Obsah
Klubové zprávy
Poštovní známky pro dìti do misií ...................................2
X. setkání radioamatérù a elektronikù ÈR Štìtí 2001........2
X. mikrovlnné setkání.......................................................2
Èeský radioklub a krajské uspoøádání..............................2
Èeský radioklub je Váš radioklub!....................................2
Pøedstavení èlenù Rady ÈRK ............................................3
Zprávièky..........................................................................4
Radioamatérské setkání v Litvì ........................................4
Silent Key OK1FST, OK2VNV, OK1UDM..........................4
Problémy s kolaudací antén .............................................5
OK Maraton - ohlédnutí ...................................................6
Zprávy z QSL služby.........................................................6
IOTA 100 Islands - zkušenosti .........................................6
Zaèínajícím
Základy èinnosti smìšovaèù, mf zesilovaèù a detektorù...7
Technické materiály pro potøeby radioamatéra.................9
Radioamatérské souvislosti
Nácvik Moresovy abecedy pomocí Java Appletu............12
Telegrafie versus nové tisíciletí - názor ..........................13
CABRILLO - formát soutìžního deníku pro KV...............14
Diplom Frýdku-Místku ...................................................15
Z historických pramenù - Chemické kondensátory ........15
Provoz
Rušení je nepøíjemná záležitost ......................................16

Nìkolik vìt
Packet radio - 1..............................................................16
OK DX TopList na KV k 31. 12. 2000.......................16, 17
VKV TopList ...................................................................17
Technika
Èarovné 6m pásmo - 2 ..................................................19
Zásady konstrukce moderních SSB vysílaèù ..................20
Nová øada VKV rádiových stanic v AÈR .........................21
Krátké antény Yagi pro pásmo 144 MHz ........................22
T-èlánek jako impedanèní pøizpùsobovací èlen ..............24
Závodìní
Kalendáø závodù na VKV ................................................25
OK1VWK - A1 Contest 2000 ..........................................25
CW - týden aktivity (CWAW)..........................................26
DTC - DC (Deutschland Contest)...................................26
Zmìna podmínek CQ WW WPX .....................................26
Podmínky KV závodu Holický pohár ..............................26
Podmínky závodu IARU Reg. 1 HF Field Day .................26
OK-OM DX Contest........................................................27
Výsledky závodù
XLI. Vánoèní VKV závod 2000........................................25
CQ WPX Contest 2000 - SSB ........................................26
Rùzné
Soukromá inzerce ....................................................23, 26
Opravy..............................................................................2

RADIOAMATÉR
Èasopis Èeského radioklubu pro radioamatérský provoz, techniku a sport
Vydává: Èeský radioklub prostøednictvím spoleènosti Cassiopeia Consulting a. s.
ISSN: 1212-9100
Tisk: Tiskárna Printo, s. r. o., Dùm Járy da Cimrmana II,
Gen. Sochora 1379, 708 00 Ostrava
Distribuce: ÈR: Send Pøedplatné s. r. o.; SR: Magnet-Press Slovakia s. r. o.
Redakce: Radioamatér, Vlastina 23, 161 01 Praha 6, tel.: (02) 96400 610, fax: 96400 921
WEB: www.radioamater.cz, e-mail: redakce@radioamater.cz, PR: OK1CRA
Na adresu redakce posílejte veškerou korespondenci související s obsahem èasopisu
(pøíspìvky, výsledky závodù, inzeráty, ...) - vše nejlépe v elektronické podobì e-mailem
nebo na disketì (na požádání zašleme diskety zpìt).
Šéfredaktor: Ing. Miloš Prostecký, OK1MP
Výkonný redaktor: Martin Huml, OK1FUA
Stálí spolupracovníci: Jiøí Škácha, OK1DMU, Václav Henzl, OK1CNN
Redakèní rada: pøedseda: Radmil Zouhar, OK2ON
èlenové: Petr Voda, OK1IPV, Martin Korda, OK1FLM
Sazba: Alena Dresslerová, OK1ADA
WWW stránky: Zdenìk Šebek, OK1DSZ
Vychází periodicky, 6 èísel roènì. Toto èíslo bylo pøedáno do distribuce 20. 3. 2001.
Uzávìrka pøíštího èísla je 23. 4., distribuce do 15. 5. 2001.
Pøedplatné: Pro èleny Èeského radioklubu je èasopis bezplatnou èlenskou službou. Další
zájemci jej mohou objednat na adrese redakce. Roèní pøedplatné pro r. 2001 v ÈR èiní
288,-Kè (48,- Kè za èíslo), v SR 342,- Sk (57,- Sk za èíslo). Pøedplatné pro ÈR zabezpeèuje
redakce. Predplatné pre Slovenskú republiku zabezpeèuje: Magnet - Press Slovakia s.r.o.,
Teslova 12, P. O. Box 169, 830 00 Bratislava 3, tel. / fax (07) 44 45 45 59 (predplatné), 44
45 45 28 (administratíva), fax: 44 45 46 27, e-mail: magnet@press.sk.
Èeský radioklub (zkratkou ÈRK) je sdružením obèanù, které sdružuje zájemce o radioamatérské vysílání, techniku a sport v ÈR. Je èlenem Mezinárodní radioamatérské unie (IARU).

výkonného redaktora
Milí ètenáøi,
jak to tak vypadá, zima se s námi rozlouèila a jaro je tady.
Je možné zaèít s vylepšováním antén, také cestování na pøechodná QTH bude snazší.
V tomto èísle našeho èasopisu naleznete mnohem více
soukromé inzerce, než tomu bylo v minulosti. Sám nevím,
èím je tento nárùst zpùsoben - nicménì jsem si uvìdomil,
že jsme nikdy zatím neuvedli, za jakých podmínek je možné
soukromou øádkovou inzerci podávat. Je to jednoduché tato inzerce je zdarma! Zatím se nám vždy podaøilo umístit
do daného èísla všechny inzeráty došlé do uzávìrky. Avšak
toto pravidlo bychom pøi dalším nárùstu inzerátù nemohli
zaruèit i do budoucna. Prosím také o pochopení, že tato inzerce je rozmístìná na nìkolika místech v èasopise - jen tak
je možné pro inzerenty zajistit takto výhodné „cenové podmínky“. V pøípadì, že jste nám poslali pøed 1. bøeznem inzerát, který nebyl otištìn, pošlete jej prosím znova.
Rád bych touto cestou podìkoval našim novým
spolupracovníkùm, Jirkovi OK1DMU a Vaškovi OK1CNN,
o kterých jsem se již zmiòoval minule. Odvádìjí velký kus
práce a jsem rád, že jim elán neubývá, pøestože díky mé
velké pracovní zaneprázdnìnosti je na spoleèné diskuse
málo èasu. Dík patøí také Jindrovi OK1AGA, který zaèal
spolupracovat na korekturách èasopisu.
Pokraèování na stranì 6

Pøedchozí pøedsedové: Ing. Karel Karmasin, OK2FD (1990 jako pøedseda pøípravného
výboru), Ing. Josef Plzák, OK1PD (1990-1991).
Pøedseda ÈRK: Ing. Miloš Prostecký*, OK1MP (1991-dosud), zástupce ÈRK v IARU
a diplomový manager.
Èlenové Rady ÈRK: místopøedseda: Jan Litomiský*, OK1XU, zástupce pøedsedy: Ing.
Jaromír Voleš*, OK1VJV, hospodáø: Stanislav Hladký*, OK1AGE, manažer PR: Svetozar
Majce*, OK1VEY, VKV kontest manager: Antonín Køíž, OK1MG, VKV manažer: Mgr. Karel
Odehnal, OK2ZI, pøedseda redakèní rady èasopisu: Radmil Zouhar, OK2ON, KV manažer:
Martin Huml, OK1FUA, Manažer pro mladé a zaèínající amatéry: Vladislav Zubr, OK1IVZ,
èlenové: Petr Voda, OK1IPV, Stanislav Endler, OK2ISZ, Ing. Jiøí Suchý, OK2SJI, Martin
Korda, OK1FLM, Pavel Slavíèek, OK1WWJ.
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, OK1WDR, 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: Jiøí Štícha,
OK1JST, Silvestr Hašek, OK1AYA.
Sekretariát ÈRK: Tajemník: Jindøich Günther, OK1AGA, asistent tajemníka: Petr Èepelák,
OK1CMU, ekonomka: Libuše Ermlová.
Tiskový mluvèí ÈRK: Petr Èepelák, OK1CMU.
QSL služba ÈRK - manažeøi: Dr. Vojtìch Krob, OK1DVK, Olga Panochová, OK1MPW,
Ludmila Procházková, OK1VAY.
Kontakty: Èeský radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, IÈO: 00551201, 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).

Operátoøi OK1KCF - Pavel, OK1KZ, Jana, OK1JYL a Kateøina, OK1-34813 - více na stranì 6. Pavel Pøíhoda, OD5/OK1MU ve svém hamshacku. Expedice YK9A: výlet do Palmyry,
veøejné láznì. Narodil se 11. 9. 2000, jmenuje se po mì Jaroslav a je to po 4 holkách koneènì kluk… - Jarda OK2GG.
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Klubové zprávy
X. mikrovlnné setkání

Opravy
V pøedchozím èísle byly na druhé stranì obálky
otištìny obrázky èasopisu Antique Radio
a transceiveru TenTec Jupiter. Text k tìmto
obrázkù je velmi špatnì èitelný. Nejde o zámìr,
ale o chybu v komunikaci mezi redakcí
a tiskárnou. Redakce se všem ètenáøùm
omlouvá.
OK - QRP závod (RA 1/01, str. 29): e-mail má
být správnì OKQRP@radioamater.cz.

Poštovní známky pro dìti do misií
Nezahazujte použité poštovní známky z vaší bìžné
korespondence. Známky posíláme prostøednictvím
Charity dìtem do misijních stanic v rùzných
zemích. Dìti mají ze známek radost a mnohdy za
tyto známky obdrží od sbìratelù léky, chléb a další
potraviny.
Budu vám vdìèen za jakékoliv použité známky,
které mi pro dìti do misií pošlete. Známky mohou
být jakékoliv hodnoty, rozlièné nebo i všechny stejné, domácí nebo i pøípadnì ze zahranièí, pokud je
nepotøebujete do své sbírky.
Známky neodlepujte, ale odstøihnìte tak, aby
nebyly poškozené. Pokud znáte nìkteré podnikatele nebo firmy ve vašem okolí, požádejte je,
aby známky z jejich korespondence shromažïovali
pro vás a pošlete mi je.
Dìkuji vám a tìším se na známky od vás.
Posílejte mi je na adresu: OK2-4857, Josef Èech,
Tyršova 735, 675 51 Jaromìøice nad Rokytnou.
Josef Èech, OK2-4857

OK VHF Club srdeènì zve na X. Mikrovlnné setkání,
které se koná ve dnech 27. až 29. dubna 2001 na chatì
TJ STUDNICE ve Studnicích u Nového Mìsta na
Moravì a je zamìøené na problematiku mikrovlnných
pásem a letos také na provoz EME.
Program setkání:
- Pátek 27. dubna: pøíjezd úèastníkù setkání, mìøení
pøinesených zaøízení.
- Sobota 28. dubna: technické a provozní pøednášky
z tématikou mikrovln a EME, ukázky provozu EME,
mìøení pøinesených zaøízení.
- Nedìle 29. dubna odjezd úèastníkù setkání.
Bìhem setkání bude možnost mìøení parametrù
zaøízení a antén pro mikrovlnná pásma. Mìøené parametry - výkon, spektrální èistota, šumové èíslo
zaøízení a PSV antény.
Informace a pøihlášky: František Støihavka OK1CA,
Kuttelwascherova 921, 198 00 Praha 9, e-mail:
ok1ca@ges.cz, tel. 07 23287549. Závaznou objednávku ubytování je tøeba zaslat nejpozdìji do 15. 4.
2001 na adresu OK1CA.
Milan Gütter, OK1FM
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Od 1. 1. 2001 platí nové administrativní
uspoøádání Èeské Republiky. Aè se to na první
pohled nezdá, má tato skuteènost pomìrnì
znaèný dopad na èinnost mnoha organizací.
Decentralizace státní správy znamená i decentralizaci toku penìz, kterými stát rùznou formou
pøispívá na èinnost mnoha zájmových organizací a obèanských sdružení.
Této skuteènosti se musíme pøizpùsobit i v naší
organizaci. Sjezd ÈRK konaný dne 21. 10. 2000 schválil
ustavení krajských manažerù s tím, že pro rok 2001 byli
jmenováni radou ÈRK prozatímní manažeøi, jejichž
úkolem je zastupovat ÈRK ve všech krajských strukturách, nejlépe v souèinnosti s krajskými zmocnìnci
STSÈ. Hlavním úkolem tìchto manažerù je pøipravit
øádné krajské volby a zmapovat strukturu ÈRK v nových
krajích.
Podrobnìjší informace o této problematice budou
uvedeny v nìkterém z pøíštích èísel Radioamatéra.
Ing. Jaromír VOLEŠ, OK1VJV, povìøený radou koordinací
krajských manažerù ÈRK, e-mail: jaromir.voles@autron.cz.

Èeský radioklub je Váš radioklub!
Èlenstvím bezplatnì získáte: èasopis Radioamatér, QSL službu, zvýhodnìní pøi èlenských službách,
slevy pøi nákupu publikací ÈRK, úhradu èlenského pøíspìvku IARU, možnost ovlivòovat radioamatérské dìní doma i ve svìtì.
Èlenstvím v ÈRK vyjadøujete podporu své radioamatérské organizaci pøi jednáních s oficiálními
místy Èeské republiky a pøi prosazování zájmù radioamatérù z ÈR ve svìtì, podporu své
Mezinárodní radioamatérské unii pøi prosazování zájmù radioamatérù v Mezinárodní telekomunikaèní unii ITU a na svìtových radiokomunikaèních konferencích (WARC).
Èlenstvím v ÈRK projevujete úèinnì svùj zájem o budoucnost radioamatérského hobby.
Èlenské pøíspìvky èiní 400 Kè roènì pro výdìleènì èinné, 200 Kè roènì snížený pøíspìvek (pro
èleny ve vìku 16-18 let, 19-26 let pokud se studiem pøipravují na další povolání, v základní vojenské službì, poživatele starobního dùchodu a invalidy) a 50 Kè pro èleny do 15 let.
Pøihlášku lze podat na adrese Èeského radioklubu nebo prostøednictvím kteréhokoli radioklubu
ÈRK, jež jsou v každém vìtším mìstì v ÈR (informaci Vám rád podá sekretariát ÈRK).

X. setkání radioamatérù a elektronikù ÈR Štìtí 2001
Termín: sobota 24. bøezna 2001
Místo: Štìtí (JO70EK) - Kulturní støedisko (velký a malý
sál, klubovny), Mírové námìstí
Prezence: od 7.00 - prodejci a burza (bleší trh) od
8.00 - úèastníci setkání
Stravování: možnost stravování v nedalekých restauracích KLUB nebo HOTEL PRAHA. Rychlé obèerstvení
bude v provozu po dobu setkání v I. patøe budovy.
Ubytování: možno objednat v hotelovém domì K+K
tel.: 0411 / 813 741 nebo SPORT tel.: 0411 / 812 303
Program:
Velký sál: 9.00 - zahájení setkání, 9.10 - zahájení
prodeje a burzy, 9.30 - zahájení prodeje losù tomboly,
12.30 - vyhlášení výsledkù mobilního závodu, 13.00 vyhlášení tomboly
Malý sál: 9.30-12.30 pøednášky, Klubovna - 10.0012.30 panelová diskuse - SSTV, PACKET RADIO, PSK
31
Informace o setkání podají: OK1UPU Zdenìk pøedseda organizaèního výboru, tel.: 0602 / 33 99 03,

Èeský radioklub
a krajské uspoøádání

0411 / 813 048, e-mail: fort.zdenek@rcenet.cz; OK1KST
Ivo - organizace burzy, tel.: 0607 / 911 905, 0411 / 812
752, e-mail: ivonovak@rcenet.cz; OK1KST Tonda organizace tomboly, tel.: 0411 / 812 443, e-mail:
antonin.martikan@sepap.cz; OK1UJB Josef - organizace pøednášek, tel.: 0604 / 44 98 67, 0411 / 813 606;
OK1XKV Vláïa - pøedseda radioklubu OK1KST, tel.:
0411 / 813 059, e-mail: vladimir.ker@sepap.cz.
Kontaktní adresa: Radioklub Štìtí OK 1 KST, Dlouhá
689, 411 08 Štìtí, tel./fax: 0411 / 813 048, e-mail:
hifiklub-steti@rcenet.cz.
Pro rychlé a bezpeèné dojetí úèastníkù bude v provozu
navádìcí služba, která bude pracovat na kmitoètu
145,575 MHz.
Souèástí X. Setkání radioamatérù je mobilní závod
„O pohár starosty mìsta Štìtí“.
Termín: 24. bøezna 2001 od 6.00 do 9.00 hodin SEÈ
Podmínky závodu: a) podmínkou úèasti v závodu je
uskuteènit pouze mobilní spojení bìhem cesty ze svého
bydlištì do místa konání setkání.

b) platí spojení v pásmu 2m provozem FM a SSB, platí
též spojení pøes pøevadìèe
c) nahlásit pøíjezd øídící stanici OK1KST na kmitoètu
145.575 Mhz
d) odevzdat vyplnìný soutìžní deník ze závodu do 10.00
hodin
Deník musí obsahovat: a) èas odjezdu z domovského
QTH
b) èas pøíjezdu na setkání
c) všechna dokonèená spojení
d) souèet bodù
Bodové ohodnocení: 1 bod - spojení pøes pøevadìè,
2 body - spojení direkt FM, 3 body - spojení direkt SSB.
Zápis musí obsahovat: èas, kmitoèet, report, znaèku
protistanice, body. Formuláø deníku, který bude k dispozici u poøadatele, nutno odevzdat do 10.00 hodin.
Informace podá v den závodu operátor stanice OK1KST
na kmitoètu 145.575 MHz. Závod bude vyhodnocen ve
12.30 hodin ve velkém sále Kulturního støediska. Vítìz
získá pohár starosty mìsta Štìtí a diplom. Druhé a tøetí
místo bude ohodnoceno diplomem a vìcnou cenou.
Zdenìk Foøt, OK1UPU
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Klubové zprávy
Nová Rada ÈRK
- 1. èást
OK2ON, Radmil Zouhar.
Narodil jsem se v roce 1937
v Holešovì. Bydlím ve
Zlínì-Malenovicích.
Zamìstnání žádné nemám
neb jsem již šestý rok penzionován. Èlen radioklubu
OK2KAN, letištì Holešov.
S radiotechnikou jsem se
seznamoval záhy v pováleèných letech i když vysílat na
radioamatérských pásmech jsem zaèal až v roce 1956
jako operátor kolektivních stanic Svazarmu OK1KJQ,
OK2KHS, OK2KGV. Postupnì jsem prošel zavedeným
systémem RP-RO-PO-OK. Po více jak dvouletém èekání
po složení zkoušek a podání žádosti na OK jsem se
doèkal v roce 1963 pøidìlení znaèky OK2BFX. Po
splnìní pøedepsaných kritérií byla znaèka zmìnìná na
OK2ON. Podílel jsem se aktivnì na poøádání øady akcí
pro radioamatéry, na rùzných úrovních soutìží a mistrovství, celostátního setkání radioamatérù
v Gottwaldovì 1983, budování vysílacího støediska
OK2KGV, výchovì nových operátorù, kurzù operátorù
a jiné. Navázal jsem více jak 90 tisíc spojení, pøevážnì
na KV pásmech. Celou dobu aktivního vysílání se vìnuji DX, diplomùm a kontestùm. Od roku 1993 jsem
spolupracoval s vydavatelem èasopisu AMA Magazín.
Z této spolupráce vznikla také kniha Radioamatérský
provoz na KV a VKV. Od roku 2000 se podílím na tvorbì èlenského èasopisu Radioamatér. Do Rady ÈRK jsem
byl sjezdem zvolen již druhé funkèní období. Povìøen
jsem funkcí pøedsedy redakèní rady èlenského èasopisu.
Pokud mi to okolnosti dovolí, chci se v tomto funkèním
období vìnovat oblasti publikací a KV.
OK1VJV, Ing. Jaromír
Voleš, narozen 1942. Již
v mládí mì pøitahovala
elektronika a rùzné konstrukce, zejména radiopøijímaèù, a tak jsem se rozhodl
po absolvování støední
školy studovat na Fakultì
radiotechniky
ÈVUT
v Podìbradech, kde jsem se stal èlenem radioklubu
OK1KUR. Vlastní volací znaèku jsem získal až po letech,
na konci normalizaèního období, po zmírnìní politických tlakù. Koncem 80. let jsem se intenzivnì vìnoval
konstrukcím VKV transceiverù, se kterými se kolektivní
stanice OK1KJA úspìšnì zúèastnila øady závodù na VKV
pásmech. V té dobì jsem mnoho konstrukcí publikoval
v Amatérském rádiu a rùzných sbornících. Po zmìnì
politických pomìrù jsem se mohl aktivnì úèastnit práce
v radì ÈRK, kde jsem zastával funkci místopøedsedy
a zároveò jsem pùsobil jako zástupce ÈRK v radì STSÈ.
Za nejvìtší úspìch dosažený v tomto období považuji
skuteènost, že se nám podaøilo uchránit majetek
bývalého SVAZARMU pro potøeby èlenských svazù. Na
sjezdu ÈRK v roce 1996 jsem z dùvodù pracovní
zaneprázdnìnosti nekandidoval do rady ÈRK. V roce
1998 jsem byl do rady a výkonného výboru kooptován.
V roce 2000 jsem byl na sjezdu ÈRK zvolen za èlena
rady, kde se vìnuji organizaci práce a zlepšení pozice
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ÈRK v novém územním uspoøádání, souvisejícím
s decentralizací státní správy na novì vzniklé kraje.
OK1XU, Jan Litomiský.
Narozen 1955 v Praze, kde
žije dosud. Držitel RP èísla
OK1-19219,
znaèky
OK1DJF od roku 1974, od
roku 1984 OK1XU. Èlen
pražského
radioklubu
OK1KZD, pod jehož znaèkou úèast v mnoha KV
a VKV závodech, DX provoz, provoz RTTY. Rozhodèí
a organizátor sportovní telegrafie (HST), nìkolikerá
publikace pravidel a tréninkových materiálù HST.
Dlouholetá zkušenost s vedením základních radioamatérských kurzù vèetnì tréninku telegrafie. Publikace
kurzu telegrafní abecedy doprovázená 24 hodinovou
mgf. nahrávkou textù, ve druhém vydání tréninkovými
programy pro osmibitové poèítaèe. Organizátor dvou
pražských radioamatérských setkání. V souèasnosti pøi
práci pod vlastní znaèkou zamìøen na DX provoz. Po
roce 1990 èlenem pøípravných výborù ÈSRK a ÈRK,
èlenem rady ÈRK tøetí volební období, z toho druhé jako
místopøedseda, práce v oblasti legislativní a ekonomické, dohled nad správou nemovitostí ÈRK. Redakce
WWW stránek ÈRK. Spolupráce KV, HST a ekonomickou pracovní skupinou ÈRK. Cíl: Èeský radioklub - moderní, demokratická, všestranná, stabilní a nezávislá
evropská radioamatérská organizace IARU. E-mail:
ok1xu@arrl.net, ok1xu@ok0prg.#boh.cze.eu, WEB:
http://www.okservis.cz/XUC.HTML.
OK1FUA, Martin Huml,
narozen 1969. Vystudoval
jsem SPŠ sdìlovací techniky, poté 4 roky ÈVUT FEL,
obory
radioelektronika
a elektronické
poèítaèe.
S radioamatérskou èinností
jsem zaèínal ve svých 12
letech
v
radioklubu
OK1OAZ. V patnácti jsem získal znaèku OL1BLN, v osmnácti OK1FUA, od roku 1996 OL5Y (v mezinárodních
závodech). Mým hlavním zájmem jsou radioamatérské
závody a veškerá související technika. Celkem jsem
navázal pøes 83000 QSO. Závodù se úèastním buï jako
„hostující“ operátor od svých pøátel nebo ze stanic
zøízených pouze za úèelem úèasti v jednotlivém závodì
(tzv. styl „polní den“). Pravidelnì jezdím na expedice na
ostrov Pantelleria (IH9). V letech 96-99 jsem vedl
rubriku vìnovanou závodìní v èasopise AMA Magazín.
Od roku 2000 jsem výkonným redaktorem èasopisu
Radioamatér. V roce 1999 jsem byl kooptován do rady
ÈRK a v roce 2000 zvolen sjezdem. V radì ÈRK pracuji
jako KV manager a jsem také vyhodnocovatelem OKOM DX Contestu. Ve svém zamìstnání se zabývám øídící
a poradenskou èinností, pøedevším v oblastech
ekonomiky a organizace.
OK2ZI, Mgr. Karel
Odehnal. Narodil jsem se
v roce 1970. Po maturitì na
gymnáziu jsem studoval na
MU Brno obor fyzika - informatika. V pátém roèníku
jsem se stal èlenem radioklubu OK2KOJ a zaèal jsem
se pøipravovat na zkoušky

