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Nìkolik vìt
výkonného redaktora
Vážení ètenáøi,
jménem celé redakce èasopisu Radioamatér Vám
dìkuji za Vaše pøíspìvky i za velmi pìkné ohlasy, které
k nám pøicházejí. Dodávají nám odvahu pokraèovat v
zapoèatém díle s vìdomím, že se neøítíme do propasti,
ale že se Vám naše práce líbí. Snažíme se vybírat
takové pøíspìvky, o kterých se domníváme, že zaujmou
co nejširší skupinu ètenáøù a podle Vašich reakcí se
nám to daøí.
Chìl bych ještì jednou pøipomenout událost roku,
kterou je øíjnový sjezd Èeského radioklubu, jenž bude
jedineènou pøíležitostí k ovlivnìní dalšího vývoje ÈRK,
a to prostøednictvím Vámi zvolených delegátù. Jistì se
dostane na pøetøes i nový zákon o telekomunikacích, se
svými provádìcími vyhláškami, kterým je vìnován
èlánek „Malý Èech se doèkal“.
Ale radìji již pøenechám místo samotným èlánkùm.
Pøeji Vám pìkné prožití léta s prázdninovým vydáním
Radioamatéra.
Martin Huml, OK1FUA, OL5Y

Pøedseda ÈRK: Ing. Miloš Prostecký*, OK1MP (1991 - dosud), zástupce ÈRK v IARU
a diplomový manager.
Èlenové Rady ÈRK: místopøedseda: Jan Litomiský*, OK1XU, hospodáø: Stanislav Hladký*,
OK1AGE, koordinátor PR: Svetozar Majce*, OK1VEY, Ing. Jaromír Voleš*, OK1VJV, KV
manager: RNDr. Václav Všeteèka, OK1ADM, KV Contest manager: Martin Huml, OK1FUA,
VKV manager: Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI, VKV Contest manager: Antonín Køíž, OK1MG,
pøedseda redakèní rady èasopisu: Radmil Zouhar, OK2ON, RP: Josef Èech, OK2-4857,
technické soutìže: Jaromír Šikl, OK1MJS, èlenové: Ing. Jiøí Peèek, OK2QX, Jiøí Štícha,
OK1JST, Ing. Mladoš Doucha, OK1MD.
Poznámka: * ... èlen výkonného výboru ÈRK.
Další koordinátoøi a vedoucí pracovních skupin: koordinátor FM pøevadìèù: Ing. Miloslav
Hakr, OK1VUM, koordinátor majákù: Ing. František Janda, OK1HH, koordinátor VKV
závodù: Stanislav Korenc, OK2WDR, koordinátor AMSAT: Ing. Miroslav Kasal, OK2AQK,
koordinátor HST: Adolf Novák, OK1AO, koordinátor ARDF: Ing. Jiøí Mareèek, OK2BWN,
WWW stránky: Aleš Zelený, OK1UUE.
Poznámka: ÈRK jako èlen IARU spolupracuje s dalšími radioamatérskými organizacemi
v ÈR; ne všichni koordinátoøi jsou èleny ÈRK.
Revizní komise ÈRK: pøedseda: Ing. Milan Mazanec, OK1UDN, èlenové: Èestmír Valášek,
OK1AKF, Silvestr Hašek, OK1AYA.
Sekretariát ÈRK: Tajemník: Jindøich Günther, OK1AGA, asistent tajemníka: Petr Èepelák,
OK1-35606, ekonomka: Libuše Ermlová.
QSL služba: Olga Panochová, OK1MPW, Ludmila Procházková, OK1VAY, Vojtìch Krob,
OK1DVK.
Kontakty: Èeský radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, IÈO: 551201, telefon: (02)
872 2240, fax: (02) 872 2242, QSL služba: (02) 872 2253, e-mail: crklub@mbox.vol.cz,
PR: OK1CRA@OK0PRG.#BOH.CZE.EU, WEB: http://crk.mlp.cz. Zásilky pro QSL službu
a diplomové oddìlení: Èeský radioklub, pošt. schr. 69, 113 27 Praha 1.
OK1CRA - stanice Èeského radioklubu vysílá každou pracovní støedu od 16:00 UTC na kmitoètu 3,770 MHz (+/- QRM) SSB a v pásmu 2m na pøevádìèi OK0C (Èerná hora, 145,700
MHz) a OK0G (Kle•, 145,675 MHz).

Na obálce: pøedávání cen WRTC 2000, soutìžní tým OK, erupce na slunci 23. 6. 2000, antenaskop, mistrovství ÈR dìtí a mládeže v radioelektronice 2000.
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Klubové zprávy
Èeský radioklub
Jan Hus
v Daruvaru,
9A1CCY (9A5Y)
Když jsem se o tomto radioklubu Èeské menšiny
v Chorvatsku doèetl v AMÌ, napadlo mì, že bych
se tam chtìl podívat. No a najednou jsme spolu
se Svetou OK1VEY a Láïou OK1ILM sjíždìli z
dálnice Zagreb-Beograd a pátrali po signálu
daruvarského pøevadìèe. Zde jsme narazili na
první zajímavost, nebo• vzhledem k velmi silnému
a zpravidla úmyslnému "politickému"rušení od
vzdálených stanic, má témìø každé mìsteèko svùj
pøevadìè na nultém kanálu s dosahem okolo 5
km, který se startuje pouze nosnou vlnou. Takže
je na K0 velmi rušno a my jsme dlouho nevìdìli,
zda jsme již na tom pravém pøevadìèi. Až když se
ozval Tico 9A2YF a jadrnou a dokonalou èeštinou
nás ujistil, že jedeme dobøe, Pakrac není bohužel
Pankrác a že zboøeniny kolem silnice opravdu
rozstøíleli lidé, ulevilo se nám v tom slova smyslu, že nebloudíme. Byla totiž již tma jak v pytli a
zbytky neobydlených vesnièek nepùsobily právì
uklidòujícím dojmem. Za chvilku však sjíždíme
pìkným krpálem do Daruvaru, kde nás hned u
cedule vítá celá skupina místních radioamatérù.
Zvonko 9A3LG, Žialko 9A2UK, Olda 9A4OZ,
Tonda 9A5AZ a další nás vedou do hotelu a pak
hned do hospùdky, kde se èepuje "Staro Èeško"
pivo. Že bylo pitné okamžitì dokazuje Láïa
OK1ILM, který si objednal hned 3 kousky a
bleskovì je vsadil. Vzápìtí dostal pøezdívku
"pivník", které ani pozdìji ostudu nedìlal.
Povídání neznalo konce, ale èas letìl a tak jsme i
my museli do hajan. Ráno nastal menší maratón,
když jsme navštívili všechny objekty s èeským
statutem, škola, školka, kulturní zaøízení Èeská
beseda, Èeský národní dùm a na posledním místì
zlatý høebík, radioklub. Nádhernì vystavìné
antény nás vítaly z daleka a na budovì vlála èeská
vlajka. Daruvar je velmi pìkné lázeòské mìsteèko
a celkový dojem ještì umocòuje témìø všude
znìjící èeština. Odpoledne jsme byli provezeni po
okolních vysílacích lokalitách, kde jsme s hlubokou úctou hledìli pøedevším na obrovské a
vymakané anténní systémy a poèasí nás nutilo
shazovat jeden svetøík za druhým. Jen ty všude
pøítomné stopy nedávného válèení a narušené
vztahy trochu kalily bezvadnou atmosféru. Veèer
konèil v radioklubu, kde se povídalo a vysílalo
skoro až do rána. Padaly i sliby, že daruvaráci pøijedou na Holice a my se v roce 2000 vrátíme, a
tak uvidíme co bude dál. Když jsme druhý den
startovali smìr Zagreb, kde nás èekal první mezinárodní radioamatérský hamfest, ani se nám moc
odjíždìt nechtìlo.
Milan Èerný, OK1DJG
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Malý Èech se doèkal
Èeský radioklub poslední roky vìnoval úsilí prosazení koncesí v novických tøídách pro radioamatéry od
deseti let, kteøí by mohli sbírat první provozní zkušenosti ve vyhrazených kmitoètových segmentech
amatérských pásem, kde by nikomu nepøekáželi, a s malým výkonem, který by nehrozil rušením ostatních radiokomunikaèních služeb. Nejeden stát pøipouští i pro tuto vìkovou kategorii standardní koncese,
a vyspìlejší evropské státy pro ni alespoò vystavují limitované koncese novické.
Kdo by si ten televisní šot nepamatoval: zábìry ladìné ve
vlídných teplých tónech, lípa jako národní symbol, dojemný
obrázek dítìte, laskavý hlas pana Svìráka recituje: "... centrum závisti hypertrofované ... centrum národní hrdosti
zakrnìlé ... malý Èech èeká na Vaše výkony." Kdyby
malí pøíslušníci jiných národù tuto propagandu placenou
èeským státem vidìli, museli by malému Èechovi jeho stát
závidìt. Bohužel bezdùvodnì.
V letošním èervenci se malý Èech, který se tìšil na
novickou koncesi, výkonù svého státu koneènì doèkal. Stát
promluvil ústy ministerstva dopravy a spojù a Èeského
telekomunikaèního úøadu, faktického gestora domácí
telekomunikaèní legislativy, když ve Sbírce zákonù vydal k
novému zákonu o telekomunikacích provádìcí vyhlášky, v
tom i pro amatérskou službu. Pokud si malý Èech pøeloží
suchou øeè paragrafù do èeštiny, zjistí, že vìcný obsah
sdìlení, jež mu stát za tuèné danì z kapes jeho tatínka
adresuje, lze vnímat tøeba i takto:
"Malý Èechu, jsi nesvéprávné, nevzdìlané, neodpovìdné
a tupé individuum, jsi daleko zaostalejší, než malý
Amerièan, malý Nìmec, malý Anglièan, malý Švýcar a
mnozí jiní malí. Tìm jejich státní administrativy dovolí mít
vlastní radioamatérskou koncesi. Ty jsi si - ty retardovaná
zrùdièko - asi myslel, že ji dostaneš taky, a že budeš trávit
volný èas zpùsobem zajímavým, moderním, tvoøivým a
pøínosným? Ne, ne: my víme daleko lépe, než Ty a než
zkušené telekomunikaèní administrativy mnohem vyspìlejších zemí, co je pro Tebe dobré a co by Ti škodilo."
Je otázkou, jak takové sdìlení povzbudí v mozkovnì
malého Èecha rùst centra národní hrdosti, ÈRK však sledoval dvì positivní šance, které opravdu zkušeným administrativám opravdu vyspìlých zemí neunikly: lepší praktickou prùpravu zaèínajících amatérù k užívání radiového
spektra za situace, kdy elektromagnetická sluèitelnost je
prvoøadým problémem, a obecnou prevenci pøed vlivy
spoleèensky patogenního prostøedí na mladé lidi. ÈRK
neuspìl. Na pásmech amatérských i profesionálních proto
budou i nadále rùzní pubescenti rušit pokoutnì
nakoupeným inkurantem èi bastly bez legální alternativy
samostatného amatérského provozu, a mimo radiová pásma
producenti krvákù a jiného braku, trafikanti, hostinští, lehké
holky, drogoví dealeøi a pasáci malých prostitutù pohotovì
a s nadšením využijí vakua, které stát nevyplnil nabídkou
smysluplné náplnì volného èasu malého Èecha. Bylo to
nutné?
Co píšeme, zní drsnì, jde ale o autentický obraz frustrace
z nìkolikaleté marné snahy o navázání vìcné spolupráce s
ÈTÚ pøi tvorbì nových pøedpisù. Je pøíznakem demokratické spoleènosti, jestliže pøíprava regulaèních opatøení státu
se dìje ve spolupráci s tìmi, jejichž èinnost má být regulována, a že tøeba pøíprava pøedpisù pro radioamatérský
provoz se dìje v souèinnosti s relevantními organisacemi
radioamatérù. Bylo by pøirozené, kdyby techniètí a legislativní odborníci ÈTÚ a radioamatérù spoleènì zasedli ke
stolu, ujasnili si názory a spoleènì hledali øešení sporných
otázek.
Již poèátkem roku 1997 ustavil ÈRK k pøípravì legislativy pracovní skupinu, do které pøizval i kolegy z dalších

vìtších amatérských spolkù v OK. K jednání mezi ÈTÚ
a touto skupinou však nikdy nedošlo. Pracovní skupina
proto samostatnì zpracovala nìkolik návrhù pøedpisù
a v písemné formì je doruèila ÈTÚ. Nikdy nedostala písemnou odpovìï. Skupina pøipomínkovala zveøejnìné návrhy
ÈTÚ a v písemné formì pøedala texty ÈTÚ. Nikdy nedostala
písemnou odpovìï. "Chodbovými tamtamy" a pøi neoficiálních setkáních získáváme z úøadù rozlièné zvìsti, proè to èi
ono nejde."Tamtamy" nám tøeba donesly, že pøekážkou
akceptace novických koncesí je správní øád, který prý
nepøipouští úèast obèanù tohoto vìku ve správním øízení.
Správní øád nic takového nevyluèuje, a tak ÈRK podal
k problému písemný právní rozklad. Nikdy nedostal
odpovìï. Že má úøad reagovat na písemné podání písemnì,
ba vùbec reagovat jakkoli, je v právním státì elementární
zvyklostí, a v ÈR je to stanoveno zákonem. Pøed pár mìsíci
se ÈRK v souladu s novým zákonem o pøístupu k informacím písemnì dotázal ÈTÚ na poèty radioamatérù v OK.
Nikdy nedostal odpovìï. Proè taky, že?
Jde o praxi v pøímém protikladu s tou, s níž se ÈRK
setkává u ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy,
které je jeho hlavním partnerem ve styku s ústøední státní
správou. Bylo to MŠMT, kdo pøedal ÈRK k pøipomínkování
návrhy telekomunikaèních pøedpisù, které dostalo v rámci
meziresortních pøipomínkových øízení, a podnìty ÈRK také
skuteènì dále pøeneslo. V posledním kole byl text zpracovaný Èeským radioklubem beze zmìny, tak jak byl, opatøen
hlavièkou MŠMT a podpisem námìstka ministra, a odeslán
do meziministerského øízení. Je to dokladem, že ÈRK neargumentuje fantasmagoriemi a umí zpracovat své materiály
na vìcné i formální úrovni odpovídající nárokùm vládního
jednání. Ministerstvu školství to cosi napovídá, ÈTÚ nikoli.
ÈRK je jako spolek s celostátní pùsobností, který sdružuje
nejvíce radioamatérù v ÈR, èlenem Mezinárodní radioamatérské unie, IARU. IARU je uznaným partnerem
mezivládní telekomunikaèní organisace ITU, a èlenem ITU je
také Èeská republika. ÈRK je ze všech tìchto dùvodù
pøirozeným partnerem ÈTÚ. Internetové stránky jednoho
malého pražského klubu obsahují zmínky, jak jeho èlenové
vícekrát požádali vrchního øeditele ÈTÚ o jednání a jak bylo
požadavkùm obratem vyhovìno. Nevíme, jsou-li tato tvrzení
pravdivá, zato víme, že ÈRK se slyšení u pana vrchního
øeditele nikdy nedostalo, a stejnì tak pan øeditel nereagoval na pozvání ÈRK na celostátní setkání radioamatérù
v Holicích. Ani se nechce vìøit, že udìlal-li si vrcholný státní úøedník opravdu èas na opakovaná pøijetí lokálního
spolku o pár èlenech, nemá èas na skuteènì representativní
spolek s celostátní pùsobností, s tisíci èlenù a s mezinárodními vazbami.
ÈRK si je vìdom, že zde vždy bude nìjaký nejvyšší
telekomunikaèní úøad zastupující stát, a že dokud budou
existovat radioamatéøi, je jejich zásadním zájmem, aby
komunikace mezi nimi a úøadem byla trvale co nejlepší,
a pøinejhorším nikdy neustala. Nositelem nejvìtší míry
odpovìdnosti za dialog je pøirozenì nejvìtší spolek zastupující amatéry, tedy ÈRK. Ten se proto vždy zdržoval
všeho radikalismu, volil korektní konstruktivní formu a vìcnou argumentaci, respektoval i, že radioamatérská prob-
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lematika dosti pøirozenì není v centru, nýbrž spíše na
okraji pozornosti ÈTÚ, zejména v souèasném období
komplexní zmìny legislativy. V konstruktivním pøístupu
ÈRK setrvává i pøesto, že za nìj morálnì platí
inkasováním nechuti a nevybíravých útokù od radikálnìji
naladìné èásti radioamatérské veøejnosti. Bohužel
zbyteènì. Nìkdy pøicházejí okamžiky, kdy je tøeba odložit
diplomatickou mluvu a nazvat vìci pravým jménem.
Vzájemná komunikace mezi ÈTÚ a ÈRK je
v posledních letech nedostaèující, ba je mizerná, pøièemž to není ÈRK, kdo by se nesnažil
o zlepšení. Pøíèiny tohoto stavu neznáme, znali bychom
je ale velmi rádi.
K èemu stávající situace vede? "Rádiovým zaøízením se
rozumí telekomunikaèní zaøízení, které využívá rádiových
vln, s výjimkou rádiových zaøízení urèených výhradnì pro
amatérskou radiokomunikaèní službu, která jsou individuálnì vyrobená." To je doslovné znìní § 4 odst.
3 zákona o telekomunikacích. Ze souvislostí celého paragrafu je jasné, že pøedkladatelé se snažili aplikovat již
platné naøízení vlády è.169/1997 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, a které naplòuje pøání radioamatérù, aby jejich home made zaøízení nepodléhala
režimu zákona è.22/1997 Sb. Použitá formulace je však
natolik neš•astná, že i amatéry by mohla napadnout jen v
nejdìsivìjších snech, a stejnì dìsivé mohou být její
následky. Pøi seriosnì vedeném dialogu by sami amatéøi
na takovou vìc ve vlastním zájmu upozornili. Dáli jim
však státní administrativa jediný den k okomentování
šesti provádìcích vyhlášek k zákonu o telekomunikacích,
jak se stalo naposledy, není o už èem víc hovoøit.
I to, èeho se s novou legislativou doèkali Èeši velcí, je
zásadnì ovlivnìno výše uvedeným. Naprosté vìtšiny
zlepšení, jichž se pracovní skupina ÈRK a spolupracujících organisací snažila pro radioamatéry dosáhnout,
dosaženo nebylo. Díky pøipomínkám ÈRK se alespoò
zdaøilo odstranit øadu nedostatkù, které obsahovaly zveøejnìné návrhy pøedpisù, takže v koneèném souètu lze øíci,
že radioamatéøi ani mnoho nezískali, ani mnoho
neztratili.
Nosným pilíøem nových pøedpisù je zákon
è.151/2000 Sb. o telekomunikacích. Na nìj navazují
provádìcí vyhlášky ministerstva dopravy a spojù. Z nich
výhradnì amatérù se týká vyhláška è.201/2000 Sb. o
technických a provozních podmínkách amatérské
radiokomunikaèní služby, jež zhruba odpovídá
døívìjším povolovacím podmínkám - øíkejme jí tøeba
"provozní pøedpis". Spoleènì s ostatními radiokomunikaèními službami sdílíme vyhlášku è.202/2000 Sb.
o náležitostech pøihlášky ke zkoušce k prokázání
zvláštní zpùsobilosti k obsluze vysílacích
rádiových zaøízení, o rozsahu znalostí potøebných
pro jednotlivé druhy zvláštní zpùsobilosti, o zpùsobu provádìní zkoušek, o druzích prùkazù zpùsobilosti a dobì jejich platnosti, jež èásteènì
odpovídá døívìjšímu pøedpisu o zkouškách, a jejíž
pøíšerný název mùžeme klidnì zkrátit na "kvalifikaèní
pøedpis". S ostatními službami sdílíme také vyhlášku
è.200/2000 Sb. o zpùsobu tvorby volacích
znaèek, jejich používání a o druzích radiokomunikaèních služeb, pro které jsou vyžadovány.
Pro komentáø zákona o telekomunikacích není dost
místa, a jakkoli jde oproti jeho pøedchùdci o zmìnu
skuteènì revoluèní, z podstatnìjší èásti se radioamatérù
netýká. Doporuèujeme seznámit se zejména s tìmito
ustanoveními:o vysílacích radiových zaøízeních - §§ 57 až
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67, o telekomunikaèním tajemství - § 84, o ochranì
telekomunikací - § 88, o státní inspekci telekomunikací § 96, o sankcích - §§ 97-100, a o poplatcích - § 114.
Povolovacím orgánem je nadále Èeský telekomunikaèní úøad. Z legislativního procesu vyšel významnì
posílen: dosud souèást ministerstva dopravy a spojù se
stává samostatným a nezávislým úøadem.
Provozní pøedpis zlomové novinky do bìžné praxe
nepøináší:
- Struktura tøíd, povolených pásem, druhù provozu
a výkonù zùstala zachována.
- Operátorské tøídy, jichž amatéøi dosáhli dle døíve platných pøedpisù, zùstávají v platnosti.
- Tøída C novì získala omezený segment pásma 7 MHz.
- Jako standardní pøídìl pøibyla pásma, jež byla dosud povolována individuálnì jako výjimka - 136 kHz a 50 MHz,
a zcela novì pásmo 3400 MHz. Ve všech tøech pøípadech jde o pøídìl sekundární resp. na neinterferenèní bázi a s omezeným výkonem. Pásmo 50 MHz však nebylo
povoleno tøídám C a D, a logicky pásmo 136 kHz tøídì D.
- Zùstala povinnost vést stanièní deník, je pøípustné
vedení pouze v elektronické formì.
- Provoz mimo stálá stanovištì je novì omezen na 30
dnù, není ale øeèeno, co se tím míní (napø. tøicet dnù
souvisle, tøicet dnù v roce...), takže omezení je fakticky
bezzubé.
- V závodech, soutìžích a expedièním provozu není
závazné uvádìní údajù "portable" èi "mobil".
- V provozním pøedpisu odpadla ustanovení o možném
povolení mimoøádného druhu provozu èi výkonu. ÈTÚ
má podle nového zákona mnohem širší zmocnìní, než
mìl podle zákona starého, je ale otázkou, jak daleko
mùže jít v povolování výjimek bez jejich výslovného
zakotvení v ministerské vyhlášce. Po konferenci WARC
2002 oèekáváme pøidìlení nového pásma radioamatérùm - jakým legislativním postupem bude zpøístupnìno v OK je nejasné.
- Odpadlo omezení katalogové anodové/kolektorové ztráty zesilovacích prvkù koncových výkonových stupòù.
- Odpadla øada definic rùzných druhù provozu, a zejména
odpadlo závazné rozdìlení pásem na CW/DIGI/FONE
úseky dle doporuèení IARU v kmitoètových tabulkách,
a to je patrnì nejproblematiètìjší moment tohoto pøedpisu: budou-li mít naši amatéøi dostatek káznì
dobrovolnì respektovat mezinárodní zvyklosti, je
opravdu ve hvìzdách.
Kvalifikaèní pøedpis je spoleèný pro všechny radiokomunikaèní služby.
- Podmínkou získání i držení koncese je novì držení
prùkazu operátora.
- Prùkaz lze získat na základì složení zkoušky, a to od 15
rokù - tím je dán i nejnižší možný vìk koncesionáøe v OK.
- Prùkaz má v pøípadì amatérské služby trvalou platnost
èasovou, a navíc i mezinárodní v zemích CEPT - to
plyne z doporuèení T/R 61-02 - HAREC.
- Náplò zkoušek pro jednotlivé operátorské radioamatérské tøídy (a tím také podmínky pøechodu do vyšší
operátorské tøídy) není v pøedpisu podrobnìji stanovena, zvláštním opatøením ji urèí ÈTÚ.
- Ti, kdo již složili zkoušky dle døíve platných pøedpisù,
mohou do jednoho roku od data platnosti kvalifikaèního
pøedpisu požádat o vystavení prùkazu operátora bez
skládání zkoušek. Doporuèujeme radioamatérùm
toto neopomenout, jinak se vystavují risiku, že
budou muset znovu skládat zkoušky, by• jsou
aktivními radioamatéry tøeba padesát let.

Správní poplatky podražily. Vystavení prùkazu operátora
stojí 400,- Kè, vystavení koncese 500,- Kè, takže cesta
k nové koncesi bude stát nejménì 900,- Kè, což
není málo. Pravdou je, že dosud vybíraný správní
poplatek 100,- Kè je stanoven už desítky let, a inflace za
tu dobu s naší mìnou cosi udìlala. Pøesto však asi nelze
tvrdit, že stokoruna pøed dvaceti lety byla totéž, co je 900
korun dnes.
Mnohé je dosud nejasné, mnohé doøeší provádìcí
pøedpisy MDS, vládní naøízení a vlastní opatøení ÈTÚ,
výklad mnoha ustanovení bude nepochybnì teprve
hledán podle zkušeností z praxe, a to mùže trvat další
dvatøi roky. Od vydání pøedpisù uplynula pøíliš krátká
doba, aby bylo možno je dùkladnì prostudovat: tøeba fakt,
že nevíme, na jak dlouhou dobu se budou vydávat koncese, je možná dán jen tím, že jsme to ve vší té spleti
paragrafù pøehlédli. Státní inspekce telekomunikací byla
podøízena režimu zákona o státní kontrole - bude nutno
ovìøit, co to mùže pro radioamatéry prakticky znamenat.
To jsou jen drobné pøíklady toho, jak mnoho vìcí je zatím
otevøených, neurèených a nejasných.
Zmìna, kterou celé èeské telekomunikace všemi tìmito legislativními kroky prodìlaly, je opravdu revoluènì
zlomová. Prosíme proto, aby naši ètenáøi byli trpìliví,
jestliže nebudeme znát dost rychle odpovìdi na všechny
otázky, které jim asi vytanou, a které pøed nì postaví praxe
- i my se budeme uèit za pochodu. Nové telekomunikaèní
pøedpisy vyšly ve Sbírce zákonù v èervnu a èervenci
letošního roku (distribuuje SEVT, lze ji najít v knihovnách
a mìla by být dostupná na obecních úøadech), jsou vystaveny na WWW stránkách Èeského radioklubu
(http://crk.mlp.cz), a budeme se snažit zveøejnit je i jako
zvláštní pøílohu èasopisu Radioamatér.
Rada Èeského radioklubu

QSL = OK1VK
Bohouška, OK1VK, jste asi mnozí z vás znali, a to
hlavnì díky tomu, že byl pracovníkem QSL-služby.
Já osobnì jsem ho znal (jenom) 5 let, ale co si do
dnes pamatuji je to, jak øíkal, že strašnì nerad dává na
QSL lístky razítko SILENT-KEY. Bohoušek si v létì 99
v Holicích objednal dlouho vytoužené lístky
fotografické kvality s námìtem Hradèan, na které se
nesmírnì tìšil. Bohužel objednávku podal nìkdy po
novém roce, a tak se stalo, že QSL lístky pøišly 2 dny
po jeho smrti.
Proto jsem si je (po svolení Bohouškovy manželky)
nechal poslat k sobì domù a budu 100% odpovídat
VIA BURO na došlé QSL. (Deník nemám, nechtìl jsem
obtìžovat v rodinì a otvírat bolavá místa.)
Je asi plno OK/OM stanic, kterým stejnì jako mnì
øíkal: „Vydrž až pøijdou nové QSL, pak ti to zpìtnì vše
potvrdím novými hezkými lístky.“
Takže kdo máte nepotvrzené QSO s Bohouškem
1VK, Tak mùžete pøes QSL-službu (normálnì na jeho
znaèku - mám to tam domluvené) poslat svùj QSL
a bude vám obratem potvrzen.
Dìkuji za pøeètení s pozdravem
Pavel OK1WWJ z Prahy
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Klubové zprávy
OK2 - 4777, SK
Dne 5. dubna ve vìku nedožitých 77 rokù zemøela
paní Zdeòka Neugebauerová, OK2 - 4777 z Brna.
Paní Zdeòka byla èlenem brnìnské odboèky
ÈAV, kde vykonávala od roku 1949 funkci QSL
manažera pro oblast OK2 a od roku 1951 pak
funkci tajemníka brnìnské odboèky ÈAV. Byla
èlenem delegace ÈAV, která koncem roku 1952
podávala na ministerstvu vnitra protest proti
rušení amatérských koncesí.
OK2ON

Novinky ve
Friedrichshafenu
Pøesto, že pùvodní zámìr poøadatelù „Bodenseetreffen“
byl pøedevším umožnit setkání lidí „stejné krevní
skupiny“ - tedy radioamatérù (prvé roèníky byly na švýcarské stranì v Kostnici), záhy této pøíležitosti využili
také jednotlivé firmy k prezentaci a prodeji svých
výrobkù, hlavnì novinek. Jaké že byly v letošním roce?
Byly vùbec nìjaké? Vydejme se tedy na obhlídku pøednì do haly oficiálních prodejcù a podívejme se k nim,
co nabízejí.

