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Klubové zprávy
Nìkolik vìt
výkonného redaktora
Vážení ètenáøi,
jménem celého týmu èasopisu Radioamatér Vám dìkuji za
podporu. Jsme všichni velmi rádi, že se vám èasopis líbí
a budeme se snažit, aby tomu tak bylo i nadále. I v tomto èísle
jsme se snažili uvést do života nìkolik novinek, kterými jste
nás ispirovali i vy - ètenáøi, a které, pøestože nejsou pøíliš
zásadní, by mìly èasopis zkvalitnit.
Rád bych se na tomto místì zmínil o nìkolika spolupracovnících, kteøí velkou mìrou pomáhají pøi tvorbì èasopisu.
Prvním z nich je Josef Cink, OK1JFH, který „pøekresluje“ rukou
nakreslená schémata do elektronické podoby - tak, abychom je
mohli použít pro tisk. Druhým je Zdenìk Šebek, OK1DSZ, který
se stará o naše webovské stránky na Internetu. Obìma
kolegùm moc dìkuji a omlouvám se, že jsem se o jejich
záslužné práci nezmínil již v døívìjších èíslech.
Velký dík patøí i Honzovi Kuèerovi, OK1QM, který se rozhodl
zapojit do tvorby èasopisu v mnohem vìtší míøe, než doposud.
Jeho hlavním úkolem bude starost o veškeré radioamatérské
závody (KV i VKV) - poèínaje podmínkami, pøes taktické rady
zaèínajícím až po sbírání a sledování výsledkových listin. Proto
prosím všechny poøadatele - posílejte veškeré informace
k závodùm Honzovi. Nejlepší a zásadnì preferovaná cesta je
pomocí Internetu na adresu zavody@radioamater.cz. Pro
nepøátele Internetu si dovolím uvést nìkolik zásadní výhod:
soubory obdrží automaticky více lidí souèasnì (omezí se
možnost ztráty), je možné posílat i rozsáhlá data (v mnoha
rùzných formátech) a je to velmi operativní. Velmi nám
pomùžete, když budete používat tento zpùsob. V nejbližší dobì
rozešleme všem nám známým vyhodnocovatelùm „návod“, jak
co nejvíce usnadnit a zkvalitnit zveøejòování informací
o závodech.
Další má prosba se týká výroby plošných spojù. Rádi
bychom nabídli ètenáøùm možnost opatøit si snadným zpùsobem plošné spoje k zveøejòovaným konstrukcím. Proto
chceme navázat spolupráci se spolehlivou firmou, která se
zabývá jejich výrobou v malých sériích, pøípadnì kusovì.
Jakékoliv tipy èi doporuèení posílejte prosím do redakce.
A na závìr ještì k vlastní výrobì èasopisu. Pøes intenzivní
snahu se mi nepodaøilo v Radì ÈRK prosadit rozšíøení sjednaného rozsahu èasopisu z 28 stran na dosud vyrábìných 48
stran (lobbing není má silná stránka, hi). Rada ÈRK všechny
mé nývrhy zamítla (viz zápis z jednání 7.-8. 4.). Stav tedy
zùstává takový, že 28 stran platí ÈRK a vše, co je nad tento
rozsah, financuje spoleènost Cassiopeia Consulting.
K zajištìní pøíjmù pro dlouhodobì udržitelný rozšíøený rozsah
máme tyto možnosti: snižovat výrobní náklady, zvyšovat poèet
prodaných výtiskù a sehnat více inzerentù. První možnost,
snižování nákladù, uskuteèòujeme už od poèátku - jednak
s velkou pomocí tiskárny Járy da Cimrmana (Printo) a dále
minimalizací nákladù na redakci (i proto zatím nemùžeme
odpovídat na všechny došlé dopisy, sri). Druhou možnost,
zvyšování poètu prodaných výtiskù, se pokoušíme realizovat
od druhého èísla - stánkovým prodejem, nabídkou na pøedplatné neèlenùm ÈRK. Ve tøetí možnosti, spolupracovat s více
inzerenty, vidíme nejvìtší rezervy. Pøestože jsme uèinili øadu
pokusù, stále se nám nepodaøilo pøesvìdèit dostateèný poèet
firem, že reklama v Radioamatéru se vyplatí (pøinejmenším je
dobrým skutkem). Pokud tedy chcete našemu spoleènému
èasopisu pomoci, zkuste se zamyslet nad tím, kdo by mohl mít
o jakoukoliv formu reklamy zájem, a dejte nám vìdìt.
Ještì jednou dìkuji všem, kteøí nám pomáhají, a pøeji krásné prožití léta. A nenechte si ujít blížící se WPX Contest!

Èerpání finanèních prostøedkù ÈRK
za rok 1999
Položky jsou èlenìny do nìkolika celkù a jsou
zaokrouhleny a uvádìny v tisících Kè.

Pøíjmy ÈRK
èlenské pøíspìvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .686
nájmy a úroky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 747
pøíspìvky a dotace MŠMT, SAZKA a STSÈ . .1 631
ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
------------------------------------------------------pøíjmy celkem . . . . . . . . . . . . . . . 5 197
Dotace MŠMT ze státního rozpoètu ve výši 227 761,Kè byla urèena na konktrétní èinnosti a to v následujících výších:
aktivity dìtí a mládeže . . . . . . . . . . . . . .197 761,údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000,-

Výdaje ÈRK
QSL služba
mzdové náklady (3 pracovníci) vèetnì OON . . .392
nájem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
poštovné + 1 telef. linka + pøeprava pošty . . . .196
spotøeba energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
------------------------------------------------------celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .694
K nìkterým položkám:
"Mzdové náklady" zahrnují hrubé mzdy, pøíspìvek
zamìstnavatele na sociální a zdravotní pojištìní, 2%
na tvorbu sociálního fondu, pøíspìvek na stravu
a pojištìní pracovníkù,
"ostatní náklady" zahrnují nákup spotøebního materiálu, opravy a údržbu, poplatky a další služby.

Sekretariát
mzdové náklady vèetnì OON . . . . . . . . . . . . . .602
nájem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
poštovné + 2 telefonní linky . . . . . . . . . . . . . . 42
cestovné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
drobný hmotný majetek . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
energie a spotøební materiál . . . . . . . . . . . . . . . 58
ostatní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
------------------------------------------------------celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .837

K nìkterým položkám:
„Mzdové náklady“ zahrnují hrubé mzdy, pøíspìvek
zamìstnavatele na sociální a zdravotní pojištìní, 2%
na tvorbu sociálního fondu, pøíspìvek na stravu
a pojištìní pracovníkù.

Odborná èinnost
zasedání rady a komisí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
OK1CRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
PR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
KV
...............................5
VKV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
sálová telegrafie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
pøevádìèe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
technické soutìže mládeže . . . . . . . . . . . . . . . . 93
mládež . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
kurzy operátorù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
setkání radioamatérù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
pøíspìvky IARU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
zahranièní akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
radiokluby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
sportovní reprezentace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
AMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .825
investice KV zaøízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
konference IARU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
MS v rychlotelegrafii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
------------------------------------------------------celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 302

Výdaje celkem . . . . . . . . . . . . . .4 661
K nìkterým položkám:
- V položce „mládež“ je zahrnut nákup 4 kusù anténních èlenù k FT-840 a další materiál z dotace MŠMT,
který byl poskytnut klubùm, které pracují s mládeží.
Podmínkou dotace bylo, že jedna tøetina nákladù
musí být uhrazena z prostøedkù ÈRK.
- Položka „zahranièní akce“ zahrnuje náklady spojené
s úèastí na setkáních v Laa, Friedrichshafenu
a Tatrách.
- Ve výètu není uveden odpis hmotného majetku ve
výši 824 579.- Kè.
Èerpání rozpoètu za rok 1999 bylo schváleno na
zasedání Rady ÈRK dne 7. dubna 2000 v Olomouci.
Ing. Miloš Prostecký, OK1MP

Organizaèní výdaje
èlenský pøíspìvek STSÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
edièní èinnost a propagace . . . . . . . . . . . . . . . 74
poplatky a ostatní služby . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
poštovné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
daò z pøíjmù . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
-----------------------------------------------------celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378
daò a pojištìní nemovitostí . . . . . . . . . . . . . . . 68
služby se správou nemovitostí . . . . . . . . . . . .158
údržba nemovitostí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
nákup pozemkù (katastr Holice) . . . . . . . . . . . . 79
-----------------------------------------------------celkem náklady na nemovitosti . . . . . . . . . . . .450

Silent key OK1VK
Po uzávìrce èasopisu došla smutná
zpráva, že nás 25. 4. 2000 ve vìku
nedožitých 67 let opustil Bohuslav
Petr, OK1VK. Radioamatér s velkým
„R“, závodník, DXman, dlouholetý pracovník QSL služby ÈRK.
Bude nám všem chybìt!

Martin Huml, OK1FUA, OL5Y
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Klubové zprávy
Rok 2000
nejen ve Vašem poèítaèi
Pro nìkoho je rok 2000 poèátkem nového tisíciletí (a mnozí se zlobí nad takovým ignorantstvím),
pro nìkoho zbyteèným humbukem, na nìmž si bezdùvodnì namastily kapsu tisíce poèítaèových
firem (a mnozí se zlobí nad takovým ignorantstvím), a pro nìkoho jedním v øadì rokù bezvýznamných a nedùležitých. Pro Èeský radioklub je rokem sjezdovým, a tedy rokem, kdy èlenové mají
nejlepší pøíležitost, jak s plným dùrazem øíci své k tomu, jak jim Èeský radioklub slouží jako jejich
radioamatérská organizace, s èím jsou spokojeni a co jim bouøí žluè. A je i rokem, kdy je pøíležitost postavit do èela ty, s nimiž lze spojit nadìje a oèekávání, a rozlouèit se s tìmi, kdo pøíslibem nejsou. Sjezd se sejde v øíjnu 2000. Uvažujme už nyní, co od nìj lze oèekávat, jaké
možnosti mají ti, kdo si pøejí to èi ono zmìnit, co se jako významný problém jeví tìm, kdo ÈRK
dnes vedou, a s èím musí poèítat ti, kdo je nahradí. Sjezdu ÈRK budou vìnována všechna letošní
èísla èasopisu Radioamatér, a zejména letní èíslo umožní èlenùm ÈRK seznámit se se vším, co
sjezdu navrhne k projednání odstupující rada ÈRK.
Pokraèování z pøedchozáho èísla

Aby už nic neskøípalo
Je-li v nìèem obecná shoda, pak v tom, že dobré
vykroèení Èeského radioklubu do nového milénia
vyžaduje podstatnìjší personální obmìnu v klubech
i v radì ÈRK. Sjezdu budou pøedcházet èlenské schùze
klubù. Èlenové budou mít pøíležitost vyslat na sjezd
delegáty s novými nápady a s novou chutí do práce
a pod stejným zorným úhlem se zamyslet i nad vedením
vlastního klubu. Pro ÈRK jako celek je ovšem nejpodstatnìjší, jací lidé budou zvoleni za èleny rady ÈRK, za
pøedsedu ÈRK a v neposlední øadì i za èleny revizní
komise. K tomu je nutné znát, jak ústøedí ÈRK funguje,
a jaké vlastnosti by mìly mít osoby, jež zvolíme na tu
nebo onu pozici.

Rada ÈRK
Mezi sjezdy je nejvyšším orgánem ÈRK rada, kterou volí
sjezd a která má patnáct èlenù (jedním z nich je i pøedseda ÈRK, kterého volí sjezd samostatnì). Rada rozhoduje
o všech podstatných praktických otázkách práce ÈRK,
ustavuje odborné pracovní skupiny ÈRK a odborné
manažery, jmenuje tajemníka ÈRK (dnes placeného
zamìstnance), pøijímá pøípadnì další zamìstnance
sekretariátu (dnes asistent tajemníka a ekonom) a QSL
služby.
K nejèastìjším omylùm a zklamáním dochází pøi kandidatuøe a volbì èlenù rady. Ti z nás, kteøí by rádi
s nejlepšími úmysly co nejlépe ovlivòovali radioamatérské dìní v oblasti, jež je jim blízká (tøeba VKV
závody, KV DXing apod.), kandidují nejèastìji do rady
ÈRK a pøipraví tak zklamání sobì i svým volièùm. Rada
totiž opravdu øeší všechny podstatné otázky, nikoli tedy
jen specificky radioamatérské problémy, jako jsou podmínky závodù, diplomù, stanoviska ÈRK k návrhùm
IARU atd., ale také otázky organizaèní a hospodáøské.
Právì této triviální agendì je èasto nutné vìnovat i více
než polovinu èasu jednání rady a nemùže být jinak:
všichni èlenové rady odpovídají èlenùm ÈRK za hospodaøení se spoleènými prostøedky a odpovídají i za to, že
ÈRK nevyboèí z mezí urèených rùznými zákony vèetnì
daòových - bez toho, že by i o této agendì jednali, by
tìžko mohli odpovìdnost nést. Nutnost zabývat se
profánními vìcmi pak pøináší rozèarování a padají tøeba
návrhy ustavit rady dvì - odbornou a hospodáøskou.
Jenže po bližším zamyšlení je jasné, že jde o nesmysl.
Posláním rady je pøedevším nikdy nekonèící vyvažování
potøeb radioamatérské organizace a jejích reálných ekonomických možností, a proto tyto stránky nelze projednávat oddìlenì.
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Dalším èastým omylem, který vede ke kandidatuøe do
rady ÈRK a následnému zklamání, je cíl prosazovat zde
zájmy jednotlivých regionù, ba i jednotlivých klubù.
Posláním rady ÈRK je peèovat o celostátní záležitosti
radioamatérù a o jejich mezinárodní zastoupení. Zámìr
„být u toho, když se rozdìlují peníze a transceivery“, je
naprosto pochybený, protože rada nemá dostatek
prostøedkù, aby významnìji podporovala místní radiokluby. Ve skuteènosti se toho rozdìluje velmi málo
a výhradnì podle reálných zásluh: kolik toho ten který
klub udìlal pro ÈRK jako celek pøi organizaci celostátních záležitostí a pøi péèi o mladé a zaèínající radioamatéry. Chce-li se tedy nìkterý radioklub pøihlásit
o vìtší „kus koláèe“, udìlá mnohem lépe, pøihlásí-li se
o vìtší kus práce, než bude-li prosazovat do rady lobbisty místních a regionálních zájmù.
Do rady by mìli kandidovat a být voleni ti, kdo jsou
skuteènì zkušenými radioamatéry s celostátním a mezinárodním rozhledem, souèasnì ale také mají zkušenosti
s managementem, hospodaøením, právem a administrativou, a jsou vyzrálými lidmi s dobrou povìstí. Daleko
podstatnìjší, než starat se, aby v radì bylo „dost zástupcù“ za Luticko, Doudlebsko a Vršovsko (abychom
nikoho neurazili), je hledat ty, kdo za sebou mají slušný
kus práce pro jiné (ne jen pro sebe), domluví se svìtovými jazyky a není pro nì také nepøekonatelným problémem poradit si s tuzemskou byrokracií.

Výkonný výbor
Jednání patnáctièlenného tìlesa (èasto ještì rozšíøeného
o hosty pøizvané ke specifickým bodùm jednání) je
zdlouhavé. Proto se rada schází ètvrtletnì a v mìsících
mezi jejími schùzemi øeší bìžné operativní záležitosti
výkonný výbor ÈRK. Výkonný výbor ustavuje rada ze
svých èlenù, je pìtièlenný, a jeho jednání se mohou
zúèastnit i ostatní èlenové rady podle svého zájmu
a možností.

Odborné pracovní skupiny
Specificky radioamatérskými záležitostmi se zabývají
odborné pracovní skupiny, manažeøi a koordinátoøi. Ty
ustavuje rada a radì také pøedkládají k definitivnímu
schválení nejrùznìjší podmínky závodù, návrhy na podporu a financování rùzných podnikù a projektù a další
záležitosti. Právì v odborných pracovních skupinách leží
tìžištì rozhodování o tom, co vìtšinu radioamatérù
nejvíce zajímá. Èlenové skupin se obvykle osobnì
podílejí na organizaci a vyhodnocování závodù a jiném
praktickém dìní. Pøedstavitelé profilových pracovních

skupin obvykle - spolu s pøedsedou ÈRK - zastupují
Èeský radioklub na jednáních IARU a jejích pracovních
skupin. Skupiny - jak už øeèeno - ustavuje rada obvykle
tak, že ustaví jejich vedoucí, v jejichž kvalifikaci v daném
oboru i obecnou podporu mezi radioamatéry má dùvìru,
a vedoucí pak radì navrhnou ostatní èleny skupin tak,
aby spoleènì tvoøili agilní pracovní týmy.
Pro všechny, kdo se chtìjí a umìjí podílet na
spoleèném øešení ryze radioamatérských problémù
a administrativní a hospodáøské vìci považují za balast,
jsou pracovní skupiny ideálním místem uplatnìní. Kdyby
si toho byli vìdomi všichni, kdo kandidují i volí na
sjezdech ÈRK, mìli bychom i lepší radu, i lepší pracovní skupiny...

Revizní komise
Práci rady kontrolují všichni èlenové prùbìžnì podle
toho, jaký jim chodí domù èasopis, jak jim dochází lístky
z QSL služby, jak zajímavá celostátní setkání se daøí
pøipravit, jak rychle jsou vyhodnocovány závody apod. na sjezdu pak staèí pronést koneèný verdikt. Co však
èlenové urèitì nemohou, je pøekontrolovat bìhem jediného sjezdového dne všechno úèetnictví vzniklé za
ètyøi roky práce rady a sekretariátu. Je nanejvýš opodstatnìné, že má ÈRK i revizní komisi. Je tøíèlenná, volí ji
sjezd a je nezávislá na ostatních orgánech ÈRK. Jménem
èlenù kontroluje hospodaøení prùbìžnì každoroèními
periodickými revizemi a na sjezdech pak podává
samostatnou zprávu. Revizní komise je vybavena významnou pravomocí: rada je povinna na její výzvu svolat
mimoøádný sjezd.
Je už pomalu folklorem, že na každém sjezdu ÈRK je
navrhováno rozšíøení pùsobnosti revizní komise na kontrolu vší èinnosti ÈRK, jak tomu bylo všude za minulého
režimu. Je to ale mylné: na to, aby komise mohla kontrolovat opravdu všechnu èinnost, musela by se ve vší
èinnosti dobøe orientovat, takže by - pøi ohromné mnohotvárnosti radioamatérství - musela mít mnoho èlenù
a být vlastnì paralelní radou i s odbornými skupinami.
Vedle toho, že by takového potenciálu byla škoda na
pouhou kontrolu, nutnì padá otázka, kde bychom tolik
kvalifikovaných lidí sehnali? A nebudou-li kvalifikovaní,
pak budou stejnì zbyteèní, jako byli oni „lidoví kontroloøi“ (ve skuteènosti sbírka nepoužitelných
odložených zasloužilých) minulého režimu. V praxi
postaèí, aby se èlenové revizní komise ÈRK solidnì vyznali v úèetnictví, nenechali se opít rohlíkem a umìli vùèi
radì ÈRK vèas udeøit pìstí do stolu, pokud by se
náhodou nemìla ke vèasnému pøedložení úètù. Za èleny
této komise tedy volme ty, kdo tøeba nemají významné
radioamatérské renomé, zato jsou lidsky zkušení
a nezkorumpovatelní.

„Já“ nebo „my“?
Všichni, kdo budou èleny rady a pracovních skupin,
musí poèítat s nároky na volný èas a ponìkud i na vlastní výdaje. Opravdu úèinná práce (a jiná nemá smysl) zde
spotøebuje øádovì desítky hodin mìsíènì. Nejde jen
o èas strávený na schùzích: navíc je tøeba vést jednání
s úøady, jednání s kluby a dalšími týmy, které jsou
výkonnými poøadateli rùzných podnikù ÈRK, pøipravovat
organizaèní rozvahy i finanèní rozpoèty, vést korespondenci se èleny i se zahranièními radioamatérskými organizacemi a èinovníky, publikovat èlánky, navštìvovat
radioamatérská setkání a další podniky po celé republice, pøíležitostnì cestovat i za hranice... A i když ÈRK
mùže proplácet cestovní a pobytové náhrady v rozsahu
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Klubové zprávy
daném pøedpisy, doba refundací mezd je dávno pryè.
Posuzujemeli vìc výhradnì z hlediska hmotného, je
práce pro radioamatéry vždy ztrátou, nikoli výdìlkem.
Ale na to jsme si jako radioamatéøi - narozdíl od fotbalových primadon - už dávno zvykli...
Snad ještì dùležitìjší je ovšem schopnost týmové
práce. Zpùsob ustavení rady, do níž jako jednotlivci
obvykle kandidují lidé, kteøí už nìèeho dosáhli a jsou
tedy již vyprofilovanými osobnostmi, a jež volí delegáti
sjezdu podle rozlièných a èasto protichùdných hledisek,
vede k tomu, že po volbách se sejde skupina lidí znaènì
rozdílných, s velmi rozmanitým osobním založením,
vzdìláním, profesním zamìøením a životní zkušeností,
jejichž údìlem na ètyøi další roky je spolupracovat
s jinými, které si sami nevybrali. To není jednoduché.
Pro vyhranìné individuality, pro nìž je utrpením už
jen poslouchat názory, které jim nekonvenují, které jsou
blízko mrtvici, pokud jsou pøehlasovány, a které by
umøely, kdyby svou práci mìly pøizpùsobit názoru ostatních, èlenství v radì vhodné opravdu není. Na druhé
stranì by ještì horší bylo obsazení rady oportunistickými „kejvaly“, pro nìž vrcholem životního moudra je
„hlavnì, aby byl klid, hlavnì, aby nebyly problémy,
hlavnì, abychom nemìli starosti“. S takovou filozofií lze
rozvažovat o vlastním odchodu do dùchodu, nikoli však
o vstupu do dynamické Evropy, kde „kdo chvíli stál, již
stojí opodál“, jak pøed více než sto lety napsal Jan
Neruda (jak se ta historie opakuje...).

O kapitálu nejcennìjším
Není zvláš• dobøe, že obvykle až tøetina zvolených èlenù
rady bìhem funkèního období odstupuje. Mohlo by se
zdát, že výètem nárokù kladených na osoby podílející se
na vedení ÈRK chceme od obnovy lidských zdrojù ÈRK
odradit. Ani náhodou. Chceme však vybídnout, aby rozhodnutí kandidovat nebylo výsledkem nahodilého
rozhodnutí uèinìného až na sjezdu, uèinìného pøípadnì
pod tlakem okolností, naléhání ostatních kolegù atp.,
nýbrž výsledkem odpovìdné rozvahy. Chceme vybíd nout, aby úvahy o kandidaturách zaèaly už nyní, kdy pùlrok, který ještì do sjezdu zbývá, poskytuje dostatek
prostoru.
V èervnovém èísle èasopisu AMA v roce 1997 jsme
ve èlánku „Èeský radioklub sedmiletý“ napsali: „Limitem výbìru lidí vedoucích ÈRK je ochota èlenù podílet
se na práci svého spolku... Vedle dostupných finanèních
zdrojù právì to je nutno vzít v potaz když rozvažujeme,
co by ÈRK mohl dìlat lépe a co více.“ (celý text je na
internetové adrese http://crk.mlp.cz\cz\SedmC.htm). To
vše do písmene platí dodnes. Za vše, èeho Èeský
radioklub dosáhl, dìkuje pøedevším lidským a èasovým
kapacitám svých èlenù (vèetnì tìch kolem rady)
a spolupracujících radioamatérù, a vše, co se mu nedaøí,
co je nedotažené a co chybí, zpùsobuje pøedevším
nedostatek lidských zdrojù.
Malý pøíklad: po poèáteèní rozpaèitosti pøi zveøejòování vnitroorganizaèních informací ÈRK se podaøilo
najít rozumnou míru ve èlenském èasopisu, a obsáhlý
informaèní zdroj ÈRK vznikl na Internetu
(http://crk.mlp.cz). Totéž se však nezdaøilo na packet
radiu, a právem pøíležitostnì zaznívá, že rubrika CRK
v BBS v OK zeje prázdnotou, aèkoli i tam by mìly být
dostupné všechny podstatné informace. Radì je to
dobøe známo, ale z tìch, kdo jsou schopni publikovat,
jsou už všichni vytíženi a dosud všechny pokusy
o oživení skonèily v zárodku. „Nejsou lidi“ - mùžete se
smát nebo zlobit, prostì je to tak.
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V drtivé vìtšinì se na omezeném poètu dobrovolných
spolupracovníkù podepisují nároky na péèi o vlastní
existenèní záležitosti a na pracovní vytížení každého
z nás, které jsou nesrovnatelné s dobami minulými.
Pøispívá i mnohem širší nabídka náplnì volného èasu,
relaxace a zábavy. Pøispívají koneènì i základní charakteristiky našeho hobby: pro radioamatéra je mnohem
pøirozenìjší bavit se u vysílaèe nebo s pájeèkou, než
schùzováním, organizováním a zaøizováním. Navíc
dojíždìt pravidelnì ze vzdálenìjších míst nìkolik hodin
kvùli pouhé spolkové schùzi je docela obì•, kterou ne
každý chce a mùže pøinést.
V tom všem nejsme zvláštní výjimkou oproti
vyspìlým zemím srovnatelné velikosti. Avšak tam, kde
rozlièné tragické události nepøervaly pøirozený
spoleèenský a ekonomický vývoj tak hluboce a na tak
dlouho, jako u nás, jsou lidé obvykle existenènì
ukotvenìjší, dobrovolnou práci pro svou komunitu
(místní èi zájmovou) považují za vìc cti i spoleèenské
prestiže, a tak i mezi radioamatéry se tam najde o nìco
(ne však o mnoho) více tìch, kdo se o svùj volný èas
dokáží podìlit s potøebami klubu èi radioamatérského
spolku. Kéž i u nás by tak tomu bylo co nejdøíve, ale do
té doby i o tomto platí, že èekáme-li od svého spolku
více, musíme do èela volit kolegy s lepšími èasovými
možnostmi, nebo svou prací pøispìt sami.

Takže?
Vra•me se tedy k tomu, co by Èeský radioklub mìl
a mohl dìlat navíc k tomu, co již nabízí. Když slyšíme
námìty nìkterých kolegù, míváme pocit urèitého ustrnutí v dobách døívìjší spoleènosti permanentního
nedostatku. Padají tøeba návrhy, aby nabízel èlenùm
QSL lístky. Rozhlédneme-li se kolem sebe, vidíme, že
lístky nabízí hned celá øada tiskáren, které vlastní kolegové radioamatéøi, že kvalita jejich produkce je taková,
že lístky exportují i do ciziny, a cenu pøitom vzájemná
konkurence udržuje na úrovni, pod niž by ani ÈRK jít
nemohl. Navrhuje se tøeba, aby ÈRK vydával více knížek.
Opìt: rozhlédneme-li se kolem sebe, nabízí radioamatérskou literaturu øada vydavatelství, spolupracují
pøitom se zkušenými autory - radioamatéry, a v zásadì
nemùžeme ukázat na jediný titul, který by bylo ekonomicky možné vydat na malém trhu ÈR, a který by na nìm
chybìl, pøièemž nároènìjší a specifiètìjší publikace lze
dnes velmi snadno objednat z ciziny.
Podobnì je tomu s mnoha jinými položkami v nabídce služeb a materiálu pro radioamatéry, po nichž bývá
voláno: to, co lze na trhu Èeské republiky uplatnit, je již
dávno nabízeno øadou odborných firem, a ÈRK by nebyl
schopen vytvoøit nabídku lepší nebo levnìjší. Jinou vìcí
je, že ekonomika nutí podnikatele prodat produkci co
nejrychleji, zatímco specificky u publikací je žádoucí,
aby základní tituly bylo možno nabízet trvale
a dlouhodobì. Právì zde se ÈRK mùže angažovat a také angažuje - tím, že odkupuje èásti nákladù nìkterých knih a skladuje a nabízí je ètenáøùm i nìkolik let,
což by si ryze podnikatelský subjekt dovolit nemohl.
A to má zpìtnì blahodárný vliv i na bìžnou nabídku
radioamatérských publikací, protože nakladatelé mají
díky vìtšímu nákupu ÈRK rychlý odbyt a mohou døíve
vydat jiný titul. Takovým zpùsobem se ÈRK opravdu
angažovat mùže, vždy ovšem v rozsahu, na jaký ekonomicky staèí.
By• se tedy rùzná diskusní fóra radami, doporuèeními
i sršatými poznámkami pøímo hemží, leckteré jsou po
bližším zamyšlení øešením již dávno vyøešeného a jiné

jsou prakticky neproveditelné pøi daném rozsahu
disponibilních prostøedkù finanèních i lidských. Opìt:
využijme onoho pùl roku, který do sjezdu ÈRK zbývá,
k serioznímu, neemotivnímu a odpovìdnému zvážení,
co bychom od své spoleèné radioamatérské organizace
chtìli více, a co jsme ochotni na to více vynaložit v práci
i penìzích.

Kde to skøípe doopravdy
Stávající rada mùže za dluhy vùèi svým pøedsevzetím
považovat tøi témata.
Prvým je právì odpovìï na otázku, kde se zájemce
o radioamatérství mùže nauèit všechny potøebné radioamatérské dovednosti vèetnì znalosti telegrafie. I když
rada finanènì a lektorsky pøispívá každoroènì na dva
kurzy, z nichž zejména kurz v Otrokovicích je velmi
oblíbený, opravdu systémové øešení zatím nalezeno
nebylo.
Druhým je popularizace radioamatérství a prùnik do
sdìlovacích prostøedkù, zejména celostátních.
V uplynulém období se podaøil jen dvakrát: prvý pøi
úmrtí krále Husseina do TV NOVA, druhý o velikonocích
1999 v ÈRO 1, kde øeditel ÈTÚ Ing. Stádník významnì
ocenil pomoc radioamatérù pøi povodních a konstatoval,
že radioamatérský sdìlovací systém byl jediný, který po
celou dobu neselhal (díky, kolegové!). Nová rada bude
muset zvážit, zda pøi propagaci radioamatérství nevyužít
i služeb agentur „public relations“, které ovšem nejsou
nijak levné.
Tøetí je v oblasti hospodáøské. Èlenské pøíspìvky
dnes tvoøí jen sedminu pøíjmù ÈRK, rada jinými slovy
hospodaøí tak, že èlenové pøímo nebo nepøímo získávají
v èlenských službách a jiných výdajích ve prospìch
radioamatérství pìti- až sedminásobek toho, co sami
platí. Od roku 1990 byly èlenské pøíspìvky ÈRK zvýšeny jen jednou pøi pøíležitosti zavedení èasopisu jako
èlenské služby (a opìt: èasopis stál ve skuteènosti dvojnásobek toho, o kolik se pøíspìvky zvýšily), zatímco
všechny ceny se bìhem onìch deseti let znìkolikanásobily. Rada tedy opravdu umí hledat finanèní zdroje pøesto i v tom má rezervu a tou je schopnost oslovit
velké sponzory. To vyžaduje jistou invenci, jak nìkteré
oblasti existující èinnosti formulovat v podobì ucelených, vìcnì a èasovì vymezených programù, s nimiž
sponzoøi mohou spojit oèekávání spoleèenské prestiže
(reklamy s jakkoli poznatelným dopadem se mezi sedmi
tisíci radioamatéry samozøejmì doèkat nemohou). Této
invence se zatím bohužel nedostává.

CQ OK...
Jak se u nìkolika posledních sjezdù stalo pravidlem,
i ten letošní bude otevøen úèasti všech èlenù, kteøí
budou mít zájmem a pøihlásí se do stanoveného termínu. Pøijïte vy všichni, kdo máte k naší spoleèné
budoucnosti co øíci i co nabídnout. Pøijïte vy všichni,
kdo jste ochotni spoluutváøet naši spoleènou budoucnost zdravým rozumem i pilnou rukou. Bez vás to
nepùjde!
Jan Litomiský, OK1XU
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Klubové zprávy
Holice byly
a budou
Aby se nám nevytrácel hamspirit,
je nìkdy dobré vrátit se ke
koøenùm. O to se snažila v Holicích
´99 výstava „Jak jsme zaèínali“.
Z návštìvnosti i z dokumentárních
snímkù vyplývá, že
expozice,
kde
mohu vlastními silami nìco zkoušet
a tvoøit, dokáže
zaujmout i velmi
mladé zájemce.
A to je také hlavním cílem. Dnes již Obrázek 1
snadno dostupná profesionální
zaøízení nedávají pøíliš nahlédnout
do svých útrob (miniaturizace,
integrace) a nedávají tak vyniknout
pùvabùm obvodového øešení. U již
zmiòované expozice byl opak prav-

dou. Není nad to vlastnoruènì si vìci osahat
(obr. 1), prožít „útrapy“ pøi
navíjení své první cívky
(obr. 2) a s o to vìtší
rozkoší
si
vychutnat
slabounké zvuky ve sluObrázek 2
chátkách krystalového pøijímaèe. Dìkuji toto cestou firmì
Rasel která sponzorovala „specializované pracovištì na
výrobu
krystalových
pøijimaèù“. Vystavovaná
zapojení
prùkopníkù
radioamatérizmu dala
vyniknout základním
principùm používaným
dodnes. Jedinì amatéra, kterému
je koníèek i zdrojem poznání, provokuje jeho zvídavost k vlastním
tvùrèím aktivitám. Velmi èasto
však pøicházejí na ÈRK uchazeèi
o zkoušky na OK, kteøí se domníva-

jí, že si jdou pro
levný mobilní tele fon, jak vyplynulo
z jednoho našeho
r o z h o v o r u
s OK1AGA.
Ale
konec filozofování. Letošní výsta va „Jak jsme zaèínali“ bude mít
podtitul „KOUZLO CÍVEK“. Ti, kteøí
už nìco ubastlili, vìdí, že to není
nadsázka. Tím spíše v dobách, kdy
nebylo tolik možností vypoøádat se
s nedostatky praktického prove dení i dnes tak „ošemetné“
souèástky. Vedlo to mnohdy
k velmi kuriozním konstrukcím,
které pøes svùj pùvodnì technický
úèel nemohou zapøít ani estetické
hledisko. Protože sám nejsem
sbìratel, prosím každého kdo by
chtìl obohatit zapùjèením exponá tu letošní výstavu, aby mi nechal
vzkaz na ÈRK u Jindry, OK1AGA.

11. mezinárodní setkání radioamatérù
„Holice 2000“ - 25.-26. 8. 2000
Pro objednání ubytování a stravování použijte jen pøedtištìnou objednávku.
Ubytování je zajištìno v ATC Hluboký u Holic ve 3 a 4
lùžkových chatkách a 2 lùžkových sudech. Dále je ubytování zajištìno ve studentském domovì ve Vysokém
Mýtì a v okolních motorestech. Ubytování zajiš•uje
poøadatel na základì závazné objednávky. Dle možností
bude pøihlédnuto (u døíve zaslaných objednávek)
k požadovanému druhu ubytování. Objednavatel souhlasí
s tím, že pokud neobsadí svou
objednávkou celou kapacitu
chaty nebo pokoje, umožní ubytování dalšího úèastníka nebo
uhradí sám ubytování za celou
chatu nebo pokoj. Do okénka
zapište poèet objednaných lùžek
pro danou noc.
Ubytování ve vlastních stanech a obytných pøívìsech je
možné jen v prostoru ATC
Hluboký. Kampování pøímo
v areálu setkání je z hygienických dùvodù zakázáno.
Stravování zajiš•uje poøadatel
na základì závazné objednávky.
Do okénka zapište poèet
požadovaných obìdù a veèeøí.
Snídanì se nezajiš•ují, možno je
ale individuelnì dohodnout
v ubytovacím zaøízení. Stravování je možné také v místních
restauracích. Obèerstvení v areálu je zajiš•ováno na více
místech.
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POZOR! Pro rezervaci ubytování požadujeme zálohu
100,- Kè na osobu. Úhrada zálohy je možná složenkou
nebo pøevodním pøíkazem na konto AMK na èíslo úètu
u Èeské spoøitelny Holice 12 00 328 339 / 0800 variab.
symbol 43/CALL nebo 43/volaèka CB. Pokud pøiložíte
k objednávce korespondenèní lístek, bude vám na nìm

Obrázek 3

Obrázek 4

Vystavovány budou jen exponáty
nesoucí v sobì atmosféru let 1920
- 1938.
Mirek Rehák, OK1DII

po uhrazení zálohy ubytování (stravování) potvrzeno.
Pozor - ubytovací kapacita je nedostateèná, objednejte
tedy ubytování vèas, nejpozdìji však do 16. 8. 2000.
Objednávku zašlete poštou, faxem nebo internetem
na níže uvedenou adresu, kde mùžete dostat i další
informace: Radioklub OK1KHL Holice, Nádražní 675,
534 01 Holice, e-mail: arklub@holice.cz, telefon
sekretariát (AMK) 8 - 16 hod, fax 0456 820281, øeditel
(OK1VEY Sveta Majce) 0456 3211, ubytovatelka
pí. Šmejdíøová domù po 17 hodinì 0456 3525.
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Klubové zprávy
Mikrovlnné setkání 2000
J. Vaòourek, OK1DCI, a J. Karel,
OK1VAO.
Již v pátek veèer hovoøil
o provozu EME Z. Samek,
OK1DFC, s ukázkami ze svého CD
s touto problematikou. Zdenìk má
též pøipraveno obdobné CD
s mikrovlnnou
tématikou.
Program pøednášek byl v sobotu
zahájen pøedáním diplomù a cen
za VKV závody Polní den 1999
a I. Subregionální závod 2000.
Pøednášky byly letos vìnovány
pøevážnì pásmu 10 GHz. O transOK1DFC s parabolickou anténou pro pásmo 1296 MHz
vertoru vlastní konstrukce pro toto
Letošní v poøadí již deváté Mikrovlnné
pásmo hovoøil J. Zatoèil, OK1TAY. Velmi
setkání probìhlo ve dnech 14 až 16.
zajímavou pøednášku o mikrovlnných
dubna 2000 na chatì TJ ve
anténách pøednesl
Studnici u Nového Mìsta na
Ing. Koláø, dlouholetý
Moravì. Bohatý program byl
pracovník v tomto
zahájen již v pátek v odpooboru. O posledních
ledních hodinách mìøením
novinkách pøed starparametrù zaøízení a pøizpùtem družice P3D hosobení antén pro mikrovlnná
voøil Ing. M. Kasal,
pásma. O tuto možnost byl
OK2AQK, a pøenáška
letos obrovský zájem. Mìøení
byla doplnìna øadou
zajistili stejnì jako v minuzajímavých snímkù
lých létech velice obìtavì
s pøedstartovních pøíèlenové radioklubu OK1KIR, OK1AIY pøebírá cenu za vítìzství
prav satelitu, kterých
se OK2AQK zúèastv PD99 single všechna pásma

75. výroèí vzniku IARU
18. dubna tohoto roku se na paøížské Sorbonnì uskuteènilo slavnostní zasedání k 75.
výroèí založení IARU. V sále, ve kterém v roce 1925 vznikla Mezinárodní radioamatérské unie, se sešli zástupci radioamatérských organizací ze všech tøí radioamatérských regionù, aby si tuto událost pøipomnìli. Význam organizace zhodnotili
„Chairman of Region 1“ Louis van de Nadort, PA0LOU, a president IARU Larry Price,
W4RA.
V roce 1923 se uskuteèòuje prvé transatlantické spojení a radioamatéøi zaèínají
naplno využívat potenciálu krátkých vln.
Pøichází doba, kdy je nutno tuto èinnost
koordinovat a vytvoøit organizaci, která
by hájila zájmy radioamatérù na mezinárodním poli.
Na rok 1924 plánuje president ARRL
Hiram Percy Maxim, W1AW, obchodní
cestu do Evropy. Vedení ARRL ho
požádalo, aby v Evropì vedl jednání
s radioamatéry.
Informativní schùzky, která byla
svolána na 12. bøezna 1924 do Paøíže, se
úèastnili zástupci Francie, Velké Británie,
Belgie, Švýcarska, Itálie, Španìlska,
Lucemburska, Kanady a USA. Výsledkem
bylo svolání „Mezinárodního amatérského kongresu“ na pøíští rok.
14. dubna 1925 se v Paøíži sešel první
„Radioamatérský kongres“, na kterém
byly mimo jiné diskutovány otázky
založení Mezinárodní radioamatérské
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unie. U zrodu IARU stáli zástupci následujících zemí: Argentiny, Belgie, Brasilie,
Èeskoslovenska, Dánska, Francie,
Holandska, Itálie, Japonska, Jugoslávie,
Kanady, Lucemburska, Nìmecka,
Norska, Nového Foundlandu, Polska,
Portugalska, Rakouska, Rumunska,
Ruska, Siamu, Španìlska, Švédska, Švýcarska, U.S.A. a Uruguaje.
Na druhém zasedání komise, která
pøipravovala vytvoøení IARU, jednomyslnì doporuèila vytvoøení organizace,
jejímž hlavním úkolem bude koordinace
a podpora mezinárodní radioamatérské
komunikace.
Podle „Stanov“, které byly schváleny
17. dubna 1925, se mohl stát èlenem
IARU každý, koho zajímalo rádiové
experimentování. V zemích, ve kterých
bylo minimálnì 25 èlenù, mohly být formovány národní sekce s vlastními
funkcionáøi.