tøídy D. Protože jsem se zabýval poèítaèovými sítìmi,
zajímal mì pøedevším provoz PR. Zkoušku jsem složil
v roce 1993 a vybral jsem si znaèku OK2XTE (mj. bezva
znaèka pro DX CW provoz, hi, jak jsem zjistil pozdìji).
Po vojnì na podzim roku 1994 jsem získal zamìstnání
v Jaderné elektrárnì Dukovany a pøestìhoval se do
Tøebíèe. Zaèal jsem se vìnovat aktivnì provozu na VKV
jak z domácího QTH, tak pozdìji z kóty Javoøice
a Meteostanice Svratouch (TNX OK2UAF). Na podzim
roku 1996 jsem složil zkoušky na tøídu B a zaèal se
vìnovat taktéž závodnímu a DX provozu na KV. V roce
1997 jsem se stal vicemistrem republiky v práci na VKV.
V roce 1998 jsem získal tøídu A a znaèku OK2ZI. Za 7 let
jsem navázal více jak 30000 spojení a mám udìláno 303
zemí DXCC.
OK1WWJ & OK1-35042,
Pavel Slavíèek, narozen
1972. Jsem vyuèený telefonním mechanikem a v tomto
oboru pracuji dodnes.
Poèátkem roku 1996 jsem se
stal RP posluchaèem - SWL,
a tuto zálibu neopouštím,
i když mám již vlastní koncesi (OK1WWJ od r. 1999, tø. C). Rád pracuji telegrafií
a SWL reporty CW stanicím posílám i nyní. V souèasné
dobì mám coby SWL potvrzeno 196 zemí (slyšeno
310). Jako èlen Rady ÈRK chci zejména pomáhat zaèínajícím, a• už SWL èi mladým OK, prosazovat jejich
zájmy a podílet se na tvorbì nejrùznìjších soutìžních
podmínek a aktivit pro mladé radioamatéry.
OK1FLM, Martin Korda,
narozen 1975. Zaèínal jsem
jako posluchaè ke konci
osmdesátých let. Nedlouho
nato jsem absolvoval
zkoušky RO a poté jsem
vysílal
pod
znaèkou
OK1KLQ. V roce 1993 jsem
složil zkoušky tøídy C a získal volací znak OK1FLM. V druhé polovinì let
devadesátých spolupracuji s kontestovým týmem OL5T,
který je nyní spjat s holickými radioklubem OK1KHL.
Zde mimo jiné pomáhám s pøípravami a prùbìhem
radioamatérského setkaní a podporou ÈRK na mezinárodních setkáních. V Radì ÈRK chci napomoci
znovuoživení kv pracovní skupiny a pokraèovat
v prezentaci èeských radioamatérù doma i v zahranièí.
OK1IPV, Petr Voda,
narozen 1978, bydlištì
Hlinsko
v
Èechách.
Vystudoval jsem gymnázium a v souèasné dobì
konèím studium fyziky,
biologie a informatiky na
pedagogické fakultì univerzity v Hradci Králové.
Koncesi mám od roku 1994. Pøedcházela tomu KV SWL
èinnost. Zabývám se technikou VKV, pøedevším
amatérskou televizí v pásmu 23 cm a paket radiem, jsem
sysopem OK0NHO, pøedsedou RK OK1KFL a èlenem RK
OK1OHK, kde se podílím na práci s mládeží. Rád bych
v blízké dobì dokonèil stavbu ATV pøevádìèe, na níž se
podílím, pracoval na rozvoji tohoto provozu v OK
a pokusil se o vstup na vyšší mikrovlnná pásma.
Pokraèování pøíštì
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Zprávièky

Radioamatérské setkání v Litvì

Jubileum OK2QC, 80 let

Milým pøekvapením letošního holického setkání byla neèekaná návštìva skupiny radioamatérù z Litvy, vedená
sekretáøem litevského radioklubu Antanasem LY1DL. Když jsem zjistil, že jeho pozvání na HAM setkání v Litvì
navazuje na velký pobaltský veletrh elektrotechniky „Infobalt“, bylo rychle rozhodnuto. A tak jsme, spolu
s Luïkem OK1VRA, vyrazili v pátek 20.10. hodnì brzo ráno smìr Varšava a dále Kaunas, kde se následný den
mìla setkávací akce konat. Když jsme se okolo 20.00 blížili k vytèenému cíli, zaèal jsem na pøevadìèi LY0RKA
vyvolávat Leonase LY2AE, se kterým bylo domluveno ubytování v jeho hotelu. Ozval se však Algis LY3BX, který
skoèil do auta, vyrazil nám v ústrety a spolehlivì nás dovedl na místo bydlení. Leonas nás kontaktoval ráno
a doprovodil na místo setkáni, kde jsem pøekvapenì zjistil, že to je vlastnì Sjezd litevského radioklubu (LRMD).
Ale uvítání bylo vesmìs pøíjemné, oèekával nás tam Antanas LY1DL a tak jsme nechali vìcem volný prùbìh.
Sjezd nabíral obrátkách a já s údivem zjiš•oval, že jejich problémy jsou velice blízké tìm našim. První, nechu•
k shromažïování, se projevil hned na zaèátku malým poètem zúèastnìných. Z témìø 400 èlenù se dostavilo jen
nìco málo pøes 100. Nutno ovšem podotknout, že v Litvì je jen asi nìco okolo 700 koncesí a že hlavní problém
LY radioamatérù je nepøíjemná skuteènost, že existují dva témìø stejnì silné kluby, které si dìlají nárok na
zastøešování všech HAMù v zemi. Jeden (LRSF) vznikl z bývalého ruského DOSAFu, je èlenem Federace technických sportù a tímto kanálem dostává finanèní dotace od státu. Pøedsedá mu Vytautas LY2OU. Druhý, výše
uvedený LRMD, vznikl krátce po osamostatnìní
Litvy, je èlenem IARU, provozuje QSL službu,
organizuje koncesní zkoušky a velmi tìžce se
potýká pøedevším s nedostatkem financí. Není
však divu, když si uvìdomíme, že èlenský poplatek
byl pouhých 50,- Kè roènì. Na sjezdu byl zvýšen
Josef Smíšek, OK1ALS
na souèasných 300,- Kè. Pøedsedou byl znovu
zvolen Gintautas LY2GV a funkci sekretáøe obhájil
Celé radioamatérské veøejnosti se dává na vìdomí, že
Antanas LY1DL.
sám Veliký VOUF - HONG, nejvyšší Bùh radioaSjezd brilantnì vedli a èasto velmi vzrušené
matérù, si povolal k Sobì Svého pozemského operádebaty zvládali Alvidas LY2LK a Algimantas
tora znaèky OK1ALS, èlena radioklubu OK1KPB.
LY2BKK. Oba kluby vydávají pro své èleny obèasPepu Smíška z Pøíbrami, velikého nadlišáka, aby ten
ný èasopis nepøíliš vysoké kvality. Pozoruhodností
nadále již netrpìl zhoubnou nemocí a aby rozšíøil øady
je tzv. rodinná koncese, což je vlastnì jakási
nebeských operátorù. Pepùv plodný život byl završen
klubová stanice složená z rodinných pøíslušníkù
27. ledna 2001 ve vìku nedožitých 58 let. Kdo jste
koncesionáøe, kteøí s ním sdílejí trvalé bydlištì. Ti
Pepu znal, vzpomeòte na dobrého operátora, techninejsou nijak registrováni ani neskládají žádné
ka, kamaráda a vìèného optimistu.
zkoušky a mohou pracovat ve tøídì, jakou má
Za pøátele a pøíbramské radioamatéry,
zastøešující koncesionáø. Poznávací znamení
Karel Zahout, OK1ADW
takovéto kolektivky je písmeno „F“ za èíslem ve
vždy šestimístném volacím znaku.
Tato forma je velice oblíbená a rozšíøená právì
Karel Masopust, OK2VNV
pro svoji jednoduchost, ovšem silnì zkresluje
poèet litevských radioamatérù, protože nikdo neví,
S velikou lítostí oznamujeme
kolik lidí vlastnì tímto zpùsobem vysílá. Tuto libevšem radioamatérùm, že nás
ralitu však velmi tvrdì vyrovnává zastaralý pøeddne 5. 1. 2001 opustil ve vìku
pis, který øadí radioamatérská zaøízení mezi
nedožitých 50 let náš kamarád
komerèní radiostanice, tak že každá musí být regia dlouholetý èlen radioklubu
strovaná a ke každé se vystavuje zvláštní povolení.
OK2KQQ, Karel Masopust ze
Tato záležitost a nìkolik dalších pohrobkù
Starého Mìsta u Frýdkubývalého systému byla vystavena velmi silné kritiMístku. Jeho znaèka umlkla, ale
ce a sjezd pøijal opatøení, kterými se tyto složitosti
vzpomínky na dobrého kamaráda a radioamatéra zùsbudou øešit jednáním se státními úøady. Dále bylo
tanou trvale. Vìnujte mu prosím tichou vzpomínku,
konstatováno, že je poci•ován velmi silný odliv
kdož jste ho znali.
Èlenové radioklubu OK2KQQ
nových zájemcù o radioamatéøení pøedevším z øad
mládeže a je nutno se tímto problémem urychlenì
zabývat. Litevští radioamatéøi vydávají 15 diplomù
Jaroslav Kopeèný, OK1UDM
a poøádají nìkolik závodù. Bližší informace lze
získat na e-mailu lrmd@qsl.net nebo
27. 2. 2001, v plné fyzické síle i aktivitì, náhle naše
http://www.qsl.net/lrmd/index.htm. Ministerstvo
øady opustil OK1UDM Jaroslav Kopeèný. Bývalý OK2
spojù inkasuje v souèasné dobì za zkoušky 300,a „vékávista“, vlastní houževnatostí, pílí a vytrvalostí
Kè a za vydání koncese 190,- Kè, ale jak inforse vypracoval a zaøadil také mezi radiotelegrafisty.
moval pøítomný zástupce Ministerstva spojù,
Úèastnil se aktivit a závodù radioklubu ÈRK OK1KBC
poplatky se budou v dohledné dobì zvyšovat.
Èeský Brod. Jako èerstvého dùchodce ho zaujala
Závìrem byl vysloven obdiv nad mohutnou aktivipoèítaèová technika a packet rádio. Radioklub v nìm
tou OK stanic, byla pøislíbena hromadná úèast
ztratil platného èlena kolektivu.
v OK/OM závodì a poslán pøátelský pozdrav, který
Radioklub OK1KBC Èeský Brod
tímto Vám všem vyøizuji.

23. bøezna se dožívá 80 let jeden z nejstarších radioamatérù
na Zlínsku, „radioamatérský fojt“ Karel Mojžíš, OK2QC.
S radioamatérskou zálibou zaèínal již v roce 1936 a v roce
1946 získal koncesi. Od této doby je èinný na všech radioamatérských pásmech a pro svou upøímnou povahu získává
mnoho pøátel a kamarádù. Vždy je ochoten každému pomoci a to nejen radou, ale i dary ze svých bohatých sbírek.
Vychoval øadu mladých radioamatérù a pøes svùj pokroèilý
vìk je plný mladistvého elánu a nadšení pro všechno nové.
Do dalších let mu proto pøejeme pevné zdraví a spokojenost
v osobním i radioamatérském životì. „Karle, je nám velkým
potìšením, že patøíme mezi pøátele, které obdarováváš svou
pøízní a tìšíme se na každé setkání s Tebou“.

Silent Key

Hamové z Otrokovic.

Sternbergské setkání
Zvou radioamatéøi z Waldviertelu (Rakousko).
Termín: sobota 16. èervna 2001 za každého poèasí, zaèátek
cca 10.00 hodin, konec cca 15.00 hodin. Závìrem schùze
Waldviertel Amateur Radio Club.
Kde: Heidenreichstein, Siedlergasse 20
Pøíjezd: V Heidenreichsteinu pojedete smìrem na Vitis, na
køiøovatce Schrems-Vitis odboèíte do poslední ulice
Lerchengasse pøed koncem obce Heidenreichstein a po 50
m odboèíte do ulice Siedlergasse, kterou pojedete až na
konec.
Bazar: Kdo bude mít zájem, mùže na tomto bazaru koupit
i prodat rùzný materiál. Stoly pro úèastníky budou zajištìny.
Obèerstvení: Pro pøípad „malého hladu“ bude zajištìno
obèerstvení v podobì chlebíèkù, peèiva, kávy a nápojù.
Vstup volný, pouze dobrou náladu s sebou. Kdo by
požadoval ubytování, mùže si ho objednat na tel.è.: 028658360 v soukromí u rodiny Biedermannových v Haugschlagu.
Informace na R1x (145.637,5) podá klubová stanice
OE3XYW (bohužel pouze nìmecky). Tel. 0676-6356288
nebo oe3igw@utanet.at nebo oe3igw@xsr.aut.eu
Jaroslav Širhal, OK1HBK

Èasopis Radioamatér
Náš „Radioamatér“ není prvním èasopisem tohoto jména
v naší republice. Ten pùvodní vycházel od roku 1922 do
èervna 1948 v nakladatelství ORBIS. V èervenci 1948 zmìnil
jméno na „Radioamatér-Elektronik“ a od ledna 1949 na
„Elektronik“. Posledním redaktorem po mnoho let až do jeho
zrušení v roce 1951 byl nezapomenutelný Ing. M. Pacák.

Milan Èerný, OK1DJG
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1

Problémy s kolaudací antén
Dostali jsme zajímavý, i když nepøíliš veselý dopis od Honzy, OK2BJJ,
týkající se problémù pøi kolaudaci jeho stožáru a antény. Otiskujeme
zde èást „Závazného posudku“ okresního hygienika (1), ve kterém
požaduje „…doklad o projednání vlivu elektromagnetického záøení na
zdraví obyvatel…“. Otiskujeme zároveò i èást závazného posudku
jiného hygienika (2) týkající se jiného radioamatéra a také Protokol
o prevedeném mìøení (3), které hygienik požadoval.
Èeský radioklub peèlivì sleduje vývoj tuzemské legislativy o vztahu hygieny
a provozu amatérských stanic, zatím má však velmi málo poznatkù o tom, na jaké
reálné problémy narazili sami radioamatéøi pøímo v praxi. Teprve po zmapování praktických poznatkù bude možné je zobecnit a pøevést do použitelného návodu pro
všechny.
Proto vás prosíme, abyste se s námi podìlili o vaše zkušenosti se schvalováním
a kolaudací antén. Uvítáme i kopie pøíslušných dokumentù. Pište nejlépe na adresu
redakce Radioamatéra, Vlastina 23, 161 01 Praha 6.
Èeský radioklub
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OK Maraton - ohlédnutí
Skonèil jubilejní 25. roèník celoroèní soutìže OK MARATON. Za tuto dobu ètvrt století soutìž plnì
prokázala, že má pevné místo v pøípravì mladých
radioamatérù. Soutìž si od svého vzniku kladla za cíl
podporovat soustavnou práci operátorù na rùzných pásmech a zvyšovat jejich provozní zruènost. Celoroèní
soutìž OK - MARATON byla vyhlášena v dobì, kdy byla
øada klubovních stanic postupnì vybavována vysílacím
zaøízením OTAVA a dalšími a bylo proto tøeba zaktivizovat èinnost pøedevším mladých operátorù k systematické èinnosti. Soutìž získala mnoho pøíznivcù, kteøí se
do soutìže pravidelnì zapojují. Ale jak to bývá v praktickém životì, existuje i mnoho radioamatérù, kterým
soutìž nepøirostla k srdci a nikdy se této soutìže
nezúèastnili. Na to má každý právo a jistì jim to nikdo
nevytýká.
Za celou dobu trvání se soutìže zúèastnilo pod
rùznými znaèkami celkem 2876 jednotlivcù OK, OL
a posluchaèù a další stovky operátorù pod znaèkami
307 klubovních stanic. Nìkteøí radioamatéøi se bìhem
tìchto rokù zúèastnili od kategorie posluchaèù až po
kategorii jednotlivcù OK tøídy B+A, jako napøíklad
Roman Krch z Lovosic, který postupnì soutìžil jako
OK1-31457, OL4BOR, OK1DSA a v klubovní stanici
OK1KGR, Aleš Matìjka z Hronova jako OK1-30654,
OL5BOO, OK1DQP a OK1KQP, Jan Vašíèek z Tanvaldu
jako OK1-31426, OL4BMP, OK1MIQ a OK1KKT
a mnoho dalších. Pro oživení pamìti uvádím následující
údaje z historie soutìže:
Soutìž OK - MARATON probíhala od roku 1976
pouze v kategorii klubovních stanic a posluchaèù.
V kategorii klubovní stanice soutìžilo v roce 1989
celkem 106 stanic. Kategorie posluchaèù byla v roce
1980 rozdìlena na dvì kategorie - do 18 rokù a starší.
V kategorii posluchaèù do 18 rokù soutìžilo nejvíce
v roce 1983 celkem 231 posluchaèù. V kategorii
starších posluchaèù soutìžilo nejvíce v roce 1990
celkem 224 posluchaèù. V roce 1983 byla poprvé zavedena kategorie OL. Nejvíce OL soutìžilo v roce 1988,
celkem 88 OL. V roce 1985 byla soutìž posluchaèù
rozšíøena o samostatnou kategorii YL. Nejvíce
posluchaèek soutìžilo v roce 1987, celkem 74. V roce
1991 byla soutìž rozšíøena o kategorii OK. Nejvíce OK
soutìžilo v roce 2000, celkem 49 OK. Celkovì soutìžilo
v jednom roce nejvíce úèastníkù ve všech kategoriích
dohromady v roce 1989, celkem 637 soutìžících.
Nejvíce posluchaèù všech tøí kategorií dohromady
soutìžilo v roce 1989, celkem 436 posluchaèù.
Nejmladším úèastníkem uplynulých 25 rokù byl 8letý
posluchaè OK1-30823, Karel Krtièka z Pardubic.
Nejstarším úèastníkem byl 87letý Miloš Diviš, OK1DZ
z Prahy 1. Nejèastìjším vítìzem OK - MARATONU byl
OM3TVL z Dunajské Stredy, nyní OM2VL, který zvítìzil
3x v kategorii posluchaèù a 3x v kategorii OK. OK1UDF,
Karel Andreas, z Tábora zvítìzil celkem 6x v kategorii
OK tøídy D.
Pøíjemným zpestøením OK - MARATONU pro mladé
radioamatéry byly vyhlašované „Soutìže mládeže“
k rùzným výroèím, kdy úspìšní soutìžící ze všech kategorií byli pozváni na vyhodnocení soutìže vìtšinou do
Prahy. Po slavnostním vyhodnocení bìhem nìkolika dní
navštívili budovu Èeské televize, Èeského rozhlasu,
rùzná muzea a kulturní a historické památky Prahy.
V roce 1979 se 20 nejúspìšnìjších soutìžících
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Zprávy z QSL služby
„Soutìže mládeže“ zúèastnilo 14ti denního letního tábora mládeže v Èani u Košic. V roce 1984 se vyhodnocení
uskuteènilo na poèest 40. výroèí SNP na Slovensku ve
Spišské Belé. 16 úspìšných soutìžících si tak mohlo
v nìkolika dnech prohlédnout známá místa Vysokých
Tater. Na vyhodnocování „Soutìží mládeže“ úèastníci
po létech rádi vzpomínají.
Vítìzem prvního roèníku OK - MARATON 1976 kategorie posluchaèù byl Josef Motyèka, OK1-11861
z Jablonného nad Orlicí, nyní OK1FMJ. Vítìzem kategorie klubovních stanic byla OK3KAS z Nového Mesta
nad Váhom.
Vítìzové jednotlivých kategorií OK - MARATONU
2000:
OK1-22729, Martin Kaška, Poøíèí nad Sázavou posluchaèi
OK1-35519, Lukáš Kroupa, Jablonec n/N - posluchaèi
do 18 rokù
OK1KCF, Radioklub Praha 8 - klubovní stanice
OK1CYG, Miroslav Pøibyl, Praha 9 - OK tøída D
OK1WWJ, Pavel Slavíèek, Praha 4 - OK tøída C
OK1KZ, Pavel Konvalinka, Praha 8 - OK tøída B + A
Všem vítìzùm blahopøeji a pøeji hodnì dalších úspìchù.
Za tìch 25 rokù soutìže OK - MARATON, kterou jsem
rád vyhodnocoval, jsem neobdržel žádnou finanèní ani
vìcnou odmìnu a nezískal jsem ani jakoukoliv výhodu.
Odmìnou mi bylo srdeèné podìkování od soutìžících.
Po 25 letech jsem letos vyhodnocování soutìže pøedal
mladému OK1CNN, Václavu Henzlovi z Prahy, který mi
v posledních dvou letech s vyhodnocováním pomáhal.
V prosinci minulého roku jsem na zasedání rady ÈRK
obdržel plaketu „Za dlouholetou záslužnou práci pro
radioamatérský sport“ a pøed nìkolika dny jsem poštou
obdržel od ÈRK mobilní telefon Alcatel OT VIEW (od
sponzora). Za obojí jsem Radì ÈRK nesmírnì vdìèen.
Na závìr pøeji dalším úèastníkùm OK - MARATONU
mnoho pìkných spojení a poslechù a novému vyhodnocovateli Vaškovi pøeji hodnì spokojených soutìžících
a to, aby se poèty úèastníkù OK - MARATONU brzy alespoò pøiblížily poètu soutìžících z roku 1989.
Na snímku (na èelní stranì èasopisu) vidíte operátory vítìzné klubovní stanice OK1KCF jubilejního roèníku
OK - MARATON 2000 Pavla Konvalinku, OK1KZ, Janu
Konvalinkovou, OK1JYL a Kateøinu Køivohlavou, OK134813.
Obracím se na všechny posluchaèe, operátory
klubovních stanic i OK. Pøekonejte veškeré zábrany
a zúèastnìte se celoroèní soutìže OK - Maraton. Bude
to jistì ku prospìchu vašemu i radioamatérské èinnosti
u nás.
73! Josef Èech, OK2-4857

Nìkolik vìt... dokonèení ze strany 1
A nakonec k vám mám prosbu - rádi bychom barevné
strany v èasopise co nejvíce využívali k publikování
fotografií z „našeho“ prostøedí. Takových se nám
bohužel zatím nedostává, a tak vás prosím, pokud pøi
nìjaké své radioamatérské èinnosti poøídíte kvalitní
fotografie, pošlete nám je. Po jejich naskenování vám je
doporuèenou poštou ihned vrátíme. Pokud nechcete,
není tøeba psát žádný èlánek - postaèí informace, co je
na fotografiích zobrazeno.
Pøeji vám všem hezký zaèátek jara!