Radioamatéøi se obvykle zajímají
o nové transceivery

OK1VQ SILENT KEY
Tato struèná zpráva letící éterem oznamuje
radioamatérùm celého svìta: "Telegrafní klíè stanice OK1VQ umlkl navždy". Již nikdy se z éteru
neozve stanice, jejímž operátorem byl Mirek - Ing.
Miroslav Mašek a pøi vzpomínce na nìj jeho
radioamatérský koníèek urèitì nelze vynechat. Zde
je jedna osobní vzpomínka na èlovìka, který
opravdu patøí mezi ty, na které se nezapomíná:
Moje první setkání s Mírou Maškem bylo
v roce 1963. Tenkrát jsme spolu nastoupili do
prvního roèníku SPŠH v Duchcovì. Bìhem krátké
doby jsme se spøátelili a naše pøátelství trvalo až
do jeho poslední chvíle. Spojovaly nás dvì
spoleèné záliby.
Tou první byla hudba. Míra byl vynikající
klavírista a v taneèním orchestru, který jsme spolu
s dalšími spolužáky založili hned v prvním
roèníku jsme oba hráli po celou dobu studií.
Soubìžnì jsme také oba úèinkovali ve vyhlášené
a tradièní dechové hudbì SPŠH.
Díky muzice jsem byl u Maškù èasto na
návštìvì a tam jsem se potkal s druhým
Mirkovým koníèkem - radioamatérským
vysíláním. Mirkùv tatínek byl známý radioamatér
a pro tento krásný koníèek získal nejen jeho, ale
i mne. Po vojnì jsme oba získali vlastní volací
znaky a tak, i když nás rozdìlilo pracovní zaøazení,
byli jsme spolu v èastém kontaktu pøes éter. Tìch
spojení na všech radioamatérských pásmech bylo
nepoèítanì a spoleènì jsme se také úèastnili øady
radioamatérských závodù. Mirek byl nejen
vynikající operátor, ale i výborný konstruktér.
Mnohá ze zaøízení, na kterých vysílal, byla jeho
vlastním výrobkem. Patøil také k prùkopníkùm
vysílání v pásmu 50 MHz, které bylo pro radioamatéry uvolnìno teprve pøed nìkolika lety. A na
tomto pásmu jsme uskuteènili naše poslední spojení.
Chtìl bych touto vzpomínkou Mirkovi podìkovat za všechno co pro propagaci a rozvoj radioamatérského vysílání udìlal a to nejen za sebe, ale
i za ostatní radioamatéry a zároveò bych chtìl
všem alespoò pøiblížit èást vynikají osobnosti,
která již není mezi námi.
Jarda Bažant, OK1WF
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Firma ICOM nepøišla s nièím pøevratným - její poslední model IC756PRO se již více jak pùl roku prodává.
Cena je vysoká, cca 7700 DM, ovšem má integrovaný
i hlasový a CW opakovaè, dva konektory ke klíèování
(koneènì!), kvalitnìjší zobrazení kmitoètového spektra
v okolí pøijímaného kmitoètu a vícenásobný digitalizovaný multimetr pro souèasné zobrazení napø. výkonu,
nastavení ALC, úrovnì komprese a PSV, vestavìný
konvertor umožòuje pøi RTTY provozu pøímo na displeji zobrazit pøijímaný text. DSP pracuje na relativnì
vysokém kmitoètu poslední mezifrekvence (36 kHz).
(Poznámka redakce - tento TRX je zcela nové konstrukce pøedevším tím, že jeho DSP používá 32-bitový
procesor s 24-bitovým vzorkováním, èímž dosahuje
dynamického rozsahu 144 dB. Díky tomu mohli konstruktéøi vypustit veškeré analogové filtrování a potøebnou selektivitu realizovat pøímo v DSP. Automatické
øízení citlivosti [AGC] je realizováno rovnìž prostøednictvím DSP, což je také zcela nový zpùsob.)
KENWOOD zøejmì vìnuje hlavní pozornost
vylepšování svých VKV modelù, takže nový typ TMD700E (který není ani v letošním katalogu) nabízí nejen
50 W FM jak na pásmu 2m tak 70cm, ale také vestavìný TNC pro PR provoz rychlostí 1k2 i 9k6, provoz
APRS, vstup pro GPS a má jak na stranì pøijímaèe tak
vysílaèe øiditelnou šíøi pásma pøi zmìnì kanálového
rastru z 25 na 12,5 kHz. Pøi PR nebo PACSAT (PR pøes
družice) provozu se pøijímaný text zobrazuje pøímo na
displeji pøijímaèe. Zato jeho druhá „novinka“ KV+VKV
multipásmový transceiver s výkonem 100 W do 2 m
vèetnì, 50 W na 430 MHz a 10 W na 1250 KHz
s možností pøímého zobrazení údajù z clusteru na displeji a pøepnutí na ohlášený kmitoèet byl „pøedvádìn“
jen na papíøe a na bližší dotazy technického charakteru,
na cenu, na termín uvedení na trh nebo tøeba i typové
oznaèení odpovídali japonští zástupci jen zdvoøilým
úsmìvem.
Firma YAESU mimo zasvìcených informací
o kterémkoliv z vystavovaných typù (které jejich zástupci podávali dokonce i v èeštinì) vystavovala
i nejnovìjší typ špièkového KV transceiveru FT1000MP MARK-V, jehož pøijímaè si mohli zájemci
i vyzkoušet. Cena bude vysoká, okolo 8.000 DM, ale
jeho vlastnosti odpovídají cenì. Transceiver byl již
testován v tìžkých podmínkách expedice na ostrov
Clipperton a obstál. Má zajímavou možnost pøepnutí
koncového stupnì (který normálnì pracuje s výkonem
200 W) do superlineárního režimu v A tøídì s maximál-

ním výkonem jen 75 W (použité MOSFET tranzistory
BLF147 mají podle katalogu kole-ktorovou ztrátu 300
W), ale pøi potlaèení intermodulaèních produktù 3. øádu
o 50 dB, 5. a vyšších dokonce 80 dB a více, což jsou
hodnoty u radioamatérských zaøízení dosud nevídané.
ICP pøijímaèe obdobnì jako u FT-1000 +32 dBm
(s pøedzesilovaèem +18 dBm) pøi dynamickém rozsahu
108 dB (resp. 104 dB). Kdo na to má, mùže kterýkoliv
z YAESU modelù doplnit i zesilovaèem QUADRA VL1000 s výkonem 1 kW (500 W v pásmu 6m).
Všechny tøi firmy pak nabízejí bohatý výbìr VKV
zaøízení od pøenosných po mobilní transceivery jedno,
dvou i tøípásmové. Zde zøejmì našel KENWOOD prostor pro sebe, když nabízí výše popsaný typ TM-D700E.
Firma YAESU se spíše vìnuje pøenosným transceiverùm, (i když ty pro mobilní provoz nabízí též) od
jednopásmových až po tøípásmový VX-5R (56, 145,
430 MHz) vesmìs s certifikací MIL-SPEC 810 oznaèující špièkovou kvalitu a vyhovující vojenským
požadavkùm, které je možné softwarovì programovat.
Z menších firem stojí rozhodnì za zmínku G.
Dierking (viz www.gdierking.de), známá již z døívìjší
doby svým DSP filtrem GD86NF (cena 350 DM), která
nyní nabízí i miniaturní spínaný zdroj pro transceivery
13,8 V/22 A údajnì dokonale odrušený (1,2 kg - 295
DM) a také stavebnice spínaných vn zdrojù pro PA
stupnì vysílaèù - ten nejvìtší (výkonem - rozmìrovì je
to malá kostka odhadem 20 x 25 x 20 cm) je schopen
dodat 3 kV/1A (pøepínání po 600 V) a nabízí jej za 779
DM a øadu dalších doplòkù k továrním zaøízením.
Nejvìtší nabídka snad byla od prodejcù antén,
kterých bylo vystavováno (vèetnì stožárù k nim)
mnoho typù, zajímavá byla také nabídka skládacích
dutých tyèí z izolaèního materiálu v délkách až do 10 m,
které mohou snadno posloužit jako náhražková anténa
pøi „portable“ provozu a pøi experimentech. Jeden
prodejce dokonce nabízel speciální „anténní draky“
k vytažení dlouhých drátových antén (bohužel jen pøi
vìtru). Ve „firemní hale“ byla také expozice historických
radiopøijímaèù a vysílaèù, kde byly k vidìní pamìtníkùm známé DX 1152 KAISER, HW32, RX57, rùzné
modely GELOSO atp.
Zajímavý byl pochopitelnì i „bleší trh“ v nejvìtší
z obsazených výstavních hal, kde bylo možné koupit
vše od vojenských bot „US Army“ až po sklenìnou
destilaèní soupravu, snad všechny typy KV transceivrù
poèínajíc prvým celotranzistorovým TS-180 až po ty,
které si pøed pìti lety øíkaly „novinka“, z radioamatérsky
nejhodnotnìjších nabídek je tøeba vzpomnìt nìkolik
typù 1 kW PA stupòù soukromého maïarského
výrobce v cenách 2000 DM/ks a to od všepásmového
pro KV po jednotlivá VKV pásma 56 - 430 MHz. Spolu
s prodejní vý-stavou HAM RADIO probíhala soubìžnì i
HAM TRONIC vìnovaná výpoèetní technice. Nové
komponenty byste sice u nás poøídili levnìji, ale
použité zboží (P60 a P75 pod 90 DM, údajnì
provozuschopné notebooky 486 bez baterií a bez
možnosti vyzkoušet je s barevným displejem byly
v bohatém výbìru po 99 DM, barevné monitory 15“ od
75 DM HDD 80-120 MB od 10 DM a nových 50 3,5“
disket za 10 DM) bylo skuteènì velmi laciné. Ovšem
pro našince, když zapoèítá do ceny náklady na cestu, na
vstupenku (25 DM) a kempovací poplatek (30 DM) se
pøeci jen vyplatí radìji nakupovat v Holicích.
Jiøí Peèek, OK2QX
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Klubové zprávy
Události dnešních dnù
Tøebaže je letní èas, doba školních prázdnin, dovolené jsou v plném proudu a mnohde se hovoøí o "okurkové
sezónì", každopádnì tomu tak není v oblasti radioamatérské. S blížícím se termínem sjezdu ÈRK probíhají
nejen na sekretariátu, ale i v øadì radioklubù pøípravy na tento významný mezník v životì naší organizace.
V rámci tìchto pøíprav je jedním z dùležitých bodù výbìr reprezentantù jednotlivých radioklubù (delegátù) na
sjezd ÈRK a jejich vèasné nahlášení. Další záležitostí je vybavit své delegáty materiály pro pøípadný diskusní pøíspìvek, kde se nebude jednat pouze o prezentaci toho kterého klubu. Delegát radioklubu by mìl znát
i pøedstavy èlenù, jak by mìla èinnost celé naší organizace v budoucnu vypadat.
Zmìny ve státní sféøe, konkrétnì nové uspoøádání krajù, jejich
kompetencí a úkolù, se m.j. rovnìž dotknou i chodu naší
organizace. V okamžiku, kdy dojde k realizaci zámìru, že
finanèní podpora zájmových a dalších nevýdìleèných organizací ze státních prostøedkù nebude provádìna centrálnì, ale
právì nižšími správními celky, budou v tìchto záležitostech
hrát klíèovou roli okresní a krajští zástupci (mluvèí) jednotlivých zájmových oblastí. Bude tedy záležet na tom, jak
dalece radiokluby ve svých regionech budou svoji èinnost
prezentovat, zda a jak dalece se jim podaøí svou èinností
i prostøednictvím svých mluvèích dát na vìdomí, že se jedná
o prospìšnou a užiteènou èinnost zejména ve spojitosti
s volným èasem mládeže. Z toho bude vyplývat nutnost vìtší
spolupráce radioklubù jak v jednotlivých okresech, tak i krajích. Odpovìdným výbìrem vhodných mluvèích a náplní
vlastní èinnosti bude jediná cesta, jak pro èinnost našich
klubù získat v budoucnu nìjaké finanèní prostøedky od státu.
Pro lepší informovanost krajských mluvèích radioamatérù
rozhodl výkonný výbor ÈRK, aby byli pøizváni k jednání sjezdu ÈRK, pokud nebudou nominováni coby delegáti ze svých
radioklubù.
Další závažnou záležitostí, která se dotýká všech radioamatérù vysílaèù v ÈR, je skuteènost, že poèínaje 1. èervencem 2000 platí nový telekomunikaèní zákon (è.151/2000
Sb.) a k nìmu se vztahující nové vyhlášky, jež vešly v platnost
dnem 19. 7. 2000. (Vyhláška MDS è. 200 o zpùsobu tvorby
volacích znaèek, jejich používání a o druzích radiokomunikaèních služeb, pro které jsou vyžadovány, dále è. 201
Vyhláška MDS o technických a provozních podmínkách
amatérské radiokomunikaèní služby a è. 202 Vyhláška MDS
o náležitostech pøihlášky ke zkoušce k prokázání zvláštní zpùsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zaøízení, o rozsahu
znalostí potøebných pro jednotlivé druhy zvláštní zpùsobilosti, o zpùsobu provádìní zkoušek, o druzích prùkazù zpùsobilosti a dobì jejich platnosti.). Z toho všeho alespoò to
nejdùležitìjší: poplatek za zkoušku je 400,- Kè, za vydání èi
prodloužení povolovací listiny 500,- Kè. Též ve zcela jiných
dimenzích jsou nyní finanèní sankce za úmyslné rušení, èi
vysílání bez povolení apod. Pro radioamatérskou službu bylo
povoleno zcela nové pásmo 3,4 GHz, v operátorské tøídì C je
možno nyní pracovat i v pásmu 7 MHz (7020-7100 kHz),
nemusí se extra žádat ÈTÚ o povolení pracovat v pásmu 136
kHz, totéž platí pro pásmo 50 MHz (zde je však povolen
max.výkon jen 20 W).
Dále není nutno vést stanièní deník pouze v písemné
formì, ale je možno jej vést elektronicky. V radioamatérských
závodech, soutìžích a expedièním provozu nejsou povinné u
volacích znakù údaje "/p" (portable) nebo "/m" (mobil).
Zveøejnìné znìní nového telekomunikaèního zákona a k nìmu
vydaných vyhlášek pøináší nìkteré otázky, na které bude tøeba
hledat patøièné odpovìdi. V této souvislosti požádal ÈRK
vrchního øeditele ÈTÚ, pana Ing. Davida Stádníka, o jeho
úèast na mezinárodním radioamatérském setkání v Holicích,
kde by se naší radioamatérské veøejnosti na vzniklé otázky
dostalo fundované odpovìdi z úst nejpovolanìjších.
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V dobì, kdy dostáváte toto èíslo do rukou, zbývá do
setkání v Holicích pár týdnù. Chtìl bych pøipomenout, že
bìhem celého setkání budou našim èlenùm, ale i všem ostatním k dispozici èlenové rady ÈRK, a to nejen v našem stánku,
ale i mimo nìj. Budete mít možnost ptát se na otázky, které
vás z klubové èinnosti zajímají, pøedat jim své názory
a návrhy, objasnit si nìkteré záležitosti a podobnì. Pro nové
zájemce o radioamatérskou èinnost bude stejnì jako loni
v provozu informaèní støedisko ÈRK pro mládež a zaèínající,
kde budou mimo jiné i praktické ukázky nìkterých druhù
radioamatérského provozu, "dílenské pracovištì" pro stavbu
jednoduchých konstrukcí pro mládež, cvièné stavebnice
a další. O zájemce se zde budou starat èlenové radioklubu
OK1OHK z Domu dìtí a mládeže v Hradci Králové.
Tìším se navidìnou v Holicích!
Jindøich Günther, OK1AGA

Zprávièky I
Radioamatérská svatba
Dne 17.èervna 2000 byli na radnici
v Pardubicích oddáni Veronika Hejlová
OK1TVA a Jan Plecháèek OK1HSK, èlenové
Radioklubu OK1KHL Holice a kontestového
týmu OL5T. Na jejich spoleèné cestì jim
pøejeme hodnì osobních úspìchù a štìstí
a dostatek èasu na radioamatérský koníèek.
Èlenové radioklubu OK1KHL

Logger
Dr OM´s,
potøebujete pro vedení deníku dobrý
program, který pracuje pod Windows, umí
pøes sbìrnici Vašeho PC ovládat Váš
TCVR, toèit anténou, tisknout QSL a dìlat
desítky dalších užiteèných vìcí a k tomu
navíc je zadarmo? Vyzkoušejte si LOGGER.
http://www.chroniclenetworks.com/~dwm/L
ogger. htm.
Milan Èerný, OK1FM, gutter@ges.cz

Mezinárodní setkání radioamatérù
„Holice 2000“
Holice, 25. - 26.8.2000

Poslední informace
- Prostranství pøed kulturním domem, kde se
setkání koná, pøivítá návštìvníky novou parkovou
úpravou.
- Prezentace v kulturním domì bude probíhat již od
ètvrtka od 14 hodin. Budete mít možnost si zde
vyzvednout poukazy na ubytování a stravování.
Získáte zde i všechny další potøebné informace.
- Pøi prezentaci obdrží každý úèastník zdarma
PRÙVODCE NÁVŠTÌVNÍKA. V této brožuøe
naleznete spoustu užiteèných informací nejen
kolem setkání.
- Své schùzky v klubovnách si již naplánovali:
èlenové VRK, YL kroužek, beseda o podmínkách
VKV závodù, DELTA kroužek, setkání DIG OK,
Rada SysOpù PR.
- Samostatné klubovny budou vìnovány mládeži,
nostalgii a èíslicovým provozùm.
- Informaèní stánky pøipravuje Èeský radioklub,
Slovenský svaz radioamatérù, Chorvatský radioamatérský svaz, Asociace klubù CB a IOTA zastoupení.
- Ubytování v chatkách v Autokempinku Hluboký je
již obsazeno, je však ještì dostatek lùžek ve studentských internátech ve Vysokém Mýtì.
Poøadatelé do a z Vysokého Mýta zajistí kyvadlovou dopravu. Cena noclehu je 100,- Kè. Objednat
je možno na formuláøích, které otiskla radioa-

matérská media, nebo je získáte od poøadatele,
v redakci AR nebo na sekretariátu ÈRK. Tam jsou
také otištìné podmínky pro rezervaci ubytování.
Tìm, kteøí neuhradí zálohu, ubytování nebude
zajištìno. Pokud bude k objednávce pøiložen
korespondenèní lístek, bude na nìm ubytování
potvrzeno.
- Stravování si je možno pøedem objednat za cenu
40,- Kè stejným zpùsobem.
- Od ètvrtka bude pracovat navádìcí služba na
pøevádìèi OK0C, na 145.500 Mhz a na CB
pásmu.
- Vysílací støedisko OK5H bude rovnìž od ètvrtka
v provozu a mùže si z nìj zavysílat každý držitel
pøíslušného povolení.
Podrobné informace mùžete získat na adrese:
Radioklub OK1KHL Holice
Nádražní 675, CZ 534 01 Holice
TELEFONY
Sekretariát 8.00-16.00
také Fax +420456-820281
Øeditel (OK1VEY Sveta Majce) +420456-3211
Hlavní poøadatel (OK1HDV Václav Danìk)
+420456-821111
Støedisko OK1KHL (od 20.08.2000 trvale)
+420456-820283
PR: Sveta OK1VEY via OK0NH @OK0PHL.#CZE.EU
E-mail: arklub@holice.cz
Svetozar Majce, OK1VEY
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Zaèínajícím
Pøevádìèový provoz
Dokonèení z pøedchozího èísla

Na pøevádìèích se ménì èasto volá všeobecná výzva.
Obvykle se zde scházejí stanice, které mají v urèitou dobu
dohodnuté spojení. Pak se k nim pøipojují další stanice
které mají zájem o spojení. Pøi spojení je dobré vysílat
krátké relace a umožòovat èastìji svým spoleèníkùm
zapojit se do debaty. Je to pøece dialog mezi nìkolika
stanicemi. Ne nekoneèné, unavující, nic neøíkající
monology jedince. Navíc neumožòující vstupu a použití
pøevádìèe pro jiné zájemce. Na pøevádìèích jsou vysílány
také klubové zprávy ÈRK stanicí OK1CRA.
Èasto se na kmitoètech pøevádìèù setkáváme
s úmyslným rušením. Staèí zaklíèovat vysílaè a vymažete
ostatní stanice. Nebo úmyslné vysílání rùzných zvukù.
Ano, stane se neúmyslné zmáèknutí klíèe, který jste
v návalu radosti omylem aktivovali, když se pak omluvíte
ostatním, je to OK. Nikdo není dokonalý.
Jak se ale zachovat pøi úmyslném rušení? Urèitì není
vhodné reagovat rùznými poznámkami, výkøiky, nadávkami a pod. Takováto odezva vyvolá v „rušièi“ právì pocit
úspìchu a opakuje své výstupy. Pokud si toho nevšímáte,
pøedpokládaná odezva se nekoná, obvykle to rušièe pøestane bavit. Jsou ale i nepouèitelní. Proto je tu ÈTÚ, které
by mìlo být informováno o rušení provozu pøevádìèe.
Telekomunikaèní zákon chrání i nás, jako uživatele kmitoètového spektra. Lze øešit vše na vlastní pìst, namnoze
to mùže vést k vypátrání rušièe a k vyrovnání úètu. Jistì
dobøe cílených pár facek, usazených na správném místì,
vyslaných ve správný èas, mùže mít vynikající výchovný
úèinek, jenže je tu to jenže. Dohra, kterou by mohli aktéøi
zažít, mùže pøipsat další kapitolu do známé knihy
„Slovácko sa sùdí“. Pro ètenáøe k popukání smíchy, stejné pocity nemusí prožívat vlastní aktéøi.
Pøes pøevádìèe se nekonají žádné závody a soutìže. Za
spojení pøes pozemní pøevádìèe není zvykem posílat QSL
lístky. Pokud jako posluchaèi je pøesto pošlete a neobdržíte odpovìï, bìdujte pouze sami nad sebou. Rovnìž
pro diplomy není zvykem používat spojení navázaná pøes
pozemní pøevádìèe. Neznám diplom který by tyto spojení
uznával. Jen soutìž OK MARATÓN umožòuje zapoèítávat
si spojení navázaná nebo odposlechnutá pøes všechny
druhy pøevádìèù.
Na pøevádìèi lze obèas zaslechnout výrazy, které nejsou v radioamatérské hantýrce obvyklé. Tak jsem byl
pøed èasem na OK0H šokován sdìlením „seš u mne
radio 5 santijágo 9“. Bože, co jsem to jen provedl, že
jsem jen santijago 9? Pak mi bylo sdìleno „majk do
tebe“. Èím vším do mne, ještì že majkem. Protože stanice pøestala vysílat, pochopil jsem, že mi stanice udìlila
slovo. Obdobnì lze mít námitky proti používání zkomolených slov cizojazyèných, sem tam zasunutých do
slovního projevu v jazyce èeském. Majk, štrong, ejdž-aj.
Q kódy jsou urèeny pro telegrafní spojení. Jejich
používání ve fone provozu není vhodné. Radioamatérské
spojení se vede v øeèí otevøené, jakýmkoliv jazykem.
Nevidím dùvod, proè by nemohly naše stanice hovoøit
mezi sebou napøíklad japonsky, pokud obì tímto
jazykem hovoøí. K vylepšení konverzace to mùže být
prospìšné. Neporušují tak žádné paragrafy povolovacích
podmínek. Ostatní, kteøí chtìjí poslouchat, vidí, pardon slyší, v èem ještì nejsou svìtoví, kde pøidat. Vždy•
amatérské vysílání slouží mimo jiné ke vzdìlávání.
Znalost mateøského jazyka a znalosti cizích jazykù jsou
jedním z projevù kultivovanosti osobnosti. Amatérské
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vysílání poskytuje možnosti konverzace v cizím jazyce,
jaké nenabídne žádná jazyková škola.
Èasto se setkávám s názory, proè se mám to nebo ono
uèit, proè se to nebo ono zkouší, když na CB to nikoho
nezajímá a nepotøebuje to. Amatérské radio má celosvìtovì uznávaná pravidla a zavedené postupy, které je nutné
ctít. Pokud to nìkdo nedokáže a nebo nechce pochopit,
nikdo ho nenutí, aby se stal radioamatérem.
„Pro tøídu D se zkouší vzor telegrafního spojení.
Déèkaøi telegrafii nepoužívají. Jezdí fone. Nikde jsem
nenašel vzor fone spojení. Jak v èeštinì tak i v nìmèinì“
atd. Tolik z dopisu ètenáøe. Pokusím se vysvìtlit
a napravit. Operátoøi tøídy D znalost telegrafie neprokazují. To je fakt. Ale nikdo jim nebrání telegrafii používat,
pokud se ji nauèí. A teï pøijde ta výhoda. Nemusí ze
znalostí telegrafie vykonávat zkoušky. Znalost základního
postupu pøi navazování telegrafního spojení je
v požadavcích pro tøídu „D“ adekvátní. Zdùrazòuji,
uvádìný vzor telegrafního spojení pøedstavuje mezinárodnì vžitou šablonu, kterou radioamatéøi pøi náhodných setkáních na pásmu nejèastìji používají. Pokud
vaše pøíprava ke zkoušce na tøídu D byla alespoò trochu
poctivá, nauèili jste se pøedepsané Q kódy a zkratky,
pøeložením vzoru telegrafního spojení pochopíte snadno,
jak si poèínat pøi fone spojení. Podmínkou k zvládnutí
fone spojení je znalost hláskovací tabulky. Plynule,
pomocí stanovených slov hláskovat volací znaèky, jméno
a stanovištì.
Nehledejte v obsahu radioamatérského spojení žádné
tajemno, žádný zázrak. Dva lidé se potkají, ví o sobì jen
tolik, že jsou „postiženi“ stejným hobby. Co by jinak na
pásmu dìlali? Pøedstaví se, to je první èást šablony. Pak
podle zájmu a možností si povídají o svém hobby,
pøíbuzných zájmech, o poèasí atd. Vše, co dovolují
povolovací podmínky, nebo lépe øeèeno o všem, co není
zakázáno. Zákazù je ménì. Dojde li téma, není-li již o èem
hovoøit, vyèerpala se tím druhá èást šablony. Spojení
zbyteènì neprodlužujte a pøejdìte k závìru tj. k tøetí èásti
spojení. Zde dominuje dohoda o výmìnì QSL lístku.
(Dojemné louèení pomineme.) Zdùrazòuji - dohoda.
Šablona, která nám udává možný obsah závìreèného aktu
spojení, je brána naprosto bezmyšlenkovitì doslova. Je
tam napsáno „QSL SURE“ (nebo podobnì), tak se vyšle
QSL SURE. Ale že je to zavazující formulace následného
aktu vypsání QSL a jeho odeslání si asi mnoho operátorù
neuvìdomuje. A pokud ano, a nesplní co slíbili, pak jsou
lháøi, nepoctiví radioamatéøi. Øady stanic nemají vlastní
QSL lístky. Ano, asi k tomu mají dùvody a nelze je nutit
QSL lístky si opatøit a posílat. Potud by to snad mohlo být
v poøádku. Ale co není v poøádku, že vám operátor stanice klidnì sdìlí „QSL via bureau“ (bohužel se to ke
zkoušce takto nauèil) a že se od nìj nikdy lístku
nedoèkáte mu vùbec nepøijde na mysl. Zapamatujte si
prosím a dodržujte:
1. Pokud stanici slíbíte QSL lístek (QSL SURE), svùj slib
splòte v èase co nejkratším!
2. Pokud vás protistanice požádá o QSL lístek (PSE QSL)
a vy QSL neposíláte vùbec nebo za jiné podmínky než
„via bureau“, sdìlte tento fakt pøi spojení. (QSL ONLY
DIRECT nebo QSL N). Není potøeba vysvìtlovat, proè
lístek nepošlete nebo proè jinou cestou apod. Je tøeba
tuto skuteènost sdìlit. To je poctivé a na vašem image
se nic nemìní, získáte punc poctivosti. Tento fakt by si
mìly uvìdomit i stanice, které nepoužívají QSL službu.
Vrácené lístky s poznámkou „Není uživatel QSL
služby“ a pod. nejsou dobrou vizitkou operátorových
vlastností.

3. Pokud sami lístek neposíláte, bylo by velmi nevkusné
požadovat od protistanice její QSL lístek. To by se
„Hamspirit“ musel dùkladnì èervenat.
4. Pokud pøi spojení na výmìnu QSL nedojde øeè, rozumí
se, že se QSL nevymìòuje. Prosím tuto zásadu si
zapamatujte. Ale jako každé pravidlo má i toto výjimku
pøi spojení s expedicemi a v závodech. Rychlost
a struènost pøi navazování spojení vyžaduje vynechat
tuto informaci. Expedice se koná hlavnì pro získání
spojení se vzácnou lokalitou a s tím souvisí potvrzení
spojení QSL lístkem. Pokud pošlete svùj lístek obvykle obdržíte odpovìï. Za poslední roky neznám pøípad,
aby velké expedice neposílaly QSL lístky. Je ovšem
možné, že se cestou nìkde zatoulají.
5. QSL lístek za spojení v závodì vybavujte dle svého
svìdomí a zásad HAMSPIRITU.
6. Spojení konèí vypsáním QSL lístku a odesláním.
Bohužel trošku problematické je to u SWL stanic.
Pokud pøi poslechu bìžného spojení zjistíte, že se
stanice nedohodnou o vzájemné výmìnì lístkù, pro
SWL stanici je to signál, že s nejvìtší pravdìpodobností na svùj QSL neobdrží odpovìï. Jenže SWL stanice nemùže vìdìt, že napø. dotyèné stanice spolu
korespondují èasto a QSL lístky mají již dávno
vymìnìny. Zvažte proto, zda QSL lístek od dotyèných
stanic nutnì potøebujete a podle toho jednejte.
Operátor stanice by mìl na každý SWL lístek
odpovìdìt. Považuji to za urèitou stavovskou èest!
Buï vlastním QSL lístkem a v pøípadì, že patøíte mezi
stanice, které nevlastní QSL lístky, alespoò potvrzením
správnosti údajù a vrácením pùvodního QSL lístku.
Proto si zapamatujte bod sedmý a poslední:
7. ODPOVÍDEJTE NA KAŽDÝ SWL QSL LÍSTEK!

Na závìr poznámka k soutìži
OK MARATÓN 2000
Jak posluchaèi tak vysílaèi si mohou navázaná odposlechnutá spojení pøes pøevádìè zapoèítávat
v soutìži OK MARATÓN. Celoroèní soutìž poøádá ÈRK,
vyhodnocuje ji Josef, OK2-4857. Podmínky pro letošní
roèník jsou publikovány v AMA Magazín è. 6-99. Jsou též
na WWW stránkách ÈRK. Soutìže se mohou úèastnit jak
posluchaèi tak vysílaèi. Posluchaèi mají vyhrazenu kat.
1 a 2. Do tìchto kategorií se pøihlásí ti posluchaèi, kteøí
nemají vlastní koncesi - povolení k provozování
amatérské stanice. Jakmile v kalendáøním roce získáte
koncesi, konèíte v kat. posluchaèù v mìsíci, ve kterém
obdržíte koncesi. Za tento mìsíc posíláte poslední
hlášení.
Pokud hodláte dále soutìžit, musíte se pøihlásit do
nìkteré kat. pro vysílaèe. Je tu ale jedna výjimka.
Držitelùm oprávnìní tøídy D a C je umožnìno soutìžit
nejen jako vysílaèi ale i jako poslouchaèi. Ovšem za podmínky, že vaše odposlechy, které si zapoètete do soutìže,
mohou být jen z pásem, na kterých podle koncesní tøídy
nemùžete vysílat. Body takto získané si pøipoèítáváte
k bodùm za vysílání a nahlásíte do kategorie, ve které jako
vysílaèi soutìžíte. Protože vznikly nejasnosti ještì jednou
opakuji: Obdržením koncese konèíte v kat. posluchaèi
a pøecházíte do kat. vysílaèi. Pokud máte operátorskou
tøídu D pak body za vysílání získáváte jen na VKV,
a mùžete poslouchat na KV pásmech s tím, že body za
poslech si pøipoèítáte k výsledku za vysílání. Totéž platí
i pro op. tøídu C která nemá pøístupna všechna KV pásma
a právì z tìch nepøístupných mùžete získávat body za
poslechy.
Radek Zouhar, OK2ON
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Zaèínajícím
Mistrovství Èeské republiky dìtí a mládeže
v radioelektronice 2000
Vyhlašovatelem mistrovství je Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy Èeské republiky
a Èeský radioklub Praha. Garantem mistrovství je Institut dìtí a mládeže MŠMT ÈR Praha.
Organizaènì mistrovství zajistil kolektiv z Centra volného èasu „TEKURA-Lužánky“ v Brnì a èlenové brnìnského radioklubu OK2KUB na Lidické ulici. Mistrovství
se konalo ve dnech 26. až 28. kvìtna 2000 v Brnì
v prostorách SOU spojù v Brnì - Jundrovì.
Nejprve soutìžní kategorie: Ž1 - žáci do 12 let. 13
úèastníkù, nejmladší z nich byl Matìj Lang, 9 rokù.
V kat. Ž2 - žáci 13 - 15 let, 14 úèastníkù, a poslední kat.
M, vìk 16 až 18 rokù, 12 úèastníkù. Celkem soutìžilo 39
závodníkù. Soutìží se ve tøech disciplínách. Odborný
test, zhotovení zadaného soutìžního výrobku, vlastní
zhotovený a do soutìže pøedložený elektronický výrobek
vèetnì dokumentace.
Co pøedcházelo než se úèastník do mistrovství
probojoval? V Radioamatéru è. 3/2000 je reportáž
z oblastní soutìže v Brnì. Obdobnou soutìž musel
absolovat každý z úèastníkù. Z výsledkù oblastních kol
byla sestavena reprezentace oblasti a ta byla pozvána do
Brna na Mistrovství ÈR.