nil. O praktickém využití elektronek
s postupnou vlnou pro mikrovlnná
pásma pøednesl obsáhlou pøednášku Ing. V. Mašek, OK1DAK.
Závìr pøednáškové èásti setkání byl
vìnován provozním otázkám, kde
byly k dispozici informace o provozu „rainscatter“ od K. Tvrdého,
OK1JKT. Potom se rozproudila živá
diskuse k novým všeobecným podmínkám pro VKV závody v OK.
Úèastníci diskuse vyslovili nesouhlas jak se zpùsobem vytvoøení, tak
s obsahem tìchto nových podmínek. OK1VMS pøebírá cenu za vítìzství v PD99 kategorie
Vyslovené názory byly formulovány 1296 MHz single op
do nìkolika bodù
a vzhledem k tomu,
85
úèastníkù.
Pøi
že i když byl pozpøíležitosti setkání byl
ván, se této diskuse
vydán soubor informací
nezúèastnil VKV
na disketì 3,5“, který si
manažér
ÈRK
lze objednat u OK1CA,
OK2ZI, byl povìøen
e-mail: ok1ca@ges.cz.
prezentací tìchto
František Støihavka OK1CA
názorù pøedstavitelùm ÈRK OK1CA.
I po skonèení této
oficiální pøednáškové èásti probíhalo mìøení a diskuse do pozdních
noèních
hodin.
Operátor OK1KIM Zdìnek Samek junior pøeSobotního progra- bírá cenu pro vítìze PD99 v kategorii
mu se zúèastnilo 1296 MHz multi op.
Avšak již v roce 1928 dochází ke
zmìnì a IARU se stává sdružením národních radioamatérských organizací
a sídlem se stává ARRL - American
Radio Relay League. Koncem roku 1928
tvoøilo IARU 14 národních organizací.
Jejich poèet se pak do zaèátku II. Svìtové
války rozšíøil na 33.
V
Èeskoslovensku,
vzhledem
k rùzným postojùm radioamatérù,
vznikají dva spolky: SKEÈ - Sdružení
krátkovlnných
experimentátorù
èeskoslovenských a KVAÈ - Krátkovlnní
amatéøi èeskoslovenští. V té dobì to byla
svìtová zvláštnost - dvì radioamatérské
organizace v jednom státì! Tento stav byl
pøekonán až v roce 1931, kdy vzniká ÈAV
- Èeskoslovenští amatéøi vysílaèi, který
od té doby zastupoval èeskoslovenské
radioamatéry v IARU.
Období po druhé svìtové válce,
hlavnì pak rozdílné zájmy jednotlivých
regionù na konferenci WARC v roce
1947 v Atlantic City, si vynutilo v roce
1950 bìhem konference IARU v Paøíži
ustavení IARU Region 1 - organizace,
která by hájila specifické zájmy radioamatérù Evropy a Afriky. Na této konferenci též bylo rozhodnuto, aby na
budoucích ITU konferencích bylo IARU
zastoupeno alespoò jedním delegátem
z každého ze 3 regionù. Od té doby zástupci „Region 1“ byly na vìtšinì konfe-

rencí ITU v Ženevì. V následujících
letech se pak obdobnì ustavuje „Region
2“ a „Region 3“.
Politické pomìry v Èeskoslovensku
vedou v roce 1950 k zaèlenìní ÈAV do
závodních klubù ROH a následnì k vystoupení z IARU. Ve zdùvodnìní se mimo
jiné praví: „... Tato unie je reakèní imperialistickou organizací. Americké imperialistické kruhy vnutily již pøi zakládání
této organizace v roce 1929 do jejích
stanov, že sídlo IARU se nachází v USA,
a to natrvalo. Vedení IARU je složeno
z 50% amerických vysokých dùstojníkù,
kteøí mají blízko k váleèným monopolùm
a staví ji do tábora váleèných palièù.
SSSR, Polsko, Rumunsko, Bulharsko
a jiné zemì nejsou èleny IARU ze zásadních politických dùvodù, protože IARU se
nedá využít jako OSN. Èlenství v IARU
nepøináší našemu radioamatérskému
hnutí nic pokrokového, naopak se staví
k mírovým snahám ès. amatérù naprosto
odmítavì...“ A tak jsme si museli øadu let
poèkat, až výše uvedené zemì do IARU
vstoupily a pak Ústøední radioklub mohl
obnovit èlenství èeskoslovenské radioamatérské organizace v IARU.
V souèasné dobì IARU sdružuje
radioamatérské organizace z více než 150
zemí s celkem více než 1,5 milionem
èlenù.
Miloš Prostecký, OK1MP
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Klubové zprávy
Pravidla pro volbu delegátù a úèast na
sjezdu ÈRK 2000
Pro sjezd ÈRK 2000 stanovila rada ÈRK tato pravidla:
a) Radiokluby mohou vyslat na sjezd nejvýše jednoho
delegáta na každých i zapoèatých 15 èlenù ÈRK,
starších 18 let, kteøí zaplatili èlenské pøíspìvky na
letošní rok.
b) Delegace klubu hlasuje v nejzávažnìjších
hlasováních (volby, stanovy, pøíspìvky) poètem
hlasù všech øádných èlenù radioklubu starších 18
let.
c) Radioklub pøihlásí svou delegaci (delegáta) jmenovitì v radou urèeném termínu (do 15. záøí)
písemnì na sekretariát ÈRK.
d) Není námitek proti tomu, aby více radioklubù vyslalo spoleènou delegaci (delegáta). Všechny
zúèastnìné kluby však musí být jasnì uvedeny na
pøihlášce a jejich pøedstavitelé být na pøihlášce
spolupodepsáni.
e) Individuální èlenové, kteøí mají zájem o úèast na
sjezdu, se pøihlásí k úèasti písemnì ve stejném termínu na stejnou adresu.
f) Skupina dvou èi více individuálních èlenù mùže
zplnomocnit jednoho delegáta, aby je na sjezdu

Silent key OK1ISF
Z hlubokým zármutkem jsme obdrželi neèekanou
zprávu o úmrtí èlena našeho radioklubu Mgr.
Františka Šotoly, OK1ISF. Fanda skonal náhle dne
29. 3. 2000 ve vìku 55 let. Krátce pøed svojí smrtí
ještì hovoøil se èleny našeho klubu, byl plný plánù
na vylepšení svého i klubového zaøízení.
Zaèínal jako známý „síbíèkáø“. Zaèal se zajímat
o práci na VKV v radioklubu. Již pøed získáním vlastní koncese OK zaèal aktivnì pracovat v našem kolektivu. Jeho nejvìtším koníèkem byla výpoèetní technika. Ta se mu stala i profesí - v zamìstnání se staral
o rozsáhlou poèítaèovou sí•. U nás se podílel se na
vybudování nódu OK0NHD ve Dvoøe Králové nad

zastoupil. Zplnomocnìný delegát uvede na své
pøihlášce jména a znaèky všech èlenù, které je
zmocnìn zastupovat. Pøi prezentaci na sjezdu
pøedloží od všech èlenù, kteøí ho k úèasti
zplnomocnili, èlenské prùkazy ÈRK nebo ovìøenou
plnou moc.
g) Individuální èlenové hlasují každý jedním hlasem,
pøípadnì ještì hlasy svých zmocnitelù.
h) Pøihlásí-li se více delegátù, než èiní kapacita objednaného sálu, urèí další postup výkonný výbor rady
ÈRK. (Losování, zmenšení delegací).
i) Èlenové mladší 18 let, další èlenové, kteøí nebyli
zvoleni do delegací a èlenové nepøihlášení k úèasti
se mohou zúèastnit sjezdu, pokud staèí kapacita
sálu. Se souhlasem pracovního pøedsednictva
mohou i vystoupit, nemohou ovšem hlasovat
a nemohou poèítat s obèerstvením, které bude
objednáno jen pro pøihlášené úèastníky.
Olomouc dne 8. 4. 2000
Ing. Miloš Prostecký, OK1MP

Labem, staral se o jeho chod, ladil software. Vždy,
pokud nìkdo potøeboval radu nebo pomoc, bez
ohledu na svùj volný èas, pøišel ochotnì poradit
a pøípadnì odstranit zdroj závad. Mìl neskuteènì
široké vìdomosti o software i hardware a svoje
znalosti rozdával druhým. Aktivnì pracoval na VKV
v dvoumetrovém pásmu na direktních kanálech i na
pøevadìèích, zejména na OK0C. V poslední dobì
pronikal do tajù a kouzla práce na KV a pøipravoval
se ke zkouškám na zvýšení operátorské tøídy.
Radioklub v nìm ztratil obìtavého èlovìka a kamaráda.
Kdo jste Fandu znali, vìnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku.
Za radioklub Zvièina, OK1KOB, OK1MKD a OK1FXX

QRP setkání Chrudim 2000
Tradièní QRP setkání probìhlo ve dnech 17. a 18. bøezna v domì technických sportù v Chrudimi. Tento již
tradièní termín je dávno zapsán v mysli všech pøíznivcù
QRP provozu. Pøesto, že probíhala pražská burza a
setkání ve Štìtí, sešlo se celkem 107 úèastníkù, pro
které bylo na obèerstvení pøipraveno deset kilogramù
párkù s hoøèicí a køenem, 120 lahví dvanáctky
Gambrinus, Cola, rum a samozøejmì pøátelské
prostøedí. V sále bylo možné si pøeèíst výsledky OK QRP
závodu 2000, porovnat výsledky prvních tøí v obou kategoriích za všech patnáct roèníkù, ale i se inspirovat na
fotografiích z QRP aktivit a zaøízení, kterými byl vyzdoben sál.
Již v pátek veèer se sjeli nìkteøí skalní QRPisté pøedevším ze Zlína, Brna, Sázavy a mužští pøíslušníci rodiny
Šádkových OK2BND z Hranic. Spoleènì se èleny
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radioklubu Chrudim, kteøí zajiš•ovali obèerstvení (tentokrát bez tradièního guláše), strávili veèer v neformální
pøátelské atmosféøe. Zdenìk, OK1DZD, pøivezl sebou
rozpracovaný transceiver MALTA pro pásmo 7 MHz,
který po pøipojení k anténì, která byla pro tyto úèely
natažena do pøednáškového sálu, se tìšil velké
pozornosti.
Zahájení probìhlo v sobotu 18. bøezna v devìt hodin.
Po vyhodnocení závodu OK-QRP 2000 následovala
technická pøednáška Pavla, OK1DNZ, o duplexerech pro
pásmo 144 a 432 MHz s tradiènì vysokou úrovní.
Pøednáška se tìšila velkému zájmu také proto, že Pavel
pøivezl i funkèní vzorek. Vzhledem k pozdnímu vyjití OK
QRP INFO neprobìhl sálový minicontest. Josef,
OK1DEC, pøivezl s sebou na ukázku své osvìdèené konstrukce vycházející z Datla. Transceiver pro deset

Výzva Rady ÈRK
ke sjezdu
V øíjnu 2000 probìhne sjezd ÈRK, který završí jedno
úspìšné období, ve kterém se èlenská základna dále
rozšíøila a stabilizovala. ÈRK spravuje znaèný majetek
a zabezpeèuje rozsáhlou èinnost - sportovní, spoleèenskou, klubovou aj. Mezi sjezdy øídí veškerou èinnost
Rada ÈRK, která je podle stanov patnáctièlenná.
Stávající rada se obrací na všechny èleny ÈRK
s výzvou, aby se pøihlásili vážní zájemci o práci
v orgánech ÈRK, zejména v radì a revizní komisi, kteøí
by mìli zájem pracovat v pøíštím volebním období. Je
však nutné zdùraznit, že práce v tìchto orgánech ÈRK je
znaènì èasovì nároèná a vyžaduje navíc aktivní úèast
pøi øešení problémù, které vlastní èinnost ÈRK pøináší.
Kandidát musí být schopen najít si pro tuto èinnost
volný èas, což mu musí umožòovat jeho pracovní
zatížení i porozumìní rodinného zázemí. Tyto aspekty
nelze podceòovat, protože se èasem kumulují a vedou
èasto k pøedèasnému odstoupení z rady se všemi s tím
spojenými komplikacemi.
Ti z vás, kteøí jste však vnitønì pøesvìdèeni, že se
mùžete a chcete plnì vìnovat práci v radì nebo revizní
komisi, pøihlašte se na sekretariátu ÈRK, a to buï
prostøednictvím radioklubù nebo osobnì.
Každému z vás, kteøí budete kandidovat, bude
dána možnost sdìlit nìco o sobì a svých pøedstavách o své práci èi o èinnosti ÈRK jako celku
v klubovém èasopise Radioamatér. Tím se
usnadní rozhodování delegátù sjezdu pøi volbì
nových èlenù orgánù ÈRK. Pøíspìvek by mìl být
dlouhý max. 20 øádkù strojopisu a musí být
odeslán redakci èasopisu do 30. èervna.
Je samozøejmì možné navrhnout kandidáty pøímo
bìhem Sjezdového jednání s tím, že tito kandidáti se
pøedstaví osobnì bìhem sjezdu podle platného jednacího øádu.
Všem kandidátùm a tìm, kteøí budou zvoleni na sjezdu ÈRK, pøeje stávající Rada mnoho úspìchù a pohody
pøi øízení Èeského radioklubu v následujícím volebním
období!
Ing. Jaromír Voleš, OK1VJV

pásem, pøijímaè, ATU a další transceiver, po jejichž vystavení na stùl byl okamžitì obklopen øadou návštìvníkù
setkání.
Poté probìhla burza a následovaly neformální besedy
v kuloárech. Jarek, OK2PRF, pøedvádìl již tradiènì svùj
QRP transceiver, „udtajnovaè“ hovorù a mùstky na nastavení antén. Zdenìk, OK1DZD, popisoval své
zkušenosti a úpravy, které provádìl na transceiveru
MALTA.
Po obìdì se úèastníci pomalu rozcházeli, ale vlastní
setkání skonèilo až po patnácté hodinì, kdy skonèily
besedy jednotlivých úèastníkù.
V roce 2001 by setkání mìlo probìhnout v tradièním
termínu ve tøetím týdnu bøezna, ve dnech 16. a 17., týden
pøed WPX contestem. Tentokrát to bude již šestnácté
setkání a poøadatelé pøipravují sálový minicontest na 3,5
MHz a technickou soutìž o malý transceiver.
Karel Bìhounek, OK1AIJ, a další èlenové radioklubu OK1KCR

7

Zaèínajícím
Pøevádìèový provoz
Velká èást kmitoètového spektra v pásmu 144 a 430
MHz je pøidìlena pozemním pøevádìèùm (anglicky
repeater, èti ripítr). Existují ještì kosmické pøevádìèe
umožòující radioamatérský provoz, ale o tìch budeme
hovoøit v jiné kapitole. Pøevádìèe jsou zøizovány
a v provozuschopném stavu udržovány radioamatéry
k radosti a potìšení radioamatérù. Provoz sítì FM
pøevádìèù koordinuje samostatná pracovní skupina pro
FM VKV pøevádìèe, jejímž „kmitoètovým koordinátorem“ je OK1VUM, Ing. Miloslav Hakr. Na provoz
pøevádìèe musí být vydáno povolení od ÈTÚ a provozo vat jej mùže jak právnická, tak i fyzická osoba. Protože
se na provoz vztahují všechny podmínky povolování
a provozování radioamatérské stanice, je tato služba
pøístupná všem oprávnìným osobám (ve smyslu
povolovacích podmínek). Za provoz pøevádìèe odpovídá
vedoucí operátor. Každý pøevádìè má pøidìlen volací
znak a první tøi znaky volací znaèky jsou OK0. Další
znaky tvoøí jedno až tøi písmena. Náklady na provoz si
radioamatéøi hradí sami, nebo je získávají z rùzných
sponzorských zdrojù. Provoz sítì FM pøevádìèù pod poruje finanènì i Èeský Radioklub a ze svého rozpoètu
každý rok pøevádí urèité prostøedky na provoz a údržbu
pøevádìèù. Dle svých možností také pøispívá na tech nické vybavení a jeho modernizaci.
Doby, kdy pøevážná èást zaèínajících operátorù navazovala svá první spojení v pásmu 80 nebo 160m jsou
minulostí. V dnešní dobì se tento køest vykonává na
VKV pøevádìèích. Není to jen naše specialita. Výchova
nových operátorù se kvalitativnì posunula do jiných
oblastí. Zvládnout pøíjem telegrafních znaèek
(„morzeovky“) byl ještì v nedávné dobì první krok k
získání radioamatérského povolení. Bylo také
skuteèností, že mnoho telegrafistù vycvièili sami radioamatéøi v kurzech pro brance, další dodala armáda a jiné
složky. Z tìch pak vznikaly šiky provozních operátorù
kolektivních stanic („pøedrevoluèní“ oznaèení pro
radiokluby), èekatelù na povolení, pracujících pøevážnì
na KV pásmech. O provoz na VKV se ponejvíce zajímali
radioamatéøi technici, konstruktéøi, kteøí k pokusnému
provozování stanice na VKV nepotøebovali prokazovat,
že umí pøijímat morzeovu abecedu. Uvolnìní provozu na
CB pásmu umožnilo mnoha zájemcùm pomìrnì snadný
pøístup k vysílání jako takovému. A odtud je již malý
krok k radioamatérskému vysílání. Kde jinde, než na
VKV. A na pøevádìèích. Zde jsou zaèátky radioamatéravysílaèe dneška.
Každý si vybírá z nabízené palety možností radioamatérského provozu to, co ho zajímá, co ho uspokojí a
naè má znalosti a podmínky. Tak je potøebné pohlížet na
operátory dávající pøednost vysílání na VKV, na
pøevádìèích zvláš•. Jeden má obrovskou radost, že se
dovolal na expedici do Talaringa Patan, jiný navázal
spojení, pohovoøil a seznámil se s novým pøítelem ze
sousedního okresu, vzdáleného nìkolik desítek km.
Spojení se uskuteènilo pøes FM pøevádìè. V tom je kou zlo hobby. Pùsobit radost jiným, pøinášet radost sobì.
Bohužel mezi radioamatéry existuje øada averzí
k provozu pøevádìèù. Provoz pøes pøevádìèe se tak
stává zdrojem invektiv, urážek atd. Jejich vznik èasto
zapøíèiòuje bezohlednost, nekázeò, neznalost a nedo držování zásad provozu, nevhodné chování
a vyjadøování. Velký podíl má úmyslné rušení
a zneužívání pøevádìèù pro osobní prospìch. Bohužel
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tyto manýry se rozmáhají i v provozu na KV a je lhostejné, kde mají svùj pùvod.
Sí• pøevádìèù lze použít pro tísòové volání. S touto
možností byla sí• FM pøevádìèù budována. Mìjte
prosím tuto alternativu vždy na zøeteli a vlastní provoz
tomuto pøizpùsobte.
Pøevádìèe pracují druhem provozu F3, frekvenèní
modulací, krátce FM. Umís•ují se obvykle na kopcích,
aby pokryly signálem požadované území. K provozu se
používají malé výkony (øádovì W a ménì). Hojnì se
využívají i pøi mobilním provozu, tedy k vysílání za
pohybu. V naší republice je vybudována sí• základních
pøevádìèù v pásmu 144 MHz.
Vzhledem k vyèerpání kmitoètového pøídìlu v pásmu
144 MHz se pro další rozšiøování sítì využívá kmitoètù
v pásmu 430 MHz. Zvláštními druhy pøevádìèù jsou
pøevádìèe pro digitální druhy provozu. Nazývají se
„nódy“.
FM pøevádìè tvoøí pøijímaè a vysílaè, z nichž každý je
naladìn na pøedem stanovený kmitoèet, který se nemìní.
Každý používá samostatnou anténu. Polarizace antén je
vertikální. Anténní systémy musí èasto splòovat rùzné
požadavky, napø. potlaèení vyzaøování do urèitého
smìru a podobnì. Do popøedí vystupují problémy
s ochranou antén proti povìtrnostním vlivùm, vìtru,
námraze, korozi, statickým výbojùm. Dùležitý je pøístup
na kótu v každé roèní období a tím možnost údržby
a operativní odstraòování závad.
Na vstupu pøijímaèe pøevádìèe je použit úèinný filtr
k potlaèení rušení od vlastního vysílaèe, tzv. duplexer.
Pøevádìè pracuje v režimu tzv. plném duplexu (souèasnì pøijímá a vysílá). V pásmu 2m je odstup kmitoètù
vysílaèe a pøijímaèe stanoven na 600 kHz. Rozestup
kanálù (rastr) je 25 nebo 12,5 kHz. Výkon vysílaèe základní sítì je 10 W (jednopísmené volací znaky). Pro
doplòkovou sí• (místní pøevádìèe) je použit výkon 2 W
(dvou nebo tøípísmenné znaky). Doplòkovou sí• tvoøí
pøevádìèe pracující v pásmu 70cm (440 MHz). Tabulka
s kmitoèty pøevádìèových kanálù a seznamem
pøevádìèù v pásmu 2m a 70cm je otištìna
v Radioamatéru è. 2/2000.
Pøijímaè pøevádìèe je trvale v provozu. Podle typu
konstrukce se vysílaè zapne (aktivuje) buï tónem
1750 Hz nebo pouze nosnou vlnou. Je-li pøijímaè nìko-

lik sekund bez signálu, automatika vysílaè vypne.
Pøevádìè se po aktivaci pøedstaví svojí volací znaèkou
buï telegraficky (druhem provozu F2), nebo mluveným
slovem. Pøitom mùže pøedat další informace o provozu
pøevádìèe. Nìkteré pøevádìèe mají pøedem aktivovaný
èasový spínaè, umožòující ukonèení relace v nastaveném èase. Zabrání se tak hodinovým monologùm
zvláš• upovídaných jedincù a tím obsazení pøevádìèe
a znemožnìní dialogu, popøípadì (a to je èastìjší)
možnosti využití pro operátory, kteøí pøevádìè v danou
dobu potøebují. V provozu se nyní zaèíná uplatòovat
techniky CTCSS a DTMF, které snižují možnosti rušení
a zvyšují komfort provozu, nemají však vliv na zpùsob
vedení provozu pøes pøevádìè. Nìkteré pøevádìèe mají
pro potøebu uživatelù aktivovanou hlasovou schránku,
ve které mùžete uložit krátkou zprávu urèité stanici. Další
vymožeností je napøíklad „snímání“ aktuálního poèasí
a ukládání do hlasové schránky - na požádání je pak
zpráva vyslána.

Okolí pøevádìèe

Zásady pøevádìèového provozu.
Na pøevádìèích pracuje pomìrnì velké množství stanic.
Obsah komunikace bývá rùznorodý. Postupem èasu
byly vypracovány zásady pro vedení provozu pøes
pøevádìèe. Je v zájmu všech operátorù dodržovat tato
doporuèení.
1. Pøevádìèe na území ÈR jsou souèástí nouzového
volání a jako takové musí být vždy pøipraveny jej
zprostøedkovat. Proto je nutné dodržovat provozní kázeò
a amatérskou spolupráci.
2. Pøevádìèe nejsou urèeny k DX provozu na VKV, ale
každý pøevádìè je urèen k signálovému pokrytí urèité
oblasti, ale zato v plné míøe.
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3. Relace zkra•te na nezbytnou dobu, obzvláš• v dobì
silného provozu a na exponovaných pøevádìèích.
4. Pro místní provoz používejte zásadnì simplexních
kanálù a místních pøevádìèù. Zbyteènì pøevádìè neaktivujte.
5. Po aktivaci pøevádìèe dejte ihned svoji znaèku.
6. Vlastní relaci zaènìte až po odeznìní akustického
návìští pøevádìèe (pípnutí). Pøed tímto návìštím vstupují pouze stanice s nouzovým voláním a nové stanice.
7. Vstup mezi dvì korespondující stanice se provede
slovem „break“ (vyslov brejk) a svojí volací znaèkou. Pøi
nouzovém volání použij slovo „break“ 3x a svoji
volaèku.
8. Stanicím s nouzovým voláním nebo novým stanicím
udìlte bezprostøednì slovo.

9. Nepoužívejte vlastní „píp“ (napø. koncové K nebo
krátký tón na konci releace a pod.).
10. Kvalita signálu se hodnotí jediným údajem Q1 až
Q5. Shoduje se s hodnotovou stupnicí èitelnosti systému RST.
STUPNICE Q:
Q1 zcela neèitelné
Q2 obèas èitelné
Q3 obtížnì èitelné
Q4 èitelné
Q5 dokonale èitelné
Je tøeba si uvìdomit, že posloucháte signál
pøevádìèe a nikoli signál protistanice, se kterou korespondujete. Zaøízení používaná pro lokální komunikaci, a
to jak pro pøevádìèový provoz- tak pro direktní (pøímé)

Jak se stát posluchaèem
aneb VENI, VIDI, VICI
Poznámka pro zkušené amatéry - tento èlánek je psán pøedevším pro
zaèínající radioamatéry, kteøí zde naleznou informace, které jsou
užiteèné pro nì, ale asi moc ne pro Vás.
Dobrý den, dovolte abych se nejprve
pøedstavil. Jmenuji se Václav Henzl, je
mi 16 let, jsem SWL OK1-35241 a již je
to 1 a 1 roku co jsem také držitelem koncese OK1CNN. V následujícím èlánku se
mùžete doèíst, jak jsem kdysi zaèínal
jako posluchaè, a tøeba Vám to i v nìèem
pomùže.
Tak tedy jednoho krásného srpnového
dne jsem se spoleènì s maminkou vydal
na dovolenou na meteorologickou stanici Svratouch, která se nachází na Èeskomoravské vrchovinì. Tenkrát mi bylo 14
let a byl jsem takový ten typický zvìdavý
kluk, který se zajímá o všechno, co svítí a
pípá (mj. ještì poøád takový jsem). A pøi
této pøíležitosti jsem se náhodou
seznámil s jedním z pozorovatelù na MS,
který již v té dobì radioamatérem byl. Byl
to Milan Gregor, OK2UAF, který mi
ukázal „tu pravou cestu“. Byl jsem z toho
fascinován, ale pøesto mi jakýsi stud
nedovolil øíci „já se chci stát radioamatérem“ (dnes už vím, že to byla chyba
- ne nadarmo se øíká „lína pusa - holé
neštìstí“). A tak po pøíjezdu do Prahy, po
zaèátku školního roku 1998/99, byla
maminka „donucena“ zavolat na MS
a zeptat se Milana, jak se mohu stát
radioamatérem. Milan vzkázal telefonní
èíslo na sekretariát ÈRK. Neváhal jsem
a ihned jsem tam zavolal. Ve sluchátku
se ozvalo vìtšinì radioamatérùm známé:
„Èeský radioklub Praha, Günther, dobrý
den“. Tak jsem dosud ještì neznámé
osobì na druhé stranì telefonního spojení vysvìtlil, že se chci stát radioamatérem a zároveò jsem se zeptal, co to
obnáší. Naèež mi neznámý muž vysvìtlil,
co je to „radioamatéøina“, že jejím základem je posluchaèská èinnost a co to
bude obnášet. Domluvili jsme se na
schùzce, která se konala pøímo na sekre-
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tariátu ÈRK, kde jsem se mìl dozvìdìt
více. Tak jsem tedy dorazil na urèené
místo a tam na mne již èekal usmìvavý
pán, tajemník ÈRK, Jindra Günther,
OK1AGA. Bavili jsme se spolu asi
2 hodiny a za tuto dobu jsem staèil
absorbovat pár informací potøebných pro
zaèátek.
Pøi pøíští návštìvì ÈRK jsem zaplatil
èlenský pøíspìvek 100,- Kè, který mi
umožòoval využívat QSL služby po celý
rok 1999 a odebírat èlenský èasopis.
Také mi bylo pøidìleno to pro mne magické a krásné RP èíslo OK1-35241.
Teprve tím zaèal mùj radioamatérský
život.
Jindra byl tak moc laskav, že mi vìnoval èas. Absolvoval jsem u nìj ještì asi
15 lekcí, které mne navedly na rùzné
odvìtví „radioamatéøiny“, poèínaje
provozem až po elektroniku. Prošel jsem
obdobím, kdy radioamatér - zaèáteèník
musí pracovat sám na sobì. Nemùže
oèekávat, že mu nìkdo nalije vìdomosti
do hlavy. Pokud se uèí „radioamatéøinu“
s odporem nebo protože MUSÍ, pak je
lepší, když toho radìji nechá. Je zcela
nìco jiného, když vás to baví a pracujete
na sobì tak intenzivnì, že si odpíráte
i televizi (já prakticky už ani nevím, co to
je) a vìnujete vstøebávání informací
veškerý volný èas.
Sehnal jsem si tedy pøijímaè a zaèal
jsem poslouchat. První 3 mìsíce jsem
vìnoval pøedevším pásmu 80m, které je
pro zaèáteèníky, troufl bych si øíci,
nejlepší. Stanièní deník jsem si vedl
papírový (dnes bych již do papírového
bloku nezaèínal psát, protože v øadì vìcí
je deník v poèítaèi mnohem lepší)
a prvních 300 QSL lístkù jsem vypisoval
ruènì. Pozdìji jsem pøešel k tisku QSL
lístkù pøes databázový program. A co

spojení, používají pomìrnì malý výkon. Ruèní pøenosné
stanice podle konstrukce mají výkon do 5 W, protože
limitujícím faktorem jsou omezené zdroje napájení.
Nazývají se „hand-held“ (držet v ruce), èasto se používá
výraz „ruèka“. S vhodnou anténou ve vhodném prostøedí
je možno i s tak malým výkonem komunikovat na
vzdálenosti 50 km i více. U pøenosných stanic se
používá krátké antény, která je souèástí stanice (vìtšinou
je odnímatelná), zvané slangovì pendrek, gumák a pod.
Je tvoøena ohebnou konstrukcí vlastního vyzaøovacího
systému. Tato konstrukce je velmi vhodná i pro použití
pøi mobilním provozu, nebo• umožòuje pøipojení
i jiných, výkonnìjších anténních systémù.

jsem mìl za anténu? Nepatøím mezi ty, co
nemohou na støechu, ale protože jsem
nebyl tak moc zruèný, udìlal jsem si
takzvanou „klíèovou anténu“. Jedná se
o drát libovolné délky z libovolného
materiálu (v mém pøípadì dvojlinka cca.
15 metrù dlouhá), na jehož konec se
zavìsí klíè nebo jakýkoliv pøedmìt, který
by dobøe posloužil jako závaží. Takováto
anténa není sice optimální, ale má tu
výhodu, že kdykoliv se rozhodnete
poslouchat anténu spustíte z okna a po
ukonèení práce ji staèí jen vytáhnout. Je
to velmi jednoduché a nikomu to nevadí.
Mohu Vás, ujistit že pro zaèátky toto
bohatì staèí. Má anténa byla zavìšena
v tìsné blízkosti hromosvodu a pøesto
jsem na ni za 3 roku „odposlouchal“
kolem 100 zemí DXCC! Tak jsem tedy
poslouchal, také jsem se úèastnil
nejrùznìjších závodù a pøirozenì jsem
tiskl QSL lístky. Mým nejvìtším
úspìchem bylo vítìzství OK-Maratonu
1998 a to v kategorii do 18 let. Pro informaci zde také uvádím, jak se to má
s posíláním a pøíjímáním QSL lístkù
hlavnì ze svìta. Dle mých statistik mi
doposud odpovìdìlo na mùj QSL lístek
72% HAMù. První QSL lístky pøišly již
po 8 mìsících.
O prázdninách roku 1998 jsem se
spoleènì se svým kamarádem Davidem
Kubálkem,
OK1-35306
(pozdìji
OK1TDU), zúèastnil kurzu rádiových
operátorù v Otrokovicích, kde jsem po
týdnu tvrdé døiny úspìšnì absolvoval
zkoušky na tøídu C. Všem ètenáøùm
tohoto èlánku chci tento kurz vøele
doporuèit a jeho poøadatelùm mnohokrát
podìkovat za velmi užiteènou a mnohdy
„nevdìènou“ práci. Pøi zkoušce jsem
musel prokázat znalosti zkratek, prefixù,
pøedpisù, techniky a na tøídu C znalost
telegrafní abecedy tempem 40 zn./min.
Od té doby jsem držitelem znaèky
OK1CNN, kterou jsem si sám vybral.
Protože nejsem výdìleènì èinný,
nemohu si dovolit koupit vlastní transceiver, a tak vysílám vìtšinou na
„portablu“ (mimo své trvalé QTH -

Pokraèování pøíštì
Radek Zouhar, OK2ON

bydlištì). Vysílal jsem již ze Svratouchu
jako OK1CNN/P, pod závodní znaèkou
jako OL5Z a pod klubovní stanicí
OK1OFL. Také jsem byl poctìn odjet si
jeden závod pod Holickou OL5T. Všem
výše uvedeným chci podìkovat a tìším
se na další spolupráci. Vìøím, že mi
umožní i nadále být tak trochu aktivním
radioamatérem.
Také jsem zabrousil do sfér
rychlotelegrafie, která mì nesmírnì nadchla a baví. Je to ovšem èasovì velmi
nároèné odvìtví „radioamatéøiny“
a vyžaduje tvrdý trénink.
Od prvního odposlechnutého spojení
jsem již prošel dlouhou cestou získávání
operátorské zruènosti. V souèasné dobì
se velmi vìnuji provozu Packet Radio stal jsem se „cosysopem“ nódu
OK0NCC. Moc mne to baví a to je potøeba pro dobré výsledky. Všechna odvìtví
radioamatérství jsou krásná. Nelze mluvit
o tom, že nìkteré z nich je lepší nebo
naopak horší. Pouze je jich hodnì
a zaèáteèník ani pokroèilý nemùže stíhat
všechny najednou jak z dùvodù
èasových, tak i z dùvodù finanèních.
Pøedstava toho, že mám celý život pøed
sebou, mne nechává klidným. Nenutím
se do posloucháni ani do vysílání ani do
èehokoliv. Prostì dìlám momentálnì to,
co mne s vervou baví a na co mám
náladu a možnosti. Pøedstavte si, že
v mládí se snažíte dìlat všechno a ve
stáøí již nebudete mít co dìlat - hrùzná
pøedstava, že?
Všem zaèínajícím chci popøát hodnì
zdaru, výdrže a tréninku. Musíte pøekonat
nejhorší zaèátky a pak, pokud jste
k „radioamatéøinì“ pøedurèeni, to jde
samo.
P.S.: Na veškeré vaše dotazy týkající
se radioamatérského koníèku velmi rád
odpovím! Má adresa je: Václav Henzl,
Machuldova 594/6, Praha 4 - Kamýk,
142 00 nebo via PR pište na
OK1CNN@OK0PPL.
Vašek Henzl, OK1-35241, OK1CNN
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Zaèínajícím
Soutìž dìtí a mládeže v radioelektronice
Sluneèná sobota 8. dubna lákala každého k jarnímu výletu, avšak nìkolik desítek dìtí z celé jižní
Moravy ji vymìnilo za možnost pomìøit dovednosti a zkušenosti na oblastní soutìži dìtí a mládeže
v radioelektronice. Jako každoroènì probìhla tato soutìž v Centru volného èasu Lužánky, které má
v poøádání takových soutìží dlouhou tradici. Celkem se tedy sjelo z Bystøice nad Pernštejnem,
Vyškova, Prostìjova, Rajhradu, Bøeclavi a Mikulova do Brna pøesnì 44 soutìžících rozdìlených do
3 kategorií takto: kat. Ž1 (rok narození 88 a pozdìji) - 12 soutìžících, kat. Ž2 (85 až 87) - 17
soutìžících a kat. M (82 až 84) - 15 soutìžících.
Soutìž se skládala ze tøí disciplín. První byl teoretický
test. Soutìžící odpovídal na 20 otázek formou a,b,c,
pøièemž každá kategorie mìla otázky odpovídající vìku
soutìžících. Na základì výsledkù z tohoto testu porota
vybrala 10 nejlepších, kteøí postoupili do další disciplíny, a tou byla stavba soutìžního výrobku. Letos se
porota rozhodla udìlat výjimku a povolila postup všem
z kat. Ž1, protože mìla k dispozici dostateèný poèet
stavebnic. Pro nejmladší žáky to tak byla jistì cenná
zkušenost a hlavnì nebylo „poražených“.
Každý dostal balíèek souèástek, plošný spoj s návodem
a 120 minut èasu k tomu, aby dokázal zaøízení postavit a
uvést do chodu. Jednotlivé výrobky byly:
Ž1 - èasový spínaè (klasické zapojení se dvìma tranzistory a kondenzátorem), autor Robert Kotzian
Ž2 - detektor GSM telefonù (klasický diodový detektor s
pøedpìtím pøipojený na monostabilní obvod z 555),
autor Ondøej Pavelka
M - dvoustavový indikátor napìtí baterie v automobilu
(4 tranzistory, 2 žárovky - indikace podpìtí a pøepìtí),
autor Michal Petøíèek
Mezitím odborná porota hodnotila výrobek, který si
soutìžící pøivezl z domu (tøetí disciplína). Ke každému
výrobku musela být dokumentace, na které se velmi
pøísnì hodnotilo, zda a jak obsahovala všechny pøedepsané náležitosti (schéma, mìøící protokol, nákres desky s plošnými spoji, seznam souèástek a pod.). I letos
se našli tací vykukové, kteøí okopírovali èlánek z ARadia
nebo pøiložili pouze firemní dokumentaci ze stavebnice

Èestmír Mílek - kat. Ž2 pøi stavbì detektoru GSM telefonù

Soutìžící kategorie M pøi teoretickém testu

výrobku. To ovšem bylo hodnoceno velmi nízko. Úroveò
domácích výrobkù byla široká, od profesionálního
vzhledu od soutìžících ze støedních odborných škol až
po holý nezakrytovaný plošný spoj s bimbajícími se
drátky. Mezi výrobky byly digitální hodiny, aktivní subwoofer, spousta malých VKV vysílaèù - „štìnic“, zdrojù.
Právì u výrobkù majících nìco spoleèného se sí•ovým
napájením porota velmi pøísnì zkoumala, zda vyhovují
všem platným normám. Bohužel ani jeden takový
výrobek neprošel bez ztráty bodu. Je ale pravdou, že se
kvalita tìchto sí•ových výrobkù od posledního roèníku
zlepšila.
Po dokonèení hodnocení domácích výrobkù dostala
porota k otestování výrobky, které soutìžící právì
dokonèili.