Široké obci lovcù DXù QSL manažer pro zahranièí
sdìluje, že po dvou vrácených zásilkách z HongKongu tøetí balík do VR2 dorazil na tamní bureau
v poøádku. Doufejme, že problémy s dodáváním
našich lístkù do této DXCC zemì pominuly, takže si
mùžete seznam QSL služeb rozšíøit o VR2. Dále se
nám podaøilo získat adresy na QSL-byra v tìchto
zemích: 4L, 4U1ITU, 4U1UN, 4U1WIC, EK, EX, HV,
J6, J8, S8, ST, V7 a XX9. Naopak se nám však vrátila zásilka odeslaná do Moldávie (ER), takže dost
netrpìlivì èekáme, zda se nìkdo v této zemi ujme
distribuce QSL-lístkù. Kolegové z W3 nás upozornili,
že nebudou pøedávat naše lístky pro neoficiální
manažery tohoto distriktu. Nìkteøí z nich požadují
lístky „only direct + IRC“ (napø. W3HC a K3IPK).
Nezaruèujeme, že pro ostatní manažery bude možno
zasílat lístky naší poštou. Francouzská QSL-služba
nám v poslední dobì vrací množství QSL od stanic,
které nejsou èleny REF. Týká se to i pøíležitostných
prefixù TM a TO. Pøi spojení s tìmito stanicemi žádejte QSL-informace. Snažíme se odeslat lístky
i stanicím v FG, FW, KH0, 3B8 a 5A, pokud se jich
shromáždí vìtší množství. Pracovníci QSL služby
dále dìkují tìm stanicím, které své lístky k odeslání
øadí abecednì podle prefixù. Urychlí tím jejich
dopravu.
Vojtìch Krob, OK1DVK, QSL manažer

IOTA 100 Islands
Chci se podìlit o mou zkušenost se získáním diplomu IOTA 100 Islands. V dubnu minulého roku jsem
dle publikace Radioamatérské diplomy (KV i VKV)
od OK2QX z r. 1995 zaslal na adresu G3TOK 108
QSL (pro jistotu o 8 více než 100) potøebných pro
diplom IOTA 100, 2x seznam a bankovku 10 USD.
Když se nìkolik mìsícù nic nedìlo, napsal jsem
G3TOK. Promptnì mi odpovìdìl, že vše zaslal
HA0DU, který je IOTA Checkpoint pro OK. Tomu
jsem zaslal dotaz s IRC, ale dlouho se nic nedìlo.
Až koncem roku jsem obdržel odpovìï od HA0DU.
Kupodivu pøiložená bankovka 10 USD se neztratila.
Kopii dopisu HA0DU pøikládám. Nedávno jsem
obdržel od RSGB diplom IOTA 100 è. 1937, SSB.
Cením si tohoto diplomu (i když mám DXCC
QRP SSB), protože jsem ho získal s mým home
made TCVR 5 W SSB a monobander ground plane
na 14 MHz a 21 MHz, instalované na støeše mého
paneláku ve výšce 40 m, bìhem 5 let ne pøíliš
intenzivního provozu. Domnívám se, že výška 40 m
mi umožnila i s jednoduchou anténou udìlat
potøebné QSO.
Jiøí Tanistra, OK2BAT

Martin Huml, OK1FUA / OL5Y
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Zaèínajícím
Vypadalo to tak, že bude nutno si vybrat: buï budeme
mít možnost nekvalitnì pøijímat rùzné stanice, nebo
použijeme složité obvody, ale pøijímaè nebude možno
ladit na rùzné nosné kmitoèty a tedy budeme schopni
lépe pøijímat stále jen jedinou stanici na kmitoètu,
Tyto elektronické obvody se vyskytují snad ve všech typech komunikaèních zaøízení a pro jejich daném pevným naladìním obvodù v pøijímaèi. Pro kodobrou funkci hrají rozhodující roli. Zbìžný pohled na jejich desky s tištìnými spoji neøíká nic munikaci nevyhovuje samozøejmì žádná z tìchto variant.
Problém byl vyøešen tak, že v pøijímaèi byly zaøazeny
o jejich èinnosti a skuteèných vlastnostech; je proto nejlépe prostudovat si blokové schéma a pak
se zamìøit na pøidružené obvody a jejich zapojení. Tak si mùžeme udìlat pøedstavu, jak zaøízení obvody, umožòující dobøe zpracovat a zesílit jediný
a jejich doplòky pracují, pochopit údaje v inzerátech a ve specifikacích zaøízení a ještì mnohem víc. pevný kmitoèet (ve skuteènosti vlastnì úzké pásmo kmitoètù kolem jednoho pevného nosného vf kmitoètu),
K èemu slouží smìšovaèe a detektory?
reproduktoru ještì zesílit, aby byl slyšitelný (není na tedy obvody s dobrou selektivitou pro tento pevný mezifrekvenèní (mf) kmitoèet. Mimochodem, v pùvodní
Elektrické signály, odpovídající normálnímu hlasovému obrázku).
Po krystalkách a pøímozesilujících pøijímaèích zaèaly koncepci takového pøijímaèe ležel mf kmitoèet nìkde
spektru s maximálním kmitoètem v jednotkách kHz, není
možné vysílat do éteru jako elektromagnetické signály být mezi vstupní zesilovaè a detektor zaøazovány další mezi pøijímaným vf kmitoètem a modulaèním nf kmipøímo v nízkofrekvenèním tvaru; anténa je schopna stupnì: smìšovaèe a mezifrekvenèní zesilovaèe. toètem, odtud jeho název mezifrekvenèní. Pøíjem modus dostateènou úèinností vyzáøit až signály s mnohem Abychom pochopili princip jejich èinnosti, budeme se lovaných signálù rùzných stanic s odlišnými nosnými
kmitoèty byl zajištìn tak, že signál zvolené stanice byl vyšším kmitoètem - v pøípadì krátkých vln až od jed- v další èásti zabývat zmìnou kmitoètu ve smìšovaèích.
vèetnì modulace - v pøijímaèi vždy pøeveden na pevný
notek MHz a vyšších. Nízkofrekvenèní signál odpovídaZákladní koncepce zmìny kmitoètu
mf kmitoèet, který pak bylo možno v pevnì naladìném
jící napø. støídavému napìtí z mikrofonu musíme proto
nìjak svázat se signálem o vysokém kmitoètu, který Na poèátku rozhlasového vysílání bylo v éteru pouze mezifrekvenèním zesilovaèi kvalitnì zpracovat, zesílit
teprve umožòuje komunikaci na velkou vzdálenost. nìkolik stanic a jejich naladìní na krystalce nebo zpìt- apod. Po detekci jsme nakonec dostali opìt nf signál.
Aby tento princip fungoval, musíme kromì mf stupòù
Takový signál se nazývá nosný vysokofrekvenèní (vf) novazební dvoulampovce bylo snadné. Jakmile se poèet
signál a tomuto procesu se øíká modulace. Postupnì stanic zaèal zvìtšovat, projevovalo se jejich vzájemné do pøijímaèe zaøadit ještì další obvody: smìšovaè, ve
bylo vyvinuto nìkolik druhù modulace.
rušení, protože obvody jednoduchých pøijímaèù nebyly kterém získáme ze signálu na pùvodním nosném kmitoètu obdobnì modulovaný signál
Pro ilustraci použijme støena kmitoètu mezifrekvenèním,
dovlnný rozhlasový pøijímaè pro
a místní oscilátor, jehož signál po
amplitudovou modulaci (AM smíšení s pùvodním nosným kmiobr. 1). Ten vysílá nosný signál
toètem právì ve smìšovaèi umožní
s nìjakým definovaným kmivytvoøení potøebného modulotoètem, v našem pøíkladu tøeba
vaného signálu na mf kmitoètu pro
610 kHz. Nízkofrekvenèní (nf)
další zpracování v mf zesilovaèi,
signál z mikrofonu se zesílí na
detektoru a nf zesilovaèi.
potøebnou úroveò a použije se
Koncepce takového pøijímaèe
pro ovládání - modulaci - výss jedním smìšováním je na obr. 3.
tupního nosného vf signálu
Chceme napø. naladit stanici, jejíž
vysílaèe. Prùbìh výsledného
nosný kmitoèet je 610 kHz. Jeden
amplitudovì
modulovaného
vf vstup smìšovaèe je naladìn pøisignálu je znázornìn v detailu A
bližnì na 610 kHz, na jeho další
a výsledek frekvenèní analýzy
vstup pøivedeme z místního oscilátakto modulovaného signálu je
toru kmitoèet 1065 kHz; místní
znázornìn v detailu B v obr. 1. Obr. 1 - Zobrazení vzniku amplitudovì modulovaného signálu a jeho vysílání. Jak je popsáno v textu, mìní se amplituda vf
oscilátor tedy musíme naladit
Na rozdíl od èistého vf nosného signálu v závislosti na nf signálu a pøitom vznikají dvì postranní pásma, která se rozprostírají pod a nad nemodulovaným
právì tak, aby generoval tento kmisignálu se u signálu modu- nosným kmitoètem. Detail A - obrázek AM signálu jak je vidìt na širokopásmovém osciloskopu. Detail B - frekvenèní
toèet. Bìžný smìšovaè pak má na
lovaného amplitudovì objeví analýza AM signálu, která ukazuje polohu postranních pásem a nosného kmitoètu.
svém výstupu ètyøi signály o kmiv sousedství nosného kmitoètu
ještì signály další, kterým øíkáme postranní pásma. schopny vybrat a dále zpracovat pouze pomìrnì úzké toètech 610, 1065, 1675 a 455 kHz. Dva z nich jsou
Postranní pásma jsou zrcadlovì rozprostøena nad a pod (10 kHz) pásmo odpovídající modulovanému signálu kmitoèty, které jsme pøivedli na vstupy smìšovaèe
nosným kmitoètem v závislosti na modulaèním kmitoè- jediné žádané stanice. To by sice umožnily obvody kom- a které smìšovaèem prošly, kromì nich ale ve smìšotu (šíøka 1 kHz pro modulaci nf kmitoètem 1000 Hz, plikovanìjší, ale u nich nebylo možno zajistit souèasnì vaèi vznikl ještì signál souètový 1675 kHz (1065 + 610)
šíøka 2 kHz pro 2000 Hz apod.). Protože rozhlasových dobrou schopnost výbìru pouze požadovaného úseku a rozdílový 455 kHz (1065 - 610). Následující mf stupvysílaèù je mnoho a nemìly by se navzájem rušit, mají kmitoètù (tato vlastnost se nazývá selektivita) a pøitom nì jsou naladìny na kmitoèet 455 kHz a zbylé tøi kmipovoleno obsazovat v kmitoètovém spektru vedle sebe ještì podle potøeby nastavovat polohu pøijímaného nos- toèty ze smìšovaèe potlaèí. Signál 455 kHz, který stále
obsahuje i postranní pásma nesoucí
úseky široké maximálnì cca 10
informaci o modulaci pùvodního vf
kHz. Nejvyšší nf kmitoèet, kterým
nosného kmitoètu, se po zesílení v mf
mohou být jejich nosné kmitoèty
zesilovaèi pøivede na detektor, ve
modulovány, je tedy 5 kHz.
kterém se získá zpìt nf signál, který je
Jak v pøijímaèi dostaneme na
po následujícím zesílení v nf zesilovaèi
konci celého øetìzce zpracování
slyšitelný.
signálu z antény opìt nf signál
Pokud chceme pøijímat jinou rozpro reproduktor nebo sluchátka?
hlasovou stanici napø. s kmitoètem
Vstup pøijímaèe (obr. 2.) je nala2400 kHz (viz druhý pøíklad), naladíme
dìn na nìkterý nosný vf kmitoèet, Obr. 2 - Schéma zapojení krystalky pro pøíjem AM signálù. Všimnìte si tvarù signálu.
vf vstup smìšovaèe na 2400 kHz
modulovaný nf signálem. Z nìho
se v pøijímaèi získá znovu pùvodní nf signál, a to postu- ného signálu (nesoucího ve svých postranních pásmech a místní oscilátor na kmitoèet 2855 kHz. Na výstupu
pem, který se nazývá detekce. Výsledný velmi slabý nf informaci o nf modulaci) tak, abychom pøelaïováním smìšovaèe se teï objeví kmitoèty 2400, 2855, 5255
signál je vhodné pøed pøivedením do sluchátek nebo v celém pásmu mohli volit pøíjem rùzných stanic. a 455 kHz, mf stupnì opìt zesílí pouze kmitoèet 455 kHz

Základy èinnosti smìšovaèù, mf zesilovaèù
a detektorù
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Zaèínajícím
ale KV pásma pøeplnìna
množstvím silných stanic a situace je jiná.

Jaká je tedy koncepce
moderních pøijímaèù?
V minulosti bylo u pøijímaèù
použito mechanicky spøaženého
ladìní oscilátoru a vf obvodù
pøed smìšovaèem, pøípadnì
i obvodù smìšovaèe. V dnešní
Obr. 3 - Blokové schéma KV pøijímaèe AM s jedním smìšováním.
dobì jsou vf stupnì, pøípadnì
i vstupní obvody smìšovaèe,
obvykle neladìné (širokopásmové). Pøed nimi jsou vøazeny
pásmové filtry, propouštìjící
rùzné kmitoètové rozsahy. Místní
oscilátor zajiš•uje stabilitu
a pøesnost nastavení kmitoètu,
zatímco mf stupnì zajiš•ují selektivitu. Tyto skuteènosti lépe
pochopíme, když se podíváme na
Obr. 4 - Zjednodušené blokové schéma moderního SSB pøijímaèe s jedním smìšováním. Je to všeobecnì používaná koncepce. Rùzné provedení a modely pøijímaèù
øešení moderních krátkovlnných
používají rùzné mf kmitoèty a rùznou šíøi pásma.
pøijímaèù napø. pro pøíjem SSB
signálù (zkratkou SSB se bìžnì
oznaèuje jiný druh modulace,
používaný témìø výhradnì
v krátkovlnném
fónickém
provozu; zkratka je odvozena ze
slov Single Side Band a znamená, že místo obou postranních
pásem podle obr. 1 je vysíláno
pouze jedno postranní pásmo,
které pro pøenos nf modulaèní
informace postaèuje). Podle obr.
4 zaènìme u vstupních signálù,
které pøicházejí na anténu.
Anténa,
pokud není vyslovenì
Obr. 5 - Základní blokové schéma KV pøijímaèe s dvojím smìšováním, který využívá 2 krystalové filtry pro zlepšení selektivity. (Diskuse o pøíslušných kmitoètech je v textu).
úzkopásmová, mùže dodávat
všemožné signály srovnatelné
síly v rozsahu od 1 až tøeba do 50
MHz. Ty jsou v pøijímaèi nejprve
zavedeny do pøíslušného pásmového filtru propouštìjícího
napø. signály 14,0 až 14,5 MHz
(pro 20m pásmo). Zapojíme-li
v pøijímaèi tzv. pøedzesilovaè,
mùžeme je ještì zesílit. Kmitoèty
z celé této frekvenèní oblasti 14,0
až 14,5 MHz pak jsou pøivedeny
na jeden vstup smìšovaèe a na
jeho druhý vstup pøivádíme
signál místního oscilátoru. Pro
Obr. 6 - Blokové schéma stejného pøijímaèe s dvojím smìšováním s vysokým prvním mf kmitoètem.
mf kmitoèet 9 MHz musíme místní oscilátor ladit od 23,0 MHz
a na ostatní signály nereagují. Je vidìt, že pro pøíjem náhodou vysílá jiná stanice na kmitoètu 1520 kHz, mùže (pro pøíjem signálu 14,0 MHz) až do 23,5 MHz (pro pøížádané stanice musíme nastavit místní oscilátor na kmi- se na vf vstup smìšovaèe dostat z antény i její signál jem signálu 14,5 MHz). Na výstupu smìšovaèe pak
toèet, který pøi smìšování s požadovaným pøijímaným a pøi kmitoètu místního oscilátoru 1065 kHz smìšovaè dostáváme (kromì jiných) i signál o rozdílovém mf kmisignálem vytvoøí mf signál. Následující mf stupeò zajistí souèasnì vytvoøí - kromì jiných - na svém výstupu ze toètu 9 MHz, jehož frekvence se pøi pøelaïování kmitoèselektivitu, potøebnou pro pøíjem pouze žádaného signálù obou stanic jeden signál na mf kmitoètu. tu místního oscilátoru nemìní. Mìní se pouze vstupní
signálu.
Výsledkem bude to, že pùvodnì zcela oddìleným kmitoèet, který si takto vlastnì vybereme s celé oblasti
Tradièní zpùsob pøíjmu s jedním smìšováním není signálem druhé stanice bude rušen pøíjem stanice první. frekvencí, které jsou dodávány na vstup pøijímaèe antépøíliš složitý, výsledek není ale také zcela dokonalý: pøí- Podobnì se tøeba pøi pøíjmu krátkovlnné stanice na nou.
Šíøka pásma, kterou propouští mf zesilovaè, je v reáljem mùže totiž být stále rušen jinými nosnými signály 2400 kHz (druhý pøíklad) a mf kmitoètu našeho pøijína tzv. zrcadlových kmitoètech. Pro vysvìtlení si pøed- maèe 455 kHz mùžeme se setkat s rušením od úplnì jiné né skuteènosti asi 20 nebo 30 kHz, se støedním kmistavme situaci, kdy pøijímáme stanici na kmitoètu 610 stanice, která souèasnì pracuje na kmitoètu 3310 kHz. toètem 9 MHz. V tomto rozsahu 8,985 MHz až 9,015
kHz a náš pøijímaè má mf kmitoèet 455 kHz. Pokud V minulosti nebyl tento problém pøíliš vážný, dnes jsou MHz ale v pùvodním pásmu 14 MHz mùže souèasnì
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pracovat tøeba víc než pùltuctu SSB stanic a signály
všech by mf zesilovaèem procházely, byly by zesilovány
a nakonec pøevedeny na nf akustický signál. Slyšeli
bychom tedy souèasnì nìkolik stanic, které vysílají na
blízkých kmitoètech. Proto do signálové cesty zaøazujeme pøed mf zesilovaè ještì speciální souèástku - krystalový filtr, který propouští signály pouze v rozsahu
9000,3 až 9002,8 MHz, jeho šíøka propustného pásma
je tedy jen 2,5 kHz. To už odpovídá šíøce jen jednoho
SSB signálu. Žádné jiné kmitoèty krystalovým filtrem
neprojdou - jsou tedy odfiltrovány - a v signálu, který
pak je zpracováván mf zesilovaèem, neruší.
Výsledný signál 9 MHz, široký 2,5 kHz, se potom
zesílí a pøivede na druhý smìšovaè. Do tohoto smìšovaèe se pøivede také signál 9 MHz z druhého místního
oscilátoru a rozdíl tìchto kmitoètù (nf signál mezi 300
až 2800 Hz) se zesílí a pøivede na reproduktor. Tento
druhý smìšovaè pracuje ve funkci detektoru SSB nebo
CW signálù. Na jeho výstupu máme pak k dispozici nf
signál.

Dvojí a trojí smìšování
V prùbìhu rozvoje amatérského vysílání a pøi stále rostoucím zaplnìní KV pásem se selektivita pøijímaèe stala
jeho velmi dùležitým parametrem. Protože nejlepší
selektivitu mùžeme získat v mf stupních, bylo logickým
øešením, že se do pøijímacího øetìzce zaøadil další druhý - mf zesilovaèe pracující na jiném mf kmitoètu,
opìt s vlastním krystalovým filtrem. To samozøejmì opìt
vyžaduje druhý místní oscilátor a smìšovaè. Výhodné

vlastnosti obou krystalových filtrù se pak vlastnì seèítají a výsledkem mùže být ještì lepší selektivita a menší
rušení. Tato koncepce se nazývá dvojí smìšování.
Pøíklad je na obr. 5.
Pøedpokládejme stejný pøíklad naladìní v pásmu
20m, kdy signály v rozsahu 14,0 až 14,5 MHz procházejí vstupním filtrem, jsou zesíleny a pøivedeny na vstup 1
prvního smìšovaèe. Na vstup 2 smìšovaèe 1 se pøivede
kmitoèet místního oscilátoru 23 MHz (uvádìné kmitoèty
jsou voleny jako pøíklad, jsou zaokrouhleny; mùžete si
sem samozøejmì dosadit jiná èísla, tøeba podle parametrù nìjakého konkrétního zaøízení). Výstupní signál ze
smìšovaèe (9 MHz) pak prochází prvním mf stupnìm
a krystalovým filtrem 9 MHz na vstup 1 smìšovaèe 2.
Na vstup 2 smìšovaèe 2 je zároveò pøiveden signál konstantního kmitoètu 9445 kHz z místního oscilátoru 2
(tento oscilátor tedy už není ladìný). Výstupní signál
455 až 458 kHz dále prochází pøes druhý mf zesilovaè,
kde krystalový filtr 455 kHz odfiltruje rušení, které neodstranil krystalový filtr 9 MHz prvního mf zesilovaèe.
Výstupní signál (455 až 458 kHz) se potom smìšuje se
signálem pevného kmitoètu 455 kHz z místního oscilátoru 3 a vznikne nf signál 0 až 3000 Hz. Tento signál se
zesílí a pøivede do reproduktoru.
Pro dosažení vìtší selektivity se postupnì zaèalo
používat trojí i ètyønásobné smìšování. Kombinace kmitoètù v takových pøípadech jsou sice složitìjší, ale
pokud jste pochopili pøedchozí výklad, mùžete si je
rovnìž bez problémù vypoèítat. Zkuste to!

Technické materiály pro potøeby radioamatéra
„Není dùležité jak to vypadá, ale jak to chodí. Ale není na škodu, když to dobøe vypadá“. Tuto
prùpovídku jsem zaslechl pøed mnoha lety, v dobách, kdy byli naši radioamatéøi odkázáni vyrábìt
si vše možné i nemožné na kolenì.
V souèasnosti znaènì poklesl zájem o zhotovování
vlastních zaøízení a pozornost se upírá spíše k „dovybavení, vylepšení a omlazení“ stávajících zaøízení
o rùzné doplòky, zdroje, pomùcky a hlavnì o antény
a anténní systémy. Pøi tìchto pracech nevystaèíme
pouze se znalostmi pájení a mìøení napìtí. Nutnì se
setkáme s problémy typu jak namìøit délku, jak od sebe
oddìlit materiál, jak vyvrtat otvor, opilovat, ohnout, jak
sestavit nìkolik rùzných souèásti, jak povrch výrobku
vyleštit, nabarvit. V následujícím seriálu se seznámíme
se základními zpùsoby ruèního obrábìní materiálù
nejèastìji používaných pro potøeby radioamatérù . Kovù,
barevných kovù a plastických hmot, podomácku nazývaných umìlé hmoty.
U materiálù jako je ocel, barevné kovy, ale i u plastù,
posuzujeme øadu fyzikálních vlastností. Nìkteré z nich
jsou znaènì ovlivnìny dodateèným tepelným a mechanickým zpracováním (odolnost vùèi statickému a dynamickému namáhání, pevnost v tlaku, tahu, krutu a støihu). Jiné jsou vlastnostmi samotného materiálu (tvarová
stálost, tvárnost, køehkost, tvrdost, houževnatost, odolnost proti deformacím). Do této skupiny patøí i tepelná
vodivost, elektrická vodivost, magnetické vlastnosti a
v neposlední øadì i odolnost proti korozi. Poslední
skupinou jsou vlastnosti technologické vèetnì toho, jak
dalece jsme schopni materiál tváøet, obrábìt èi spojovat.
Do skupiny nejèastìji používaných kovù øadíme
v prvé øadì ocel a litinu. Èisté železo je pouze chemický
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prvek (Fe, Ferrum, specifická hmotnost 7850 kg/m3),
z jehož rudy se tavným procesem (redukcí železných
rud) získává surové železo. To obsahuje rùzné chemické
pøísady a urèité množství (až do 4%) uhlíku - tudíž je to
vlastnì slitina.
Následným tavným zpracováním surového železa
získáváme litinu (nekujné železo) a ocel (kujné železo).
Litina je kov s vìtším obsahem uhlíku, než má
ocel; vyrábí se pøetavením surového železa. Litina šedá,
litina bílá, teperovaná litina jsou druhy litiny, které se
používají na rùzné odlitky strojních èástí. Litina se vyznaèuje pomìrnì velkou tvrdostí a køehkostí. Pevnost je
u litiny výraznì menší, než u ocelí. Má dobrou mechanickou obrobitelnost.
Oceli (max. s obsahem uhlíku 1,5 až 2%) dìlíme na
oceli konstrukèní (bìžné oceli na výrobu konstrukcí,
nenároèných strojních souèástí), oceli ušlechtilé (pro
strojní konstrukce s nároènými požadavky, slitinové,
nerezové, žáruvzdorné, žárupevné, s velkým elektrickým
odporem), oceli nástrojové (na výrobu technologických
nástrojù). Vlastností se dosahuje jednak pøidáním
rùzných prvkù (pøi tavném procesu) jako mangan,
køemík, fosfor, síra, nikl, chrom, wolfram, a dále
dodržením rùzného obsahu uhlíku. Mechanicko-technologickým zpracováním (tváøením za studena nebo za
tepla) získáváme základní výrobky (polotovary), jako
jsou plechy, dráty, trubky, tyèe rùzných prùøezù, symetrické profily, nesymetrické profily, úhelníky, kolejnice,