- Napìtí jednoho èlánku olovìného akumulátoru je:
1,5 V nebo 2 V nebo 1,2 V.
- Zkratka NiMH oznaèuje?
- U elektrolytických kondensátorù záleží na polaritì
vždy nebo nìkdy nebo nikdy?
- Ochranný vodiè v sí•ovém rozvodu 220 V má barvu
èernou nebo hnìdou nebo modrou nebo žlutozelenou?
- Hradlo na obrázku plní logickou funkci logického
souètu nebo negace nebo logického souèinu? (obr. 1)

Obr. 1

- Po pøipojení napìtí bude žárovka: svítit nebo nebude
svítit vùbec nebo pouze krátce problikne. (obr. 2)

Jaké výrobky si pøivezli soutìžící?
Kat. Ž1 - teplotní sonda, dvoukanálový teplomìr, elektronická ruleta, tónový generátor, rùzné log. sondy
a další.
Kat. Ž2 - selektivní volba pro CB stanice, èíslicové panelové mìøidlo, stereo pøijímaè, VKV pøijímaè, neladìný
VF zesilovaè.
Kategorie nejstarších pøedstavila napø. kartu rozhraní
PC, univerzální spínaè øízený EPROMkou, VKV RX FM,
modul digitálního voltmetru.
V každé kategorii bylo nìkolik rùzných napájecích
zdrojù, elektronické kostky, digitální hodiny - budíky.
Úroveò zpracování pøinesených výrobkù byla pomìrnì
dobrá. Zøejmì pøíznivì pùsobí faktor èasu. Souhlasný
postøeh s porotou: Výrobek je hotový, pokud je umístìn
ve vhodné skøíòce vèetnì její vzhledové úpravy
(popiska, stupnice atd.). Pouze osazený tiš•ák, by• plnì
funkèní s trèícímí dráty a potenciometry bez knoflíkù,
vyvolá dojem nehotového výrobku a jisté pochybnosti
o funkènosti. Vìtšina dovezených konstrukcí pochází
z rùzných stavebnic publikovaných v èasopise AR.

Soutìžní disciplína - odborný test
Aby ètenáø mohl posoudil nároènost odborného testu,
uvedeme dále nìkolik náhodnì vybraných otázek.
Otázky byly pøipraveny kolektivem organizátorù mistrovství. Každý test obsahoval 20 otázek. Na odpovìdi mìli
soutìžící 45 minut. Ve všech kategoriích byly zastoupeny otázky obsahující rùzné aplikace Ohmova zákona,
pøíklady sério-paralelního zapojení odporù a kondenzátorù. Vzhledem k tomu, že jde pouze o informativní
ukázku z testù, je jejich forma zkrácena a rovnìž nejsou
oznaèeny správné odpovìdi.

Obr. 2

KAT. Ž2.
- Co je obvod oznaèený jako NE 556?
- Máme-li možnost si vybrat, použijeme do impulsního
(spínaného) zdroje jako rekuperaèní diodu germaniovou
nebo schottky nebo zenerovu?
- V zaøízení tzv. „domácího kina“ se používá „SUBWOOFER“. Co to je?
- Jaký je rozdíl mezi klasickým procesorem PENTIUM
a procesorem PENTIUM MMX, pokud pracují na stejném hodinovém kmitoètu.
- Co znamená pro radioamatéry zkratka SSB?
- V elektroinstalacích se èernou barvou oznaèuje fázový
vodiè nebo nulový vodiè nebo zemnicí vodiè?
- Parametry rozvodu sí•ového napìtí podle norem
Evropské unie jsou: 220 V/50 Hz nebo 230V/50 Hz nebo
220 V/60 Hz?
- Které žárovky budou svítit? (obr. 3)

Obr. 3

KAT. Ž1.

KAT. M

- Nakresli schéma libovolného obvodu, který po stisku
tlaèítka zhasne žárovku a po uplynutí urèité doby ji opìt
trvale rozsvítí. Lze použít libovolné sériovì vyrábìné
souèástky.

- Popište vlastními slovy funkci tyristoru.
- Varikap je dioda, jejíž chování lze popsat takto:
kapacita pøi rostoucím závìrným napìtí klesá, klesá
i ztrátový úhel, nebo kapacita pøi rostoucím propustném
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napìtí roste, ztrátový úhel klesá nebo kapacita pøi rostoucím závìrném napìtí roste, roste i ztrátový úhel?
- Sériový rezonanèní obvod LC má pøi rezonanci reálnou impedanci blízkou nule, nebo blížící se nekoneèné
hodnotì, nebo komplexní impedanci?
- Atenuátor je název pro linkový zesilovaè nebo mìøiè
zkreslení nebo útlumový èlánek?
- Zapojení na obrázku pracuje jako indikátor urèitého
napìtí Ucc. Popište funkci a spoètìte velikost Ucc.
(obr. 4)

Obr. 4

Stavba soutìžního výrobku
Poslední soutìžní disciplína, stavba soutìžního
výrobku, probìhla v sobotu dopoledne. Každá kategorie
obdržela soubor souèástek, struèný popis a schéma
výrobku. Deska plošného spoje byla univerzální, pouze
s vyvrtanými otvory. Tzn. že každý soutìžící musel
vytvoøit „obrazec zapojení“ podle své fantazie, a dopracovat se tak k funkènímu výrobku. Èasový limit byl dvì
hodiny. Soutìžící si pøivezli vlastní výbavu, náøadí,
mìøidla a pájku. Pøevažovaly pájky s teplotní regulací,
rùzné montážní držáky a lupy. V mnohých kuføících
s náøadím bylo možno vidìt øady užiteèných pomùcek,
nástrojù, digitálních mìøidel.
Soutìžící v kat. Ž1 stavìli „Logickou sondu TTL“.
V klidovém stavu, kdy je vstup nezapojen, nesvítí žádná
dioda. Po pøipojení logické úrovnì „0“ na vstup sondy
se rozsvítí dioda D1, po pøipojení logické úrovnì „1“ se
rozsvítí D2. V zakázaném stavu (když na vstupu není
0 ani 1) nesmí svítit žádná dioda. Soutìžní stavbu
pøipravil Robert Kotzián, OK2PML. (obr. 5)
Soutìžící v kat. Ž2 mìli za úkol sestavit „Tøípásmovou
korekci“. Soutìžní stavbu podle AR 7/96 pøipravil
Ondøej Pavelka, OK2PTA. (obr. 6)
Soutìžící v kat. M sestavovali „Jednoduchý indikátor
kovových pøedmìtù“. Zapojení bylo pøevzato z AR 2/79
a pro soutìžící úkol pøipravil Michal Petøíèek, OK2BXF.
(obr. 7)
Vyhodnocení provedla skupina jedenácti rozhodèích
pod vedením hlavního rozhodèího Františka Lupaèe,
OK2LF. Po zhodnocení výsledkù jednotlivých
soutìžních disciplín vyhlásila „Mistry ÈR v radioelektronice dìtí a mládeže pro rok 2000“. Rada ÈRK
a redakce èasopisu RADIOAMATÉR blahopøeje
k dosaženým mistrovským titulùm, blahopøeje všem
zúèastnìným na dalších místech. Øeditelem soutìže byl
Michal Petøíèek, OK2BXF, kterému pomáhal kolektiv
dalších nejmenovaných radioamatérù.
Jistì si øada z vás položí otázku: k èemu je to dobré?
V prvé øadì je to dùkaz, že existuje parta lidí, která je
schopna a ochotna nìco dìlat pro druhé. Úèastníci projevili tu správnou vlastnost radioamatéra, soutìživost.
Být lepší, víc znát a umìt. Ve škole, v uèilišti. I na mistrovství ÈR.
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Zaèínajícím
Pøíští polovina 21. století bude ve znamení rychlého
vyèerpání zásob uhlí, ropy a øady nerostných surovin.
Životnì dùležitých zdrojù energie pro existenci lidstva na
planetì. Nejde jen o energii používanou k pohybu a pøesunu obyvatel po planetì nebo její pøemìnu na teplo
nebo chlad. Jsou to tisíce a tisíce výrobkù potøebných ke
každodennímu pøežití. Prvotní zdroje pro jejich výrobu
jsou ukryty hlavnì v tìchto surovinách. Vìda bude
postavena pøed problémy, o jejichž obtížnosti se nám ani
nesní. Mnoho mladých, se kterými jsme se setkali
v uplynulém roèníku celostátní soutìže elektronikù, bude
v budoucnu pøed tuto realitu postavena a bude se muset
aktivnì podílet na øešení. Bude potøebí nových Edisonù,
Dieslù, Teslù, Køižíkù. Naše generace jim mùže pøedat
ten nejvìtší vklad který má. Vìdomosti, pracovitost,
cílevìdomost, øemeslný um. Pøipravit ji na tento jistì
nelehký, ale nevyhnutelný úkol, je naší povinností. Vždy•
se jedná o naše syny, dcery, vnouèata. Proto závìreèné
podìkování patøí všem, kteøí se jakkoliv na této záslužné
prácí podílejí.
Radek Zouhar, OK2ON

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

Mistrovství ÈR dìtí a mládeže v radioelektronice 2000 z pohledu organizátora
Po všech možných peripetiích a problémech souvisejících s poøádáním Mistrovství ÈR dìtí
a mládeže v radioelektronice, které organizaèní výbor poøádajícího radioklubu OK2KUB potkaly,
jsme nakonec o víkendu 26.5. až 28.5.2000 pøivítaly 39 dìtí ze 7 bývalých krajù republiky vèetnì
jejich dospìlého doprovodu a poèetné poroty, která dbala na objektivní a regulérní prùbìh mistrovství.
Soutìž probíhala na SOU spojù na Èichnovì ulici v Brnì
- Komínì, což mìlo velkou výhodu v tom, že v místì
byly uèebny pro psaní testù, ubytování na vysoké
úrovni, jídelna se skvìlou a chutnou kuchyní i profesionálnì vybavené dílny pro konstrukèní èást soutìže.
Zde bych chtìl podìkovat mistrovi odborné výuky, panu
Ladislavu Kobzovi za to, že nám do tìchto dílen ochotnì dovolil pøístup a taky hodnì pomohl se souèástkovou
základnou.
Asi do 18 hodiny se postupnì do Brna sjela celá elita
závodníkù, vèetnì odborné poroty. Po veèeøi a slavnostním zahájení soutìže nejen mou malièkostí, složila
porota ústy hlavního rozhodèího Františka Lupaèe slib
porotcù o nestrannosti a objektivitì jejich hodnocení.
Po slavnostním zahájení nastala satisfakce pro všechny
nažhavené závodníky, protože zaèala první disciplína teoretický test. Asi si vìtšina závodníkù myslela, že to
bude celkem jednoduché a za 20 minut z vymìøených 45
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nebudou mít co dìlat. Ale chyba lávky. Tým, který testy
sestavoval, si dal v obtížnosti pìknì záležet. Výsledkem
bylo, že v kategorii Ž2 dosáhl plného poètu pouze jeden
soutìžící, nejhorší výsledek byl 12 bodù, v kat. Ž1 a M
nedosáhl plného poètu nikdo. Tímto testem se tedy již
pátek silnì rozhodilo startovní pole, což byl dobrý
zaèátek pro další disciplíny. Pøi psaní testù byl na
tváøích soutìžících vidìt usilovný výraz pøemýšlení, což
je jen dobøe, že museli potrápit své mozkové závity.
Problém v kategorii M - støet skupin gymnazistù
a prùmyslovákù však zùstává poøád nevyøešen
a pravdìpodobnì se ani nevyøeší. Gymnazisté se budou
muset o svého koníèka starat usilovnìji, aby dosáhli
znalostí svých kolegù z elektroprùmyslovek.
Zatímco se unavení soutìžící šli po testu vyspat
a pøipravit na další nároèný den, porota zatím zaèala
vyhodnocovat napsané testy a vrhla se do nároèného
posuzování a hodnocení výrobkù, které soutìžící pøive-

zli do Brna. Na tomto místì musím napsat, že aèkoliv šlo
o nejvyšší soutìž, objevily se výrobky bez krabièek
(obalu), dokonce nìkteré výrobky nemìly vlastní dokumentaci - bylo pøiloženo jen amatérské rádio. Jeden
z tìchto výrobkù je možno najít na volnì dostupných
fotografiích. Smutné na nìkterých výrobcích bylo, že
jsem je poznal jako soutìžní výrobky z døívìjších soutìží
- Mikroprocesorem øízené hodiny, házecí kostky cožpak žádný z tìchto klukù doma nic za ten rok
nepostavil? Nebo to, co postavil, bylo horší než to, co
stavìl 2 hodiny na soutìži? Všeobecnì proto mohu konstatovat úbytek nápaditosti, což však souvisí s dobou,
a tím i se stovkami rùzných stavebnic, které si mùže
amatér koupit.
Vidìl jsem však v kat. Ž2 napájecí zdroj, který byl tak
preciznì postavený, že asi já (sebekritika) bych to tak
nedokázal. Pokud to stavìl opravdu z velké èásti kluk
mezi 13 - 15 lety, pak pøed ním smekám. A já vìøím, že
to tak bylo. V kategorii M mì pøekvapila konstrukce IO
portù k poèítaèi z produkce firmy Velleman (šlo
o stavebnici). Porota se dlouho dohadovala o tom, zda
to pájel dotyèný sám nebo ne. Pájení totiž vypadalo
spíše profesionálnì než ruènì, což bylo v rozporu hodnocení vzhledu soutìžního výrobku, kde byl zisk kolem
15 bodù.
Nevím, jestli se porota o tom snažila dozvìdìt více,
ale mám pocit, že ne vše bylo tak jasné, aby nevyužila
své možnosti, které ji dávají pravidla, zeptat se na detaily jednotlivých soutìžících. Ale znovu øíkám, že je to
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mùj osobní názor. Bohužel jsem mìl s organizací tolik
práce, že jsem ani nemìl èas o tom v pátek ani v sobotu nad pivkem s nìkým pohovoøit. Tímto pláèu nad
zrušením disciplíny ústních pohovorù, které byly sice
èasovì nároèné a proto mezi porotou nepopulární, ale
daly celkem jasný obrázek o soutìžícím a jeho
zkušenostech, vìdomostech a dovednostech. Doufám,
že se k tìmto pohovorùm zase jednou vrátíme z dùvodù
vìtší objektivity hodnocení.
V sobotu ráno po snídani byl èas na podání protestù
proti hodnocení testù a výrobkù. Nikdo tohoto práva
nevyužil a tak jsme mohli zahájit poslední
a nejnároènìjší disciplínu mistrovství - stavbu
soutìžního výrobku. Byly to:
Ž1 - Logická sonda (stavebnici vybral a sestavil Robert
Kotzian)
Ž2 - Tøípásmové tónové korekce (stavebnici vybral
a sestavil Ondøej Pavelka)
M - Hledaè kovových pøedmìtù (stavebnici vybral a sestavil Michal Petøíèek)
Zapojení kategorie Ž1 bylo nenároèné - 3 tranzistory
a 2 LED diody. Zapojení bez jakýchkoliv záludností.
V limitu ho nedostavìli 4 soutìžící (asi 29 %), což je pro
mladší žáky možná frustrující, ale soutìž je soutìž.
Nemohou být první všichni.
U kategorie Ž2 již šlo do tuhého. Pøiznávám, že konstrukce byla ponìkud složitìjší - operaèní zesilovaè a 4
potenciometry, ale opìt nebylo potøeba cokoliv nastavovat a seøizovat. Zaøízení po zapnutí napájení
mìlo pracovat na první pokus. Bohužel ani po
nìkolika pokusech se 9 (asi 70 %) soutìžícím
nepodaøilo tuto konstrukci rozchodit. A to ani po
prodloužení stavby ze 2 hodin o dalších 40
minut.
„Královská“ kategorie M mìla pøi stavbì
prokázat i zruènost. Pro uvedení do provozu
bylo tøeba navinout cívku o dvou vinutích na
feritovou tyèku a správnì zapojit vývody. Jinak
konstrukce obsahovala pouze 3 tranzistory, ale
jejich zapojení bylo ponìkud složitìjší. Pøi
stavbì sebrala asi nejvíce èasu právì cívka
a experimentování se zaèátky a konci vinutí pro
spolehlivé nasazení oscilátoru. Konstrukci
nedokonèilo 7 (asi 58 %) soutìžících.
Tento stav pøipisuji tomu, že soutìžící pro
realizaci zapojení dostali nikoliv desku s návodem (na kterou jsou z jiných soutìží a kroužkù
zvyklí), kam zasunou odpor R1 a tranzistor T2,
ale mìli k dispozici universální plošný spoj.
Toto však bylo z jednoduchého dùvodu! Jak
poznat na navrženém spoji dovednost a zruènost
soutìžícího? Zastrkat souèástky podle návodu
do dírek umí každý, ale nejdøíve si rozvrhnout
zapojení, umístìní souèástek, pak vývody
správnì pozohýbat a hlavnì u toho pøemýšlet, to
je asi opravdu tìžké. Sice jsem poèítal s tím, že
to nìkdo nedostaví, ale neúspìch pøedèil moje
pøedpoklady. Myslím, že konstrukce (zvláš• kat.
M) tak složité nebyly. Ovšem provìøování
dovednosti na universálech se do dalších
roèníkù nevzdám, protože na nich je teprve
vidìt, kdo umí.
Musím øíci, že úprava pravidel soutìže pøi
stavbì výrobku - tj. zrušení hodnocení podle
odevzdaného èasu, se ukázala v tomto pøípadì
jako silnì neobjektivní, protože Ti, co dokázali
postavit výrobek rychle, a mìli za to být
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odmìnìni body, byli „odmìnìni“ stejnì jako Ti, co ho
odevzdávali v prodlouženém èasovém limitu. A rozdíl
èinil i 40 minut, které mohli prvnímu pomoci. Proè
neodmìnit toho rychlého a šikovného? Proè je hodnocen stejnì jako jeho pomalejší kolega? S tím se pøece
nedá nikde bojovat proti prùmìrnosti. A chceme snad
prùmìrné elektroniky? Ale dost úvah.
V sobotu odpoledne - teplota asi 35 st. - byla pro
soutìžící objednána exkurze do hráze brnìnské
pøehrady, projížïka na pøehradì parníkem pohánìném
elektrickým motorem a koupání, což vzhledem k poèasí
bylo jistì pøíjemnìjší a pøínosnìjší než prohlídka
rozpáleného mìsta. Podle reakcí byli všichni spokojeni,
org. štáb však vypisoval diplomy, takže se odpoèinku na
pøehradì nemohl zúèastnit, což celý štáb (tøeba mì)
hodnì mrzelo.
Veèer probìhlo slavnostní vyhlášení vítìzù, cen
dostal každý dosti a nikdo neodcházel s prázdnou. Nad
rámec všeho jsme ohodnotili i nejmladšího úèastníka.
Všichni vyhráli knížku dle výbìru z nakladatelství BEN
a balíèek souèástek, první tøi v každé kategorii kvalitní
digitální mìøidla, precizní náøadí, poháry a tuènì
kolorované diplomy. Samozøejmì si všichni odvezli
svoje soutìžní výrobky. Doufám, že tìm, kterým se
nepodaøilo výrobek oživit na soutìži, se zadaøilo doma.
Na závìr chci upøímnì podìkovat všem, kteøí do Brna
pøijeli pomoct i soutìžit. Dìkuji porotì v èele
s Františkem Lupaèem, OK2LF, za objektivnost a regu-

lérnost soutìže, dìkuji všem soutìžícím za èestný
a urputný boj, dìkuji jejich doprovodu za bezproblémové chování dìtí, dìkuji organizátorùm, hlavnì øediteli
soutìže, Michalu Petøíèkovi, OK2BXF, dále Rùžence
Valehrachové, OK2IGA, a Petru Špatkovi, OK2IBT, za
vysilující pomoc pøi pøípravì soutìže, jejím prùbìhu
a následné likvidaci naší pøítomnosti v budovì SOU,
dìkuji Èeskému radioklubu v zastoupení Jaromíra Šikla,
OK1MJS, za finanèní podporu a ceny do soutìže, dìkuji Institutu dìtí a mládeže MŠMT ÈR Praha, v zastoupení
Jaroslavy Novákové, taktéž za finanèní pomoc, panu
Kubicovi a naklatelství BEN za ceny do soutìže a øediteli
SOU p. Šimíèkovi, za poskytnutí jejich prostor k takové
bohulibé èinnosti. Protože poslední mistrovství bylo
v Brnì v roce 1993, toto mistrovství organizoval poprvé
zcela jiný tým lidí. Byla to zkouška ohnìm a myslím, že
jsme obstáli. Ještì jednou dìkuji všem a tìším se na
všechny opìt nìkdy v Brnì.
Všechny testy, fotografie a výrobky si mùžete
prohlédnout na Internetu http://tekura.estela.cz
Jsou to soukromé stránky, takže veškerá odpovìdnost za uveøejnìné materiály na tìchto stránkách padá
na moje bedra. Pokud si nebudete vìdìt rady, správné
odpovìdi testù chtìjte po mnì. Dìkuji také za všechny
reakce na tento èlánek. Dejte prosím pøednost elektronické korespondenci pøed písemnou. Dìkuji.
Ondøej Pavelka, OK2PTA,
pøedseda org. štábu, onpa@cis.vutbr.cz
obrázky k èlánku jsou umístìny na obálce

Rùzné
Závod SEANET
U závodu SEANET došlo ke zmìnì podmínek.
Termín závodu zùstal nezmìnìn, tj. 3 so, ne
v srpnu, letos 19-20. srpna, ale zmìnila se doba
závodu a to SO od 12.00 do NE 12.00 UTC.
Závod trvá pouze 24 hodin. Dále jsou zmìnìny
druhy provozu. Nyní se koná spoleènì CW, FONE
(SSB a FM) a DIGI módy.
Tato zmìna platí od roku 2000. Info najdete
na
adr.
www.qsl.net/RAST
nebo
www.seanet2000.com.

Nezapomeòte:
- 16 záøí se koná OK SSB závod. Závod je vypsán
i pro posluchaèe.
- V HOLICÍCH navštívit stánek ÈRK, QSL službu,
ale hlavnì pøijïte do stánku mezi zaèínající
radioamatéry a posluchaèe. Stánky budou stejném místì jako loni. Organizátoøi se tìší na vaši
návštìvu.

Podmínky OK Maratónu
Návrhy na zmìnu podmínek OK - MARATÓN 2001
a do dalších let zašlete do konce SRPNA 2000 na
adresu vyhodnocovatele. Josef ÈECH, OK2-4857,
Tyršova 735, 675 51 JAROMÌØICE nad ROK. Lze
použít též E - MAIL ÈRK: crklub@mbox.vol.cz
nebo ok2on@volny.cz nebo ok1mjs@post.cz
Mùžete je pøedat v Holicích buï na stánku ÈRK
nebo na stánku pro zaèínající a mládež. TNX.
Radek Zouhar, OK2ON
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Radioamatérské souvislosti
Radioamatéøi na profesionálních pásmech

(Pokraèování z èísla 2/2000)

Když jsem si pár dní po pøíletu do Severní Koreje
koneènì probral k normálnímu myšlení, velmi rychle mi
došlo, že sedím a chvílemi se poøádnì nudím
u radiového zaøízení v zemi, která je z hlediska DXCC
jednou z nejžádanìjších. No to by bylo, abych s tím nìco
neudìlal, napadlo mì a již jsem se tìšil, jak budu zvládat neskuteèný „pajlap“. Mìl jsem pár informací od
Vaška OK1-17419, který se o nìco podobného pokoušel
v letech osmdesátých, a tak jsem tedy zaèal bezodkladnì smolit žádost o koncesi. S pøihlédnutím ke všem
dùležitým okolnostem v místì, to byl vlastnì skoro
osobní dopis ministrovi spojù, ve kterém jsem se ho
pokoušel profesionálnì diplomatickou formou témìø
rozplakat v dùvìøe, že mì povolení urèitì pøiveze osobnì a obratem ruky. Dny a týdny však ubíhaly, odpovìï
nikde a mì ruka na klíèi svrbìla stále více a více. Mezitím
jsem znaènì vylepšil anténní systém a signály nìkterých
amatérských stanic z Evropy (i z OK) mì èasto vyrážely
dech i pøesto, že bylo období sluneèního minima a profi
spojení smìrem domu se z této vzdálenosti èasto dostávalo do problémù. Asi po pùl roce mì došla trpìlivost
i odeslal jsem další poníženou supliku s opatrným
dotazem, zde moje žádost došla na správné místo. To
kupodivu zabralo, odpovìï pøišla doslova obratem, ale
moje zklamání bylo neskuteèné. Na mùj nìkolikastránkový výplod jsem dostal jednu vìtièku. „Litujeme,
ale Vaší žádosti vyhovìt nelze“. Mlha smutku zahalila
moje nedoèkavé oèekávání faktu, že budu mezi radioamatéry neèekanì slavný a pøepadla mne silná nostalgie.
Stále jsem si nechápavì øíkal, „k sakru prooooè?!?!“. Ale
to už jsem trochu znal mentalitu a situaci v severní èásti
korejského poloostrova a tak, pod vlajkou hesla
„trpìlivost rùže pøináší“, jsem zaèal podobné žádosti
posílat co dva mìsíce. Však situace se k mì velké smùle
nezmìnila, odpovìdi byly stále stejné a jinak velmi

Radioamatéøi v Øecku
Øecko je poètem obyvatel stejné jako ÈR. Je
zemí kam jezdí mnoho turistù za památkami èi
na dovolenou, ale jak je tomu s radioamatérským vysíláním z této jihoevropské
zemì? Jak jsem již slíbil v minulém pøíspìvku,
chtìl bych Vám nyní pøiblížit radioamatérské
aktivity v Øecku.

Licence
Zaènu pro nìkoho možná pøekvapivou informací. Aèkoliv
máme CEPT licence, nelze je v Øecku použít, èili všechny aktivity OK (i OM) stanic z Øecka na základì tìchto
licencí nebyly platné a nemìly by být tedy ani uznávány.
Tolik holý fakt a následovnì trochu podrobnìji.
Øecko jako jeden ze státu EHS uznává povolení
CEPT, avšak pouze se státy EHS. S ostatními zemìmi
požaduje uzavøít mezivládní dohodu o uznávání radioamatérských povolení. Aèkoliv se ÈRK (jmenovitì
OK1MP) pokouší již od roku 1995 (!!!) tuto vìc pro OK
stanice prosadit, naráží zde na úøední protahování „do
nekoneèna“. Prozatím se sice dohodu nepodaøilo uzavøít, nicménì celý proces schvalování se již blíží ke
zdárnému konci a dle mého odhadu bychom se již pøíští
rok mohli opravdu doèkat.
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oèekávaný telegram o mém støídání moji bezvýslednou
snahu o vysílání z P5 definitivnì ukonèil. Ale aby nebyla flinta v žitì pøedèasnì, pøedal jsem žádací žezlo
Pepovi, OK1DTG, který ovšem vše pojal daleko
hrdinnìjším a razantnìjším zpùsobem, takže byl brzo na
pásmu. Podrobnosti by však mohl na papír položit
pouze on sám, jistì by to mohlo být velmi zajímavé.
Samotná pracovní náplò radisty v DKNS byla v podstatì
velmi nudným konáním, protože vlastní relace s naší
ambasádou v Pchjongjangu trvala zpravidla jen nìkolik
málo minut a moc jiných povinností opravdu nebylo.
Nejhorší to bylo v zimì, kdy na rozdíl od krásného jara,
horkého léta a neskuteènì barevného podzimu byla pár
týdnù taková zima, že se ani nedalo vystrèit nos z chalupy. Sibiøský ledový vítr a holomráz hrozily rychlou likvidací nosu, uší i dalších konèetin. To se pak u naší malé
skupinky opravdu objevily náznaky ponorkové nemoci
a dopisy posílané domù, jako jediný kontakt s rodinou
a pøáteli, nevyznívaly nikterak optimisticky. Tìch pár
knih z naši malé knihovny a nìkolik desítek filmù jsme
již znali zpamìti a na TV se poøád koukat také nedalo.
Trochu sportu v celkem slušnì vybavené tìlocviènì drželo nad vodou pouze ty, kteøí se k tomuto pohybu
dokázali dokopat. Sedìt každý veèer u krbu ve stále stejné skupince bylo též neúnosné, i tøeba jen proto, že
takové veèírky vždy provázel alkohol a rána pak bývala
složitá, takže jsme se èasto po veèeøi rozprchli do svých
kutlochù a každý se snažil nìjak se propracovat do spásného spánku. Já jsem zpravidla skonèil zase u vysílaèky
a poslouchal, co se na pásmech dìje, kam to chodí a co
je kde nového. Vzhledem k mimoøádné blízkosti
Japonska byla veèer dolní pásma doslova nabita JA
stanicemi, které byly nesmírnì vdìèné za jakoukoli alespoò trochu vzdálenìjší a nebo zajímavìjší stanici. Tady
jsem pochopil, proè japonští radioamatéøi musí být na

K dnešnímu dni je v Øecku vydáno pøibližnì 1500
licencí, pøièemž aktivních amatérù je snad jen 500.
Prvního amatéra, kterého jsem zde kontaktoval, byl
Manos, SV1DZB. Spolu s ním jsem navštívil klub místní radioamatérské organizace v domnìní, že by mi zde
mohl nìkdo pomoci se získáním povolení, ale bohužel
tudy cesta nevedla. Další cestou jak se dostat k licenci
byly zkoušky, které se tu konají, je-li dostatek uchazeèù,
vìtšinou 2x roènì. Bohužel ani touto cestou jsem
neuspìl vzhledem k tomu, že nejsem øecké národnosti.
Nakonec se mi podaøilo získat oficiální povolení
k vysílání až po dvou letech usilovného snažení na základì nìkolika výjimek a mého dlouhodobého pobytu
v zemi. Pokud bude v dohledné uzavøena dohoda
o uznávání licencí mohl bych se objevit na pásmu i pod
nìjakou znaèkou zaèínající na SV0.
Nìco blíže k licencím. Minimální vìk pro získání
osvìdèení a následnì licence radioamatéra je v Øecku
podle nových pøedpisù 12 let. Koncese se obnovuje jen
každých 10 let, což je také novinka z poslední doby.
Koncesní tøídy jsou rozdìleny takto: Tøída A - všechna
KV pásma 300 W, 2m a 70cm 15 W. Tøída B - KV 150
W, VKV 10 W. Tøída C - KV 50 W, VKV 5 W. Jak je vidìt,
jsme na tom v ÈR s výkony mnohem lépe, ale øecký
národ je ve všem pohodový, takže si s používáním
lineárù nikdo hlavu moc neláme. Vyšší pásma než 70cm

pásmech tak ohleduplní, protože jinak by se doslova
utloukli sami mezi sebou. Japonec napøíklad nikdy
nedává CQ na DX èásti osmdesátky a nebo ètyøicítky,
protože si je dobøe vìdom toho, že tam velmi mnoho
jeho kolegù loví poslechem nìjakou vzdálenou stanici
a že by jim tvrdì pocuchal sluchové orgány. Tak jak
bídnì v té dobì chodila horní pásma, dolní bandy byly
v noci pøímo rájem DXmanù a bylo pro mne, jako
Evropana, zajímavé sledovat, jak asijské stanice stojí ve
velmi slušné a trpìlivé frontì na západní a i východní
pobøeží Ameriky, pøes noc se to pøetáèí z ZL, KL7 a UA0Z
na Afriku a tìsnì pøed rozbøeskem se ozve Evropa. V tu
chvíli, pokud jsem u zaøízení ještì vydržel, jsem natahoval uši, zda uslyším nìjaké OK stanice a zpravidla se
povedlo. Je pravdou, že ti z OK, kteøí se v té dobì specializovali na 3,5 MHz, byli v Asii slyšet pravidelnì
a velmi slušnì a byl jsem èasto postižen zvláštním
pocitem hrdosti, když jsem pozoroval jejich vysokou
zruènost a radiové schopnosti. Jaký to byl rozdíl od
velmi silných stanic z UB5 a podobnì, s lehce (a nebo
i tìžce) navrèeným signálem, kteøí však poslouchali
nejspíš na bramboru, protože byly schopny pobrat
pouze evropany. Mezitím však k mé radosti došlo k výmìnì „zamiòáckého“ radisty na našem velvyslanectví
v Pchjongjangu, nastoupil Tonda, OK1DOR, a to byla
pro mì pomìrnì výrazná zmìna k lepšímu. Tonda je totiž
„pan radista“, jeho operátorské kvality jsou na opravdu
velmi vysoké úrovni, rádio a pøedevším CW je pro nìho
doslova životním posláním a spolupráce s ním se pro
mne stala velmi pøíjemným zpestøením jinak zpravidla
zcela všedního a nudného dne na korejské hranici. Toník
pøicházel na relaci vždy vèas, pøesnì naladìn, s vynikajícím signálem a vùbec nepospíchal s SK. O tom, jak ze
mne tvoøil dobrého radistu s výrazným vztahem
k telegrafii a co jsme spolu navyvádìli, zase pøíštì.
Milan Èerný, OK1DJG

jsou na zvláštní povolení. Pásmo 6m mají Øekové povoleno od minulého roku automaticky, ale cizincùm není
povoleno toto pásmo využívat. Pro pásmo 136 kHz
nebylo zatím vydáno žádné povolení. Pro ty zemì, které
již mají dohodu uzavøenu, nebo jsou èleny EU platí limity pro tøídu A.