Èást odborné poroty pøi nelehkém hodnocení domácích výrobkù

Super OK-CW Award
Vydavatel: Klub pøátel telegrafie - OK / TFC
Podmínky pro získání tohoto diplomu úèastí v závodì KVPA
Klub TFC vydává tento diplom za podobných podmínek, jako diplom OK-CW:
1 - Diplom se vydá za minimálnì 100 QSO se 100 rùznými OK/OL stanicemi na 80m
v prùbìhu a) jednoho roèníku KVPA, b) jednoho kalendáøního roku.
2 - Diplom se vydává za.... TATO TØÍDA POUZE ZA VLASTNICTVÍ QSL
3 - Diplom se vydá za minimálnì 100 QSO se 100 rùznými OK/OL stanicemi, bìhem
jednoho roku/roèníku KVPA, ale získaných za provoz s QRP zaøízením na stranì
žadatele (max.10 W pøíkon nebo 5 W výkon), a to s oznaèením QRP.
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Honza Šimonek - kat. Ž1(nejmladší) pøi stavbì èasového spínaèe

Brnìnskou tradicí je, že na stavbu tìchto výrobkù
používáme univerzální plošný spoj. Na nìm je nejlépe
vidìt, jak mají všichni zvládnutou techniku pájení, jak
dokáží umístit esteticky a hlavnì kolmo souèástky a jak
si dokáží dopøedu rozvrhnout jejich rozmístìní.
Po prostém seètení bodù ze všech soutìžních disciplín se rozhodlo o poøadí a první 3 v každé kategorii
dostali vìcné ceny, které souvisí s elektronikou. Loni to
byly napø. starší modely poèítaèù a jemné náøadí, letos
to byly nabíjeèky baterií, kvalitní precizní náøadí, stavebnice a elektronické souèástky - vše od sponzorské firmy
GES ELECTRONICS. Tímto také spolu s dìtmi a poøadateli dìkuji vedoucímu brnìnské poboèky firmy, panu
Ing. J. Kunátovi.
První 2 v každé kategorii postoupili do nejvyšší
soutìže - Mistrovství ÈR dìtí a mládeže v radioelektronice, která se bude konat 26. a 27. kvìtna tohoto roku
v Brnì. Podrobné výsledkové listiny, soutìžní testy,
fotografie a výrobky lze najít na Internetu
http://tekura.estela.cz.
Výsledky:
Ž1 - 1. Jiøí Augustin, Bystøice nad Pernštejnem,
2. Jaroslav Faltýnek, Prostìjov, 3. Pavel Kachyòa,
Bystøice nad Pernštejnem
Ž2 - 1. Adam Vašíèek, Brno, 2. Ivo Strašil, Brno,
3. Jaroslav Hrdina, Brno
M - 1. Jan Macháèek, Bystøice nad Pernštejnem,
2. Radek Katolický, Brno, 3. Petr Zemánek, Mikulov
Ondøej Pavelka

Jan Karásek - kat. M pøi stavbì tøístavového indikátoru napìtí

Roèník KVPA zaèíná vždy èervencem a konèí èervnem následujícího roku. (napø.:
7.1999 - 6.2000)
Pokud se rozhodnete získat diplom touto cestou (úèast v KVPA), pak je nutno
poslat vyhodnocovateli KVPA každý mìsíc deník ze závodu. Po získáni potøebného
poètu QSO pak žádost o diplom smìrujte na vyhodnocovatele závodu KVPA. Žádost
musí obsahovat pøehled QSO, seøazený abecednì podle OK/OL znaèek. Ceny
diplomù jsou od 1. 1. 1998 60,- Kè, pro èleny TFC jsou ceny za diplom polovièní.
Žádosti o diplom posílejte na adresu diplomového manažera TFC klubu pøes
OK1HCG, Køenek Karel, Nevanova 1035/20, 163 00 Praha 6.
Karel Køenek, OK1HCG
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Zaèínajícím
Šíøení VKV (doopravdy)
V prvním èísle tohoto èasopisu jsme na str. 8 mezi informacemi zaèínajícím nalezli pasáž s názvem
„Šíøení elektromagnetických vln v pásmu VKV“. Text mne velmi zaujal - pøedevším z toho dùvodu,
že aè struèný a krátký, obsahuje øadu nepøesností (již léta se periodicky šíøících ze mnì dosud
neznámého zdroje). Nerealistické pøedstavy o mechanismech šíøení vln nadto znesnadòují efektivní využití mìnících se parametrù atmosféry ke spojení. Zejména vzhledem k urèení textu (zaèínajícím) mi pøišlo ètenáøù líto a pokusím se proto uvést nìkterá tvrzení na pravou míru a úèelnì
doplnit.
Úvodem se sluší poznamenat, že hranice na kmitoètu 30
MHz mezi vlnami krátkými (dekametrovými, neboli KV,
HF) a velmi krátkými (metrovými, VKV, VHF) je patrnì
nejmarkantnìjší a souèasnì nejpohyblivìjší hranicí mezi
jednotlivými rozsahy vùbec. Zatímco se nyní (v maximu
sluneèního cyklu) dennì šíøí kmitoèty okolo 50 MHz
ještì jako KV, v minimu cyklu se mohou pouze jako VKV
šíøit již kmitoèty nad 20 MHz. Dále používáme mimo
zkratek UKV (decimetrové vlny, UHF) nad 300 MHz
a SHF (vlny centimetrové nad 3 GHz) ještì oznaèení EHF
(pro vlny milimetrové nad 30 GHz).
Dále k vektorùm a polarizaci. Energie elektromagnetické vlny se sice šíøí ve smìru vektoru, ale pojmenovaného jako Poyntingùv (P). Pøedstavuje intenzitu pole
(v jednotkách Watt na metr ètvereèní). Ten není pøi šíøení
ve volném prostoru rovnobìžný s žádnou další složkou,
ale je kolmý na další dva vektory (E a H, jednotkami jsou
V/m a A/m), reprezentující intenzitu a smìr siloèar elektrického a magnetického pole. Pøesnìji øeèeno - je jejich
vektorovým souèinem. Vektory zde tedy máme nejménì

tøi. Tím vektorem, podle jehož smìru nazýváme polarizaci antény a jí vyzaøované vlny, není jakýsi „vektor
smìru“ (smìr mají ostatnì všechny vektory), ale je to
vždy vektor elektrického pole, neboli elektrické složky
elektromagnetického pole. U dipólu, jakožto nejèastìji
používané antény (resp. záøièe v anténní soustavì), jsou
smìr elektrické složky i výsledná polarizace vlny shodné s jeho podélnou orientací. Vyzaøování kruhovì polarizované vlny dosáhneme pouze takovou anténní soustavou, v níž vzniká fázový posuv (nejjednodušeji
zkøíženými dipóly, napájenými s posuvem 90 stupòù,
v praxi pak nejèastìji použitím antén šroubovicovitých).
Není pravda, že by se VKV od ionosféry neodrážely od sporadické vrstvy E (ve výšce obvykle tìsnì nad 100
km) se naopak odrážejí èasto a dobøe. Naproti tomu
nejèastìjším zpùsobem šíøení KV prostorovou vlnou
není odraz, ale postupný lom v ionosféøe. Dále se v reálných podmínkách elektromagnetické vlny témìø nikdy
nešíøí pøímoèaøe, ale v reálné troposféøe se zpravidla
ponìkud (nìkdy znaènì) ohýbají smìrem k zemi

Packet Radio na CB

nás Slovinci, ale do své BBS 5 km daleko, se
nedostaneme.
Zdálo by se, že takové podmínky jsou ideální pro DX,
ale situace je ponìkud jiná. Toho Fina berete tøeba
S9+20, ale „connect“ na nìj se vám nezdaøí. Domnívám
se, že alespoò nìkteré z tìchto stanic používají o nìco
vìtší výkon, než u nás povolené 4 W. A zejména - podmínky se velmi rychle mìní a než je odeslán a potvrzen
„c-text“, tak se podmínky natolik zmìní, že se spojení
rozpadne. Ostatnì si myslím, že smyslem PR není
dosažení DX, ale zejména sdílení informací prostøednictvím rubrik BBS.
3. Rušení místní
V pomìrnì úzkém spektru 26,965 - 27,405 MHz vysílá
ve vìtším mìstì souèasnì mnoho stanic, které si doslova vidí na antény. A nemùžeme oèekávat, že stanice
v kategorii kolem 1000 Kè zvládne pøíjem dat ze stanice,
kterou bere S6, když o nìkolik desítek kHz vedle vysílá
stanice, jejíž anténa je vzdálená tøeba jen nìkolik desítek
metrù. Vstupní obvody tìchto jednoduchých static to
prostì nezvládnou a slabší signály jsou pak neèitelné.
Do kategorie místního rušeni spadá také rušení
prùmyslové, které má na 27 MHz mnohem vyšší úroveò,
než na 144 MHz. Staèí volné svorky na lampì veøejného
osvìtlení a je po packetu.
Z uvedeného vyplývá, že na CB PR nelze poèítat s tím,
že: „Teï si k tomu sednu a pøeètu si pøíspìvky a odešlu
poštu“. Èasto je potøeba poèkat až zapadne slunce, až si
na vedlejším kanále pøestanou povídat o sklizni jablek
a podobnì. Zdálo by se tedy, že CB PR je jen takovou
hrou pro „malé kluky“. Avšak uvažme, že dobrou CB
stanici poøídíte už od 1000 Kè, dobrou anténu asi za
stejnou èástku, PC má už doma skoro každý a tak už
zbývá jen modem, konektory a vzájemné propojení. Tím

Èlánek se snaží pøiblížit obci radioamatérské provoz
Packet Radio na CB a zejména odlišnosti a folklorní
prvky na tomto pásmu.
Od 1. 1. 99 je dodatkem Generálního Povolení 9/95
povolen digitální pøenos dat na CB. Tím zaèal na CB
prudký rozvoj sítì PR, pøibývají nové uzly, nové BBS
a noví uživatelé. Provoz je povolen na kanálech 24 a 25
t.j. 27.235 a 27.245 MHz.
K rychlému rozvoji CB PR pøispìly také zkušenosti
z HAM PR, nic nebylo potøeba vymýšlet a zkoumat.
Používáme stejný SW, stejné modemy, jenom vlastní
spojení má velké odlišnosti od provozu na HAM pásmech. Jedná se zejména o tyto faktory:
1. Nódy i uživatelské vstupy pracují na stejné frekvenci
Máme k disposici pouze dvì frekvence vzdálené
o 10 kHz. To vede k tomu, že se prakticky veškerý
provoz odehrává na 27,235 MHz, protože myšlenka dát
node napøíklad na 25. kanál a uživatele na 24. je nereálná: silný signál z kanálu o 10 kHz výše zcela spolehlivì
„pøemázne“ pøíjem na kanále 24. Situace je taková, že
o jednu frekvenci souèasnì bojují ve stylu CSMA nódy
i uživatelé. V situaci, kdy se nódy navzájem slyší, je totiž
použití metody DAMA nemožné, a tak jsou zde všechny
známé problémy, které CSMA pøináší. Kanál 25 pak
používáme zejména na pøímá spojení a experimenty.
2. Rušení dálkovým pøíjmem
Zejména v nynìjším období maxima sluneèní aktivity je
èasto obtížné s povolenými 4 W navázat spojení napøíklad na 5 km. Na monitoru nám sice naskakují rámce od
stanic finských, ruských, nìmeckých, „konektují“ se na
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(v závislosti na zmìnách teploty a vlhkosti vzduchu
s rostoucí výškou). Pøímoèaøe se vlny všemi smìry šíøí
výhradnì v homogenním a izotropním prostøední (a tedy
i ve vakuu).
Rychlost svìtla ve vakuu je o nìco málo nižší, než
300 tisíc km/s (299792,458 km/s), a pøedevším - je dále
závislá na parametrech prostøedí, jímž se šíøí. Takže
v atmosféøe a dalších prostøedích je ještì o nìco nižší
(a napøíklad ve vodì jen asi 180 tisíc km/s). Pro výpoèet
rozmìrù antén uvažujeme v prùmìru s rychlostmi okolo
285 tisíc km/s.
Tvrzení o vhodnosti kmitoètové modulace (FM) pro
zaèáteènickou praxi samozøejmì platí s ohledem na
schopnosti operátora a za bìžných podmínek spojení,
ale pøíliš se netýká vlastního šíøení vln. Naopak - u komplikovanìjších mechanismù šíøení jsou fázová a kmitoètová modulace proti amplitudovým ménì vhodné až
nepoužitelné (spojení pøes družice, odrazem od meteorických stop a rozptylem na polární záøi).
František Janda, OK1HH

se stává svìt CB PR dostupný prakticky pro každého
a právì v tom vidím jeho velkou výhodu. Zejména pro
mladé zaèáteèníky se zde otevírá cesta, jak si mohou za
nepøíliš velké náklady všechno vyzkoušet.
Velice zajímavým jevem na CB PR je dobrovolná
provozní kázeò uživatelù. I když na CB si vlastnì mùže
každý dìlat co chce, nesetkal jsem se ve svém okolí
dosud s nìjakými problémy. Je samozøejmé, že
v diskusních fórech se nìkdy odborná diskuse zvrhne
do osobních útokù, ale to je spíše vyjímkou.
Náplò diskusních fór je opravdu široká. Od øešení
technických problémù pøes bazar, kuchaøské recepty,
astronomii, SW, vojenská letadla, psi, UFO-logii, informace o srazech, ... až po lyriku. Zdá se, že tato náplò
jakoby zrcadlila obsah fonického provozu na CB. Pøesto
však lze na PR získat velmi cenné informace, které nám
pomáhají øešit naše technické problémy a pomáhají nám
v dalším zlepšování provozu na CB PR.
Ještì k používaným znaèkám: Podle dodatku GP 9/95
používáme prefix CZ<n>, kde n od 1 do 8 je èíslem kraje
podle jakéhosi brzo neplatného zákona. Suffix by podle
GP mìl být odvozen od køestního jména a pøíjmení
uživatele, ale to prakticky nikdo nedodržuje, takže
napøíklad Franta Kopeèek si zvolí tøeba CZ7FRK a my si
pøi ètení této znaèky ihned vzpomeneme na Frantu,
nebo• jsme s ním mìli již mnoho fonických spojení.
Znaèky pro nódy a BBS jsme pøebrali z HAM provozu.
Tak tøeba v Pardubicích je node CZ0NPR a BBS má
znaèku CZ0PPR.
Bøe•a, CZ5BNE@CZ0PPR
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Radioamatérské souvislosti
Velké osobnosti poèátkù elektrotechniky
a elektroniky
Ètenáøi Radioamatéra jsou radioamatéøi, a ti ze starší generace nostalgicky vzpomínají na dobu,
kdy èasopisy jim urèené pøinášely podrobné návody na stavbu pøijímaèù i vysílaèù pro amatérská
pásma a dokonce i na výrobu souèástek kromì elektronek. Kdo mìl doma soustruh, mohl si vyrobit sám i reproduktor, ovšem buzený. Byla snaha kupovat co nejménì a vyrobit si sám co nejvíce.
Dnes již málokdo zkouší postavit si složitý transceiver a vìtšina souèasných amatérù má výbavu
tovární. Ostatnì televizor si také už nikdo nesestavuje.
Hovoøím o dobì pøedváleèné, tedy o první polovinì
dvacátého století. V dalších kapitolách se vypráví o tom,
co pøedcházelo ve století devatenáctém a osmnáctém,
kdy se teprve rodil nový obor - elektrotechnika a elektronika. Povìzme si nìco o mužích, kteøí objevovali tajemství elektrických a magnetických polí, která jsou pro lid ské smysly neviditelná, ale o jejichž silových úèincích
se pøi svých primitivních experimentech pøesvìdèovali.
Tento èlánek je tedy urèen pro vaši zábavu a rozptýlení
a snad i pro pouèení.
Základy teorie elektrických a magnetických polí se
rodily již v 18. století, hlavnì díky pracím Charlese
Augustina Coulomba (*1736, +1806). Mìøil síly mezi
dvìma elektrickými náboji a síly mezi magnetickými
póly pomocí torzních vah a stanovil matematicky
velikost síly - známý Coulombùv zákon z roku 1785.
K jeho pøekvapení mu vyšel stejný vztah, který platí pro
síly gravitaèní.
Až do roku 1820 se soudilo, že elektøina a magnetismus jsou samostatné fyzikální jevy, spolu nesouvisející.
Dánský fyzik Hans Christian Oersted (*1777, +1851)
zkoušel umístit pod vodiè protékaný elektrickým prou dem magnetickou støelku a oèekával, že se vlivem
proudu magnetka vychýlí. Pøedpokládal, že magnetické
pole kolem vodièe má stejný smìr jako je smìr proudu,
nastavil vodiè vždy tak, aby byl kolmý na osu magnetky
a oèekával výchylku magnetky smìrem k vodièi. Pokus
se však nikdy nevydaøil. Až pøi jedné pøednášce z roztržitosti umístil vodiè rovnobìžnì s magnetkou. Po zap nutí proudu se magnetka k Oerstedovu pøekvapení
okamžitì vychýlila o 90 stupòù. Že by síla pùsobící na
magnetku mohla být kolmá na pøíèinu svého vzniku, to
v dobì znalostí Newtonových silových zákonù nikdo
neoèekával. Tak byl objeven vztah mezi elektrickým
proudem a magnetickým polem. Na tyto pokusy navázal
Biot a Savart i Ampér. Z jejich prací pak vyšel slavný
Michael Faraday (*1791, +1867) a vìnoval se studiu
elektromagnetizmu, aèkoliv byl pùvodnì chemik.
Zopakoval všechny pøedcházející pokusy a dal si za úkol
zjistit, zda uvedený jev, tedy vznik magnetického pole
pùsobením elektrického proudu, není reverzibilní. Tedy,
zda by z magnetického pole bylo možné získat elektrický
proud.
Stejné úsilí ve stejné dobì vyvíjel i Amerièan Joseph
Henry (*1797, +1878). Závod o prvenství prý probíhal
„neck-and-neck“. Vyhrál Faraday. V roce 1831 zjistil, že
elektrický proud vzniká (indukuje se) zmìnou magnetického pole. Ta mùže být èasová nebo prostorová.
Slavný indukèní Faradayùv zákon platí dodnes a na jeho
principu pracují všechny elektrárny na svìtì, od
vìtrných až po atomové. Od oné doby, tedy od roku
1831, nikdo nic lepšího nevymyslel.
Michael Faraday byl profesorem chemie na slavné
Kings´s College v Londýnì ve stejné dobì, kdy na
tomtéž ústavu uèil fyziku neménì slavný Charles
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Wheatstone (*1802 +1875). Vìtšina z nás zná jméno
Wheatstonovo z názvu zaøízení na mìøení odporù Wheatstonova mùstku. O Wheatstonovi se vypráví, že to
byl ostýchavý, nesmìlý èlovìk. Když byl požádán
o pøednášku doplnìnou pokusy pro Royal Institution,
vše pøipravil, ale na poslední chvíli pro velkou trému
utekl. Pøednášku musel po nìm pøevzít Faraday. Øíká se,
že Wheatstoneùv mùstek se tak jmenuje proto, že ho
Wheatstone nevynalezl, a že to žádný mùstek není.
Skuteènì, prvenství vynálezu z roku 1833 se pøisuzuje
S. H. Christiemu a název „mùstek“ vyplývá spíše ze
schematické podoby, nežli z vlastního zapojení. Schéma
drátového mùstku s vodorovnì napnutým drátem
a dvìma odpory nad ním, skuteènì pøipomíná most.
Wheatstone uvedl toto jednoduché a pøesné zaøízení na
mìøení odporù do praxe.
Poznatkù o vlastnostech elektrického proudu a magnetického pole stále pøibývalo a štafetu pøebírá James
Clerk Maxwell (*1831, +1879). Maxwell byl od roku
1871 vedoucím Cavendishovy fyzikální laboratoøe na
univerzitì v Cambridgi. Cavendish (*1731, +1810) v té
dobì však již nežil. S úsmìvem na nìj vzpomíná
vynálezce diody (ovšem vakuové) Alexander Fleming ve
své knize „Memories of Scientific Life“:
Fyzik a chemik Henry Cavendish byl èlenem
Královské spoleènosti a paøížské Akademie vìd. Kromì
jiného se zabýval elektrostatikou, a nejménì 10 let pøed
Coulombem formuloval známý zákon o síle mezi dvìma
náboji. Svùj objev však nepublikoval. V jeho dobì nebyly žádné mìøící pøístroje, a tak odpory drátù z rùzných
materiálù odhadoval podle velikosti elektrické rány po
dotyku na konci vodièe. K tomu úèelu èasto využíval
i svého sluhu Richarda, k jehož povinnostem patøilo
sloužit jako „shock-meter“.
Maxwell se narodil ve stejném roce, ve kterém
Faraday objevil indukèní zákon. Maxwell na rozdíl od
experimentátora Faradaye byl teoretik a matematik
a všechny tehdy známé jevy elektrické i magnetické
geniálnì shrnul do ètyøech základních rovnic. Každý
dnešní posluchaè elektrotechnické fakulty je musí dobøe
znát, a• už ve tvaru integrálním nebo diferenciálním.
Jsou jednoduché a jsou dodnes základem elektrotechniky a hlavnì radiotechniky.
Z rovnic platných pro elektrické a magnetické pole došel
Maxwell ke vztahu, který dokazoval vznik pole elektromagnetického, tedy pole šíøícího se rychlostí svìtla. To
se psal rok 1873. Nové poznatky vyšly v jeho knize
„Treatise on Electricity and Magnetism“, ale málokdo
byl tehdy schopen jeho dílu porozumìt. Teprve o 13 let
pozdìji v roce 1880 Nìmec Heinrich Hertz existenci
elektromagnetických vln prakticky prokázal svými
experimenty a vytvoøil teorii oscilátoru. O rok pozdìji,
v roce 1881 se zrodila nová jednotka proudu. Málo se
ví, že ampér nebyl vždy jednotkou elektrického proudu.
Jednotkou proudu býval až do roku 1881 weber. Podle

Zprávièky
Radioamatérské setkání
ve Velkém Meziøíèí
se uskuteèní 26.-28. 5. 2000 v Motelu Jestøábec.
Zdenìk, OK2VMJ

CEPT na Slovensku
V èísle 2/2000 èasopisu sa v rubrike zaèínajícím
objavila nepresná informácia oh¾adom legislativy
na Slovensku. V SR nie je doposial platné
vseobecné povolenie, v ktorom sa uznávajú za
schválené aj CB stanice oznaèené znaèkou CEPT.
Návrh všeobecného povolenia bol vypracovaný
Telekomunikaèným úradom SR, ale samotné
všeobecné povolenie nie je ešte v platnosti.
Stanice oznaèené znaèkou CEPT sú uznávané iba
cuzincom, ktorý vysielajú na Slovensku
krátkodobo (napr. poèas dovolenky ) na základe
doporuèení CEPT.
Roman Vavro, OM3TOW
tlaèový hovorca Oblastného telekomunikaèného úradu
Bratislavský kraj

Blahopøání OK2BMO
25. kvìtna se dožívá 85 rokù zlínský radioamatér
Karel Volák, OK2BMO. Pevné zdraví a mnoho krásných spojení pøejí hamové ze Zlína a okolí.
Radek Zouhar, OK2ON

Karel, OK2BMO, (vlevo) se svým pøítelem Ernstem, OE6BMO

pracovníka laboratoøí Whitehall Gardens, A. P. Trottera,
zrodil se ampér jako jednotka proudu v jedné paøížské
restauraci pøi kávì, když známý W. Kelvin navrhl, aby se
místo weberu nazývala jednotka proudu ampér.
S návrhem souhlasil pøítomný Helmholtz i pøedseda
Mezinárodního kongresu Mascard, který návrh na
nejbližším zasedání pøednesl a tak se zrodil 21. záøí
1881 ampér. Jednotka weber je dnes vyhrazena magnetickému toku.
Veliká rodina radioamatérù na celém svìtì se mùže
dennì spojit pomocí svých RX a TX díky úsilí francouze
Coulomba, anglièana Faradaye, skota Maxwella
a nìmce Hertze. Mezinárodní úsilí na poli vìdeckém
nakonec vyústilo v mezinárodní pøátelství na poli
amatérském.
Ing. Josef Stupka, OK1MSQ
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Radioamatérské souvislosti
Závìry z diskuse úèastníkù
Mikrovlnného setkání
Na IX. Mikrovlnném setkání, které se konalo ve dnech 14 až16. dubna na chatì TJ Studnice ve Studnici u Nového
Mìsta na Moravì probìhla diskuse k „Všeobecným podmínkám závodù na VKV“ (dále jen „Všeobecné podmínky…“) jejichž platnost byla ÈRK vyhlášena k datu 1.1.2000. Úèastníci diskuse vyjádøili výhrady vùèi textu nových
„Všeobecných podmínek…“ a své výhrady vyjádøili v následujících principiálních požadavcích:
1. Protože „Všeobecné podmínky…“ byly vytvoøeny bez
dostateèné pøedbìžné diskuse, navrhujeme zahájení otevøené
demokratické diskuse co nejširší radioamatérské veøejnosti
k této problematice. Je tøeba si uvìdomit, že ÈRK reprezentuje
pøibližnì 1/2 polovinu všech koncesionáøù v ÈR a bez otevøené
diskuse nelze pøijímat rozhodnutí týkající se celé radioamatérské veøejnosti. Navíc krátká anketa mezi stanicemi, které
se v minulém roce umístily na pøedních místech ve VKV
soutìžích ukázala že zástupci tìchto stanic nemìli možnost

vyjádøit k návrhu nových „Všeobecných podmínek…“. Tuto
anketu provedl zástupce OK VHF Clubu - OK1CA a s výsledky
seznámil VKV manažera ÈRK OK2ZI.
2. Nìkteré body „Všeobecných podmínek…“ jsou v rozporu s
doporuèeními I. oblasti IARU. ÈRK jako èlen IARU je povinen
tato doporuèení respektovat, a proto je tøeba „Všeobecné podmínky…“ opravit a doplnit podle doporuèení I. oblasti IARU.
Jednotlivé konkrétní výhrady je pøedstavitel OK VHF Clubu OK1CA pøipraven neprodlenì formulovat.

Vyjádøení VKV
manažera

a vydavatel èasopisu AMA s tím, že schválené znìní bude publikováno v posledním èísle AMA magazínu. Bohužel vydavatel
AMA magazínu toto znìní nezveøejnil. Ihned po schválení byly
tyto podmínky odeslány znovu do sítì PR a Internetu. Po
schválení jsem již neobdržel jedinou pøipomínku. Pøipomínky
následovaly až po zveøejnìní v RA 1/2000. Tady uznávám chybu
ÈRK nebo moji, že se nepodaøilo zveøejnit podmínky v AMA
magazínu, jak jsem plánoval, ale domníval jsem se, že pøedáním
textu vydavateli, je vše splnìno.
S vyjímkou poslední výhrady považuji pøedbìžnou diskusi
za dostateènou. Není možné oslovovat každého amatéra zvláš•
nebo zjiš•ova•, zda se s návrhem seznámil nebo ne.

Vážení kolegové amatéøi,
aèkoliv jsem byl øádnì na zmínìné setkání vèas pozván, nemohl
jsem se ho ze závažných osobních dùvodù zúèastnit. Mezi
povinnosti VKV Manažera sice nepatøí zúèastòovat se každé
akce, na kterou dostane pozvání, pøesto se tímto veøejnì jeho
organizátorùm omlouvám. Nicménì mi nedá nereagovat na
dopis OK1CA. První èást odpovìdi je ve vyjádøení RS, kterou
jsem si vyžádal od OK1HH právì pro toto setkání a je obsahem
následujícího èlánku. Druhá èást jsou moje komentáøe k jednotlivým bodùm.

K bodu 1)
„V šeobecné podmínky ...“ nebyly tvoøeny bez pøedbìžné
diskuse. Poprvé jsme se o pøipravovaných zmìnách bavili
v roce 1999 na setkání pøíznivcù VKV v Holicích, souèasnì
s vyhodnocením MR v práci na VKV a dalších závodù. Bohužel
úèast amatérù na tomto setkání byla minimální. Po zasedání
IARU Regionu I v záøí 1999 byly ihned publikovány výsledky
z tohoto jednání s tím, že relevantní závìry budou zapracovány
do návrhu nových podmínek pro závody na VKV. Tento pøedbìžný návrh byl následnì zveøejnìn v síti PR, na Internetových
stránkách ÈRK, v Internetové konferenci ÈRK (crk@mlp.cz)
a nìkolikrát na nìj bylo upozoròováno ve zprávách ÈRK.
Zveøejnìní v èasopise AMA jsem zamítl, pøedevším z dùvodu
èasových.
Bìhem mìsíce jsem obdržel pøipomínky od cca. 40 amatérù,
a to jak osobnì, tak v PR a na Internetu. Následnì byla s tímto
návrhem seznámena Rada ÈRK, která ho po drobných úpravách
schválila na svém zasedáni 9. 10. 1999. Po schválení tento
návrh ihned obdrželi všichni vyhodnocovatelé závodù na VKV

Soukromá inzerce
Prodám KV zaøízení Kenwood TS820, 1,8 - 30 MHz, CW,
USB, LSB, FSK (15000); transvertor ke KV zaøízení na 2m
(2000); anténa 2x 13 el. Yagi (2000); anténa W3DZZ =
20m LW na 40m - 80m pásmo (2000). OK1TFD, Dirbák
Fr., Hazlov 311, 35132.
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K bodu 2)
„Všeobecné podmínky ...“ nejsou v pøímém rozporu
s doporuèeními Regionu I IARU. Z tìchto doporuèení vychází
a nadále je doplòují a rozšiøují v nìkterých bodech, které zatím
IARU neøeší, nebo jsou pro nás specifické. Pokud si podrobnì
prostudujete podmínky jednotlivých èlenských státù IARU,
zjistíte, že žádný z nich nemá podmínky stejné a vždy se
nìjakým zpùsobem odlišují nebo doplòují doporuèení IARU. Je
tøeba si uvìdomit, že IARU prakticky poøádá pouze nìkolik
závodù v roce (VHF contest, UHF contest, 50MHz contest a ATV
contest) a ostatní závody jsou pouze èasovì koordinovány
v rámci Regionu I. Další závody poøádá a vyhodnocuje ÈRK,
proto je pochopitelné, že je jeho právem definovat podmínky
tìchto závodù. Je mnì jasné, že se nikdy nezavdìèíme všem,
zvláštì ne v naší spoleènosti, ale argumenty typu, že nìkolik
špièkových stanic je diskriminováno jsou nepøijatelné. Závod
netvoøí jen tìch nìkolik málo špièkovì vybavených stanic, ale
právì ta velká øada stanic, které s nimi navazují spojení. Proto
je pøi návrhu tøeba myslet právì na nì.

K bodu 3)

3. „Všeobecné podmínky…“, pøedložené ÈRK, jsou zbyteènì
složité, nejsou vytvoøeny na základì hamspiritu, v nìkterých
bodech se úèastníkùm diskuse jeví jako nedemokratické a v
porovnání s obdobnými podmínkami ostatních evropských
organizací, èlenù IARU, je v nich zbyteèná snaha o nadmìrnou
regulaci. Požadujeme „Všeobecné podmínky…“ zjednodušit
a jejich obsah pøizpùsobit základní myšlence ÈTÚ: „Regulovat
jen to, co je nezbytnì nutné“.
Protože se VKV manažer ÈRK Karel Odehnal, OK2ZI, se
nezúèastnil diskuse k „Všeobecným podmínkám…“, která
probìhla na IX. Mikrovlnném setkání, pøestože byl vèas pozván,
požadujeme odpovìï, jakým zpùsobem budou naše pøipomínky
projednány a øešeny od odpovìdného zástupce ÈRK do
15. kvìtna 2000 na adresu OK1CA, který má k dispozici všechny pøipomínky z prùzkumu, který provedl a seznam úèastníkù
diskuse na IX. Mikrovlnném setkání.
František Støihavka, OK1CA

tového spektra jeho uživateli (o tom, jestli dobøe nebo špatnì,
málo nebo moc, se nebudu vyjadøovat), zatímco ÈRK definuje
provozní pravidla a podmínky pro nìkolik závodù na VKV.
Domnívám se, že se OK1CA pokouší srovnat nesrovnatelné.
Poznámka o hamspiritu je sice k vìci, ale nechávám na
posouzení ètenáøù, zda odpovídá zásadám hamspiritu domlouvat si spojení v závodì pøes mobilní telefony, nebo být na kopci
pøipojen do DX clusteru prostøednictvím pevné linky SPT
Telecom jen proto, že zaøízení pro PR na 2m mì ruší závodní
provoz. Není právì toto podstata závodìní a amatérské èinnosti, totiž vyrovnat se s technickými problémy a specifiky jednotlivých pásem, navázat co nejvíce spojení amatérskými
prostøedky a podobnì?
Technický pokrok jde sice nezadržitelnì kupøedu a domnívám se, že se to i v nových podmínkách pro závody odrazilo.
Jsou ale jisté vìci a praktiky, se kterými nesouhlasím (alespoò
co se týká závodìní) a to, že je mùj názor pøijatelný, potvrdila
i Rada ÈRK schválením zmínìných podmínek. Po obdržení
pøipomínek OK1CA jsem rozeslal dotazník nìkterým VKV
manažerùm týkající se právì zmínìné problematiky. Nemám
ještì k dispozici kompletní údaje, takže nezveøejòuji jeho
výsledek, ale pøedbìžnì mohu sdìlit, ze jejich názor je velice
podobný mému.
Protože v dopise OK1CA cítím jistý tlak na svou osobu coby
OK VKV Manažera, prohlašuji, že jsem rozhodnut pro další
funkèní období Rady ÈRK tuto funkci uvolnit jinému zájemci.
Doufám, že se najde nìkdo z úèastníkù inkriminované diskuse,
kdo kandidaturu na tuto funkci rád pøijme, bude zvolen sjezdem
ÈRK a bude ji vykonávat (snad) lépe než já.
Napište nebo zavolejte mi svùj názor, kontakty najdete
v tiráži èasopisu. VY 73!
Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI, OK VKV manažer

Není mi zde zcela jasná souvislost mezi základní myšlenkou ÈTÚ
a diskutovanou problematikou. ÈTÚ reguluje využívání kmitoè-

Prodám pøíhradový stožár, 15 m dlouhý vèetnì kotev
(15000), Colinear 2x 5/8 na 2m (500). Ales Sejkora, 0468
/ 571 364 od 20 hod., 572 140 nechat vzkaz, e-mail:
lubomir.lenoch@worldonline.cz.
Prodám KV TCVR Alinco DX 70. 0,15 - 30 MHz + 6m, AM,
FM, CW, LSB, USB. 100 W + CW filtr + mikrofon. Portable
provedení, váha pouze 2,45 kg. 1 rok starý, 100% stav.
Cena 24900 Kè. Petr Kárný, Skelná 61, 466 02 Jablonec
nad Nisou, TZ: (048) 5355223, TB: (0428) 314841.

Prodám KV TCVR Kenwood TS-50 + angl. manuál +
servisní manuál. Cena 24000 Kè. Tel. 0604 559340.
Prodám KV PA ACOM 2000A. Plná automatika, výkon
2 kW, podrobný popis v RA 1 na str. 11. Cena 4400 USD
(pøepoèet na Kè dle akt. kurzu). Martin Huml, tel. (02)
20409 610, e-mail: huml@axios.cz.
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Cabrillo formát
Pokraèování z pøedchozího èísla.

Z Barcelony jsem podnikl nìkolik výletù do Andory, na Mallorcu, do Madridu a Valencie - ty jsou
tématem samostatných cestopisù. Kvùli jednotnosti popisuji všechny Barcelonské návštìvy v jednom èlánku.

Interface mezi závodními deníky
a organizátory závodù
Asi pøed rokem ARRL vybídlo N5KO, aby navrhl standardní formát k pøedávání deníkù pro všechny závody poøádané ARRL.
Trey se chopil výzvy a navrhl Cabrillo format - pojmenovaný po
úseku pobøežní silnice „California 1“, procházající mìstem, kde
bydlí. Bìhem práce na návrhu byl Trey v neustálém kontaktu
s lidmi v ARRL i CQ, aby formát co nejlépe vyhovoval organizátorùm závodù a kontrola deníkù a následné vyhodnocení
bylo pokud možno co nejjednodušší. Následují otázky
a odpovìdi dotýkající se tohoto formátu.

1. Filozofie - otázky „širokého“ zábìru
EA3MM

Španìlský král Juana Carlos, EA0JC

Jako dalšího jsem navštívil Juana, EA3AUX, penzionovaného opraváøe rádií a televizí, který zaèal
s amatérským rádiem v roce 1977. Bydlí nedaleko katedrály Sagrada Familia a na jeho QSL lístku je fotografie
tohoto Gaudiho mistrovského díla. Juan má FT-1000,
FT-575GX, TS-520 a mnoho telegrafních klíèù, protože
pracuje hlavnì provozem CW. Jeho anténami jsou 3 el.
Yagi pro 10-15-20m a dvoupásmový dipól pro 40
a 80m. Na zdi Juanovy hamovny jsem si všiml fotky
španìlského krále Juana Carlose, EA0JC, a jeho
radiostanice. Také jsme zašli k Jordimu, EA3BCU, který
má licenci od roku 1977 a vlastní obchod s fotografickými materiály. Jordi má TS-850S, Sommerkamp FT77 a Heathkit HW-9. Na 10-15-20-40-80m používá vertikální anténu Tagro španìlské výroby a dále vícepásmový dipól G5RV. Jordi postavil mnoho zaøízení a se
svým homemade vysílaèem 1 W udìlal mnoho DX spojení. Pracuje také RTTY, je na packetu a deník vede
v poèítaèi. Jordi má zajímavý QSL lístek.

Mají dobrou radiostanici EA3MM, kde jsme potkali tøi
operátory: Amadea, EA3AOY, prodavaèe kobercù
a látek, Paca, EA3PZ, elektrikáøe v penzi a Miguela,
EA3ZA, opraváøe televizí. Všichni tøi øíkali, že mají osobní radiostanici. Klub zamìstnává tajemníka, organizuje
kurzy nových operátorù a má 843 èlenù. Èlenové klubu
mají nárok na QSL službu zdarma, ale platí èlenské
pøíspìvky.
Španìlsko má bohaté a pohnuté dìjiny. Dùsledky
inkvizice jsou na nìkterých místech stále znát. V jedné
vzdálené horské vesnici se porouchalo auto
zahranièního turisty. Øidiè se ptá staré ženy, která právì
prochází kolem: „Je tady nìkde nìjaký mechanik?“
„Bože odpus•“, odpovìdìla žena. „Tady je každý zanícený katolík.“
Když už mluvíme o zanícenosti, jeden DXman se pokoušel udìlat spojení s poslední zemí pro DXCC
diplom, ale nemohl se dostat pøes pile-up. Zaèal se
modlit: „Ó, Bože všemohoucí, prosím, nech mne udìlat
spojení s touto stanicí a slibuji, že daruji kostelu milion
peset.“ V tom okamžiku ho volá sama DX stanice a on
udìlá spojení, zapíše jej do deníku, vyplní QSL lístek.
Potom pokraèuje v modlení: „Ó, Bože všemohoucí,
prosím, pomoz mi najít milion peset, který jsem Ti pøed
chvílí slíbil!“
Jaime EA3AJW, s licencí od roku 1992, je automechanik. Má 4 el. Yagi od KLM pro 10-15-20m, dipól
pro 12-17-30m a další dipól pro 40 a 80m. Je závodník

1.1 Co je to Cabrillo? - Cabrillo je interface mezi autory závodního programu a organizátory závodu. Je to jednoduchá a praktická modifikace existujícího formátu ARRL, s cílem zjednodušit
a zautomatizovat sbìr deníkù, jejich kontrolu a vyhodnocení.
1.2 Co bylo špatnì na pøedchozím formátu ARRL? - Na formátu ARRL nebylo nic zásadnì špatného, nicménì po deseti
letech zkušeností s pøijímáním deníkù v elektronické podobì
bylo jasné, že je vhodné udìlat nìkteré zmìny. Zejména doplnit
informace ze sumáøe a souèasnì zabránit výskytu „nových“
problémù, které již neexistovaly ve starém formátu ARRL.
1.3 Ale Cabrillo je tak, uh, jednoduché... - Cabrillo je mínìno
jako co nejménì sofistikovaný formát, snadno generovatelný
a souèasnì snadno èitelný. Rùzní organizátoøi závodù používají
rùzné programové prostøedky, proto formát využívající pevnou
šíøku sloupcù a souèasnì oddìlený èárkami byl shledán jako
nejménì problémový pro existující programové vybavení
používané organizátory závodù.
1.4 Proè nepoužívat nìjaký existující formát napø. ADIF nebo
nìco založeného na XML? - Organizátoøi závodù by potøebovali
program k ètení tìchto formátù, což žádný z velkých organizátorù závodù nemá k disposici, úèastníci závodù by potøebovali
program schopný generovat deníky v ADIF nebo XML (asi 20%
KV deníkù a 2% VKV deníkù došlých v elektronické podobì na
ARRL je generováno programy s touto schopností). Všichni
organizátoøi závodù jsou schopni èíst deník v podobì jedno
spojení na øádek, data na pevných pozicích nebo oddìlena
èárkami, 98% v souèasnosti užívaných závodních programù je
schopno snadno generovat deník v této podobì. Bez pochyby
existuje prostor pro chytré sofistikované a všezahrnující formáty jako ADIF èi XML v budoucnosti, Cabrillo to prostì není.
1.5 Proè ARRL a CQ podporují Cabrillo? - ARRL i CQ doufají,
že jednou nìkdy v budoucnosti nastane doba, kdy budou
všechny poèítaèi generované deníky ve stejném formátu, bude
možno je automaticky zpracovat a tudíž døíve vygenerovat pøesnìjší výsledky.

2. Filozofie - otázky „úzkého“ zábìru

EA3AUX

EA3AJW

Ve Španìlsku se stále vyžaduje vedení papírového
deníku, ale nikdo to nekontroluje. Mnoho radioamatérù
vede papírový deník, aby vyhovìli pøedpisùm, i když
souèasnì vedou deník v poèítaèi.
Dále jsem navštívil radioklub Unio Radioaficionats
Barcelona, jehož viceprezidentem je Xavier EA3ALV.

a DXman s 305 zemìmi pøevážnì CW provozem,
protože nechce v noci vzbudit svou malou holèièku.
Jaime je na packetu, má DX cluster a používá Swisslog.
Má QSL lístky.
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George Pataki, WB2AQC, pøeložil Ing. Tomáš Hrdý, OK1FWR

2.1 Cabrillo neobsahuje násobièe a body za spojení. Proè? Toto vše je vypoèítáno v prùbìhu kontroly a vyhodnocení
deníkù.
2.2 Není možné pøiøadit body za spojení. Proè? - Body jsou
stanoveny v procesu kontroly deníkù.
2.3 Nelze vyznaèit nový násobiè. Proè? - Násobièe jsou
stanoveny jednotnì v procesu kontroly deníkù.
2.4 Není možné vyznaèit duplikát. Proè? - Duplikátùm je automaticky pøiøazena bodová hodnota 0 bìhem kontroly deníkù.
2.5 Pøedpokládejme, že jsem autor závodního programu.
Protože Cabrillo neobsahuje všechny body specifikované
v bodech 2.1 až 2.4 - požadavky z „papírové“ doby závodìní mám si sám vytvoøit sadu doplòkù Cabrillo v mém programu?
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- Ne! Cabrillo obsahuje všechna data, které organizátor závodu
potøebuje. Jakékoliv doplòky podminovávají automatický proces kontroly deníkù, zvyšují množství nutné lidské práce a zpùsobují velký prostor pro výskyt lidských chyb.

