových èlenských státù do Evropské unie.
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Závodìní

Opravdu vìøím tomu, že tou nejdùležitìjší
podmínkou pro to, abyste se mohli pustit do
závodìní je - váš zájem. Pokud k tomu
zájmu vlastníte jakoukoli anténu a trans-
ceiver, pak máte všechno, co potøebujete,
abyste už pøíští víkend mohli zaèít. A kdo se
proète až na závìr tohoto èlánku, ten se
dozví, že závodit se dá dokonce i bez vlast-
ního vybavení. Myslíte, že je to nesmysl?
Nechte se pøekvapit.

Zatím vyjdìme z toho, že máte svoji
anténu i zaøízení. Obèas se objevují dotazy,
jaký je vhodný transceiver pro závodìní.
Typ ani stáøí vašeho rádia není rozhodující,
urèitì je pro závodìní dost dobrý.  O anténì
jsme si už minule øekli, že postaèí i ta
nejobyèejnìjší drátovka. Jste-li na úplném
zaèátku vaší soutìžní kariéry, dovoluji si
vám doporuèit, vyzkoušejte závodìní s tìmi
nejjednoduššími prostøedky. Jednou, až
budete mít na zahradì všechna ta monstra
z obrázkù nebo alespoò smìrovky na støeše,
na to budete rádi vzpomínat. 

Rozhodnutí budete muset uèinit v otázce
vedení soutìžního deníku. Máte dvì
možnosti. Buï budete zapisovat všechny
údaje rukou a k tomu ještì ruènì povedete
potøebnou evidenci, nebo si zjednodušíte
život a pøenecháte veškerou tuto èinnost
vašemu poèítaèi. Ta první varianta je stále
možná a i dnes najdete pár jedincù, pro
které pøíprava pøed závodem  znamená také
nabrousit tužky a pøipravit papíry.  

Vìtšina závodníkù už dnes ale dává pøed-
nost variantì druhé. Poèítaèe, a to co s nimi
souvisí, od základu zmìnily naše hobby a
závodìní se to samozøejmì nevyhnulo.  

Vlastníte-li by� i jenom starší a „pomalý“
poèítaè, doporuèuji vám, nauète se ho pro
vedení soutìžního deníku využívat. Hodnì si
tím usnadníte život a pokud se zaènete
vìnovat závodìní vážnìji, bez poèítaèe se
zcela jistì neobejdete.    

Elektronických soutìžních deníkù se
dnes nabízí celá øada. Mezi závodníky je
hodnì rozšíøený a oblíbený tzv. CT log,
jehož autorem je K1EA, dále TR log od
N6TR a napøíklad Logger od N1MM. Starší
a volnì dostupné verze tìchto deníkù
najdete na internetu (CT na
www.k1ea.com/download/index.htm; TR na
www.trlog.com/free.html). Neobsahují nì-
které úpravy a pozdìjší vylepšení, ale pro
zaèátek urèitì postaèí a co je dùležité, jsou
zadarmo. Pozdìji, až se rozhodnete pro ten,
který vám bude vyhovovat nejlépe, si
mùžete koupit jeho nejnovìjší verzi. 

Pokud nejste poèítaèový odborník,
pøipravte se na poèáteèní nesnáze pøi
prvním použití elektronického deníku.
Zvolte si radìji takový, ke kterému najdete
ve vašem okolí i nìkoho, kdo vás ho nauèí
ovládat. Jak CT, tak i TR log mají základní

nastavení, se kterým se zúèastníte
vybraného závodu a deník pøi zapsání spo-
jení sám pøiøadí správný poèet bodù, zkon-
troluje zda už s volanou stanicí na daném
pásmu nemáte spojení, vyhodnotí násobiè a
prùbìžnì sèítá celkový poèet bodù. Po
závodì za vás program, který je souèástí
deníku, deník rychle a pøesnì vyhodnotí a
pøipraví ho do podoby, ve které ho odešlete
vyhodnocovateli. 

Zjednodušenì øeèeno, CT log nevyžaduje
pøíliš složité nastavování a TR log si spíš
vybere ten, kdo si rád pohraje s nastavením,
které si upraví tak, aby vyhovìlo jeho
požadavkùm. Pochopit TR log vám usnadní
Škola N6TR od Jaroslava, OK1AYY, kterou
najdete v loòském Radioamatéru è. 1 a 2. 