Telekomunikaèní úøad
V roce 1999 došlo k pøestìhování ministerstva do nové
budovy. Nová adresa Ministerstva dopravy a spojù,
které má radioamatérská povolení na starost je
Anastaseos 2 & Tsigante 10191 Papagou, Athény, tel.
centrála 6508000. Za vydávání koncesí je momentál-
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Radioamatérské souvislosti
Radioamatéøi v T9
(Bosna a Hercegovina)

WRTC 2000
World Radiosport Team
Championship

Pøi loòské návštìvì prvního mezinárodního setkání radioamatérù v Záhøebu, 9A, jsem byl mile pøekvapen 3 èlennou
skupinkou zástupcù Radioklubu Bosny a Hercegoviny, „ARABIH“. Kièo T95C, Salko T91A a Mujo T94W se zúèastnili
páteèního uvítacího veèírku, kde také došlo k prvnímu kontaktu.
Tak jak to mezi radioamatéry bývá, poèáteèní ostych zmizel
ještì døíve než se objevil a pak už byla pouze velmi pøátelská
debata. Povídat bylo opravdu o èem, bohužel však, a to bylo
stejné i s poøadateli a Slovinci, øeè velmi èasto sklouzávala na
regionální politický problém (ex YU). Všichni zúèastnìní mají
„zážitky“ z posledních let ještì pøíliš hluboko ve své pamìti
a bylo to znát na každém kroku. V sobotu pak sarajevská
skupinka rozbalila svùj klubový stánek, který byl vybaven
velkým množstvím informaèního materiálu o èinnosti radioamatérù v B.I.H. a co zaujalo pøedevším, bylo velmi pìknì
udìlaných prvních 5 èísel klubového radioamatérského
mìsíèníku „Radio T9“. V tomto pøípadì, když jsem zaèal
porovnávat jejich situaci a možnosti a náš bývalý „AMA magazín“, musel jsem trochu stydìt. Povídání pokraèovalo i pøi
veèerní kulturní akci, a tak jsem se dozvìdìl øadu zajímavých
informací o radiovém dìní v Bosnì. V souèasné dobì je
vydaných okolo 3000 koncesí T9, ale naprostá vìtšina je neaktivních. Vzhledem k národnostním zmatkùm vysílá pøibližnì
1000 amatérù pod nìjakou jinou volaèkou a bez oficiální
bosenské licence. Pøedpisy akceptují doporuèení CEPT a jejich
koncesní tøídy jsou zcela stejné jako u nás. Nìkolik dobøe
vybavených a solventních koncesionáøù a klubù se vìnuje práci
na KV. Na VKV/UKV je aktivita velmi skromná a to ještì pouze
v dobì velkých závodù, jako souèasná špièka se zde jeví být
klub Odzak ze Sarajeva, T91EDO. Podle jejich informací je zde
z OK pravidelnì a nejsilnìji slyšitelná stanice OK1KTR.
Milan Èerný, OK1DJG

nì zodpovìdný p. Marinelis, tel. 6508556. Za øecké
licence a speciální znaèky je zodpovìdná sl. Bardaka,
tel. 6508555. Ministerstvo má svoje internetové
stránky http://www.yme.gr, bohužel zatím pøevážnì
v øeètinì.

Rozdìlení prefixù
Øecku jsou pøidìleny prefixy SV, SW, SX, SY, SZ a J4.
Rozdìlení prefixù na øeckém území je vidìt z pøiložené
mapy. K té je nutno dodat to, že SV0 je prefix pro cizince pracující kdekoliv z území Øecka, tj. napø. i SV5 nebo
SV9. Zvláštní mnišský stát Mount Athos má pøidìleno
SV/A a SY. V používání prefixu SY byla v nedávné dobì
povolena jedna vyjímka, kdy pod znaèkou SY1D pracovala skupina amatérù SV1DKL, SV1DKR, SV1DNW
a SV1DZB a krátkodobì i já. Aèkoliv vìtšina programù
øadí SY jako Mt. Athos, platila tato znaèka bohužel jen
jako Øecko.

Aktivity SV stanic
John, SV1DKR, který mi zde velmi pomohl, vždy obdivuje aktivity OK stanic v závodech i v každodenním
provozu, a to i vzhledem k tomu, že Øecko má podobnì jako ÈR cca 10 miliónù obyvatel. Sám jako
odchovaný VKVista (OK1KTC, OL7M) musím trochu
litovat, že je zde na VKV velmi omezená aktivita, nebo•
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V poøadí již tøetí akce konaná pod tímto názvem se
uskuteènila ve dnech 5. až 11. èervence 2000
v pøekrásném prostøedí u jezera Bled ve Slovinsku.
Hlavní soutìž na KV, které se zúèastnilo 53
dvouèlenných týmù z více než 30 zemí všech svìtadílù pak probìhla v rámci IARU contestu z 53
rùzných QTH na celém území Slovinska. Již
v podtitulku se sluší dodat, že podle hodnocení
drtivé vìtšiny všech úèastníkù byl WRTC 2000
opravdovým vyvrcholením radioamatérského
života každého opravdového "contestmana".
Úvodem alespoò nìkolik vìt o historii soutìže
WRTC. Když se poprvé objevila informace o tom,
že se v rámci "Her dobré vùle 1990" v Seattlu ve
státì Washington bude konat prvá oficiální
olympiáda v závodìní na KV, zdálo se vše velmi
málo pravdìpodobné. Nakonec spolu zmìøilo síly
22 dvouèlenných týmù ze 17-ti zemí, mezi nimiž
nechybìly ani znaèky OK1RI a OK2FD. Na další
soutìž jsme si museli poèkat dlouhých 6 let, než
se podaøilo v San Franciscu v Kalifornii zorganizovat WRTC 1996 za úèastí 52 týmù ze 32 zemí
a opìt za úèasti OK znaèky zastoupené OK1CF
a OK2PAY. Poèetná úèast znaèek S5 ze Slovinska
nejen mezi závodníky a rozhodèími, ale hlavnì
v øadách navštìvníkù svìdèila již tehdy o tom, že
se snad i evropský kontinent v budoucnu doèká
uspoøádání této soutìže. Po oficiálním oznámení,
že se SCC - Slovenia Contest Club, pod vedením
Tine Brajnika, S50A (ex YU3EY, S52AA) ujal organizace WRTC 2000 v Bledu, bylo asi všem, kdo jen
trošku znali chlapce ze Slovinska, jasné, že se

Øecko by mohlo být pro VKV závody doslova rájem.
Kopec, kam se èlovìk podívá a velmi pøijatelné klima
témìø po celou VKV sezónu. Jen samotné Athény jsou
obklopeny tøemi kopci kolem 1000 m a.s.l. (bohužel
patøiènì ovìnèenými profi anténami). Moje 4 platné
QSO ve VHF contestu 99 od Johna z jeho QTH z Athén
za 3 hodiny provozu hovoøí snad za vše, co se týèe VKV
aktivit v Øecku, hi.
Co se týèe VKV provozu, lze øecké stanice najít
pøedevším na pøevádìèi SV1A - 145.625/145.025 MHz
(s 88,5 Hz subtónem). Tento pøevádìè je dosažitelný ve
velkém okruhu. Na SSB, když už je alespoò nìjaká
aktivita, lze stanice nalézt okolo 144.300. Na VKV pásmech jsou velmi známí pøedevším SV1DH, SV1OE,
SV1APX, SV8CS a na EME pouze SV1BTR s dobrou
výbavou, který obèas vyjede i do SV9.
Pásmo 6m zde není ještì moc populární. Jako
primární služba je zde armáda a pro amatéry jsou zde
povolené pouze zkoušky zaøízení a nebo DXing. Zde je
nejaktivnìjší SV1DH se 155 potvrzenými zemìmi
DXCC. Jeho QTH je v severní èásti Athén, používá 6 el.
long yagi na vysoké budovì s patøièným výkonem. Lze
ho snad dennì nalézt kolem 50.110 kHz.
Mezi oblíbené KV závody patøí samozøejmì ty velké,
tj. CQ contesty, ARRL apod. Vìtší aktivita je samozøejmì
v SSB èástech.

máme všichni naè tìšit. Už jen fakt, že ve
Slovinsku je oproti ÈR asi 5x vìtší množství
radioamatérských licencí vztaženo k pomìru na
poèet obyvatel, nìco naznaèuje. To, že i velmi pozitivnì ladìné oèekávání bylo mnohonásobnì
pøekonáno, je asi nejstruènìjším zhodnocením
celé soutìže a ocenìním dlouhodobé perné práce
všech organizátorù, jejichž celkový poèet si ani
netroufám odhadnout.
Podle tradice probìhl hlavní závod WRTC 2000
v rámci IARU contestu v pásmech 80m až 10m
provozem CW i SSB. Každý tým si vylosoval svou
znaèku do soutìže tvoøenou tøíèíselným prefixem
a jednopísmenným sufixem - napø. S574V. Tuto
znaèku se závodníci dozvìdìli až 5 minut pøed
zahájením závodu od rozhodèího na soutìžním
QTH. Na všech 53 QTH byly postaveny pro všechny týmy opravdu shodné antény a to 3-el. tøípásmová smìrovka a Windom napájená koaxem pro
80m a 40m. Obì ve výšce max. 12 m. Soutìžní
QTH byla vylosována a zahrnovala lokality na
celém území Slovinska od pøímoøských míst až po
vrcholky hor pøes 1500 m.n.m. Každý tým mohl
používat jeden TRX (max. 100 W) pro vysílání
a druhý TRX výhradnì pro poslech. Technické
vybavení bylo omezeno na shodný anténní pøepínaè dodaný poøadatelem a možnost použití pouze
jednoho PC pro vedení soutìžního logu (omezené
verze SW bez databází znaèek) a klíèování TRX.
Žádné další vymoženosti ani ovládání TRX z PC
nebo aktivní propojení obou TRX nebylo povoleno,
na což - mimo jiné - dohlížel u každé stanice delegovaný a po celou dobu pøítomný rozhodèí. Asi jen
geografická rozdílnost QTH, ale hlavnì vliv matky
pøírody v podobì silné bouøkové èinnosti v dobì
závodu zkomplikovala mnoha týmùm snahu
o lepší umístìní.
Pokraèování na stranì 29

John sám specifikoval jako vyjímku, že Øekové mají
rádi zábavu, a pokud se sejdou pøátelé a je hojnost
dobrého jídla i pití, není nic neobvyklého, že s vysíláním
skonèí tøeba uprostøed závodu, hi.

Èlenský radioklub - SV1SV
Tak jako je u nás ÈRK i øeètí amatéøi mají svou organizaci. Tou je R.A.A.G. (Radio amateur association of
Greece v øeètinì nesoucí oznaèení E.E.P.). Tato organizace má sídlo na adrese Achilleos 60, 104 35 Athény
(nedaleko námìstí Omonia). Poštu lze zasílat na P.O.
BOX 3564, GR-10210 Athens. Telefon 2526516, fax
5226505. Zde sídlí také QSL služba, jejíž agendu bezplatnì vyøizují èlenové klubu. Radioklub používá volací
znak SV1SV. Schùzky jsou každou støedu od 17.00 do
21.00.
Pro amatéry je zde vydáván èasopis RADIO MAGAZINE, ale vzhledem k tomu, že je v øeètinì nebude pro
vìtšinu z nás použitelný. Jako zajímavou informaci
mohu uvést, že lze v novinových stáncích a i v nìkterých
supermarketech v Athénách, na námìstí Omonia, volnì
zakoupit radioamatérské èasopisy typu CQ maga-zine,
CQ VHF, QST apod. Ceny se pohybují kolem 5-8 USD
a již na zaèátku mìsíce lze zakoupit aktuální èíslo.
Olda Linhart SV/OK1YM, http://www.qsl.net/ok1ym
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Provoz
Nìco o Raining Scatteru
„Poslední dobou se daøí dìlat spojení odvozem od deš•ových mrakù, tzv. Raining Scatter. Jedná
se o rozptyl mikrovlnné energie ve vodních kapkách, resp. o jejich schopnost odrazit èást signálu
na všechny strany. Odražený signál má charakter podobný, jako od polární záøe, je potøeba anténu
zvednout o nìjaký ten stupeò potøebné elevace a nejvhodnìjší místo odrazu peèlivì nasmìrovat.
Bylo udìláno i první SSB QSO na 24 GHz tímto zpùsobem mezi PA0EGH a Švédskem. Z tohoto dùvodu jsou mikrovlnné majáky ve Skandinávii klíèovány provozem A1 aby je pøi tomto zpùsobu šíøení
bylo možno snadno pøeèíst. Ve chvíli, kdy jsou psány tyto øádky, je již takto pøedìlán náš maják
OK0EL v pásmu 6cm, 3cm i 1,25cm.“
Tolik citát z AMA magazínu øíjen 1995 str. 35, z èlánku
o týdnu dánské mikrovlnné aktivity.
Pravdou je, že když byl zmínìný èlánek napsán,
netušil autor, do jaké „masové disciplíny“ se v budoucnu Raining Scatter i u nás vyvine. Že to funguje velmi

Obr. 1 - Situace z 27. 5. 2000 - velmi funkèní RS sledovaný
z Klínovce - objevil jej OK1DIG a slyšel i øadu majákù. V tomto
okamžiku již kroupy øádily na Písecku, postupnì se bouøe
pøesouvala k východu a na obr. 3 pustošila okolí Mladé Boleslavi
a Turnova

Obr. 2 - Situace z obr. 1 o hodinu pozdìji, støed je asi nad
východními Èechami, køížky spojuje 50 rovnobìžka

Obr. 3 - Èasové pokraèování z obr. 2

Obr. 4 - Èasové pokraèování z obr. 4
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dobøe jsme se pøesvìdèili již pøi experimentech ve
Skagenu, ale od té doby se možnosti hodnì zlepšily.
Pøibylo také zkušeností s využitím RS i z našich lokalit,
které se pøece jen liší od prostøedí ve Skandinávii, kde dík
moøi, které tam mají všude dokola, je zcela jiné. RS tam
funguje i nìkolikrát týdnì. Popisovaný jev má rùzný
charakter podle druhu odrazného materiálu. Jinak vypadá
signál odražený od drobného deštì, jinak od tropické
bouøe, èi dokonce od kroupového mraku, který je
narostlý až do výšky pøes 10km. A právì tato poslední
možnost je, jak se zdá, pro nás nejproduktivnìjší, protože
umožní spojení na vìtší vzdálenost. Je pøekvapením, jak
èasto se v posledních letech tyto vhodné meteorologické
situace vytváøejí a témìø pravidelnì jsou i našimi stanicemi úspìšnì využívány. Jak meteorologická situace
vypadá ze stacionárních družic napø. METEOSAT, ukazuje obrázek šíøený v pùlhodinových intervalech na
Internetu napø. z èeského hydrometeorologického
ústavu. Obr 1 a 2. Bílá barva signalizuje nízkou teplotu
ostøe ohranièených oblakù dosahujících výšky i 15 km.
Jsou-li mraky daleko, není tøeba nastavovat žádnou elevaci, ale jsou pøípady, že nìjaký ten jeden, èi dva stupnì
jsou potøeba. Záleží také na velikosti a kvalitì paraboly.
Èím vìtší a pøesnìjší anténa, tím vìtší peèlivost je
zapotøebí. Ukázalo se, že není bezpodmíneènì nutné být
na nìjakém vysokém kopci, i když je tu pøedpoklad spojení, protože prostì vidíme za ten obzor dál. (OK1VAM spojení Klínovec - Švédsko). Vìtšina stanic realizuje
úspìšné spojení i z níže položených míst. QTH - napø.
i z balkónu panelových domù s anténami o prùmìru 50
až 150 cm jak støedovými, tak i ofsetovými. Výkony jsou
používány v øádu desítek mW až desítek Wattù. Zde
naplno platí slogan, že „Výkonu není nikdy dost“. O tom
se nakonec každý pøesvìdèí po nìkolika spojeních. Ne,
že by to snad s menším výkonem nešlo, ale døina s tím je
vìtší a výsledek slabší. V závìru se ale na výkon stejnì
žádný moc neptá…
Nejlépe se pøes RS dìlají spojení telegraficky. SSB to
nejde vždy dobøe, nìkdy je signál zcela nesrozumitelný,
jindy naproti tomu je tak dobrý, že je to slovo
k nerozeznání od èistého tropo signálu. Jsou-li silné
signály, jde to i FM tak dobøe, že se práce podobá
provozu na pøevadìèi (jen prý neodpípává).
Zajímavé experimenty bylo možné provádìt pøi RS
v nedìli 11.6.2000. Na obr. 3. a 4. je patrná situace,
která se vytvoøila ve støední Evropì bìhem dne a pak
naveèer zpùsobila velké škody na Chomutovsku. Obr. 5.
Patrná jsou dvì centra západnì od našeho území a jedno
nad severozápadem Nìmecka. Od nìho bylo chvílemi
možné poslouchat maják LX1DU na 10368,050MHz.
Bylo to ode mne pøíliš daleko, a tak byla produktivnìjší
zmínìná dvì centra položená blíž. Situaci ukazuje obr.
è. 4. Severnìjší centrum bylo produktivnìjší. Dobrý SSB
signál byl v pøípadì a. na obr. 6., naproti tomu situace
b. s OE3LI/3 byl úhel ostøejší a SSB signál neèitelný.

Obr. 5 - Situace ze dne 11. 6 . 2000. Odrazové místo je nad
severozápadem Nìmecka

Obr. 6 - Situace z obr. 5 o 3 hodiny pozdìji, patrná jsou 2 odrazná
místa v kroužku

Obr. 7 - Situace z obr. 5 a 6 po dalších 4 hodinách (katastrofické
následky na Chomutovsku

Raining Scatter ale funguje i pøi místním dešti, jak
tomu bylo v 2. subregionálním závodì 1999, kdy
slyšitelnost na 24 GHz s OK1UFL/P byla dobrá
rozptylem o déš•, který byl asi 15 km daleko. Velkým
štìstím je, vyskytne-li se RS bìhem závodu (a to bylo za
poslední rok témìø vždy). Je-li na to operátor pøipraven
a náhoda pøeje, je to vždy nìkolik dlouhých spojení
navíc, které by jinak tropo ani neudìlal. Být „dobøe“
pøipraven, aby se RS využil co nejlépe, ale znamená víc
než jen prohlížet pásmo. Nezbytná pomoc paketu
(i internetu) a sledování pásma na nìkolika zaøízeních
souèasnì již není práce jen pro jednoho èlovìka.
Odmìnou pro sehraný kolektiv je pak dobrý výsledek
a špièkové umístìní. Velmi úspìšnì si v tomto smìru
vede nìkolik našich stanic: OK1KEI, OK1JKT, OL2R,
OK1VAM, OK1KIM a pøíkladnì OK1DIG.
Naskýtá se otázka, proè už se na to nepøišlo døíve,
proè to funguje až nyní, jestli je to pøechodný jev, èi
bude-li to stále.
Odpovìï na to není obtížná. Existovalo to. Pøi každém
vhodném dešti se RS jistì vytváøel, ale jak jsme ho
mohli monitorovat, když jsme se tomu v závodì vìnovali
jen pár minut potøebných pro domluvené spojení, navíc
s nepatrnými výkony a jistì nevalnými citlivostmi našich
zaøízení? Mnohdy jsme na to snad i narazili, ale neumìli
jsme to pojmenovat. Traduje se spojení mezi OK1KTL/P
a OKUFL/P (Lesenská pláò a Benecko), kdy spojení se
stále nedaøilo a navíc veèer vydatnì pršelo. Po nìkolikahodinovém vyèkávání na zlepšení poèasí, které se stále
nedostavovalo probìhl pokus, který byl úspìšný. Ve
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smìru na Benecko byla na Lesenské pláni linka velmi
vysokého napìtí a OK1VAM se domníval, že typický
charakter RS signálu je zpùsoben koronou, která se asi
v dešti kolem linky VVN vytvoøila. Sám jsem takto
poslouchal OK1KIR pøes RS v dobì, když už disponovali
vìtšími výkony. Bylo o tom i referováno v èasopise
DUBUS, ale u nás to dostalo masový charakter až
v posledních nìkolika letech.
Otázkou takéje, bude-li to fungovat stále, nebo zda se
nejedná o pøechodné období (jako ostatnì vše kolem nás).
A co v jiných roèních obdobích, kdy se ty nejlepší situace
nevytváøejí? Tøeba bude aktivita slabší, ale není tøeba jak se
øíká „vìšet hlavu“. Deš•ové mraky se budou tvoøit stále
a v zimì funguje odraz i od padajícího snìhu (Snow
Scatter).
Experiment z nedìle 11. 6. 2000 byl pouèný. Byl jsem
na obvyklém místì na Zadním Žalém, kam lze vyjet autem
a v nesnesitelném horku jsem v nìkolikaminutových intervalech dìlal bez jakékoli domluvy na 3 cm jedno spojení
za druhým. Nebyla zrovna krátká, jedno bylo i pøes 600 km
(a celkový prùmìr 322km/QSO). Nebyl spìch, a tak jsme
si i popovídali a vzájemnì popsali zaøízení. Že jsem mìl
v tu chvíli ze všech nejmenší výkon a asi i nejstarší zaøízení
mnì ani nevadilo. Že se udìlalo za 2 hodiny asi tolik jako
pøi tropo podzimních podmínkách za posledních deset let
je ale na zamyšlení. Zcela náhodou šel kolem jako turista
starý HAM znalý pomìrù pøi práci na mikrovlnách. Chvíli
celé dìní pozoroval, nahlédl do deníku a situaci zhodnotil
slovy: „Vidím, že už i ty tøi centimetry jsou pro blbce“.
Neodporoval jsem mu.
Pavel Šír, OK1AIY

Zprávièky II
Soutìž o diplom radioklubu
Tišnov
Soutìž se poøádá pøi pøíležitosti 45. výroèí založení
radioklubu OK2KEA Tišnov a probìhne v období od
1.6.2000 do 31.12.2000. Pro získání diplomu je
podmínkou spojení s klubovou stanicí OK2KEA
a alespoò se tøemi libovolnými stanicemi èlenù
radioklubu Tišnov, dle níže uvedeného seznamu.
S každou stanicí je možno navázat jen jedno platné
spojení na kterémkoliv pásmu (KV nebo VKV), bez
ohledu na druh provozu. Spojení pøes pøevadìèe
neplatí. Diplom je vydáván jen pro OK a OM radioamatéry a posluchaèe. Poplatek za diplom vèetnì
poštovného èiní 25 Kè pro OK a 40 Kè pro OM
(vyšší poštovné do zahranièí). Možno uhradit v poštovních známkách. Stanice, které splnily podmínky
a požádaly o vydání diplomu, budou zaøazeny po
uzávìrce do slosování. Jedna vylosovaná stanice
obdrží hodnotnou vìcnou cenu. Žádosti s výpisem
z deníku a podepsaným èestným prohlášením je
nutno zaslat nejpozdìji do 15.1.2001 na adresu:
OK2BEH, Zdenìk Životský, Døínová 1645, 666 01
Tišnov.
Seznam stanic: OK2KEA, OK2VH, OK2TR,
OK2BEH, OK2BGW, OK2BHD, OK2BSD, OK2BMD,
OK2BPG, OK2BSY, OK2CVT, OK2IJZ, OK2JEU,
OK2JEV, OK2MRJ, OK2PKE, OK2PMB, OK2PST,
OK2PVV, OK2VTI, OK2VTZ, OK2XAC.

Dlouhé vlny
V létì, zvláštì v bouøkovém období, nelze na pásmu 136 kHz oèekávat pøekonávání rekordù. O to
více je toto období vhodné, zdá se, pro realizaci nových myšlenek. Bìhem posledních pár týdnù
se objevily hned dvì. Obì mají nìco spoleèného s Visual-CW.
Uskuteènila se další expedice na opuštìný vysílaè
Decca, tentokrát poblíž Loch Neagh v severním Irsku.
Operátorùm GI3PDN a MI0AYZ se podaøilo nìkolik
spojení v pásmu 73 kHz, na pásmu 136 kHz se žádná
zajímavìjší spojení nepodaøila pro velmi silné rušení.
Marco IK1ODO provozoval na 137,792 kHz DFCW
maják se šiftem 1,03 Hz. ERP 10 mW staèilo pro poslechové reporty z G, ON a DL a posloužil také pro
srovnávací testy rùzných spektrografù.
S velkým oèekáváním se uskuteènila expedice do
HB0, protože je to pro všechny dlouhovlòáky nová
zemì. Expedice mìla jenom omezený výkon (100 W)
a velké problémy se zemnicím systémem, a tak se
operátorùm (DL1SAN) podaøilo uskuteènit na pásmu
136 kHz jen pár spojení, pøevážnì s DL stanicemi. Byl
jsem mezi stanicemi, které slyšeli, bohužel jejich
signál u nás slyšet nebyl. První spojení OK/HB0
zùstává zatím neuskuteènìno.
4.5.2000 rozhodl povolovací orgán Velké Británie
prodloužit povolení pro pásmo 73 kHz. Povolení platí
pro stávající držitele Notice of Variation. Na pásmu se
tedy bude vysílat pøinejmenším ještì jeden rok, do
30. èervna 2001. Pásmo je 71.6 - 74.4 kHz a je povolen maximální vyzáøený výkon 1 W, tedy stejné podmínky jako na 136 kHz.
Francie je již on-air. Marc F5MAF uskuteènil
5.5.2000 první pokusné vysílání s výkonem 30 W
(JN03PP). Ve Francii je pásmo 136 kHz povoleno od
ledna 2000. Krátkovlnní radioamatéøi z F, FG, FY, FM
a FP mohou vysílat na pásmu za obvyklých podmínek.
Budeme jednou dìlat DXy na dlouhých vlnách tøeba na
Martinique nebo Guadloupe?
Ali DF2BC pracoval na pásmu 136 kHz pod znaèkou DQ0KBM z ostrova Borkum.
Geri DK8KW poskytl info, podle níž nìmecká
radioamatérská organizace žádá o uvolnìní kmitoètu
500 kHz (respektive pásma pod ním) pro radioamatérskou službu.
Jako alternativa k pokusùm o pøeklenutí Atlantiku se
16. a 17. èervna uskuteènily pokusy o pøekonání
Tichého oceánu. Oceán se pokušelo pøekonat asi osm

radioamatérù z VK a ZL, a to na pásmu 182 kHz.
Pokusy nebyly úspìšné.
Zdá se, že brzy bude na 136 kHz další zemì,
Portugalsko. Brian CT1DRP (IN51QD) má již
pøipravenou a vyladìnou anténu a zatím èeká na povolení pro vysílání na pásmu. Vzhledem k jeho poloze
mùže sehrát aktivní úlohu pøi podzimních pokusech
o pøeklenutí Atlantiku. Pro nás je jeho poloha ovšem
také zajímavá. Pokud by se nìkterému moravskému
radioamatérovi podaøilo mít s ním QSO, byl by to
vzdálenostní rekord (>2194 km). Rekord by pøekonal
o cca 20 km také Rišo OM2TW. Pøinejmenším do
doby, než se podaøí spojení mezi Portugalskem
a Švédskem, nebo dokonce Finskem.
S novou myšlenkou ve zpracovávání Visual-CW
signálu pøišel Bill VE2IQ. Myšlenka spoèívá v tom, že
se nechá nahraný signál pomalé Visual-CW èasovì
zkomprimovat a pøehrát zpìt normální rychlostí rychlostí, jakou se obvykle CW pøijímá. Autor této
myšlenky se domnívá, že ucho zkušeného operátora je
pøece jen lepší nástroj než spektrograf. Software se
jmenuje Crunch (verze 2.4) a mùžete jej pro své
pokusy získat z http://www.ietc.ca/home/bill/bbs.htm.
Objevil se také nový druh provozu, kterému se zatím
øíká Slow-HELL. Je to pomalá verze známého provozu
SMT Hell. V této dlouhovlnné modifikaci je však šíøka
pásma („výška“ písmen) pouze 5 až 20 Hz. Vysílání je
také pomalejší, vyslání obrazu jednoho písmene trvá
øádovì nìkolik desítek vteøin. Jeden z prùkopníkù tohoto druhu provozu, G4JNT, používá obvod pøímé kmitoètové syntézy AD9850, který øídí programem bìžícím
na PC. Pøi použití 5 MHz hodinového oscilátoru
generuje kmitoèty pøímo v pásmu 136 kHz s rozlišením
0,0011 Hz. Vzhledem k tomu, že vysílání tónù je
sekvenèní, není ani potøeba lineární zesilovaè a lze
použít oblíbenou konstrukci dle G3YXM. Tento druh
provozu se uskuteèòuje v segmentu Visual-CW, tedy
mezi 137,6 a 137,8 kHz.
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

Aleš OK2MRJ.
Markus DF6NM vysílající výzvu v pásmu 136 kHz druhem provozu Slow-HELL.
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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.“
Dokonèení z pøedchozího èísla

Pokraèujme k družicím Fuji
a Radio Sputnik

Dopplerùv jev, je vztah mezi vaším
uplink a dowlink kmitoètem pøímá
úmìra. Napø., jestliže vysíláte na 21.265
MHz, mùžete signál retranslovaný družicí
oèekávat na 29.465 MHz. Obecnì platí,
že CW operátoøi obsazují dolní polovinu
pásma transpondéru, zatímco SSB
amatéøi používají polovinu horní.
Pøedpokládejme, že se vám nedaøí
svùj vlastní signál z družice na samostatném pøijímaèi zaslechnout. Nejlepší je
stanovit úvahou, kde by se signál mìl
objevit a podle toho pøijímaè nastavit.
Vyšlete nìkolik krátkých CQ („CQ RS-13,
CQ RS-13 ...“), po každém zavolání dùkladnì prolaïte kmitoèty kolem
odhadovaného kmitoètu. Stanice odpovídající na vaši výzvu bude uvažovat
podobnì pøi rozhodování, kde asi
posloucháte.
RS-15 pracuje stejným zpùsobem, ale
poslouchá pouze na 2m a vysílá na 10m.
Bohužel má RS-15 poškozený systém
napájení. V dùsledku toho je její signál
èasto velmi slabý.
Fuji OSCARy 20 a 29 jsou také
družice s lineárními transpondéry, jejichž
funkce je v mnohém podobná RS-13
a RS-15. Hlavní rozdíl je v tom, že
poslouchají na 2m a vysílají na 70cm.
(Také používají invertující transpondéry.)
Není pøíliš amatérù, kteøí vlastní pøijímaèe pro 70cm CW a SSB, takže na
tìchto družicích není pøíliš aktivity.
Bìhem víkendových obletù byste pøesto
mìli zaslechnout nìkolik spojení.