3. Praktické otázky pro úèastníky závodù
3.1 Jak se mne Cabrillo dotýká jakožto úèastníka závodu? Velice málo. Po skonèení závodu pouze vygeneruji soubor
s Cabrillo formátem, a protože soubor již obsahuje všechna
nezbytná data, staèí poslat pouze jeden soubor e-mailem nebo
na disketì poštou.
3.2 Znamená to, že se musím „nauèit“ nový program? - Ne.
Tvùj program vygeneruje patøièný formát. Klasické soubory
jsou samozøejmì generovány nadále, pouze však pro tvoji
vlastní potøebu.
3.3 Mohu poslat soubor jako „attachment“ e-mailem? - Ano.
Lze poslat deník i v „tìle“ e-mailu, ARRL však dává pro
jednodušší zpracování pøednost attachmentùm.
3.4 Jak mám soubor pojmenovat? - Zkušenosti ukazují, že
nejlepší pojmenování je: ZNAÈKA.*
3.5 Musím posílat také sumáø? - Ne. Vše nutné je již v Cabrillo
formátu.
3.6 Musím také posílat „dupe sheet“? - Ne. Vše je generováno
v prùbìhu kontroly deníkù.
3.7 Musím také posílat seznam násobièù? - Ne. Vše je generováno v prùbìhu kontroly deníkù.
3.8 Protože Cabrillo neobsahuje duplikáty a další vìci, mám je
pomocí textového editoru doplnit? - Ne! Viz 3.5.
3.9 Nevlastním poèítaè a závodím postaru, tedy s tužkou
a papírem - znamená to, že se do budoucnosti nemohu závodù
úèastnit? - Není mi znám umysl žádného z velkých organizátorù
závodù zastavit pøíjem „papírových“ deníkù. Zúèastni se závodu, pobav se, užívej si „magie“ bezdrátové komunikace a po
skonèení závodu pošli deník, jak jsi zvyklý. Organizátoøi závodù
mají velmi málo možností, jak vyhodnotit úspìšnost závodu,
množství došlých deníkù je jedna z nich.
3.10 Mùj program nepodporuje Cabrillo formát. Budu tedy,
pokud doruèím deník v elektronické podobì, diskvalifikován? Ne. Jenom si prosím uvìdom, že deník v jiné podobì vyžaduje
více vložené lidské práce. Poèínaje 1. listopadu 2000 si ARRL
vyhrazuje právo pøeøadit elektronické deníky v jiném formátu
pouze jako pro kontrolu. CQ neudìlalo žádné takové
prohlášení. Prosím kontroluj si podmínky závodù publikované
v budoucnosti!
3.11 Které programy podporují Cabrillo? - CT od K1EA, NA od
K8CC, RTTY od WF1B, SuperDuper od EI5DI, TR od N6TR,
Writelog od W5XD a mnoho dalších pøislíbilo pøidat Cabrillo
formát do podzimu 2000. Pouze po vyslovení podpory VŠECH
šesti tìchto autorù programù vyhlásilo ARRL a CQ Cabrillo
jako standard.
3.12 Jsou již lidé, kteøí posílají deníky v Cabrillo formátu? ANO. 40% deníkù došlých do ARRL za závody z roku 1999 bylo
ve formátu Cabrillo.

4. Filozofické otázky pro úèastníky závodù
4.1 Je zde celá øada dalších autorù programù. Proè nebyli
zahrnuti do dialogu o Cabrillu? - Mnoho autorù programù bylo
do diskuse zahrnuto. Nebylo zámìrem vyøadit žádného
z autorù. Nicménì výsledky produktù tìchto šesti autorù
zahrnují více než 80% deníkù došlých v elektronické podobì do
ARRL i CQ.
4.2 Proè neprošlo Cabrillo veøejnou diskusí na Internetu, jako
je to s pøedpisy FCC a dalším? - Cabrillo je interface mezi produkty autorù deníkových programù a organizátory závodù.
Proto se diskuse omezila pouze na tyto strany.

Psalo se pøed 70 lety - Vibroplex
Vibroplex jest pokládán za nejdokonalejší typ klíèe v amatérské praxi používaný.
K nám pøišel z Ameriky, kde jest již po nìkolik let
amatéry hojnì používán a jest zajímavo, že v Evropì
dosud nedoznal takového rozšíøení, jakého by si
zasluhoval. Dùvody jsou snad finanèní (cena amerických vibroplexù se pohybuje kolem 15 dolarù)
a jednak také pomìrnì malá informovanost o vìci.
Normálním státním modelem klíèe dosáhneme
bez újmy na rytmu maximálnì 70 písmen za minutu,
pøièemž nutno si uvìdomiti malou ekonomiku práce,
která se projeví po delším nepøetržitém provozu
únavou ruky operátorovy. Dobrý ham mající za
sebou delší práci pøijímá bez zvláštní námahy text
rychlostí až 150 písmen za
minutu a to tím snadnìji, èím
pøesnìji a pravidelnìji jsou
znaèky vysílány. A v tomto pøípadì nám nejlépe vyhoví
vibroplex.
Je známo, že pøi rychlejším Obrázek 1
dávání nejvíce zpomaluje
tempo dávání teèek. Èárky jsou již trojnásobnì
dllouhé a nezatìžují tedy i pøi velmi rychlém dávání
provoz. Jak již název vibroplex prozrazuje, jest tento
poloautomatický klíè založen na vibraci ocelové
pružiny, jež rozkmitána, kmitá naprosto stejnomìrnì
a pøesnì a frekvence kmitù jest závislá pouze na
hmotì a délce pružiny. Tìchto kmitù jest použito
k ideálnímu dávání teèek.
Nákres našeho modelu vidíme na obr. 1. Klíè
ovládáme isolovaným držákem D, který pøechází
v páku uloženou v ložisku L a otáèející se na rozdíl
od jiných klíèù v rovinì horizontální, t.j. podle vertikální osy. Na konci páky, která jest tvoøena mosaznou tyèí, jest pøišroubováno ocelové péro (velmi
dobøe pracuje normální žiletka), mající na druhém
konci šroub, který tvoøí s dotykovou pružinou B kontakt pro teèky. Ponìvadž hmota ocelového péra by
byla sama o sobì pøíliš malou, a výsledné kmity její
o prakticky neupotøebitelnì vysoké frekvenci, jest na
jeho konci upevnìno ještì závaží Q. Na materiálu, ze
kterého je sestrojíme, nezáleží a jeho velikost jest
urèena maximální rychlostí, kterou budeme od klíèe
požadovati.. Proto si sestrojení závažíèka necháme
až na konec. Stejnì regulaci rychlosti.
Tím jsme probrali pohyblivou èást klíèe, která jest
udržována v nulové poloze vzpružinkami V.
Mimo to jsou na základní desce ještì upevnìny
dva zarážkové šrouby Z a Ž a dva kontakty C a B,
které jsou spolu spojeny a spoleèný vývod vede
k jedné z pøívodních svorek. Nemusím snad
pøipomínat, že tato odboèka musí být umístìna
úplnì symetricky, t.j. musíme ji pøi uvedení v provoz
peèlivì nalézti. Jinak by se mohlo státi, že by pøi
nìkterých klíèovacích systémech mìly teèky odlišnou výšku tónu od tónu èárek. Druhá pøívodní svorka je spojena s ložiskem L.
Pøed uvedením v provoz musíme nejdøíve celý
klíè náležitì nastaviti, což provedeme jednotlivými
šrouby.

C jest kontaktem pro vysílání èárek a nastavíme
jej tak, aby bylo potøebí pouze malé výchylky páky
z nulové polohy k utvoøení kontaktu. S C je spojen
úhelníèek nesoucí pružný kontakt B (z mosazného
pásku) pro vysílání teèek. Tento nemusí sám o sobì
býti pohyblivý. Zarážku Z nastavíme tak, aby pøi pøitlaèení páky právì ještì u B nevzniklo spojení.
Z slouží k okamžitému utlumení vibrace péra po
návratu do nulové polohy.
Princip klíèování jest následující. Stlaèíme-li
prudce páku na pravo, zarazí se tato o zarážku Z,
kdežto péro se setrvaèností rozkmitá a vyklepá kontaktem B tak dlouho teèky, pokud
páku držíme pøitisknutou k Z. V praxi
jest jejich poèet pøirozenì omezen a
pohybuje se podle provedení mezi
15-80 teèkami. Pøi peèlivém seøízení
jsem obdržel až 80 teèek, avšak nám
postaèí úplnì max. 10-15. Èárky
dáváme na druhé stranì normálním
zpùsobem.
Z poèátku bude obsluha èiniti jisté obtíže, ale
teprve po delším „treningu“ poznáme, co lze z klíèe
dostati. Rychlost 150 p.m. je zcela bìžnou, pøi èemž
musíme ještì k dobru pøièísti krásnì rytmické
a pøesné dávání, nehledì k lehkosti ovládání, která
jest taková, že ani po velmi dlouhém ustavièném
provozu nepoci•ujeme únavu ruky, ježto je zde
možnost míti pøi klíèování položenou dlaò klidnì na
stole.
Dlužno si však ihned ze zaèátku uvìdomiti, že
jednou seøízeným vibroplexem jest možno dávati jen
jednou jedinou rychlostí, ze které nelze vyboèiti.
Každé takovéto vypadnutí z tempa projeví se nám
okamžitì nesprávným dodržováním mezer mezi
èárkami a teèkami jednotlivých písmen, která jsou
buï trhaná nebo splývají.
Chceme-li zmìniti tempo dávání, uèiníme tak
regulátorem. Závažíèko, t.j. pásek Q má po své délce
nìkolik otvorù, do kterých upevòujeme nìjaký tìžší
šroub s matièkou, èímž se frekvence kmitù zmenší,
a to tím více, èímž je šroub tìžší a èím dále ke konci
jej upevníme. Tak lze rychlost libovolnì snížiti, maximální rychlost je ovšem, jak jsemse již døíve
zmínil, urèena velikostí Q.
Vibroplexy byly pøed válkou stále zdokonalovány
a byly dokonce použity i bìhem druhé svìtové války
v americké armádì. Po válce byly ještì i u nás
radioamatéry používány. Vytlaèil je však nástup
rùzných váleèných inkurantù, ze kterých se pak
snadno stavìly již elektronické klíèe. Fotografií
nemohu posloužit, ponìvadž vibroplex ve své malé
sbírce telegrafních klíèù bohužel nemám. Fotografie
v uvedeném èlánku není pøíliš vhodná k pøetištìní.
Vím, že se dnes stavìjí rùzné repliky starých zaøízení
a urèitì by stálo zato, aby nìkdo postavil i repliku
vibroplexu.
Zdenìk Prošek, OK1PG

Trey Garlough, N5KO
pøeložil Ing. Jiøí Šanda, OK1RI
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Dilema: Poslat QSL, nebo neposlat QSL?
Není to poprvé a jsem si jist, že ani naposledy, co nìkdo píše nìco o závodech a posílání QSL lístkù
za soutìžní spojení. Toto téma propojuje „contesting“ a „DXing“. Nelze se tímto tématem nezabývat. Tím spíše, že mnoho z takzvaných „skuteèných contestmanù“ absolutnì nesnáší QSL. Staví se
k tomu jako k nìèemu, co se jim snaží zošklivit jejich vyspìlou zábavu. Prakticky vzato, mnoho spojení bìhem roku mùže znamenat i nìkolik tisíc lístkù a na každém z nich bude ta ošklivá poznámka: PSE QSL.
Pokud byste navštívili nìkterý z radioklubù (u nás v Itálii)
po nìkterém z velkých závodù, uslyšíte lidi stìžující si, že
sice udìlali zajímavé DX stanice, ale zøejmì od nich
nikdy neuvidí QSL lístek. V Americe byste urèitì slyšeli
nìco podobného o stanicích z Evropy.
Já sám, jako aktivní závodník, jsem tento problém
probíral s rùznými špièkovými operátory a nikdy jsme se
navzájem nedokázali shodnout. Až na pár výjimek, jako
DJ6QT a OH2BH.
Po pøeètení National Contest Journal (NCJ) jsem
dospìl k tomu, že QSL obdržené po závodì jsou nìco, na
co je vhodné reagovat, až když ležíte s chøipkou v posteli.
Byl jsem velmi pøekvapen, když jsem vidìl podobný
komentáø od nìkoho, koho znám jako špièkového závodníka. Urèitì musel být kdysi také zaèáteèníkem. Jsem si
jist, že se stále tìší pevnému zdraví, ale podívám-li se na
vìc z pohledu jednoho z tìch neš•astníkù, co stále èekají na jeho QSL, tak bych mu pøál nìkolik nemocí každou
zimu. Pozdìji jsem slyšel jiného známého závodníka,
èasto slýchaného z rùzných zemí, jak na otázku zda „QSL
via bureau“ odpovìdìl: „Skuteènì potøebuješ mùj
QSL?“. Znìlo to skoro jako hrozba.
Závodníka vìtšinou výmìna QSL lístkù nezajímá,
protože jeho cílem není DXCC nebo WPX, ale CQ WW
a ARRL DX. Pokud ale závodník pracuje z nìjaké ménì èi
více vzácné zemì, poèet došlých QSL stoupá. Pokud je
tento závodník z USA, tak tyto potíže nabývají i ekonomickou podobu - tamní QSL služba požaduje poplatek i
za doruèení došlých lístkù. Je jasné, že závodník
vynakládá tisíce dolarù na vybudování stanice na
vzdáleném ostrovì, dalších pár tisíc dolarù stojí zaøízení
a jeho doprava tam, další tisíce dolarù stojí létání tam
a zpìt nìkolikrát do roka. Takže je zøejmé, že už si
nemùže dovolit zaplatit dalších pár dolarù QSL službì za
došlé lístky. To zní jistì rozumnì. Takový závodník také
veškerý svùj volný èas vìnuje vylepšování - antén, software, rychlosti, doby potøebné na spaní, nástrojù, strategie a všeho ostatního. Na QSL lístky tedy nemá èas. Ze
všech tìchto dùvodù je naprosto jasné, že na došlé QSL
lístky nemùže odpovídat a má pravdu, když to takto
zdùvodòuje.
DX-mana, lovce diplomù èi zaèáteèníka zase zajímá
QSL lístek od témìø všech stanic, se kterými udìlají spojení. Èekají na velké závody, protože vìdí, že šance najít
a udìlat novou zem nebo prefix je výraznì vyšší. Takové
pøíležitosti jsou pro nì posvícením. Samozøejmì že
nemohou posílat všem stanicím lístek „direct“, to by bylo
moc drahé, ale jejich lístky pøesto potøebují. Takže
pošlou svùj QSL lístek pøes „bureau“ a doufají, že na
druhém konci najdou sympatizující spøíznìnou duši.
Z tohoto dùvodu je zøejmé, že když pošlou závodníkovi
QSL lístek pøes QSL službu, tak jsou v právu.
Sbìratel QSL lístkù se nehoní za žádným diplomem.
Má rád ty barevné papírky. Tøídí si je podle abecedy
v oznaèených a úhlednì vyrovnaných krabicích. Èas,
který stráví na pásmu je témìø stejnì velký, jako èas
strávený vyhledáváním nových stanic v logu a tøídìním
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lístkù do krabic. Pro takového sbìratele je každé spojení
možným zdrojem nového QSL lístku. Protože odesílá
mnoho lístkù, nemùže je všechny posílat „direct“. Takže
i on oèekává chápající protìjšek. Vidíme, že i takový
sbìratel má svou pravdu, když pošle závodníkovi lístek
„via bureau“.
Aèkoli jde o zcela rozdílné pohledy na vìc, má každý
z nich pravdu. Nyní už žerty stranou. Každý závodník by
si mìl uvìdomit, že jeden z dùvodù jeho úspìchu je, že
ho volají vìtšinou právì takoví DX-mani, lovci diplomù,
zaèáteèníci a sbìratelé QSL lístkù. Vezmìte nejlepšího
operátora, posaïte ho k nejlepší stanici s nejlepšími
anténami v atraktivním QTH a a• pøedvede, jak vyhraje
bez podpory tìch, které vlastní závod pøíliš nezajímá.
Pøekvapuje mne, že ještì nikdo nespoèítal statistiku,
kolik procent stanic v deníku nìkteré „big-gun“ stanice
pøedstavují ti, kteøí v daném závodì serióznì nesoutìží.
Ve WPX contestu mùžete tato data spolehlivì urèit
podle pøijatých èísel spojení. V roce 1995 jsme spolu
s I2VXJ jeli WPX CW z Vatikánu jako HV4NAC. Myslím,
že jsme dopadli docela dobøe - 4828 spojení a 815 násobièù. Následující tabulka ukazuje statistiku pøijatých èísel
spojení.
od
do
poèet QSO
1
5
683
6
10
329
11
20
509
21
30
310
31
40
261
41
50
234
51
60
684
101
200
721
201
300
331
301
400
192
401
500
134
501
1000
270
1001
2000
152
2001
3000
16
3001
4000
2
Jak je z této tabulky zøejmé, 62 % (3010 z 4828 spojení) pøedávalo èíslo menší než 100. Je jasné, že tito lidé
se nesnažili vyhrát závod. Oni zkrátka pøeskakovali z jednoho pile-upu do druhého, sledovali DX cluster
a snažili se vylepšit si své DXCC, WPX nebo WAZ skóre.
Ještì názornìji: pokoušeli se udìlat ty stanice, které pro
nì pøedstavovaly DX. Vìtšina z nich pošle QSL, nìkteøí
direct, vìtšina pøes bureau. Tipnete si, kolik dostanou
odpovìdí? Pravdìpodobnì ne více než 25, možná 30 %.
Víme, že za to, že jsme s tribanderem a TL922 udìlali
4828 QSO, vdìèíme všem tìm, co odpovìdìli na naše
CQ. Jistì, byli jsme ve Vatikánu, který je zvláštì na CW
pomìrnì vzácný. Ale to je také ten dùvod, proè jsme tam
jeli: vysílat ze vzácné zemì a být cílem mnoha DX-manù,
lovcù diplomù, zaèáteèníkù a sbìratelù QSL lístkù.
S jejich pomocí jsme skonèili na 1. místì v Evropì a 3.
na svìtì. Proto jsme poslali QSL lístek za každé spojení
bez toho, že bychom èekali na pøíchozí lístky.

Není tajemstvím, že vìtšina znaèek, které se objeví
v závodì, nenaváže více než 50 spojení. Tyto stanice jsou
palivem, které pohání pár speciálních závodních strojù.
Nelze je nazývat „small-pistols“, protože je závod vùbec
nezajímá, oni chtìjí QSL lístek.
Nenajdete zemi, možná s výjimkou východní Evropy,
kde by byly poštovní poplatky nìjak zvláš• nízké. Všude
jinde stojí letecká pošta kolem 2 USD, poèítáme-li vedle
známky i obálku. Není snadné si pøedstavit, že by nìkdo
mohl všechny tyto lístky poslat direct. Ale závodník se
ptá: „a proè na nì mám odpovídat?“. Proè? Protože je
potøebuješ nejménì tolik, jako oni potøebují tebe.
Závodník chce od každé protistanice rychle znaèku
a soutìžní kód, chce od každého, aby ho zavolal na více
pásmech a oèekává, že si každý pamatuje jeho znaèku,
když ji nedává více než 5 minut. Jeho protistanice od
nìho oèekává v dohledné dobì odpovìï na QSL lístek
bez toho, aby mu musela pøát nìjakou chøipku. Ti, kteøí
pošlou svùj lístek bez èekání na to, zda jim nìjaký lístek
pošlete, si zaslouží obdiv - napøíklad N6AA, N6ZZ, K3LR,
mnoho JA operátorù, vìtšina OH.
Pracuji pro italskou QSL službu a vidím ty balíky
lístkù pøicházející od tìchto stanic. Do roka jsou u svých
adresátù. Dnes každý vede svùj log s pomocí poèítaèe,
takže mùže snadno tisknout samolepky. Každý, kdo èeká
na nìjaký lístek, se nestará o to, zda to bude barevná
fotografie nebo jen bìžný QSL. Mùže to být nová zem
a pro nìho je tedy mnohem dùležitìjší, že ho má a ne jak
vypadá. Poslat QSL lístek je projev zdvoøilosti, laskavosti
a pochopení.
Samozøejmì, že to všechno stojí èas, kterého pro
pravého závodníka není nikdy nazbyt. Ale je tu také
mnoho mladých, kteøí rádi budou dìlat dobrovolné QSL
manažery. Mùžete je najít všude, v USA i v Evropì. Proè
je nevyužít? Jsou zemì, kde je QSL služba zdarma bez
limitu odeslaných èi pøijatých QSL. V nìkterých zemích
je bureau pøístupné po zaplacení poplatku místní organizaci. Potom mùžete opìt posílat èi pøijímat lístky bez
omezení. Najít si QSL manažera v nìkteré z tìchto zemí
pomùže udržet náklady na QSL agendu na nízké úrovni.
Je mnoho cest, jak dojít ke shodì. Závodníci potøebují udržovat nebo zvyšovat svou rychlost. Zajiš•ují si to
tím, že pracují z exotických lokalit s „dostateèným“
výkonem a dobrými anténami. Tito závodníci si musí
uvìdomit, že jsou pro mnoho ostatních radioamatérù
první (èi dokonce jedinou) stanicí z dané lokality.
Nezáleží na tom, zda odtamtud ještì nìkdo pracuje nebo
ne. Ostatní prostì nejsou dost silní, aby se dali snadno
udìlat s malým výkonem a horší anténou. Takové spojení je pak dobré pro obì strany. Proè neuspokojit i protistanici? Nemyslete si, že lidé jsou hloupí. Pamatují si,
kdo lístky posílá a kdo ne. Napøíklad K3LR nyní posílá
mnoho lístkù s nápisem „prosím volej K3LR v každém
závodì“. Správnì Time, mnoho lidí si to zapamatuje. To
je ukázka moudrosti contestmana. Zøejmì udìlá
v budoucnu více spojení, mnoho lidí bude spokojeno, že
má jeho lístek a on se bude moci obejít bez chøipky.
Paolo Cortese, I2UIY, pøeložil Zdenìk Šebek, OK1DSZ
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Radioamatérské souvislosti
Co lze vyèíst
z Ankety v èísle1
Pro toto èíslo jsme zpracovali odpovìdi na otázky "Èím je
pro Tebe radioamatérská èinnost" a "Co je pøevážnou náplní
Tvé èinnosti". Myslím, že grafy nepotøebují další komentáø.
Martin Huml, OK1FUA

Hodnocení èlánkù tohoto èísla: ( z a k r o u ž k u j o b ì o d p o v ì d i )
Téma: 1 - v e l m i d o b r é , 2 - d o b r é , 3 - n e u t r á l n í , 4 - n e v h o d n é , 5 - n e z a j í m á m n e
Zpracování: 1 - v e l m i d o b r é , 2 - d o b r é , 3 - u s p o k o j i v é , 4 - p o d p r ù m ì r n é , 5 - z c e l a
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Téma

Nìkolik vìt výkonného redaktora
Rok 2000 nejen ve Vašem poèítaèi
Èerpání finanèních prostøedkù ÈRK za rok 1999
Pravidla pro volbu delegátù a úèast na sjezdu ÈRK 2000
Výzva Rady ÈRK ke sjezdu
11. Mezinárodní setkání radioamatérù „Holice 2000“
Holice byly a budou
Mikrovlnné setkání 2000
QRP setkání Chrudim 2000
75. výroèí vzniku IARU
Zprávièky
Pøevádìèový provoz
Soutìž dìtí a mládeže v radioelektronice
Jak se stát posluchaèem
Šíøení VKV (doopravdy)
Packet Radio na CB
Závìry z diskuse úèastníkù Mikrovlnného setkání
Vyjádøemí VKV manažera
„Sebeanoncování“
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Dilema: poslat QSL nebo neposlat QSL?
Velké osobnosti
Katalánští radioamatéøi
Psalo se pøed 70 lety - Vibroplex
Cabrillo formát
Kabely a konektory od firmy GES-ELECTRONICS
Transvertor 28 MHz / 144 MHz
Elektøina a hamovna III, tentokrát v paneláku
Elektronkový PA 300 W
Napájení stohovaných anténních soustav
Slabikáø družicového provozu
Nìco o 76 GHz
Diplomy vydávané OKDXC
Super OK-CW Award
Dlouhé vlny
Výsledky závodù - tabulky
Výsledky vnitrostátních závodù
Soukromá inzerce
Slovník použitých pojmù a zkratek

Jiná sdìlení ..............................................................................................................................................................................
.... .........................................................................................................................................................................................

Radioamatérské souvislosti
„Sebeanoncování“
Pøed letošním Mikrovlnným setkáním ve Studnici jsem požádal
Františka OK1HH o stanovisko Rady sysopù (RS, jejímž je
místopøedsedou) k otázce sebeannoncování a selfspottingu
v síti DX clusterù. Toto vyjádøení jsem si vyžádal na základì
pøipomínek nìkterých radioamatérù k novým Všeobecným podmínkám závodù na VKV, týkajících se této problematiky.
Následující text stanoviska byl RS na jejím jarním zasedání 8.
dubna 2000 v Praze schválen bez pøipomínek. Vzhledem
k tomu, že zároveò obsahuje širší pohled na problematiku
využívání sítì PR, považuji za mimoøádnì vhodné jej zde uveøejnit.
Karel Odehnal, OK2ZI

Podle názoru RS je vhodnìjší neøešit otázku selfspottingu izolovanì, ale zásadnì v rámci sítì PR jako celku, jako výsledek
analýzy potøeb i možností jejích sysopù a uživatelù . Považuje
proto za vhodné konstatovat, že:
w Všichni úèastníci sítì PR jsou pøi své èinnosti kromì obecnì platných pøedpisù vázáni ustanoveními platných
Povolovacích podmínek a zásadami hamspiritu a nièím
jiným.
w Sysopové jsou zodpovìdni pouze Povolovacímu orgánu za
dodržování Povolovacích podmínek, budují a provozují sí•
PR ze záliby a nikoli jako povinnost; nejsou tudíž zodpovìdni ani za udržování sítì v provozuschopném stavu, ani
nemají za povinnost komukoli umožnit pøístup do ní a její
využívání, jako je tomu u sítí komerèních; pokud tak èiní, èiní
tak opìt pouze v rámci hamspiritu, jehož dodržování zásadnì pøedpokládají u uživatelù.
w Specifikou sítì PR je, že jednotliví uživatelé mají nastavením
parametrù své stanice a zpùsobem jejího používání možnost

velmi úèinnì ovlivòovat parametry jednotlivých èástí sítì.
Proto je logickou souèástí èinnosti sysopa poskytovat
uživatelùm rady, upozornìní a pokyny a pøirozenou povinností uživatele být schopen takové informace pøijmout
a aplikovat a za tím úèelem ovládat alespoò minimální sadu
pøíkazù systému, který používá (v prostøedí OK je to zpravidla FlexNet a alespoò jeden druh BBS nebo DXClusteru).
w Výkon sítì PR je limitován prostøedky (typicky finanèními),
jež jsou k dispozici (vìtšinou pocházející od sponzorù a jen
v malé míøe od uživatelù), dále dostupnými prostøedky HW
a SW a jejich vlastnostmi, šíøí vyhrazených segmentù
v amatérských pásmech a koneènì limitovanou hustotou
sítì, která prakticky nikde na svìtì nezaruèuje ani nemìnné
sí•ové prostøedí, ani plné pokrytí signály uživatelských
vstupù.
w Obsahová stránka pøenášených sdìlení musí vyhovovat jak
platným zákonùm, tak povolovacím podmínkám - potud její
pøípadnou regulací chrání sysopové sami sebe jako držitele
povolení. Dále je tøeba, aby odpovídala i pravidlùm hamspiritu, bez èehož by v zásadì ztrácelo smysl sí• PR vùbec
provozovat. Sysopové proto bìžnì vyvíjejí takové aktivity,
kterými eliminují výskyt jevù, jež snižují u jednotlivých
úèastníkù sítì potìšení z provozování našeho spoleèného
hobby. Mezi nì patøí jak snižování efektivního výkonu sítì
nebo jejího vstupu (zpravidla pøetìžováním, pøípadnì
i zneužíváním), tak i šíøení zpráv, jejichž vnucený pøíjem je
dalším úèastníkùm nepøíjemný.
w Sí• PR obsahuje øadu rùzných, spolu komunikujících
a spolupracujících, ale souèasnì v rùzné míøe kompatibilních systémù s rùznými vlastnostmi a je na kvalifikaci,
inteligenci a míøe aplikace hamspiritu uživatele, které z nich
si vybere k realizaci požadované funkce, pøièemž témìø vždy
existuje více možností, jak zajistit požadovanou funkci sítì.
K otázce selfspottingu a sebeannoncí:

w RS se nebude vyjadøovat k otázce, nakolik se jedná
o sportovní, èi nesportovní chování, nicménì konstatuje, že
nìkterými druhy aktivity vzniká mezinárodní ostuda znaèce
OK.
w RS v každém pøípadì podporuje využití sítì PR pro úèely
pøenosu informací pøi soutìžích, stejnì jako podporuje užití
sítì pro všechny ostatní radioamatérské aktivity.
w Jediným kritériem pro postoj RS k jedotlivým zpùsobùm
využití sítì PR pro jednotlivé èinnosti je výsledný vliv na èinnost ostatních uživatelù. Pakliže neexistuje napø. zvláštní sí•
DXClusteru pro pøenos informací mezi soutìžícími
v mikrovlnných pásmech a možnosti filtrace nìkterých
druhù zpráv jsou omezené, je tøeba zásadnì respektovat
zájmy dalších úèastníkù. Dlouholetá zkušenost nám øíká, že
selfspotting a zejména sebeannonce velkou èást uživatelù
sítì DXClusteru obtìžují a ti proti jejich výskytu u svých
sysopù protestují. Sysopové pak reagují v rámci možností až
po odpojení zdrojové vìtve DXClusteru. V našem pøípadì tak
mùže být napø. odøíznuta od pøísunu vìtšiny spotù celá naše
sí• vèetnì sousedních státù. Za tìchto okolností pak RS selfspotting výraznì nedoporuèuje. Ostatnì v praxi se k nìmu
uchyluje naprosté minimum stanic.
w RS proto podporuje ostatní druhy pøenosu potøebných zpráv
sítí PR, jako jsou napø. konference (od funkce talk v síti
DXClusteru, pøes konference na jednotlivých nódech, BBS
a uzlech DXClusteru až po celosvìtové, kde jsou k dispozici
desetitisíce kanálù - konkrétnì pro VKV je to nejèastìji
kanál 14345, pro jednotlivá pásma VKV vyšší èísla) a dále
vèasné využívání rubrik BBS. Zejména pak doporuèuje
uživatelùm, kteøí mají v úmyslu využít sí• PR k podporu
soutìžních akti-vit, aby seznámení s aktuálním stavem sítì
zaøadili do pøedsoutìžní pøípravy.
Za RS, František Janda, OK1HH
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Elektøina a hamovna III, tentokrát v paneláku
Když mì navštívil Pavel OK1WWJ, byla jeho první otázka, jaký výkon dostanu z TCVRu do antény. To, že byla na
místì, vidíme na obr.1. Vf energie mezi TCVRem a anténními domeèky prochází v mém pøípadì sedmi lacinými plas tovými TV konektory, ètyømi kontakty bìžných relátek, "pertinaxovým" pøepínaèem a VF oddìlovacím transformá torem na hmotì N3. Bìžná laciná relátka jsou ovšem relátka nová a také rychlá, nikoliv ta, která máme v šuplíku 20
let. Pokud uvážíme, že 100W na 50 ohmech pøedstavuje jen 71 V a 1,4 A, mìly by vyhovìt mezi pøizpùsobením
antény a TCVRem i laciné souèástky.
Co ve skuteènosti ztratíme pøi zapojení dalších zaøízení
s lacinými komponenty mezi TCVR a pøizpùsobením
antény podle obr.1, vidíme v následující tabulce:
kmitoèet
P1 výstupní
P2 výkon za
výkon TCVRu ant.pøepínaèem
3,5MHz
100W
99W
28MHz
100W
97W
Zmìøená skuteènost je pøíznivá, celkové ztráty lze prakticky zanedbat.
Laciné „pertinaxové“ pøepínaèe i ladící kondenzátory
s menšími mezerami lze úspìšnì použít i v pøizpùsobení
rùzných dlouhodrátových antén. Podmínkou je ovšem,
aby anténa nemìla délku blízko pùlvlny, nebo násobku
pùlvln. Napøíklad na pásmu 80m by LW anténa nemìla
být delší, jak asi 34 m a kratší jak 46 m. Na konci antény
je pak menší napìtí, které bìžný pøepínaè nebo ladící
kondenzátor snese bez pøeskokù.
Èasté tvrzení, že drát, který je v rezonanci „chodí“
lépe, nemá fyzikální odùvodnìní. (Rezonanèní délky,
nejèastìji liché násobky ètvrtiny vlnové délky, se
používají hlavnì z toho dùvodu, že impedance antény je
pøi tìchto délkách reálná - pozn. red.) To znamená, že
drátová anténa délky tøeba 48 m bude na pásmu 80m
chodit stejnì dobøe jako drát naladìný do rezonance
délky 40 m. V pásmu 160m již bude o poznání lepší drát
48 m než 40 m, nebo• se ménì projeví ztráty našeho
panelákového uzemnìní. Pokud bychom na pásmu 80m
nebo 40m zjistili rozdíly mezi stejnì umístìným drátem
délky 40m a 48m, není to tím, že jeden
je v rezonanci a druhý ne, ale mírnì
odlišným vyzaøovacím diagramem.
Všimnìme si rozdílu v øešení zemí
proti èlánku Jendy OK2BNG Elektøina a hamovna I v Radioamatéru
1/00. V „hamovnì I“ jsou všechny
zemì a kostry spojeny s uzemòovací
lištou. V paneláku ale bývá výhodnìjší
galvanické oddìlení zemí. Transceiver
je tedy galvanicky oddìlen od koaxiálních kabelù a uzemnìní antén. Rovnìž
zemì poèítaèe jsou od TCVRu galvanicky oddìleny optoèleny a oddìlovacími nf transformátory.
Zdroj TCVRu má svùj samostatný sí•ový pøívod,
pøipojený pøímo na volný jistiè bytové rozvodnice.
Pøívod je v provedení L+N+PE. Pøíklady elektroinstalace
vidíme v „hamovnì II“ v Radioamatéru 2/00.
Uzemnìní a rùzné protiváhy však vedou pouze
k anténním domeèkùm, které jsou v mém pøípadì 3 m
od „hamshacku“. Teprve zde je obdoba uzemòovací
lišty, kterou vidíme v „hamovnì I“. Nic v „hamshacku“
není spojeno s touto lištou, ani lišta není spojena
s ochranným vodièem PE. Samozøejmì v paneláku
využijeme k uzemnìní vše co je možné, takže nakonec
naše uzemnìní nìkde dostateènì daleko s PE spojeno
bude. To však „courání“ našich vf proudù po síti
zpravidla již nezhorší. V „hamshacku“ mùžeme mít také
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druhou uzemòovací lištu, jak vidíme v „hamovnì II“. Na
ní je pøipojen ochranný vodiè PE. Lišta uzemnìní antén
a lišta v „hamshacku“ však nesmí být spolu spojena.
V x-tém patøe paneláku dnes není témìø na co zemnit. Stoupaèky vody jsou plastové, vzduchotechnika je
možná nìkde na støeše spojena s hromosvodem, ale
èasto nedbale, ústøední topení zaèíná mít plastové komponenty a o jeho uzemnìní nìkde ve výmìníkové stanici radìji nechtìjme nic vìdìt. A tak vše v paneláku jsou
spíše protiváhy, než uzemnìní.
Nìkdy se podaøí využít k uzemnìní i svod hromosvodu. U neživých èástí, které nejsou dostateènì vzdáleny
od hromosvodu, norma dokonce pøedepisuje jejich spojení s hromosvodem. Stává se ale, že nìkterá hromosvodní svorka se chová jako dioda, a pak se nám
zhorší poslech a zároveò se tato dioda mùže zúèastòovat našeho vysílání. Pak i s výborným transceiverem
mùžeme rušit od støedních vln až po VKV. Nìkdy hromosvodní rušivou diodu neznièíme ani pøi dotažení
svorky. Pak pomùže svorku (nebo svorky) rozebrat,
FeZn kulatinu a svorku oèistit, nebo nenápadnì odizolovat a svorky opìt jemnì dotáhnout. Z hlediska blesku to
nehraje roli. Problém je jen rušivou diodu-svorku najít.
Bohužel hromosvodní parazitní diody u velkých panelákù nás mohou rušit, i když na hromosvod uzemnìní
pøipojeno nemáme. Ovšem rozeznat, zda ruší hromosvod, blízká trafostanice, blízké vedení VN (kde nìkolik mìsícù mírnì srší izolátor), prùmyslový podnik,

výpoèetní støedisko, mizerný televizor, viderekordér,
moderní praèka s komutátorovým motorem, tyristorová
sváøeèka, nebo pøímo silnoproudý rozvod, je ve mìstì
témìø nemožné.
Aby vše bylo úplnì jasné, všimnìme si ještì na obr.1
toho, že kostry tøech plechových skøínek, preselektoru,
QRP TXu a SWR metru jsou spojeny s plášti koaxù
a tedy jejich kostry jsou pøes pláštì koaxù galvanicky
spojeny s kostrou transceiveru. Tyto tøi plechové skøínky
již ale nemají žádný další vodiè, který by je spojoval
s nìjakou zemnící lištou do jednoho bodu. Ètvrtá skøínka pøepínaèe antén má plechovou kostru spojenou se
zemními oèky šesti výstupních plastových konektorù.
Koaxiální kablík 50 Ω vedoucí od SWR metru je v pøepínaèi antén pøipojen pouze na primární vinutí oddìlovacího VF transformátoru. Jeho opletení zde již nesmí

být spojeno s kostrou skøínky nebo výstupními konektory.
Zatímco kostry prvých tøí skøínìk by se nemìly vzájemnì dotýkat, skøínka pøepínaèe antén již patøí k jinému
zemnímu systému a její kostra se zásadnì nesmí dotýkat
jiných koster v hamshacku. Jinak by byl VF oddìlovací
transformátor zbyteèný. V praxi s tím není žádný problém, nebo• skøínky, pokud stojí na sobì, maji gumové
nožièky, nebo stojí s mezerou vedle sebe.
Zdroj transceiveru mùže být v elektrické tøídì II. Zdroj
má tedy bezpeènostní ochranný transformátorek
oznaèený pøíslušnou normou, nebo je spínaný a na
výrobním štítku obou zdrojù je známá znaèka soustøedných ètvereèkù. Pak záporný pól napìtí 13,8 V není spojen s ochranným vodièem PE. Sí•ový pøívod mùže být
dvoulinkou s plochou vidlicí bez ochranné zdíøky, nebo
i tøížilovou šòùrou s ochranným vodièem PE. Nìkdy se
totiž využívá PE vodiè pro pøipojení vnitøní izolované
kostry a odrušovacích prvkù. Kovová skøíò zdroje však
již s PE vodièem spojena není. Zdroje tøídy II., tedy
s dvojitou izolací, jsou zdroje, kde je galvanicky oddìlena sí• od napájecího napìtí bezpeènostním transformátorem. Ovšem díky kapacitám sí•ového transformátoru
a nìkdy i nevhodným odrušovacím prvkùm musíme
takové zdroje považovat z hlediska VF jako by sí• oddìlena nebyla. Takový zdroj tedy nenahradí VF oddìlovací
trafo ve skøínce pøepínaèe antén na obr. 1. U našich
amatérských zdrojù s nedefinovanými transformátory
jsme povinni veškeré neživé èásti spojit s ochranným
vodièem PE sítì, jak vidíme v „hamovnì II“. Pak je nutnì
s tímto vodièem spojen i minus pól výstupního napìtí
13,8 V.
U obou typù zdrojù se omezuje „courání“ vf proudù
po síti bud navinutím nìkolika závitù sí•ové šòùry na
vìtší feritový toroid, nebo pøímo nasazením hotového
„zaklapávacího“ feritu na pøívodní šòùru zdroje. Toto
øešení lze z našeho slaboproudého pohledu považovat
za „vf galvanické“ oddìlení sítì od
TCVRu. Pak by eventuelnì mohl
odpadnout vf oddìlovací transformátor v antením pøepínaèi.
A naopak, použíjeme-li vf oddìlovací transformátor, nemusíme vìtšinou používat odrušovací ferity na
sí•ovém pøívodu.
Rozdíl zde ale je. Vf oddìlovací
transformátor má za úkol oddìlit
zem antén a koaxù od kostry
TCVRu. Tuto službu nám ale ferit na
sí•ové šòùøe neudìlá. To znamená,
neodstraní eventuelní efekt „pálících“ neživých èástí
v hamshacku, šifrování klíèe, chyby poèítaèe, nìkteré
druhy TVI, BCI a podobnì.
V paneláku namìøíme napìtí a proud témìø všeho
proti všemu. Napø. mezi protìjšími zdmi, podlahou
a stropem, mezi kovovými futry dveøí, mezi podlahou
v koupelnì a vodovodem, pøesto, že je vše pospojováno. Napìtí bývá nìkolik desítek mV a proud do
nìkolika mA. Ovšem tam, kde se podaøí mìøit v paneláku
proud mezi neživými èástmi rùzných systémù, napø.
ústøední topení proti ochrannému vodièi, mùže být
proud i nìkolik Ampér.
Na vinì je u nás sice dožívající ale nejvíce používaný
systém ochrany pøed nebezpeèným dotykem, známý pod
názvem „klasické nulování“, nebo také „ètyøvodiè“.
U nìho je kromì tøech fází pouze jeden spoleèný pra-
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covní i ochranný vodiè PEN, známý jako „nulák“,
správnì nulovací vodiè. V nových rozvodech se používá
„pìtivodiè“, kde ochranná a pracovní funkce nulovacího
vodièe je rozdìlena na funkci pracovní, která vede proud
(svìtle modrý vodiè N) a funkci ochranou (zelenožlutý
vodiè PE). Samostatný ochranný vodiè PE, pokud není
porucha, nevede žádný proud - proto se bez rùzných
nežádoucích efektù mohou na vodiè PE pøipojovat
kostry zdrojù transceiverù i rùzných jiných slabo proudých a silnoproudých zaøízení elektrické tøídy I. PE
vodiè je po cestì uzemòován co nejvíce a je spojen
i s vìtšinou neživých èástí v paneláku.
Protože v panelácích bývá klasický ètyøvodiè,
musíme poèítat s tím, že mezi kostrami skøínìk pøepínaèe antén a ostatními namìøíme nìjaké napìtí a proud.
V mém pøípadì 90 mV a 100 mA. Toto napìtí a proud se
mìní podle momentálního stavu v síti. Pokud by byl
v paneláku pìtivodiè, tyto efekty by nevznikaly. Nové
budovy již pìtivodiè (nebo tøívodiè u jednofázového
rozvodu) mívají. Èasto se ale pìtivodiè (nebo tøívodiè)
omezí jen na pøívod a instalaci v bytì a stoupaèky jsou
jen ètyøvodièové. Pak ovšem investice do pìtivodièe
postrádá smysl. Norma totiž umožòuje rozdìlit ètyøvodiè
na pìtivodiè až od urèitého místa. Tím ale není respektována potøeba sdìlovací techniky. To znamená, aby
pìtivodiè plnil svùj úkol, musí zaèínat již v trafostanici.
Na panelákovém sídlišti lze jako nouzové øešení pøipustit rozdìlení ètyøvodièe na pìtivodiè až v hlavní
pojistkové skøíni objektu.
Ale i toto ošizené øešení znamená, že u nìkolikavchodového paneláku, mezi panely a jejich armovacími
dráty prochází èást proudu tekoucího PEN vodièem

napájecích kabelù. Na rezatých armovacích drátech
a vlhkých panelech je opìt nebezpeèí vzniku parazitních
(by• nedokonalých) diod, a tedy panelák sám o sobì
mùže být zdrojem zvýšeného mìstského šumu. A to tím
více, èím pozdìji je vodiè PEN rozdìlen na N a PE.
Asi vás napadne, že pøece „nulákem“ v trojfázové
soustavì pøi rovnomìrném zatížení fází nic neteèe. To
ovšem platí pro základní kmitoèet 50 Hz. Náš klasický
napájecí zdroj, záøivky, výbojky a jiné moderní domácí
spotøebièe ale neodebírají ze sítì sinusový proud. Proto
musíme ve velkém paneláku poèítat s tím, že „nulákem“
napájecích kabelù, a také èásteènì panely, teèe nìkdy
vìtší proud, než fázemi a to s kmitoètem pøevážnì 150
Hz. Tøetí harmonická proudu je totiž ve fázi a v nuláku se
tedy ze všech tøí fází sèítá.
Pøi vyšším kmitoètu se také více uplatòují reaktance
vedení. To znamená i vìtší úbytky napìtí na nulovacím
vodièi napájecích kabelù a tedy i vìtší proudy, které
teèou panely vícevchodových domù. Tím se také mùže
zvyšovat drsný panelákový šum, podbarvený modulací
nepøíliš sinusového proudu 150 Hz. To je i jedno
z možných vysvìtlení rozdílu nejen síly, ale i charakteru
šumu pásma na venkovì a ve mìstech.
V textu jsem pro lepší srozumitelnost ponechal staré
názvy, jako klasické nulování, nulovací vodiè, nulák,
ètyøvodiè, pìtivodiè. Ve skuteènosti se pìtivodiè,
t.j.“ochrana nulováním se samostatným N a PE
vodièem“ již nìkolik let, v rámci snahy o sjednocení
s Evropou, nazývá „ochrana samoèinným odpojením od
zdroje v soustavì TNS“. Slovo nulování tedy bylo
z èeštiny vymýceno. V èasopisech se ještì nìkdy