„Up“ smìšování
V jednom z pøedchozích odstavcù jsme mluvili o rušení
zrcadlovými kmitoèty, pocházejícími od signálù mimo
vlastní pásmo, kde pracujeme. Tento problém narùstal
s rostoucím poètem nejrùznìjších silných, èasto neamatérských stanic na KV pásmech. Nejlepším øešením,
používaným u moderních KV zaøízení, je „up“
smìšování. Princip spoèívá v tom, že se používá vysoký
mf kmitoèet, který leží až nad vlastními pøijímanými kmitoèty; pøípadné rušení by pak zpùsobovaly až (zrcadlové)
signály z oblasti VKV, které jsou kmitoètovì znaènì
vzdálené od vlastního pracovního rozsahu pøijímaèe. Ty
lze snadnìji odstranit už ve vstupních obvodech pøijímaèe tìsnì za anténou, takže do dalších stupòù pøijímaèe neproniknou a nemohou zpùsobit rušení. Jak je
zøejmé z druhé øady kmitoètù v obr. 6, „up“ smìšování
pracuje stejnì jako dvojí nebo trojí smìšování s tím
rozdílem, že první mf je zvolen napø. v rozsahu 60 až
75 MHz. Kmitoèty jsou opìt jen pøibližné.
Co tedy vyplývá z pøedcházejících úvah? Za prvé vám
poskytnou základy pro pochopení nìkterých technických výrazù v inzerátech a popisech zaøízení. Dále vám
ukáží, že dnešní transceivry obsahují v malém prostoru
mnoho technických prostøedkù, které si za své peníze
mùžete poøídit. Pochopení funkce filtrù, pojmù jako
šíøka pásma apod. vám pomùže také orientovat se
v pojmech jako „vynikající selektivita“ apod.
Podle CQ 11/2000 pøeložil Jan Kuèera, OK1NR

odlitky, výkovky atd. Z polotovarù se dalším zpracováním vyrábìjí finální výrobky, jako napøíklad díly strojù,
ocelové konstrukce, náøadí, spojovací materiál - šrouby,
matice, podložky, kolíky, atd. U finálních výrobkù, ale
i u polotovarù, lze dalším tepelným zpracováním
vylepšit nìkteré vlastnosti. Napø. kalením zvýšit tvrdost
a pevnost, tvrzením a cementováním pak zlepšit odolnost proti otìru, žíháním pružnost, odstranìní vnitøního
pnutí u svaøovaných konstrukcí, atd.
Dalším technickým materiálem, se kterým v dílnì
radioamatéra mùžeme pøijít do styku, jsou barevné kovy.
Nejèastìji mìï a její slitiny, mosaz a bronz, dále pak
hliník èistý nebo ve formì slitiny zvané dural.
Mìï (Cu, Cuprum, specifická hmotnost 8930
kg/m3) je barvy èervenohnìdé a setkáme se s ní
u vodièù, drátù, plechù rùzné tloušky (pojem síly se zde
nepoužívá) až po mìdìné folie o tloušce nìkolika
desetin až setin mm. Má vynikající vlastnosti elektrické,
nevalnou má mechanickou pevnost a tvrdost. Výbornì
se pájí (letuje), dobøe se mechanicky opracovává.
Slitiny mìdi - mosaz (slitina mìdi a zinku)
a bronz (slitina mìdi a cínu) - se vyskytují v dílnì
radioamatéra též pomìrnì èasto. Pomìry obsahu základních prvkù a možné další pøímìsi (olovo, nikl,
hliník, fosfor aj.) upravují charakter a vlastnosti, a tím
i možnosti použití pro rùzné konstrukèní díly hlavnì
v elektrotechnice. Zhotovují se z nich kontakty do
rùzných pøepínaèù, pružiny, pera a pod. Èasto mívají
rùzné povrchové úpravy. Vlastnosti pro mechanické
obrábìní jsou pomìrnì dobré. Vaší pozornosti by nemìly ujít materiály vhodné pro venkovní vodièe s využitím
jako záøièe drátových antén. Vyžaduje se vysoká
mechanická pevnost a dobrá vodivost. Tìmto požadavkù
vyhoví kadmiové bronzy. Jejich pevnost v tahu dosahuje využitelných hodnot 700 N/mm2. Opracování neklade
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žádné zvláštní nároky. S mìdí a jejími slitinami se
nejèastìji setkáme ve formì polotovarù, plechù, tyèí,
drátù rùzných prùmìrù a povrchové úpravy, spojovacího
materiálu.
Dále se v radioamatérské a amatérské elektronické
praxi mùžeme setkat s materiály na bázi rùzných slitin
mìdi, niklu, chromu, železa, platiny, manganu atd.
používané pro mìøicí èi regulaèní úèely. Mají rùzné
názvy: MANGANIN (pøesné odpory), KONSTANTAN
(odporové normály, reostaty), NIKELIN (pevné drátové
odpory, drátové potenciometry) atd. Do této skupiny
patøí též materiály pro výhøevné úèely. Èasto mívají
umìle vytvoøen oxidovaný povrch, a pak je jejich pájení
(i mechanické spojení) bez úpravy povrchu nemožné.
Hliník (Al, Aluminium, specifická hmotnost 2690
kg/m3) se používá k elektrotechnickým úèelùm ve skoro
èisté podobì (min. 99,5%). Pøestože je mìkký a má
malou mechanickou pevnost, pomìrnì špatnì se
mechanicky opracovává, obtížnì se vrtá, soustruží
(nástroje musí mít jiné úhly ostøí, než se používá pro
oceli), naopak dobøe se ohýbá a dìlí. Povrch snadno
podléhá korozi - vytváøí se nevodivá vrstva kyslièníku
hlinitého a ta ztìžuje pájení (jsou nutné speciální
pøípravky a technologie). Pøi montáži je na tuto
skuteènost nutno pamatovat a spoje mechanicky nebo
chemicky oèistit. Slitiny hliníku, mìdi, hoøèíku, manganu atd. vykazují lepší mechanickou pevnost a dobøe
se mechanicky opracovávají. Mají obchodní názvy
ALDREY a CONDAL a jsou urèeny pro elektrovodné
aplikace.
Duralumin, krátce dural (slitina hliníku, mìdi
a hoøèíku) je urèena pro konstrukèní použití u strojních
souèástí, kde se vyžaduje malá hmotnost a velká
pevnost konstrukce (napø. v letectví). Pro radioamatéra
je dural velmi vhodný materiál pro konstrukci vyzaøovacích èástí anténních systémù. Tyto materiály se vyskytují ve formách polotovarù, plechù, trubek, profilù,
kulatin, atd. s možností dalšího mechanického opracovávání a tepelného zpracování podobnì jako u ocelí
(napø. žíhání). Bez speciální technologie se dural nedá
s úspìchem tváøet, ohýbat a sváøet. Dobøe a s dlouhodobým efektem odolává korozi, zvláštì po pøíslušné
povrchové úpravì (elektrochemické eloxování nebo fosfátování).
Elektron je slitina hliníku a hoøèíku s pøímìsí zinku
a manganu. Jde o lehký a pevný konstrukèní materiál
pro rùzné strojní a elektrokonstrukce. Je dobøe tvárný za
tepla, dobøe se odlévá a mechanicky opracovává.
Cín (Sn) a jeho slitiny (s olovem Pb, tzv. pájky) jsou
urèeny pro pájení, tedy vodivé spojení dvou nebo více
urèitých elektrotechnických nebo konstrukèních prvkù.
Pájky se vyskytují ve formì napø. trubièky s pøidáním
pájecího prostøedku (kalafuna a pod.) pro ruèní pájení
nebo v práškové formì podle požadavkù technologie
pájení. Podkladový materiál (napø. plošné spoje pøi sériové výrobì) lze pøedem ošetøit nanesením pájecího
prostøedku chemickou cestou. Pøi pájení je potøebné
dodržovat teploty hrotu pájeèky, urèené pro daný typ
pájky, vèetnì èasu potøebného k dokonalému zalití
pájky, jinak dochází k „pøepálení“ pájky. Pájený bod
snadno podlehne korozi (studený spoj). Korozi podléhá
i bez koneèného ošetøení lakováním vhodným pájecím
lakem. Cín se používá též k povrchové úpravì souèástek
pocínováním.
Zinek (Zn) se používá hlavnì k povrchové ochranì
proti korozi jak v elektrotechnice, tak pro konstrukèní
prvky. Nanáší se nátìrem vhodnì upravené smìsi nebo
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elektrochemickou cestou - galvanicky nebo žárovì, což
je nejkvalitnìjší. Podobných výsledkù dosáhneme
použitím kadmia.
Platina (Pt), zlato (Au), støíbro (Ag) jsou prvky,
které si vysloužily pojmenování „drahé kovy“. Mají
vynikající vlastnosti pro vedení elektrického proudu,
prakticky nepodléhají korozi, dobøe se mechanicky
opracovávají. Vyskytují se v aplikacích, kde se vyžaduje
malý pøechodový odpor (napø. mechanické kontakty),
používají se pro galvanické pokovování povrchu rùzných
elektronických souèástek (ochrana proti korozi),
v obvodech polovodièových prvkù, pojistek, speciálních
vodièù, atd. V amatérských podmínkách je rozšíøena
„domácí technologie“ støíbøení. Používá se k povrchové
ochranì rùzných cívek, vodièù, kontaktù pøepínaèù,
vlnovodù aj. ve vf technice.
Práškové kovové materiály nejsou sice „pravé
kompaktní kovy“, nýbrž pouze hmota z práškového feromagnetika, jejíž zrnka jsou oddìlena izolaèním materiálem. Výchozím feromagnetickým práškem je èisté
železo, slitina železa, hliníku a køemíku, nebo permaloy.
Jako izolujícího pojiva se používá vodní sklo, tvrditelná
pryskyøice a polystyren. Lisují se za tepla pod vysokým
tlakem do forem rùzných tvarù. Známe je napøíklad jako
šroubovací železová jádra do koster cívek (zvaná
ferokartová jádra) nebo jako samostatné kostry cívek
(kruhová nebo hrníèková). Pomìrnì snadno se mechanicky opracují. Nahrazují se modernìjšími kyslièníkovými magnetickými materiály, které nesou pojmenování
FERITY. Jsou to magnetické materiály vyrábìné ze
smìsi kyslièníku trojmocného železa a jednoho nebo
dvou kyslièníkù nìkterého jiného dvojmocného kovu,
což bývá nejèastìji hoøèík, mangan, nikl, zinek. Hmota
vzniklá slinutím kyslièníkù je feromagnetická, aè žádná
z výchozích složek tuto vlastnost nemá. Magnetické
vlastnosti ferity získávají bìhem vlastní výroby pomìrnì
složitou technologií mísení, mletí, spékání, opìtného
mletí, sušení a lisování nebo vytlaèování. Poslední operace je pomìrnì zdlouhavé vypalování v prùbìžné peci
za teplot kolem 1400 °C. Ferity lze mechanicky opracovávat pouze broušením (v amatérských podmínkách
nedoporuèuji). Jsou to typické materiály pro aplikace ve
slaboproudé elektrotechnice a radiotechnice. Lisováním
se vyrábìjí rùzné tvary jader - trubièková, šroubová,
typu E, tyèinky kruhového nebo hranatého prùøezu,
toroidní, hrníèková jádra, perlièky atd.
Materiály izolaèní. Jejich hlavní vlastností je
schopnost odizolovat místa s rùzným napìtím. Musí mít
jisté dielektrické vlastnosti a rùzné mechanické vlastnosti - podle druhu použití. Je to napø. mìrná hmotnost,
navlhavost, nasákávost, pevnost v tahu, tlaku, ohybu,
tvrdost atd. Dùležitým parametrem je „izolaèní odpor“,
který se hodnotí jako vnitøní odpor a mìrný povrchový
odpor; dále je dùležitá permitivita, dielektrické ztráty
a elektrická pevnost. Materiály používané pro izolanty
jsou napø. azbest, slída, keramika, porcelán, steatity,
porová keramika, korundové hmoty (spékání kys. hlinitého), kondenzátorová keramika, sklo, sklenìné vlákno,
celuloza, døevo atd. Mohou být také ve formì tekuté,
jako napø. rostlinné oleje, minerální oleje kondenzátorové, oleje kabelové, umìlé izolaèní kapaliny a zalévací hmoty, polotuhé asfalty a vosky. Z dalších materiálù
jmenujme šelak, kalafunu, kopál, izolaèní laky impregnaèní, laky povrchové a plastické hmoty. Možnost
mechanického opracování je ovlivnìna vlastní tvrdostí
a køehkostí hotového izolantu. Nìkteré lze pouze brousit,
jiné lze opracovat snadno mechanicky ruènì.

Poslední skupina materiálù, se kterou se radioamatér
ve své dílnièce setkává, jsou plastické hmoty. Plasty
jsou založeny hlavnì na syntetických a v menší míøe na
pøírodních látkách, jakožto základních surovinách. Èlení
se na reaktoplasty (termosety - pùsobením tepla tvrdnou, termoplasty - pùsobením tepla tají), plastomery
(makromolekulární látky, u nichž deformace probíhá
pøevážnì nevratnì), elastomery (makromolekulární
látky, u nichž za normální teploty probíhá deformace
pøevážnì vratnì). Uvedeme si charakteristické vlastnosti, ze kterých mùžeme odvodit podmínky pro mechanické opracování. Mechanické vlastnosti zvláštì termoplastù jsou znaènì závislé na teplotì. Snižováním teploty vzrùstá pevnost, zmenšuje se tažnost a zvìtšuje se
køehkost plastù. Se zvyšováním teploty je to opaènì.
Pøi mechanickém opracování vzniká teplo. To
nepøíznivì ovlivòuje podmínky (napø. øezné podmínky)
pøi mechanickém opracování. S tím je nutné poèítat mohou vznikat tvarové deformace, poškození
obrábìných ploch, poškození nebo znièení výrobku
v koneèné fázi apod.
Termosety (nejrozšíøenìjší jsou fenolplasty). Do
této skupiny patøí všem dobøe známý BAKELIT. Jedná
se o plast na bázi fenolu a formaldehydu nebo krezolu.
Setkáváme se s ním výluènì ve formì výrobkù nebo dílù
k další montáži, pro elektrotechniku a všeobecné použití
tam, kde jeho vlastnosti jsou pøijatelné pro požadovanou funkci. Má dobrou mechanickou obrobitelnost,
avšak pøílišná køehkost nás nutí k opatrné práci.
Vrstvené tkaniny, tvrzený papír, tvrzené tkaniny, fíbr,
vulkanfibr, atd. známé pod výrazy Pertinax, Umacard,
Kartit, Døevoplast, sklotextid, cuprexitd, skelné lamináty, atd. mají pøevážnì dobré vlastnosti pro mechanické
obrábìní. Materiály jsou vhodné pro konstrukèní díly
všeobecnì, izolaèní díly apod.
Termoplasty syntetické. Vznikají polymerací
etylénu. Jsou to vynikající tuhé hmoty výborných elektrických vlastností, nenavlhají a jsou nesmáèivé. Tají pøi
teplotách 105 až 140 °C. Jsou vhodné pro aplikace VF
techniky i všeobecné elektrotechniky. Do této skupiny
patøí polyetylén, polypropylén, polystyren i vynikající
izolant polytetrafluóretylén (známìjší pod názvem
TEFLON), který je použitelný pro aplikace až do
mikrovlnné techniky. Má mezi plasty vyjímeènou tepelnou odolnost (až do teploty 250 °C), vynikající dielektrické vlastnosti, nerozpouští se v kyselinách ani
v zásadách, je nesmáèivý a nehoølavý.
Nejrozšíøenìjší termoplastickou hmotou je ovšem
polyvinylchlorid (PVC). Jako izolant není vhodný pro
VF techniku. Má øadu modifikací, mìnící nìkteré jeho
vlastnosti. Nemìkèené PVC, tzv. NOVODUR, mìkne pøi
70° C, což zpùsobuje potíže pøi mechanickém opracování.
AKRYLON (více je rozšíøeno pojmenování PLEXIGLAS, PLEXISKLO) je polymetylmetakrylát patøící též
do skupiny termoplastù. Izolaèní vlastnosti nejsou špatné, pøesto se používá pøevážnì k dekoraèním úèelùm, na
stupnice pøístrojù, ochranné kryty apod. Lepí se snadno
chloroformem nebo kyselinou mravenèí èi octovou.
Povrchovì se snadno opracovává do vysokého lesku
a prùhlednosti. Mechanické opracování je snadné, ale
vyžaduje opatrnost, nebo• výrobky z tohoto materiálu
jsou velmi køehké.
Pokraèování na stranì 18
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Váš partner pro: Pøijímaèe - Radiostanice - Antény - Rotátory - Anténní tunery
PSV analyzátory - Pøíslušenství - Literatura - Software - CD ROM - GPS navigace
Radiostanice

Anténní analyzéry

Icom - Yaesu - Kenwood - Alinco

Yaesu FT1000 MP špièkový KV transceiver
ALINCO DX 77 kvalitní KV transceiver
Yaesu VX-5R oblíbená triband ruèka

...109.500,- Kè
...33490,- Kè
...16990,- Kè

Antény

Skenery
•YUPITERU MVT 7100 osvìdèený ruèní skener ,
LSB/USB/NFM/WFM/AM,rozsah 0,1-1650 MHz, 1000 pamìtí
výborná citlivost a odolnost, mnoho druhù skenování,
velmi snadná obsluha, cena stále jen
...13590,...13590,- Kè
• Uniden-Bearcat UBC60XLT ruèní skener,66-88, 137174, 390-512 MHz, FM, 30 pamìtí,
...4750,-Kè
• UBC120XLT ruèní skener,66-88, 108-174, 390-512 MHz,
FM/AM,100 pamìtí, akupack, letecké pásmo, ...5990,-Kè

MFJ
MFJ 259B - anal. a dig. mìøiè PSV, Z, X,
C, L, útlumu koax. kabelù, tester vf
pøizpùs. obvodù, k rychlému nastavování
antén bez potøeby vysílaèe. Vest. gen.
a èítaè 1,8-170 MHz,
...13990,-Kè
• MFJ 66 pøídavné cívky pro MFJ 259B/
269, funkce Dip metru
...1490,- Kè
AUTEK • VA1 dig. mìøiè PSV,Z, R, +/-X,
C, L, rozsah 0,5-32 MHz, ...10900,- Kè

Nabízíme více než 50 pøijímaèù vè. pøíslušenství!

Nízkoútlumové koaxiální kabely
Eco Antenne • 3 el. smìrovka 20/15/10 m trap. beam,

G = 8 dBi, 2 kW, boom 4,4m, robustní provedení ...9490,-Kè
• DHF 6 trap. beam, 30/20/17/15/12/10 m, G = 7 dBi ...19990,-Kè
• Multiband vertical 7+ trapovaný vertikál pro 40/30/20/17/15/
12/10 m, ekv. R7000, výška cca 7,07 m, radiály jen 1,23 m, PSV
max. 1:1,5, váha 6,6 kg, robustní provedení,
...9990,-Kè!!!
• AVT3 vertikál na 14/21/28MHz, výška 3,8 m, 2kW ...3150,-Kè
• AVT4 vertikál 7/14/21/28MHz, výška 6,5 m, 2kW ...3800,-Kè
• sady samonosných radiálù pro vertikály AVT3, AVT4, 25AVT.
• ECOMET 300 „bílá hùl“ 2m/70cm, G = 7/9,5 dB, 200 W, 3,1 m
...2690,-Kè, • ECOMET 50 bílá hùl 2m/70cm, 200 W, 1,7 m, G =
4,5/7,2 dB, ...1690,-Kè • 4 el a 9 el. Yagi pro 145 MHz 9 a 13dB/
500W, ...770 a 1250,-Kè • výkonná 16 el. Yagi pro 145 MHz
16dB/ 500 W ...3990,- Kè • 10 el. a 20 el. Quagi na 432 MHz
14/ 17,5 dB, lehké, vhodné pro portable
... 1890,-/ 2290,-Kè

Typ

Útlum dB/100m
145MHz 435MHz 1296MHz

max P
145 MHz

Vnìjší
prùmìr /

Cena 1m
/ pøi 100m bal.

RG-213U MIL

8,2

15

26

2kW(30MHz)

10,3 mm

Aircell 7
RH 100
ECOFLEX
AircomPlus

7,9
4,9
4,8
4,5

14,1
8,8
8,9
8,2

26,1
16
16,5
15,2

1,2kW
1kW
1kW
1kW

7,3
10,2
10,2
10,8

37,48,54,76,79,-

/
/
/
/
/

34,45,52,69,74,-

Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

• RG-213U MIL je osvìdèený koax. kabel v provedení military od špièkového výrobce, max. zatížení 2 kW / 30 MHz.
• Aircell 7 je elastický koax.kabel do 3 GHz, dvoje stínìní, max. zatížení 1,2 kW / 145 MHz.
• RH 100 koax. kabel do 10 GHz, dvoje stínìní, s vlastnostmi podobnými AircomPlus a výhodnou cenou.
• ECOFLEX je elastický koax. kabel do 10 GHz, výborné vlastnosti jako AircomPlus, pìnové dielektrikum.
• AircomPlus je koax. kabel do 10 GHz se vzduchovým dielektrikem a špièkovými parametry.
• Balení 50, 100 m. Aircell 7 též 200 m. Pøi vìtším množství další slevy. Konektory typu N, PL 259 a BNC v nabídce.

Prodejna: Vlastina 850, 16100 Praha 6 - Dìdina
(Bus 218 od metra Dejvická na koneènou, pøímo naproti v druhém 12patrovém domì)

Po, Út, Èt 900 - 1600 • St 1100 - 1800 • Pá 900 - 1500
Tel.: 02/ 333 11 393, 02/ 2431 2588, Fax 02/ 2431 5434
mobilní: 0601/ 229 427 0606/ 40 70 11

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

Všechny ceny jsou s DPH, platí do vyprodání zásob.
Velkoobchodní slevy, zásilková služba.

Radioamatérské souvislosti
Nácvik Morseovy abecedy pomocí Java
Appletu
Pokud je váš poèítaè vybavený zvukovou kartou a je schopný spouštìt Java Applety nebo aplikace
pro Javu, mùžete pro nácvik morseovky použít applet MorsePractice. Pokud umíte programovat
v Javì, mùžete MorsePractice oddìlit a používat ho svém Ham-shacku.
Když jsem si proèítal vydání QST z èervna 1999, zaujal
mì desetiletý Zane Wurble, W2YL, který absolvoval
Morse test rychlostí 13 WPM a o pár týdnù pozdìji pak
hladce proplul testem na Extra class rychlostí 20 WPM.
Dospìl jsem k rozhodnutí, že se svou bídnou znalostí
morseovky musím také nìco udìlat. „Pøepracovaný“ test
5 WPM je pøíliš snadný. Mnoho z nás by chtìlo ovládnout morseovku podstatnì rychleji, aby ji mohli
používat v reálném provozu na pásmu.
Protože jsem zkušený programátor, pøistoupil jsem
k problému obvyklým zpùsobem: Napsal jsem si na to
vlastní program. Dalším dùvodem k tomuto rozhodnutí
bylo, že používám Macintosh a píšu v jazyce Java, což
mì vyøazuje z hlavního Windowsovského proudu
radioamatérské komunity.
Program MorsePractice, který jsem napsal, bìží na
poèítaèích Macintosh i na PC pod Windows,
vybavených zvukovou kartou. Mìl by chodit i pod
Linuxem (ale to jsem netestoval). Mùže se používat jako
samostatná aplikace nebo jako applet na jakémkoliv
systému, podporujícím Javu a zvukovou knihovnu typu
„sun.audio“. Také dávám k volnému šíøení zdrojový kód,
takže si MorsePractice mùžete pøizpùsobit vlastním
potøebám anebo použít tøeba jen èást kódu na nìjaké
jiné úèely (jen prosím mùj kód neprodávejte). Mùžete si
samozøejmì kód analyzovat, jestli vám nechci tajnì
nasadit do poèítaèe virus!
MorsePractice umožòuje dva zpùsoby trénování:
náhodné znaky nebo náhodná QSO. Náhodné znaky
kladou dùraz na tzv. Kochovu metodu výuky, která uèí
jednotlivé znaky po skupinách. Náhodné QSO generuje
unikátní amatérské spojení pøibližnì založené na dovednostním testu ARRL.

jako celek i slova, bez rozlišování jednotlivých písmenek.
K tréninku použitím Kochovy metody vyberte v oknì
MorsePractice „Random Symbols“ (náhodné znaky)
a znaky, které chcete cvièit, zatrhnìte v okénku „Morse
Code Symbols“ nebo „Koch Training Sequence“. Pak
zvolte délku tréninku (Kochova metoda doporuèuje
5 minut). Já jsem zaèínal prvních pár písmen cvièit po
1 minutových úsecích, ale jak procvièovaná písmena
pøibývají, je tøeba dobu cvièení prodloužit. Vlastní
cvièení spus•te tlaèítkem „Start Trial“ a zapisujte co
slyšíte. Po skonèení testu zapište rozeznaná písmena do
okna „Letters of Practice Test“ a pak kliknìte na tlaèítko
„Check“. Až se vám podaøí zapsat celou sekvenci s pøesností alespoò 90% , pøidejte další znak.
MorsePractice obsahuje „klikatelnou“ paletu znakù,
ukazující poøadí jejich procvièování a umožòující snazší
mìøitelnost vašeho pokroku. Souèasnì víte, co vás èeká
pøíštì.