Družice RS - Radio Sputnik - byly
postaveny a vypuštìny v bývalým
Sovìtském Svazu. Na obìžné dráze je
jich øada. V dobì psaní tohoto èlánku
jsou ale v provozu pouze RS-13 a RS-15.
RS-13 je z tìchto dvou mnohem populárnìjší. Je to vlastnì modul
transpondéru, vezoucí se na mnohem
vìtším navigaèním satelitu. RS-13 má
transpondér pro mód K, což znamená, že
signály pøijímá v pásmu 15m a vysílá
v pásmu 10m. Družice také funguje
v módu A (pøijímá na 2m a vysílá na
10m). Pøi provozu pøes RS-13 nepotøebujete vìdìt, kde se pøesnì družice na
obloze nalézá. Konec koncù, asi nebudete používat antény s úzkým vyzaøovacím diagramem, ledaže byste zkoušeli
uplink na 2m pomocí Yagi antény.
Hlavnì potøebujete vìdìt, kdy bude
družice na dohled. Signály na 15m
a 10m podléhají samozøejmì ohybu
v ionosféøe, takže se vyplatí poslouchat
pøed i po pøedpovìzené periodì družice
nad obzorem.
Jakmile máte urèeno, kdy se má
družice ve vašem místì objevit,
poslouchejte její CW telemetrický maják.
Tento signál vysílá družice neustále
a pøenáší informace o stavu satelitního
systému, napø. napìtí baterií, proudy
solárních panelù, teploty apod. Mìli
byste jej slyšet právì v okamžicích, kdy
družice stoupá nad horizont. Jakmile
slyšíte maják, zaènìte prolaïovat pásmo
Požadavky na stanici pro družice
downlinku.
RS a Fuji
Bìhem aktivního dne byste mìli
zachytit nìkolik signálù (záznam Pro práci na RS-13 budete potøebovat
skuteèných signálù RS-13 si mùžete minimálnì vícepásmový krátkovlnný
poslechnout na mé stránce na SSB nebo CW transceiver. Nepotøebujete
http://home.att.net/~wb8imy/home.htm). žádný PA - 100 W je víc než dostateèný
Zní jako normální SSB a CW amatérská výkon pro uplink. Ve skuteènosti to mùže
spojení. Nic neobvyklého na nich není - být dokonce v mnoha pøípadech pøíliš.
kromì toho, že signály se zvolna
posouvají kmitoètovì dolù. To je
úèinek Dopplerova jevu. Není to tak zlé
na 10m downlinku, ale mùže to být
problém na 70cm, protože velikost
posuvu je úmìrná vysílanému kmitoètu
- vyšší kmitoèet, vìtší posuv.
Nyní nalaïte svùj vysílaè do pásma
satelitního uplinku (na 15m nebo 2m).
RS-13
nepoužívá
invertující
transpondéry. Pokud tedy vysíláte na
dolním konci pásma uplinku, oèekáve- Obr. 1 - Anténní soustava pro práci na portablu pøes
jte svùj signál také na dolním okraji OSCAR 10. Soustavu tvoøí dvì Yagi antény pro 2m
downlinku. Nebereme-li v úvahu a 70cm a rotátor pro azimut/elevaci.
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Vyzkoušené pravidlo je, že váš signál na
výstupu by nemìl být nikdy silnìjší než
maják družicové telemetrie.
Pro vysílání a pøíjem RS-13 je
dostaèující drátový dipól pro 15 metrù.
(Jistì, budete poslouchat na 10m, ale
dipól pro 15m by mìl pøimìøenì fungovat i jako pøijímací anténa 10m.)
Ideální stav je mít samostatná rádia
i antény pro 15m a 10m, takže mùžete na
10m poslouchat, zatímco na 15m
vysíláte. Schopnost slyšet sám sebe na
downlinku je ohromná výhoda pro práci
na jakémkoli satelitu. Umožòuje to plnì
duplexní provoz, jelikož slyšíte
Dopplerùv posuv vlastního signálu, máte
možnost okamžitì dotáhnout vlastní
vysílací kmitoèet (spíše než lovit spojení
pomocí náhodného poloduplexu, jak
jsem popsal výše).
Pro práci na RS-13 a RS-15 v módu A
budete potøebovat 2m „multimode“
transceiver, který umí SSB nebo CW.
Nezapomeòte, že mód A na RS-13 a RS15 poslouchá signály na 2m a vysílá je
na 10m. To znamená, že budete stále
potøebovat SSB pøijímaè pro 10m. Rádio
peèlivì vybírejte. Øada moderních HF
transceiverù obsahuje i 2m, pøípadnì
i 70cm. Problém je ale v tom, že nìkterá
z tìchto zaøízení neumožòují tzv. crossband split mezi VHF a HF. To znamená,
že nedovolují vysílat na 2m a poslouchat
na 10m. Pøinejmenším to nedovolí
souèasnì.
Všesmìrové antény pro 2m postaèí
pro vysílání do RS-13 a RS-15. Smìrovka
2m by ovšem byla lepší, pak si ale pøipla•te na anténní rotátor, který bude anténou pohybovat v azimutu i elevaci.
Pro Fuji OSCARy je podle mého
názoru schopnost souèasného vysílání
a poslechu nutností. Dopplerùv jev se na
70cm výstupu silnì uplatòuje. Potøebujete slyšet svùj signál nepøetržitì pøi jemném dolaïování svého 2m uplinku, tak,
aby váš hlas nebo CW tón neklouzal
frekvenènì prudce dolù. Abyste toho
dosáhli, budete potøebovat samostatné
2m a 70cm transceivery nebo dvoupásmový transceiver, který je speciálnì
urèen pro satelitní provoz. Kenwood,
ICOM i Yaesu taková zaøízení ve svých
typových øadách mají. Tato zázraèná
zaøízení udìlají ze satelitního provozu
hraèku, avšak jejich cenovky vás asi
omráèí (kolem 1600$). Jsou vybaveny
pro plný crossband duplex, což znamená, že mùžete vysílat na 2 metrech
a souèasnì poslouchat na 70 cm. Jsou
dokonce schopné pracovat s invertujícími transpondéry automaticky. Takže,
posunete-li pøijímací kmitoèet níže,
vysílací VFO se automaticky pøeladí
výše (a naopak)!
Aèkoli smìrové antény a rotátory pro
azimut / elevaci nejsou pøísnì vzato pro

práci na družicích Fuji nezbytné (dìlal
jsem je na obou pásmech s všesmìrovými anténami), ohromnì zlepší kvalitu
vašeho signálu. Pokud se rozhodnete jít
cestou všesmìrových antén, bude tøeba
pøidat k anténì 70 cm pøedzesilovaè pro
zesílení signálu downlinku.

Vydejme se na vysokou dráhu
s OSCARem 10
Omezení družic na nízkých obìžných
drahách (LEO), zvláštì jejich krátké periody, kdy jsou použitelné, pøekonává tøída
družic, nazvaná „Phase 3.“ Název
pochází od rùzných fází ve vývoji
amatérských družic. Nejrannìjší družice,
bìhem Fáze 1, obsahovaly maják a telemetrický vysílaè, ale nikoli transpondér.
Tyto první družice byly všechny na
kruhových drahách nízko nad Zemí stejnì jako družice Fáze 2, které už
ovšem nesly transpondéry.
Družice Fáze 3 nejsou na nízkých
obìžných drahách, jejich dráhy opisují
elipsu. Mihnou se pár set km nad zemským povrchem na jednom konci elipsy
(perigeum) a vzdalují se až 30.000 km na
druhém konci (apogeum). Zákony
obìžných tìles urèují, že družice stráví
mnohem víc èasu poblíž apogea než
perigea. Takže družice Phase 3 pobývají
vìtšinu èasu ve velkých výškách. Z typického místa na severní polokouli je
konkrétní družice Phase 3 dosažitelná
více než 10 hodin dennì. To je
pozoruhodné zlepšení oproti satelitùm
LEO! A protože je družice Phase 3 mnohem výše, je také viditelná z mnohem
vìtší èásti Zemì. Výsledkem je ohromné
vylepšení komunikaèní schopnosti
družice.
Má to ovšem háèek. Velká vzdálenost
k družici Phase 3 znamená, že k jejímu
dosažení je potøebný vyšší vysílaný
výkon a z družice je zase pøijímán
pozemní stanicí slabší signál. (Tento
problém je ponìkud zmírnìn použitím
ziskových antén na družici.) Úrovnì
signálù jsou takové, že jsou obvykle
zapotøebí pozemní antény se znaèným
ziskem (10 dBi nebo více).
V dobì psaní tohoto èlánku je jedinou
družicí Phase 3 na obìžné dráze OSCAR
10. Je dostupná jen obèas; její poèítaè
byl poškozen soustøedìnou radiací
a satelit je neovladatelný. OSCAR 10 èas
od èasu funguje, když je dostateènì
ozáøen Sluncem. Ale když OSCAR 10
pracuje, je to výborná družice pro DX!
V apogeu vidí OSCAR 10 polovinu
zemìkoule. To znamená, že si mùžete
nìkolik hodin vychutnávat transatlantické i transpacifické spojení.
Takové úžasné možnosti se odráží
v cenì stanièního vybavení. Nejenže
budete potøebovat rotátor azimut/elevace, budete také potøebovat dvoupás-

Radioamatér 4/2000

Provoz
mový VHF/UHF transceiver SSB vhodný
pro satelitní provoz, 150 W PA a pøijímací pøedzesilovaè. Pokud koupíte
zbrusu nové zaøízení, mohou výdaje na
stanici pro OSCAR 10 dosáhnout 3000$.
Obezøetný nákup na bleším trhu a na
Internetu mùže náklady snížit na 1500$.

Phase 3D - SuperSat
Na konci minulého roku se k amatérské
satelitní veøejnosti dostala dobrá zpráva,
že Phase 3D, nejvìtší, nejnákladnìjší
amatérská družice kdy vytvoøená, je
v koneèné fázi pøed vypuštìním. Pùjde-li
vše podle plánu, Phase 3D bude
vypuštìna v blízké budoucnosti.
Stejnì jako OSCAR 10 je i Phase 3D
navržena pro putování na vysoké, protáhlé obìžné dráze, která poskytne znaèné
DX pokrytí. Phase 3D bude obrovská
(mìøeno amatérskými družicovými standardy) komunikaèní platforma nabízející
transpondéry - analogové i digitální - od
krátkých vln po mikrovlny! Výstup
samotného 2m vysílaèe bude asi 200 W.
Srovnejte to s 50 W výstupem OSCARu
10 na 2 metrech. A to není všechno.
Anténa 2m na OSCARu 10 nabízela efektivní vyzáøený výkon (ERP) 180 W.
Špièkové 2 m antény na palubì Phase 3D
jsou schopné vyždímat až 2500 W (ERP)!
Co to znamená pro vás? To znamená,
že nebudou tøeba rozmìrné mnohaprvkové smìrové antény, které jsme
zvyklí vídat u vìtšiny stanic pro OSCAR
10. V závislosti na citlivosti vašeho pøijímaèe možná nebude tøeba ani pøedzesilovaè pøímo u antény.
Phase 3D pøinese znaèný prùlom na
všech svých transpondérech, drahé stanice pro práci pøes družice na vysokých
drahách se stanou vìcí minulosti. To
obzvláš• vynikne, jestliže využijete výhod
Phase 3D na mikrovlnách.
Jako vìtšina „oscarmanù“ nedoèkavì
oèekávám zprávy o vypuštìní Phase 3D.
Až se tato družice objeví na obìžné dráze,
zaène nám nová éra.

PACSAT
Jestliže se vìnujete paketu, pak si
zamilujete PACSATy! Armádu momentálnì aktivních PACSATù zahrnuje nìkolik družic: AMSAT-OSCAR 16, UoSATOSCAR 22, KITSAT-OSCAR 25, FujiOSCAR 29, TIMSAT-OSCAR 31
a UoSAT-OSCAR 36.
Vìtšina PACSATù funguje jako
doèasná poštovní schránka (mailbox)
v kosmu. Pøesunete zprávu nebo soubor
do PACSATu a tam zùstane uložena (dny
nebo týdny) dokud si ji nìkdo jiný možná na druhé stranì svìta - nestáhne
k sobì. Na øadì PACSATù jsou na palubì
také digitální kamery. Ty snímají úchvatné obrázky Zemì, ukládají je do souborù,
které si mùžete stáhnout a prohlížet.
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Obr. 2 - Pro práci na RS-13 nebo RS-15 pomocí uplinku na 2m, budete potøebovat multimode transceiver 2m, pøijímaè pro 10m a antény pro 2 a 10 metrù.

Který PACSAT je nejlepší?

Vysílání dat

PACSATy mùžeme rozdìlit na dva druhy:
družice s 1200 a 9600 Baudy. OSCAR 16
je v souèasnosti jediný 1200 Bd PACSAT
k dispozici pro ukládání zpráv a pro
jejich pøeposílání - forwarding (OSCAR
19 bude možná zase brzy online).
Vysíláte do AO-16 na 2m FM a pøijímáte
jeho PSK (phase-shift keying = klíèování
fázovým posuvem) signál na 435 MHz
SSB. OSCARy 22, 25, 29, 31 a 36 jsou
PACSATy 9600 Bd. Vysíláte do nich
pakety na 2 m FM a pøijímáte na 435
MHz FM.
Takže, který PACSAT je pro
zaèáteèníky nejlepší? Na tuto otázku není
snadná odpovìï Mùžete použít libovolný
2m FM transceiver a posílat data do
1200 Bd PACSATu, ale dostat se k pøíjmu 435 MHz SSB by asi pustilo žilou
vašemu bankovnímu úètu (aèkoli lze pøijímat signál i na krátkovlnném zaøízení
s konvertorem). Navíc potøebujete
speciální PSK TNC (terminal node controller). Tyhle malé krabièky nejsou
bìžné, dají se poøídit za 250$.
Takže asi pro zaèátek je nejlepší PACSAT 9600 Bd? Ne tak zhurta. Je sice
pravda, že není tøeba speciální TNC.
Jakýkoli dostupný TNC 9600 Bd vyhoví.
Potíž je v tom, že ne všechny FM transceivery jsou použitelné pro paket 9600
Bd. Potøebujete zaøízení (nebo
jednoduchý dvoupásmový pøijímaè),
schopné zvládnout signál 9600 Bd. A ne
všechny 70cm FM transceivery umí
poslouchat na 435 MHz. Jako vždy,
nakupujte opatrnì.

Navzdory ohromnému množství dat, která
lze bìhem prùletu družice pøenést, existuje mezi pozemními stanicemi znaèná
konkurence - jde o to, která data by mìla
vlastnì družice pøijímat nebo vysílat!
Bìžnì má družice dva nebo tøi tucty stanic v patách a každá má svùj specifický
požadavek. Pøipadá-li vám to jako recept
na zmatek, máte úplnou pravdu.
PACSAT se snaží vnést do anarchie
øád vytvoøením dvou front (øad èekajících) - jedné pro smìr dat k satelitu
(uploading) a druhé pro downloading.
Fronta smìrem nahoru mùže uspokojit
2 stanice a fronta pro download mùže
obsluhovat až 20 stanic. Jakmile družice
pøijme pozemní stanici do fronty pro
downloading, posunuje se tato ve frontì
dopøedu, dokud se nedostane na její
èelo, naèež družice za nìkolik sekund její
požadavek vyøídí.
Napøíklad øeknìme, že mì, WB8IMY,
pøijal OSCAR 16 do fronty pro download.
Chci stáhnout z družice konkrétní soubor, ale musím na svou pøíležitost
poèkat. OSCAR 16 mi dá vìdìt kde stojím zasláním „vyrozumìní“, které uvidím
na monitoru. Mùže vypadat tøeba takto:
WB8ISZ AA3YL KD3GLS WB8IMY
WB8ISZ je na zaèátku øady. Družice mu
pošle porci dat a pak jej pøesune na
konec.
AA3YL KD3GLS WB8IMY WB8ISZ
Teï jsou pøede mnou jen dvì stanice.
Když se dostanu na zaèátek øady, dostane
se mi od družice pøíslušného dílu
„pozornosti“.

Mùže se stát, že nestaèíte stáhnout
celý soubor naráz. Jestliže družice zmizí
za obzorem døív, než pøijmete kompletní
soubor, není tøeba se tím trápit. Váš
PACSAT software si „pamatuje“, kterou
èást souboru ještì potøebuje. Až se
družice znovu objeví, mùže váš program
požádat o zaplnìní tìchto „dìr.“
A zatímco tohle všechno probíhá, pøijímáte data, která si vyžádaly jiné stanice!
Je to tak. Nejen, že dostanete požadovaný soubor, ale pøijmete velký objem
dat, která požadovali jiní amatéøi. Mùžete
pøijmout øadu zpráv a souborù, aniž
byste vyslali jediný Watt výkonu. Všecko
to musíte poslouchat. Proto se tomu øíká
„rozhlasový“ (broadcast) protokol.
(Jedinou výjimkou této metody je FujiOSCAR 29. Ten funguje spíše jako klasická paketová BBS.)

Stanièní software
Na svém PC musíte provozovat specializovaný software, pokud chcete uspìt
s broadcast protokolem PACSAT.
Jestliže používáte pouze DOS, potøebujete softwarový balík zvaný PB/PG. PB je
program pro stahování dat z družice. PG
se použije jen když potøebujete provést
upload.
Jestliže používáte Microsoft Windows,
použijete WISP, což je verze PB/PG pro
Windows, která obsahuje i takové
vymoženosti, jako výpoèet dráhy družic,
ovládání anténního rotátoru a další. Oba
programy má k dispozici AMSAT. A když
už budete AMSAT kontaktovat, vyzvednìte si tam kopii Digital Satellite Guide
(Prùvodce digitální družice). Ten probírá
provoz PACSAT daleko podrobnìji než
jsme mohli probrat zde.

Jen zaèít
Tento èlánek taje družicového provozu
pouze poodhrnul. Je toho mnohem víc,
co se dá nauèit, zkusit a vychutnat.
Radím vám, abyste strávili pár chvil na
stránce
AMSATu
na
http://www.amsat.org. Tam nasbíráte
bohatství informací (pokud jste schopni
èíst anglicky - pozn. red.). Když už mluvím o „sbírání“, stáhnìte si kopii ARRL
Satellite Handbook (možno zakoupit na
Internetu na http://www.arrl.org/catalog/). V tìchto dvou zdrojích patrnì
najdete všechny satelitní vìdomosti,
které kdy budete potøebovat.
Tak zatím ... na shledanou na obìžné
dráze!
Steve Ford, WB8IMY
Pùvodní pramen: QST 4/2000
Pøeložil: Václav Kohn, OK1VRF

Obr. 3 - Toto je typické uspoøádání satelitní stanice pro paket 9600 Baud. Jak 2m, tak 70cm rádio musí
být schopno zpracovávat datové signály 9600 Baud.
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Jednoduchá dvouprvková YAGI anténa pro
pásma 18 a 24 MHz
Není nutné vyrábìt komplikované systémy, aby bylo možné pracovat se smìrovkou na dvou pásmech. S trochou šikovnosti to jde - díky NEC - i bez trapù a pøes to i s jedním koaxiálním kabelem!
Dipól s reflektorem nepotøebuje oproti klasické
tøíprvkové anténì s trapy (jako je napø. A3WS od fy.
Cushcraft) žádné pøídavné souèástky. Díky nízké váze
a malému odporu vzduchu mùže být anténa namontována do vìtší výšky. Tím docílené lepší vyzaøování pøi
nižších úhlech kompenzuje zisk 2 dB pøídavného direktoru. Navíc výška antény snižuje nežádoucí vyzaøování
do obydlí. Oproti dipólu dochází k potlaèení vyzaøování
nejen nahoru, ale i dolù. Pro dvì pásma jsou vhodné
nezávislé záøièe a reflektory. Vybuzení záøièe v pásmu 24
MHz je parazitní od koaxiálním kabelem napájeného
záøièe v pásmu 18 MHz. Pro výpoèet dané antény byl
s výhodou použit program EZNEC [5].

Koncepce antény „OPEN-SLEEVE“
Pro napájení dvoupásmové antény lze s výhodou využít
princip „OPEN-SLEEVE“. V padesátých letech vyvinuli
Amerièané John Bolljahn a Henry Jasik UKV antény pro
komunikaci z letadel. Antény umístìné na bocích letadel
musely být širokopásmové, s nemìnnou impedancí,
málo citlivé na statickou elektøinu a zároveò musely mít
malou plochu, aby nekladly odpor vzduchu. Øešení
vycházelo ze ètvrtvlnného záøièe, který jako monopól byl
napájen pøes hliníkový trup letadla. Pro docílení
širokopásmovosti byl záøiè umístìn v blízkosti jiných
tyèí rùzné délky, spojených s trupem letadla. Pomocí
tohoto principu bylo možné dosáhnout v pásmu 200 400 MHz PSV pod 1:1,8 [1]. Autoøi nazvali tento jev
jako „OPEN SLEEVE“.
I když by antény této koncepce mohly hrát
v amatérském vysílání velkou roli, jsou popisy tìchto
antén omezeny pouze na [2], [3], [4]. Teoretické
vyjádøení vstupního odporu a vyzaøování „OPENSLEEVE“ monopólu je v [2]. Na základì tohoto lze
vyjádøit, že parazitnì vybuzený záøiè vytváøí rezonanèní
obvod, kapacitnì navázaný na galvanicky napájené
prvky.

Využití u dipólu
Roger Cox, WB0DGF, popsal v [2] modelování „Opensleeve“ antén pomocí poèítaèových programù jako jsou
NEC nebo mini-NEC. Já jsem simuloval tento záøiè pro
pásma 18 a 24 MHz pomocí programu EZNEC od W7EL
[5] jako kombinaci dipólù (Obr.2). Výsledkem mé práce
byl obraz lambda/2 prvkù pro 18 a 24 MHz z hliníku,
které zbyly z pùvodních Yagi antén. Pro pásmo 18 MHz
vyšel dipól napájený koaxiálním kabelem 50 Ω
uprostøed, zatímco 24 MHz záøiè byl umístìn ve
vzdálenosti 15 cm a nebyl s 18 MHz záøièem galvanicky
spojen.
Pro symetrizaci byla použita cívka z kabelu RG213 cca. 6 - 7 závitù na prùmìru 15 cm pøímo u dipólu.
Takto navinutý balun má stejné parametry jako baluny
navinuté na feritovém materiálu. Dùležitá je také délka
napájeèe. Je známo, že kabely o elektrické délce (elektrická délka = délka kabelu x koeficient zkrácení kabelu
- RG213 má 0,66) lambda/2 transformují impedanci
stejnì. Proto jsem volil délku kabelu tak, že celková
délka vè. symetrizace èinila násobek 1 x lambda pro
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18,135 MHz (10,92 m) nebo 1,5 x lambda pro 24,95
MHz (11,9 m). Díky tomu jsem mohl mìøit vstupní
impedanci antény ve výšce cca. 15 m. Pro tato mìøení
jsem použil analyzátor MFJ-259B [6]. Výsledky mne
pøesvìdèily, že je možné postavit anténu s parazitním
vybuzením prvkù pro pásma 18 a 24 MHz.

Impedance „OPEN-SLEEVE“ záøièe
V tab. 2 jsou pomocí EZNEC vypoèítány impedance
dipólu o délce 8,06 m (2x 4,03 m) u hliníku pro kmitoèty 18,135 MHz a 24,95 MHz. Tyto impedance jsou
v komplexním tvaru. Paralelnì k tomuto záøièi se
nachází druhý prvek o délce 5,7 m (obr. 2). Vzdálenost
obou prvkù o stejném prùmìru 16 mm byla mìnìna.
Impedance byly mìøeny pro tzv. „volný prostor“ ve
výšce 10 m nad zemí, což se zdá být dostateènì
reprezentativní. Obì délky záøièù 8,06 m a 5,7 m
vycházely z optimalizace obou záøièù pro dané kmitoèty
v pásmu 18 respektive 24 MHz a vstupní impedanci
72 Ω, která se pøibližuje impedanci dipólu ve volném
prostoru.
Z tabulky je zøejmé, že vzdálenost parazitnì buzeného
24 MHz dipólu od napájeného dipólu v pásmu 18 MHz,
má maximální vliv na vstupní impedanci v pásmu 24
MHz, naproti tomu minimální vliv na vstupní impedanci
v pásmu 18 MHz.
Jako dobrý kompromis pro dosažení PSV pod 2 na
obou pásmech se jeví vzdálenost obou prvkù okolo 15
cm. Nemá velký smysl se snažit o dosažení rezonance
(j=0). Pokud neodpovídá reálná impedance antény
a napájeèe, objeví se pøi libovolné délce napájeèe jalové
složky na stranì vysílaèe, které lze pomocí anténního
tuneru vykompenzovat. Z výše uvedených dùvodù se
jeví malé nepøizpùsobení záøièe jako nepodstatné.
Délky samostatných pùlvlnných dipólù o prùmìru 16
mm ve volném prostoru jsou 7,94 m (18,135 MHz)
a 5,7 m (24,95 MHz). Délkové rozdíly záøièù pro napájení „Open-sleeve“ jsou tedy minimální!
Na první pohled se podle tab. 2 zdá, že pøi vzdálenosti obou záøièù 30 cm dosáhneme v pásmu 24 MHz reálné impedance okolo 60 Ω pøi minimální zmìnì impedance v pásmu 18 MHz. To ale není tento pøípad. Pro
délku prvku pro kmitoèet 24,95 MHz stoupne reálná
vstupní impedance na 130 Ω!
S délky prvkù z Tab. 1 (8,06 resp. 5,7 m) pøi konstantní vzdálenosti 15 cm jsem pomocí programu
vypoèítal závislost vstupní impedance na prùmìru prvkù
- výsledek je v tab. 3. Napájen byl jako v ostatních pøípadech 18 MHz prvek. I zde se projevuje nejvìtší zmìna
v pásmu 24 MHz.
Pro stavbu dvojitého dipólu 18/24 MHz jsou vhodné
prùmìry prvkù mezi 12 - 16 mm. Lze použít i kombinace
tìchto prùmìrù. Dùležitá je mechanická stabilita. Pro její
zvýšení lze použít distanèních tyèí z izolantu mezi prvky
záøièù.

Obr. 1 - Hotová anténa na stožáru

v obchodech s barevnými kovy. Ve vìtšinì tìchto
obchodù lze koupit duralové trubky o prùmìrech 16, 12
a 10 mm o délce 2m. Každý si vhodné délky jednotlivých prùmìrù spoèítá sám. V mém pøípadì trubky
o prùmìru 10 mm vyènívaly asi 50 cm z trubky
o prùmìru 12 mm a byly použity na doladìní antény.
Jednotlivé trubky byly staženy páskou na hadice. Na
koncích trubek byl vyøezána drážka pro stažení.
Duralové trubky ze supermarketù jsou na vnìjším
povrchu eloxovány. Tuto izolaci o tlouš•ce tisícin
milimetru je nutné i pøes její krásu smirkovým papírem
obrousit a vodivost trubky pøezkoušet Ωmetrem! Vnitøek
trubek eloxován není!
Použité ráhno o prùmìru 36 mm je pøedimenzováno.
18 MHz záøiè musí být rozdìlen a izolovanì upevnìn
v místì napájení. Všechny ostatní prvky mohou být
pøipevnìny k ráhnu vodivì. Byly použity køížové spojky.
Další možné typy mechanického spojení jednotlivých
prvkù je popsáno v publikacích o anténách.

Obr. 2 - Princip Open-Sleeve, SP - bod napájení záøièe

Pro symetrizaci byl použit 3 m dlouhý kus koaxiálního kabelu svinutý do cívky a pøipojený pøímo na záøiè.
Lze použít balun nebo øadu feritových toroidù na plášti
kabelu [2, kap. 26/13].
Z výpoètù prvkù, jejich vzdálenosti a napájeného 18
MHz záøièe pomocí programu EZNEC vyplynulo, že
pøizpùsobení v pásmu 24 MHz pro 50 Ω kabel je lepší,
pokud se záøiè pro pásmo 24 MHz nachází na stranì od
reflektorù (Obr. 3). Anténní vyzaøovací diagram se
nezmìní. (Anténa na obr. 1 má však záøiè na opaèné

Rozšíøení na 2-el. YAGI
Po ukonèení zkoušek jsem mohl pøikroèit k výstavbì 2el. Yagi pro pásma 18 a 24 MHz. Vhodné trubky jsou

Obr. 3 - Rozmìry realizované dvojpásmové antény.
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stranì!). Snažil jsem se optimalizovat anténu na min.
PSV a max. zisk. V první verzi byla anténa postavena
s rozmìry dle obr. 3 a mìøena analyzátorem MFJ.
Výsledky odpovídaly obr. 3 a 4, ale anténa rezonovala
cca. o 150 kHz výše, pravdìpodobnì vlivem ráhna
a pøipevnìní prvkù, jak bývá u YAGI antén obvyklé.
Z dùvodu perfekcionismu a také proto, že jednotlivé
prvky antény byly po nìkolika minutách pøístupné, jsem
všechny prvky oproti obr. 3, prodloužil o cca 1%. Malá
zmìna délky prvkù nemá vliv na vyzaøovací charakteristiku. Pokud nemáme možnost jednoduchého pøístupu
k prvkùm, spokojíme se s PSV mírnì lepším než 2, které
lze nastavit i v malé výšce nad zemí. Pøi použití kabelu
RG213 a délkách pod 30 m jsou ztráty zanedbatelné. Je
dùležité dodržet pøizpùsobení vysílaèe ke kabelu.
Nastavení záøièù na kmitoèet není podstatné, ale
dùležité je jejich nastavení na minimální PSV. Pøi vìtší
vzdálenosti reflektorù bude anténa širokopásmovìjší,
ale ztratí nìco na zisku. Pøi vlivu budovy se doporuèuje
zvìtšit délku reflektorù o 1 nebo 2%. Obrázky 5 a 6
zobrazují vypoèítané vyzaøovací diagramy popsané Yagi
antény ve volném prostoru. Obrázek 7 vertikální diagram
antény ve výšce 15m nad zemí. Úhly vhodné pro DX

ukazují maxima pøi 15° (18 MHz) a 11° (24 MHz). Tato
úhly jsou závislé pouze od výšky antény a ne od poètu
parazitních prvkù. Podobné výsledky dají také napø.
antény QUAD.
Pøi horizontální polarizaci se neuplatòuje vodivost
pùdy, což ocení hlavnì amatéøi, kteøí nežijí na moøském
pobøeží. S ohledem na zemní vodivost stoupá max. zisk
antény pøi 18 MHz na 9,8 dBd, pøi 24 MHz na 10 dBd.

Závìr:
S pomocí bìžného PC a pøíslušného programu lze
simulovat neobvyklé anténní typy, ze kterých vyšla
jednoduchá, lehce zkonstruovatelná dvoupásmová Yagi
anténa. Pro amatéra, který již v roce 1948 postavil svoji
první Windomku s drátovým napájeèem, je tento zpùsob
výpoètu a simulace velmi pùsobivý.