Kabely a konektory od firmy
GES-ELECTRONICS
Firma GES-ELECTRONICS dodává velmi široký sortiment koaxiálních konektorù a kabelù. V naší
nabídce naleznete kabely od tìch dalo by se øíci nejobyèejnìjších, jako je napøíklad RG 58, pøes
kabely AIRCOM PLUS, až po profesionální kabely LCF a HCF.
RG 58, jak všichni dobøe víme, je kabel o impedanci
50 Ω a prùmìru 4,95 mm s vnitøní žílou složenou
z mìdìné pocínované licny. Stínìní je provedeno opìt
mìdìným pocínovaným opletením, které ovšem pokrývá
jen 95% plochy kabelu. Útlum, který není
u vysokofrekvenèních kabelù zanedbatelný, je zde pøi
délce 100 m a kmitoètu 50 MHz na úrovni 11 dB. Pokud
použijeme frekvenci 200 MHz, je již útlum více jak dvojnásobný, a to 23 dB. Tento kabel se nehodí pro
nároènìjší aplikace a pøedevším pro vìtší délky. Ovšem
jeho cena je velice pøíznivá (10,90 Kè / m).
Další námi nabízený koaxiální kabel, vhodný jak pro
neprofesionální, ale i pro profesionální použití, je RG
213. Je to opìt kabel o impedanci 50 Ω a prùmìru
10,3 mm s vnitøní žílou složenou z mìdìné licny. Stínìní
je realizováno opìt mìdìným opletením. Útlum je
daleko nižší, než u RG 58 - pøi 100 MHz 7,2 dB / 100 m,
pøi 432 MHz 17,3 dB / 100 m. Jeho cena je sice trochu
vyšší (31,- Kè/m), ale pøi zvážení lepších parametrù
celkem únosná.
Špièkou mezi tìmito kabely je již velice kvalitní kabel
AIRCOM PLUS, jehož vlastnosti byly podrobnì popsány
v RA 1/2000 na stranì 12.
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Nejen kabely jsou tím rozhodujícím èinitelem. Každé
kvalitní spojení potøebuje i kvalitní konektor. Firma
GES-ELECTRONICS nabízí ve svém sortimentu mnoho
variant provedení a i mnoho typù koaxiálních konektorù.
Dodáváme konektory ve standardním provedení za
velice pøíznivé ceny. Pokud ovšem potøebujete konektor
na špièkové úrovni, je možné zvolit výrobky nìmecké
firmy SPINNER, jejímž jsme výhradním zastoupením.
Závìrem zde uvádíme struèný výèet nìkterých typù
konektorù, které mùžete vidìt na zadní stranì tohoto
èísla. Uvádìné ceny jsou s DPH 22%. Kompletní nabídku naleznete na naších Internetových stránkách. Mùžete
nám také zavolat a naši odborníci vám rádi pomohou.
1/ N zásuvka šroubovací, støední pin pájecí, stand. provedení. UG 23 pro kabel RG 213 (61,- Kè), N 514A pro
kabel RG 58 (44,90 Kè), N-FEMALE AIRCOM (346,- Kè).
2/ N zástrèka provedení CUT and FIT, støední pin se
nepájí pouze nastrèí, precizní provedení od firmy SPINNER. BN945060 pro kabel AIRCOM PLUS (342,- Kè).
3/ BNC zásuvka šroubovací, støední pin pájecí, standardní provedení. UG 89U pro kabel RG 58 (22,70 Kè).
4/ BNC zástrèka šroubovací, støední pin pájecí, standardní provedení. BNC 1501/10 pro kabel RG 213

vyskytne „nulový vodiè“, tento výraz však neexistuje
pøes 30 let.

Závìry
1) Na KV pøi výkonu 100 W a impedanci 50 Ω se není
tøeba obávat laciných konektorù, relátek a pøepínaèù ve
vf cestì. Laciné pøepínaèe a malé vzduchové ladící kondenzátory lze v pøizpùsobení drátových antén použít,
pokud se délka antény pøíliš nepøiblíží pùlvlnné rezonanci.
2) V paneláku mùže být výhodnìjší galvanicky oddìlit transceiver od pláš•ù koaxù a uzemnìní antén. Tím
mùžeme omezit efekt „horkých“ knoflíkù, šifrování
elbugu, shazování poèítaèe, ale i BCI a TVI.
3) Starý neudržovaný hromosvod mùže být na velkém
paneláku zdrojem rušivých parazitních diod. To znamená zvýšenou úroveò šumù a rùzných parazitních
pøíjmù.
4) Má-li pìtivodièový elektrorozvod plnit svùj úèel ve
velkém vícevchodovém paneláku, musí zaèínat již
v trafostanici. Jinak mùže nastat rušení prùchodem
proudu nelinearitami panelù, jako u klasického
ètyøvodièe. Pravdìpodobnì neexistuje sídlištì, které by
toto kriterium splòovalo. A také žádná norma bohužel
nenaøizuje, aby tomu tak bylo.
Ing. Jaroslav Erben, OK1AYY

(69,- Kè), BNC-STECKER AIRCOM PLUS (316,- Kè).
5/ BNC zástrèka krimpovací, støední pin pájecí, standardní provedení. UG 1681U pro kabel RG 58 (90,- Kè).
6/ BNC zásuvka krimpovací, støední pin pájecí, stand.
provedení. UG 89U-C58 pro kabel RG 58 (22,30 Kè).
7/ BNC zástrèka krimpovací, støední pin pájecí, stand.
provedení. UG 88U-C58 pro kabel RG 58 (13,50 Kè).
8/ BNC zástrèka šroubovací, støední pin pájecí, standardní provedení. UG 88U pro kabel RG 58 (22,60 Kè).
9/ N zástrèka šroubovací, støední pin pájecí, standardní
provedení. UG 21RG pro kabel RG 58 (56,90 Kè), UG
21B pro kabel RG 213 (51,90 Kè), N - MALE AIRCOM
(305,- Kè).
Dále vám chceme nabídnou ještì konektor UHF (PL)
zástrèka v provedení TWIST-ON. PL 259/6 pro kabel RG
58 (24,70 Kè), PL 259 pro kabel RG 213 (24,60 Kè),
a v provedení šroubovacím UHF-MALE AIRCOM
(277,- Kè).
GES-ELECTRONICS dále nabízí široký sortiment
pasivních i aktivních souèástek, konektorù, kabelù,
chladièù, pøístrojových krabièek, mìøicích pøístrojù,
osciloskopù, zdrojù, nabíjeèù, náøadí, pájeèek, elektronických stavebnic, reproduktorù, chemických pøípravkù
a dalšího zboží.
Kompletní sortiment naleznete v našem tištìném katalogu nebo v jeho elektronické verzi na našich
Internetových stránkách (http://www.ges.cz), jejichž
prostøednictvím lze veškeré zboží též objednat.
GES-ELECTRONICS
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Technika
Napájení stohovaných anténních soustav
W3PP uvádí své zkušenosti s instalováním a napájením KV smìrovek
Jako novì pøíchozí do rozrùstající se skupiny majitelù stohovaných smìrových anténních soustav jsem absolvoval
spoustu pokusù a pøeèetl mnoho èlánkù, abych zjistil všechny aspekty „jak na to“ pøi instalování a napájení KV smìrových soustav. Zde popsané postupy nejsou nové, ale nikde jsem nenarazil na zcela vyèerpávající stati na toto téma.
Jsem si jistý, že nìkde jsou - jen jsem je prostì nenašel. Toto není pokus pokrýt všechny možnosti, ani øíct, že tato
metoda je jediná správná. Jen chci zdokumentovat své zkušenosti pro každého, kdo z nich chce nìco získat pro sebe.
Dùležitým èinitelem pøi stohování soustavy je výška antén.
Pro øešení tohoto problému existuje spousta modelovacích
programù, které lze použít. Pro svou potøebu jsem výšku
zvolil podle dostupných stožárù a zkušeností se svou stanicí, jak se chová v závodech v návalu QSO. Na 10m jsou
mé antény 4/4 ve výškách 25 a 14 m. Soustava pro 15m je
ve 24 a 13 m a na 20m je ve 40 a 22m. Jako obvykle, vaše
výšky mohou být odlišné.
Dalším hlediskem je zpùsob napájení soustavy. Tato
záležitost mi zabrala spoustu pøemýšlení. Slyšel a èetl jsem,
že standardní metodou je napájení „beamù“ koaxiály o stejné délce. Toto platí pouze tehdy, pokud antény napájíte jako
soustavu a nepoužíváte je samostatnì anebo pokud
využíváte nìkterý z prùmyslových pøepínacích boxù
s toroidními transformátory. Pokud pøesné délce napájeèù
nevìnujete pozornost, zkomplikujete si napájení soustavy.
Pøi pohledu na napájecí systém musíte brát v úvahu
nìkolik èinitelù. V mém pøípadì napájím antény o nominální impedanci 50 Ω. Pokud takové antény spojíte paralelnì,
impedance soustavy se zmenší na polovinu a výkon se mezi
antény rozdìlí napolovic. Proto jsem zvolil použití ètvrtvlného pøizpùsobovacího vedení 75 ohmovým kabelem ke
každé anténì, èímž dosahuji zdánlivou impedanci 100 Ω.
Paralelním spojením antén se dostanu zpìt na impedanci
50 Ω. O mechanickém provedení se zmíním dále.
Aby jste si mohli vybrat, jestli budete napájet antény
samostatnì anebo jako paralelní soustavu, potøebujete
k tomu vhodný pøepínaè. Na trhu je k dispozici nìkolik
takových zaøízení. Nìkterá z nich umí i další vìci navíc,
napøíklad umožní napájet nevyužitou anténu z jiného
zaøízení a/nebo eliminovat potøebu transformování impedance. Pro své potøeby jsem si z úsporných dùvodù vybral
úpravu dálkovì ovládaného anténního pøepínaèe Ameritron
RCS-4. Modifikace byla celkem jednoduchá a umožòuje
levné øešení zpùsobu pøepínání. Nabízí výbìr pøepnutí jako
soustavu anebo samostatnou horní pøípadnì spodní anténu.
Nevyžaduje žádný ovládací kabel, protože napájení relé je
vedeno po koaxiálu.
Další otázkou je, kam pøepínaè umístit. Možnost je buï
mezi anténami anebo na patì stožáru. Zvolil jsem instalaci
krabice poblíž základu stožáru, umožòující snadný pøístup
pro údržbu a nastavování, nebo pro pøípad, když zaène
úøadovat pan Murphy. Použití stejné délky fázovacího
vedení zpùsobí, že na nìkterém konci budete muset svinout
velký kus kabelu pro spodní anténu. Zkusil jsem lepší
øešení. Pokud zaènete s ètvrtvlným pøizpùsobovacím
úsekem, který k patì stožáru ještì nemùže dosáhnout a pak
budete pøidávat násobky pùlvlných úsekù, udržíte stejný
prùbìh charakteristické impedance. Pùlvlné úseky zajistí
návrat fáze do stejného místa. Proto, pokud do každé vìtve
pøidáte dostatek pùlvlných úsekù, dostanete se až k patì
stožáru. Nemusí mít stejnou délku, ale musí zajistit stejný
fázový pomìr. To znamená, že potøebujete mít v obou
vìtvích buï lichý nebo sudý násobek pùlvlných úsekù.
Pokud budete mít v jedné vìtvi lichý a v druhé sudý
násobek, budete mezi nimi mít fázový rozdíl 180 stupòù. To
je samozøejmì špatnì. Pokud použijeme jako pøíklad mou
sestavu na 20m, fázovací vedení pro horní anténu má
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vlnovou délku 9/4 a fázovací vedení pro spodní anténu má
5/4 vlnové délky. Kabel, který jsem použil, má zkracovací
èinitel 0,83 takže výsledná délka jednotlivých vìtví je 39,9
a 22,2 m.
Na tomto místì je zøejmì vhodné se zmínit, že nìkdo
mùže argumentovat tím, že s mìnícím se pracovním kmitoètem se bude mìnit i fáze mezi
nestejnì dlouhými vedeními. To
je samozøejmì pravda. Nicménì,
pokud si namodelujeme zde
popsanou 20 metrovou soustavu, výsledek bude fázový
posun 6° v delší vìtvi a 3°
v kratší. To znamená fázovou chybu mezi dvìma beamy na
horním konci zhruba 3 stupnì. Modelovací vzorce vykazují
v zisku a v pøedozadním pomìru zmìnu o 0,1 dB. To je pro
mì pøíliš nevýznamné, abych kvùli tomu mrhal koaxiálem
na celovlnou délku vedení.
Ještì poznámka k pøípravì kabelù: Zkracovací èinitel se
lehce mìní v závislosti na kvalitì kabelu a jeho stárnutí.
Vždy kabel uøíznu o 1-2% delší, než je jeho vypoèítaná
délka a pøesnou rezonanèní délku pak zmìøím anténním
analyzátorem MFJ-259B. Liché násobky otevøených ètvrtvlných úsekù se chovají pro projektovaný kmitoèet jako
zkrat. Mìøením násobkù pùlvlných úsekù ten zkrat vlastnì
umístíte na vzdálený konec kabelu. To se opakuje pro
každou pùlvlnu. Více o kabelu pozdìji.
Když jsou antény napájené samostatnì pøes pøizpùsobovací úseky, budou vypadat jako 100 ohmové. Pøidáním
ètvrtvlného úseku 75 ohmového kabelu se impedance vrátí
na 50 ohmù. Tento pøídavný úsek má délku 4,4 m. To je
základní konfigurace mé anténní instalace, ale ještì se
musím zmínit o nìkolika specifických záležitostech: anténním vedení, typech kabelù a vlastní úpravì RCS-4.

Zaènu s anténou. Je dùležité vìnovat pozornost zpùsobu
napájení jednotlivých antén. Musí být napájené ve fázi.
Pokud použijete Gamma matche, ujistìte se, že je u každé
antény na stejné stranì dipólu. U Beta a T matche musíte
pro každou anténu zajistit, aby støední vodiè byl na stejné
stranì. Pokud používáte baluny, musíte mít shodný typ pro
každou anténu, jinak se vám nemusí podaøit antény správnì
sfázovat. Nìkdy mùže být výhodné, vzhledem k montážní
délce kabelù, napájet antény v protifázi, pak ale musíte
jeden 75 ohmový fázovací úsek zkrátit nebo prodloužit
o 180°, èili o pùl vlnové délky.
Další dùležitý èinitel je vývod z napájecího bodu antény
ke stožáru. Tato vedení musí mít stejnou elektrickou délku.
V mém pøípadì jsem z napájecího bodu ke stožáru použil

50 Ω vývody s VF tlumivkami. Zvláštní pozornost jsem pak
vìnoval tomu, abych zachoval jejich stejnou elektrickou
délku.
Nyní k fázovacím kabelùm. Máme nìkolik možností: RG11, RG-6 nebo kabel pro pøípojku spoleèné antény. Já jsem
použil novou anténní pøípojku z kabelu R11-AP od Omega
One Communications. Tento kabel má pøibližnì stejné
rozmìry jako RG-11 nebo 9913, ale je podstatnì lehèí.
Pùvodní zapojení RCS-4 je na obrázku 1. Relé jsou
upevnìné na desce plošných spojù, která souèasnì
zajiš•uje jejich propojení s øídícími obvody (nejsou
zobrazeny). Všimnìte si, že pokud není pøepínaè napájený,
je aktivní výstupní konektor è.4.
Aby jste mohli desku vyjmout k provedení úprav, musíte
ji opatrnì odletovat od anténních konektorù. Je tøeba pøesunout nebo odstranit nìkolik propojek na zadní stranì
desky. Pøerušil jsem
obvody, kde bylo
tøeba,
pøesunul
a odstranil jumpery
a naopak jinde
propojky pøidal. Na
propoje jsem použil
kousky izolovaného drátu. Na obrázku 2 je zapojení pøepínaèe po úpravách. Nyní, pokud je pøepínaè bez napájení,
není pøipojená žádná anténa.
Kabel o ètvrtvlné elektrické délce je pøipojen mezi konektory „P“. Rádio mám pøipojené 50Ω kabelem, zapojeným
v konektoru „RF in“. Do konektorù „Hi“ a „Lo“ jsou pak
pøipojeny odpovídající fázovací vedení pro vrchní a spodní
anténu. Pokud je pod napìtím relé K1 (ant. 1), je signál
veden do obou antén paralelnì. Pokud je pod napìtím K2
(ant. 2), signál jde pøes ètvrtvlný kabel do horní antény.
Pokud je pod napìtím K3 (ant. 3), je VF vedena pøes ètvrtvlný kabel do spodní antény.
Mé antény pro 20m mají po celé šíøce pásma velmi
plochý a nízký prùbìh SWR. To mi umožòuje používat je na
CW i SSB bez nutnosti dalšího dolaïování. Trochu jsem se
obával, že se ve fone úseku pásma zvìtší reaktance kabelu,
protože jsem ètvrtvlné úseky poèítal pro CW, což by negativnì ovlivnilo širokopásmovost antén. Pak by zøejmì nejjednodušším zpùsobem øešení byla úprava ètvrtvlného
kabelu na pøepínaèi a pøidání krátkého kousku k napájecího
kabelu. Ètvrtvlný úsek by byl nahrazen 7,5 ft dlouhým
kusem R-11 a u pøepínacího boxu by se pøidal do série
k napájecímu kabelu další 2,5 ft úsek. Ve skuteènosti jsem
byl pøíjemnì pøekvapen namìøeným SWR 1,3:1 na 14350
a na CW konci ještì ménì. Proto jsem upustil od pùvodnì zamýšlených dalších úprav pro SSB. Zmiòuji se
o tomto náhradním zpùsobu pro ty, kteøí používají
komerènì vyrábìné antény s typicky zúženou šíøkou
pásma. V tìchto pøípadech mohou být tyto poznámky
užiteèné.
Nakonec bych zde rád podìkoval všem, kteøí mi
pomáhali s realizací této anténní soustavy - zvláštì Jonovi,
AA1K, který se nejvíce našplhal na stožár; spolu s Parrisem,
KB3DTT, Glenem, N3HUV, Vaughnem, W3IJ, Laytonem,
KE3ZZ a Danem, N3WYN, kteøí také vìnovali nekoneèné
hodiny podpory prací na zemi, za kterou jsem jim ohromnì
vdìèný. Velký dík si zaslouží i Pete, W2GJ za poskytnutí
kabelu R11 a mnoho rad, jakým zpùsobem tento kabel
nejlépe použít.
Dallas Carter, W3PP
e-mail: ludal@dmv.com, CQ Contest 1/2000
pøeložil Michal Tomec, OK2BMT
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Technika
Elektronkový PA 300 W
Pøi listování v knize Elektronkové zesilovaèe od UT7EA (1999) nás zaujal popis PA 3x GU50. Autor
P. I. Lestìnkov z Dnìpropetrovska zde na stránce 64 popisuje zapojení, které umožòuje dobrou
úèinnost i na pásmu 28 MHz. Pùvodní èlánek byl podnìtem k experimentùm. Zde uveøejnìné schéma zapojení bylo oproti originálu v detailech upraveno pro možnost práce s bìžnì dostupnými
transceivery. Cílem tohoto èlánku však není podrobný stavební návod (ten je možno najít na CDROM QRO I, PA do 500 W, OK2BNG, 2000), ale dát inspiraci ke stavbì PA s výstupním výkonem
okolo 300 W pro pásmo 10 m, které v posledních mìsících velmi ožilo. Vìøíme, že bude živé ještì
další dva roky. Proto je tato stavba velmi èasovì aktuální.
Omouváme se ètenáøùm, že z organizaèních dùvodù byla použita ruènì kreslená schémata a nákresy.
Dìkujeme za pochopení.

Obr. 1 - Náhradní schéma zapojení PA pro horní pásma
(21-28 MHz)

Vìtšina tzv. „Home made“ PA konèí svùj aktivní život
pásmem 14 MHz. Pro názornost - na pásmech 160m až
20m ukazuje nás prùchozí wattmetr 300 W, ale na pásmech 15m a 10m jen 100 W. Pøíèinou jsou velké kapacity PI-èlánku na stranì anody. Podstata nejlépe vyplyne
z pøíkladu:
PA se dvìma GU50 potøebuje pro svoji funkci na 28
MHz maximální kapacitu C1 = 35 pF, C2 = 160 pF
a indukènost 1,15 uH. Tyto hodnoty byly stanoveny
výpoètem, za jehož základ byl vzat dynamický odpor na
anodì Rd = 2000 Ω. V praxi vlastní konstrukèní kapacita obou elektronek je 2 x 9 pF. Kapacita soklù a spojù
bude 5 pF a poèáteèní kapacita ladicího kondenzátoru
C1 bude ztìží menší než 12 pF. Když seèteme tyto
kapacity dohromady, dostaneme hodnotu 35 pF.
Úmyslnì jsme zapomnìli na vlastní kapacitu tlumivky,
která mùže být tak 10 až 15 pF a potøebu „nìjaké“ kapacity pro ladìní, asi 1 až 3 pF. Takže kde je onìch
požadovaných 35 pF a kde jsme my? Vypadá to na
neøešitelný problém. Jedinou cestou je snížení vnitøního
odporu elektronky Ra, promyšlená konstrukce spojù
a „likvidace“ kapacity tlumivky jiným zapojením.
Z uvedené úvahy vychází jiný zpùsob zapojení
anodového LC obvodu,
než u klasického PIèlánku. Pøíklad je na
obrázku 1. Pro názornost jsou zde použity
dvì elektronky GU50.
V anodovém obvodu
jsou zapojeny oddìlující
indukènosti L1 a L2,
které spoleènì s výstupními kapacitami elektronek a ladicím kondenzátorem C1 tvoøí PIèlánky pro horní pásma.
Tím, že nejsou paralelnì
zapojeny anody elektronek, ale výstupy PIèlánkù, výstupní kapacity anod elektronek se
nesèítají. Tyto PI-èlánky Obr. 3 - Schéma zapojení PA 3x GU50
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je možné pøelaïovat pouze v malém rozsahu, který
pokryje pásma 21 až 28 MHz. Dále je do série zapojen
další PI-èlánek tvoøený C1, L3, C2. Tímto obvodem se
pøizpùsobuje impedance anténního napájeèe k dynamickému odporu elektronek a paralelnì zapojených PIèlánkù. Kondenzátor C1 ladí v tomto zapojení tøi vzájemnì propojené obvody, u kterých se v závislosti na
kmitoètu mìní jejich rezonanèní odpory. Proto je tøeba
urèitého cviku k naladìní výstupního obvodu pomocí C1
a C2.
Na nižších pásmech od 3,5 MHz do 7 MHz se neuplatní malé hodnoty výstupních kapacit elektronek
a indukèností L1 a L2. Zapojení zesilovaèe se pak jeví
jako paralelní zapojení elektronek s jedním PI-èlánkem
(viz obr. 2). Všimnìme si sériového napájení anod elek-

Obr. 2 - Náhradní schéma zapojení PA pro dolní pásma
(3,5-7 MHz)

tronek pøes tlumivku Tl2. Anténní obvod musí být oddìlen od vysokého napìtí na anodì oddìlovacím kondenzátorem Cv. Tlumivka musí být vysokofrekvenènì uzemnìna na stranì napájení blokovacím kondenzátorem Cb.
Oba kondenzátory musí být dimenzovány na 3 x vìtší
napìtí, než je Ua. Pøi použití tohoto øešení se nepøièítá

pomìrnì znaèná kapacita tlumivky k rezonanènímu
odporu na anodì.
Na obr.3 je schéma zapojení zesilovaèe výkonu se
tøemi elektronkami typu GU50, u kterého jsou realizovány výše popsané zásady konstrukce. V PA se
mohou použít i jiné elektronky, napøíklad 6P36S,
6P45S, SRS 4451, GU29, a podobné tetrody a pentody.
Autor uvádí i G807 a G811. Vzhledem k dostateènému
buzení z TRX bylo použito zapojení se spoleènými
møížkami. Buzení je do katod elektronek, které jsou
vysokofrekvenènì oddìleny od zemì tlumivkou Tl1.
Tento vstupní odpor je velmi blízko impedanci koaxiálního kabelu a dobøe se pøizpùsobuje. Je výhodou, když
je v TRX zabudovaný ATU. V opaèném pøípadì jej zapojíme mezi TRX a PA s kontrolou SWR na transceiveru.
Tl3 je tlumivkou bezpeènostní. V pøípadì proražení
vazebního kondenzátoru C7 by se dostalo anodové
napìtí na anténu. Tato tlumivka však zpùsobí zkrat pro
napìtí Ua a umožní spálení pojistky 1 A ve zdroji.
Souèástí obrázku 3 je i pomocí relátek realizované
ovládání provozu TX/RX a QRP/QRO. Jednotlivé stavy
jsou signalizovány pomocí diod LED na pøedním panelu. Po zapnutí sítì se rozsvítí kontrolka H1. Pro režim,
kdy je PA ve funkci, tzn. poloha QRO, svítí kontrolka H2.
V poloze pro vysílání se rozsvítí kontrolka H3. Další
indikací je klidový proud na mìøidle M1 a pøi buzení
výchylka na mìøidle M2.
Na obrázku 4 je schéma zapojení zdroje PA. Primár
trafa je jištìn pojistkou 2 A. Napìtí pro anodu se získává
ze zdvojovaèe napìtí, kde pøepínaèem Pø.2 je možné
volit vìtší a menší anodové napìtí. Proto má trafo napìtí
250 a 300 V. Elektrolyty 200 uF musí být na 450 V
a pøed použitím se musí naformovat. Ro je ochranný
odpor a Rb je boèník pro mìøicí pøístroj. Jako boèník se
mùže použít odpor v keramickém pouzdøe na zatížení
5 W s hodnotou 1 až 10 Ω, podle citlivosti mìøicího
pøístroje M1. Další vinutí trafa jsou pro žhavení,
ovládání a záporné napìtí pro Ug1.
Po zapnutí sí•ového vypínaèe V1 na zdroji se nažhaví
elektronky a na panelu bude svítit kontrolka H1, „OPERATE“. Vyzkoušíme, zda ladìní PI-èlánku reaguje na pøijímaný signál. Síla signálu se musí mìnit. Pak vyzkoušíme „prùchodnost“ PA pøi vysílání. Aktivací PTT
naskoèí relé RE2A a RE2B. Tím se pøes kontakt RE2A-TX
dostane signál z TRX na kontakt relé RE1-QRP a dále na
PI-èlánek. Ladíme C3 a C5 na maximální výchylku na
mìøidle VF. Potenciometrem P1 pak nastavíme 10 %
výchylky na M2.
V dalším kroku pøepneme
pøepínaè V2 do polohy QRO.
Naskoèí relé RE1, které svými
kontakty RE1-VN zapne
anodové napìtí ve zdroji a
kontaktem RE1-QRO pøivede
buzení do katod elektronek.
Snížíme buzení na 10 W,
zkontrolujeme zátìž 50 ohmù
pøipojenou k výstupu PA
a aktivujeme PTT. TRX je
pøepnut do polohy CW.
Døíve, než stiskneme klíè,
pozorujeme pøi aktivním PTT
klidový proud anody, který by
mìl být pøibližnì 50 mA.
Stiskneme klíè a pozorujeme
nárùst anodového proudu.
Buzení upravíme tak, aby Ia
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byl okolo 100 mA. Ladíme C3 tak, abychom nalezli rezonanci obvodu, která se projeví poklesem Ia a zvìtšením
proudu vf. Pak naladìním C5 upravíme velikost Ia a vf.

Obr. 4 - Schéma zapojení zdroje PA 3x GU50

Proud Ia nemá být vìtší než 360 mA. Pokud mìøidlo M2
ukazuje 50% dílkù stupnice, je PA naladìn.
Pøi vysílání jsou møížky uzemnìny. Kontakty relé
RE2B1 a RE2B2 uzemòují møížky g1 a g3. Møížka g2 je
trvale spojená s kostrou.
Pøi pøíjmu jsou elektronky uzavøeny pomocí
záporného napìtí na první møížce, které je pøivedeno ze
zdroje pøes odpor R1. Pøijímaný signál se dostává
z antény pøes PI-èlánek a kapacitu anoda-g3 na kontakt
relé RE2A-RX a pak do konektoru K1, který je propojen
s TRX. Tím se vlastnì do cesty pøíjmu zapojí PI-èlánek,
který zlepšuje pøíjmové podmínky.
V poloze QRP je budící signál pøiveden na anodu
jedné elektronky a je možné vést provoz pouze
s výkonem samotného TRX. PI-èlánek pomáhá pøizpùsobit impedanci antény i napájeèe a potlaèuje vyšší harmonické. Pøesto, že je impedance na anodì vysoká, je
toto øešení použitelné pro pøípad provozu QRP bez pøepojování kabelù. Pokud nechceme pracovat v režimu
QRP, zavedeme signál z konektoru relé RE2A-TX pøímo
do katody na tlumivku Tl1, jak je na schématu vyznaèeno èárkovanì.

Obr. 5 - Rozmístìní souèástek ve skøíni PA

Mechanická konstrukce je obvykle zcela unikátní,
protože každý konstruktér použije rùzné souèástky.
Pøesto urèitým vodítkem mùže být rozmístìní souèástek
na obr.5 a náèrtek pøedního panelu na obr.6.
PA je øešen jako jednoduchá konstrukce pomocí šasi
ve tvaru obráceného písmene U. Výška šasi je 50 mm,
šíøka 420 mm a hloubka 220 mm. Pøední panel má šíøku
420 mm a výšku 200 mm. Pøední panel je sešroubován
se šasi a jako celek zasunut do skøínì. Skøíòka má
vìtrací otvory nahoøe i po stranách. Na pøedním panelu
jsou ovládací prvky obou kondenzátorù, pøepínaèe
pásma a další vypínaèe a kontrolky. Na pravé stranì se
nacházejí mìøicí pøístroje. Na zadním panelu najdeme

Radioamatér 3/2000

konektory PL 259, sí•ový pøívod, zemnící šroub, konektor Cinch pro PTT a pøepínaè napìtí Pø.2.
Na obr.5 je rozmístìní klíèových komponentù na šasi.
Na levé stranì je zdrojová èást oddìlená stínicí
pøepážkou od vf èásti, která je vpravo.
Kondenzátor s mezerami mezi statorem a rotorem
alespoò 1,5 mm se umístí blíže k elektronkám. Mezi
kondenzátor C5, který mùže být dual, anebo trial rozhlasového typu se umístí keramický pøepínaè Pø.1.
Dobré pøepínaèe jsou o prùmìru 40 až 60 mm. Cívka L4
je na keramickém tìlísku o prùmìru 40 mm a má 24
závitù vodièem 1 mm. Cívky L1, L2, L3 jsou samonosné, vinu-té na kulatinì o prùmìru 15 mm, 6 závitù na
délce 25 mm. Vodiè opìt 1 mm. Tlumivky Tl1 a Tl2 jsou
vinuty na prùmìru 20 mm. Materiál je keramika, nebo
teflon. V nouzi se dá použít i papírová trubièka. Tl1 má
24 závitù a Tl2 66 závitù na 80 mm. Vodiè má prùmìr
0,5 až 0,64 mm. Kondenzátory C1, C2, C6, C7, C8 jsou
keramické pro vf na napìtí minimálnì 3 kV.
Po sestavení zesilovaèe a jeho zapojení je dobré
vybrat elektronky se stejnými parametry. Výbìr je možný
buï podle statických charakteristik, anebo podle
zesílení. První zpùsob realizujeme tak, že u elektronky
pøipojené všemi svými elektrodami na napìtí snižujeme

Obr. 6 - Pohled na pøední panel PA

záporné napìtí na g1 a mìøíme pøi tom její anodový
proud. Sestrojíme èást pøevodní charakteristiky napøíklad do hodnoty 100 mA anodového proudu. Toto
provedeme u všech elektronek, které kandidují na
spoleèné osazení do PA. Nakonec vybereme kusy se
stejnou pøevodní charakteristikou. Výbìr podle druhého
zpùsobu provedeme tak, že do PA zasuneme jen jednu
elektronku, na pásmu 3,5 MHz nastavíme buzení napøíklad na 20 W a mìøíme výstupní výkon na zátìži.
Elektronky, které vykazují pøibližnì stejné zesílení, jsou
pak vhodné pro spárování.
Nastavování zesilovaèe zaèneme jeho naladìním
v pásmu 3,5 MHz. Pokud naladìní nepùjde na první

Formování elektrolytù
Elektrolyty se musí formovat stejnì, jako baterie do
auta. K tomu potøebujeme regulaèní trafo nebo regulovaný zdroj stejnosmìrného napìtí do 500 V, miliampérmetr a žárovku cca 150 W na 220 V. Napìtí
zvyšujeme až do okamžiku, kdy se zaèíná zvìtšovat
protékající proud elektrolytickým kondenzátorem.
Odpojíme zdroj a náboj vybijeme pøes žárovku. Je
zakázáno vybíjet náboj do zkratu. Proces opakujeme
u každého kondenzátoru 5 až 7 krát. Obvykle se
napìtí v dalším cyklu zvìtší o 50 až 100 V.
Kondenzátory, které mají velký klidový proud (asi
20 mA) nepoužijeme. Kvalitu elektrolytu poznáme

pokus, budeme kontrolovat, zda se dá v tomto rozsahu
naladit vlastní PI-èlánek. Udìláme to tak, že podle Ua
spoèítáme Rd pro proud 400 mA. Tento odpor (staèí na
2 W) zapojíme mezi bod A a zem. Pøepínaè V2 je
v poloze QRP. Do anténního konektoru K2 pøipojíme
výkonový zdroj vf signálu a SWR metr. Staèí 2-3 W,
podle citlivosti SWR. Pomocí C3 a C5 musíme najít bod,
ve kterém bude SWR 1:1. Nesmíøíme se hodnotou 1:1,8,
to je poøád špatnì sestrojený PI-èlánek. Je mimo rozsah
tohoto èlánku popisovat všechny možnosti nadstavení
PI-èlánku. Zájemci najdou popisy v literatuøe, anebo
i nìco na CD-ROM QRO I, PA do 500 W.
Pokud PA již funguje na dolním pásmu a výstupní
výkon je okolo 250 wattù, mùžeme zaèít ladit na pásmu
28 MHz. K výstupu PA pøipojíme zátìž 50 Ω na 100 W.
Vybudíme elektronky asi na 150-200 mA a ladìním
cívek L1 až L3 nastavíme nejvìtší výstupní výkon.
Provedeme to zmìnou mezery mezi závity a také
nalezením optimální polohy odboèky na cívce L4
(osvìdèily se odboèky na 3. - 5. - 8. - 14. - 24. závitu).
Je dobré používat k naladìní GDO a potom výše popsanou metodu pomocí SWR a jiného vysílaèe. Dobré
služby prokáže Tøinec. Kdo má RF1, anebo MFJ-259B
tak si poradí i jinak. Každopádnì je tøeba prostudovat
literaturu okolo návrhu a realizace PI-èlánkù. Bude
nutné také hledat optimalizaci nastavení a naladìní PIèlánku pøi nízkém a vyšším napìtí. Napìtí na anodì
mùže být i 1000 V. Pokud je 1200 V, je to pro elektronky
nebezpeèné a ladìní je kritické. To se dìlalo v dobì, kdy
tìchto elektronek byly stovky náhradních. Není to ale
technické øešení. Nesmíme pøestupovat maximálnì povolené limity napìtí, které urèil výrobce ve svých laboratoøích. Smiøme se radìji s menším výkonem, ale
dobrou kvalitou a velkou spolehlivostí. Pøi pøetìžování
elektronek GU50 jsou problémy i s odvodem tepla ze
skøínì PA.
V èlánku autora bylo poèítáno pravdìpodobnì kvùli
povolovacím podmínkám jen s pøíkonem okolo 200 W
a anodovým napìtím 550 V. PA byl vyzkoušen i v provedení 4 x GU50, kde na 28 MHz bylo dosaženo výkonu do
antény 450 W. Nastavení PI-èlánkù je ale o nìco pracnìjší, než ve verzi se tøemi elektronkami. Proto byl
zvolen tento popis tak, jak jej uvádí autor knihy. Obrázky
tohoto zesilovaèe a množství detailù rovnìž naleznete na
CD-ROM QRO I, který je zmiòován i na jiném místì
v tomto èasopise.
Jan Bocek, OK2BNG, Laco Polák, OK1AD

podle „rampy“ klesajícího proudu. Napøíklad zvyšuji
napìtí na 100 V a proud vyskoèí na 30 mA a velmi
rychle klesne na 3 mA. Zvìtším napìtí na 150 V,
proud zase vyskoèí na 20 mA a rychle klesne na
3 mA. Takový kondenzátor má pøedpoklady, že bude
kvalitní.
I když provedeme výbìr kapacit na max. napìtí
a minimální „pøíèný“ proud, je vhodné, když
ponecháme kondenzátory dlouhodobì pøipojené na
napìtí 400 V a sledujeme teplotu kondenzátoru.
Pokud je teplota vìtší než 20 stupòù, tak kondenzátory vyøadíme. Vzhledem k tomu, že kondenzátory
nemají stejný vnitøní odpor, je nutné zapojit paralelní
odpory, v našem pøípadì 48 k / 6 W. Pak je pøíèný
proud dìlièem asi 5 až 10 mA, což je ještì únosné.
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Transvertor 28 MHz /
144 MHz

s kruhovým smìšovaèem a vysokou
vstupní selektivitou
Stavba transvertorù je mezi radioamatéry stále
velmi oblíbená. A to nejen pro speciální
Gigahertzová pásma. V pásmech VHF a UHF je
možné úspìšnì stavìt transvertory i bez
speciální mìøící techniky. Totéž platí i pro
nutné „know-how“. „Bastlíøùm“ se navíc
otevírá prostor pro individuální modifikace.

kruhových smìšovaèù IE500 pomocí Wilkinsonova
hybridního dìlièe.