Použití MorsePractice
Po spuštìní MorsePractice uvidíte hlavní okno, jako na
obr.1. Program je nastavený pro použití Kochovy
sekvence, s pøednastavenou celkovou rychlostí 13
WPM, ale jednotlivé znaky jsou dávány rychlostí 18
WPM. Test bìží 1 minutu.

Výuka morseovky
Zatímco já se mohu stìží považovat za experta na
Morseovu abecedu, Kochova metoda poskytuje zøejmì
lepší pøístup k uèení, než jen poslech z magnetofonové
pásky. Byla vyvinutá v roce 1930 psychologem
Ludwigem Kochem, pùsobícím na Vysoké technické
škole v nìmeckém Braunschweigu. Více informací, vèetnì odkazù na další práce profesora Kocha, najdete
v knize The Art and Skill of Radio Telegraphy od
Williama G. Pierpointa, N0HFF.
Kochova metoda používá poslech náhodnì generovaných znakù, dávaných po celý èas vysokou
rychlostí. Tím se student uèí vnímat každý znak jako
celek a nesklouzne do pasti rozlišování znakù podle jednotlivých teèek a èárek. Zjistíte, že MorsePractice nikde
nezobrazuje jednotlivé znaky ve vizuální podobì (teèky èárky). Aby se studentùm zabránilo vnímání znakù podle
teèek a èárek, není možné nastavit v programu nižší
rychlost, než 13 WPM. Nakonec, když ètete noviny, také
nerozlišujete „d“ od „b“ podle toho, na kterou stranu od
svislé èáry má bøíško, jestli doprava nebo doleva, ale
vnímáte písmeno jako celek a jako zkušený ètenáø ètete

Horní øádek ukazuje, že MorsePractice vyslal „S“, které
jsem slyšel jako „A“ a zejména jsem mìl problém s „L“.
Pokud zvolíte možnost „Random QSO“,
MorsePractice vyšle QSO, napodobující formát, použitý
v dovednostním testu ARRL. Zpráva je dost dlouhá
a øádnì zamìstná vaše uši. Vzhledem k tomu, že budete
pravdìpodobnì vnímat obsah, nebude asi volba
„Check“ pøíliš potøebná (i když je dostupná). Po
skonèení testu se na monitoru zobrazí vyslaný text a vy
si mùžete zkontrolovat, jak úspìšnì jste poslouchali.
Pokud spustíte MorsePractice jako aplikaci, mùžete
si vygenerovat zprávu z textového souboru a zapsat ji
s generovaným kódem jako audio file (ve formátu sun.au).

Instalování Javy
I když máte možnost používat MorsePractice na mé
webové stránce http://homepage.mac.com/K6mam/
jako applet, mùžete si ho výhodnì nainstalovat i jako
aplikaci. Pak si budete moct uložit aktuální nastavení
cvièení, poslouchat textové soubory a ukládat
morseovku jako zvukové soubory. Pokud na svém poèítaèi nemáte nainstalovanou podporu Javy, mùžete si ji
doinstalovat podle následujících pokynù. (Uživatelé
Macintoshù mají štìstí; pokud máte poslední verzi, vše
co potøebujete, kromì podpory Javy pro Netscape, už
máte v systému nainstalováno.)

Instalování na Mac
Na Macintosh potøebujete MRJ ve verzi 2.1.4 nebo
novìjší. Byla distribuovaná se Systémem 8.6 nebo
novìjším a je obsažená ve standardní instalaci systému.
Pokud máte starší systém anebo chcete updatovat na
nejnovìjší veøejnou distribuci, mùžete si MRJ nainstalovat z webových stránek technické podpory Apple
Computer's. V pøípadì, že byste chtìli modifikovat zdrojový kód, mùžete si nainstalovat také Software development kit. MorsePractice jsem testoval na MacOS
Systém 8.6 a MRJ 2.1.4 a 2.2. Soubor aplikace
MorsePractice je samorozbalovací, jediné co potøebujete, je dvakrát na nìj kliknout. Soubor
MorsePractice.hqx si mùžete stáhnout z http://homepage.mac.com/K6mam/MorsePractice/MorsePractice.
html. Jako applet si mùžete MorsePractice spustit
v prohlížeèi iCab nebo v Internet Exploreru. Bohužel,
Netscape ve verzi 4 nepodporuje souèasnou release
Java pro Macintosh a není schopen MorsePractice
spustit.

Instalování na Windows a Windows/NT

Obrázek 1

Po skonèení potøebujete jen pøepsat, co jste slyšeli,
do textového okna a kliknout na tlaèítko „Check“.
Program porovná to, co vyslal, s tím, co jste zapsali
a zobrazí tabulku, která ukáže, jak jste si vedli. Ve
výsledku testu na obrázku 2 jsem byl úspìšný z 91%.

Než zkusíte spustit MorsePractice jako aplikaci, ovìøte
si nejdøíve, že máte vyhovující Java prostøedí. Mùžete
mít Windows nebo distribuci Solaris od Sun
Microsystems nebo distribuci Linux z Blackdown.com.
Mùžete použít buï Java Runtime Environment (JRE)
nebo Java Development Kit (JDK). Pomocí JDK mùžete
MorsePractice modifikovat. MorsePractice vyžaduje
Java 1.1.8 nebo novìjší. U Windows/NT jsem zjistil, že
JRE 1.2.2 pracuje dobøe, ale JRE 1.2.1 má problémy se
zobrazováním. Zde je podrobný návod pro nainstalování
JRE na Windows.
1. Otevøete si v prohlížeèi stránku http://java.sun.com.
2. Kliknìte na link „Products & APIs“ na spodním okraji stránky.
3. Kliknìte na link „Java 2 Platform, Standard Edition“
a na další stránce na „Java 2 Runtime Environment,

Obrázek 2
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Standard Edition“. To vás dostane na stránku
http://java.sun.com/products/jdk/1.2/jre.
4. Vyberte link „Java 2 Runtime Environment v 1.2.2001 Windows 95/98/NT Production Release“. To je
minimální instalace, která neumožòuje programování
v Javì. Pokud chcete program modifikovat, podívejte se
po jiných release nebo development kitech tøetích stran.
5. Vyberte zpùsob stažení, souhlaste s licencí a uložte
soubor na vhodné místo na svùj harddisk. Stahovaný
soubor má 6 MB, takže downloadování zabere nìjaký
èas.
6. Zavøete prohlížeè a pøepnìte se do adresáøe, obsahujícího právì stažený soubor s Java release.
Dvojkliknutím na nìj spustíte jeho instalaci, akceptujte
všechna výchozí nastavení. Nakonec po nainstalování
Javy restartujte Windows.
7. To je (témìø) všechno. Pøepnìte se na Pøíkazový øádek
DOS (je ve vašem Start menu). Pøepínejte adresáøe, až
se dostanete do C:\program files\javasoft\jre\1.2\bin
a vložte pøíkaz: java. Pokud jste všechno provedli dobøe,
uvidíte zprávu „Usage“.
8. V nìkterých release Windows instalátor nakonfiguruje váš systém tak, že bude schopen spouštìt Java
aplikace uložené na vašem harddisku. Pokud ne, musíte
si nastavit cestu k promìnným sami. Tady je skript,
který jsem používal na testování MorsePractice na
Windows 95:
set PATH=%PATH%;C:\PROGRA~1\JAVASOFT\JRE\
1.2\BIN
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;C:\PROGRA~1\
JAVASOFT\JRE\1.2\BIN
echo %PATH%
echo %CLASSPATH%
První pøíkaz „set PATH=“ øíká Windows, kde je vaše
aplikace uložena. Další pøíkaz øíká Javì, kde má hledat
své knihovny. Dva pøíkazy „echo“ vám umožòují vidìt
aktuální nastavení PATH a CLASSPATH. Pøi zápisu
tìchto pøíkazù buïte velmi peèliví, ujistìte se, že jsou
zapsané skuteènì pøesnì. Pokud rozumíte Windows,
mùžete si pøíkazy PATH a CLASSPATH pøidat do standardní konfigurace.
CLASSPATH je pøíkaz specifický pro Javu a nemusí
být ve vašem systému definovaný, takže v tom pøípadì
ho musíte definovat zapsáním:
set CLASSPATH=C:\PROGRA~1\JAVASOFT\JRE\1.2\
BIN
Jak asi víte, Internet se neustále mìní a vyvíjí, takže
musíte poèítat s tím, že než jsem tento èlánek napsal,
mohlo dojít ke zmìnám, zejména v adresách stránek.

Instalování MorsePractice na
Windows a Linux
Po nainstalování Javy potøebujete stáhnout z webových
stran ARRL samotný soubor MorsePractice.jar. Je na
adrese http://www.arrl.org/files/. Uložte jej do vhodného
adresáøe na harddisk (mùžete chtít uložit ho do stejného
adresáøe, ve kterém máte soubor Java.exe
[pravdìpodobnì c:\program files\javasoft\jre\1.2\bin],
pokud nemáte nastavené cesty, jak je popsané dále).
Abyste jej spustili, pøepnìte se do Pøíkazového øádku
DOS (nebo terminálového okna Linuxu), pøepnìte se do
adresáøe, ve kterém je MorsePractice a zadejte pøíkaz:
java -cp MorsePractice.jar Main.
To je všechno. MorsePractice se spustí v novém
oknì. Windows 95 podporuje dlouhé názvy, na rozdíl od
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DOS, takže budete muset v DOSovském øádku použít
zkrácenou formu:
java -cp MORSEP~1.jar Main
Zde je kompletní spouštìcí sekvence pro Windows
95. Pøedpokládá, že máte Javu nainstalovanou na standardním místì a MorsePractice.jar je na vašem harddisku „C:“ ve složce „Download“. Samozøejmì mùžete
následující pøíkazy napsat jako batch file (.BAT)
a spouštìt tak vše jediným pøíkazem.
set PATH=%PATH%;C:\PROGRA~1\JAVASOFT\JRE\
1.2\BIN
set CLASSPATH=%CLASSPATH%;C:\PROGRA~1\JAV
ASOFT\JRE\1.2\BIN
cd C:\Download
java -cp MorseP~1.jar Main

Kde je MorsePractice na Webu
Pokud vás MorsePractice zajímá, mohou pro vás být
užiteèné následující adresy:
- Stránky ARRL: http://www.arrl.org/ead/learncw/
- „Umìní a zkušenost radiotelegrafie“ od Williama G.
Pierpointa, N0HFF: http://www.joates.demon.co.uk/
megs/N0HFF/index.htm
- MEGS je skupina radioamatérù a posluchaèù, zajímajících se o morseovku:
http://www.joates.demon.co.uk/megs/
- Zajímavá kniha je také „The Victorian Internet“
o rozvoji telegrafie v devatenáctém století. Rovnìž
zajímavá je kapitola o telegrafii v 11. vydání
„Encyklopedie Britanica“, která také stojí za pøeètení.
- „Tak vy se chcete uèit morseovku“ od Davida G.
Finleye obsahuje informace o uèení morseovky, vèetnì linkù na jeho knihy „Morseova abeceda“,
„Zábrany a bariéry“ a informace o využití Kochovy
metody v softwarovém balíku SuperMorse:
http://griffy.nmt.edu/sara/sara/finley.morse.html
http://www.sdc.org/%7Efinley/
http://griffy.nmt.edu/sara/sara/finley.sm404.html

Poznámky o Javì
Java je programovací jazyk, mírnì jednodušší než C
nebo C++ (nebavme se o assembleru!). MorsePractice
je spustitelný v obou variantách, jako aplikace, i jako
applet: downloadovatelný modul kódu, který mùžete
spustit ve vìtšinì internetových prohlížeèù.
Zatímco aplikace se chová jako jakýkoliv jiný program, applet bìží v bezpeènostní „bublinì“: napøíklad
nemùže èíst nebo ukládat soubory na vašem poèítaèi.
Protože si ale mùžete èíst zdrojový kód MorsePractice,
mùžete si v nìm zkontrolovat, zda neobsahuje virus
nebo nìjaké jiné skryté funkce. Java má v sobì nìkolik
zabudovaných programových zabezpeèení, chránících
pøed chybou v kódu, spoleèných i pro assembler nebo
C, jako napø. zápis náhodných bitù do pamìti.
Aèkoliv vìtšina souèasných poèítaèù umožòuje
spouštìt Java applety, uživatelé Windows
a Windows/NT mohou ke spuštìní MorsePractice jako
aplikace potøebovat doinstalovat Java Runtime
Environment. Jak to udìlat, popisuji v samostatné kapitole.

Telegrafie versus
nové tisíciletí názor
Nic ve zlém, ale tenhle èlánek mi pøipomnìl
oslavné tirády na jazyk zvaný Esperanto. V tìch se
také psávalo, kolik lidí na svìtì Esperantem
mluví, kolik rozhlasových stanic vysílá aspoò
hodinu Esperantem, kolik vyšlo kde jakých knih
a èasopisù atd. atd. Význam Esperanta to myslím
nezvýšilo ani nesnížilo. Pøedpokládám, že stejnì
jako existují nadšení telegrafisté, žijí mezi námi
i nadále nadšení Esperantisté. Proti gustu žádný
dišputát.
Radioamatérství je dnes velice široké hobby,
a asi nikdo se mu nyní nevìnuje v plné šíøi
nabízených možností. Inu - nìkdo má rád holky,
jiný zase vdolky. Pokud nìkomu staèí klábosit na
pøevádìèi, jeho chyba.
Osobnì jsem se nikdy nepøinutil telegrafii
nauèit (nepopírám, že jsem nìkolikrát zaèal), ale
vždycky jsem dal pøednost angliètinì - mohl bych
uvést odhad, kolik lidí na svìtì tenhle jazyk
používá, ale nechci provokovat. Jen souhlasím,
že „kolik øeèí umíš, tolikrát jsi èlovìkem“. Dávno
jsem se vyrovnal s tím, že si na krátkých vlnách
nezavysílám. V poslouchání mi naopak nikdo
nebrání, jen moje nedoslýchavost.
Neodpustím si ale otázku. O èem se tak spolu
telegrafisté svým jazykem zkratek mohou hloubìji
pobavit, neovládají-li nìjaký spoleèný skuteèný
jazyk? Pokud nejde jen o „nasekání“ co
nejvìtšího poètu spojení, mìlo by snad jít i o obsah komunikace - i to je pøece „sebevzdìlávání“.
Proto si tak rád „vyslechnu“ rtty spojení
v otevøené øeèi, když si ti dva mají co øíci.
Takže opakuji, nemám nic proti telegrafii
a telegrafistùm. Když se to umí, je to krása sledovat. Jen bych se rád zastal netelegrafistù. Že je
jim odepøen pøístup na pásma pod 30 MHz, to
vyplývá z ustanovení svìtového Radiokomunikaèního øádu. Za diskrimanaci ovšem
považuji i zákaz vstupu na 50 MHz, dokonce
i amatérùm tøídy C?!? Napøíklad nìmeètí radioamatéøi, srovnatelní s naší tøídou D, tohle pásmo
využívat mohou a skuteènì je èile využívají (viz
pøidìlení tøíd a prefixù CEPT).
Za pikantní tedy považuji skuteènost, že když
si náš déèkaø nebo céèkaø vyjede kousek za hranice, nic mu nebrání, aby si vysílání na 6 metrech
zkusil jako DC/OK1QRZ.
Vašek Kohn, OK1VRF/OK1-9149

Pùvodní zdroj: Martin A. Minow, K6MAM, 332 Molimo Dr., San
Francisco, CA 94127-1620, k6mam@arrl.net
Podle K6MAM pøeložil a vyzkoušel Michal Tomec, OK2BMT
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CABRILLO - formát soutìžního deníku pro KV
V klubovém èasopise Radioamatér è. 3/2000 byla publikována informace o tzv. Cabrillo formátu
soutìžních deníkù pro KV závody. Po zavedení formátu EDIF pro VKV závody je i pro KV závody
doporuèován (èasem bude jistì požadován výluènì) formát, který nese pojmenování CABRILLO.
Poèítaèe, poèítaèové programy pro vedení stanièních deníkù,
obsluhu zaøízení, smìrování antény, vyslání zprávy atd. jsou
známou skuteèností již øadu rokù. Co program, to po stránce
výstupních informací unikát. Vyhodnotit takovou smìsici
deníkù pomocí PC po kontestu je velmi nároèné. Pro vaši
pøedstavu - soutìžní deník v elektronické podobì pøedstavuje komunikaèní prostøedí mezi závodníkem (výpis stanièního
deníku s pøesnì definovanými informacemi uloženými na
standardním elektronickém nosièi) a vyhodnocovatelem
závodu (program který snadno a rychle zkontroluje
pøedložená spojení a vyhodnotí je).
Proè se zavádí? Dùvod je prostý. Má-li se vyhodnotit
deník z kontestu elektronickou cestou pomocí PC, je nezbytnì nutné dodržet nìkteré zásady psaní tohoto logu (formát
deníku). Zásadní je zpracování výstupu deníku jednotnou formou. Proè? Inu proto, že poèítaè je blbec. Data zpracuje sice
rychlostí pro vás nepøedstavitelnou, ale jen to, co mu pøedložíte ve formì pro mìj srozumitelné. Z toho vyplývá
požadavek, že data obsažená v elektronickém logu musí
splòovat nìkolik podmínek, napø.
a) data jsou uložena na stejném, jednoznaènì definovaném
místì, napø. poøadí pásmo, mód, datum atd...
b) data jsou o definovaném poøadí znakù a délce slov, napø.
datum R-M-D, èas HHMM,
c) data jsou zapsána pøedepsanou abecedou (jazykem), kterou umí PC èíst. V tomto pøípadì kód ASCII.
Podmiòujících definicí je samozøejmì více, uvedené jsou
nejpodstatnìjší a je nutné je dodržet. Pokud tyto podmínky
nejsou splnìny, poèítaè není schopen úkol øešit.
Vyhodnocovací program oznaèí chybná spojení, porovná
„unique“ znaèky, zkontroluje dodržení podmínky pøechodu
z pásma na pásmo atd. a nakonec vypoète bodový výsledek.
Proto není nutné uvádìt ve vašem logu podrobnosti k výpoètu celkového výsledku.
Jako soutìžící máte dvì možnosti, jak výsledný požadavek zajistit. Pokud používáte kontestový program napø. N6TR,
K1EA a pod., zajistíte si upgrade (novou verzi) programu
obvyklou cestou, kterou komunikujete s autorem nebo
prodejcem programu. Pro N6TR je volnì k dispozici na Internetové adrese http://qth.com/tr. Po rozbalení (ZIP) pøepíšete
soubory POST.EXE a POST.OVR do adresáøe (obvykle má
jméno LOG), ve kterém se nachází váš N6TR. Po ukonèení
závodu pokraèujete zadáním (spuštìním) POST.EXE a dále
postupujete podle menu. Výsledkem je soubor s pøíponou
.CBR. Tento soubor odešlete vyhodnocovateli. Než tak uèiníte, doporuèuji provést kontrolu deníku. O tomto kroku dále.
Pro ty, kteøí z rùzných dùvodù nepoužívají kontestový program a zpracovávají log jiným zpùsobem, je urèen další text.

Jsou stále závodníci (a zøejmì budou i dále), píšící deník
ruènì. Po závodì jej pøepisují do poèítaèe do textového
souboru a pak vytisknou tiskárnou. Proti postupu nelze nic
namítat, pouze je nepøípustné zasílat vyhodnocovateli kontestu tiskový výstup. Prakticky to znamená, že výstupní soubor „exportujeme“ buï na záznamový nosiè (disketu) nebo
pomocí Internetu odešleme jako E-mail. I v tomto pøípadì
pøipomeòme, že èlenìní záznamu spojení musí odpovídat
èlenìní formátu CABRILLO a výstup musí být ve formátu
ASCII.
Poslední skupinu tvoøí operátoøi, kteøí zasílají k vyhodnocení ruènì psanou verzi svého logu. Tito závodníci by mìli
dodržovat rovnìž vzhledový formát deníku CABRILLO,
zapisovat spojení podle pøedepsaného vzoru, vyplnit titulní
list podle požadované pøedlohy. Pro nìkteré zvláš• nadané
jedince to bude obtížný rébus. S tím vším se musí nìjak
vyhodnocovatel „poprat“. Proto mu usnadnìte nelehkou
práci.
Soubor ve formátu Cabrillo, pokud je správnì vytvoøen,
již obsahuje všechny potøebné údaje v pøedepsané formì.
Proto se neposílá známý titulní list (sumáø) jako samostatný
soubor.
Pøi „spojování“ dvou samostatných celkù (pùvodního
sumáøe a výpisu spojení ve formátu Cabrillo) je prvním øádkem START-OF-SUMMARY a sumáø pak konèí øádkem ENDOF-SUMMARY. Vlastní log pak zaèíná START-OF-LOG
a konèí END-OF-LOG. Soubor pojmenujete CALLSING.CBR.
Tuto informaci berte jen jako možnost - nevidím jakýkoliv
dùvod sestavovat log tímto zpùsobem.
Vìnujme se nejprve sestavení titulního listu. Kontestový
program se vás na potøebné údaje zeptá. Uvedené pøíklady
objasní požadavky titulního listu.
Ukázka logu z ARRL DX CW zpracovaného pomocí
N6TR:
START-OF-LOG: 2.0
CREATED-BY: TR Log POST Version 6.56
CALLSIGN: OK7NNN
CONTEST: ARRL-DX-CW
CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW CW
CLAIMED-SCORE: 10387680
NAME: Gaston KOSILKA
ADDRESS: Bukvice 1234
ADDRESS: MLIN
ADDRESS: 999 00 Czech Republic
ADDRESS: kosilka@obsazeny.net
OPERATORS: OK1QQQ
Soapbox: fantastic condx

QSO: 14000 CW 2001-02-17 0919 OK7NNN 599 100 K1DG
599 Nh
QSO: 14000 CW 2001-02-17 0920 OK7NNN 599 100 K1XM
599 Ma
QSO: 14000 CW 2001-02-17 0922 OK7NNN 599 100 K4JA
599 Va
atd..
END-OF-LOG
Pøíklad èásti „sumáøe“ - SUMMARY - pro CQWWDX C
START-OF-SUMMARY:
Contest: CQWW
Mode: možnosti CW, SSB , RTTY, FM, MIXED
CQ WW Zone: 15
Callsign: Volací znaèka použitá v závodì (bez mezer mezi
písmeny!)
Operator(s): Volací znaèka operátora, pokud je odlišná od
Callsign - nebo volací znaèky operátorù v Multi Op, oddìlené
mezerami (OK2BBB OK2RR)
Category: následující zkratky:
1) Single Op All Band: SOAB[power], tj. SOABH pro high
power, SOABL pro low, SOABQ pro QRP
2) Single Op Single Band: SOSB[power][band], tj. SOSBH40
pro 40m, high power, SOSBQ20 pro 20m QRP, atd.
3) Single Op All Band Assisted: SOABA
4) Single Op Single Band Assisted: SOSBA80 pro 80m,
5) Multi Op Single Transmitter: MOST
6) Multi Op Multi Transmitter: MOMT
Power: 100 W
Claimed-score: výsledek pouze èíslicemi bez mezer, teèek
nebo èárek (5247561)
Total QSOs:
Total zones:
Total countries:
Special Instructions: Urèeno pro poznámky k logu. Napø.
jestliže pøihlašujete jedno pásmo a další pásma (spojení)
pouze pro kontrolu
Club: Použijí se standardní názvy klubu, uvedené na
http://www.cqww.com/clubs.htm
Soapbox: Poznámky, sdìlení, použijte tolik øádkù, kolik
potøebujete
Mailing Label: Tato adresa je urèena k zaslání diplomu, atd.
Name:
Call:
Address:
Address:
Address:
Email Address:
END-OF-SUMMARY: Musí být na konci souhrnného
hlášení.