CT i TR logy jsou pùvodnì urèené pro
prostøedí DOS, lze je však použít i
v prostøedí Windows. Pokud už nechcete
nebo nemùžete používat dosovské pro-
gramy, vyzkoušejte N1MMLogger
www.n1mm.com). Tento program urèený
výhradnì pro Windows vám pøinese další
zajímavé možnosti.

Velkou pøedností dosovských deníkù je,
v pøípadì CW provozu, jednoduchá
možnost pøímého klíèování transceiveru
poèítaèem. Používá se k tomu jednoduchý
obvod pøipojený vìtšinou na paralelní port
poèítaèe. Jeho zapojení najdete v manuálu
pøíslušného deníku. U programù urèených
pouze pro Windows to už tak jednoduše
nejde, ale klíèování je i tady øešitelné.
Využívá se k tomu zvuková karta. Ta se dnes
používá i pøi SSB provozu, kdy se na
zvukovou kartu nahraje skoro všechno, co
byste jinak opakovanì vyslovovali a vše se
ovládá klávesami. 

Využití zvukové karty bylo popsáno
v rùzných pøíspìvcích napø. (najít odkazy,
èlánky). 

Vzpomínám si na dobu, kdy jsme
s naším kontestovým týmem zaèínali.
Nemìli jsme skoro žádné vlastní vybavení.
PC 286 tehdy stálo ještì nìkolik desítek
tisíc korun, takže ho nikdo z nás pochopitel-
nì nevlastnil a na závod jsme si jeden poèí-
taè vypùjèili z velké firmy. Dneska není
výpoèetní technika problém a kdybychom
mìli tolik operátorù, co máme poèítaèù, to
by bylo skvìlé. Znám vìtšinu kontestových
týmù u nás a vím, že je situace u nich
obdobná. Mají perfektní anténní systémy,
moderní rádia a lineáry, fungující poèí-
taèové sítì s nastavenými deníky. Jen tìch
lidí se nìjak nedostává. Takže pokud máte
zájem o závodìní, vyhledejte je a pus�te se
do toho. 

Pøeji vám hodnì úspìchù. 

Honza, OK1QM.
<4236>ü

Co budete pro závodìní potøebovat?
Honza Kuèera, OK1QM, jan.ok1qm@volny.cz

Pracujete v IT/C? Ètìte dál!
Spoleènost pro personální poradenství AXIOS
hledá pro své klienty kandidáty na tyto pozice:

Zn: L-PCa762. Pro našeho klienta, významnou mezinárodní spoleènost,
hledáme odborníka  na  pozici  Design Engineer. Požadovány jsou VŠ
vzdìlání v oboru elektro nebo fyzika (PhD je výhodou), znalost analýzy a
syntézy analogových obvodù  a  základní  znalost polovodièových zaøízení.
Dále požadujeme dobré komunikaèní,   dokumentaèní  a  teamingové
schopnosti,  vysokou  motivaci, preciznost  a  dobrou znalost anglického
jazyka. Výhodou je zkušenost s CAD nástroji v návrhu elektronických
obvodù. Náplní práce bude vývoj a procesní integrace  technologií  pro
analogové integrované obvody. Vaším úkolem bude návrh  integrovaných
obvodù v bipolárních technologiích a budete se podílet na  nových  speci-
fikacích  IC.  Dále  budete zodpovídat za tvorbu technické dokumentace  a
ochranu know-how zajištìním patentových øízení, technických poznámek
atp. Spoleènost nabízí zajímavou, zodpovìdnou a podnìtnou práci v
prostøedí perspektivní a stabilní spoleènosti, zajímavé platové ohodnocení,
širokou  možnost  profesního  vzdìlávání,  nadstandardní  sociální výhody
a pomoc pøi øešení bytové otázky. Pracovištì: Severní Morava.

Zn: L-PSa739. Pro významnou mezinárodní spoleènost hledáme
odborníka na pozici Systémový administrátor NT. Požadováno je SŠ/VŠ
vzdìlání, minimálnì tøíletá zkušenost s administrací systému NT a znalost
DNS, WINS, IIS, Citrix a WIN2k Enterprise Cluster server. Dále požadujeme
výbornou znalost anglického jazyka. Výhodou je zkušenost s WIN2k Active
Directory, Exchange, networking a dále pak Novell, LDAP, NFS based NAS
storage technology, Veritas NetBackup, SQL. Hlavní náplní práce bude
monitorování hlavních Intel serverù (celkem 120). Budete zajiš�ovat pod-
pùrné aktivity spojené s konfigurací, set-upem a implementací servletù pro
vývojové, testovací a produkèní systémy. Dále budete zajiš�ovat infrastruk-
turní podporu NT a Windows 2000 platforem a pøidružených aplikací.
Spoleènost nabízí zajímavou, zodpovìdnou a podnìtnou práci v prostøedí
perspektivní a stabilní spoleènosti, odpovídající platové ohodnocení,
možnost profesního vzdìlávání, nadstandardní sociální výhody, a pomoc
pøi øešení bytové otázky. Pracovištì: Severní Morava.