Vysílací èást
Smìšovaè vysílaèe smísí signál z oscilátoru 116 MHz se
signálem z TCVRu naladìného v pásmu 28 MHz (jedná
se o signál nízké úrovnì øádovì 0,1W, který bývá u KV

TCVRù vyveden na separátním konektoru - každý TCVR
má tuto úroveò nastavenu jinak). Tento signál musí být
utlumen vstupním dìlièem na úroveò cca. 0,5 mW
(vývod 3 a 4 IE500). Pøekroèení této úrovnì má za
následek zhoršení intermodulací (hodnoty odporù pro
jednotlivé vstupní úrovnì jsou v tabulce).
Dvojobvodový filtr na výstupu smìšovaèe (Neosid
BV 5146) je nastaven na 144 MHz. Tento filtr potlaèuje

Tento èlánek popisuje transvertor rozšiøující použití KV
TCVRu na 144 MHz. Použitím integrovaných kruhových
smìšovaèù a vstupního obvodu s vysokou selektivitou
bylo dosaženo vysoké odolnosti proti intermodulacím
a silným signálùm. Samozøejmì, kdo bude chtít tyto
hodnoty ještì vylepšit, najde jistì další možnosti.

Oscilátor
Srdcem transvertoru je oscilátor známý již
z mikrovlnných zapojení, osazený tranzistorem FET
J310. Kmitoèet krystalu je 116 MHz. Zapojení obsahuje
dále filtr Neosid BV5061 - 0,1 uH a kondenzátor 12 pF,
tyto souèástky mají vliv na nastavení kmitoètu. Zesílení
je provedeno v následujícím obvodu s tranzistorem
J310, který je na oscilátor volnì navázán kapacitou 1 2,7 pF. Tímto obvodem je signál oscilátoru zesílen na
cca. 20 mW. Signál z oscilátoru je rozdìlen do
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úèinnì vstupní i oscilátorový signál.
Stejný filtr je i za zesilovaèem. Tím je
dosaženo požadovaných parametrù. Jako
zesilovaè je použit MMIC (Monolitický
Mikrovlnný
integrovaný
obvod)
MSA0885. Tento obvod dosahuje na
kmitoètu 144 MHz zesílení okolo 30 dB
a max. výkonu okolo 10 mW. Zde je
zapotøebí dbát na krátké vývody, aby
nedocházelo k nežádoucímu
kmitání. Jako koncový stupeò
je použito zapojení s tranzistorem BFR96S. Tento stupeò
zesílí výstupní signál na
úroveò cca. 100 až 200 mW.

navázán na nízkošumový zesilovaè
s dvojbázovým FET BF981. Zesílení
stupnì okolo 20 dB zabezpeèuje nutnou
vstupní úroveò pro vstup KV TCVRu.

Stavební pokyny
Deska plošného spoje pro transvertor je
vyrobena z oboustranného plošného

Pøijímací èást
Pøijímací vìtev má vysokou
selektivitu díky dvojobvodovému filtru pøímo na vstupu.
Protože zapojení celého transvertoru striktnì dodržuje parametry 50-Ohmové techniky, je
tento filtr zapojen stejnì jako
filtry ve vysílací cestì. Obvody
byly nejdøíve matematicky
spoèítány a poté nasimulovány.
Vstupní signál je pøed
smìšovaèem dále zesílen
(MSA0885) a znovu filtrován.
Ve smìšovaèi pøijímaèe je
opìt použit IE500. Jeho výstup
(vývod 3 a 4) je zatížen
odporem 51 Ω - èistá reálná
zátìž. I zde platí heslo „vše pro
zvýšení odolnosti proti intermodulacím“.
Mezifrekvenèní signál je
pøes LC obvod 1 uH a trimr
4 5 pF
vysokoimpedanènì
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spoje o rozmìrech
120 x 100 mm.
Všechny souèástky
transvertoru jsou
osazeny ze strany
mìdi. Otvory jsou
vyvrtány prùmìrem
0,8 mm, nepøizemnìné spoje jsou
zahloubeny vrtákem prùmìru 2,5
mm. Pøizemnìné
spoje proletujeme
na obou stranách
(pokud nemáme
tištìný spoj s prokovenými otvory).
Tranzistory a integrované obvody
jsou „vsazeny“ do
plošného spoje.

Vrtáme 2,5 mm pro obvody MSA a 5 mm
pro transistory BF a BFR. Pouze tak
zajistíme krátké pøívody a tím zamezíme
vzniku nežádoucích oscilací. Všechny filtry, smìšovaèe a trimry pøizemníme na
dvou místech k zemi. Pokud použijeme
smìšovaè SBL-1, je nutné všechny
zemní vývody na plošném spoji osadit
dutými nýty a proletovat, protože tento
typ smìšovaèe nemá zemní
vývody spojeny s krytem.
Výstupní cívka transistoru
BFR96S má 4,5 závitu drátem
CuAg 0,8 mm. Prùmìr cívky
a vzdálenost jsou odvozeny
z rozteèí
letovacích
bodù.
Vzdálenost cívky od desky
plošného spoje je 1 mm.
Deska obsahuje plochu letovacích bodù s rozteèí 2,5 mm,
urèenou pro pøepínací relé apod.

Uvedení do provozu
Po osazení desky zkontrolujeme, zda
jsme neudìlali chyby, zda jsou všechny
souèástky osazeny na svých místech
a zemní propojky zaletovány.
Napájecí napìtí je 12 V. Klidové
proudy (bez vybuzení) jsou následující:
15 mA oscilátor, 45 mA pøijímací èást,
100 mA vysílací èást. Pøi vybuzení stoupne proud ve vysílací èásti na 160 mA.
Nastavení oscilátoru: Otáèením jádra
cívky (0,1 uH) nabìhnou oscilace. Cívku
nastavíme pod bod max. oscilací mìøíme vysokoimpedanèní sondou za
výstupním vazebním kondenzátorem
1 nF na výstupu oscilátoru.
Nastavení vysílací cesty: transvertor
budíme CW signálem v pásmu 28 MHz,
jednotlivé obvody a výstupní trimr 45 pF
nastavíme na
max. výkon (200
až 250 mW).

Nastavení pøijímací cesty: pøijímaè by
mìl být schopen pøijímat místní silný
signál pøevadìèe nebo majáku. Nejdøíve
nastavíme trimr 45 pF mezi smìšovaèem
a MF zesilovaèem (BF981), poté obì
dvojobvodové pásmové propusti - vše na
max. signál.

Poznatky z provozu
Výstupní výkon transvertoru je okolo 200
mW. Tento výkon staèí na vybuzení koncového stupnì. Zde je možné použít
jednu z následujících variant: konvenèní
zesilovaè s transistory (dvoj nebo trojnásobný) nebo hybridní modul (napø. MITSUBISHI M 57727), který zesílí výstupní
výkon na cca. 20 až 50 W.
Na pøijímaèové stranì jsou nejdùležitìjší odolnost proti silným signálùm
a intermodulacím. Z tìchto dùvodù byl
na vstupu použit dvojobvodový filtr.
Dosažené šumové èíslo 5 dB je sice
ponìkud vysoké, ale vzhledem k tomu, že
dnešní VKV sta-nice používají vìtšinou
nízkošumové anténní pøedzesilovaèe,
které urèují výsledné šumové èíslo, není
hodnota šumového èísla vlastního transvertoru rozhodující.

Použité souèástky
Dle seznamu, odpory s rozteèí 10 mm,
odpory ve vstupním pí èlánku 12,5 mm.
Kondenzátory s rozteèí 2,5 mm. Integrované smìšovaèe IE500 (SBL-1), cívky
Neosid a zesilovaèe lze koupit napø.
v GES Electronic.
Pozn pøekladatele: popisovaný transvertor je jeden z øady populárních zapojení známého autora, která jsou dobøe
reprodukovatelná.
Wolfgang Schneider, DJ8ES
Pùvodní pramen: Funkamateur 5/99
Pøeložil Vladimír Vèelák, OK1DXW
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Provoz
Slabikáø družicového provozu
Už vás unavují poøád stejná klasická spojení?
Obra•te se k obìžné dráze a vydejte se zdolat „poslední hranici.“
Amatéøi provozující spojení pøes družice
tvoøí relativnì malý segment našeho
hobby, pøedevším kvùli neš•astné, léta
kolující fikci, že provoz prostøednictvím
amatérských družic je pøíliš nároèná
a nákladná záležitost.
Jako každá jiná stránka amatérského
rádia, stojí jen tolik, kolik sami pøipustíte.
Kdybyste chtìli vybavit svùj dùm satelitní komunikaèní stanicí, která by zahanbila i inženýry z NASA, pak to bude velice
drahé. Jestliže chcete jednoduše komunikovat s nìkolika družicemi na nízké
obìžné dráze bez použití posledních
výkøikù techniky, nebude vaše stanice
dražší než bìžné vybavení pro KV nebo
VKV. V mnoha pøípadech mùžete se
satelity komunikovat pomocí stávajícího
vybavení - není tøeba nic dokupovat.
Klade satelitní spojení pøehnané
požadavky na studium trajektorií družic?
Vùbec ne. Musíte se jen namáhat
investovat trochu mozkové energie,
abyste uspìli, ale totéž se dá øíci
o DXingu, závodech, zvládnutí provozu,
o digitálních módech nebo o jakémkoliv
jiném konkrétním úsilí. Nakonec,
považte, budete komunikovat s vesmírným tìlesem!
Odmìna za vaše úsilí bude znaèná - to
je to, co dìlá ze satelitního provozu jednu
z nejvzrušujících zábav radioamatérství.
Není nad rozechvìní slyšet, jak Ti nìkdo
odpovídá na výzvu ze vzdálenosti tisíce
mil a vìdomí, že Tì zaslechl pøes satelit.
(Totéž zpùsobí ten strašidelný, fascinující
efekt, slyšet svùj vlastní hlas jako ozvìnu
pøes kosmickou loï, jak probleskuje
temnotou vesmíru.) Satelitní spojení pøinese do tvé praxe nový vzruch a nové cíle
ke zdolávání.
Nepochybnì to u vás vyvolává výkøiky
podobné zvolání kapitána Kirka.
(„Odpovìdi! Potøebuji odpovìdi, Mr.
Spock!“) Dejme se do toho.

nebo tisíce kilometrù nad povrchem
Zemì. Oblast na Zemi, kterou mohou
signály satelitu zasáhnout, je tudíž mnohem rozlehlejší, než oblast pokrytí
nejlepších pozemních pøevádìèù. Tato
vlastnost satelitù je pøedurèuje pro
komunikaci. Vìtšina amatérských
satelitù funguje jako analogový
pøevádìè, pøenášejí CW a hlasové signály pøesnì tak, jak je pøijímají, nebo jako
systém pro ukládání datových paketù
a jejich následný „forward“, kdy systém
pøijímá celé zprávy z pozemních stanic
pro pozdìjší pøedání dál.

Lineární transpondéry
a problém výkonu
Vìtšina analogových satelitù je vybavena
lineárními transpondéry. To jsou
zaøízení, která pøijímají signál v urèitém
kmitoètovém pásmu (obvykle 50 až 100
kHz širokém, tzv. propustném pásmu)
a znovu jej ve stejném rozsahu vysílají,
ovšem na zcela jiných kmitoètech.
Jelikož lineární transpondér vysílá celé
pásmo, mùže být pøenášeno více signálù
souèasnì. Napøíklad, jestliže vysílají tøi
SSB stanice (po 20 kHz od sebe), satelit
odvysílá všechny tøi signály - stále oddìlené 20 kHz navzájem (viz obr.1). Tak
jako u pozemního pøevádìèe se vysílání
odbývá na kmitoètech odlišných od kmitoètù, na kterých jsou signály pøijímány.

pásmo (USB), váš signál ze satelitu bude
s dolním pásmem (LSB). Transceivery
konstruované pro satelitní provoz mají
obvykle vybavení, které se s tímto
„zmatením“ vyrovnají sami.
Lineární
transpondéry
mohou
pøevádìt libovolný druh signálu, ale
transpondéry používané na amatérských
družicích jsou urèeny pøedevším pro
SSB a CW. Dùvod preference SSB/CW
velice úzce souvisí s obtížným
získáváním energie v kosmu. Amatérské
družice jsou napájeny z baterií, které jsou
dobíjeny solárními èlánky. „Kosmická
cena“ solárních èlánkù a baterií je
vysoká. Také jsou tìžké a èasto zabírají
znaèný objem. Díky skromným fondùm
si amatéøi nemohou dovolit luxus
vypouštìní družic s dobøe dimenzovanými napájecími systémy, jaké používají
komerèní tìlesa. Musíme co nejlépe
využívat mnohem omezenìjší „výkonový
úèet.“
Takže použijeme SSB nebo jiným
provoz? Pøedstavte si pracovní cyklus èasový úsek, kdy vysílaè pracuje na plný
výkon. Pøi SSB a CW signálech je toto
zatížení pomìrnì ménì èasté. Lineární
transpondér mùže pøenášet množství
SSB a CW signálù a být stále v rámci
omezení, daných napájecími zdroji
amatérské družice. Málokdy je pøetížen.
Teï uvažujme FM. Vysílaè FM pracuje ve
100% pracovním cyklu, což znamená, že
generuje plný výkon po celou dobu
vysílání. Pøedstavte si, jaký výkon by
lineární
transpondér
potøeboval
k odvysílání øeknìme tuctu FM signálù všechny požadují plný výstupní výkon!

Družice = pøevádìèe na obìžné
dráze
Vìtšina amatérù zná pøevádìèe, které
pøenáší signály k zajištìní širšího pokrytí. Pøevádìèe toho docílí poslechem
signálù na jednom kmitoètu a okamžitým
vysíláním toho co slyší na jiném kmitoètu. Díky pøevádìèùm, malým zaøízením
o nízkém výkonu, mohou rádia komunikovat na ploše tisícù ètvereèních kilometrù. To je rovnìž podstatou funkce
radioamatérské družice. Samozøejmì,
zatímco anténa pozemního pøevádìèe
mùže být jen maximálnì pár tisíc metrù
nad okolním terénem, družice je stovky
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Obr.1. Lineární transpondér funguje podobnì jako pøevádìè, s tím rozdílem, že pøenáší celou skupinu
signálù souèasnì, nikoli jen jeden signál. V tomto pøíkladì pøijímá RS-13 tøi signály ve svém vstupním
15m uplink pásmu a znovu je vysílá v 10m downlink pásmu.

Nìkteré lineární transpondéry vstupní
signály (uplink) invertují. Jinými slovy,
jestliže vysíláte smìrem k satelitu na
spodním okraji propustného uplink
pásma, objeví se váš signál na horním
okraji pásma výstupního (downlink).
Navíc, jestliže vysíláte horní postranní

Pøesto existuje pár FM satelitních
pøevádìèù. Nicménì jsou to satelity
s velmi malým výstupním výkonem (typicky ménì než 1 W) a nepoužívají
lineární transpondéry. Vysílají vždy
pouze jeden signál.

Vyhledání / zamìøení satelitu
Pøed vlastní komunikací prostøednictvím
družice musíte vìdìt, kdy je dostupná.
Není to tak zøejmé, jak by se zdálo.
Amatérské družice neobíhají na geostacionárních drahách, jako øada
komerèních a vojenských kosmických
tìles. Satelity na geostacionárních
drahách køižují nad zemským rovníkem
ve výšce asi 35.000 km. Z této výhodné
pozice mohou satelity „vidìt“ témìø
polovinu naší planety. Jejich rychlost na
obìžné dráze odpovídá rychlosti otáèení
Zemì, takže satelity jako by „parkovaly“
v pevné poloze na nebi. Jsou k dispozici
pro vysílání a pøíjem signálù 24 hodin
dennì nad ohromným územím.
Ovšem amatérské satelity nemohou
být umís•ovány na geostacionární dráhy.
Není to problém fyzikální, je to otázka
financí a politiky. Umístìní družice na
geostacionární dráhu a jejich udržování
stojí veliké peníze - víc, než si jakákoli
jednotlivá amatérská organizace mùže
dovolit. Amatérská skupina mùže sice
požádat podobné skupiny v jiných
oblastech svìta, aby pøispìly na geostacionární satelitní projekt, ale proè by to
takové organizace dìlaly? Pøispìjete
nemalou sumou na satelit, který možná
nikdy „neuvidí“ vaši èást svìta? Ledaže
byste byli obdaøeni výjimeènou šlechetností, což je málo pravdìpodobné!
Místo toho všechny amatérské satelity
jsou buï na nízké obìžné dráze (LEO low-Earth orbiters) nebo putují po velice
vysokých, protáhlých drahách. V každém
pøípadì nejsou v pevné pozici na obloze.
Jejich poloha se ve vztahu k vaší stanici
stále mìní, tak jak družice prolétá kolem
Zemì. To znamená, že je tøeba pøedvídat
- predikovat, kdy se satelity ve vaší
oblasti objeví a po jaké dráze pøeletí
místní hvìzdnou oblohu.
Jistì vás potìší, že existuje software,
který tenhle pøedpovìdní úkol zvládne
velmi dobøe. Jednoduchý program dodá
rozpis pro zvolený satelit. Velice
jednoduchý èasový plán mùže vypadat
tøeba takto:
Datum
Èas
Azimut Elevace
10 OCT 01 1200
149°
4°
10 OCT 01 1201
147°
8°
10 OCT 01 1202
144°
13°
10 OCT 01 1203
139°
20°
Sloupec s datem je jasný: 10. øíjen
2001. Èas je obvykle vyjádøen v UTC.
Tento konkrétní satelit se objeví nad horizontem ve 1200 UTC. Nejvýše bude
v azimutu 149°, což je pøibližnì jihovýchodnì od tvé stanice. Elevace se
vztahuje k poloze satelitu nad obzorem èím výš, tím lépe. Nulová elevace
odpovídá horizontu, 90° pøímo nad
hlavou.
Podíváš-li se do rozpisu, vidíš, že se
satelit objeví na jihovýchodní obloze ve
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1200 UTC a rychle vystoupá na elevaci
dùmyslné programy vyžadují ruèní zadá20° ve 1203.
ní prvkù. Vøele
Složitìjší programy poskytnou obvykdoporuèuji softle v tabulce èasového rozvrhu více inforware s automamací. Program mùže tøeba zobrazit polotickou aktualihu satelitu graficky jako pohybující se
zací. Velice
tìleso umístìné na mapì svìta.
snadno se pøi
Nìkterá zobrazení použitá programy
ruèním zadápro predikci satelitù jsou vizuálnì
vání vloudí
velice pùsobivá!
chybièka.
Software pro pøedpovìï
Zaèínáme se
dráhy je dostupný na
satelity FM
Internetu. Nìkteré jednodušší programy jsou volnì
Máte rádi pozemní
použitelné (freeware).
FM pøevádìèe se
Doporuèuji zabrousit na
širokým pokrytím? Pak
stránku AMSAT-NA na
zkuste FM pøevádìèe
http://www.amsat.org.
satelitù AMRAD-OSCAR
Tam mají nejobsá27, UoSAT-OSCAR 14
hlejší sbírku satelita SunSat-OSCAR 35.
ního softwaru pro
Tyto družice slyší na
Obr. 4 - OSCAR 10 obíhá na vysoké
prakticky
jakýkoli
svých nízkých drahách
eliptické dráze. Phase 3D dosáhne
poèítaè. Vìtšina propozemní stanice v okruhu
podobné obìžné dráhy.
gramù není zadarmo,
2000 mil.
ale ceny jsou rozumFM satelity mùžete
né a ze získaných fondù se podporují provozovat se základním dvoupásmovým
amatérské satelitní projekty.
FM transceiverem. Za pøedpokladu
A• si vyberete kterýkoliv program,
pøimìøené citlivosti pøijímaèe mùžete
jsou dvì klíèové vìci, které musíte zadat
používat vše-smìrovou anténu, napø.
døív, než lze program použít:
dvoupásmový GP nebo nìco podob(1) Svou polohu. Døív než pro tvou ného. Nìkteøí amatéøi dokonce zvládají
stanici vychrlí predikce, musí mít pro- práci pøes FM satelity pomocí ruèních
gram tvou zemìpisnou délku a šíøku.
transceiverù, ale èasto k nim pøipojují
Dobrá zpráva je, že údaje polohy nemusí víceprvkové smìrové antény. Samozøejbýt naprosto pøesné. Staèí zjistit souøad- mì to znamená, že musí své antény na
nice tvého mìsta (tøeba ve veøejné kni- družice smìrovat, jak pøi svém pohybu
hovnì nebo na nejbližším letišti) a vložit
køižují oblohu.
je do programu.
Zaènìte spuštìním programu pro sle(2) Prvky dráhy. To jsou informace,
dování drah satelitù. Hledejte obìh
které popisují, dráhy družic. Tyto údaje
s maximální elevací 30° a více. Pro
(èasto nazývané Kepleriánské prvky) jsou všechny družice platí, že èím vìtší elek nalezení na stránce AMSATu a dají se
vace, tím lépe. Jestliže zamýšlíte pracozískat i z øady dalších zdrojù (nejen) na
vat venku nebo mimo domov, rozpis si
Internetu. Èas od èasu je tøeba tyto údaje
vytisknìte nebo si poznamenejte èasy na
aktualizovat. Øada satelitních programù si
kus papíru.
prvky automaticky naète, jsou-li
Když se družice dostane na dosah,
v podobì ASCII textových souborù. Ménì
budete její signál pøijímat asi 5 kHz výše,

Nìco o 76 GHz
V prvním èísle nového èasopisu Radioamatér je
v øadì hodnotných informací z radioamatérské
problematiky také pøeklad èlánku W3EP o práci
v pásmu 76 GHz.
Na tomto pásmu pracujeme spolu s Miloslavem Skálou,
OK1UFL, už ètyøi roky, a pokud se nìjakého VKV závodu zúèastníme a nejsme každý na jiném konci republiky,
udìláme skoro vždy i soutìžní spojení. O problematice
s tím související je psáno v AMA magazínu è. 3/98
a obrázky jsou i na obálce AMA è. 5/98.
Pásmo 76 GHz je v oblasti, která na své využití pro
„spotøební úèely“ ještì èeká. Když ale vidíme, jak
poskoèila technika za posledních pár let i u nás, jak se
naplnila pásma i pøes 20 GHz hlavnì signály zaøízení pro
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než je publikovaný kmitoèet downlinku
(viz tab.1), a to díky Dopplerovu posuvu
(viz rámeèek „Dolù s Dopplerem“). Takže
nutno zaèít poslouchat na vyšším kmitoètu. Jestliže náhle zaznamenáte pokles
šumu, je šance, že jste narazili na signál
družice. Pøibližnì uprostøed prùletu klesá
posuv až k uvedenému kmitoètu downlinku a jak družice míøí pryè, mùžete postupnì skonèit o dalších 5 kHz níže.
Nìkteøí operátoøi si naprogramují tyto
frekvenèní skoky do pamì•ových kanálù,
takže pak kompenzují Dopplerùv posuv
stiskem knoflíku.
Ještì jednou opakuji, tyhle FM
družice se chovají stejnì jako pozemní
FM pøevádìèe. Vždy mùže hovoøit jen
jediný èlovìk. Pokud vysílají dva nebo
více lidí souèasnì, je výsledkem zkomolený hlas nebo pøímo binec na výstupu. Zvykem je rychlé pøepínání a krátké
vstupy. Dokonce i ten nejlepší pøelet

Dolù s Dopplerem
Vzájemný pohyb mezi tebou
a družicí zpùsobuje Dopplerùv
posuv signálù. Když se družice
pohybuje smìrem k tobì, kmitoèet
signálù z družice (downlink) bude
vyšší, jak se rychlost družice pøièítá
k rychlosti vysílaného signálu. Až
družice nad tebou pøeletí a zaène se
vzdalovat, kmitoèet bude klesat, stejnì jako tón automobilového klaksonu nebo houkání vlaku klesne,
když dopravní prostøedek kolem
pozorovatele projede.
Dopplerùv jev se uplatní rùznì
pro stanice v rùzných vzdálenostech
od družice, protože relativní rychlost
kosmického tìlesa vùèi pozorovateli
závisí na jejich vzdálenosti.
Výsledkem je, že signály procháze-

pøenos dat, èi linkami propojujícími „buòky“ pro mobilní telefony, je zøejmé, že bìhem nìkolika let bude i zde
tìsno.
Komická je i skuteènost, že napø. pøímo v pásmu
10368 MHz, které bylo dlouho „tabu“, je v souèasnosti
„nacpáno“ i vzdor tomu, že projektanti, kteøí jsou
i aktivními radioamatéry, na tomto pásmu dotyèný kanál
neobsazují. Naštìstí to zatím pøi spojeních nevadí, ale je
rozèarování, když napøíklad pøijede nìkdo na VKV závod
na nìjaký exponovaný kopec, kde tato záležitost od
poslednì pøibyla a pásmo je zcela zarušené. Nakonec
nezbude, nežli naše zaøízení zase vypnout. Na druhou
stranu je tu i nebezpeèí rušení z naší strany, ale závodìní
není tak èasté, a tak myslím, že na to zatím mùžeme
zapomenout.
Staèí se ale podívat na kteroukoliv telekomunikaèní
vìž - ty jsou doslova opentleny parabolickými anténami
rùzných prùmìrù, jež zprostøedkují spojení na jednotky

poskytne jen asi 15 použitelných minut.
Navážete-li spojení, nezapomínejte, že
èekají další.
Družice s FM pøevádìèi jsou vhodné
pro zaèátek. Doporuèuji zkusit nejprve
OSCAR 14 nebo OSCAR 27. SunSat OSCAR 35 funguje podle ponìkud
promìnlivého rozvrhu a mùže být obtížné
jej zachytit. Podívejte se na stránku
http://sunsat.ee.sun.ac.za/ po aktuálním
provozním rozvrhu.
Až se nabažíte, pravdìpodobnì
zatoužíte dostat se na družici, kde není
takový nával, kde si mùžete poklábosit
tak dlouho, dokud je družice v dosahu.
Je èas pokroèit!
Pokraèování pøíštì
Steve Ford, WB8IMY
Pùvodní pramen: QST 4/2000
Pøeložil: Václav Kohn, OK1VRF

jící satelitním transpondérem se
pomalu posunují kolem udávaného
kmitoètu downlinku. Tvým úkolem je
dolaïovat svùj uplink vysílaè - ne
pøijímaè - aby se Dopplerùv posuv
vykompenzoval a kmitoèet downlinku byl relativnì stabilní. Proto je
užiteèné poslouchat svùj signál
procházející družicí. Pokud budeš ty
i protistanice správnì kmitoèet
korigovat, zùstane vaše konverzace
na jediném kmitoètu downlinku
bìhem celého prùletu. Jestiže nebudeš dolaïovat, bude tvùj kmitoèet
v propustném pásmu downlinku
plavat, jak se budete pokoušet jeden
druhého „pronásledovat.“ To je
znaènì na obtíž ostatním uživatelùm
družice, protože vaše ujíždìjící
signály mohou vjet do jejich spojení.

Obr. 3 - II. subregionál 1999 na Žalém - 1036 m/m, OK1AIY

až desítky kilometrù. Je to samozøejmì pokrok, na který
jsme všichni dlouho èekali, i když skuteènost ponìkud
kalí fakt, že valná vìtšina zaøízení je dovezena odnìkud
ze svìta a „zlaté èeské ruce“ to jenom instalují. Továrny,
které by to snad mohly vyrábìt (když døíve dokázaly jiné
unikátní výrobky), jsou zavøené...
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Obr. 1 - Vliv deštì na šíøení mikrovln

Ale vìnujme se pásmu 76 GHz. Je pravda, že na nìkteré delší pokusy vlastnì zatím ani nebyl èas a provoz
se omezuje na pár minut jen pøi soutìžním spojení.
Zaøízení se zapne, nechá se ohøát termostat a nacvièenou
rutinou se udìlá spojení. Pøi tom zkontrolujeme, zda se
od posledního závodu nìco nestalo, zda souhlasí kmitoèet a vše konèí pøedáním reportu a požadovaného èísla
001. Pak rychle demontáž, vše srovnat zpìt do transportní krabice a na stativ jde zaøízení pro další pásmo.
Èasu je málo, pásem hodnì, poèasí není vždy pøíznivé a
pøijde veèer, kdy „potmì“ toho mnoho neudìláme. Takto

Obr. 4 - Miloslav Skála, OK1UFL, pøi pokusech v pásmu 76 GHz

naše závodìní probíhá, ale byly chvíle, kdy zrovna
poèasí pøálo, spìch nebyl a tak byla pøíležitost víc experimentovat. Bylo tomu tak napøíklad o Polním dnu 1997.
Všichni si jistì vzpomeneme na zhoršení poèasí ze
soboty na nedìli, kdy spadlo tolik vody, že z následu jících záplav se stovky lidí v celé Evropì ještì nevzpamatovaly. Když závod zaèínal, nebylo ještì poèasí tak
špatné, ale ze severu k jihu, pøesnì ve smìru spojení, už
vítr hnal mraky notnì nasycené vodou. Vzdálenost byla
sice jen 11 km, ale každý ten mrak bylo možné reg istrovat na S-metru. Jiná situace byla na stejné trase o
dva roky pozdìji. To ale bylo poèasí velmi dobré, a tak
jsme udržovali SSB spojení na 76032,2 MHz více než
hodinu pøed zaèátkem závodu. Únik byl nepatrný, v sídle
signálu byla ještì rezerva, pøi provozu CW dokonce
znaèná.
Pro lepší posouzení možností udìlat spojení na vìtší
vzdálenost poslouží grafy, z nichž lze odeèíst, jaký vliv
na zeslabení signálu mají deš•ové srážky rùzného
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charakteru, nebo zmínìný útlum
zpùsobený absorbcí ve vodních
párách èi vzdušném kyslíku.
(obr. 1 a 2)
Není to ale jediný dùvod
neúspìchu pøi spojení, které
nevyjde. Ve høe je více
neznámých a nejlepší zpùsob jak
vše odhalit je zkoušet. Zkoušet
nejdøíve komunikovat na krátké
vzdálenosti, ty pak prodlužovat
a je velmi užiteèné mít soubìžnì
v provozu i 47 GHz. Mùžeme to
zkusit i pøes nìjakoou pøekážku,
tøeba strom, èi stavení. Pak
najednou zjistíme, že odrazem od
okolních pøekážek to na krátkou
vzdálenost jde též. Zkušenosti
takto získané jsou nenahraditelné.
Podstatným rozdílem mezi
stanicemi v USA a našimi transvertory je o 3 øády menší výkon
na naší stranì. Naše zaøízení je vlastnì to
nejjednodušší a nejlevnìjší, co DB6NT
popsal. Pøijímaè bude asi srovnatelný, ale
výkon byl namìøen jen 10 mikrowattù. Je to
podstatný rozdíl - 10 µW a 10 mW je tisíckrát ménì a zamyslíme-li se nad tím, divím
se, že to šlo vùbec na vìtší vzdálenost než
tøeba jen 1 km. Už 1 mW byl úctyhodný
výkon a znalci mi potvrdí, že propracovat se
k tomu jednoduše je velký problém tøeba
i na 24 GHz. Zvìtšování prùmìru parabolické antény je sice možné, ale taková
parabola musí také nìjak vypadat; mám na
mysli její mechanickou pøesnost, aby to
nebyla jen „plachta na vítr“. Dánská firma
PROCOM takové paraboly vyrábí, jsou
z plátovaného materiálu, aby mechanické
vlastnosti zùstávaly zaruèenì stabilní
v širokém rozsahu teplot. Ale abych nedìlal
reklamu jedné firmì, vyrábí podobné
antény jistì hodnì výrobcù na svìtì
a všichni si je nechají dobøe zaplatit. Vysílat
se dá ale na cokoliv, na Týdnu Dánské
mikrovlnné aktivity to pøedvedl Fredy,
ON6UG, který vyrobil anténu i ze dna plechovky od CocaColy. Pøes den s ní experimentoval a veèer pøi slavnostním HAM
festu si ji pøipevnil na klopu svého
sváteèního saka. Dobrá parabola vìtšího
prùmìru má malý vyzaøovací úhel a je
nebezpeèí, že bez optické pomùcky ji
nenasmìrujete zcela pøesnì. Nemusí to být
vždy zrovna dalekohled z pušky, staèí tøeba
jen hrana skøíòky, podle které se nasmìrujete již dostateènì pøesnì. Je to ten první
nejdùležitìjší krok.
Použitá literatura:
1. Radioamatér 1/2000
2. Michael Kühne, DB6NT - Dubus 2/92
a 2/94
3. AMA magazín 3/98 a 5/98
4. P. Šír - OK1AIY - Radioamatérské konstrukce pro mikrovlnná pásma

Obr. 2 - Vliv obsahu vodní páry a kyslíku v atmosféøe na útlum v šíøení mikrovln

Obr. 6 - První pokusy se zaøízením pro 76 GHz - 2. 5. 1997

Obr. 5 - Pohled za Zadního Žalého na Zlaté návrší a Kotel. Mezi Oznaèenými body už
dvakrát probìhlo soutìžní QSO pøi Polních dnech v pásmu 76 GHz provozem SSB

Pavel Šír, OK1AIY
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Provoz
Pøedpovìï podmínek šíøení KV na èerven
a èervenec 2000

Soukromá
inzerce

ÈERVEN

Koupím do vlastní sbírky RX, TX a jiná
spojovací zaøízení. Dále díly, elky,
knoflíky, pøevody, mìøídla z tìchto
zaøízení. Vše z období 1930 - 1955 od
Wehrmachtu, US Army, britské armády,
ruské a jiné. Letecké pøístroje, sluchátka,
servo motory, mìnièe, pøenosné centrály,
atd. Napøíklad všechny Torny, WR, SK10,
SL, FUG, KWE, LWE, Jalta, E 52-4, Saram,
Schwabenland, RaS, Korfu, 5WSa 1KWSa, Halicratters, RCA, Paris rhone ale
i jiné. Vše bude sloužit pro založení
muzea. Pøedem dìkuji i za upozornìní.
OK2SZL, Svatopluk Pøedínský, Štípa 267,
Zlín 12, 763 14, tel. (067) 7914018
nejlépe veèer.
Koupím elky E88CC a ECC82, dále
èasopisy AMA r. 1990-95, Radiožurnál
1993-97, OK QRP Info è. 1-12. Stanislav
Vacek, Støekovská 1344, 182 00 Praha 8.
Koupím ICOM IC 746. Nabídky na adresu:
Miroslav Kováø, 1063 Zubøí, 756 54 nebo
na e-mail: mirek.kovar@email.cz.
Koupím vozidlovou radiostanici VR 22 v
pásmu 80 MHz s pøíslušenstvím. Tel. (05)
44 24 55 53.