Podrobnìjší popis øádky QSO
Každé spojení je zapsáno na jednom øádku. Øádek má 81
sloupcù.

V ilustraèním obrázku najdete v øádku „A“ pøíklad zápisu spojení ARRL 10m contest, v øádku „B“ ARRL DX FONE Contest, øádek „C“ je zápis spojení CQ WW DX CW, øádek „D“ prezentuje zápis pro OK-OM-DX
Contest a koneènì v øádku „E“ zápis spojení pro OK SSB závod.
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Sloupec
1-4
QSO: musí být na zaèátku každého øádku
5
mezerník
6 - 10 použitý kmitoèet, 28020, pro pásmo 160 a 80m je
zápis ètyømístný, první místo zùstává volné.
11
mezerník
12 - 13 oznaèení druhu provozu CW, PH, RY
14
mezerník
15 - 24 datum ve tvaru YYYY-MM-DD 2001-10-10
25
mezerník
26 - 29 èas v UTC ve tvaru HHMM 0835
30
mezerník
31 - 43 použitá volací znaèka 13 míst
44
mezerník
45 - 47 RST nebo RS
48
mezerník
49 - 54 pøedávaný kód,
55
mezerník
56 - 68 volací znaèka protistanice 13 míst
69
mezerník
70 - 72 pøijatý report RST nebo RS
73
mezerník
74 - 79 pøijatý kód
80
mezerník
81
použije se napø. pøi multi TX k oznaèení RIGu, na
kterém se uskuteènilo spojení
Dùležité je, aby výstupní formát LOGu byl v kódu ASCII.
Kontestové deníky tuto podmínku zajistí automaticky. Pozor
si musíte ale dát, pokud zpracováváte deník na PC (také když
provádíte dodateèné opravy), a to na editor, ve kterém tuto
akci uskuteèòujete. Ve Windows je vhodný NotePad, v DOSu
EDIT. Pøi použití T602 je nutné na závìr provést export do
ASCII souboru. Soubory s pøíponou .doc, .dot, .rtf, .xls, .dbf
jsou nepøípustné.
Nezasílejte výpis deníku za jednotlivá pásma, seznam
násobièù, seznam stanic, pouze prùbìžný výpis za celý
závod. Jestliže jste navazovali spojení na více pásmech

a pøihlašujete se do kategorie jedno pásmo, pak nezasílejte
zvláštní výpis za pøihlašované pásmo a další samostatný
výpis z ostatních pásem pro kontrolu (check log) - údaj
o tom, kterou kategorii a pásmo pøihlašujete, musí být
v souhrnném hlášení (summary).
Pøed odesláním LOGu je tøeba soubor pojmenovat „callsign.cbr“, napø. OK1AA.cbr.
Rozsáhlé deníky mohou být navíc „zabaleny“ ZIPem nebo
ARJ (MS-DOS).
Takto upravené soubory vìtšina poštovních programù
(napø. MS Outlook) odešle bez dalších úkonù. Název
souboru bude mít místo pøípony .CBR pøíponu .ZIP nebo
.ARJ (callsign.ZIP nebo callsign.ARJ).
Nezasílejte hlášení od rùzných stanic v jednom e-mailu.
Neposílejte LOG jako text e-mailové zprávy.
Log k e-mailu pøipojíte jako „pøíloha“ (attachment). Do
textu zprávy není potøebné nic pøipisovat, pøíjem LOGu z emailu potvrzuje obvykle „robot“. Jako další pøílohy (attachment) mùžete zaslat také napø. fotografie a komentáø. Do
rubriky „název zprávy“ napište název závodu, vaši volací
znaèku a soutìžní kategorii.
Zasílání elektronické podoby na disketì se provede
pøekopírováním souborù na nosiè - disketu 3,5“. Je vhodné
disketu pøed kopírování èerstvì naformátovat (tzv. úplné formátování). V tomto pøípadì je NUTNÉ vytisknout a pøiložit
titulní list, kde budou uvedeny kontakty na vás (adresa) pokud tak neuèiníte, mùže se váš deník v pøípadì problémù
se ètením diskety (což není vìc neobvyklá) ztratit, protože
vyhodnocovatel na vás nemá žádný jiný kontakt. Disketu již
neuvidíte - s tím se musíte smíøit.
Výhody zpracování deníkù a odeslání v elektronické formì
k vyhodnocení doceníte velmi rychle. Pamìtníci dob ruèního
pøepisování, poèítání výsledku, zasílání objemných obálek
poštou v pohledu na dnešní možnosti mají jistì své pocity.
Dnes je možné odeslat LOG s nìkolika tisíci spojeními
k vyhodnocení nìkolik minut po ukonèení závodu prostøed-

Z historických pramenù:

tenkou vrstvièkou plynu, který proud nepropustí. Zmìníme-li
polaritu, probìhne proud od olova k hliníku zcela nerušenì,
protože najde cestu množstvím jemných pórù, rychle se
tvoøících v plynové vrstvì, ale rychle se uzavírajících, jakmile
se polarita znovu zmìní na pùvodní, tj. když aluminium je
opìt anodou. Plynová vrstva na aluminiu pùsobí tedy jako
ventil proudu, a to ventil velmi rychle pracující; bylo zjištìno,
že zcelování a rozvírání „pórù“ ve vrstvì mùže nastati
jedenáctsetkrát za vteøinu, a proto naprosto postaèí na
usmìrnìní proudu støídavého, který má obvykle jen padesát
period za vteøinu. Ovšem je tato rychlost ještì malá v pomìru
k frekvencím elektromagnetických vln prostorových a proto
se elektrolytický èili chemický usmìròovaè nehodí pro
usmìrnìní (detekci) tìchto vln, èili není ho možno použíti
jako detektoru.
Plynová vrstva tvoøící se na hliníkové anodì, stává se
úplnì celistvou, prochází-li proud stejnosmìrný jen trochu
déle, a pùsobí jako dokonalý isolátor, takže proud se zastaví.
Nìco málo proudu prochází sice i potom, a to v místì, kde
hliníková deska vstupuje do kapaliny, ale i toto unikání
proudu je možno omezit i tak, že desku nahoøe seøízneme
v tenký proužek, a na nìj navlékneme v místì, kde se noøí do
elektrolytu, isolaèní trubku pevnì utìsnìnou.
Tím získáváme výborný kondensátor, kde jedním
„polepem“ je aluminiová deska, druhým kapalina a dielektrikem je plynová vrstva. Ponìvadž kapacita kondensátoru
závisí nejen na velikosti tìchto desek, ale i na tlouš•ce dielektrika, pochopíme, že chemický kondensátor má kapacitu

Jak se zaèínalo - Chemické kondensátory
Mnozí amatéøi touží dnes po pøístroji, který by nepotøeboval
baterii a který by mohl býti uveden v èinnost prostým pøipojením k osvìtlovací síti, podobnì jako lampa. Takový pøístroj
musí býti samozøejmì opatøen usmìròovaèem, který
pøemìòuje støídavý proud osvìtlovací sítì na proud stejnosmìrný, pulsující, a tyto proudové nárazy musí býti
vyrovnávány systémem filtrù.
Amatér, který rád si hotoví svoje pøístroje sám, jistì se
pokusí i o výrobu usmìròovaèe spojeného s „uhlazovaèem“
proudu - obyèejný usmìròovaè se naprosto nehodí pro
pøipojení k pøístroji, a používá se ho jen k nabíjení akumulátorù - a pøi této práci obyèejnì narazí na potíž pøi konstrukci
kondensátorù o dostateènì velké kapacitì, potøebné
k „uhlazení“ proudových nárazù usmìrnìného proudu.
Chceme zde upozorniti na práci Amerièana Clyde I.
Fitche, který doporuèuje pro amatéry výrobu kondensátorù
„chemických“, zakládajících se na zvláštních vlastnostech
nìkterých kovù. Hliník, hoøèík a tantal, jsou-li ponoøeny do
elektrolytu , propouštìjí elektrický proud jen jedním smìrem,
a na tomto zjevu se zakládají t. zv. chemické usmìròovaèe.
Na pø. ponoøíme-li do roztoku boraxu dvì desky, aluminiovou a olovìnou, a pøipojíme-li k nim nìjaký zdroj proudu
tak, že aluminium je kladným pólem, pokryje se tato deska
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nictvím Internetu. Nejen to, cena za dopravu, cena diskety,
spotøeba papíru a inkoustu...
Poznámka redakce: zajímavé informace a programy
od WT4I týkající se formátu Cabrillo naleznete na
http://www.CabrilloTools.com.
Radek Zouhar, OK2ON

Diplom Frýdku-Místku
Diplom vydává radioklub OK2KQQ u pøíležitosti nového
tisíciletí za spojení s klubovou stanici OK2KQQ (OL7Q
v závodech), se èleny tohoto radioklubu a s radioamatéry mìsta Frýdku-Místku. Pro získání tohoto diplomu
jsou platná spojení v pásmech KV vè. WARC a v pásmech VKV 144 MHz - 10 GHz, všemi druhy provozu
mimo spojení pøes pozemní a kosmické pøevadìèe. Platí
spojení navázaná od 1. 1.-1. 12. 2001. Diplom bude
vydáván ve 3 stupních: KV, VKV a KV/VKV za dosažení
pøíslušného poètu bodù:
KV: OK+OM 20 bodù, EU 15 bodù; VKV: OK+OM 25
bodù, EU 10 bodù; KV/VKV: 25 bodù.
Za spojení s OK2KQQ nebo OL7Q je 5 bodù, se èleny
RK OK2KQQ 3 body a s radioamatéry Frýdku-Místku 1
bod. Lze zapoèítat body za spojení nejvíce na 5 libovolných pásmech KV nebo 5 libovolných pásmech VKV.
Žádost o vydání diplomu zasílejte spoleènì
s výpisem z deníku podepsaným dvìma radioamatéry
na adresu diplomového managera: Kamil Garba,
OK2TGK, J. Kavky 3115, 738 01 Frýdek-Místek. Diplom
je vydáván zdarma. Èlenové RK OK2KQQ jsou: OK2SY,
PEA, ZB, PEY, UWF, VNV, SET, PUW, ICP, BGT, SAP,
SLB, TGK. Radioamatéøi Frýdku-Místku: OK2BCT, BLE,
XVQ, IBY, IZJ, PKM, PNQ, SHD, SKP, SVO, TAB, UBY,
URF, UWD, VJZ, VMG, VMQ, VXJ, XAK, XJK, XJH,
XMH, XTT, TDL, PHA, TCS, TVI.
Kamil Garba, OK2TGK

neobyèejnì velikou, když vrstvièka plynová má podle mìøení
tlouš•ku mezi jednou dvoutisícinou a jednou dvacetitisícinou
milimetru. Dielektrická konstanta této vrstvy je 10, takže na
ètvereèní centimetr desky dostaneme kapacitu dvacetiny až
desetiny mikrofaradu.
Kapacita tohoto kondensátoru závisí na napìtí, kterým
byla deska „formována“, tj. pøi nìmž se vrstvièka utvoøila.
Tak pøi napìtí 40 V dosáhneme napø., použijeme-li urèitého
kondensátoru, kapacity 147,7 mikrofaradu. Pøi napìtí 80 V
bude kapacita téhož kondensátoru 73,1, pøi 132 V - 44,0, pøi
160 V 37,7 mikrofaradu.
Clyde I. Fitch doporuèuje pøi hotovení tìchto chemických
kondensátorù použití nasyceného roztoku boraxu, do nìhož
se pøimíchá trochu glycerinu. Aluminiové desky musí býti
z èistého aluminia (99,55 %), které má jen nepatrné stopy
køemíku a železa. Jako negativní pól použije se proužku
olova. Kondensátor, sestavený z deseti desek aluminiových,
velikosti 9x16 cm, spojených vzájemnì co anodou,
a proužku olova co kathodou, postaèí dokonale pro filtraèní
okruh usmìròovaèe a dá dobøe uhlazený proud.
Pøíèina, proè továrnì vyrábìné usmìròovaèe, vlastnì
„eliminátory baterií“, nemají chemických kondensátorù, vìzí
jenom v obtížné pøesnosti jejich. Pro amatéra mají však
mnoho dobrých vlastností, dokonale vyhovují svému úèelu a jsou levné.
Z Národních listù 8. 7. 1926 vybral Milan Leistner, OK1ZML
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Provoz
Rušení je nepøíjemná záležitost...
Jsi jeden z tìch panelákových hamù žijících
v zástavbì mìsta, co by rádi veèer lovili DX-y na
dolních pásmech, ale nemohou, nebo pro silné
prùmyslové rušení mohou jen omezenì? Jestli
ano, pøeèti si mùj pøíbìh.
Já sám jsem si myslel, že jsem jedním z tìch panelákových chudákù. Vše tomu nasvìdèovalo. Bydlím na
jednom z plzeòských sídliš•. Poté, co se setmìlo a byl ten
správný èas vyrazit na spodní pásma, byl jsem vždy
znechucen silným vrèením z éteru. Nìkdy mìlo sílu S9,
nìkdy znenadání S9+30dB. Byla v tom tedy urèitá zákonitost. Pøipadal jsem si bezmocný. V takové zástavbì to
rušení mohlo produkovat témìø cokoliv. Mému podezøení
se nevyhnuly blízké Škodovy závody, stejnì jako
stopadesát dalších vìcí, poèínaje sousedovou záøivkou
a konèe lampami veøejného osvìtlení. Díky existenci tolika možností jsem takzvanì hodil flintu do žita.

Jednoho dne jsem se i pøes silné rušení snažil pracovat na 40 metrech. Vzhledem k tomu, že stùl s transceiverem stojí pøed oknem, mám pøi vysílání dobrý výhled
na sídlištì. A co se nestane. V okamžiku, kdy se rušení
zvedlo na S9+30dB z pùvodních S9, zhasla jedna z lamp
veøejného osvìtlení. To vzbudilo moji pozornost. A v okamžiku, kdy lampa po chvíli opìt naskoèila, spadlo rušení
zpìt na S9. To už ve mnì vzbudilo podezøení. A bylo to
jasné, to rušení, které mi otravovalo život na KV produkovala lampa veøejného osvìtlení. A nejen jedna. Slabší
rušení síly S9 mìlo stejný charakter, a tak mi bylo jasné,
že to bude také lampa, ale vzdálenìjší. I tu jsem našel
pouhým vystrèením hlavy z okna. Uvìdomil jsem si, že
takových vadných lamp mùže být na sídlišti více než jen ty
moje dvì, a tak jsem se vydal na veèerní procházku
a zapisoval si lampy, které nesvítí, blikají nebo nechtìjí
„naskoèit“. Prošel jsem sídlištì v okruhu cca 300 metrù

Packet radio

rádia. Je proto zøejmé, že pro zabezpeèení této komunikace používáme poèítaè. Mùj PC zaklíèuje pomocí
modemu radiostanici, zajistí odeslání definovanì namodulované dávky dat - packetu - a pøepne moji stanici na pøíjem, aby pøevzala odpovìï od nódu. Celý tento cyklus trvá
jen nìkolik sekund.
Aby byla jakákoli komunikace funkèní, musí obì strany
používat nìjak definovaná „pravidla“, kterým se øíká PROTOKOL. Když napøíklad mluvíme (komunikujeme), máme
automaticky jako protokol urèitý jazyk. Pokud by jeden
z nás použil jiný, nerozumìli bychom si - komunikace by
se zhroutila. Stejné je to také na PR. „Povinnými“ pravidly komunikace je zde tzv. komunikaèní protokol AX.25.
Jeho rozborem se nyní nebudeme zabývat, snad v dalších
dílech tohoto povídání.
Nezmínil jsem ještì další dùležitou vìc - já jako uživatel musím komunikovat s mým poèítaèem také podle
urèitých pravidel, aby PC ovládal další kroky podle mých
pøedstav. I když pro psaní textù používáme bìžnì tøeba MS
Word, pøi PR provozu by nebyly jeho možnosti ani zdaleka využité a navíc by komunikace byla zatížena množstvím
informací, které jsou pro uživatele zcela zbyteèné.
Proto poèítaè ovládáme (a informace èteme, ukládáme
na svùj disk atd.) pomocí speciálního programu, který
nazýváme TERMINÁLOVÝ. Terminálových programù
existuje více a liší se tøeba tím, pod jakým operaèním
systémem náš PC pracuje, jak jsme nároèní na luxus
obsluhy apod.
Pro koncového uživatele je podstatné, jak se pøipojit k nódu. Tam musíme zaèít trochu zdaleka: Jak jsem
uvedl výše, komunikace v síti PR (a to i uživatele
s nódem) probíhá po jednotlivých malých dávkách,
a to proto, že na obou stranách se prùbìžnì kontroluje, zda pøi pøenosu paketu nedošlo k nìjaké chybì
(v takovém pøípadì se pøenos poškozeného paketu
opakuje). To by nebylo pøíliš dùležité tøeba pøi pøenosu zprávy v otevøené øeèi, kde si obèasnou chybu
mùžeme vìtšinou opravit ze souvislosti sami, pøi
pøenosu tøeba kompletního souboru nìjakého poèítaèového programu mùže mít i jediná chyba, kterou
sami nejsme schopni opravit, za následek
nefunkènost celého programu. Aby komunikace
probíhala efektivnì, pokud možno bez chybnì pøenesených a opakovaných paketù, musí být rádiový
pøenos pokud možno kvalitní, tedy bez rušení a s dos-

Zaèínáme s rubrikou vìnovanou digitálnímu
provozu PR. Pojal jsem ji jako seriál, kterým Vás
budu provázet celou dobu. Cílem je pøiblížit co
možná nejlépe ètenáøùm sí• PR, její funkci
a ovládání. Pøeji Vám tedy pøíjemné ètení.

Hrubý obraz:
Co vlastnì PACKET RADIO (bìžná zkratka PR) znamená?
Název vyjadøuje základní charakteristiku tohoto druhu
komunikace, tedy to, že výmìna informací mezi jednotlivými úèastníky probíhá po definovaných dávkách;
takové dávce øíkáme PACKET.
Packet radio (dále již jen PR) je radioamatérská poèítaèová sí•. Jednotlivé poèítaèe zvané NÓDY jsou mezi
sebou propojeny LINKAMI; ty byly pùvodnì jen rádiové,
v dnešní dobì se do módy dostávají také linky internetové.
Souèástí každého nódu jsou tedy i transceivery, antény
atd. pro rádiové linky nebo zaøízení pro pøipojení do sítì
Internet. Jednotlivé èlánky sítì - nódy (používá se také
èeský termín UZLY) - jsou neustále v provozu a po linkách
mezi sebou komunikují. Tím je umožnìno spojení
z jakéhokoli nódu do libovolného jiného místa (nódu) sítì
PR (pochopitelnì tehdy, fungují-li potøebné linky).
K nódùm jsou dále pøipojena zaøízení, která plní nìkteré
speciální èinnosti. Mùžete se setkat tøeba s následujícími
pojmy:
1) BBS (Bulletin Board System) - zprostøedkovává mj.
ukládání textových nebo datových zpráv pro konkrétní
uživatele nódu, jejich distribuci, ètení atd.,
2) DX-Cluster - umožòuje zaznamenávat a poskytovat
informace o aktuálním kmitoètu aktivních zajímavých
stanic (vìtšinou DX) a údaje o QSL manažerech,
3) GATEWAY - brána z internetu do sítì PR a opaènì;
zprostøedkovává linky pomocí internetu a mùže
zajiš•ovat øadu dalších funkcí,
4) WX stanice - speciální nód, který poskytují údaje
o poèasí.
Nyní se dostáváme k samotné funkci PR sítì. Já, jakožto
amatér jednotlivec, se pøipojím pøes USER (uživatelský
vstup) nódu do sítì PR, a tam pak mám pøístup k výše
uvedeným zaøízením. Toto pøipojení má charakter oboustranné datové komunikace, probíhající prostøednictvím
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kolem dokola. A do notýsku si zapsal neuvìøitelných 21
vadných lamp. Další bylo jasné - zavolat na dispeèink
Veøejného osvìtlení a nahlásit vadné lampy. Zprvu byli
moc rádi, že jsem jim zavolal, ale v momentì kdy jsem
øekl: „Tak to byly ty dvì nejakutnìjší lampy a teï vám
nadiktuji dalších devatenáct...“, operátor zalapal po
dechu.
Nìkteré z udaných lamp jsou již opraveny a rušení
zmizelo. Vše dopadlo dobøe - jako v pohádce. Svatba se
sice nekonala, ale já dnes koneènì mùžu po veèerech pracovat na spodních pásmech.
A ještì malá rada ode mne: zjistíš-li, že tvùj problém
s rušením zpùsobují lampy veøejného osvìtlení a pùjdeš
si zapisovat, kde která lampa je vadná, staèí si zapsat její
identifikaèní èíslo. U nás je vyražené do malého
hliníkového plíšku, který je na lampì umístìn zhruba ve
výšce oèí nebo níž. Znaènì to usnadní identifikaci vadných lamp.
Miloš Zimmermann, OK1MZM

tateènì silným signálem. Proto se používá frekvenèní
modulace a komunikace probíhá v amatérských pásmech
v oblasti VKV (s PR je možné pracovat i v pásmech KV, ale
právì vzhledem k rušení, úniku atd. se tam PR neujalo
a používají se jiné druhy digitálního provozu). Z toho
ovšem vyplývá, že dosah (závislý na vzdálenosti uživatele
od nódu, umístìní stanice, anténì, používaném výkonu)
mùže být jen takový, aby pøenos frekvenènì modulovaným
signálem byl spolehlivý. Aby nebylo nutno používat velké
výkony s následným vzájemným rušením atd., je sí• nódù
koncipována tak, aby zejména v místech s vìtším poètem
uživatelù byly nódy snadno dostupné i pøi malém výkonu.
Proto je snaha budovat sí• nódù pomìrnì hustou.
Z toho také vyplývá, že uživatel by mìl standardnì
používat jako vstup do sítì PR ten nód, který je pro nìho
nejbližší, resp. na který má nejlepší spojení. K tomu má
k dispozici vstupní kmitoèet nódu (dnes spíše nìkolik
kmitoètù) a tyto kanály jsou nazývány uživatelské, tedy
USER porty. Další propojování v síti PR pak probíhá už
mezi jednotlivými nódy prostøednictvím linek, které sice
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nejsou „tajné“, ale rozhodnì nejsou veøejné a žádný z uživatelù
by do nich nemìl vstupovat.
S problémem efektivního pøenosu paketù souvisí i otázka
pøenosové rychlosti. Protože se jedná o pøenos dat, i když
s využitím nízkofrekvenèní modulace, je jasné, že si všichni
pøejí, aby komunikace v síti PR probíhala co nejrychleji. To ale
naráží na technická omezení - vzhledem k nízkofrekvenèní
modulaci nelze rychlost pøenosu kvùli šíøce pásma povolené
v amatérském provozu zvyšovat. Navíc dostupná zaøízení
neumožòují (a ani nesmìjí umožòovat) práci se širším
zabraným pásmem. Rychlost pøenosu se vyjadøuje v jednotkách Baud a v síti PR se na uživatelských portech používají
bìžnì rychlosti 1200 Bd (=1k2), 2k4 a novì stále èastìji
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Provoz
rychlost 9k6. Touto rychlostí je ale z technických dùvodù
(vlastnosti transceiverù) možno pracovat jen v pásmu
70cm a na vyšších pásmech. Trochu více o tomto problému najdete v dalším textu.
Zjistíme si tedy nód, který je v dosahu našeho transceiveru a kmitoèet jeho user portu, a pak se k nìmu standardním postupem (podrobnìji dále) pøipojíme. Pokud
nód náš pokus o pøipojení vezme na vìdomí, pošle nám
úvodní informativní text (tzv. Connect Text) a jsme pak
schopni nód ovládat pomocí vymezené sady pøíkazù. Tak
se v PR síti mùžeme nejen pohybovat a komunikovat
s ostatními uživateli, ale i pracovat s koncovými zaøízeními PR sítì. Mùžeme se prostøednictvím sítì jednotlivých
navzájem propojených nódù také pøipojit na vzdálenìjší
nód, který by normálnì v rádiovém dosahu našeho
transceiveru a antény nebyl, napøíklad z Prahy na
Milešovku, ale tøeba i na druhý konec Evropy. Propojení
na vzdálené nódy ovšem mùže trvat pomìrnì dlouho závisí to na koncepci, stabilitì a pøenosové rychlosti
linek packetové sítì.
Chceme-li ukonèit práci se sítí PR, odpojíme se od
zaøízení (služby) nódu, napø. z BBS, a zadáme pøíkaz pro
odpojení z nódu. Nód nám náš požadavek potvrdí a ze
sítì nás odpojí.
Je úèelné podotknout, že v souèasné dobì již mohou
koncesovaní amatéøi vstupovat do sítì PR i pøes internet.
O tom ale až v nìjakém z dalších dílù.
Je také asi vhodné øíci kdo, jak a proè buduje PR nód
a na kolik taková sranda vyjde. V souèasné dobì je v OK
vydáno pøibližnì 100 povolení na provozování nódù,
funkèních je z toho asi 80. Nódy budují vášnivci - osoby
nebo kolektivy lidí, které to baví a zajímá, a to pøevážnì
ze svých soukromých financí. Obèas se sice najde sponzor, ale to bývá spíš výjimkou než pravidlem. Výstavba
jednoho prùmìrného PR uzlu pøedstavuje náklady cca 50
tisíc Kè (zahrnuje poèítaè, speciální karty a transceivery
pro kmitoèty user portù a linek na jiné nódy, antény,
kabely, napájení apod.). Považuji za úèelné zareagovat
na slova Miloše Prosteckého, OK1MP, který zde v RA
nedávno psal, že díky pøíspìvkùm ÈRK a hlavnì
pøíspìvkùm uživatelù se rapidnì zrychlily pøenosové
rychlosti na linkách. To ovšem není pravda. ÈRK pøispívá na provoz PR roènì èástkou nemalou - bývá to leckdy více jak 50 tisíc Kè. Ale rychlost linek a zlepšení
výbavy PR sítì leží z nejvìtší èásti na bedrech sysopù
(odpovìdných operátorù nódù) a leckterým uživatelùm
PR neèiní žádnou potíž používat PR bez jakéhokoliv,
i sebemenšího pøíspìvku. Nedávno jsem na nejmenovaném pøevadìèi zaslechl vìtu „PR je zadarmo!“ a hotovo. Každý z uživatelù ví, zdali pravidelnì na PR pøispívá
èi ne. Sysopové neèekají, že se jim peníze nìkdy vrátí,
ale získanou podporu by rádi použili na nové technologie, na které jim tøeba již rodinný rozpoèet nestaèí. Mezi
námi, ono sysopa leckdy potìší i pouze „To Vám to
hezky chodí“ nebo podìkování - to úplnì zahøeje na
srdci. Sysopové jsou také jen lidi a pøi svém hobby se
unavují nejen fyzicky, ale leckdy i psychicky.