Literatura:

1 do 27-46, Mc Graw-Hill Book Company, Ny, 1961.
[2] The Open-Sleeve Antenna, ARRL Antenna Handbook,
16th Edition, Chapter 7, str. 7-4 do 7-8, Newington, USA,
1991.
[3] Bertram, P. DJ2ZS: Die Open-Sleeve Antenne in der
Praxis: Eine Multibandantenne der anderen Art. CQ DL 68
(1997) H. 6, str. 447-449
[4] Bertram, P. DJ2ZS: Optimierte Open-Sleeve
Multibandantenne. CQ DL 70 (1999) H. 10, str. 824
[5] EZNEC - Software pro PC návrh anten. Roy Lewallen,
P.O.Box 6658, Beaverton, OR 97007, USA
[6] Fa. CSR, Marienbader Str. 14a, 61273 Wehrheim/Ts,
tel.: (06081)59393, Fax: 980271,
www.mfjenterprises.com/analyzers/mfj259.html
Dr. Rer. Nat. Rolf Schick, DL3AO
Pùvodní pramen: Funkamateur 5/99
Pøeložil Vladimír Vèelák, OK1DXW

[1] Boljahn, J.T.; Granger, J.V.N.; Aircraft Antennas. In: Jasik,
H. (Ed): Antenna Engineering Handbook, Chapter 27, S. 27-

Data popsané antény
17m (18,135 MHz) 12m (24,95 MHz)
zisk (dBd)
4,6
4,6
pøedozadní pomìr
8,5
9,0
délka ráhna (m)
2,96
nejdelší prvek (m)
8,10
polomìr otáèení (m)
4,30
2
plocha(m )
0,25
hmotnost (kg)
7,0

Vstupní odpor popisované antény v komplexním
tvaru dle obr. 2 jako funkce prùmìru prvkù
prùmìr prvku
impedance (W)
impedance (W)
(cm)
na 18,135 MHz
na 24,95 MHz
1
79 + j 4,0
19,4 - j 20
2
79 + j 3,0
10,5 - j 21
5
79 + j 14
10,5 - j 21
10
81 + j 0,1
27,7 - j 16
12
82 + j 0,1
33,7 - j 11
14
82 + j 0,1
38,9 - j 4,8
16
82 + j 0,1
43,3 - j 2,1
18
82 - j 0
47,0 - j 9,0
20
83 - j 0,2
50,2 - j 17
22
83 - j 0,5
52,7 - j 25
24
84 - j 0,7
54,8 - j 34
26
84 - j 1
56,3 - j 42
28
84 - j 1
57,5 - j 50
30
84 - j 2
58,3 - j 59

Obr. 5 - Vertikální diagram dvojpásmové antény v ideálním
volném prostoru (nìkolik lambda nad zemí)

Obr. 4 - PSV popisované antény, èerná 18 MHz, modrá 24 MHz

Délky prvkù 2 x 4,03 m resp. 5,70 m, vzdálenost
d = 15 cm, umístìno ve volném prostoru

Vstupní odpor popisované antény v komplexním
tvaru dle obr. 2 jako funkce vzdálenosti obou záøièù
vzdálenost
inpedance (W)
impedance (W)
d (cm)
na 18,135 MHz
na 24,95 MHz
5
80,9 - j 14
10,5 - j 21
7,5
82,9 - j 4,5
19,4 - j 20
10
82,8 - j 0,1
27,7 - j 16
12
82,6 - j 2,4
33,7 - j 11
14
82,4 - j 4,0
38,9 - j 4,8
16
82,2 - j 5,2
43,3 - j 2,1
18
82,0 - j 6,2
47,0 - j 9,0
20
81,8 - j 7,0
50,2 - j 17
22
81,7 - j 7,6
52,7 - j 25
24
81,5 - j 8,0
54,8 - j 34
26
81,4 - j 8,6
56,3 - j 42
28
81,2 - j 9,0
57,5 - j 50
30
81,2 - j 9,1
58,3 - j 59
Délky prvkù 2 x 4,03 m resp. 5,70 m, prùmìr 16 mm,
umístìno ve volném prostoru
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Obr. 6 - Horizontální diagram dvojpásmové antény, èerná 18
MHz, modrá 24 MHz

Obr. 7 - Vertikální diagram dvojpásmové antény ve výšce 15 m
nad zemí (mìøeno u autora)
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Generátor „subtónù“ (CTCSS)
Vìtšina nových radiostanic je standardnì vybavena enkodérem, pøíp. i dekodérem „subtónù“. Pro
ty, kteøí vlastní radiostanice starší, „samo-domo“ apod., které nejsou vybaveny touto funkcí, je
urèen tento návod generátoru subtónù (tzn. pouze enkodér).
V brzké budoucnosti, jak se zdá, se bude CTCSS hojnì
používat. V souèasné dobì se na vìtšinì 70cm pøevadìèích používá již zmínìná CTCSS pro vlastní aktivaci. To znamená, že „nahazoní“ pøevadìèe je možné
nejen nosnou, ale také nosnou s odpovídajícím subtónem. Výhody z toho vyplývající jsou zcela zøejmé
(pokud pøevadìè obsahuje dekodér):
· pøijímaè mùže být nastaven na vìtší citlivost (nebo
úplnì otevøen), než pøi nastavení normálního SQ,
· možnost zavedení duálního SQ,
· omezení aktivace rušením, apod.,
fo (Hz)
67.0
69.3
71.9
74.4
77.0
79.7
82.5
85.4
88.5
91.5
94.8
97.4
100.0
103.5
107.2
110.9
114.8
118.8
123.0
127.3
131.8
136.5
141.3
146.2
151.4
156.7
159.8
162.2
165.5
167.9
171.3
173.8
177.3
179.9
183.5
186.2
189.9
192.8
196.6
199.5
203.5
206.5
210.7
218.1
225.7
229.1
233.6
241.8
250.3
254.1
Tabulka 1
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PIC fo (Hz) ∆ fo (%) D5 D4
67.06
+0.09
1 1
69.29
-0.01
1 1
71.84
-0.08
0 1
74.40
+0.01
1 1
76.97
-0.04
0 0
79.72
+0.02
1 1
82.45
-0.06
0 1
85.38
-0.02
1 1
88.53
+0.03
0 0
91.37
-0.14
1 1
94.70
-0.11
0 1
97.35
-0.05
1 1
99.84
-0.16
0 0
103.48
-0.02
0 1
107.02
-0.17
0 0
110.82
-0.08
0 1
114.89
+0.08
0 0
118.82
+0.02
0 1
123.03
+0.03
0 0
127.55
+0.20
0 1
131.86
+0.04
0 0
136.46
-0.03
0 1
141.40
+0.07
0 0
146.03
-0.12
0 1
151.70
+0.20
0 0
157.04
+0.21
0 1
159.44
-0.23
1 1
161.92
-0.17
0 0
165.34
-0.09
1 0
168.01
+0.07
0 1
171.70
+0.24
1 0
173.61
-0.11
0 0
177.56
+0.14
1 0
179.60
-0.17
0 1
183.82
+0.18
1 1
186.01
-0.10
0 0
189.39
-0.27
1 1
192.90
+0.05
0 1
196.54
-0.03
1 1
199.04
-0.23
1 1
202.92
-0.28
0 0
206.95
+0.22
1 1
211.15
+0.21
0 1
218.53
+0.20
0 0
226.45
+0.33
0 1
229.78
+0.30
1 1
233.21
-0.17
0 0
242.25
+0.19
0 1
250.00
-0.12
0 0
254.07
-0.01
1 1

D3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

D2
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

D1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0

D0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0

Hex
3F
39
1F
3E
0F
3D
1E
3C
0E
3B
1D
3A
0D
1C
0C
1B
0B
1A
0A
19
09
18
08
17
07
16
31
06
20
15
21
05
22
14
32
04
33
13
34
35
03
36
12
02
11
37
01
10
00
38

· omezení vzájemného rušení pøevadìèù pracujících na
stejném kmitoètu pøi použití rozdílných subtónù.
Co to subtón vlastnì je? Jednoduše øeèeno tón
sinusového prùbìhu s frekvencí nižší, než je hovorové
pásmo (desítky Hz - cca 60 až 250 Hz).

Základní technické parametry
Napájení:
Spotøeba:
Poèet subtónù:
Rozmìry desky:

10 až 15 V
menší než 10 mA
50 nebo 6
35 x 30 mm, klasická montáž

Obrázek 4

Popis funkce
Existuje nìkolik možností generování sinusového
prùbìhu, jednou z používaných je:
- pulsnì kódová modulace (PCM) - vìtší poèet
souèástek, menší harmonické,

- pulsnì šíøková modulace (PWM); menší poèet
souèástek, vìtší harmonické.
V uvedeném zapojení, které obsahuje pouze dva integrované obvody a nìkolik podpùrných souèástek, se
používá PCM modulace. Základním prvkem kodéru je
mikrokontrolér PIC øady 16C5X firmy
Microchip, který generuje digitální slova
nutná pro realizaci sinusového prùbìhu.
Pøevod digitálního na analogový signál
zajiš•uje 6-ti bitový D/A pøevodník realizovaný kaskádou rezistorových dìlièù R2R. Pro
generování sinusového prùbìhu se používá
(viz obr. 3):
- na ose X (èas) v intervalu 0 až 2p - 32
vzorkù,
- na ose Y (úroveò) 64 napì•ových úrovní (6
bitù).

Popis zapojení
Celkové schéma zapojení je na obr. 1. Díky
použití již zmínìného mikrokontroléru IO1,
který je taktován krystalem X, je dosaženo
odchylky generovaného kmitoètu sinusoidy
maximálnì +/- 0.3% oproti doporuèení
TIA/EIA-603. Výstup digitálního slova (port
B, bity 0 až 5) je pøipojen k D/A pøevodníku,
který je sestaven z rezistorù R1 až R12.
Kondenzátor C3 filtruje signál z pøevodníku
na „èistý“ analogový signál. Pøi pøipojení
osciloskopu místo tohoto kondenzátoru je
možno na stínítku vidìt „digitální“ sinusoidu.
Výstupní úroveò subtónu lze nastavit trimrem
R14, z kterého je signál veden pøes oddìlovací RC èlen R15, C1 na konektor K. Celý
port A (bity 0 až 3) a zbytek portu B (bity

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3
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Technika
6 a 7) je také vyveden na konektor - piny D0 až D5. Tyto
piny jsou nastaveny pomocí rezistorové sítì R13 do logické 1 (pull-up), pøípadným pøivedením logické 0
(uzemnìním), resp. jejich vzájemnou kombinací se
vybírá pøíslušný subtón z tab. 1 (FX… kompatibilní).
Napájecí èást tvoøí dioda D, která chrání stabilizátor
IO2 pøed pøípadnou zmìnou polarity napájecího napìtí.
Na jeho výstupní stranì (+5V) je zapojen blokovací kondenzátor C2. Zapojení konektoru K je zobrazeno na obr.
2 a deska s plošnými spoji na obr. 4.
Tab. 1: Tabulka subtónù (zvýraznìné nejsou standardními podle doporuèení TIA/EIA-603; zbývající hex
kombinace generují 67.0 Hz).

Závìr
Výbìr subtónu lze také realizovat nastavením zkratovacích propojek pøímo na konektoru. Pro obvod IO1

Antenaskop
Pøi stavbì drátových antén na KV jsem se setkal
s otázkou zjistit impedanci antény, která závisí
na mnoha okolnostech a její teoretické urèení
je problematické. Samozøejmì, že existují
metody a pøístroje, se kterými lze pøesnì zjistit
reálnou i imaginární složku komplexní impedance antény nebo vedení. Pro øadu amatérù
jsou však tyto pøístroje pøedevším z cenových
dùvodù nedostupné (napø. MFJ 259).
Již ve starší literatuøe však byl popsán jednoduchý
odporový mùstek, nìkdy nazývaný „antenaskop“, se
kterým lze mìøit v pomìrnì širokém kmitoètovém
rozsahu reálný odpor a indikovat pøítomnost jalové
složky. Napájení mùstku lze uskuteènit pomocí induktivní vazby z generátoru promìnné frekvence
s dostateèným výkonem. V mém pøípadì jsem použil
elektronkový GDO, který pøi vhodné induktivní vazbì
plnì vyhoví. Mùstek je dostateènì citlivý a pøi vhodné
kompenzaci i pøesný.
Konstrukèní uspoøádání je zøejmé z obrázku 1. Jako
materiál pro vlastní pouzdro byl použit jednostranný
èerný kuprextit, který i bez úpravy má pìkný vzhled
a zajistí potøebné stínìní. Jako vlastní mìøidlo lze použít
jakýkoliv citlivý indikaèní pøístroj (cca 150 uA), bez
vìtších nárokù na pøesnost napø. indikátor vybuzení
z magnetofonu. Cejchování mùstku provedeme
jednoduše pøipojením bezindukèních odporù známé
velikosti na symetrický vstup. Doporuèuji mùstek
vykompenzovat na vyšší frekvenci okolo 30 MHz a pøi
zatížení bezindukèním odporem cca 300 Ω, pøipojením
vhodné malé kapacity paralelnì k mìøícímu potenciometru tak, aby bylo možno mùstek vyvážit a výchylka
pøístroje se blížila nule.
Pøi mìøení je nutné nastavit vhodnou citlivost mùstku
a ostrost indikace velikostí indukèní vazby s GDO
posouváním vazební smyèky na cívce GDO. Za pokus by
stálo upravit zapojení, aby bylo možné plynule napø.
potenciometrem mìnit vf napájení mùstku. Jak již bylo
øeèeno vyrovnaný mùstek mìøí velikost odporu reálné
zátìže. Pokud se jedná o obecnou impedanci, je jalová
složka indikována nenulovou hodnotou na pøístroji pøi
vyrovnání na minimální výchylku. V tomto pøípadì
mùstek ukazuje pøibližnou velikost absolutní hodnoty
impedance. Pøi èistì reaktanèní zátìži mùstek nelze
vyrovnat do minima.
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doporuèuji použít objímku pro jeho pøípadnou výmìnu
(inovace firmwaru apod.). Hexadecimální výpis pamìti
mikrokontroléru lze najít na internetových stránkách
tohoto èasopisu (www.radioamater.cz) nebo na
stránkách autora (www.qsl.net/ok1mpe). Upozoròuji, že
se jedná o „lite verzi“, která dovoluje generovat pouze
subtón 67.0 Hz. Mohu s potìšením konstatovat, že tìchto modulù bylo realizováno kolem stovky a všechny fungují naprosto spolehlivì. Nasazeny jsou také v pøevadìèích, ale i v profesionálních radiostanicích.

Seznam souèástek
IO1
IO2
R1-R7
R8-R12
R13

R14
R15
C1
C2,C3
D
X
K

100 kΩ, trimr PIHER
rezistorová sí• 6x 10 kΩ, (varianta A - GM)
10 nF
100 nF
KA..., univ Si
4 MHz
lámací lišta dvouøadá (S2Gxx - GM)

Literatura
[1] www.microchip.com
[2] katalogové listy fy CML
Petr Bittnar, OK1MPE

PIC16C54A
78L05
20 kΩ (postaèuje i 22 kΩ nebo 18 kΩ)
10 kΩ
100 kΩ

Pøístroj samozøejmì nemùže soutìžit s pøístroji, které
používají mikropoèítaè a umožòují øadu dalších funkcí.
Nicménì pøes svou jednoduchost dovoluje antenaskop
øadu experimentù, které pøinesou radost z tvùrèí práce.

Námìty na mìøení
a) Mìøení reálného odporu antény v rezonanci
a indikace pøítomnosti jalové složky impedance antény:
Pokud se nelze pøipojit pøímo na vstup vlastního záøièe
antény, je nutné doplnit délku napájeèe na délku k . n .
lambda/2 (n=1,2,3…, k=0,66 pro bìžný koaxiální kabel
50 Ω) dle mìøené frekvence a zkracovacího èinitele
napájeèe a tak zjistit impedanci vlastní antény. Jak je
známo vedení elektrické délky lambda/2 transformuje
impedanci 1:1.
b) Nastavení délky antény do rezonance: Zmìnou
frekvence zdroje a vyvážením mùstku do nuly zjistíme
skuteèný rezonanèní kmitoèet. Zkrácením, nebo prodloužením antény ji dostavíme na žádoucí kmitoèet. Tuto
metodu lze použít pokud vstupní odpor antény je
v rozsahu mùstku.

Obrázek 1

Základní parametry
- kmitoètový rozsah: 1,8 - 30 MHz
- mìøící rozsah: 0 až 600 Ω (reálný odpor)
- mìøená impedance/zátìž: symetrická i nesymetrická
- vf. napájení : elektronkový GDO (QRPP TX) - induktivní vazba
- rozmìry: 135x70x35 (bez konektorù a knoflíku)

Seznam souèástek
R1 = R2 = 220 Ω
R3 = 1k
C1 = C2 = 470pF (keramika)
C3 = 1nF

Obrázek 3

Obrázek 2

Cx = cca 6,8pF - viz kompenzace
P = 680 ohmù/lin.
D = 1N34A - Ge dioda
L = cca 3 závity na cívce GDO (posuvnì)
M = cca 150 uA
Odpory a potenciometr jsou bezindukèní. R1,R2
a C1,C2 jsou vybrány na stejné hodnoty.
Pozn: Konektor vf napájení je umístìn ve støední
odstínìné èásti mùstku.
Jaroslav Kolínský, OK1MKX

Obrázek 4
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Stožár jako anténa („boèníkovì“
napájená)
Otázka: Mìl jsem nedávno spojení na 160m s chlapíkem, který øíkal, že používá
boèníkovì napájený stožár (shunt-fed tower). Co to je?
Odpovìï: Pøi vhodném zpùsobu napájení mùže
VF energii vyzaøovat prakticky cokoliv - tøeba
i stožár. Na obrázku è.4 je boèníkovì napájený
systém, jakým využívá svùj výsuvný stožár pro
vysílání na 160 a 80 m K6SE. Smìrovka na
vrcholu stožáru nepùsobí žádný problém. Ve
skuteènosti pøi plném zatížení pøíznivì pomáhá.
Všimnìte si na obrázku dvou drátù,
natažených po opaèných stranách stožáru,
pøipojených na ladicí kondenzátory. To je ten
boèníkovì napájený/pøizpùsobovaný systém.
Do rezonance na pøíslušném pásmu ho naladíte
nejdøíve kondenzátorem na co nejmenší SWR,
které pak ještì dále zmenšíte zvìtšením nebo
zmenšením vzdálenosti mezi drátem
a stožárem. Aby boèníkové napájení stožáru
v tomto provedení fungovalo dobøe, vyžaduje

vysoce kvalitní zemnicí systém. Pokud je
udìlaný dobøe, mohou pak být výsledky pro DX
na nejnižších pásmech velmi pøekvapivé. Více
zpùsobù provedení boèníkových systémù
napájení stožárù najdete v pøíruèce „Low-Band
Dxing“ od ON4UN, kterou dodává ARRL.
Obrázek: Detail boèníkového napájecího a pøizpùsobovacího systému, vyrobeného K6SE a popsaného
v „The ARRL Antenna Book“. Vedení pro 160m (levá
strana) je propojené s vrcholem stožáru pøes
výložník z hliníkové trubky o prùmìru 25 mm. Na
ostatních výložnících jsou na koncích izolátory. 80m
strana (vpravo) je provedená stejným zpùsobem,
propojení se stožárem je ve výšce 8,5 m nad zemí.
Podle QST pøeložil Michal Tomec, OK2BMT

Jednoduchý „voice keyer“
Zaøízení slouží k automatické výzvì pøi VKV závodech. Využívá se „audioklíèenka“ KT103 (v GM electronic za 225 Kè) jako audiopamì•. Integrovaný obvod 4011 je zapojený
jako RS klopný obvod pro klíèování PTT. LED na klíèence je pøipojena na RESET vstup
klopného obvodu RSKO - End of Message - vypíná PTT. Tlaèítko CQ je rozpínací, aby
se pamì• opakovala jen 1. nahrávku. Když jej krátce stiskneme, RSKO zaklíèuje PTT a po
zkonèení výzvy se PTT vypne. Z klíèenky je nutno vyndat baterie! Pamì• se zachová i po
odpojení napájení. Trimrem P1 se nastavuje úroveò modulace do TRXu. Doporuèuji
namontovat pamì• pøímo do TRXu, pokud je to možné - kvùli stínìní pøed vf. Tuto
audiopamì• provozuji ve svém TRXu Allamat88. Pro jiné TRXy bude možná potøeba
upravit zapojení cesty modulace.

20
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Závodìní
Závody na prahu milénia
Condx bìhem loòského CQ WW SSB Contestu byly vynikající. Konkurence na špièce kategorie
SOAB High Power byla velmi silná. Martti, OH2BH, a Jeff, N5TJ, popisují, jak Jeff dosáhl ze stanice EA8BH na nový svìtový rekord.

Trocha historie
Podíváme-li se do historie kategorie SOAB v CQ WW DX
Phone, zjistíme zajímavé vìci. Pouze hrst lidí vyhrála
s rekordním skóre (tøi lidé za posledních 25 let). Skupina
vítìzících lidí je pomìrnì malá, jsou to stále stejné tváøe.
Vìtšina z tìch, co dominovali v osmdesátých letech, je na
scénì a vítìzí dosud. Každý rok je to vìtšinou tvrdý souboj
mezi pár lidmi na špièce, ale jsou i roky, kdy je konkurence
mizivá a dá se vyhrát pomìrnì snadno.
Vítìzové jsou dobøe známi. Vystupují na rùzných
setkáních a podìlují se o své zážitky se ètenáøi èasopisù.
Ostatní tak mají možnost je pozorovat a zkoumat. Co jsou
zaè a co používají? Jedou opravdu na doraz? Pohled do
minulosti øíká, že ne. Vypadá to spíše, že mìli na své stranì
jednu nebo dvì výhody, ale nikdy ne všechno. Všichni mìli
tøíbodové DX QTH. Nìkteøí mìli možnost krátkodobì
navštívit takovou lokalitu s tím, že jejich vybavení bylo dáno
tím, co bylo k dispozici na místì a nebo co se jim vešlo do
kufru. Obvykle se na místo dostali v týdnu pøed závodem
a byli postaveni pøed problém zajistit vše potøebné.
Vývoj
Na základì údajù z tøí posledních dekád a poznání hrdinù
tìchto let mùžeme oddìlit tyto evoluèní etapy:
1960-1970: Práce z DX QTH ze stanice, která byla k dispozici. Typicky místní operátor (éra CX2CO) èi návštìva
známého.
1970: Cestování do dobrého DX QTH a tribanderem a/nebo
s drátovými anténami. Typicky investice jednoho víkendu
(éra ZD3X).
1980: Spojení s místním amatérem a vybudování kontestové stanice s ohledem na místní omezení (éra 9Y4VT).
1990: Investice do speciálního závodního DX QTH. Pøi
dobré volbì lokality témìø bez místních omezení (éra
CT3BH/HC8A).
2000: Pøístup „Formule 1“. Operátor se koncentruje pouze
na vlastní obsluhu high-tech stanice v optimálním DX QTH,
kterou buduje a udržuje podpùrný tým. Minimální omezení
èasu, možností a rozpoètu.
Skóre poskoèilo z 6,6 milionu (ZD3X 1974) na 17 milionù (HC8A 1998) a magická hranice 20 milionù a 10000
QSO byla na prahu 21. století na dohled.

5: Dostatek prostøedkù a èasu na vybudování stanice pøed
závodní sezónou.
6: Dostatek financí na použití materiálu pro vybudování permanentní stanice.
7: Technické prostøedky pro vybudování dostateèné automatizace.

Podpora (20 bodù)
8: Strategie a management pro celý projekt, pøedzávodní
i pro vlastní závod.
9: Veškeré dostupné prostøedky k dispozici pro pøípadnou
náhradu pøi poruše.
10: Bìhem závodu veškerá povolená podpora ze strany
podpùrného týmu.
Je to práce pro jednoho èlovìka? Ne! Máme zde deset
dùležitých oblastí a žádná z nich se nesmí pøehlížet. To
vyžaduje týmový pøístup, typický pro vítìzné týmy v automobilových závodech.

Týmový pøístup v EA8BH, CQ WW 1999

Je nesmírnì dùležité vyvinout model pro celkové vyhodnocení potenciálu a konkurenceschopnosti. Dùležité je
rozpoznat úspìšné prvky a individuálnì je vyzdvihnout.
Uplatní se to pøedevším pøi výbìru vhodných osob tak, aby
se navzájem podporovali.

Tým se dal dohromady zaèátkem roku 1999. Zde je jeho
složení:
Operátorská strategie: Jeffrey Steinman, N5TJ
Vedoucí projektu: Martti Laine, OH2BH/EA8BH
Stavba stanice: Pekka Kohlemainen, OH1RY/EA8AH
Automatizace: Jyrki Saajarvi, OH3QK
Databáze, jazyky, zdravotní služba: Ville Hiilesmaa,
OH2MM/EA8EA
Domácí práce: Leena Laine, OH2BE
Místní pomoc: Manuel De Aguilar Hernandez, EA8ZS
Tito lidé pracovali jako tým, rozdìlili si odpovìdnost
s jediným spoleèným cílem - dosáhnout maximální skóre.
To dovolilo Jeffovi, N5TJ, plnì se koncentrovat na strategii
a finální doladìní stanice. OH1RY strávil šest týdnù v EA8
budováním a nastavováním stanice na maximální výkon.
Byly provedeny série testù. Celý tým pracoval na automatizaci stanice, kterou navrhl OH3QK.
Byly zorganizovány dvì pracovní schùzky - první
zaèátkem øíjna 1999 za úèelem odstranìní chyb, druhá
týden pøed závodem s cílem pøizpùsobit vše požadavkùm
operátora.
Bìhem závodu byly na místì dvì podpùrné osoby,
OH2BH a OH2BE, kteøí poskytovali veškerou podporu
a reagovali na všechny varovné signály. Operátor byl
vybaven prostøedky pro komunikaci s nimi v kterýkoliv
okamžik. Naštìstí to nikdy nebylo potøeba. Nicménì to byla
psychologická výhoda, pøedevším pro operátora, který tuto
stanici nikdy neobsluhoval.

Operátor (40 bodù)

Komentáø ke všem úspìšným faktorùm

1: samotná operátorská zruènost, ovládnutí dvou TRX,
zamìøení na násobièe, touha vítìzit
2: technická zruènost a podpora pøi návrhu stanice a finálním nastavení
3: osobní vlastnosti vhodné pro zaèlenìní do týmu

Nejsme tu od toho, abychom zde uvádìli kompletní seznam
všech událostí na EA8BH. Chceme pouze vyzdvihnout nìkteré události, které mohou být rozdílné od tradièního pøístupu a byly zpùsobeny právì tímto „pøístupem pøíštího tisíciletí“.

Stanice/QTH (40 bodù)

Operátor

4: Speciální super stanice v optimálním DX QTH. Plné
vlastnictví, žádné omezení.

Klíèový faktor. Hledali jsme dobrého operátora s vyspìlou
znalostí poèítaèové techniky. Hledali jsme lidi, kteøí dosáhli neobvyklých výsledkù v závodech nároèných na operá-

Vývoj modelu pro 21. století
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torskou techniku - Sprint, ARRL SS. Hledali jsme takové
operátory, kteøí dosáhli dobrých výsledkù v nìkterých
dùležitých oblastech - napøíklad práce se dvìma TRX èi
stavba vyspìlých stanic. Vedle toho jsme chtìli, aby tato
osoba dobøe spolupracovala v týmu. Bylo nám jedno, kdo
to bude, nemìli jsme žádná omezení.
Byl pozván Jeffrey S. Steinman, N5TJ (ex KR0Y), 35 let.
Jeho výsledky byly sice vìtšinou v rámci USA, ale zato byly
impresivní. Navíc jsme ho znali z obou WRTC (Jeff spolu
s K1TO vyhrál v San Franciscu).

Stanice/umístìní
EA8 QTH je trvalou investicí OH týmu pouze pro závody
v místì bez jakýchkoliv prostorových èi jiných omezení.
EA8 je v dobì, kdy chodí 10m pásmo geograficky optimální místo. Hlavní výhodou je tøíbodové umístìní a blízkost na
násobièe bohaté Evropy. Stanice je založena na možnosti
rozdìlování signálu až do ètyø smìrù souèasnì. To zajiš•uje
maximální využití smìru, odkud pøichází pile-up a souèasnì umožòuje i pokrytí smìrù ostatních. Pøetahování násobièù je usnadnìno plnì automatickým pøepínáním pásem
bez nutnosti ladìní. Cílem je rychle se pøeladit za násobièem bez ztráty pile-upu. Vše je digitálnì nahráváno.
Pro porovnání, EA8BH pøetahoval nebo hledal násobiè
více než 100x. Nikdy pøi tom ale neztratil svùj kmitoèet, Jeff
zvládal obsluhovat obì rádia souèasnì (ale pouze s jedním
signálem souèasnì!) díky rychlému pøepínání mikrofonu.

Podpora
Je to stejné jako továrna - v tomto pøípadì továrna na QSO.
Vyžaduje to pøítomnost celého týmu. Bylo investováno
mnoho èasu i penìz, ale pøesto je tøeba oèekávat rùzná
pøekvapení bìhem závodu. Taková potøeba vznikla pouze
jednou, ale blízkost potøebné pomoci byla pro Jeffa velmi
významná. Nejen možnost takové pomoci, ale i vìdomí, že
mu je stále nìkdo na blízku, byla dùležitá.
Je tøeba pøipomenout, že EA8BH shack je betonový
bunkr na vrchu kopce s minimálním komfortem. Ubytování
pro podpùrný tým je k dispozici ve vzdálenosti asi 300
metrù dolù z kopce.
Velké DX kontestové QTH nemùže být naprosto izolované. Mnoho potøebného bylo zajištìno Manolem, EA8ZS,
místním kontestmanem, který poskytl pomoc i èást zaøízení.
Dosud se Manolovi cítíme zavázáni za to, že nám poskytl
nìkteré klíèové díly a tím se pøipravil o možnost vysílat.
Navzdory mìsícùm úsilí bylo tøeba vyøešit problémy, které
se vyskytly v pátek pøed závodem.

Závìr
Vše bylo pøipraveno pro vstup na scénu 21. století. Jeff
opustil stadion s pøedbìžným výsledkem 10363 QSO, 872
násobièù a s pøekroèením nejen rekordu, ale i magické
hranice 20 milionù. Dosáhl celkem 27 milionù bodù.
Jsme pøesvìdèeni, že mùžeme dokázat, že v závodìní
v minulosti bylo mnoho rezerv. Pøístup „Formule 1“ jich
mnoho eliminuje. Slovy konkurence (Jose,
CT1BOH/P40E), „bylo to, jako by Jeff jel úplnì jiný závod,
než ostatní“.

EA8BH 1999 CQ WW SSB Story
(Jeff Steinman, N5TJ)

Pozvání
Když se Martti, OH2BH, zeptal, zda bych chtìl obsluhovat
stanici EA8BH v CQ WW SSB Contestu, byl jsem pøekvapen
a vzrušen. Vždy jsem si pøál nìco takového. Zatímco Martti
zajiš•oval stanici, já jsem strávil mnoho hodin studiem

21

Závodìní
deníkù a snažil se najít nìjaký systém v podmínkách
šíøení z EA8.

Pøíjezd
Po 20 hodinách cesty jsem na Gran Canaria dorazil
v úterý odpoledne. Mìl jsem tedy pìt nocí na
aklimatizaci. Martti a jeho žena Laina na mì èekali
na letišti. Bylo hezké, že po dlouhé cestì byly na
konci pøátelské tváøe. Stanice EA8BH se nachází na
fantastickém místì obklopeném ze tøí stran vodou
a otevøeném od západu na východ. Velký 33 m
vysoký stožár nese mnoho antén.

Závod
Bìhem týdne pøed závodem bylo mnoho technických problémù, ale v závodì nás Murphy
nenavštívil. Podmínky šíøení byly výborné a pile-up
nikdy nevyschl. Vítìzství však nejsou jen spojení,
v honbì za násobièi se hodila sestava dvou
FT1000MP a automatickým pøepínáním PA a antén.
Po 24 hodinách bylo jasné, že rekord bude
pøekonán, ale nebyl jsem si jist, zda jsem jediný,
kdo to dokáže. Vydržel jsem nespat po celých 48
hodin a skonèil závod ziskem témìø 27 milionù
bodù - skóre jaké jsme si nedokázali ani pøedstavit
a výraznì pøekroèilo náš cíl 19M.

Podpora
V minulosti jsem pracoval z Karibiku a stìhoval
jsem tam spoustu zaøízení, což znamenalo mnoho
práce pøi stavbì antén. Nyní se o všechno postaral
Martti s pomocí celého týmu a tím mi bylo
umožnìno vìnovat se pouze vlastní pøípravì závodu.

Podìkování
Velké díky Marttimu, OH2BH, za pozvání a jeho XYL
Leenì za to, že mì vzala jako èlena rodiny, ostatním
za veškerou pomoc a Manuelovi, EA8ZS za
zapùjèení èásti jeho zaøízení poté, co nás pøed závodem navštívil Murphy.