Mgr. Leoš Èerný, Human Resources Manager, 
Axios - spoleènost pro personální poradenství,  IBC - Pobøežní 3, 186 00 Praha 8
tel: 224 835 177, 70, mobil: 604 258 420, fax: 222 327 284, e-mail: cerny@axios.cz
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Kalendáø závodù na KV

Jak stavìt a kotvit jednoduché stožáry
Pokraèování ze strany 17

Tento „systém“ se díky své konstrukci extrémnì vlnil a prohýbal - kotvili jsme jej
každé dva díly (tedy v pìti patrech po 4 m) a pouze díky tomu se nám jej podaøilo bez
vìtších problémù nakonec vztyèit.

Vlastní zdvihání je dobré si na místì vyzkoušet se samotným stožárem (bez antény).
Dùvodù je celá øada - provìøíte délky kotev a umístìní kotvicích míst, vyzkoušíte si po-
stup s øádovì menším zatížením, ovìøíte úlohy jednotlivých èlenù „vztyèovacího týmu“.

Dalším potenciálním rizikem pro anténu jsou vlastnosti bìžných kotvicích lan.
Jednak se vìtšina z nich ve vlhku roztahuje a jednak jsou pružná. První vlastnost je
vhodné ošetøit dopnutím kotev co nejdøíve po zvlhnutí (nejen deštìm, ale i rosou) a
tuto kontrolu napnutí provádìt pravidelnì, dle aktuálních podmínek. Pružnost je
dalším dùvodem, proè musí být kotevní lana stále dostateènì napnutá. Síla pùsobící
na anténu, kterou vyvolává vítr, totiž nikdy není konstantní. Každý, kdo má trochu
ponìtí o fyzice ví, že dynamické úèinky sil jsou zcela nìco jiného, než statické. A když
se k tomu ještì pøidá princip rezonance… A tak i pomìrnì slabý vítr, pøicházející
v „krátkých dávkách“, umí anténu pìknì rozkývat, pøípadnì i poslat k zemi (pokud nej-
sou kotvy dostateènì pøedpnuté). Toto je další argument pro použití kotvení do 4
smìrù, jak bylo uvedeno výše.

Co bude pøíštì?

V pøíštím èísle popíši podrobný postup zdvihání, který používáme, jaké máme
pomùcky a jak je vyrobit, jaké volit materiály a kde je sehnat, jak bezpeènì upevòovat
antény a stožáry na zahrádku auta a možná i nìco navíc. Vaše námìty èi zkušenosti
velmi uvítám!

[1]…OK1FUA: Jednoduchý anténní stožár. Radioamatér 6/2000.
<4220>ü
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Holický Pohár
poøádá radioklub OK1KHL a mìsto Holice vždy poslední sobotu
v dubnu od 04:00 do 05:30 UTC (letos 24. 4. 2004) v pásmu 80 m
v úsecích 3520 - 3560 kHz a 3700 - 3770 kHz. Provoz 2x CW a 2x
SSB. Výzva pro telegrafii „test hp“, SSB provozem „výzva holický
pohár“. Kód je RS nebo RST a okresní znak dle územnì-správního
èlenìní platného do konce roku 2001 (seznam na webu ÈRK). 

Kategorie: Mix (CW i SSB provoz), CW, SSB a RP. Dále bude
v kategoriích MIX, CW a SSB vyhodnoceno samostatné poøadí sta-
nic QRP (do 5 W výkonu). Závod je jen pro jednotlivce OK i OM
s tím, že pokud se úèastní klubová stanice, musí ji obsluhovat jen
jeden operátor.

Bodování: za každé spojení 1 bod, s každou stanicí lze bìhem
závodu pracovat jen jednou. Násobièe: okresní znaky. Výsledek je
dán prostým vynásobením bodù a násobièù. V pøípadì rovnosti
rozhodne poèet spojení v prvních 20, (eventuálnì 40, 60) minutách.