Uživatel:
Pokud se koncesovaný amatér rozhodne, že zaène
používat sí• PR, má již vìtšinou k dispozici základní
vybavení, tøeba transceiver, a svou výbavu musí úèelnì
doplnit. Jindy ale nìkdo zaèíná zcela od zaèátku. Nejprve
je tøeba rozhodnout, jakou komunikaèní rychlost budu
chtít využívat; na tom zásadnì závisí potøebné vybavení
a tedy i potøebné finanèní prostøedky. Rùzné usery
umožòují provoz rùznými rychlostmi (1k2, 2k4, 4k8, 9k6
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i více), ale vìtšina z nich je buï 1k2 nebo 9k6. Rád bych
zde upozornil, že jak SYSOPOVÉ (osoby, které jsou za
provoz nódu odpovìdné a budují je), tak i Rada sysopù
(což je orgán sdružující sysopy a formulující koncepci
rozvoje PR sítì atp.) novým uživatelùm doporuèují orientaci na provoz rychlostí 9k6 v pásmu 70cm. Je to hned
z nìkolika dùvodù, ale hlavnì proto, že usery 1k2
v pásmu 144 MHz jsou dnes již absolutnì pøetížené.
Volnìjší jsou již usery 1k2 v pásmu 433 MHz, ale stále
nejvíce volných userù je 9k6 v pásmu 433 MHz.
Pøehlednì shrnuto:
pásmo 144 MHz
- usery 1k2, 2k4
pásmo 433 MHz
- usery 1k2, 2k4, 4k8, 9k6
Usery pro rychlost 9k6 existují tedy zásadnì v pásmu
70cm a výše. Tato skuteènost je dána šíøkou pásma. Pro
úvahy o potøebném vybavení pro PR provoz doporuèuji
novým uživatelùm zamìøit se na provoz rychlostí 9k6 na
70cm.
Pro provoz 1k2 potøebujeme: poèítaè (staèí i málo
výkonný, tøeba stará 286) a odpovídající software,
radiostanici schopnou pracovat se signálem odpovídajícím rychlosti 1k2 (tomuto požadavku vyhoví každá
ruèka èi jiná radiostanice, pracující s úzkopásmovou
FM), modem (TNC nebo BAYCOM) a anténu (antény
uživatelských portù nódù mají vìtšinou horizontální
polarizaci).
Pro provoz 9k6 potøebujeme: poèítaè, radiostanici,
která je schopna bezpeènì zpracovávat signály
o pøenosové rychlosti 9k6, modem (TNC, YAM nebo
PICPAR).
Více o parametrech zaøízení pro práci v síti PR a o prvních krocích si povíme v nìkterém z dalších dílù.

Shrnutí pojmù:
UŽIVATEL - amatér, využívající sí• PR
SYSOP - (ze zkratky SYStémový OPerátor), osoba
odpovídající za chod nódu, zabývá se jeho vybavením,
údržbou a optimalizací provoz, spolupracuje se sysopy
ostatních nódù
NÓD - uzel sítì PR, prùchozí digitální zaøízení, pøipojené
do sítì LINKAMI a pøístupné uživatelùm na kanálech
USERÙ
BBS - koncové zaøízení, umožòuje pøijímat a odesílat
zprávy, hovoøit s dalšími uživateli a další funkce
DX-Cluster - koncové zaøízení, urèené pro ukládání
a poskytování informací zejména o aktuálnì aktivních
zajímavých stanicích, umožòuje pøijímat DX-Spoty
(údaje o kmitoètu a znaèce jednotlivých právì aktivních
DX stanic apod.)
GATEWAY - prùchozí zaøízení, nód umožòující pøipojení jak v síti PR, tak i v internetu, umožòuje propojení do
vzdálených nódù (rovnìž GATEWAY) a øadu dalších
funkcí
WX-Station - koncové zaøízení, urèené pro práci
s informacemi o poèasí
USER - vstup do sítì PR; je charakterizován kmitoètem,
znaèkou nódu a komunikaèní rychlostí
LINKA - komunikaèní cesta, která propojuje dva nódy
mezi sebou; LINKY jsou základem PR sítì a vlastnì díky
nim, hned vedle nódù, existuje PR sí•
PRÙCHOZÍ ZAØÍZENÍ - zaøízení, do kterého se pøipojíme a mùžeme jím procházet - propojovat se dál
KONCOVÉ ZAØÍZENÍ - zaøízení, do kterého se pøipojíme, ale nemùžeme procházet dál - jediná cesta je zpìt.

Technické materiály pro potøeby
radioamatéra
Dokonèení ze strany 10

Polyamidy (silon, nylon, perlon) jsou látky vyznaèující se velkou pevností v tahu (500 N/mm2), kterou
ohøíváním ztrácejí, jsou èásteènì prùsvitné
a hydroskopické (navlhavé). Dobøe se mechanicky
opracovávají.
Silikony jsou skupina makromolekulárních látek
na bázi køemíku a kyslíku. Jsou odolné proti vysoké
teplotì i mrazu (-60 až +200 °C ), odpudivé vùèi
vodì, odolné proti chemikáliím atd. V praxi se
setkáme se silikonovými oleji, kauèuky a pryskyøicí.
Silikonové kauèuky jsou vynikající izolace vodièù,
vyrábí se ve formì hadièek, folií, samolepicích pásek
atd.
S výše uvedenými druhy plastù se obvykle
setkáváme v podobì polotovarù - desky, pláty, tyèe,
trubky, apod. Jsou dodávány i ve formì výliskù,
obrobených dílù k dalšímu zpracování a montáži.
Øada plastù se ve výchozím stavu vyskytuje
v práškové, kašovité nebo tekuté formì. Pro
amatérské použití jsou tyto formy nepoužitelné (jsou
urèeny pouze pro zhotovení výliskù, tažení atd.).
Katalogové listy jednotlivých druhù jsou dostupné
v obchodní síti a dají amatérskému konstruktérovi
dostateèný pøehled o možnostech využití, podmínkách dodávek a cenách.
Epoxidové pryskyøice jsou v radioamatérských
konstrukcích hojnì používané. Mají dobré vlastnosti
pro mechanické opracování. Používají se pro spojování rùzných materiálù, kovù, skla, keramiky atd.
Výborné izolaèní vlastnosti se kombinují napø. se
sklenìným vláknem a vzniká vynikající izolaèní materiál. Epoxidová pryskyøice se oznaèuje obchodním
názvem EPOXY. Na trhu se vyskytují dva druhy, a to
zalévací hmota (v èíselném oznaèení zaèíná dvojkou
napø. 2000, 2200 atd.) a lepicí. Ty mají èíselné
oznaèení zaèínající jednièkou (napø. 1010, 1020 atd.).
Není vhodné je zamìòovat. Pøi pøípravì pryskyøice (je
dvousložková) a následném lepení spojù je nutné
dbát pøiloženého návodu, hlavnì zdrsnit plochy
urèené k lepení a dùkladnì odmastit. Lepený spoj
nemá vodivé propojení. Zalévací epoxy-hmota je
vynikající izolant. Vlastnosti se dají vylepšit pøidáním
plniv (obvykle keramických). Pøi vytvrzování se prakticky nesmršuje, ale zahøívá se. Používá se k zhotovení rùzných prùchodek, izolátorù, zalévání
hotových výrobkù atd.
Pryžové výrobky používáme nejèastìji ve formì
rùzných tvarových tìsnìní, prùchodek, podložek,
hadic, zátek, pogumovaných textilií apod. Jejich
obrobitelnost je dána typickými fyzikálnì-mechanickými vlastnostmi a je v zásadì dobrá. Vulkanizaèním
èinitelem je síra. Ta se z výrobku odpaøuje a zpùsobuje korozi kovových dílù konstrukce (trpí hlavnì
postøíbøené souèástky, pájená místa, atd.).
Radek Zouhar, OK2ON

Vašek Henzl, OK1CNN
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Provoz
Èarovné pásmo 6m - 2
Smìrovky - rychlé a jednoduché
První pokusy s drátovou anténou nás pøimìjí
uvažovat o výkonné smìrovce. Jednoduché
smìrovky, které jsou popsány dále, mùžeme
otáèet pomocí levného TV rotátoru nebo osadit
na zvláštní stožár. Lze je postavit s dobrou
reprodukovatelností. Všechny popisované
antény jsem v posledních letech postavil
a vyzkoušel v praxi.

2-prvková HB9CV
Na rozdíl od YAGI antény jsou oba prvky této antény
napájeny. Detailní popis funkce této antény se nachází
v [1], detailní popis pro rùzná pásma jsem uveøejnil
v [2]. Pro konstrukci prvkù byly použity duralové trubky
16 x 1,5 mm o délce 1 m jako støed, trubky jsou na koncích naøíznuty, zbytek prvkù je z trubek 12 x 1 mm. Prvky
jsou spojeny pomocí hadicových spojek, aby bylo
možné anténu naladit. Rozmìry jsou na obr. 1. Jako
boom je použit hliníkový profil 25 x 25 mm. Prvky lze
k boomu pøipevnit buï shora nebo boom provrtat

a prvky jím prostrèit. Fázovací vedení je vyrobeno
z vnitøního vodièe kabelu RG213 s PE izolací. Vodiè
musí ležet ve vzdálenosti 5 mm od prvkù nebo boomu.
S výhodou lze použít jako distanèní podložky 5 mm
tlusté kousky PVC nebo døeva. Vše lze ovázat izolaèní
páskou. Jednodušeji a rychleji snad fázovací vedení
nelze vyrobit. Kondenzátor 30 pF byl složen ze 3 ks
keramických kondenzátorù 10 pF / 500 V. Tato sestava
byla umístìna do plastikové dózy s konektorem pøizemnìným k boomu. Pro jiné konstrukèní uspoøádání je
nutné pro nastavení použít vzduchový trimr 50 pF.

HB9CV - klady a zápory
+
+
+
+
+

malý odstup prvkù
dobrý pøedozadní pomìr
bìžný vzhled
snadná nastavitelnost
jednoduché umístìní pod VKV antény nebo nad KV
antény
- složitìjší fázovací vedení
- nutný kompenzaèní kondenzátor

Dvouprvkový QUAD
Je znám jako „legendární anténa - královna mezi
smìrovkami“ již mnoho let. Dnes je již známo, že se
o žádnou „super anténu“ nejedná, že nemá žádný pøídavný zisk nebo DX úhly oproti bìžné 3-prvkové Yagi
anténì. Ale i tak se jedná o jednoduchou lehce zhotovitelnou anténu, kterou lze doporuèit pro stavbu. Pøi

Obrázek 1

daném odstupu prvkù 0,1 lambda bude vstupní impedance okolo 50 Ω.
Jako ráhno byl použit ètvercový hliníkový profil 25 x
25 x 2 mm. Lze též použít hranol ze tvrdého døeva.
Nejvìtším problémem pøi stavbì je pøipevnìní „pavouka“ u QUADu. Dovolte mi pøedstavit jednoduchou a levnou variantu... V obchodech jsou k dostání „držáky pro
police“ v hliníkovém nebo plechovém provedení, zakoupíme 8 ks a natøeme antikorozní barvou. Izolaèní tyèe
o max. délce 1,2 m mohou být z PVC instalaèních trubek
nebo tyèí z bambusu - lze je zakoupit jako tyèe pro kvìtiny apod. Tyto tyèe na konci uzavøeme a natøeme
bezbarvým lakem. Dále lze použít záclonové tyèe, které
jsou k dostání v rùzném provedení. Tyèe lze upevnit
pomocí stahovacích nebo izolaèních pásek, šroubù,
apod. Drát pro prvky lze použít napø. zvonkový prùmìru
0,8 mm nebo vojenský telefonní apod. Rozmìry jsou
dány na obr. 4 s tím, že záøiè má délku 6 m, reflektor
6,28 m. Elektricky je jedno, jestli QUAD stojí na „špici“
nebo je „klasický“ - záleží na tom, jak se nám bude lépe
upevòovat na stožár. Aby nám do krabice netekla voda,
je lépe ji upevnit nad ráhno. Z elektrického hlediska je
jedno, jestli budeme QUAD napájet nahoøe nebo dole.
Schéma zapojení balunu dle W1JR [1] je na obr. 7. Je
použit pouze koaxiální kabel o impedanci 50 Ω, který
odpovídá vstupní impedanci QUADu. Pro navinutí
balunu je vhodný kabel o prùmìru 3 mm RG-316 nebo
RG174/U a toroid Amidon T130-6 (žluté barvy). Vìtší
jádro (T200-6) lze namotat kabelem RG58, je ale vìtší
a dražší. Kabel lze ke QUADu pøipojit pøímo, ale bude
mít sklon k šilhání a bude snáze pøijímat vertikálnì polarizované signály napø. z poèítaèù v blízkém okolí [3].
Záøiè nastavíme na min. PSV a reflektor na max. pøedozadní pomìr. Udaná délka záøièe je ponìkud vìtší.
Zkrácení je jednoduché a potom dráty upevníme natrvalo. Rozložení QUADu je zøejmé z obr. 8.

QUAD klady a zápory

Obrázek5

+ jednoduchá konstrukce bez zvláštních AL-trubek
+ relativnì širokopásmový bez kritického nastavení
- díky rozmìrùm lze špatnì kombinovat s ostatními
VKV anténami
- lépe stavìt jako samostatnou anténu
- špatnì transportovatelný - nutné rozebrání

Obrázek 2

Dokonèení na stanì 27

Obrázek 6
Obrázek 3

Obrázek 4
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Obrázek 7

Obrázek 8
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Technika
Zásady konstrukce moderních SSB vysílaèù
Pokraèování z minulého èísla

Oscilátory
Opìt mùžeme èerpat ze zkušeností moderní techniky pøijímaèù. Zvláštì se zamìøíme na šumovou èistotu spektra. K tomuto problému musíme pøistupovat zvláš•
odpovìdnì, protože v pøípadì šumícího oscilátoru pøijímaèe škodíme jen sobì, kdežto u vysílaèe hlavnì ostatním (obvzláštì na VKV). Ne všechny typy fázových
závìsù jsou z tohoto hlediska vhodné. Rovnìž zbyteènì
velké zesílení stupòù za filtrem mùže produkovat
širokopásmový šum.

Zesilovaèe
Pro zesilovaèe pracujících na nižších výkonových
úrovních platí opìt zásady známé z techniky pøijímaèù.
Pracovní body volíme ve tøídì A a nešetøíme zápornými
zpìtnými vazbami. Musíme si uvìdomit, že tranzistory
jsou ménì lineární než elektronky a použití tranzistorového zesilovaèe bez záporné vazby se rovná témìø
zloèinu. Na místì, kde by z hlediska zesílení staèil jeden
stupeò, použijeme radìji dva se ziskem, zmenšeným
pomocí zpìtné vazby. Z hlediska linearity je vhodnìjší
zavádìt zpìtnou vazbu pøes více stupòù, mohou však
nastat problémy se stabilitou (Nyqistova hrana). Pro
zesilovaèe vyšších výkonových úrovní (koncové a budící
stupnì) již není výhodné používat tøídu A (malá úèinnost). I ve tøídì AB nebo B lze dosáhnout dobré linearity za následujících pøedpokladù:
Používáme tranzistory urèené pro lineární provoz.
Napø. ze sovìtských typù jsou to pouze KT912 a KT927
(v dobì psaní èlánku). Tranzistory urèené pro tøídu C, tj.
vìtšina ostatních, je možno také použít, ale pouze do 1/4
výkonu mají vyhovující linearitu. Úhel otevøení musí být
konstantní v celém rozsahu buzení. To klade velké
nároky na zdroj pøedpìtí báze. I zde používáme
záporných vazeb z kolektoru do báze buï pøímo, nebo
pøes pomocné vazební vinutí.
Elektronky zùstávají i nadále doménou koncových
stupòù vìtších výkonù. Dáváme pøednost buzení do
katody. Menší výkonové zesílení je vyváženo lepší linearitou (název „lineár“ nebyl vymyšlen zbùhdarma).
Avšak i koncový stupeò buzený do møížky mùže mít
dobrou linearitu, pokud dodržíme následující zásady:
- Dokonalá neutralizace. Hodnì amatérù se domnívá, že
neutralizace slouží pouze k tomu, „aby to nekmitalo“
a když se nesetkají s tímto problémem, tak od neutralizace upouštìjí. Vznikající kladná zpìtná vazba nemusí
být tak velká, aby došlo k oscilacím, ale vždy zvìtší
nelinearitu stupnì. O správné neutralizaci se
pøesvìdèíme otáèením 1. (anodového) kondenzátoru PIèlánku. Pokles anodového proudu a maximální pøenos
energie do zátìže musí nastat v tomtéž místì naladìní. U
elektronek s malou prùchozí kapacitou vystaèíme vìtšinou s kompromisní neutralizací spoleènou pro všechna
KV pásma. Elektronky 6P36, 6P45 apod. však budou
vyžadovat pøepínání neutralizace pro jednotlivá pásma.
- Møížkový proud. Zesilovaèe SSB signálu nesmíme
budit až do oblasti møížkového proudu, jak to bývá
bìžné u vysílaèù telegrafních. Pøi nasazení møížkového
proudu v urèité oblasti vybuzení se totiž prudce sníží
impedance a tím dojde ke skokovému zatížení budícího
stupnì a vznikne intermodulace. Pouze v pøípadì velké
rezervy budícího výkonu bychom si mohli dovolit budiè
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trvale zatížit odporem mnohem menším než odpor
møížek. Potom by se skoková zmìna zátìže tolik neuplatnila. Tímto pøípadem se však nemusíme zabývat;
kdo má možnost takto hýøit budícím výkonem, jistì zvolí
radìji buzení do katody. Nejlépe bude, když zamezíme
možnost buzení do møížkového proudu tím, že zdroj
møížkového pøedpìtí udìláme jako „mìkký“ (srovnej
s tranzistory!). Staèí zaøadit odpor 10k do série
s møížkovou tlumivkou. Pokud touto úpravou dojde ke
snížení výkonu, je to dùkaz, že jsme pøedtím skuteènì
budili až do møížkového proudu. Ztrátu výkonu
doženeme zvýšením napìtí na G2 a zmìníme samozøejmì i záporné pøedpìtí, aby klidový proud mìl správnou
hodnotu. Pokud napìtí G2 již nejde zvýšit (katalog nebo
svìdomí to nedovolí), musíme se poohlédnout po lepší
elektronce nebo se se ztrátou výkonu smíøit.
- Klidový anodový proud má také vliv na intermodulaci.
Mìl by být minimálnì 1/5 maximálního proudu (liší se
podle typu elektronky), radìji volíme hodnotu vìtší.
- Výstupní obvody. Ladíme na maximální výkon, elektronka se nesmí „škrtit“ naladìním na vyšší anodovou
impedanci (PI-èlánek).
Pokud dodržíme tyto zásady, je pøedpoklad, že linearita koncového stupnì bude dobrá. Pøi použití tzv. „televizních“ elektronek napø. PL509, 6P36 atd., které mají
silnì nelineární charakteristiku (jsou urèeny pro spínací
režim), se pøesto mùže stát, že nebudeme s výsledkem
spokojeni. V tom pøípadì se mùžeme pokusit o umìlou
linearizaci. Do pøívodu katody zaøadíme odpor nìkolik
desítek Ω, blokovaný kapacitou. Èasová konstanta RC
èlenu musí být volena tak, aby pro VF proudy tvoøila
zkrat, ale pro kmitoèty NF modulaèní obálky se tvoøí na
odporu záporná vazba. Velikost odporu zjistíme zkusmo,
mìøením IM zkreslení pomocí dvoutónové zkoušky.
Existují i takoví „fajnšmekøi“, kteøí pøepínají rùzné odpory
pro jednotlivá pásma. Rovnìž do pøívodu G2 mùžeme
zaøadit vhodný odpor (øádovì stovky ohmù). Blokovací
kondenzátor G2 volíme opìt s ohledem na vhodnou
èasovou konstantu RC. Kmitoèty modulaèní obálky
musíme uvažovat v rozsahu asi 100 Hz až 30 kHz.

Ad b)
Parazitní fázová modulace vzniká hlavnì u tranzistorových zesilovaèù, pokud používají v kolektoru ladìný
obvod. Výstupní kapacita tranzistorù se mìní podle
napìtí Uce a touto zmìnou kapacity se rozlaïuje kolektorový obvod v rytmu modulace. Vzniklá fázová modulace vytvoøí silnou intermodulaci SSB signálu. Proto
tranzistorové zesilovaèe konstruujeme radìji jako
širokopásmové bez LC obvodù. Pokud se nemùžeme
použití LC obvodù vyhnout, používáme velkých ladicích
kapacit (aby se kapacita tranzistoru uplatnila co
nejménì) a nesnažíme se dosáhnout vysokých hodnot
jakosti Q.