Výsledek
Pásmo
QSO Body
160
154
447
80
553 1632
40
685 2025
20
2680 7996
15
2098 6245
10
4193 12526
Celkem 10363 30871
26919512 bodù

Body
/QSO Zóny Zemì
2.90
13
56
2.95
18
81
2.96
27
97
2.98
40
159
2.98
39
149
2.99
40
153
2.98 177
695 = >

Podle CQ Contest 4/2000 pøeložil Zdenìk Šebek, OK1DSZ

II. Subregionál 2000 - komentáø
vyhodnocovatele
Vyhodnocovatel dìkuje všem úèastníkùm závodu, kteøí poslali deník v tištìné nebo
elektronické podobì. Na jednotlivých pásmech byl hodnocen následující poèet
stanic:
144 MHz
144
432 MHz
61
1296 MHz
33
2320 MHz
15
5760 MHz
7
10368 MHz
20
24 GHz
5
47 GHz
2
76 GHz
2
Vyhodnocovatele tìší zvyšující se poèet stanic na mikrovlnách, zvláštì pak na 10 GHz.
Deníky mají až na vyjímky dobrou úroveò. Problém v nejednotnosti formátu elektronických deníkù byl se stanicemi konzultován ale vìtšinou se našlo uspokojivé øešení.
Stanice, které neznaly nebo neumìly vytvoøit formát „edi“ byly požádány, aby poslaly
tištìný deník. Nedostatkem titulních stran elektronických deníkù jsou u øady stanice
nevyplnìné údaje o použitém zaøízení. Deníky pro kontrolu: OK2PCN - závod vyhodnotil jako Provozní aktiv,
OK1RHV - u všech QSO nejsou uvedeny vypoètené vzdálenosti.

TOP LIST DX QSO
432 MHz QRB >800 km
OK1ORA/P
JO60TP - G4LIP/P
OK1KIR/P
JO60PM - G4LIP/P
OK1KKW
JO60JJ - G0KPW
OK2KHF/P
JN99HO - IK4ADE
OK2RAS/P
JN99GM - IK4ADE
OK2KKW
JO60JJ - G4LIP/P
OK1KVK
JO60JJ - G4LIP/P
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JO01QD
JO01QD
JO02OD
JN54OE
JN54OE
JO01QD
JO01QD

860
839
824
823
813
806
806

1296 MHz QRB > 500 km
OK1KIR/P
JO60PM - 9A2SB
OK1KEI/P
JN79CX - PA6C
OL1F
JO70CG - PI4GN
OK2FUG/P
JN99FU - DK0FLT
OK1KIR/P
JO60PM - OM3BH/P
OK1KIR/P
JO60PM - S57C
OK1KIR/P
JO60PM - DF0HS/P
2320 MHz QRB > 300 km
OK1KIR/P
JO60PM - HA2M
OK1KIR/P
JO60PM - OK2UKG
OK1KIR/P
JO60PM - OK2FUG/P
OK1KIR/P
JO60PM - DL1SUN
OK2BFF/P
JO80HB - DH1NFL
OK1CA/P
JN79NU - SP9FG
OK1CA/P
JN79NU - DL0GTH
5760 MHz QRB > 300 km
OK1KIR/P
JO60PM - HA2M
OK1KIR/P
JO60PM - OE3XXA
10368 MHz QRB > 500 km
OL2R
JN89AO - HB9AMH
OL2R
JN89AO - HB9CZF
OK1KEI/P
JN79CX - HB9AMH
OK1JKT/P
JO60OK - HB9AMH
OK1VAM/P
JO60LJ - HB9AMH
OK1VAM/P
JO60LJ - HB9MIO/P
OK1KIR/P
JO60PM - HB9CZF
OK1VAM/P
JO60LJ - HB9EAH/P

JN95GM
JO33FB
JO33KK
JN59FW
KN09CE
JN76PB
JO31AA

679
636
614
573
518
517
513

JN97FQ
JN99FU
JN99FU
JO53PN
JO50TI
JN99XF
JO50JP

491
375
375
365
357
356
321

JN97FQ
JN88CH

491
327

JN37QD
JN47HI
JN37QD
JN37QD
JN37QD
JN37WA
JN47HI
JN37VI

695
601
593
562
546
529
521
507

Závod vyhodnotili èlenové radioklubu OK2KEZ:
Jaroslav Klátil, OK2JI, Radovan Vágner, OK2TRV, Tomáš Vágner, OK2PWY.
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Závodìní
Závodìní v kategorii jeden a více operátorù
Témìø všechny závody mají celou øadu soutìžních kategorií. Základní volbou závodníka je, zda se
zúèastní závodu v kategorii jeden operátor (single operator) nebo se pøidá k týmu více operátorù
(multi operator). Pøevážná vìtšina závodníkù se úèastní závodù z domu v kategorii jeden operátor
a nepravidelnì - nìkteøí nikdy - se pøidávají k týmu více operátorù. Co je pøíèinou toho, že nìkdo
upøednostní jednu nebo druhou kategorii? Jsou nìkteøí operátoøi vhodnìjší pro urèitou kategorii
v porovnání s jinými? Jaké jsou, z hlediska provozu, hlavní rozdíly v pøístupu a potøebných schopnostech?

Odolnost
Jedním z nejvýznamnìjších rozdílù je, že ke skuteènì
soutìžní, možná dokonce vítìzné, úèasti více operátorù,
mùže dojít i bez individualit, které vydrží vysílat po celou
dobu závodu, protože provozní èas lze rozdìlit mezi více
operátorù. Je-li jedna stanice obsluhována dvìma èi více
operátory, mùžete odpoèívat s vìdomím, že vaši kamarádi zatím jedou naplno. Je-li však v provozu více než jedna
stanice, mùže již být vyžadován provoz po celou dobu závodu. Buï jde o dìlání násobièù (kategorie multi-single)
nebo o normální provoz (kategorie multi-multi). Je
rozumné si vždy stanovit plán a cíle již pøed závodem. To
se týká tøeba stanovení provozního rozpisu tak, aby
vyhovoval požadavkùm každého operátora.
Jen nepatrná èást závodníkù dokáže nespat a vysílat po
dobu ètyøiceti osmi hodin. Pro hodnì lidí je pøíliš i ètyøicet
ètyøi hodin. Pouze zùstat vzhùru nestaèí. Pro dosažení
dobrého výsledku je velice dùležité být po všech
stránkách v dobré kondici. Vìtšina závodníkù, má-li
možnost si vybrat, nechce vysílat déle než tøicet šest
hodin. Toho se dá docílit v týmu více operátorù, kde si lze
dobøe zazávodit a nedostat se pøitom na dno svých sil.

Spolupráce
Tým operátorù musí spolupracovat. Ještì pøed závodem
musí tým udìlat mnohá rozhodnutí. V prùbìhu vlastního
závodu je pak mezi èleny týmu velmi dùležitá komunikace a koordinace. Je samozøejmì možná situace, kdy
nìkolik závodníkù jede závod v kategorii více operátorù
a chovají se, jako by šlo o kategorii jeden operátor.
Mohou dosáhnout i výborného výsledku, vìtšinou se
však nedostanou až na vrcholnou pøíèku.
Týmový duch je dùležitou souèástí. Osobní priority
a potìšení jsou nepochybnì dùležité, ale je nutné udržet
rovnováhu mezi nimi a zájmy týmu. Rozhodnì, má-li tým
ambice zvítìzit v kategorii více operátorù, pak dojde-li ke
støetu zájmù, mìli by èlenové týmu upøednostnit zájem
týmu nad zájmy vlastními.
V kategorii jeden operátor tohle nepadá v úvahu
a nìkomu to vyhovuje lépe. Pro jiného mùže být pøíjemnou souèástí právì ta spolupráce s ostatními èleny týmu.

Pøátelství
Provoz jednoho operátora je do jisté míry samotáøská
èinnost. V prùbìhu závodu má závodník jen minimální
osobní kontakt s jinými lidmi. V extrémním pøípadì mùže
vést déle trvající pobyt v uzavøeném prostoru
k ponorkové nemoci. Prostøedí více operátorù mohou být
naopak velmi pøíjemná a veselá a vzájemné kontakty
èasto vedou k vybudování pøátelství. Výjimeènì hrozí
nebezpeèí, že dojde naopak k nedorozumìním a ke ztrátì
pøátelství.
Podobnì jako v mnoha dalších vìcech v životì,
musíme stanovit, co nám nejlépe vyhovuje a jaké jsou
podmínky, za jakých cítíme potìšení a uspokojení.
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Nìkteré osobnosti bude lépe vyhovovat sólová úèast,
zatímco jiní dají pøednost týmové spolupráci. Nìkteøí
jsou schopni obojího. Každý si mùže vybrat sám podle
svého uvážení.

Uèit se…
Provozní zkušenosti se získávají po dlouhou dobu. Je to
proces, který vìtšinou vyžaduje pozorování. Závodník
v kategorii jeden operátor se mùže uèit nanejvýš
poslechem jiných stanic na pásmech, zatímco èlenové
týmù mohou naèerpat zkušenosti i jinými zpùsoby.
Prostøedí týmu je ideální pro výmìnu pøedstav a názorù,
probírání detailù, kladení otázek a proniknutí do základních zkušeností jiných závodníkù. Doporuèuje se zaèít
závodní kariéru v nìjakém týmu, daleko rychleji se tak
získávají zkušenosti. Proces uèení se nikdy nekonèí.

Naplnìní
I v tomto pøípadì typ osobnosti pomùže pøi rozhodování,
zda si vybrat kategorii jeden nebo více operátorù.
Smyslem snažení je dosažení stanovených cílù, pro
skuteèné závodníky v každém pøípadì. Vìdomí naplnìní,
které je spjato s dosažením cíle, mùže být ohromnì
povznášející a obvykle nás vede k dosažení vìtších a lepších cílù.
Nìkteøí lidé takový pocit naplnìní nejlépe prožijí, když
dosáhnou úspìchu pouze vlastními silami. Pro jiné je
hodnotnìjší podìlit se o pøíjemný pocit úspìchu s dalšími èleny týmu. Celkem pøirozený je pocit zasloužené
hrdosti. K tomu se dá pøièíst sláva nebo ego, prvky, které
má v sobì v rùzné míøe vìtšina závodníkù. Je-li tohle pro
nìkoho ta hlavní hnací síla, pak by mìl radìji zvolit kategorii jeden operátor, jelikož zde je úspìch zøetelnìjší.

Pøechodné stádium
Pro vìtšinu závodníkù je celkem bìžné zaèít v kategorii
jeden operátor a pak z nìjakých dùvodù pøejít do týmu
více operátorù. Jedním z prvních týmových zážitkù
obvykle bývá klubový Polní den. Tam dochází ke vzájemnému kontaktu mezi èleny klubu, což je skvìlá pøíležitost
dozvìdìt se i nìco z jiných oblastí, než je provoz. Jde
napøíklad o návrh a stavbu antén, pøípravu stanice
a podobnì. Lze se tam také dozvìdìt, jak konkrétní osobnosti øeší obtížné situace, napøíklad jak dokáží zùstat pozitivnì naladìni v momentu, kdy jiní mají sklon se vzdát.
Tímto zpùsobem mohou všichni závodníci získat
z úèasti na týmové akci, by• by si jen rozšíøili své obzory,
a to i pøesto, že se nakonec vrátí do kategorie jednotlivcù.

Provozní taktiky
Jakmile je jednou závod v bìhu, jaké jsou hlavní rozdíly
charakterizující dobrého týmového operátora? Slovo
„operátor“ mùže být v chápáno jako manipulace s mikrofonem èi telegrafním klíèem za úèelem navázání spojení.
Z tohoto pohledu se provoz multi a single stanice neliší.
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Závodìní
Z pohledu provozní taktiky mùže být hlavní rozdíl v tom,
že multi operátor spolupracuje s ostatními èleny týmu
pøi získávání násobièù, zatímco single operátor vše
provádí sám. Vlastnì se dá do urèité míry øícti, že
z pohledu provozu je stanice s více operátory podobná
skupinì operátorù jednotlivcù, kteøí sluèují své skóre.
Širší interpretace slova „operátor“ zahrnuje také
mimoprovozní aktivity. Mnohé výhody mají èlenové
týmù v okamžiku, kdy nesedí u zaøízení. Jde zejména
o plánování strategie, práci na anténách, pøedávání
zkušeností, atd. Další výhody spoèívají v tom, že mohou
pozorovat ostatní èleny týmu pøi práci u zaøízení.

Výbìr
Provoz v kategorii jeden operátor je naprosto bìžný,
známý všem závodníkùm. Prostøedí týmového provozu
již není tak obvyklé. Nemít vùbec žádnou zkušenost se
závodìním v týmu, znamená promeškat výbornou
pøíležitost.
Doporuèuje se vyzkoušet to, tøeba jenom jednou
nebo dvakrát. Zábava, pouèení a zkušenosti jsou cenìné
všemi zúèastnìnými. Jak se zapojit? Ideální jsou radiokluby zamìøené na soutìžní èinnost. Bìžné jsou
i pøíležitosti, kdy nìjaký klub má zájem o èastý soutìžní
provoz a k tomu potøebuje co možná nejvìtší poèet
operátorù. Zaènìte tak, že se pøidáte a budete se úèastnit podle vašich možností. Pomozte s pracemi na
anténách, pøi stavbì stožáru, uvaøte èaj a pøíležitostnì
obsaïte uvolnìnou židli u zaøízení. Váš podíl se bude
zvyšovat tak, jak rychle porostou vaše schopnosti.
Spojte se s takovou stanicí a udržujte s ní kontakty.
Mùže nastat okamžik, kdy pro její úèast v kategorii více
operátorù budete vyzváni ke spolupráci. Buïte na
podobnou okolnost pøipraveni a pøispìjte, jak jen to
bude možné.
Nìco jiného je zúèastnit se závodu jako host nìjaké
stanice. S touto praxí se mùžete setkat po celém svìtì.
Hodnì týmù specializovaných na provoz v kategorii více
operátorù, sestává z velmi zkušených závodníkù, kteøí
jsou zamìøeni na dosažení maximálního výsledku
v každém závodu, jehož se zúèastní. To mùže vést
k tomu, že váhají pøijmout nového operátora z obavy, že
se to projeví na výsledku. Spolupráce s takovým týmem
je možná až po nabytí urèitých zkušeností, ale v každém
pøípadì bude i tady zájem o pár ochotných rukou pøi
mimosoutìžních aktivitách. V pøípadì, kdy je zájem
o dosažení vrcholných výsledkù, je nutné, aby spolupracovaly vhodné typy lidí. Z toho dùvodu jsou dùležité
osobní vztahy, které se vytváøí mimo závod.

Potìšení
Soutìžní typ se bude vždy snažit udìlat to lépe - lépe než
minule, lépe než kamarád z druhého konce mìsta.
Mnoho jiných nemá ambice vítìzit a úèastní se jen pro
zábavu. Ale to není nic pro vás, protože opravdové
závodìní je zábava povýšená na snahu o vítìzství. Tìch
nejúspìšnìjších výkonù obvykle docílíte, když jdou
spolu oba dva aspekty ruku v ruce.
Zábava z týmové práce mùže dosáhnout skvìlé
úrovnì a zároveò mùže být uspokojena touha po
úspìchu. Neplatí to ovšem pro každého. Doporuèuji
vám - nechte se vést svými instinkty.
Roger Western, G3SXW, CQ Contest 2/2000
pøeložil Jan Kuèera, OK1QM, ex OK1DNR
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Závodìní
OK1KCI - CQ WPX SSB 2000
Pøestože je v každém èlovìku síla smìøující k individualismu a snaze
o odlišení, povede se obèas skupinì lidí vytvoøit tým, který harmonicky
pracuje kýženým smìrem, aèkoliv k tomu není nièím a nikým nucen.
Plány
V únoru se zaèaly spøádat první plány. Cílové QTH bylo
vybráno v jiné lokalitì, ale po prvním subregionálu se
ukázalo, že nebude vhodné. Díky ochotì Bédy OK1DOZ
jsem dostali šanci postavit pracovištì na Spálavì. Výbìr
kategorie se ukázal jako snadná volba. Pouze kategorie
multi - multi umožòuje naprostou volnost v závodìní na
všech pásmech. Proto byly navrženy tøi pracovištì
a s nimi související antény. Na všech pracovištích jsme
poèítali s poèítaèi propojenými do sítì. Náš cíl byl 3 milióny bodù.

Pøíprava
První výsadek byl v nedìli 19. bøezna. Jednalo se témìø
o ski alpinistickou akci. Auto s materiálem uvázlo pod
kopcem a 600 metrù se muselo všechno nosit. Poèasí
naštìstí slibovalo v týdnu sluníèko a teploty pøes 15
stupòù. Naše pøání se splnila a druhý výsadek ve ètvrtek
23. bøezna dojel až na Spálavu. K øešení byly samé
závažné úkoly, jako napøíklad oprava kamen a dveøí.
Dobré bydlení je základem úspìchu.
Pøijíždím v pátek v 7 hodin, trochu netaktnì
probouzím celý tým a za mírné deš•ové pøeháòky
zaèínáme jako první stavìt beverage na západ. Jsme
všichni moc zvìdaví, jak nám budou pracovat. Po
prvních testech jsme nadšeni a jdeme stavìt druhou na
sever. Materiál na beverage máme PKèko, pøipevòujeme
ho páskou na døevìné trámky. Anténa je tvaru obráceného V, nejvyšší bod je 3 metry, délka 200 metrù,
pøizpùsobení je balun 1:9, opaèný konec je nezakonèený, plánujeme anténu používat pro oba smìry.
Nyní pøicházejí na øadu
smìrovky. Jako první stavíme 3 el.
monobander pro 28 MHz, na první
pokus ladí anténa moc vysoko. Po
pøemìøení je nalezena chyba - délky
prvkù nejsou udávány od osy ráhna,
ale od jeho povrchu. Je to originální zpùsob kótování, ale asi to zamotalo hlavu i jiným montérùm. Druhá
anténa pro 21 MHz je již smontována v pohodì. Ze stožárù pro oba
monobandery jsme natáhli LW 83
metrù na SZ a JZ. Pomocné stožáry
jsou vysoké 6 metrù, výška stožárù
pro yagi je 12 metrù. Na východní a
západní stranì anténní farmy jsme
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vybudovali dva multiband
vertikály pro pásma 3,5 až
28 MHz. A jako poslední
pøišla na øadu 14 MHz
3el. monobander. Všichni
už jsme byli notnì unaveni a hladoví.
Pøi stavbì poslední antény jsme museli øešit nìkolik
mechanických problémù pøi uchycení prvkù. Stožár pro
tuto anténu jsme z bezpeènostních dùvodù zkrátili asi na
6 metrù. Anténa byla postavena krátce po páté hodinì
odpoledne. Pùvodnì jsme mìli v plánu postavit ještì
anténu pro 7 MHz, ale to již nebylo v našich silách.
Následovala stavba pracoviš• a dokonèení propojení
antén kabely. Bìžnì užívaný otvor ve stìnì pro kabely
byl pro naše potøeby znaènì poddimenzovaný a proto
jsme pøivedly kabely doslova všudy, kudy to šlo. Kabelù
bylo mnoho a bez dobrého popisu by to nešlo. Hlavním
konstruktérem všech kablíkù, konektorù, propojek a
spojek byl Dan OK1TDO. Bìhem odpoledne zaletoval
desítky konektorù a všechny v perfektní kvalitì. Práce na
pøipojení antén do pøepínaèù a pøivedení elektrické
energie do všech zaøízení, jejich zprovoznìní a drobný
úklid zabraly celý veèer. Tým byl pøipraven na závod
zhruba ètvrt hodiny pøed 0 zulu. Rezerva to nebyla velká.

CONTEST
Stanovištì: Spálava, JN79US. Závodní znaèka: OK1KCI.
Kategorie: MO/MT.
Èlenové týmu: Sobotní èást pracovali Ondra
OK1CDJ, Míla OK1CPU a Jarda OK1DUO. V nedìlní
èásti nás podpoøil Béda OK1DOZ. Na fotografiích na
vedlejší stranì jsou zleva OK1CDJ,
OK1CPU, OK1DOZ a OK1DUO.
Bìhem závodu se mìnilo obsazení
jednotlivých pracoviš• podle
potøeby a možností operátorù, také
konfigurace pracoviš• se mìnila,
hlavnì mezi prvním a druhým
dnem.

Prùbìh závodu
Zaèínáme na tøech pásmech, 8040-20 metrù. První hodina 53
QSO. Všechny spojení v první
hodinì byly také násobièe.
Pøekvapil 4M4X na 15 metrech
svým dìlovým signálem, protože

pásmo bylo jinak zavøené. Spojení s ním se povedlo na
násobièovém pracovišti na vertikál a 100 W. Další tøi
hodiny rate nepatrnì klesal, ve 4:37 zulu pøecházíme na
15 metrù. Desítka se otevírá v 5:06, první spojení je
JJ3YBB. Daøí se na 15 metrech v 5:57 ZL1ANJ, v 6:03
VK4UC a hned za ním VK3TZ a VK5GN. Celý den se
držíme na horních pásmech, rate je v prùmìru kolem 75.
Nedaøí se pileup na 28 MHz. Pøekvapil v 17:42 na 15
metrech JW8G (Svalbard), který pøišel na výzvu. Veèer
dìláme poslední spojení na 28 MHz v 21:07 P40V, 21
MHz opouštíme v 23:27 po spojení s KM5WU. Na svém
kontì máme 1300 QSO. V 2:12 jdeme spát zklamaní
spodními pásmy. Pro závadu v anténním tuneru máme
pouze jeden dlouhý drát, navíc pro silný déš• je tuner
plný vody.
Spím v autì a jako pøed tøemi týdny o ARRL si øíkám,
že být trpaslíkem (rozumìjte - mají krátké nohy a tak se
vejdou napøíè sedaèkou) je nìkdy super. Probouzí mì
Ondra v 5:37, ale cítím se dost unavený. Jako skoro vždy
se najde nìjaké pøíštì a teï tu jedno je: pøíštì se pøed
závodem poøádnì vyspím. Tentokrát jsem to ve ètvrtek
nestihl, šel jsem spát o pùlnoci a vstával v pìt. Ale vlny
nepoèkají a tak to rozjíždíme ve dvou na 28 a 14 MHz. V
6:18 se pøidává Míla a jsme na všech horních pásmech.
Rate je stabilní okolo 50 až skoro do konce závodu, kdy
v noci díky zavøení horních pásem mírnì klesl.
Druhý den pracujeme naplno, je všechno dobøe
zabìhané, až na poèítaèe. Tedy abych to upøesnil, na
nekvalitní závodní program, který jsme používali
naposled (všichni doufáme a držíme palce programátorùm). Není nic horšího, než když v pileupu spadne
program. Zablokuje poèítaè, ten se musí restartovat
(desítky vteøin), mezitím sebou vezme do pekla i poèítaèe v síti a pokud zboøí i komunikaci s DXC, tak je èas
na svaèinu. Vrcholem bylo zjištìní, že se rozchází deníky
na všech poèítaèích až o 10 QSO. Po rychlém
amatérském zásahu máme sice v deníku nìkolik chyb
(dvojákù), ale deníky jsou znovu synchronní.
Po skonèení závodu jsem vedl nìkolik dlouhých
debat na toto téma a všichni zúèastnìní se shodli, že
výbìr vhodného deníku pro m/m je obtížný. Dobré
zkušenosti existují s programem CT od K1EA. Osobnì s
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Závodìní
násobièù. Kenwood TS120, packet radio (TNC5, Onwa,
9 el. yagi 144 MHz), multiband vertikál 3,5 až 28 MHz,
3 el. yagi 14 MHz (2. den).

Podìkování

ním zatím nemám žádné zkušenosti, ale doufám, že to
brzy zmìním.
Druhý den se více staráme o násobièe a metody jakými se zbyteènì nezdržovat (tøeba nesnažit se dlouho o
vzácnou stanici na dalším pásmu). Pøekvapivì se nedaøí
spojení s Japonskem na 15 metrech, ale na 10 metrech
je to v pohodì. Také pøesouváme koncový stupeò na 28
MHz, což má za následek dvojnásobné rate oproti
pøedešlému dni. Meta 2000 QSO padla veèer po 19.
hodinì. Konce závodu jsem se zbabìle neúèastnil a šel
jsem spát, protože jsem se chystal ještì v noci po
závodì sbalit a odjet (kvùli pracovním povinnostem).

KV PA a SSB liga
PODMÍNKY PLATNÉ PRO
ÚÈAST A ZASÍLÁNÍ
VÝSLEDKÙ VIA PR
KV PROVOZNÍ AKTIV
pro stanice z Èeské republiky a Slovenské republiky poøádá TFC. Doba konání: První nedìli
v mìsíci, 06.00-08.00 místního èasu v Èeské
republice (platí od 1. 1. 1994) probíhá souèasnì
s pøípadnými dalšími závody. Druh provozu:
CW. Pásmo: 80m, segment 3510-3560 kHz
(doporuèení IARU). Kategorie: QRP - pøíkon
max.10W/5W výkon; QRO - výkon podle op. tøídy
(doporuèen 100W) pøi neuvedení kat. je stanice
hodnocena v QRO; SWL - tato kategorie má své
odlišné propozice. Výzva: TEST PA.
Pøedávaný kód: RST a okresní znak.
Bodování: Za úplné QSO 1 bod, neúplné se
nepoèítá. (QSO se stn mimo území OK/OM se
nepoèítá!!) Násobièe: Okr. znaky vèetnì vlastního (VLASTNÍ okres platí také jako násobiè,
i pokud stanice pracuje jako jediná v tomto
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Zamyšlení nad technikou
Pouze na jediném pracovišti byla komunikace mezi TRX
a PC. Na dalším pracovišti jsme se marnì pokoušeli
zprovoznit komunikaci s TS570. Aèkoliv by to mìla být
snadná úloha, protože toto zaøízení má rozhraní RS232
vestavìné, závodní deník nebylo možné nakonfigurovat.
Výhody øízení TRX z logu jsou významné a jistì oceníte
možnost okamžitého pøeladìní na spot z DXC nebo
zmìnu pásma (kmitoètu) jeho zadáním z klávesnice.
Mezi dùležitou vlastnost lze zaøadit také synchronizaci
logu na aktuální pásmo podle TRX, snižuje to poèet
chybnì zapsaných QSO. V neposlední øadì také dobøe
poslouží automatická aktualizace band mapy pøi zápisu
QSO (log automaticky pøidá právì zaznamenané spojení
do band mapy a pøiøadí mu kmitoèet z TRX), která
usnadní práci v režimu S/P.
Pracovištì A: celkem 581 QSO (1254 bodù) a 241
násobièù. Kenwood TS570, 3 el. yagi 28 MHz (1. den),
3 el. yagi 21 MHz (2. den), multiband vertikál 3,5 až 28
MHz (1. den), 2x LW 83 m (SZ a JZ), 2x beverage 200
m (S a Z).
Pracovištì B: celkem 1293 QSO (2928 bodù) a 554
násobièù. Icom IC735, PA 500 W, 3 el. yagi 21 MHz (1.
den), 3 el. yagi 14 MHz (1. den), 3 el. yagi 28 MHz (2.
den), multiband vertikál 3,5 až 28 MHz (2. den).
Pracovištì C: celkem 257 QSO (393 bodù) a 92

okrese). Výsledek: Prostý souèin bodù a násobièù. Poøadatel si mùže vyžádat deník ke kontrole, jeho rozhodnutí je koneèné.
Z mìsíèních výsledkù bude sestaven pøehled
celoroèní aktivity. Hlášení z KVPA musí obdržet
vyhodnocovatel nejpozdìji druhý pátek po závodì
na adresu: OK1HCG @ OK0PPR.#BOH.CZE.EU
Hlášení posílejte POUZE v teto formì (viz vzor):
Hlášení ze závodu: KVPA dne 5. 1. 1997.
Kategorie: QRP. Znaèka v závodì: OK1HCG/p.
Pøedávaný OKR znak: CPI. Poèet platných
spojení: 48. Násobièe (OKR): 39. Výsledek
(QSO x OKR): 48 x 39 = 1872. Prohlašuji, že
jsem dodržel podmínky závodu, uvedený
výsledek odpovídá skuteènosti. Karel, OK1HCG.
Pro tvorbu a odeslání tohoto hlášení perfektnì
funguje SW GENERATOR_HLASENI od autora
OK1XPH ! Využívejte jej. REM: pokud používáte
pro vedení závodního logu napø. program N6TR,
KD7P atp., uvítám zaslání deníku v ASCII formì.
DENÍK ale posílejte SAMOSTATNÌ jako 7PLUS
soubor - další informaci podám pøi prvním
zaslání deníku. Výsledková listina je ukládána do
PR rubriky OKINFO/ZAVODY a na Slovensku pak
do OMINFO/KV. Výsledky jsou zveøejòovány ve
vysílání stn. OK5SMR, OK1CRA.

Chtìl bych podìkovat za sebe a èleny týmu: Béïovi
OK1DOZ za ochotu a pomoc pøi hostování na kótì
Spálava. Luïkovi OK1DLA za výrobu vertikálù a jejich
vèasné doruèení. Alešovi OK1ITA za zapùjèení TRX
Kenwood.
Za sebe chci vyjádøit podìkování celému kolektivu
OK1KCI, který je dobøe sehraný a v této akci odvedl
ohromný kus práce. Na stavbì pracovištì se podíleli i
další lidé, kteøí nevysílali, ale bez niž by nebylo možné
postavit celkem 5 stožárù, dva vertikály a dvì 200m beverage.
Pásmo Platná QSO
Body
Prefixy
160
21
46
5
80
111
244
63
40
51
114
19
20
476
794
242
15
806
1808
294
10
642
1570
241
Celkem
2107
4576
864
Finální skóre = 3 953 664 bodù.

PODMÍNKY PLATNÉ PRO
ÚÈAST A ZASÍLÁNÍ
VÝSLEDKÙ VIA PR
SSB LIGA
pro stanice z Èeské republiky a Slovenské republiky poøádá TFC. Doba konání: První sobotu
v mìsíci, 06.00-08.00 místního èasu v Èeské
republice (platí od 1.1.1994) probíhá souèasnì
s pøípadnými dalšími závody. Druh provozu:
Pouze spojeni 2x SSB (neplatí AMxSSB).
Pásmo: 80m, segment 3700-3770 kHz.
Kategorie: QRP - pøíkon max.10W/5W výkon;
QRO - výkon podle op.tøídy (doporuèen 100W)
pøi neuvedení kat. je stanice hodnocena v QRO;
SWL - tato kategorie má svoje odlišné propozice.
Výzva: „VYZVA SSB LIGA“. Pøedávaný kód:
RS a okresní znak. Bodování: Za úplné QSO 1
bod, neúplné se nepoèítá (QSO se stn mimo
území OK/OM se nepoèítá!!) Násobièe: Okr.
znaky vèetnì vlastního (VLASTNÍ okres platí také
jako násobiè, i pokud stanice pracuje jako jediná
v tomto okrese) Výsledek: Prostý souèin bodù
a násobièù. Poøadatel si mùže vyžádat deník ke
kontrole, jeho rozhodnutí je koneèné. Z mì-

Ing. Jaroslav Meduna, OK1DUO,
http://www.qsl.net/ok1duo

síèních výsledkù bude sestaven pøehled celoroèní aktivity. Hlášení z SSB ligy musí obdržet vyhodnocovatel nejpozdìji druhý pátek po závodì
na adresu: OK1HCG @OK0PPR.#BOH.CZE.EU
Hlášení posílejte POUZE v této formì (viz vzor):
Hlášení ze závodu: SSB liga dne 4.1.1997.
Kategorie: QRP. Znaèka v závodì:
OK1HCG/p. Pøedávaný OKR znak: CPI.
Poèet platných spojeni: 48. Násobièe
(OKR): 39. Výsledek (QSO x OKR): 48 x 39 =
1872. Prohlašuji, že jsem dodržel podmínky
závodu, uvedený výsledek odpovídá skuteènosti.
Karel, OK1HCG. K tvorbì a správnému odeslání
mùžete s výhodou použít program GENERATOR_HLASENI od autora OK1XPH - poslední
verze je v BBS. REM: pokud používáte pro
vedení závodního logu napø. program N6TR,
KD7P atp., uvítám zaslání deníku v ASCII formì.
DENÍK ale posílejte SAMOSTATNÌ jako 7PLUS
soubor, další informace podám po prvním zaslání
deníku. Výsledková listina je ukládána do PR
rubriky OKINFO/ZAVODY a na Slovensku pak do
OMINFO/KV. Výsledky jsou zveøejòovány ve
vysílání stn. OK5SMR, OK1CRA.
Karel Køenek, OK1HCG
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Závodìní
VKV

Výsledky vnitrostátních závodù

První QSO OK - OM
Na 24 GHz

OK MARATÓN - OPRAVENÉ
CELOROÈNÍ VÝSLEDKY 1999

Dne 10. 4. 2000 bylo navázáno první
spojení OK - OM na 24 GHz mezi
stanicemi OM/OK2VMU/p ze ètverce
JN99FJ a OK2KQQ/p. Spojení pøedcházely první pokusy dne 9. 4. na 24
GHz mezi OK2UWF/p a OK2VMU/p na
vzdálenost 0,5 a 4 km oboustranné
SSB. /první QSO OK2 - OK2/. Výstupní
výkon obou zaøízení byl 0,1 mW
a ant. HORN a parabola 90 cm.