Pøedmluva redakce: Omlouváme se ètenáøùm, že je pøedpovìï podmínek pro nìkoho v ponìkud nepøehledné podobì.
Pracujeme na zlepšení a vìøíme, že v nejbližší dobì vám
budeme moci pøedložit pøehlednìjší variantu.
V rámci 23. cyklu smìøuje
vývoj k oèekávanému maximu letos v øíjnu nebo v listopadu s R12 = 151 + -27,
velmi slušnì se kryjící
s pùvodní pøedpovìdí ze záøí
1996 (R12= 160 + - 30).
Pøipojené diagramy vychází
z vyhlazené pøedpovìdní
køivky, procházející R12 =
144 a 145, což odpovídá
sluneènímu toku 186 a 187
s.f.u. V rámci kvaziperiodického nìkolikamìsíèního

ÈERVENEC

kolísání (s posledním
maximem v bøeznu) se ale
lze domnívat, že realita bude
èastìji níže. Vzhledem
k probíhajícímu létu v ionosféøe (které lehce poznáme
podle placatosti køivek pro
smìry, procházející pouze
nad severní polokoulí) nás to
ale nemusí tolik mrzet. Zato
pøíští zvýšení vychází na záøí,
kdy tudíž èekáme jedny
z nejlepších podmínek. Nyní
ale vrcholící léto výraznì

Koupím QRP zaøízení, i pouze s CW
provozem. Tel. 0604 559340.
Prodám All KV TRX KENWOOD TS 570 D,
filtr 500Hz, externí repro Kenwood. Cena
dohodou. Telefon 0649 250822. OK2BON,
adr.: Štìpán Vavruša, Sokolská 2, 787 01
Šumperk.

omezí použitelnost pásem
nad 28 MHz, resp. nad 24
MHz, pro spojení DX.
Trochu nám sice pomùže

sporadická vrstva E, ale její
aktivita se zdá být letos
výraznì nižší.
Ing. František Janda, OK1HH

Prodám: RLC digitální mìøák, typ E 317
Meratronik, rozsah 10 Mo-h-m, 1 kH, 100
uF (1200), èítaè do 50 MHz PFL 20, 3
kanály (1200), èítaè do 1 GHz BM-526
(1200), reg. zdroj BM 452E, 0-1200 V, 0,4
A (2000), Q metry BM 271E, BM-560
(2000), Tøinec + R4 kompletní souprava
(5), Tøinec TX + zdroj + TRM v chodu (3),
R4 (1), RX 1340.21 EKN (2500), TRX FM
2M IC 240 (2800), TRX 1,8 - 28 MHz
Drozdov, nutná oprava dig. kmitoètu
(2500), koax 75o-h-m, prùmìr 15,5 mm,
vodiè prùmìr 2,8 mm, trolitulové korálky,
délka 12 m s Ag s vodotìsnými konektory, celkem 10 ks, vymìním za 100 m
v celku koaxu 75o-h-m zelený, prùmìr 9,6
mm, žíla 1,2 mm, anebo prodám (2000).
Bocek Jan, Polní 366, 742 83 Klimkovice,
T (069) 292 7610 W, (0655) 421 039 H, E
-jan.bocek@vitkovice.cz.
Prodám TCVR Icom IC-746. KV + 144
MHz, výkon 100 W, všechny druhy
provozu, osazen CW filtry 500 Hz (455
kHz) a 350 Hz (9 MHz). Nový, použitý
nìkolik hodin, koupený v ÈR, v záruce
(ještì 1,5 roku). Cena 75000 Kè komplet,
možno daòový doklad s DPH. Dále nový
duralový anténní stožár 14,4 m pro VKV
i KV antény, ve slož. stavu je délka 2 m,
podrobný popis na vyžádání. Martin
Huml, tel. (02) 20409 610, e-mail:
huml@axios.cz.
Prodám materiál na tranzistorový KV PA
160 až 10m 75 W. Deska PS, tranzistory,
toroidy, atd. Dokumentace z èasopisu
RADIO 12/1988. Cena 1200 Kè. Radek
Zouhar, Malenovice 808, 763 02 Zlín.
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Provoz
Dlouhé vlny
Na pásmu 136 kHz se zaèaly objevovat další OK stanice, proto bych chtìl pro zpestøení této rubriky
od pøíštího vydání uveøejòovat "top ten" dlouhých vln v OK (pøípadnì i OM). Pokud chcete být uvedeni v žebøíèku, zašlete mi jedním z nìkolika možných zpùsobù vaše dosažené výsledky na pásmu,
a to nejlépe tìsnì pøed uzávìrkou èasopisu (datum pøíští uzávìrky je uvedeno v každém èísle).
V žebøíèku budou tyto údaje: poèet udìlaných zemí, poèet potvrzených zemí (bez ohledu na druh
provozu), nejdelší spojení CW a nejdelší spojení bez ohledu na druh provozu (Visual-CW).
Vyhrazuji si právo vylouèit z žebøíèku toho, kdo uvede nesprávné údaje.
První experimenty s vysíláním na pásmu provádìla
klubová stanice LA1K. Spojení se zatím neuskuteènilo,
ale jistì o jejich vysílání bude velký zájem, bude to další
zemì na pásmu. Vysílají z Trondheimu (JP53EK)
s invertovaným L (13 metrù svislá èást, 150 metrù
vodorovná èást) s výkonem 100 W. Zatím je slyšel jen
Christer SM6PXJ a marnì se na nì dovolával.
Pokraèovaly další pokusy o spojení cross-band 73
kHz / 136 kHz. Angliètí radioamatéøi se snaží využít
posledních možností pracovat na tomto pásmu a také
faktu, že byl dlouhovlnný vysílaè Rugby (73,3 kHz)
mimo provoz. Pásmo 73 kHz by mìlo být uzavøeno
v pùlce tohoto roku, kdy konèí "Notice of Variation" (už
jednou bylo povolení prodlouženo). Pracovaly spolu
napø. stanice DK8KW a G3XTM (Visual), G3YXM
a HB2ASB (Visual, 910 km), ON7YD a G3YXM (Visual),
DF6NM a G3YXM (Visual, 970 km), G3YXM a SM6LKM
(SM6LKM na 80-ti metrech, G3YXM Visual-CW na 73
kHz, 1100 km), G3LDO s IK5ZPV (Visual, okolo 1144
km), OH1TN s G3LDO (Visual i CW), G4GVC a GI3PDN
(CW), G4GVC a PA0SE (CW), G3LDO a ON4ZK (CW).
Další zemí na pásmu je Maïarsko. HA6PC mìl 8.3.
spojení s OM3ZAS (také nová stanice). HA6PC pracoval z QTH HG6N (JN98VE), používal 500 m LW a vysílaè
120 W.
Svoje první spojení druhem provozu Visual-CW si
udìlal Rišo OM2TW. Pracoval s I5TGC a se mnou, normální CW pracoval také s maïarskými stanicemi HG6N,

HA6PC, HA6PX a také s Jozefem OM3ZAS (KN08PQ).
Jozef používá jako vysílaè VF generátor a PA s KD503
(asi 90 W). Jako anténu má dipól pro 80 metrù se svodem 33 metrù dlouhým, který ladí jako T-anténu.
Další OK stanice se objevily, a to Vladimír OK1MRS,
s nímž jsem mìl spojení 2. 4. 2000 (599/569) a dále
Ruda OK1DTN, který si udìlal první spojení
s Vladimírem dne 8. 4. 2000.
Nové stanice se objevují také napøíklad v Nìmecku,
jednou z nich je Helmuth DF7VX. I když nepatøí mezi
nejsilnìjší signály na pásmu, pracoval již s 5 zemìmi.
Minule se o rozruch na pásmu postarala expedice ve
Švédsku, tentokrát rozèeøila vodu expedice v Puckeridge
v Anglii. Operátoøi G3KAU, G3XDV , M0BMU, G0MRF,
G3YXM, G3XTZ, G3YSX, G4GVC, Kate G4JAI, G4TSH,
G3LHZ a G3GRO vysílali pod znaèkami G3GRO (op
Derek, 73 kHz) a G3WSC (klubová stanice v Crawley,
136 kHz) z odstaveného stožáru navigaèního systému
Decca o víkendu 14.-16. dubna. Obdrželi také jednorázové povolení pro 100 W ERP, kterým vysílali v noèních
hodinách jako maják volací znak G3WSC rychlostí
5 wpm ve snaze pøekonat Atlantik. Jejich signál však za
"louží" slyšet nebyl. Udìlali celkem 65 spojení. Nejdelší
spojení bylo cross-band 136 kHz / 40 m normální CW
s Alexem UB5WF (KN58JQ), QRB 2225 km. Stožár,
který používali, je vysoký 100 metrù, takže pro dosažení
1 W ERP jim staèilo pouhých 8 W výkonu. Zemnící sys-

Diplomy vydávané OKDXC
Czech Amateur Radio DX Club

Pro všechny diplomy platí spojení navázaná po 1. 1. 1993. Diplom se vydá na základì písemné žádosti pøedložené na adresu diplomového manažera. Žádost musí
být sestavena abecednì podle WW Locatorù a musí obsahovat základní údaje
o spojení t. j. WW LOC, QTH, znažka, datum, èas, pásmo, druh provozu, report.
Žádost potvrdí národní diplomový manažer nebo dva jiní držitelé povolení (GCR).
QSL se k žádosti nepøikládají, avšak žadatel
musí mít všechna spojení potvrzena QSL.
Pokud není na QSL uveden WW Locator, musí
jej žadatel zjistit a do žádosti uvést.
Platí spojení pouze se stanicemi umístìnými na
pevninì. (Neplatí spojení se stanicemi /MM
a /AM.)
Použitelná pásma: KV 160, 80, 40, 30, 20, 17,
15, 12, 10m.
Použitelné druhy provozu: CW, FONE, MIX,
DIGIT, SSTV.
Podmínky jsou shodné i pro SWL stanice
pokud vlastní QSL lístky za pøedkládané
poslechy.
Diplom se vydává zdarma, požaduje se pouze
poplatek na úhradu nákladù, manipulace
a poštovného: 8 USD nebo 10 IRC, OK stanice
100 Kè, OM stanice 120 Sk.
Adresa diplomového manažera:
Radek Zouhar, OK2ON, Malenovice 808,
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763 02 Zlín.
Tyto podmínky vstoupily v platnost 1. ledna
2000.
6 x 6 = 36
Diplom se vydá po splnìní následujících podmínek: Žadatel musí navázat celkem 36 spojení
se stanicemi, jejichž QTH se nachází v 36
rùzných polích - fields. Z každého kontinetu
(EU, AS, AF, NA, SA, OC) musí být použito 6
polí. Použité pole nesmí zasahovat do jiného
kontinentu. Spojení mohou být navázána libovolným druhem provozu na libovolném KV
pásmu. Pøíklad pole (field): JN, JO, KN, AA, ...
100 DX WWL
Diplom se vydá po splnìní následujících podmínek: Žadatel musí navázat spojení se 100
stanicemi jejichž QTH leží ve 100 rùzných
polích (field). Spojení mohou být navázána
libovolným druhem provozu na libovolném KV
pásmu.

Pøizpùsobovací cívky o prùmìru 1 metr vysílaèe navigaèního
systému Decca. Expedice však tyto cívky nevyužívala.

tém je tvoøen 36 vodièi zakopanými 60 cm do zemì,
dlouhými asi 160 metrù.
Zvláštní povolení pro pásmo ve VO1 obdržel Larry
VA3LK (pásmo 136 kHz se povoluje standardnì jen
v Evropì). Svùj projekt nazval "Transatlantic II" a chce
se pokusit v dobì 10. až 27. listopadu 2000 pøekonat
Atlantik na tomto pásmu. Pøípravy jsou rozsáhlé. Jedna
z možností je, že by Larry využil èas údržby stanice CFH
(QTH Mill Cove u Halifaxu, stanice vysílá pøímo na
pásmu) a jako Evropský protìjšek by mu mohl být Geri
DK8KW, který by využil odstávku DCF39 a buï by
obdržel zvláštní povolení vysílat mírnì mimo pásmo,
nebo by pøeladil vysílaè. My ostatní budeme mít šanci
pracovat pøes Atlantik alespoò cross-band na 7 nebo 14
MHz.
Brzo bude na pásmu také Francie. Mark F6JSZ by
mìl být QRV co nevidìt. Také se mi ozval Marc F5MAF.
Poslouchal mì v Toulouse (JN03PP, QRB 1321 km).
Poslouchá na TS570 s 250 Hz filtrem a od èervna bude
QRV s 12 metrù vysokým stožárem s kapacitním
kloboukem.

WWL SQUARES
Diplom se vydá po splnìní následujících podmínek: Žadatel musí navázat nejménì 500
spojení se stanicemi majícími QTH v 500
rùzných ètvercích (squares). Dále musí být
splnìna podmínka poètu ètvercù z jednotlivých svìtadílù podle tohoto klíèe: EU 150,
AS 100, AF 50, NA 150, SA 50, OC 50.
Spojení mohou být navázána libovolným
druhem provozu na libovolném KV pásmu.
Pøíklad ètvercù (square): JN89, JO80, KN55 ...
50 WWL 6 M
Diplom se vydá po splnìní následujících podmínek: Žadatel musí navázat spojení v pásmu
50 MHz s 50 rùznými ètverci (squares) které
jsou lokalizovány na kontinentu žadatele.
Diplom se vydává samostatnì podle druhu
provozu.
144 WWL 2 M
Diplom se vydá po splnìní následujících podmínek: Žadatel musí navázat spojení v pásmu
144 MHz se 144 rùznými ètverci (squares)
které jsou lokalizovány na kontinentu žadatele.
Diplom se vydává samostatnì podle druhu
provozu. Spojení navázaná pøes jakýkoliv
pøevádìè nelze použít.
SATELLITE WWL
Diplom se vydá po splnìní následujících podmínek: Žadatel musí navázat spojení s 50
rùznými ètverci (squares) pøes kosmický
radioamatérský satelit. Spojení mohou být

Petr Malý, OK1FIG, Na Kotli 1169
500 09 Hradec Králové, e-mail: ok1fig@atlas.cz,
PR: ok1fig@ok0ppl.#boh.cze.eu
http: www.mujweb.cz/www/ok1fig/136k.htm

navázána libovolným druhem provozu na libovolném pásmu a mùže být použit libovolný
satelit.
Definice WWL - World Wide Locátoru.
Systém WW locátorù pøesnì definuje èást
plochy zemského povrchu zadaného pomocí
zemských souøadnic tj. zemské délky a zemské
šíøky. K jejich rozlišení se používá šestimístné
kombinace znakù. Tvoøí ji dvì písmena, dvì
èíslice a opìt dvì písmena. Pø. JN89FE,
KO90DD atd. Toto znaèení nijak nesouvisí se
znaèením pomocí zemských souøadnic.
Zemský povrch je rozdìlen do 18 x 18 POLÍ FIELDS o rozmìrech 20 stupòù zemské délky
a 10 stupòù zemské šíøky. Celkem 324 polí.
Pole definují první dvì písmena. Pøíklad: AA,
JO, JN, KO atd. Pole „AA“ zaèíná na 90 stupni
jižní šíøky a 180 stupni západní délky. Dále se
postupuje vždy od jihu k severu a od západu
k východu.
Každé pole (field) je rozdìleno na 100
ÈTVERCÙ - SQUARES o rozmìrech 2 stupnì
zemské délky a 1 stupeò zemské šíøky. Ètverec
definuje druhá skupina znakù, èísla od 00 do
99. Pøíklad: JN89, KO34, QM88 atd. Ètverec
„00“ se nachází vlevo dole, 09 vlevo nahoøe,
90 vpravo dole, 99 vpravo nahoøe.
OK stanice jsou vyzývány aby svùj WWL
uvádìly na QSL.
Radek Zouhar, OK2ON
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Závodìní
Podmínky VKV
závodù
Závod mládeže na VKV
Závod probíhá první sobotu v èervnu od 14.00 do 17.00
UTC na pásmu 144 MHz. Hodnoceny jsou jen stanice
obsluhované operátory, kterým v den konání závodu ještì
není 18 a více let. V jediné kategorii soutìží operátoøi kolektivních stanic tøídy C a D a stanice individuální OK a OL.
Maximální povolený výkon koncového stupnì vysílaèe je
100 Wattù. Napájení zaøízení je libovolné a soutìží se z libovolného QTH provozem CW a FONE. Provozem FM je dovoleno pracovat v rozmezí kmitoètù 145.350 až 145.550 MHz.
Nejsou dovolena spojení pøes aktivní pøevádìèe. V závodì se
pøedává kód složený z RS nebo RST, poøadového èísla spojení od 001 a WW lokátoru. Soutìžícím stanicím se do závodu poèítají i spojení se stanicemi, které nesoutìží a nepøedávají èíslo spojení. S každou stanicí lze do závodu zapoèítat
jen jedno platné spojení. Bodování: Se stanicí ve vlastním
velkém ètverci lokátoru se poèítají 2 body, v sousedních
ètvercích jsou to 3 body, v dalším pásu velkých ètvercù
4 body a v dalších pásech je to vždy o 1 bod více, než v pásu
pøedchozím. Násobièe: Jako násobièe se poèítají rùzné velké
ètverce, se kterými bylo bìhem závodu pracováno, ale pouze
ty, ze kterých pracovaly stanice, které bìhem závodu mìly
QTH na území Èeské republiky. Za spojení se stanicemi
v zahranièí se poèítají jen body za spojení. Výsledek
vypoèteme tak, že souèet bodù za spojení vynásobíme

souètem násobièù na území ÈR, se kterými bylo bìhem
závodu pracováno. Deníky na obvyklých formuláøích „VKV
soutìžní deník“ je tøeba zaslat do deseti dnù po závodì na
adresu OK1MG: Antonín Køíž, Polská 2205, 272 01 Kladno
2. Titulní list deníku musí také obsahovat seznam operátorù,
kteøí stanici v dobì závodu obsluhovali a jejich data
narození.

Polní den mládeže na VKV
Závod se koná v sobotu každou první sobotu v èervenci od
10.00 do 13.00 hodin UTC. Kategorie: 1. 144 MHz - single
op., 2. 144 MHz - multi op., 3. 432 MHz - single op., 4. 432
MHz - multi op. Výkon vysílaèe podle povolovacích podmínek. Hodnoceny budou pouze stanice obsluhované
operátory, kterým v den konání závodu ještì není 18 a více
let. Závodí se z libovolného stanovištì a s libovolným napájením zaøízení. Jinak platí „Všeobecné podmínky pro závody
na VKV“. Kód: pøedává se kód složený z RS nebo RST,
poøadového èísla spojení poèínaje èíslem 001 a WW lokátoru. Aby bylo spojení pro soutìžící stanici platné, musí i od
protistanice pøijmout a zapsat kompletní soutìžní kód, vèetnì poøadového èísla spojení. Deníky ze závodu na obvyklých
formuláøích „VKV soutìžní deník“ musí být odeslány na
adresu vyhodnocovatele nejpozdìji desátý den po závodì.
Na titulním listì deníku ze závodu musí být kromì ostatních
náležitostí uveden seznam operátorù, kteøí stanici bìhem
závodu obsluhovali a data jejich narození. Neuvedení tohoto
seznamu bude dùvodem k diskvalifikaci stanice. Deníky ze
závodu se zasílají na adresu OK1MG: Antonín Køíž, Polská
è.2205, 272 01 Kladno 2.
Antonín Køíž, OK1MG

Výsledky OK-QRP závodu 2000
K vyhodnocení: Nejdøíve jsem si myslel, že mi tentokrát úèast v QRP ujde, vzhledem k tomu, že jsem dostal
nabídku na servis zakladaèe v Jihlavì a nabídka znìla i na nedìli. Naštìstí jsme vše zvládli do soboty do veèera.
Takže v nedìli ráno jsem již v šest hodin „strašil“, jak øíká manželka.
Pøipravil jsem starý akumulátor z dceøiny stopìtky, jako rezerva sloužil akumulátor z radiostanice RF-10, nastavil na
TS120V výkon 1 watt, a vše mohlo zaèít. Proladil jsem nìkolikrát pásmo a vše se zdálo dobré, stanice, které jely UBA
contest, se zdržovaly na dolním konci pásma. Ale se šestou
teèkou èasového signálu to vypuklo. Nejen OK QRP závod,
ale i závod SP. Poláci však byli v takové pøevaze, že nemìlo
ani smysl se snažit volat pod 3560 kHz. Jen OK1SI se
stateènì bil na 3550 kHz, všichni ostatní byli nad 3560 kHz.
Podmínky se pøesunovaly od východu na západ. Láda,
OK1DLY, kterého jsem se v první pùlhodinì nedovolal, tady
byl 539, ale potom se vyšplhal v poslední pùlhodinì až na
589. Poèet stanic v závodì byl malý, pøestože podmínky byly
jak na paketu, tak je hlásily i OK1CRA a OK5SMR. Když se
však podíváme na poèet stanic v QRP kategorii Provozního
aktivu èi OM Activity, tak také nic moc. Je-li tam hodnocených stanic deset, tak je to úspìch.
Prosím všechny úèastníky o zaslání názoru na zmìnu zaèátku
závodu tøeba od pùl sedmé nebo od šesti místního èasu. Vím,
že není dobré mìnit podmínky závodù, ale možná, že zde by
to vzhledem k závodu SP prospìlo. Na druhou stranu vím, že
øada z Vás by pøivítala zaèátek až od osmi, èi od devíti hodin.
Komentáøe úèastníkù:
OK2BMA - Dìkuji za pìkný závod. Málo stanic a tak poslední pùlhodinu nebylo co dìlat. Stanice OK2 asi nevìdìly, že se
závod jede. Potìšily mne 3 QSO s OM stanicemi. Conds byly
dobré.
OK1FKD - Závodících stanic bylo bohužel ménì než minulý
rok. Opìt jsem se nemohl dovolat na OM8MM. Podmínky
jsou v dobì konání závodu už horší. Asi by závod musel zaèínat o hodinu døíve. To ale QRP závodníci ještì spí. Prostoru
na pásmu bylo také málo (SP závody), SRI.
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OK1DZD - Zaèátek závodu pro mne vypadal špatnì, ale
výpadek el. energie naštìstí trval krátce. Spojení jsem jako
vždy moc neudìlal. Mám pocit, že úèast byla menší. Snad to
bude pøíští rok lepší.
OK1DLY - Po dlouhé dobì jsem oprášil QRP TRX a s chutí
jsem se do toho pustil. Jel jsem pøevážnì na výzvu a první
pùlhodinu to vypadalo jako s QRO - pak už jsem skoro nemìl
co dìlat a ladit po pásmu se mi nechtìlo. Pøímosmìšující
TRX není pro závody to pravé. Používal jsem poslední model
Atlantidy s V-mosem na konci a dá se øíci, že chodí dobøe,
jen ještì budu muset vypiplat pøijímaè. Za rok nsl.
OM7YA - Posílám deník z QRP závodu, bylo to lepší než jiné
roky. Jediný problém byl v tom, že protistanice nerespektují
skuteènost, že když jím odpovím malou rychlostí, mìli by
vysílat obdobnì.
OK1SI - Myslím, že by to chtìlo víc propagace. V novém
èasopise ani zmínka, natož podmínky.
OK1DMZ - Právì pøed závodem mi odešel transvertor
k M160, se kterým bìžnì jezdím QRPP - 1W OUT. Ta Otava
dvacet minut uprostøed závodu stávkovala a také to není to
pravé QRP zaøízení.
OK1AYY - Zaøízení - TX 1W output home made. Napájení 9V,
odbìr PA 180mA. Na PA 2xKSY34A. Podle loòské filozofie,
kdy jsem mìl výkon 4W a dával rst 04 apd, protože pøíkon
klasického transceivru je pøi 4W výkonu tøeba 20-30W. Letos
jsem opìt dával výkon, který zmìøit mùžu, ale s pøíkonem je
to složitìjší. Tedy pøíští rok budu asi dávat rst 02 apd a asi
bude po filozofování, jak by to asi bylo nejsprávnìjší. A bude
klid.
OK1MYA - díky za pìkný závod a tìším se zase za rok nsl.
Karel Bìhounek, OK1AIJ
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Závodìní
WRTC 2000

World Radiosport Team Championship - Mistrovství svìta teamù
v radioamatérském závodìní
WRTC, které se koná jednou za 4 roky a je jakousi Radioamatérskou Olympiádou, se letos uskuteèní ve Slovinsku
ve dnech 7. až 11. èervence. Zúèastní se ho 53 dvouèlenných týmù z celého svìta, ÈR budou reprezentovat Jirkové
OK2RZ a OK1RF, Slovensko OM3BH a OM3GI. Soutìž probíhá paralelnì s IARU HF World Championship. Každý
z týmù si vylosuje jedno z pøipravených a srovnatelnì vybavených QTH ve Slovinsku (100 W výkonu, 3 el tribander,
dipóly na 40m a 80m, na 160m se WRTC nekoná). Soutìžící si rovnìž vylosují volací znaèky, které budou mít tvar
S511E až S588S (celkem 53 rùzných, na CW srovnatelnì dlouhých, znaèek).
Pøi pøíležitosti WRTC vyhlašuje poøadatel, Slovenia Contest
Club, soutìž pro úèastníky závodu IARU HF World
Championship o zajímavé plakety, diplomy a trièka:
w Za každé QSO s každou WRTC stanicí bez ohledu na
pásmo a druh provozu se poèítá 1 bod. Teoreticky lze tedy
získat 53 (poèet stanic) x 2 (CW a SSB) x 5 (pásma 10m 80m) = 530 bodù.
w Speciální trièko WRTC obdrží všechny stanice, které
získají 160 bodù (EU) nebo 80 bodù (DX).
w Plaketu a cenu získá stanice s nejvìtším poètem bodù
na každém kontinentì, druhé a tøetí místo bude odmìnìno
diplomem a cenou.
w Specielní diplom a praktickou cenu obdrží stanice, které
naváží QSO se všemi WRTC stanicemi v tìchto kategoriích:
MIX, CW, SSB, Single Band.
w Výpis z logu musí být odeslán v elektronické podobì do
15. srpna a to na e-mail scc@bit.si nebo na disketì na:
SCC, WRTC 2000, Saveljska 50, 1000 Ljubljana,
Slovinsko.
w Stanice, které zašlou svùj kompletní log e-mailem do
24:00 UTC 9. èervence, budou automaticky zaøazeni do
výše uvedené soutìže. Tyto deníky budou použité pro kontrolu spojení úèastníkù WRTC a jsou velmi vítány!
Navštivte Bled!
Zájemci o návštìvu této jedineèné akce naleznou vyèerpávající informace na http://wrtc2000.bit.si. Èasový harmonogram (místní èas, tedy jako u nás) je následující:
Den 1, støeda 5.7.
08:00 Oficielní zaèátek, otevøení
„kanceláøí“ WRTC.
16:00 Uvítací setkání.
21:00 Porada rozhodèích a organizaèního výboru.
Den 2, ètvrtek 6.7.
09:00 Rùzná setkání a porady dle
potøeby závodníkù a poøadatelù. Pro
ostatní návštìvníky budou pøipraveny
exkurze a výlety.
16:00 Soutìž „Pile-up tapes“ (pøijímání znaèek z pile-upù nahraných
z pásem).
20:00 Zahajovací ceremonie.
21:00 Pohoštìní poøádané rùznými
národy a organizacemi.
Den 3, pátek 7.7.
09:00 Pøedstavení jednotlivých
soutìžních lokalit pro soutìžící. Pro
ostatní návštìvníky budou pøipraveny
exkurze a výlety.
14:00 Odjezd úèastníkù a rozhodèích
do jednotlivých lokalit.
Den 4, sobota 8.7.
14:00 Zaèátek závodu. Pro ostatní
návštìvníky budou pøipraveny exkurze
a výlety.
Den 5, nedìle 9.7.
14:00 Konec závodu. Pro ostatní
návštìvníky budou pøipraveny exkurze
a výlety.
20:00 Pohoštìní.
Den 6, pondìlí 10.7.
09:00 Pro soutìžící a ostatní
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návštìvníky budou pøipraveny exkurze a výlety.
19:00 Vyhlášení výsledkù a závìreèná ceremonie.
20:00 Gala veèer.
Den 7, úterý 11.7.
Odjezd.
Podle materiálù WRTC 2000
pøipravil Martin Huml, OK1FUA
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Závodìní
OK/OM DX contest z „druhé strany“
Pokraèování z pøedchozího èísla

Jakmile se pásmo nìkam otevøe, je to hned poz- parentním stavu. Za zajímavou cenu mùžete
nat. Není to nezajímavá zkušenost. Bìžnì jsem
poøídit starší (a to ne zas tak moc starší) zaøízení
slyšel z celé Evropy tøeba jen silné jižní I a EA9 èi pøíslušenství (pøídavné filtry, tunery, PSV
stanice, a zbytek kontinentu jako by neexistoval.
metry, pøepínaèe, dolní propusti apod.). Pozor
Co to znamená pro klidný poslech stanic napøík- na zaøízení, která nejdou pøeprogramovat (napø.
lad z Afriky èi Asie, o tom si mùžeme nechat
VKV pøevadìèové odskoky) èi mají vestavìný
jenom zdát. UA stanice, které jsou slyšet S9,
zdroj. Tovární novìjší KV zaøízení zaèínají asi
Evropa není slyšet, o hodinu
na 500 USD.
pozdìji už po UA není ani památky
Nìkteré výrobky
a objeví se Evropa. Díky pro mne
(napøíklad velmi
exotickému QTH se mi poštìstilo
kvalitní transverslyšet stanice, které jsou pro nás
tory od SSB
vzácností, a v té dobì volají dlouhé
electronic nebo
výzvy bez odpovìdi. Støedonìco z dílny
a jihoamerické stanice nejsou
Down
East
DXem, a i Japonsko a Tichomoøí je
Microwave)
jako na dlani. Všechna otevøení QSL z K9MOT - vedle této budovy je klub umístìn, n e s e ž e n e t e
a zavøení pásem jsou lépe „èitelná“.
jinak,
než
U signálù z OK a Evropy je nìkdy problém díky zásilkovou službou pøímo u výrobce. Dodávka
tomu, že signál pøichází na anténu z obou uvnitø USA ale funguje naprosto bezchybnì.
smìrù, a to dost silnì. Nìkdy tedy pomalejší Pokud nejste doma, mùžete si balíèek vyzvedrychlost v CW znamená v závodì více. Výsledek nout na nejbližší úøadovnì UPS èi FedExu
byl pro mne ze závodnického hlediska bídný, ale (cestu k ní vám vèetnì mapy ukáže po zadání
èasto jsem si vzpomnìl na Donovo „...enjoy vaší adresy pøíslušná internetová stránka zasilayourself...“ (bav se dobøe) - opravdu jsem se telské spoleènosti), a samozøejmì mùžete za
nenudil. I když 13.5 tisíce bodù je i z „druhé mírný (v porovnání s cenou obsahu) pøíplatek
strany“ hodnì málo. Kdyby bylo ménì rušení...
mít dodávku druhý den. Pro nákupy radioAle nakonec jde o zábavu a poznání, a toho se amatérského zboží je nutno zaèít na Internetu,
mi dostalo nejenom z hlediska závodu a a potom musíte pokraèovat mailem èi telefonem
poslechu na pásmech. Poznal jsem nové lidi a - pro jistotu. Samozøejmostí je naprostá ochota
znovu se utvrdil v tom, že amatéøi jsou na celém
vám vyhovìt, vstøícnost pro nás nezvyklá, vèetsvìtì jedna ro-dina. S Donem jsme se pak o nì nabídnuté kávy a popovídání - i když nejde
provozu z jiného než domácího kontinentu zrovna o nákup IC-775 èi FT-1000D. Obdiv
hodnì bavil - je sice rekreaèní, ale poctivý a uznání patøí všem, kdo se na tuto podnikatelzávodník, který nevynechá žádný vìtší závod, a sky vratkou cestu vydali u nás. Každý fungující
jeho snem je pracovat v závodì z Evropy (neví,
obchod se stává dalším centrem amatérského
co ho èeká...). Doufám, že se mu budu moci
života.
nìkdy plnì revanšovat a tuto nezapomenutelnou
Takže se mi listopad, který zavánìl radiozkušenost mu zprostøedkuji.
amatérskou abstinencí, docela vyvedl - rozhodZ OK a OM stanic jsem kromì našich „big nì jsem se zcela v duchu tamního postoje dobøe
guns“, jako jsou OK5W, nejlépe slyšel a na více bavil. V dobì, kdy naši radioamatéøi obsazují
èi na všech mých pásmech pracoval napø.
pøední celosvìtová místa ve velkých závodech,
s OK8ANM, OK1DWC nebo OK1AVY. Všem
kdy nìkteré naše stanice mají plnohodnotné
dìkuji za trpìlivost s mým šifrujícím bugem.
vysílací povolení a americkou volací znaèku,
Kromì již zmínìné takøka absolutní roviny ve není tohle povídání až zas tak objevné. Ale
støedozápadní èásti USA lze tamním amatérùm
kdyby mi nìkdo øíkal druhý víkend v listopadu
závidìt nákupní možnosti. Jednak je možno 1989, odkud pojedu za deset let OK DX contest,
nakupovat v obchodních øetìzcích, jako je tøeba asi bych mu, mírnì øeèeno, nevìøil. A o tom to
Ham Radio Outlet (stálá inzerce v QST), jednak celé je. A vám pøeji, abyste nezapomínali na to,
je velmi rozšíøen pøímý prodej poštou. Nejblíže že se máte dobøe bavit.
Chicagu je velký obchod v sousedním
Wisconsinu v Milwaukee - jmenuje se pøímoèaøe Amateur Radio Supply. V obchodech
pøes pult je k dostání skoro vše, ale má to jeden
háèek. Pokud chcete nìco jiného než IC-706 èi
nìjakou bìžnou ruèku, musíte si zboží dopøedu
zajistit alespoò po telefonu. Pøesnì to se mi
stalo pøi prvním pokusu o nákup ménì bìžného
pøíslušenství. Díky délce pobytu mì to až tak
nemrzelo, a nakonec jsem byl úspìšný, ale
pokud to chcete zkoušet pøi kratším pobytu,
mùžete zažít zklamání. Vìtšina obchodù prodává
i použité zboží - se zárukou a v naprosto trans-
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Závodìní
Pozvánka do závodu
V Pozvánce do závodu vás budeme seznamovat s kompletními podmínkami
vybraného závodu a nabídneme strategii, která by mohla trochu pomoci pøi
vážnìjší úèasti v závodu.
Podmínky níže uvedeného závodu, stejnì jako
podmínky pøevážné vìtšiny dalších KV závodù,
jsou uvedeny na Internetu na adrese:
http://www.sk3bg.se/contest/index.htm
TOEC (The Top Of Europe Contesters) si
vás tímto dovoluje pozvat k úèasti v TOEC WW
GRID Contestu.
Cílem poøadatelù je zvýšit zájem o sbírání
GRID ètvercù (WWL lokátorù, velkých ètvercù)
v krátkovlnných pásmech a poøádat závod, ve
kterém je správné zachycení soutìžního kódu
dùležitìjší, než je tomu v øadì jiných závodù.
Závod je rozdìlen na dvì samostatné èásti SSB a CW. Èást SSB se koná 10.-11. èervna
2000 od 12.00 do 12.00 UTC. CW èást se
koná 26.-27. srpna 2000, ve stejném èase.

Kategorie:
1) Jeden operátor - není povolen Packet
Cluster. Stanice, které ho používají jsou
považovány za stanice s více operátory.
a) všechna pásma
b) jedno pásmo
c) nízký výkon - pouze všechna pásma.
Maximální výkon je 100 W.
2) Více operátorù - pouze všechna pásma.
Všechny stanice musí být umístìny v okruhu
500 metrù.
a) jeden vysílaè - platí desetiminutové pravidlo
b) více vysílaèù
3) Mobilní stanice - pouze jeden operátor
všechna pásma. Je-li vysíláno z více než jednoho lokátoru, mohou být navazována spojení
se všemi stanicemi z každého lokátoru a na
každém pásmu pouze jednou. V deníku musí
být jasnì vyznaèeny lokátory, ze kterých bylo
vysíláno. Mobilní stanice jsou /M i /MM.
Závod se koná na KV pásmech 160-10 m,
s výjimkou WARC pásem. Poøadatel žádá, aby
jste v prùbìhu závodu nepoužívali následující
kmitoèty: SSB: 3600-3650, 3790-3800, 70407045, 14100-14125, 21100-21175, 2820028300 kHz. CW: 3500-3510, 7000-7010,
14000-14010, 21000-21010, 28000-28010
kHz.
Soutìžní kód: RS/T + první ètyøi znaky lokátoru, napøíklad 59 JO70.

Násobièe: Každý lokátor (EM, JO, KP apod.)
platí za násobiè na každém pásmu zvláš•.

Body: Pevné stanice: spojení se stanicí mimo
vlastní kontinent platí za 3 body, spojení se
stanicí ze stejného kontinentu a zemì platí za
1 bod, spojení s mobilními stanicemi dává
3 body, bez ohledu na jejich QTH.
Mobilní stanice: Všechna spojení platí za
3 body. S každou stanicí mùže být navázáno
pouze jedno spojení na každém pásmu.
Výjimka: Spojení s mobilní stanicí (/M i /MM)
mùže být navázáno znovu za pøedpokladu, že
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se mobilní stanice pøesunula do jiného lokátoru. Toto další spojení nedává žádný bod, ale
pouze pøípadný násobiè. Poznámka - Mobilní
stanice si mohou zapoèítat body za další spojení.
Koneèný výsledek: Vynásobte celkový
poèet bodù za spojení souètem lokátorù na
všech pásmech.
Diplomy : Diplom obdrží všechny nejvýše
umístìné stanice, které dosáhnou odpovídajícího poètu spojení.
Deníky: V deníku musí být pøekontrolována
a vyznaèena duplicitní spojení, uveden
správný koneèný výsledek a poèet násobièù.
Násobièe uvádìjte pouze za první spojení, pøi
kterých byly navázány. Zpracujte samostatné
deníky pro každé pásmo. Pøiložte sumární list
se správným obsahem (tzn. uveïte vaši
znaèku, adresu, kategorii, pøehled poètu spojení a násobièù po jednotlivých pásmech,
koneèný výsledek a èestné prohlášení). Dále je
žádán pøehled duplicitních spojení na všech
pásmech, na kterých bylo navázáno více než
300 spojení. Deník mùže být pøedán na formátované disketì. Používejte ASCII, CT nebo
N6TR soubory. Pojmenujte soubor vaší znaèkou (napø. SM3CER.log). V pøípadì, že posíláte
ruènì zpracovaný deník, pøiložte podepsaný
sumární list. Deník pošlete do 30 dnù od
konce závodu na adresu: TOEC, Box 178,
S-831 22 Ostersund, Sweden. Pokud chcete
potvrzení, že byl váš deník pøijat, pøiložte SASE
nebo SAE + 1 IRC. Posíláte-li deník elektronickou poštou, pak staèí napsat vaše jméno do
políèka ve vyplnìném sumárním listu, který je
souèástí vyhodnocení napøíklad v N6TR. Deník
lze odeslat i e-mailem na adresu:
TOEC.Contest@pobox.com. Soubory odeslané e-mailem musí být také ve výše uvedené
formì. TOEC Contest je pøímo podporován
soutìžním deníkem N6TR.
Z bodování vyplývá, že nejlépe na tom
budou stanice, které se zúèastní závodu z málo
obsazeného nebo jinak zajímavého lokátoru
a samozøejmì mobilní stanice. Protože u nás
takových stanic asi mnoho nebude, nezbude
nám, než se vìnovat pozornému vyhledávání
a sbírání násobièù a také volání mobilních
stanic, které pøinesou tøíbodová spojení.
Stejný poèet bodù je i za mezikontinentální
spojení, takže v pøípadì dobrých podmínek
bude dùležité dostat do deníku co nejvìtší
poèet DX stanic.
Pøeji vám hodnì úspìchù a zábavy v TOEC
Contestu.
Jan Kuèera, OK1QM, ex OK1DNR
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Závodìní
CQ WW DX 160m CW - E41/OK1DTP
Anténu inv. „V“ 2 x 41 m jsem pøipravil na støeše našeho domu v Tel Avivu a radìji
bez slavného italského balunu 1:1 na 2 kW. Od pondìlí se však v tìchto konèinách
všichni èerti ženili, protože v jednom kuse pršelo a dokonce pøišla vichøice
s rychlostí vìtru 100 km/h. Hrùza, dìs, bìs, a tak jsem do poslední chvíle nevìdìl
jestli tento závod nevynechám. Ještì v pátek v 10 hodin místního èasu zde padaly
kroupy a na kopci v Jeruzalémì a v Betlémì (900 m. n. m.) padal sníh. Podle TV pùl
metru. Ve 12 hodin se udìlalo tak pìknì, že dokonce i má XYL Ilona, OK1FTP, souhlasila a bylo rozhodnuto. Pojedeme! A tak zaèalo pravidelné „cikánské“ stìhování,
které už mi ani nepøijde. Nahoru - dolù a nezùstalo nìco doma? HI Obvolal jsem kvùli
PA asi 5 OP's ze 4X, ale nikdo nemìl. Psal jsem dokonce e-mail Rickimu 4X4NJ,
jestli nemá náhodou dva PA a nepùjèil mi jeden, ale neodpovìdìl.
Vyrazili jsme z TA v 15:30 a co se dìlo na dálnici, byla
hrùza. Celý Izrael totiž vyrazil za snìhem, tady tak nìco
neobvyklého. Jeruzalém byl uzavøený, a tak se vytvoøila
šòùra asi 40 km. Odboèili jsme z dálnice a jeli zadní,
ménì frekventovanou cestou. Tøikrát jsme se zasekli
kvùli zatarasené cestì. Nakláïák pøes celou silnici apod.
Problémy vznikly jen díky „umìní“ místních øidièù.
A protažené silnice také moc nemìli... Pøed školu jsme
tedy dorazili kolem 18:30. 80 km za 3 hodiny. Škola
pochopitelnì vyhlásila uhelné prázdniny, a tak ani nebyly prohrnuté cesty v areálu. Nový vrátný z nás byl trochu
vykulený a nechtìl nás pustit dovnitø. Mìl jsem
samozøejmì povolení od øeditele školy, že tam mùžu
„vegetit“. Ale neumìl anglicky a nikdo zrovna nebyl
doma. Pak však pøišel Anuár, vrchní školník, se kterým
se již znám delší dobu a tady se opìt potvrdila kvalita
arabských køes•anù. Fajn lidi! Pozvali nás k sobì domù
a vše jsme probrali u kávy. Museli jsme vyøešit otázku
vstupu do školy. Jak vypnout ALARM a najít správné
klíèe od vstupu na støechu... A bylo 20:30, když jsme
odcházeli „nìco dìlat“. Dostali jsme na „zahøátí“ èervené
betlémské a pùjèili nám teplou deku a „arafatovy utìrky“
na hlavy. Auto jsme zaparkovali vedle baráku pod
školou. Tu dálku od vrátnice do tìlocvièny (500 m nìkteøí z OK to tu znají) jsme s vìcmi brodili celkovì 3x.
A bylo to opravdu tìch pùl metru a 4 °C. Pøipadal jsem
si jako na Javoøinì (QTH OK1KNR u Èeské Lípy), pøi
tahání beverage jsem zapadal do snìhu skoro po pás.
Støed inv. „V“ byl uchycen na stožáru pod 3 el. Yagi, ve
výšce cca 30 m na zemí. K napájení bylo potøeba cca 60
m koaxiálu. Antény byly nataženy ve 23:30, pùl hodiny
pøed zaèátkem závodu! Zbývaly úpravy „hamshacku“
v tìlocviènì v dívèích sprchách, HI. TCVR jsem mìl TS940S a ICOM 706 MKII. První noc jsem používal ten
prvnì uvedený. Dával 90 W s vyladìnou anténou 1:1
pøes ant. tuner od MFJ.
Beverage na pøíjem se nepovedl, byl horší než
„véèko“, které poslouchalo skvìle. Bere zøejmì jak horizontálnì tak vertikálnì polarizované signály. Pásmo
bylo krásnì èisté, žádný praskot a QRM. Stanice byly po
celém pásmu, ale špatnì poslouchali nebo se mezi
sebou pøíliš rušili. Ze zaèátku jsem se vùbec nemohl na
nikoho dovolat a na výzvu to moc nešlo. První, kdo mì
zavolal, byl Jaro SU9ZZ a pozdìji Pavel OD5/OK1MU,
dále z tìch lepších JY9QJ, JY9NX, 5B4/OK2BOB/P,
EA8BH, 4L0G. Do rána bylo v deníku 200 QSO a docela
se mi to líbilo. Byl to vlastnì mùj první závod z tìchto
konèin na 160m (a ani v OK jsem toho moc nenadìlal).
Dan OK1DIG mi dal nìjaké rady kde a co volat, tak to
pomohlo. Slyšel jsem spoustu stanic s USA, ale to mé
QRP bylo málo. Ráno v 08:00 jsem šel spát (vymìnil
jsem si místo na rozkládacím køesle s XYL) a v 10:00 mì
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vzbudili, že jim vadí beverage pøi
odhrnování snìhu. Už jsem nemohl
usnout, a tak jsme došli pro auto a jeli
na výlet do Jeruzaléma podívat se na
zasnìžené staré mìsto a koupit pro mì
baèkory, protože jsem si doma zapomnìl náhradní obuv. Mìli jsme s sebou
malé elektrické topení, které bìželo
celou noc, jinak by se tam nedalo
vydržet. Když mrzne nos, tak je to špatný, HI. V Jeruzalému byly ulice plné lidí
a všichni se radovali z bílé zimy. Dvì
hodiny jsme tak jezdili v zácpì a bylo to
utrpení, protože pøi té pomalé jízdì se
do aut trefovala arabská mládež
snìhovými koulemi. Zajeli jsme na
Olivetskou horu, udìlali nìkolik fotek
a jeli zpátky do školy. Nebyly ještì
CONDX, a tak jsem laboroval s anténou. Rezonovala nìkde kolem 1730
kHz, a tak jsem obì ramena prodloužil
o 2 m. A to bylo špatnì, protože
rezonovala ještì níž a to kolem 1600
kHz, HIHI. Do tøetice všeho dobrého
jsem z pùvodní délky uštípnul po
metru, a tak nakonec zbylo 2 x 40 m,
a to už rezonovalo na 1810 kHz. Ono
asi záleží na použitém materiálu a jako
vysoko jsou konce na zemí. Beverage
Ilèa smotala, aby jsme se v nedìli moc
nezdržovali. Na druhou noc jsem nainstaloval - ICOM dával dokonce o 10 W
víc než TS, plných 100 W, HI. Na pøíjem
se nechoval nijak zle. Používal jsem
CW filtr 250 Hz a CW-R mode. Ještì za
svìtla (16:00 místního èasu) jsem
slyšel EU, ale nebrali mì. Potom se to
po západu slunce rozebìhlo a zkoušel
jsem volat JA splitem, ale s QRP bez
úspìchu.
XZ0A jsem volal 20 min a nic. Pak to
šlo docela na výzvu. V 01:00 mì únava dohnala na bidlo
(školní lavice) a v 03:00 jsem se k tomu vrátil. Když se
rozednívalo, tak tady byly amíci nejsilnìji, a tak se mi
povedlo dovolat na dva, a to W3BGN z Pa a N1RR z Ma.
Mìl jsme z toho velkou radost. Za svìtla byly stále slyšet
stanice z USA a EU, ale už mì nikdo nebral. Za hodinu
bylo vše uklizeno a nastìhováno v autì. Anténu jsem
nechal nataženou, nìkdy ji využiji po klubu. Sníh bìhem
víkendu roztál a zbylo asi 20 cm. Celkem: 370 QSO, 40
DXCC + 2 US státy = 152 040 bodù. QSO s 38 OK stanicemi. Nedovolal jsem se na tyto násobièe: ZA/OK1JR,

EA5BY, T94?, XZ0A. Musím poøídit PA! Použitý SW:
N6TR, ale není ošetøen pro tento závod. I když jsem zapsal kód (zkratku státu), kterou jsem pøijal, program si
pøidìlil kód ze své databáze (napø. SI-S5). Mìl jsem
s tím trošku potíže. (Tato vìc je, stejnì jako stovky
dalších, otázkou nastavení parametrù podle zvyklostí
uživatele - pozn. red.) Deník jsem poslal e-mailem,
a poøadatel mi poslal za nìkolik dní zprávu (žádný
robot), že došel v poøádku. Kdyby to tak bylo u všech
závodù!
David Luòák, OK1DTP
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Závodìní
Jak pøežít závod

Výsledky vnitrostátních závodù

V AMA magazínu a nyní v novém Radioamatéru
se dovídáme, jak závodí pøední svìtoví závodníci. Co pijí, jedí, jak spí pøed, bìhem a po
závodì. Jakou používají židli, jak pøekonávají
únavu, jaké mají pocity. Ale jak závodí malý
èeský èlovìk, tøeba já, v malém èeském
a slovenském závodì, se nedozvíme. Je na
èase to napravit.