Každý úèastník, který zašle deník k vyhodnocení, obdrží diplom a
výsledkovou listinu. Stanice na prvních místì v kategorii obdrží malý
„Holický pohár 2004“, stanice s nejvyšším poètem bodù získává
putovní „Holický pohár“ na dobu jednoho roku. Pokud se stanice
stane absolutním vítìzem ve tøech roènících za sebou, získává
putovní pohár do osobního vlastnictví.

Deníky se posílají do 14 dnù po závodì na e-mailovou adresu:
ok1khl@qsl.net nebo na adresu: Radioklub OK1KHL Holice, Bratøí
Èapkù 871, 534 01 Holice v Èechách. 
!!! Upozoròujeme na zmìnu adresy na zasílání papírových deníkù. !!! 

Do kterého okresu každá obec patøí zjistíte napøíklad na serveru
Ministerstva pro místní rozvoj na http://www.mmr.cz/cgi-
bin/sqw1250.cgi/uir/uir.sqw.

Martin Korda, OK1FLM, ok1khl@qsl.net
<4237>ü

Soukromá inzerce
Kdo poradí s demontáží ladícího knoflíku pro RX HRO 1946 (KST)? Díky
OK2BPA Miroslav Posker, Kosmonautù 37, 736 01 Havíøov-Podlesí, tel. 596
432 342,  e-mail Alena Poskerova@quick.CZ.

Koupím TCVR Labe a mìøicí pøístroj UNI 11e. Tel. 607 128 514 po celý den.
Koupím nìkterý z tìchto inkurantù: EK, EL, SK, SL, EZ 6, Emil, Toru Eb, MWEc
apod. Mohu nabídnout tranzistor. CW TCVR pro pásmo 80 m (QRP). Pøíp.
koupím a prodám. Telefon 544 245 553.

Prodám transformátory 220/5 x 9 V (vinutí paralelnì 9 V/15 A, vinutí v sérii
45 V/3A). Vzduchové otoèné kondenzátory 2x500 pF, 3x500 pF a rùzné jiné
s kapacitami 10 … 250 pF, nìkteré jako pevnì nastavitelné. Obvody pro pøizpù-
sobení libovolné jednodrátové antény na vstup pøijímaèe 50-75 ohmù ve
skøíòkách 13x9x5,5 cm s rozsahy 3-7, 7-13, 13-25 MHz. Skøíòka obsahuje
ladicí kondenzátor, cívku, 2 keramické nìkolikapolohové pøepínaèe pro vstup a
výstup, pøipojovací svorky. Použitím se také zlepší vstupní selektivita RX.
Možno použít i opaènì k pøizpùsobení TX cca 10 W k anténì. Hledám spoluprá-
ci na bázi MARK VII - Paraset nebo podobných stanic. J. Cipra, U Zeleného
ptáka 12, 148 00  Praha 4. Tel. 271 912 022.

Koupím pro smìrovou radiostanici RDS66 - Duha skládací antény, pøídavné
direktory, nosné ráhno, koaxiální kabely, vysílaèový kabel, skøíòku vysílaèe,
koaxiální kolínka, skøíòku náhradních dílù a servisní dokumentaci. Pro
radiostanici RDM61-Ženíšek antény a napájecí tyèe antén, stativ, pøepravní
bedny a jakékoliv další pøíslušenství. Vl. Olmr Ès. armády 34, 160 00  Praha 6,
tel. 737 615 224.

Prodám anténu 3 el. YAGI 21 MHz, plnorozmìrová, nepoužitá. Cena 2500 Kè.
Osobní odbìr nutný. Tel.  573 397 421.

Prodám KV transceiver YAESU FT-77, 100 W, CW/SSB, KV pásma vèetnì
WARC (mino 160m). CW filtr a originální mikrofon. Vyzkoušen i na RTTY a digi-
mody (v pøípadì zájmu možno dodat patøièný interface). Malé rozmìry a hmot-
nost - vhodný i pro portable provoz. Cena 10 500,- Kè, pøi rychlém jednání 9
500,- Kè. Kontakt: ok1dxd@centrum.cz, tel. 777 573 522, nebo po paketradio.

Prodám FM TCVR Alinco DJ-C5, cena 3000,- Kè. Jiøí Benda, Zeleneèská 355,
194 00 Praha 9, tel. 603 554 542.