KAT. 1 - POSLUCHAÈI
1. OK1-22729
2. OK1-28524
3. OK1-22672
4. OK2-14391
5. OK1-35042
6. OK1-30248
7. OK1-20829
8. OK1-18707
9. OK2-32931
10. OK2-32130
11. OK1-4857
12. OK1-35307
13. OK2-22169

79 108 b.
63 024 b.
55 020 b.
13 586 b.
12 379 b.
11 147 b.
8 410 b.
3 830 b.-YL
2 402 b.
1 614 b.
1 126 b.
767 b.
754 b.

KAT. 2 - POSLUCHAÈI DO 18 LET

Pro pøípadné zájemce z OK o spojení na
pásmech 23, 13, 6, 3 a 1,5 cm je k dispozici OK2VMU ve všech provozních aktivech
a subreg. contestech z JN99AJ pøíp.
JN99CH - Kohutka 920m.
Jirka Macík, OK2VMU,
e-mail: ok2vmu@atlas.cz, http://www.qsl.net/ok2vmu

1. OK1-35281
29 759 b.
2. OK2-35255
21 215 b.
3. OK1-34813
10 510 b.-YL
4. OK1-34734
9 211 b.-YL
5. OK1-35072
8 061 b.
6. OK1-35554
3 949 b.
7. OK1-35241
1 270 b.
8. OK1-35038
821 b.
Vyhodnotil Josef, OK2-4857.
Vyhodnocovatel se všem úèastníkùm v KAT. 1
a v KAT. 2 omlouvá za chybné vyhodnocení
roèníku 1999.

OK MARATÓN - LEDEN 2000
KAT. 1 - POSLUCHAÈI

Boris OK2UWF/p pøi prvních pokusech

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 bodù
17706
11531
3557
1825
675
542 YL
328
296

KAT. 2 - POSLUCHAÈI DO 18 LET
1.
2.
3.
4.
5.

OK1-35255 12 068 bodù
OK2-35281 2 085
OK1-34734 2 023 YL
OK1-35241
825
OK1-34813
462 YL

KAT. 3 - KLUBOVÉ STANICE
Transvertor OK2VMU pro 24 GHz vèetne ozaøovaèù
pro 24 - 5,7 - 10 GHz

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

OK1KCF
OL5DX
OK1KGR
OK1OMY
OK1ODX
OK1KCP
OK1RSM
OK1ODX

12 881
5 928
5 239
2 696
8 870
2 318
675
500

bodù

KAT. 4 - OK TØÍDA D

Jirka OK2VMU/p s parabolou 90cm z kóty Bumbálka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OK1ZAJ
OK1CYC
OK1JIJ
OK2TGK
OK1CFK
OK2TDL
OK1JYL
OK1SKK
OK1TJA

21 509 bodù
16 992
4 659 YL
3 714
2 329
2 066
1 894 YL
1 579
510

KAT. 5 - OK TØÍDA C
1.
2.
3.
4.
5.

OK1AXG
OK1FMG
OK1WWJ
OK1XAV
OK1XEW

9 434
8 553
5 391
5 188
1 776

bodù

OK1KZ
OK2VP
OK1DQP
OK1DSA
OK1MNV
OK2EC
OK1ARQ
OK1DZ

21 509
19 366
11 408
11 278
10 111
8 522
4 733
4 356

37 038
36 925
33 021
32 438
28 414
24 980

KAT.1 - POSLUCHAÈI
bodù

KAT. 7 - TOP TEN
1. OK1-22729
2. OK1KZ
OK1ZAJ
4. OK2VP
5. OK2-31097
6. OK1CYC
7. OK1KCF
8. OK2-35255
9. OK1-35042
10. OK1DQP

OK2VP
OK1MNV
OK1DSA
OK1ZAJ
OK2EC
OM3CAZ

OK MARATÓN DUBEN 2000

KAT. 6 - OK TØÍDA B + A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

25 128 bodù
21 509
21 509
19 366
17 706
16 992
12 881
12 068
11 531
11 408

1. OK1-22729
48 063 bodù
2. OK1-31341
8 034 b.
3. OK2-14391
6 634 b.
4. OK1-30248
5 654 b.
5. OK1-20829
2 440 b.
Další stanice: OK2-35141-yl, 1-35554, 118707-yl, 1-35616, 2-4857, 2-22169;

KAT. 2 - POSLUCHAÈI DO 18 LET
1.
2.
3.
4.
5.

OK1-35281
OK1-35072
OK2-35255
OK1-34813
OK1-35519

18 441
12 370
12 068
2 613
324

bodù
b.
b.
b.
b.

KAT. 3 - KLUBOVÉ STANICE

OK - MARATÓN BØEZEN 2000

1. OK1KCF
21 324 bodù
2. OK1KGR
20 146 b.
3. OK1KDO
15 741 b.
4. OL5DX
12 594 b.
5. OK1OMY
7 366 b.
Další stanice: OK1ODX, 1KCP, 1KOK, 1RSM,
1OFP, 1KHA;

KAT. 1 - POSLUCHAÈI

KAT. 4 - OK OP. TØÍDA D

KAT. 2 - POSLUCHAÈI DO 18 LET

KAT. 5 - OK OP. TØÍDA C

1. OK1-22729
44 516 bodù
2. OK1-35616
7 370
3. OK1-31341
7 252
4. OK2-14391
5 749
5. OK1-30248
5 654
Další stanice: OK1-20829, 2-35141-yl, 135554, 1-18707-yl, 2-4857, 2-22169;
1.
2.
3.
4.

OK1-35281
OK1-35072
OK2-35255
OK1-34813

16 823 bodù
12 370
12 068
1 701 YL

KAT. 3 - KLUBOVÉ STANICE

1. OK1KCF
21 324 bodù
2. OK1KGR
16 737
3. OL5DXO
12 594
4. OK1KDO
11 669
5. OK1OMY
7 246
Další stanice: OK1KCP, 1ODX, 1RSM, 1KHA;

KAT. 4 - OK OP. TØÍDA D

1. OK1CYC
39 221 bodù
2. OK1ZAJ
32 438
3. OK1SKK
10 677
4. OK2TTO
10 518
5. OK1JIJ
5 528 YL
Další stanice: OK2TGK, 1CFK, 2TDL, 1JYL,
1TJA;

KAT. 5 - OK OP. TØÍDA C

1. OK1AXG
23 530 bodù
2. OK1WWJ
18 087
3. OK1CRM
15 717
4. OK1XAV
13 833
5. OK1FMG
11 392
Další stanice: OK2PJH, 1XEW;

1. OK1CYC
44 969 bodù
2. OK1ZAJ
34 964 b.
3. OK2TTO
14 387 b.
4. OK1SKK
12 186 b.
5. OK1CAZ
9 594 b.
Další stanice: OK1CFK, 2TDL, 2TGK, 1JYL-yl,
1JIJ-yl, 1VYC, 1TJA;
1. OK1AXG
26 213
2. OK1WWJ
21 851
3. OK1CRM
19 654
4. OK1FMG
18 053
5. OK1XAV
13 833
Další stanice: OK2PJH, 1XEW;

bodù
b.
b.
b.
b.

KAT. 6 - OK OP. TØÍDA B + A

1. OK2HI
50 379 bodù
2. OK1KZ
47 062
3. OK1MNV
44 846
4. OK1DSA
38 404
5. OK2EC
32 932
Další stanice: OK2VP, OM3CAZ, OK1DQP,
1ARQ, 1SRD, OM8ON, OK1HJ, 1DZ, 1JST,
1DBF, 1TJ, OM3TU, OK2BEY, 1FMJ;

KAT. 7 - TOP TEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OK2HI
50 379 bodù
OK1-22729
48 063
OK1KZ
47 062
OK1CYC
44 969
OK1MNV
44 846
OK1DSA
38 404
OK1ZAJ
34 964
OK2EC
32 932
OK2VP
28 356
OK1AXG
26 213
Vyhodnotil Josef, OK2- 4857

KAT.6 - OK OP. TØÍDA B + A

1. OK2HI
50 379 bodù
2. OK1KZ
39 285
3. OK2VP
37 038
4. OK1MNV
36 925
5. OK1DSA
33 021
Další stanice: OK2EC, OM3CAZ, OK1DQP,
1ARQ, 1SRD, 1JST, 1DZ, 1TJ, 2BEY, OM3TU;

KAT. 7 - TOP TEN
1.
2.
3.
4.
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OK2HI
OK1-22729
OK1KZ
OK1CYC

50 379 bodù
44 516
39 285
39 221
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Závodìní
WRTC 2000

Pokraèování ze strany 11

Z celkových 24 hodin IARU contestu bylo všem
soutìžícím dovoleno využít pouze 20 hodin a zbývající 4
hodiny musely být rozdìleny do nejvýše tøí, minimálnì
však 1 hodinu dlouhých pøestávek v provozu. Jak se
ukázalo i ve výbìru tìchto 4 hodin nuceného oddechu
bylo zakleto pár krùèkù k lepšímu umístìní. Ne všem
týmùm však pøíroda dovolila si tuto dobu opravdu zvolit.
Na mnoha QTH ani tyto 4 hodiny nepøekryly dobu, v níž
hladina QRN pøesahovala únosnou mez pro rozumný
a mnohdy i bezpeèný provoz. Ale s touto okolností
museli všichni poèítat a mohli pouze doufat, že jejich
tým nepostihne. Náš tým na QTH v nadmoøské výšce
pøes 1200m se po dobu mnoha hodin ocitl prakticky v
epicentru bouøkové èinnosti jižnì od Ljubljany.
Hodnocení výsledku v závodì bylo trošku odlišné
oproti bìžnému zpùsobu v KV závodech. Každé platné
QSO na obou módech CW i SSB na všech pásmech
s jakoukoliv stanicí platilo za 1 bod. Násobièe byly zóny
ITU, HQ stanice a stanice funkcionáøù IARU, a to na
každém pásmu a každém druhu provozu zvláš• (tedy
jedna stanice byla až 10 násobièù, na rozdíl od bìžných
podmínek IARU HF Championshipu). Podle dosaženého
poètu CW QSO, SSB QSO a celkového poètu násobièù
bylo samostatnì vyhodnoceno poøadí a
vítìz každé z tìchto tøí disciplín získal
vždy 300 bodù. Další stanice v poøadí za
ním obdržely vždy úmìrnì snížený poèet
bodù podle dosaženého výsledku.
Maximálnì možný zisk byl tedy 3x 300
bodù. Toto hodnocení bylo doplnìno
ještì o historicky novou disciplinu na
WRTC, a to o poslech a záznam znaèek
"pile up" z magnetofonových pásek jak
CW tak SSB. Povolena byla úèast vždy
jen jednoho èlena týmu na CW nebo SSB,
popøípadì pouze jednoho pro CW i SSB.
Soutìž v této podobì je v Evropì prakticky neznámá, ale je již léta tradièní na
nìkterých HAM-festech v USA. Záznam z
magnetofonu byl 5 minut dlouhý a obsahoval vždy 100 znaèek reálných a
aktivních stanic. Oproti raelitì pileupù na
pásmu je tato soutìž docela obtížná a než
se pustíte do hodnocení dosažených
výsledkù (nejen OK týmu), doporuèuji
každému si záznam poslechnout, zkontrolovat se skuteèností, vynásobit koeficientem nervozity a pak teprve uèinit
závìr (CW a SSB záznam i mnoho dalších
informací o soutìži lze získat z oficiální
stránky
WRTC
2000
http://wrtc2000.bit.si/). Tato nová
soutìžní disciplína byla hodnocena v
souètu CW a SSB hodnotou 100 bodù
pro vítìzný tým. Maximální celkový poèet
bodù na WRTC pro vítìznou stanici by
tedy byl 1000. Na otázku, jak vše dopadlo podle tìchto bodových hodnocení,
odpovídají vlastní výsledky.
Úèast a výsledek nového a mladého
OK týmu na WRTC 2000 i historie vzniku
a neúmyslného rozpadu jeho prvé podoby asi pár lidem v OK radost neudìlala.
Jak se ukázalo, jiné nakonec docela
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Nejdùležitìjší z organizátorù WRTC 2000 pøi prezentování soutìžních podmínek závodníkùm. Zleva Robert, S53R a Tine, S50A.

potìšila a potvrdila jejich odborné prognózy. Pøestože
úèast národního OK týmu byla možná pouze na základì
mnohdy skvìlých výsledkù øady OK stanic ve významných závodech i podle množství úèastníkù závodù z OK
v posledních letech, nebyl pùvodní tým ve složení
OK2RZ a OK1RF s náhradníkem OK1FUA, který schválila
rada ÈRK, oficiálním reprezentaèním družstvem ÈR.
Když se týden pøed WRTC vážnì zranil OK1RF a jeho
úèast byla vylouèena, požádal jsem v duchu propozic
WRTC a jako kapitán rozpadlého týmu o doplnìní
nového týmu OK1FUA jako náhradníka. Martin vyhovìl
mé žádosti o odstoupení z týmu a doplnil své družstvo o
Honzu OK1QM (ex OK1DNR). Tím se zároveò ponìkud
pochmurný vìkový souèet našeho pùvodního družstva
dostal z hodnoty 109 let na mnohem slibnìjších
pouhých 66 let. V øadách rozhodèích nás zastupovali

OK2FD a nakonec i OK2RZ. Pár hodin pøed odjezdem na
WRTC v kategorii "turista" jsem vyhovìl žádosti organizátorù zastoupit OH2KI.
Vše ostatní mùže být pouze subjektivním hodnocením. Jedno je však bez jakýchkoliv pochybností jisté.
To co pøipravili organizátoøi WRTC 2000 v Bledu se
z mého pohledu vymyká chápání. Za sebe mohu pouze
vyjádøit, a nebo dnes již spíše pouze opakovat, nadšené
hodnocení témìø všech, kteøí se tohoto svátku všech
závodníkù mohli zúèastnit. Již pouhý výèet všech znaèek
závodníkù, rozhodèích, organizátorù i návštìvníkù
WRTC 2000 pøipomíná seznamy svìtových TOP TEN v
CQ contestech za posledních 40 let. A to opravdu nepøeháním. Existuje snad jiná mezi-národní soutìž, která
není pouze hrou, v níž by ve spoleèné kategorii mohli
úspìšnì soupeøit dìdeèek, otec i vnuk a nebyl pøedem
jasný favorit?
Atmosféra soutìže od samého zaèátku až do konce
byla stìží popsatelná. Po celou dobu se setkávali operátoøi stanic, které spolu soutìží mnohdy již desítky let. Na
tøech oficiálních celoveèerních setkáních v ideálním
prostøedí velké sportovní haly s perfektní péèí organizátorù o jídlo i pití, se mìlo možnost najednou setkat
a vždy do pozdních noèních hodin zaujatì diskutovat
nìkolik set stejnì postižených. Na rozdíl od mnoha
velkých radioamatérských setkání zde byl pouze jeden

Nahlašování neoficiálních výsledkù po závodì - „3830 rumors“.

spoleèný zájem - contesting - a vše co k nìmu patøí.
Nebylo nutné hledat spoleènou øeè na nìjaké téma. To
bylo vždy jasné a pouze úroveò celkového "postižení"
diskutujících mohla být obèas nepatrnì rozdílná. Ale
vždy pouze od velmi vážného k ještì horšímu.
O perfektním zvládnutí velmi nároèné organizace
všech oficiálních 6 dnù nemìl nikdo celou dobu nejmenší pochyby. A byla to „organizovanost“ navenek
naprosto neviditelná. Vìènì usmìvavý a zcela volnì
a klidnì se pohybující šéf akce Tine, S50A, od kterého
mi bylo (a asi ještì dlouho bude) vždy velkou ctí se
nechat v závodì neúmyslnì porazit, dvojice všudypøítomných a všeøešících Robertù - S53R a S57AW
a desítky dalších viditelných i neviditelných vytvoøily
zcela výjimeènou akci století. I to, co dokázali "hostitelé"
na všech 53 soutìžních QTH, se asi v oèích mnoha
závodníkù doposud neznajících slovanskou pohostinnost, jevilo jako naprosto neskuteèné.
Jednu velikou chybu jsem ale nakonec pøece jen
udìlal. Po srdeèném osobním podìkování všem dostupným organizátorùm jsem s politováním zjistil, že s sebou
ve Slovinsku nemám klobouk. Abych ho mohl v
hlubokém pøedklonu pøed poøadateli v úctì a obdivu
smeknout.
Jiøí Král, OK2RZ
Barevné obrázky k èlánku najdete na vnitøních stranách obálky

Poznámka šéfredaktora, OK1MP: Rada ÈRK reprezentaèní tým neschválila, ale pouze vzala na vìdomí.
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Inzerce
Váš partner pro: Pøijímaèe - Radiostanice - Antény - Rotátory - Anténní tunery
PSV analyzátory - Pøíslušenství - Literatura - Software - CD ROM - GPS navigace
Srdeènì Vás zveme k návštìvì našeho stánku na setkání v Holicích 25. - 27. 8. 2000
Akèní slevy Holice 2000

Antény ECO • Triband Beam Art. 78

robustní, osvìdèená a cenovì dostupná smìrovka 20/15/10m,
MIRAGE B 310 G externí PA pro 145 MHz, FM/SSB, 2W in/ G=8 dBi, boom 4,4 m ... 9850,- Kè • HF 8 vertikál 8 pásem
40/30/20/17/15/12/10 m, trapy, výška 4,8m, samonos. radiály
100W out, s pøedzesilovaèem ...pùv. 9990,- Kè, nyní 8600,-Kè.
ALINCO DJ-C5 2 m / 70 cm mikro ruèka ... pùv. 9990,- Kè, á 1,8m ...9850,- Kè • 25 AVT vertikál 5 pásem80/40/20/
15/10 m, 2 kW, trapy, výška 7,3 m, ...5100,- Kè • AVT 4 vernyní 8800,- Kè. KENWOOD TH-D7E 2m/70 cm
tikál 4 pásma 40/20/15/10 m, 2 kW, trapy, výška 6,5 m, ...3800,- Kè
...pùv. 16600,- Kè, nyní 15990,- Kè. AUTEK WM1
• AVT 3 vertikál 3 pásma 20/15/10 m, 2 kW, trapy, výška 3,8 m,
reflektometr/Wattmetr, analogový se 2 mìøidly, automaticky
poèítá hodnotu PSV, bez nutnosti nastavování a odeèítání ze ...3150,- Kè • QUAGI 432 MHz 10 nebo 20 prvkù, lehká
zkøížených ruèek, rozsah 1,8-50 MHz, špièkový nebo støední
a výkonná, vhodná i pro portable, ...1580,- nebo 2290,- Kè •
ECOMET X 300 „bílá hùl“, dualband 2 m/ 70 cm, G=7/9,5 dB,
výkon, oddìlený vf sensor, 1 W až 2 kW ...pùv. 6590,- Kè,
Holice 5750,- Kè. SANGEAN DT 110 miniaturní SV
...2690,- Kè • HB skládací LogPer pro 2 m (780,- Kè) a 2 m/ 70 cm
a VKV/FM/stereo pøijímaè, 24 pamìtí, auto tunning a mnoho
(1360,- Kè) k ruèkám na vycházky, na dovolenou i vážnou práci.
dalších funkcí, velmi kvalitní pøíjem ... pùv. 1590,-Kè, nyní
Ceny platí do vyprodání zásob.
1290,- Kè MFJ 1786 Magnetic Loop Antenna Hi-Q
Loop pro 10-30 MHz, prùm. 91 cm, 150 W, skøíòka dálkového
Anténní analyzéry
ovládání vè. PSV metru ...pùv. 17300,- Kè, nyní 13990,- Kè
VECTRONICS VC300M anténní tuner 1,8-30 MHz, 100 W, MFJ259B - anal. a dig. mìøiè PSV, Z, X,
C, L, útlumu koax. kabelù, tester vf pøizpùs.
malé rozmìry, pro expedice a mobilní použití, napø k IC-706,
obvodù, k rychlému nastavování antén bez
LETNÍ AKCE ...pùv. 5500,-Kè, nyní 4390,- Kè!
potøeby vysílaèe. Vest. gen. a èítaè 1,8-170
Diamond CP6 vysoce kvalitní vertikál 6 pásem
3,5/7/14/21/28/50 MHz, výška 4,5 m, samonos. radiály á 1,8 m MHz, podrobný èeský návod ...12500,-Kè
... pùv. 10890,- Kè, nyní 9300,- Kè. SP 55 kvalitní pøedze- NOVINKA! MFJ 269 KV/VKV/UKV
jako MFJ 259B s rozšíøenými funkcemi
silovaè k pøijímaèùm a scannerùm, 25-1300 MHz, GaAsFET,
a rozsahem 1,8-170 a 415-480 MHz!
pásm. propusti, a regulace zisku, vl. napájení, malé rozmìry,
Zavádìcí cena Holice ...19500,-Kè
2x BNC ... pùv. 4200,- Kè, nyní 2990,- Kè
Prodejna: Vlastina 850, 16100 Praha 6 - Dìdina
(Bus 218 od metra Dejvická na koneènou, pøímo naproti v druhém 12patrovém domì)

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
00

00

00

00

00

00

Soukromá inzerce
Prodám 2 radiostanice ALLAMAT 93
s anténou „pendrek“ a koženými pouzdry, 2 základnové antény ALLAMAT (3 m) vèetnì pøíslušných konektorù a kabelù a 2 zdroje „SAMLEX“ model RPS 1202 (13,8V - 2,5/3,5A).
Z pozùstalosti, témìø nepoužívané (vše cca 5000
Kè). Ivo Fuka, Pražská 996, Nové Mìsto,
Rokycany, 337 01, tel. 0181/ 723517 (domù
veèer), nebo 0181/ 951 111 linka 076 (od 7,00
do 14.00), mobil 0604 401 300.
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.
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.
Prodám Packet radio modem 1200 Bd,
nový, kabel k TRX (790 Kè), Packet radio modem
1K2/2K4, nový, kabel K TRX, (850), Packet radio
modem 1K2/2K4/9K6, nový, kabel k TRX (990),
RTTY, SSTV, AMTOR, PACTOR, METEO, CW
modem, nový (380), Interface k Icom, Kenwood,
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Yaesu, AOR, nové (380), tel: 05/48527710, Jiøí
Šilhavý, Nám. SNP 14, 61300 Brno.
Prodám pøíhradový teleskopický stožár,
5/14 m dlouhý s kotevními lany a koliky. Ant.
kolineár 2x5/8 145 MHz. Cena dohodou. Aleš
Sejkora, ok1ita@qsl.net, 0468/572 140, od 20
hod. 571 364.
Prodám interface + kabel k KV TRX - LOG
N6TR, K1EA, EQF, LOG4+ aj. - optické oddìlení,
výstup CW, PTT, vstup paddle. Pøipojení na LPT
port PC, cena 350 Kè; INTERFACE ke KV TRX
ICOM, YAESU, KENWOOD, JRC, pøipojení na
COM port PC, (380 Kè); PACKET RADIO
MODEM 1200Bd, konekt. 9pin, 3x LED indikace,
kabel k TRX, software zdarma (790); PACKET
RADIO MODEM 1200/2400/9600Bd, 3x LED
indikace, kabel k TRX (990); RTTY, SSTV,
AMTOR, PACTOR, CW, METEO modem, 3x LED
indikace, 9pin konektory (380); 144/432MHz
transvertor, PL konektory, napájení 13,8V, Pout
cca 1 W, vstup RX ATF, VX VOX (2200), pøidám
zdarma Mitshubishi M57704 power modul (Pin
200 mW, Pout 13 W, nap.13,8 V). OK2PNN
@ATLAS.CZ nebo tel: 05/48527710.
Radioklubu OK2OBW prodá: TCVR ICOM
756 jako nový, CW filtr 350Hz (dohodou), Zdroj
K PA KUV020, cca 1KW (1500,-), TRAFO
anodové 220/1,5KV cca 1KW (500,-),
Variometr symetrický pro vìtší výkon (650,-),
Variometr pro vìtší výkon (400,-), Antenní èlen
z KUVO20 otoèné C1, C2 (400,-), Ant. èlen RF11
(40,-), Ant. èlen RO21 (50,-), Dynamo šlapací
k RM31 (250,-), R105-D Vysílaè vojenský polní
(350,-), PZ589 - Vysílaè vojenský f=R105, 108,

Pøijímaèe
REALISTIC DX 394 citlivý stolní pøijímaè 0,15-30 MHz,
AM/LSB/USB/CW, 160 pamìtí, timer, pøehledné ovládání, mnoho
funkcemi ...9500,- Kè. • SANGEAN ATS909
0,15-30MHz AM/USB/LSB, VKV 88-108 MHz FM stereo, RDS,
307 pamìtí, atraktivní design, kvalitní pøenosný pøijímaè,
...7995,-Kè • ATS606A 0,15-30MHz AM/ VKV 88-108 MHz
FM stereo, 54 pamìtí, atraktivní design, kvalitní pøenosný
pøijímaè, ...4690,-Kè • NASA HF-4E 0,03-30 MHz,
AM/LSB/USB/CW, 10 pamìtí, malý stolní pøijímaè, pro nároèný
poslech,výteèná odolnost a selektivita, ..9990,-Kè
• YUPITERU MVT 7100 osvìdèený ruèní scanner
all mode, 0,1-1650 MHz, 1000 pamìtí, ...12990,- Kè
Nabízíme více než 50 pøijímaèù vè. pøíslušenství!

Z další nabídky vybíráme...
MFJ969 ant. tuner 1,8-60MHz, 300Wum. zátìž, balun 1:4/50
Ohm ...10990,-Kè • MFJ945E 1,8-60 MHz, 300W ...5750,-Kè
MFJ941E 1,8-30 MHz, 300W ...6200,-Kè • MFJ922
VKV-UKV tuner a PSV/W-metr, 60/150W, 136-175/420-460MHz,
mini rozmìry ...4890,-Kè NOVINKA! • MFJ 396 komfortní
profesionální náhlavní souprava - sluchátka a flexi mikrofon,
nezbytná pro contesting a DXing! ...4780,-Kè • CREATE
RC-5-1 velmi kvalitní rotátor pro støední a vìtší anténní
systémy ... SUPER CENA Holice 20990,- Kè!

Všechny ceny jsou s DPH.
E-mail: pdoud@email.cz
http://www.online.cz/dd/amtek
Kompletní ceník proti obálce a známkám 25 Kè (v ÈR).

Velkoobchodní slevy, zásilková služba.

109 (550,-), VR20, 21, 22, PR11, PR22, základna ZR16 na ND (á 100,-), NS600 nabíjecí souprava (200,-), Vibraèní mìniè VIU 2,5/2,4V (20,-),
Pøepínaè keramický 4 sekce (250,-), Pøepínaè
keramický 6 sekcí (450,-), a další rùzný materiál,
elky, patice, plechy, zdroje, knoflíky, keramika,
cívky, apod... Kompletní seznam si vyžádejte emailem: hauer@elkom.anet.cz nebo telefonicky
záznam na: 0633-632030, nebo 0602-767161.
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.
RK-1KRF odprodá (ceny dohodou): reproboxy
RS516 Elektronika TEPLICE 160 hm/25W - 2 ks;
pøijímaè PIONÝR Radiotechnika TEPLICE; èítaè
BM 445E; osciloskop KØIŽÍK T531 - 2 ks; 2stopý osciloskop C1-55; L-metr R/Sch LRH; Lmetr TESLA BM213 - 2 ks; RLC-metr TESLA
TM393 - 2 ks; RC generátor TESLA BM218 2ks; mìøiè rezonance BM342A; frekvenèní modulátor BM240; zdroj TESLA BS275; regulaèní
zdroj; mV-metr BM289; rx magnetofon B73;
gramofon NC420; dynam. mikrofon TESLA;
oddìl. trafo KØIŽÍK 220V/300VA; stavebnice
ELEKTRONIK - 2 ks; tranz. zkoušeèka - stavebnice TZ1; labor. stùl 194x902 - 3 ks; restauraèní
stùl 80x80 - 6 ks; sekt.skøíò policová šxvxh
89x150x40x - 2 ks; židle èalounìné - 18 ks a
dále rùzné náøadí - seznam proti ofrankované
obálce. Ing. Zicha, Mladìjovská 23, 197 00
Praha 9 - Kbely, tel.: 02/8502376.
Koupím kopii manuálu pøípadnì i schématu
pro RX GRUNDIG SATELLIT 500. Manuál mùže
být i v nìmèinì nebo angliètinì v pøípadì obou
možností radìji v nìmèinì. OK1-35313 Harold
Hošek, Kostelní 133, Støíbro 349 01.

Prodám Magirus 14 m vysoký, cena
dohodou. Kontakt OK2PKO tel.: 0604 101 821.
Prodám kompletní nefunkèní RX R250M,
CB TRX ALLAMAT 295, Emperor Shogun All 2630,3 MHz, pøípadnì se zdroji; vojenskou elektrocentrálu 220V/1kW + 3x AKU 12V/22Ah; zánovní
elektronický psací stroj Optima SP20; mini RX
CB;CB ant. pøedzesilovaè HP 285. Vše FB stav.
Miroslav Øíšský, Dolnokubínská 1444, 393 01
Pelhøimov, tel.:0366/33 25 83 - po 20. hodinì.
Koupím nepoužité ELKY: DF 97, DF 668, DF
669, ECC 802S. Prosím, kdo má zkušenosti s
pøestavbou RXù R5, pøípadnì RX-R4 na
polovodièe. Miroslav Øíšský, Dolnokubínská
1444, 393 01 Pelhøimov, tel.: 0366/33 25 83 po 20. hodinì
Koupím vozidlovou RDST - TESLA - VR 22
pro pásmo 80 MHz s pøíslušenstvím; servisní
dokumentaci k VR 22; pøenosnou stanici RF 10
(soupravu). OK2UER Jan Uher, Ponìtovice 66,
664 51 Šlapanice, tel.: 44 24 55 53 (pøedvolba
zøejmì 05 - pozn. redakce).
ID (invalidní dùchodce) koupí za rozumnou
cenu transformátor do zdroje pro TRCVR
OTAVA-76. (Žhavení 12,6 V/1,1 A, napìtí G2 220V/ 30 mA, anodové napìtí PA = 450-500 V/
200 mA.) Pøípadnì koupím kompletní zdroj.
Nemá uvedené nìkdo jako nepotøebné nebo
navíc? Dìkuji. Adr.: Manfred Storch,
Hanychovská 413/16, 460 10 Liberec - 10, tel.:
048/2770323.
Prodám montovaný pøíhradový stožár
80x80x150 - 13,5m (3000), tel. 0603 320606,
Ros•a OK2UFB.
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