SSB liga - únor 2000

Celý pátek odpoèívám, nic nedìlám a duševnì se
pøipravuji na sobotní SSB LIGU. Jen jedno je povinné.
Zkontrolovat, zda jsou antény LRWW a Windom Airohm
7Plus dobøe naladìné na SSB èást pásma 80m. Jdu spát
již kolem sedmé hodiny, abych byl ráno èilý. Sobota
ráno 05:30. Probouzí mì rádio Praha 1 èasovým znamením. Mám ještì èas, a tak opìt usínám. Probouzím se
v 0555. Mám vyskoèit a stihnout zaèátek závodu? Ale na
co. Vždy• stejnì budou stanice ještì v pøeslechu a bude
tam blázinec. Vstanu až na druhou hodinu.
Probouzím se znovu v 6:50. Mám vstát? Ale co,
pìknì se leží, bude staèit poslední pùlhodina. Opìt
usínám. V 7:25 mì probouzí ranní sluníèko, chvíli sedím
na posteli a medituji, k èemu ty závody vlastnì jsou.
V 7:35 zapínám vodu na kávu, poèítaè a také transceiver. V 7:42 usedám s horkou kávou k zaøízení. Nasazuji
profesionální sluchátka s mikrofonkem a závod mùže
zaèít. Chvíli ještì hledám brýle se kterými bych vidìl na
obrazovku monitoru. Nedaøí se. Po ránu vidím na monitoru místo N6TR jen nìjakou mazanici. No nevadí,
hlavnì abych se aspoò jedním prstem strefil do
správných kláves pøi zápisu.
Nebudu se unavovat a nechám poèítaè svìžím hlasem
hovoøit výzvu. Volá mì OK2BQ. Umírajícím hlasem
spícího závodníka øíkám oká dva bé qvé, dobré ráno
Fra..., ale to už mi ruka, která ještì neví co dìlá, zmaèkla Enter a hlas poèítaèe ještì v pùli Franty øíká „pìt devìt
adam petr david“. „To bylo pro mì?“ ptá se ok2bq.
Probouzím se a øvu do mikrofonu „Ano pro tebe
Franto!“. A první QSO a první násobiè je doma. Mezitím
káva trochu vystydla, a tak si ji leji, místo do hlavy, do
mikrofonu náhlavní soupravy. A znovu poèítaè dává
výzvu. A opìt - bylo to pro mì?
Dneska nejsou podmínky, øíkám si. V 7:55 zjiš•uji, že
místo mikrofonu náhlavní soupravy je zapnutý stojánkový mikrofon schovaný v šuplíku. Zapínám správný
mikrofon a v nevídaném pile-upu, kdy volají až dvì stanice najednou, udìlám ještì nìkolik spojení. Výborný
výsledek 30 QSO, 20 násobièù, skóre 600 bodù. Co si
mùžu více pøát.
A tak mám zase jeden krásný závod za sebou.
Pøekonal jsem únavu a boj sám se sebou. Cítím se jako
úspìšný závodník. Jsem spokojen a jdu snídat.
Poznámka: Antény LRWW (Long Resistive Wire from
Window) a Windom Airohm 7plus jsou antény nové
generace z odporového drátu, který má resistivitu pøesnì 50 Ω na lambda/4 délky. Antény jsou velmi
širokopásmové a hlavnì všesmìrové. Jistou nevýhodou
je zisk mínus 7 dB proti izotropnímu záøièi. To ale snadno napravíme použitím PA 1kW. Pak budeme stejnì
silní, jako ostatní stanice se 100 W. Bohužel mnoho
neukáznìných stanic používá ve vnitrostátních závodech
také 1 kW. Pak se ovšem výhody odporových antén
pøíliš neprojeví.
Z nièeho nepøeložil, nedoplnil a neupravil Jarda, OK1AYY
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Kat. QRO
1. OK1WB
138x74=10212
2. OK1DRZ
137x74=10138
3. OK1DUO
134x73= 9782
4. OK1DEH
133x72= 9576
5. OK1MOW
134x71= 9514
5. OK1PI
další stanice: OK2KFK, 2BEH, 2BRX, 2WM,
1FLX, 1KUH, 2KQM, OM2AWX, OK1FUU,
1MCZ, OM3YCZ, OK1WMV, 2PTS, 1ZMS,
1FCR, 2PAX, 1DQP, 2KLD, 1AEE, 1HWS,
2BKP, OM7AXL, OK2KJ, 1HAI, 2VP, 2QU,

OM4KK, OK1JPO, 1KAO, 2BMI, 2PHI, 2BQ,
1FCJ, 2BGA, OM5CX, OK1DOL, 1HL, 1EV,
OM5AB, OK1MMN, 1IWI, 1MNV, OM3FR,
OK1DAM, 1USU, 1DMV, OM3WOR,
OK2PMS, 1MSP, 1DKM, 1TFD, 1JIM,
OM8MM, 7VF, OK1ARQ, 1FU, OM3KWM,
2PB, 1PDQ,
OM8HG,
OK1MJA,
OM3CKC, OK2BGE, 1DBF, 2BQZ, 1AXG,
2TRV, 1JKP, OM4ADK, OK1XAV, 1GS,
1HKW, 1OMY, 1FRO, 2BBR, 2PCO, 1KCF,
1KZ, OM1ZL, OK1ZOR, 1KTW, 1VHV,
2STM, 1SRD, OM3KEG, 1KI, OM3TLE;
celkem 93 stanic

Kat. QRP
1. OK1ZVL
2. OK1DDP
3. OK1IF
4. OK2KRT
5. OM8CA

79x53=4187
72x43=3095
56x41=2296
55x38=2090
36x31=1116

Kat. SWL
1. OK2-22757
233x68=15844
2. OK1-35281
193x62=11966
3. OK1-22729
135x75=10125
4. OK1-35405
155x63= 9765
5. OK2-35255
131x64= 8384
další stanice: OK2-35385, 2-35384,
1-34813, 2-35481;

SSB liga - bøezen 2000
Kat. QRO
1. OK1AN
131x78=10218
2. OK2BEH
125x76=9500
3. OK1DEH
127x71=9017
4. OK1FLX
120x74=8800
5. OK2EC
118x74=8732
další stanice: OK1MOW, 1WB, 1MXM, 2HI,
2VH, 2BKP, 1FCR, 1EV, 1KUH, 1AEE,
OM4KK, OK1IF, 1DQP, 2KQM, 2BGA,
2BMI, 2KLD, 1IPS, 1FCJ, 1FUU, OM7AG,
OK1IWI, 2PHI, 1AMM, 1HAI, 1SI, 2LF,
OM5CX, OK5SAZ, OM7AXL,
2HH,
OK1MNV, 1KCF, 1KZ, 1SRD, 1DAM, 2VP,
1HFP, 1ARQ, 1TIC, 1DOL, 1MCZ, 1DBF,
1AYY, 2BRX, 1JPO, OM8MM, OK1USU,
2SBX, 2PTS, 1PDQ, 2QU, 1AXX, OM7VF,
3CAZ, OK1HL, 1ZOR, 1AXG, 1ILM,
OM3CFN, 2BBR, 1IWR, 1VHV, OM4ADK,
OK2PCO, 1DZ, OM3WOR, OK1DPA, 1XAV,
2QX, 1VJH, 2BJK, celkem 77 stanic.

Kat. QRP
1. OK1DDP
2. OK1KRT
3. OK1FLT

65x50=3250
50x42=2100
18x16=228

Kat. SWL
1. OK1-35281, OK2-35255, OK1-35405,
OK1-34813, OK2-35384, OK2-35481.

SSB liga - duben 2000
Kat. QRO
1 . OK2PMS
138x81=11178
2 . OK1PI
136x80=10880
3 . OK1AUC
127x80=10160
4 . OK2BEH
129x78=10062
5 . OK1KUH
128x77=9856
další stanice: OK2WM, OK1DEH, OK1FLX,
OK2EC, OK1WB, OM2AWX, OK1MOW,
OK2HI, OM3YCZ, OK1FCR, OK2BGA,
OK1FUU, OK1WMV, OK1AEE, OK1EV,
OK1DCS, OK2PIM, OK1DQP, OK2UQ,
OK2BKP, OK2KQM, OM0CW, OK1AMM,
OK1JIM, OK2LF, OK2KLD, OK1TIC,
OK1IWI, OK1DPR, OK1FCJ, OK1KZ,
OM7AXL, OK1SW, OK1HFP, OK2BMI,
OK2VP, OK1JPO, OK1HAI, OK2PTS,
OK1MNV, OK1DBF, OK1CRM, OK2VH,
OM3WOR, OK1GS, OM8JP, OK2SWD,
OK1MSL, OK1USU, OK1ILM, OK1DAM,
OK2PHI, OK1FRO, OK2KRT, OK1TFD,
OK2BTK, OK1ARQ, OK1IKP, OK1SI,
OK1AXG, OM8AQ, OK1MJA, OK1PDQ,
OK5SAZ, OK2SMS, OM7VF, OK1KTW,
OK1ZOR, OK2QX, OK2BBR, OK1HL,
OM3GW, OK1FOG, OM8MM, OK2BDR,
OK1KCF, OK1MSM, OK2STM, OM4ADK,
OK2PCO, OK1AYY, OK1VHV, OK2TRW,
OK1DZ, OK1IWR, OK1TY, OK5SWL.

Kat. QRP
1.OK1DDP
2.OK1IF

82x54=4428
81x54=4374

Kat. SWL
1. OK1-35281
2. OK2-22757

238x71=16898
208x70=14560

KVPA - únor 2000
Kat. QRO
1. OK1NG
2. OK1PI

122x69=8418
115x68=7820
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Závodìní
3. OK1DEH
120x65=7800
4. OK1FPS
113x67=7571
5. OM8FF
109x69=7521
další stanice: OK1AQR, 1SI, OM3PA,
OK1AYY, 1MSP, 2PTS, 1EV, 1FHI,
2PIM, 2DU, OM3QQ, OK1AEE, 2ZJ,
2BGA, 2DW, OM6TU, OK1OX, 1CRM,
OM8ON, OK2WM, OM3EK, OK1HEH,
2BEH, 1MNI, 1KOU, 2BQ, 1KAK,
1DOL, 1FOG, 2PKF, 2CDR, OM5CX,
OK1KCF, 2KJ, 2VP, 2LF, OM8HG,
OK2BYH, OM5AAJ, OK1FMX, 2PB,
1DKM, 1DQP, OM8MM, OK2BNF,
1PDQ, 1FCR, OM7VF, OK1FRO, 1GS,
1FFK, 1DAM, OM5AR, 8AQ, OK1KI,
1KZ, 2QX, 1MNV, 1FIY, 1FMG, 2BJK,
2BKP, 1HAI, 2OP, 1DBF, 1MPM,
2PAX, 2STM, 1MMN, 1XAV, 1ILM,
2TRV, 1ARQ, OM5AB, OK2CLL,
1SRD;

Kat. QRP

1. OK1MLP
85x57=4845
2. OK2PRM
80x54=4320
3. OK1AKJ
63x46=2898
4. OK2WTM
61x45=2745
5. OK1DDP
65x40=2600
další stanice: OK1IF, 1DUB, 1FET,
1DVX, 1FLT;

Kat. SWL

1. OK1-22729

94x56=5264

KVPA - bøezen 2000
Kat. QRO
1. OK2EC
108x71=7668
2. OK1NG
105x73=7665
3. OK1DEH
108x69=7452
4. OK1MSP
103x70=7210
5. OK1SI
99x69=6831
další stanice: OM3PA, 3QQ, OK1AEE,
1FCJ, 1AYY, 1IF, 1FOG, 1AN, 2BEH,
1KA, 2HI, 2LF, 1EV, 2ZJ, 1TIC, 2PIM,
1MNI, 2BGA, OM3EK, OK1MLP, 2DW,
OM8ON, OK1KAK, 2PTS, 1HFP,
1JEG, OM3FR, OK1DOL, 1HAS, 1GS,
OM6TU, 3CAZ, OK1KOU, 1AMM,
1DQP, OM7AG, OK1FRO, OM8AQ,
OK2BYH, 1MMN, OM8MM, OK2VP,
1PDQ, OM5AAJ, 1AF, 8HG, OK1DAM,
OM5CX,
OK1DRU, 2QX, 1AKJ,
OM7VF, OK1HEH, 2BJK, 1DBF,
1FMG, 1MNV, 1KZ, 1HAI, 1KCF,
2BKP, 1ILM, 1FIY, 1FGH, OM2HH,
OK2OP, OM3CFN, OK1XAV, 1ARQ,
1SRD, 2STM; celkem 78 stanic.

Kat. QRP
1. OK1FKD
82x55=4510
2. OK2WTM
70x55=3850
3. OK1DDP
59x40=2360
4. OK1DLB
39x29=1131
5. OK1FLT
17x15= 255
6. OK1DUB
13x12= 156
další stanice: OK1DLB, 1FLT, 1DUB;

Kat. SWL
1. OK1-22729;

KVPA - duben 2000
Kat. QRO
1.OK1AEE
111x69=7659
2.OK1DEH
105x69=7245
3.OK2EC
110x65=7150
4.OK2VVN
103x68=7004
5.OK1EV
107x65=6955
další stanice: OK2UQ, 1AYY, 1FCJ,
1TIC, 1AMM, 1FOG, OM8FF, OM3PA,
1KOU, 1CRM, 2HI, 2BEH, 2BGA,
2WM, 1MSP, 2PIM, OM3EK, 1KCF,
1DOL, 1FPS, 1HAS, OM8ON, 2PRM,
1HFP, 1PDQ, 1FRO, 2PTS, OM8MM,
1DRU, 2LF, OM3QQ, 2BYH, 2CDR,
OM3CAZ, 1NG, 1KZ, 1GS, 1DQP, 2VP,
OM0CW, 2BHS, 1MMN, 1DBF, 1KAK,
2PMS, OM8AQ, OM7VF, 2BTK,
1MNV, 1ILM, 1FMG, 1SI, 1DAM, 2QX,
5SAZ, 1HAI, 2OU, 2SWD, 1SRD,
2BKP, 5SWL, OM3KWM, 2STM,
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1DKA, 2TEJ, 1FGH, 2TRV, OM1AF,
1ARQ.

Kat. QRP
1. OK1MLP
2. OK1IF
3. OK2WTM
4. OK1AKJ
5. OK1DDP
6. OK1DLB

89x64=5696
89x58=5162
84x55=4620
66x50=3300
64x45=2880
56x41=2296

Kat. QRP

Kat. SWL
1. OK1-22729
Pøipomínky vyhodnocovatele:
Nejprve zpìt k bøeznu: pozdì došlo
hlášení od OK2UQ (5704). I tento
mìsíc se opakovalo to, že nìkterá
hlášení nebyla podle propozic, zase
upozoròuji OK1GS, OK2OU, OK1AMM
a OM1AF (chybovali v obsahu èi
formì). Opakuji (po kolikáté už ??): jeli zdrojem vašich informací o KVPA èi
SSBL nìjaká tiskovina ještì z období
Èeskoslovenska, pak je to pro mne
zdroj problémù s vašimi hlášeními! Za
SASE pošlu obratem platné propozice
a informace. Tento mìsíc nebyla
všechna hlášení zaslaná poštou
správnì ofrankována - tam, kde po
mnì pošta chtìla ještì i v DUBNU
doplatek,
jsem zásilku nepøijal!
Pøipomínám znovu možnost i v tomto
roce/roèníku získat diplom Super-OKCW. Propozice jsou uloženy ve stejné
rubrice jako tato výsledková listina.
Pokud nemáte k dispozici PR, dávám
pøednost hlášením e-mailem na
ok1hcg@qsl.net pøed poštou. Všechna
hlášení došlá v elektronické podobì
ihned po pøijetí potvrzuji. V rubrice
ZÁVODY jsou pøehledy aktivity podle
jednotlivých kategorií za období 07.99
až 12.99 - projdìte je, a na pøipadné
chyby mne upozornìte!
Karel OK1HCG

AKTIVITA 160 SSB LEDEN 2000
Kat. vysílací stanice
poø. stanice
QSO násob. výsl.
1. OK1IWC
52
37
1924
OK2BEH
52
37
1924
2. OK2VH
51
37
1887
3. OM4DN
50
36
1800
4. OK2PRF
50
35
1750
5. OK1AMM 49
35
1715
další stanice: OK1DMO, 1IEI, 1DDP,
2BQL, 2LF, 1AYY, 1MBW, OM7CD,
OK1DRU, 1ARQ, 1QT, 2DU, 1DQP,
2BKP. 1PDQ, 2PGJ, 2SMS, 1FCJ,
OM3WMJ, OK1DRQ, 2BDR, 1MMN,
1DOL, 1DCB, 1JOK, 2SVP, 2BSL,
1JTA, 1DLB, 1DBF, OM4ADK,
OK1FUU, 1WSL, 2TRV, 1MDM,
OM3BA, OK1DAM, 1SI; hodnoceno
44 stanic.

KAT. SWL
1. OM3-0001
52
2. OK1-13188 51
3. OK2-35255 47
4. OM3-0042
48
5. OK2-35384 44
6. OK2-35491 31
hodnoceno 6 posluchaèù.

35
35
35
32
27
26

3BA, OK1MDM, 1KAK, 1DQP, 1DCB,
2BKP, 1MNV, 2BQL, 1DBF, 1OFM,
OM7AG, OK2BDR, 1POY, 1DHP,
OM5AR, OK1FLK, OM8HG, OK1DOL,
2PMS, 1KCF, 1KZ, OM4FB, OK1SRD;
hodnoceno 46 stanic.

1820
1785
1645
1536
1188
806

AKTIVITA 160 CW LEDEN 2000
Kat. QRO
1. OK 1 DRU
68 51
3468
2. OK 2 BEH
67 50
3350
3. OK 1 FPS
63 49
3087
4. OK 2 BGK
60 49
2940
5. OK 1 DRQ
62 47
2914
další stanice: OK1PDQ, 1FC, 1HGM,
1IWC, 1DMO, 1FTW, 2PRF, 1MNI,
2LF, OM4DN, OK2BOB, 1VQ, 2UAF,
1DLB, 1JOK, 2DU, 1HC, OM8MM,

1. OK 2 BXJ
54 46
2484
2. OK 1 AEE
54 45
2430
3. OK 1 DDP
47 40
1880
4. OK 1 MLP
39 34
1326
5. OK 1 FTM
34 31
1054
další stanice: OK1FGH, OM6AJO,
OK1DVX, OM0AS, OK1MYS, 1ITK,
2UFB, 1DAV/p; hodnoceno 13 stanic.

Kat. SWL
1. OK 1-13188
55 42
2. OK 2-35385
38 33
3. OK 2-35255
31
27
hodnoceni 3 posluchaèi.

2310
1254
837

OK MARATÓN LEDEN
2000
Kat. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OK1-22729
OK1-31097
OK1-35042
OK1-14391
OK1-20829
OK1-35554
OK2-18707
OK1-4857
OK1-22169

25128 b
17706
11531
3557
1825
675
542
328
296

YL

Kat. 2
1.
2.
3.
4.
5.

OK1-35255
OK2-35281
OK1-34734
OK1-35241
OK1-34813

12068
2085
2023
825
462

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OK1KCF
OL5DX
OK1KGR
OK1OMY
OK1ODX
OK1KCP
OK1RSM
OK1ODX

12881 bodu
5928
5239
2696
8870
2318
675
500

YL
YL

Kat. 3 - klubové stanice:

Kat. 4 - O K tøída D:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OK1ZAJ
OK1CYC
OK1JIJ
OK2TGK
OK1CFK
OK2TDL
OK1JYL
OK1SKK
OK1TJA

21509 bodu
16992
4659
YL
3714
2329
2066
1894
YL
1579
510

Kat. 5 - O K tøída C:
1.
2.
3.
4.
5.

OK1AXG
OK1FMG
OK1WWJ
OK1XAV
OK1XEW

9434 bodu
8553
5391
5188
1776

Kat. 6 - O K tøída B + A:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OK1KZ
OK2VP
OK1DQP
OK1DSA
OK1MNV
OK2EC
OK1ARQ
OK1DZ

21509 bodu
19366
11408
11278
10111
8522
4733
4356

Kat. 7 - TOP TEN:
1. OK1-22729 25128 bodu
2. OK1KZ
21509
OK1ZAJ
21509
4. OK2VP
19366
5. OK2-31097 17706
6. OK1CYC
16992
7. OK1KCF
12881
8. OK2-35255 12068
9. OK1-35042 11531
10. OK1DQP
11408
Vyhodnotil OK2-4857
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Slovníèek
Slovník použitých pojmù
struèné vysvìtlení pojmù a zkratek v tomto èísle
Tato rubrika by mìla pomoci pøedevším zaèáteèníkùm orientovat se ve èláncích daného èísla.
Pøíprava takovéhoto slovníku je vìc pomìrnì složitá a bylo by skvìlé, kdyby se tím zabýval profesionální „popularizátor“ - odborník, který má dobré technické vìdomosti a je schopen složité
vìci lidsky vysvìtlit. Pokud by se nìkdo z vás na tuto èinnost cítil, prosím ozvìte se nám.
Martin Huml, OK1FUA
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2-way spojení - obousmìrné spojení
aktivace pøevádìèe - zapnutí vysílaèe pøevadìèe,
jeho uvedení do chodu
amplitudová modulace (AM) - druh modulace, v
souèasné dobì se používá napø. pro rozhlasové
vysílání na kmitoètech pod 30 MHz, mezi radioamatéry
se již nepoužívá
anténa LW - zkratka z „long wire“, dlouhý drát
anténa šroubovicovitá - anténa s kruhovou polarizací, v nìjbìžnìjším konstrukèním provedení tvoøí její
direktory spirála, šroubovice - odtud název
ATC - autokemping
BCI - zkratka z „broadcast interference“, rušení rozhlasu
beam - smìrová anténa
C B - zkratka z „Citizen Band“, u nás Obèanské pásmo
cékvení - vysílání CQ, dávání výzvy
C Q - zkratka „výzva“

cross-band - spojení, pøi kterých jedna ze stanic
vysílá na pásmu A a poslouchá na pásmu B a protistanice pøesnì naopak, tedy vysílá na B a poslouchá na
A
CW - zkratka pro „nemodulovanou telegrafii“, používá
se bìžnì pro vyjádøení telegrafie obecnì (komunikace
za pomocí morseovy abecedy)
downlink
downlink - pøenos signálu z družice na Zemi, výstupní strana transpondéru
druhy
druhy provozu
provozu - zpùsob, jakým se pøenáší informace (napø. fone, CW, RTTY)
dupe
dupe - opakované spojení
DX Cluster, Packet Cluster - souèást packet rádia
sloužící k pøedávání informací o DX stanicích v reálném èase
DX spojení - spojení na velkou vzdálenost, èasto ve
smyslu spojení mezi kontinenty; nìkdy se používá
k vyjádøení „vzácné spojení“
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Slovníèek
elbug, elektronický klíè, bug - zaøízení
urèené k poloautomatickému generování
telegrafních znaèek; fyzicky jde o „páèku“,
která jemným vychýlením na jednu stranu
klíèuje teèky, na druhou èárky
forward - pøeposlání
geostacionární dráha - dráha družice, na
které její obìžná doba odpovídá jednomu
dni, neboli družice je z hlediska
pozorovatele na Zemi na stále stejném
místì, tyto dráhy jsou ve výšce cca 35 tisíc
GRID ètverec - WWL lokátor
hamshack - místo, kde radioamatéøi
provozují svou èinnost, hamovna
Hamspirit - radioamatérský duch; zásady,
podle kterých by se radioamatéøi mìli øídit
horký knoflík - v pøípadech, kdy není
zaøízení kvalitnì vysokofrekvenènì uzemnìno, je na jeho kostøe vf napìtí, které pøi
stuky s pokožkou pálí
ITU - zkratka z „international telecommunication union“; tato unie vytvoøila rozdìlení
svìta do 75 zón, které se orznaèují jako
„ITU zóny“
kmitoètová (frekvenèní) modulace
(FM) - druh modulace, používá se pro
rozhlasové vysílání na VKV a vysílání
zvukového doprovodu TV, radioamatéøi ji
používají takøka výhradnì na kmitoètech
nad 30 MHz; její výhodou je konstrukènì
nenároèná aplikace a snadné ladìní se na
protistanice, nevýhodou je velká šíøka
použitého pásma a nízká komunikaèní úèinnost
lineární transpondéry - pøevadìè, který
„pøevádí“ nikoli pouze jeden kmitoèet
(kanál), nýbrž urèité pásmo kmitoètù, napø.
pásmo 145,900 až 146,000 pøevádí na
435,800 až 435,900
mezifrekvenèní (MF) kmitoèet - kmitoèet, na kterém se provádí nìjaké úpravy
signálu (napø. filtrování); zaøízení na vyšší
úrovni mívají nìkolik mezifrekvenèních
kmitoètù (pøi zpracování dochází k nìkolikanásobnému smìšování), napø. signál ze
14 MHz se pøevádí na 70 MHz (první mezifrekvence), dále pak na 9 MHz (druhá MF),
poté na 455 kHz (tøetí MF) a nakonec na 30
kHz (ètvrtá MF, zde se provádí DSP zpracování)
N6TR - autor programu TRLog pro PC pro
vedení deníku v závodech KV i VKV
ochranný vodiè PE - vodiè spojený se
zemí, pøi bìžném provozu jím neteèe proud,
je spojen s kostrou zaøízení, používá se
zelenožlutá izolace
P A - zkratka „power amplifier“; výkonový
zesilovaè, èasto ve smyslu koncový stupeò
P I-èlánek - elektrický obvod z pasivních
prvkù, které jsou uspoøádány do tvaru písmene øecké abecedy „pí“
Pile-Up - stav, kdy jednu stanici volá
souèasnì mnoho stanic; navazují se spojení
jedno za druhým
pin - vývod (nìjaké souèástky)
portejbl - fonicky „portable“, vysílání
z pøechodného stanovištì, pøenosná
radiostanice
protiváha - èást antény jejímž prostøednictvím se uzavírá obvod mezi „exponovanou“ (viditelnou) èástí antény a zemí,
„vyvažuje“ anténu - odtud název
pøevádìè - zaøízení (vysílaè, pøijímaè
a obslužná jednotka), které na jednom kmitoètu pøijímá a pøijímaný signál na jiném
kmitoètu ve stejný okamžik vysílá
PSK - zkratka z „phase-shift keying“,
klíèování fázovým posuvem
PTT - zkratka z „push to talk“; oznaèuje
tlaèítko, signál nebo vývod, který pøepíná
vysílaè do režimu vysílání
Q-kód - kódy používané pøi radiovém
provozu s pøesnì definovaným významem
QRM - Q-kód pro „jsem rušen jinými stanicemi“
QRN - Q-kód pro „jsem rušen atmosférickými poruchami“
QRV - Q-kód pro „být pøipraven“
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QRZ - Q-kód pro „volá tì stanice ...“, QRZ
s otazníkem vyjadøuje „kdo mì volá?“
QSL - potvrzení navázaného spojení, nìkdy
ve významu vlastního QSL lístku
QSO - Q-kód pro „navázané spojení“
RTTY, radiodálnopis - druh provozu, pøi
kterém komunikují dva dálnopisné stroje
prostøednictvím radiového spojení
RX - zkratka pro „receiver“, pøijímaè
S&P - zkratka „Search and Pounce“; zpù sob provozu, kdy stanice prolaïuje pásmo
a volá stanice, se kterými má zájem navázat
spojení
SASE - „zpáteèní obálka“ s vyplnìnou
adresou a známkou, pøípadnì jinou hodno tou k úhradì zpìtného poštovného (napø.
1 USD nebo IRC kopón)
sebeanoncování - posílání informací o své
stanici do DX clusteru sítì PR
spínaný zdroj - napájecí zdroj, v nìmž se
potøebné napìtí nevyrábí transformací
pomocí klasického transformátoru, nýbrž se
nejprve usmìrní a poté se vygeneruje støídavé napìtí mnohem vyššího kmitoètu
(øádovì jednotky až desítky kHz), které se
pak galvanicky oddìlí za použití øádovì
menšího vysokofrekvenèních transformátoru, usmìrní a stabilizuje
SSB - zkratka z „single side band“, modu lace s potlaèenou nosnou a jedním postran ním pásmem; používá se mezi radioamatéry
témìø na všech pásmech, ménì mezi profesionály; její výhodou je vysoká komu nikaèní úèinnost, nevýhodou obtížnìjší
ladìní na stanice a „zmìny výšky hlasu“;
USB = horní postranní pásmo (používá se
na kmitoètech nad 10 MHz vè. VKV), LSB =
dolní postranní pásmo (používá se pod
10 MHz)
SWL - zkratka pro „short wave listener“;
posluchaè krátkých vln, ale používá se pro
oznaèení jakéhokoliv radioamatéra posluchaèe
SWR - zkratka pro „standing wave ratio“,
pomìr (èinitel) stojatého vlnìní, PSV èi
ÈSV
šifrující bug - elektronický klíè, který
nìjakým zpùsobem deformuje znaèky, napø.
z dùvodu silného elektromagnetického pole
TCVR, TRX - zkratka pro „transceiver“,
vysílaè a pøijímaè tvoøící jeden celek
TNS soustava - zkratka z „terre neutre
separé“, jde o sí•, ve které ochranný vodiè
jako samostatný neplní funkci støedního
vodièe, neživé èásti jsou uzemnìny ochran ným vodièem PE, ochrana je nulováním
transvertor - zaøízení umožòující komu nikovat pomocí transceiveru na jiném
pásmu, než pro které je transceiver urèen,
„obousmìrná“ obdoba konvertoru; pøíklad pøi vysílání TRX vysílá signál na 28,200
MHz a transvertor jej pøevádí na 144,200
MHz, pøi pøíjmu naopak
tribander - tøípásmová smìrovka pro
pásma 20m, 15m a 10m
troposféra - nejnižší èást atmosféry,
zasahuje od povrchu zemì až do výše 8 km
(na pólech), resp. 17 km (na rovníku) èi 1012 km (v naší zemìpisné poloze)
TVI - zkratka z „television interference“,
rušení televize
TX - zkratka pro „transmitter“, vysílaè
uplink - pøenos signálu ze Zemì na
družici, vstupní strana transpondéru
visual-CW - druh provozu, pøi kterém jsou
telegrafní znaèky pøenášeny tak pomalu, že
je praktiètìjší je sledovat vizuálnì, napø. na
monitoru PC
vyhledávání - zpùsob provozu, pøi kterém
stanice prolaïuje pásmo a hledá stanice, se
kterými chce navázat spojení
vysokofrekvenèní zem - uzemnìní
zajiš•ující svedení vf signálù do zemì
WPM - zkratka z „words per minute“, jed notka rychlosti vysílání telegrafních znaèek;
jedno slovo je poèítáno jako 5 znakù
YLs, XYLs - zkratka z „young lady“, sleèna, XYL je vdaná žena
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Inzerce
DD AMTEK

Váš partner pro: Pøijímaèe - Radiostanice - Antény - Rotátory - Anténní tunery
PSV analyzátory - Pøíslušenství - Literatura - Software - CD ROM - Mapy - GPS navigace

Antény

Anténní analyzéry

Cushcraft MA5

Diamond CP6

3el. kvalitní a úèinná smìrovka
pro omezený prostor,
14,18,21,24,28 MHz,
polomìr otáèení jen 2,7m
Novinka! ... 17990,-Kè

kvalitní a osvìdèený vertikál
pro 3,5/7/14/21/28/50MHz,
výška 4,5m, samonos. radiály
á 1,8 m
...10890,-Kè

Diamond • X300 „bílá hùl“ pro 2m/70cm, vysoce kvalitní
vertikální víceprvkový kolineár se ziskem G=7/9,5 dBi, všesmìrový,
vítr do 160 km/h, pro pøevadìèový provoz
... 4400,-Kè
Nova Eco • ECOMET 300 „bílá hùl“ 2m/70cm ...2690,-Kè
• ECOMET 50 bílá hùl 2m/70cm...1690,-Kè • 4el a 9el. Yagi pro
145MHz 13dB/500W...770 a 1250,-Kè • 10el. Quagi na 432MHz
lehká, vhodná pro /portable... 1890,-Kè • drátové antény na KV:
trapované dipóly na1,8/3,5/7MHz, plnorozmìrné i zkrácené
• Windomna 3 až 5 pásem • WARCdipóly • vertikály:
• AVT3 vertikál na 14/21/28MHz, výška 3,8m, 2kW...3150,-Kè,
Antény pøedvádíme sestavené podle prostorových možností!
Dále dodáváme kompletní sortiment antén firmy ZACH - OK1TN
Antény pøedvádíme sestavené podle prostorových možností!

Radiostanice
Icom - Yaesu - Kenwood - Alinco - SGC

Yaesu FT100 KV+6m + 2m + 70cm TCVR ...61900,-Kè
Yaesu VX1-R 2m/70cm mini ruèka
...10990,-Kè
Kenwood TH-D7E 2m/70cm ruèka
...16600,-Kè
Alinco DJ-C5 2m/70cm mikro ruèka
...9990,-Kè
Alinco DX-77 K VTCVR
...33990,-Kè
K uvedeným znaèkám dodáváme kompletní pøíslušenství.

MFJ259B - anal. a dig. mìøiè PSV, Z, X, C, L, útlumu koax .
kabelù, tester vf pøizpùs. obvodù, k rychlému nastavování
antén bez potøeby vysílaèe. Vest. gen. a èítaè 1,8-170 MHz,
podrobný èeský návod s výklady mìøení
...12500,-Kè
NOVINKA! MFJ 269 KV/VKV/UKV jako MFJ 259B
s rozsahem 1,8-170 a 415-480 MHz!
...21990,-Kè
AUTEK RF1 digit. mìøiè PSV,Z, R, C, L, rozsah 1,235MHz ...6450,-Kè • RF5 dig. mìøiè PSV,Z, R, C, L, rozsah 3575, 138-520 MHz ...11500,-Kè • WM1 reflektometr/Wattmetr,
analogový se 2 mìøidly, automaticky poèítá hodnotu PSV, bez
nutnosti nastavování a odeèítání ze zkøížených ruèek, rozsah
1,8-50 MHz, špièkový nebo støední výkon, oddìlený vf sensor,
1W až 2kW
...6590,-Kè

Po, Út, Èt 9 - 16 • St 11 - 18 • Pá 9 - 15
Tel.: 02/ 333 11 393, 02/ 2431 2588, Fax 02/ 2431 5434
mobilní: 0601/ 229 427
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00
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Pøijímaèe komunikaèní a pøehledové

•REALISTIC DX 394 citlivý stolní pøijímaè 0,1-30 MHz,
AM/LSB/USB/CW, 160 pamìtí, pøehledné ovládá ... 12500,- Kè
• SANGEAN ATS909 0,15-30MHz AM/USB/LSB, V K V
Antenní rotátory napø. Kenpro 1000S ...19790,-Kè 88-108 MHz FM stereo, RDS, 307 pamìtí, atraktivní design,
VF kabely Aircell 7, RG 213, vf dvoulinky 72 Ohm/ 400W
kvalitní pøenosný všepásmový pøijímaè
...7995,-Kè
a s okénky vysílací Heavy Duty 300 a 450 Ohm (pro G5RV aj)!
• NASA HF-4E 0,03-30 MHz, AM/LSB/USB/CW,
Pøíslušenství k pøijímaèùm napø. kompletní nabídka 10 pamìtí, malý stolní pøijímaè, pro nároèný poslech,
firmy RF Systems - doporuèujeme MT Izolátor - profes. omevýteèná vstupní odolnost a selektivita
..9690,-Kè
zovaè šumu a rušení, ochrana proti blesku, 0,05-50MHz,
• Uniden-Bearcat UBC60XLT 66-88, 137-174,
100 W...4250,-Kè, Preselektor P3 - špièkový ladìný preselek- 390-512 MHz, FM, 30 pamìtí, ruèní pøehledový pøijímaè
tor 0,03-30 MHz, IP 40dBm ...8790,-Kè, rùzné anténní adaptéry - scanner, dobré vf parametry
...4300,-Kè
MFJ 396 komfortní profesionální náhlavní souprava -sluchát - •YUPITERU MVT 7100 osvìdèený ruèní scanner
...12500,- Kè
ka a flexi mikrofon, nezbytné pro contesting a DXing! ...4390,-Kè all mode, 0,1-1650 MHz, 1000 pamìtí
Pøijímaèe družicové navigace GPS
Nabízíme více než 50 pøijímaèù vè. pøíslušenství!
Nyní s pøesností na jednotky metrù! Nový info leták!
Zmìna cen vyhrazena.
Literatura komplet knihy a CD vydané ARRL, CQ, MFJ

(Bus 218 od metra Dejvická na koneènou, pøímo naproti v druhém 12patrovém domì)
00

AMERITRON
ATR30 1,8-30 MHz,
3kW, bohatì dimenzovaný ... cena na dotaz
• MFJ945E1,8-60 MHz,
300W
...5750,-Kè
• MFJ941E 1,8-30 MHz, 300W, pøíznivé rozmìry ...6200,-Kè
•NOVINKA! MFJ922 VKV-UKV tuner a PSV/W-metr,
60/150W, 136-175/420-460MHz, mini rozmìry
...4890,-Kè
VECTRONICS VC300M 1,8-30 MHz, 300W ...5500,-Kè

Dále vybíráme:

Prodejna: Vlastina 850, 16100 Praha 6 - Dìdina
00

Anténní tunery

00

ALLAMAT ELECTRONIC s.r.o.

Všechny ceny jsou s DPH.
E-mail: pdoud@seznam.cz
http://www.online.cz/dd/amtek

Pozor zmìna e-mailové adresy!!!

Kompletní ceník proti obálce a známkám 25 Kè (v ÈR).

Velkoobchodní slevy, zásilková služba.

www.allamat.cz

E-mail: info@allamat.cz

Velkoobchod:
Pražská 27, Dobøíš, 263 01

Maloobchod:
5. Kvìtna 1097/31, Praha 4, 144 00

S l o v e n s k o - C B O N E s.r.o.:
Nadjazdová 4, Prievidza, 878 01

Tel.: 035/22709, 21260

Tel./fax: 02/41406239

Tel./fax: 00421/862/5425782, 5477299

Fax: 0305/23444

AD-14-CQ/B
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