Ad c)
I ta nejlineárnìjší charakteristika musí nìkde skonèit.
Staèí mnohdy jediný decibel pøebuzení a celá naše
honba za linearitou byla zbyteèná. Odhadnout správnou
velikost buzení hlasem podle výchylky mìøidla
anodového proudu je prakticky vylouèeno. Vysílaè
musíme vybavit buï mìøidlem špièkového PEP výkonu

nebo - ještì lépe - obvodem ALC (automatic level control), který automaticky hlídá správnou velikost PEP
výkonu. Jako indikátor PEP výkonu je velmi vhodné
staré „magické oko“, protože nemá setrvaènost. Dnes se
nabízí možnost použití øady led diod, je však možno
použít i ruèkové mìøidlo. Vstupní detektory všech tìchto indikátorù musí však být zapojeny jako tzv. špièkový
detektor, aby mìøily skuteènì PEP a nikoliv støední
výkon (totéž platí pro detektor ALC). To znamená, že
èasová konstanta „nábìhu“ musí být minimálnì 100x
kratší než konstanta „dobìhu“. Správný návrh obvodù
ALC je skuteènì „veliká vìda“. Nelze dát jednoznaèný
návod, vždy je potøeba postupovat individuálnì. ALC má
mít regulaèní rozsah min. 30 dB. Je tøeba vìnovat
mimoøádnou pozornost dynamickým vlastnostem
smyèky. Regulace musí nasazovat velmi rychle, ale bez
pøekmitù. Zkracováním konstanty dobìhu mùžeme
získat velmi úèinnou VF kompresi signálu (zesílení staèí
„vyjíždìt“ v mezerách mezi slabikami). Èasovou konstantu se snažíme volit co nejmenší pro dobrou úèinnost
komprese, je však nutno dát pozor, abychom pøílišným
zkrácením nezasáhli do tvaru modulaèní obálky (IM!).
V každém pøípadì se musíme pøesvìdèit pomocí
dvoutónové zkoušky o nízkém rozestupu (asi 200 Hz), že
nedochází ke zkreslení „burstù“. Rovnìž nároky na
dynamickou stabilitu smyèky jsou v tomto pøípadì
extrémní. Proto doporuèuji krátké (kompresní) ALC jen
velmi zkušeným konstruktérùm.
Pøebuzení vysílaèe mùžeme dále zabránit použitím
omezovaèe hovorového signálu (tzv. kliping). Kliping se
používá nevìdomky prakticky od samého vzniku SSB
vysílání; pronikavé zlepšení komunikaèní úèinnosti
oproti AM má na svìdomí kliping více, než samotné
výhody SSB.
Pøebuzením SSB vysílaèe totiž nemùže vzniknout
slyšitelné harmonické zkreslení jako u AM. Hodnì stanic potom pøidává úroveò modulace až do té doby „než
to zaène zkreslovat“. Slyšitelné zkreslení SSB signálu
vlivem intermodulace vznikne až pøi pøebuzení okolo 20
dB! Mùžeme si domyslet, jak potom vypadá intermodulace kolem kanálu. Ti rozumnìjší z nás (je jich dost
málo), kteøí modulují správnì tak, že jim ruèièky pøístrojù kmitají skuteènì maximálnì do 1/3 výchylky, se
potom nemohou nikam dovolat. Princip omezovaèe
(clipperu) spoèívá v tom, že k omezení dojde døíve, než
v koncovém stupni a vzniklá IM mimo kanál je
odstranìna dalším filtrem. Signály vysílaèe s pøebuzeným koncovým stupnìm i vysílaèe s omezovaèem
jsou stejné co do kvality modulace i „dokøièitelnosti“.
Jsou však znaènì rozdílné co do èistoty kolem kanálu.
Bohužel hodnì amatérù používá omezovaèe nesprávnì
nastavené. Slouží jim jako mikrofonní pøedzesilovaèe,
které jim umožní o to vìtší pøebuzení koncového stupnì.
Potom ovšem nikdo nepozná, že se má jednat o zlepšení.
Na závìr uvádím, jakým zpùsobem hodnotit kvalitu
signálu protistanice. Nemá význam nìkoho vyhánìt z
pásma, protože je „široký 10 kHz“. To je zcela relativní
pojem, protože jsme si dokázali, že každý SSB signál je
nekoneènì široký, záleží pouze na jeho síle. Daleko
objektivnìjší posudek dosáhneme zmìøením síly
signálu v kanálu (pomocí S-metru), potom se odladíme
pøesnì o šíøku vlastního filtru v pøijímaèi a na S-metru
odeèteme o kolik jsou spletry slabší než základní signál.
Je lépe pøepnout opaèné postranní pásmo a ladit se
jakoby „zády“ k signálu tak, aby nosná frekvence zùstala na stejném místì. Tím rozlišíme, že se jedná skuteènì
o IM a ne tøeba o špatnou kvalitu filtru protistanice (to
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bychom slyšeli srozumitelnì špatnì potlaèené opaèné
pásmo). Podmínkou je ovšem kvalitní vlastní filtr v pøijímaèi (minimálnì 8 krystalù nebo mechanický)
a dostateènì volno kolem kmitoètu. Takto zjištìné hodnoty zhruba odpovídají odstupu IM 3. øádu (viz tabulka
na zaèátku). Vysílaè o výkonu 1 kW s IM odstupem 40
dB udìlá na pásmu stejné rušení jako vysílaè 1 W

s odstupem 10 dB a to už pøece stojí za námahu. Tak
hodnì úspìchù.
Seznam použité literatury:
[ 1 ] Vackáø J.: Mìøení a provoz vysílaèù, SNTL Praha, 1963
[ 2 ] Lechner - Finck: Kurzwellen sender, Militarverlag, 1978
Miroslav Šperlín, OK2BUH

Nová øada VKV rádiových stanic v AÈR
Dokonèení z pøedchozího èísla
Achillovou patou všech pøenosných zaøízení jsou napá- opìt snižuje prakticky dosažitelná rychlost. Ta musí být
jecí zdroje, proto jim byla vìnována maximální volitelná podle chybovosti kanálu. Pro úèastníka je
pozornost. Dosažení vìtšího výkonu vysílaèù není nejzajímavìjší pøenosový výkon, poèet pøenesených
žádným problémem, ruèní stanice RF-1301 umožòuje znakù za sec. Vzhledem k obtížnému urèování chydosažení až 5 W, u pøenosné RF-13 je na koncovém bovosti kanálu (nelze vyøadit zpùsoby zabezpeèení) je
stupni transistor s kolektorovou ztrátou 80 W. Zvýšení nejlepším mìøítkem správné rychlosti minimální celková
výkonu je však možné jen za cenu zkrácení doby doba, potøebná pro pøenos urèitého rozsahu zprávy. Pro
provozu - standardnì se požaduje min. 12 hodin - nebo špatné kanály, kde již je fonie témìø nesrozumitelná, je
zvìtšení rozmìru a hmotnosti baterií. Nejvíce se použitelná rychlost 300 b/s, na kanálech s pomìrem
osvìdèily klasické NiCd akumulátory. Výbìr baterií signál/šum pøes 20 dB pak 2400 b/s.
s vyšší kapacitou - NiMh - má mnohá úskalí: vìtší
Radiový modem MD-13 pro stanice øady RF-13
vnitøní odpor, vysoké samovybíjení (až 40% kapacity za umožòuje volbu tìchto rychlostí. Je možný pøenos jak
mìsíc), horší rychlonabíjení, pod -20° C je nepoužitel- souborù, tak krátkých zpráv s délkou do 100 znakù
ná. Podle podmínek používání se
velmi jednoduchým zpùsobem
vyrábí øada nabíjeèù, od konzerdatové komunikace mezi stanicevaèních až po komplexní automatické
mi. Tato délka, urèená softwarem
rychlonabíjeèe, které detekují typ
modemu, se zpoèátku zdála pøíliš
akumulátoru a nastaví optimální
malá, ale ve skuteèném
nabíjecí režim. S úspìchem byla také
dlouhodobém provozu byly
ovìøena primární lithiová baterie,
pøenášené zprávy podstatnì
která umožòuje u pøenosné stanice až
kratší. V souèasné dobì pøe50 hodin provozu a má jen 2 %
plnìného spektra a výrazného
samovybíjení za rok. Také byl ovìøen
zkracování doby vysílání se
provoz pøi použití skládací sluneèní
omezuje pøenos volného textu a
baterie, která v našich podmínkách
upøednostòuje se pøenos formalidodávala proud až 0,5 A. Širšímu
zovaných zpráv, protokolù, které
rozšíøení lithiové a sluneèní baterie
jsou uloženy v pamìti datových
brání jejich vysoká cena. Všechny
zaøízení. Pøenáší se potom jen
typy stanic pracují se širokým rozsadobøe zabezpeèená adresa prohem napájecího napìtí, mají ochranu
tokolu a doplòují se jen vyžádané
proti chybné polaritì, pøepìtí i podúdaje. Obsluhy na obou koncích
pìtí.
mají však celý protokol i s doVelká pozornost byla vìnována
plnìnými údaji na displeji.
datovým pøenosùm, které u specielNejnovìjším komponentem
ních jednotek zaèínají pøevažovat nad
v øadì doplòkù stanic RF-13 je
fonickým provozem, který je málo
radiový datový terminál DT-13,
efektivní a má silný demaskující efekt.
který je v zásadì konstruován
Moderní stanice jsou posuzovány
podle výše uvedených zásad.
podle
možného
maximálního
Pøenosová rychlost v radiovém
datového toku. Maximální pøenosová
kanálu je 300-4800 b/s.
rychlost je omezena pevnì danou
Maximální délka vysílané zprávy
šíøkou kanálu 25 kHz a v praktickém
je 1023 alfanumerických znakù.
Obr. 3 Ruèní VKV radiostanice RF-1301
provozu chybovostí radiového
Na malém displeji mùže být
kanálu, která je o 2 - 4 øády horší než
zobrazeno 8 øádek textu po 30
u metalického vedení. U VKV radiostanic se šíøkou znacích, na dalších 4 øádcích jsou stavové údaje, adresy,
kanálu 25 kHz je bez zabezpeèení standardní max. èas, menu a informace pro obsluhu. Zprávy jsou
pøenosová rychlost 16 kb/s, se zvyšováním zabezpeèení ukládány ve stanièním deníku, mùže být pøedem
rychle klesá. Pro radiové pøenosy se používají pøipraveno až 10 krátkých zpráv s adresou pro jejich
samoopravné kódy, v kombinaci s „interleavingem“. pozdìjší okamžité odeslání. Zprávy mohou být
Pøitom max. pøenosová rychlost nepøesahuje 4,8 kb/s a šifrovány. Pro pøipojení na PC (s databází volacích
i špièkové firmy nedoporuèují tuto rychlost z dùvodu znakù, formuláøù, hesel pro šifrování a pro pøipojení na
malé spolehlivosti používat. Radiový pøenos je vzhle- další externí zaøízení) má terminál dvì rozhraní RS 232.
dem k simplexnímu provozu vždy jednosmìrný a tím se Samozøejmostí je možnost tisku zpráv, dialogový zpù-
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sob obsluhy a možnost rychlého výmazu vložených
informací.
V terminálu DT-13 je dále vestavìn 12 kanálový pøijímaè družicového navigaèního systému GPS-NAVSTAR
pro orientaci v neznámém terénu, stanovení vlastní
polohy, smìru a rychlosti pohybu, pøesného èasu, záznamu trasy, uložení tra•ových bodù, záznam pohybu
vozidel, rozmístìní prostøedkù v terénu, zjištìní souøadnic cílù. Dosažitelná pøesnost závisí na použitém kódu.
Pro SPS službu, dostupnou neautorizovaným úèastníkùm je dosažitelná pøesnost polohy pod 70 m (pro
95 % pøípadù). Pro dosažení vyšší pøesnosti - lepší než
5 m se používá diferenèní GPS, kde se využívá znalosti
pøesné polohy referenèní stanice. Korekce pro výpoèet
pøesné polohy jsou pøitom vysílány z této stanice - napø.
v navigaèním systému ROCHUS ji tvoøí referenèní stanice GPR 32 a mobilní stanice RF-13, nebo lze využít
korekcí, vysílaných v pásmu VKV rozhlasových vysílaèù
stanicí REGINA v dosahu jejího vysílání - asi 50 km. Pro
tento zpùsob je v terminálu DT-13 zabudován ještì pøijímaè RDS pro VKV pásmo s automatickým vyhledáváním stanice, která vysílá korekce. Antény pro GPS
i RDS pøijímaè jsou externí.
Na datový vstup terminálu mohou být pøipojeny
rùzná èidla, laserový dálkomìr, specielní dalekohled
s urèením námìru a odmìru, systémy øízení palby a pod.
Datový terminál DT-13 ve spojení s radiostanicemi øady
RF-13 tak pøedstavuje progresivní zaøízení se širokými
provozními možnostmi.
Vzhledem k omezenému rozsahu mohly být ve
struènosti uvedeny jen nejzajímavìjší komponenty
z rozsáhlé øady stanic RF-13, které tvoøí komplexní
radiový komunikaèní systém s velmi širokými možnostmi využití. Pøi vývoji i výrobì byla mimoøádná pozornost
vìnována perspektivnosti technického øešení, použití
špièkových technologií a extenzivnímu programu
spolehlivosti. Velkou pøedností je øešení v èeském
prùmyslu s možností rychlé a pružné reakce na potøeby
armády pøi pøijatelných nákladech.
Na vývoji, zkouškách a výrobì se podílela také øada
zkušených radioamatérù, OK2UHG, OK2TUH, OK2PUH,
OK2PBG a èlenové kolektivní stanice v DICOM, OK2RDI
z Uherského Hradištì, OK1ZN z RCD Pardubice, OK1PD
z APEX, OK1JSF a OK1UCV z VTÚE Praha a OK1MSL a
OK1MSP z brigády rychlého nasazení v Havlíèkovì
Brodu.
Jaké je porovnání øady stanic RF-13 s VKV vojenskými radiostanicemi svìtových výrobcù? Ve svojí tøídì
„nehopinkových“ stanic plnì splòují standard NATO STANAG STD 4204 a rozsahem provozních možností,
komplexnosti øešení celého systému a konkurenceschopné ceny pøedstavují špièkové øešení s perspektivou technické životnosti nejménì 15 let, které je
uznáváno i na mezinárodních trzích. Na veletrhu IDET 97
v Brnì bylo za øešení øady RF-13 firmì DICOM udìlena
zlatá medaile, další zlatou medaili získal navigaèní soubor ROCHUS na veletrhu IDEE v Trenèínì, v roce 1998.
Podrobnìjší informace k jednotlivým zaøízením je
možné získat u autora tohoto èlánku nebo pøímo
u výrobce - firmy DICOM v Uherském Hradišti.
Jaromír Šimek, OK1JSF
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Technika
Mechanická konstrukce

Krátké antény Yagi pro pásmo
144 MHz s 28 ohmovým
dipólem
Po dobrých zkušenostech s dlouhými 28 Ω anténami,
jsem navrhl nìkolik krátkých antén se stejným zpùsobem pøizpùsobení a napájení. V následujícím èlánku
je pøestaveno nìkolik vypoètených a vyzkoušených variant vèetnì vyzaøovacích diagramù. Hlavní výhodou
použití toho typu záøièe je zjednodušení mechanické
konstrukce. Je daleko jednodušší vyrobit 28 Ω dipól,
než dipól skládaný.
Pojmem krátká anténa myslíme absolutní délku
ráhna. Tyto antény jsou optimalizovány relativním
odstupem prvkù a možným pomìrem mezi materiálovými náklady a technickými parametry. Výhody použití
28 Ω dipólu jsou popsány v [1], [2]. Antény jsou
navrženy pro použití v celém pásmu 144-146 MHz
a PSV je i na krajích pásma velmi nízké. Právì proto se
tyto antény hodí pro všechny druhy provozu.

Konstrukce záøièe
Záøiè je vlastnì trubkový dipól. Pøizpùsobení z 28 Ω na
50 Ω je provedeno pomocí dvou paralelních kabelù
délky λ/4 o impedanci 75 Ω. K tomu je nutno brát
v úvahu i zkracovací èinitel. Pøi použití koaxiálního
kabelu s PE dielektrikem je zkracovací èinitel obvykle
0,67 a pøi použití kabelu s pìnovým dielektrikem je to
0,82 (je tøeba použít pøesný údaj dle výrobce - pozn.
red.). Jedná se o mechanickou délku od koncù opletení.
Do výkonu 200 W je velmi vhodné použít kabel o ∅ 3
mm RG-179B/U [3] se zkracovacím faktorem 0,7.
Pøizpùsobovací vedení je možné smotat a uschovat
pøímo do anténní krabièky. Obr. 2 ukazuje zpùsob pøipojení k záøièi.

anténu shodným programem a došel k zisku 9,6 dBd.
Lze tedy øíci, že dnešní poèítaèem optimalizované antény
vykazují jen o pár desetin vìtší zisk ve volném prostoru,
než anténa stará 18 let.
Typ
Mechanická délka [m]
Zisk @145Mhz [dBd]
F/B @145Mhz [dB]

4 el.
1,18
7,7
41

5 el.
1,80
8,9
36

6 el.
2,40
9,9
25

7 el.
3,30
11,0
24

Tabulka è. 1

Element
R
S
D1
D2

∅4
1034
962
940
924

∅6
1032
962
931
915

∅8
1031
962
924
907

∅ 10
1039
962
918
900

∅8
1022
962
922
922
893

∅ 10
1020
962
916
916
886

Tabulka è. 2 - délka prvkù pro 4el. Yagi

Element
R
S
D1
D2
D3

∅4
1026
962
938
938
912

∅6
1024
962
930
930
902

Tabulka è. 3 - délka prvkù pro 5el. Yagi

Element
R
S
D1
D2
D3
D4

∅4
1023
971
955
930
929
903

∅6
1021
971
948
921
920
892

∅8
1019
971
942
914
912
884

∅ 10
1017
971
935
907
905
876

Tabulka è. 4 - délka prvkù pro 6el. Yagi

Obrázek 2

Konstrukce antény
Technické parametry jednotlivých antén jsou v tabulce
1. Konstrukce byla zpracována pomocí programu YO
[4]. Je až zarážející, s jakou pøesností tento program
poèítá. V bodì rezonance je PSV 1,0-1,2. V praxi není
PSV na okrajích pásma vìtší než 1,3. Dobré pøizpùsobení je dùležitou vlastností tìchto antén. Prvky
mùžeme vyrobit z duralu o ∅ 4-10 mm, ale musíme
upravit délku a rozteè prvkù podle tabulky è. 2 a è. 5. Pro
záøiè musíme v každém pøípadì použít trubku o ∅ 10
mm.
Je velmi zajímavé srovnání s anténou CDR-6 [5,6] od
Olafa Oberrndena, která byla ve své dobì velmi populární. Když jsem pøipravoval poèítaèem optimalizovanou
anténu pro pásmo 50 MHz [7], nasimuloval jsem i tuto
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Jako ráhno je použit duralový profil ètvercového prùøezu
15 x 15 nebo 20 x 20 mm. Upevnìní prvkù je shodné
pro oba typy ráhna. Prvky jsou pøipevnìny svorkami
z èerného polyamidu od firmy Koni [8] a šrouby M3
délky 40 mm. Záøiè je vyroben z duralové trubky
o prùmìru 10 mm a je uchycen v plastové krabièce. 6-7
elementovou anténu je možné zhotovit asi za 2 hodiny.
Pøi zástavbì anténního konektoru je tøeba trochu
zruènosti. Dvì matice M3 jsou pøipájeny zespodu na
pláš• konektoru. Na pláš• jsou také pøipájeny všechny
zemì. Mùžeme si také pomoci pájecími oèky a šrouby
do plechu (Obr. 3). Pøipevnìní krabièky k ráhnu ukazuje
obr. 6. Pro prvky o prùmìru 6, 8, 10 mm jsou použity
svorky od firmy Koni, pøi použití sváøecího drátu o
prùmìru 4 mm je tøeba upevnìní prvku øešit individuálnì. Je úplnì jedno, zda pøi montáži dojde k vodivému
spojení prvku s ráhnem. Dùležité je pouze to, že prvky
jsou umístìny nad ráhnem a ne protaženy skrz ráhno.

Element
R
S
D1
D2
D3
D4
D5

∅4
1019
978
959
909
916
915
904

∅6
1016
978
951
916
906
905
894

Obrázek 3

Nastavení a uvedení do provozu
Je dobré hned na zaèátku vyzkoušet, jak funguje pøizpùsobení - vyhneme se tím pozdìjším tìžkostem. K pøizpùsobení pøipojte místo dipólu dva rezistory 56R/2W
(pokud možno bezindukèní). Zapojení je na obr. 4.

Obrázek 4

∅8
1014
978
945
924
898
897
885

∅ 10
1011
978
940
933
891
890
877

6el.
0
390
250
510
675
805
620

7el.
0
360
240
545

Pøipojte TCVR a PSV metr. PSV by mìlo být 1.0
v celém pásmu. Pokud tomu tak není, vyhledejte rezonaèní kmitoèet λ/4 transformátoru. Je samozøejmostí,
že i pøipojení a pájecí oèka zvyšují indukènost. Pøipojte
dipól a zmìøte PSV. Pokud je PSV vìtší než 1,4,
mùžeme ho doladit délkou dipólu (o 5 až 8 mm ) nebo
posouváním prvního direktoru (+/- 10 mm). Pokud je
PSV v celém pásmu menší než 1,5 mùžeme být klidní.

Tabulka è. 5 - délka prvkù pro 7el. Yagi

Typ
R
S
D1
D2
D3
D4
D5

4el.
0
265
410
485
485

Tabulka è. 6 - pozice prvkù

5el.
0
350
360
585
635
595

Obrázek 5
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Obrázek 4

Obrázek 4

Závìr
Antény jsou relativnì velmi odolné proti povìtrnostním
vlivùm. Je možné je používat v celém pásmu pro provoz
CW/SSB i pro FM. Ještì jedna poznámka k provozu
s vertikální polarizací na FM: Je dobré antény uchytit za
konec ráhna. Mezera mezi stožárem a reflektorem by
mìla být alespoò 30 cm, lépe však 50 cm.
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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 524, Saram, Schwabenland, RaS, Korfu,
5WSa - 1KWSa, Halicratters, RCA, Paris
rhone ale i jiné. Vše bude sloužit pro
založení muzea. Pøedem dìkuji i za upozornìní. OK2SZL, Svatopluk Pøedínský,
Štípa 267, Zlín 12, 763 14, tel. (067)
7914018 nejlépe veèer.
Koupím kuføíkový magnetofon
TESLA MGK 10. Tel.: 0604185375 - p.
Žák
Prodám ruèku YAESU VX 5R (Triple
Band) + dodateèné pøíslušenství. Vše
UFB stav. (15500,-) Jiøí Burda,
Tøebízského 419, 397 01 Písek, tel: 0362
27 00 85, gsm: 0603 470 907 nebo
ok1icz@volny.cz.
Koupím ant. tuner 1 - 30 MHz,
modem PR 1k2/9k6 a SW pro ovládání
ICOM TRXù. Nabídnìte. Jiøí Burda,
Tøebízského 419, 397 01 Písek, tel: 0362
27 00 85, gsm: 0603 470 907 nebo
ok1icz@volny.cz.
Prodám: IRC á 14,- Kè, ELKY 6146
použité - dobré (á 150,-), Balun vè. ant.
uchycení 1:6 / 300 W použitý-dobrý
(350,-), Koax. RG213 nový (zbytky 17m, 1m á 10,-), CB SY101 nová
(3.180,-) CB407 (1.450,-) CB PACKETCOM +AKU (2.450,-), CB 50 zesilovaè
27-30Mhz (650,-), Zdroj SS napìtí 1750
V / 1 kW z KUV020 koplet (1.500,-),
Trafa VN 220 / 1200 V / 1 kW a další
rùzný materiál. Seznam pošlu na
vyžádání. OK2OBW, Uherský Brod
68801, ul. Za humny è. 1463, Tel/fax:
0633-634139, záznam 632030, E-mail:
hauer@elkom.anet.cz.
Koupím CW filtr 500 Hz pro TCVR
Kenwood TS-50S. Tel. 0604 559340.
Prodám ruèní TCVR IC-W32E vèetnì
nabíjeèky a orig. koženého obalu, jako
nový cena: 12000,- Kè nebo dohoda.
Tel. 0608 611157.
Prodám KV+6m TRX Yaesu FT 920 DSP
s CW filtrem 500 Hz, nap. 13,5 V / 19 A.
Ant. tuner, aut. klíè s pamìtí, hlas.
pamì•, dva vstupy, rozhraní pro PC,
shuttle jog, CW revers a další. Jeden rok
málo používaný, první majitel, fb stav.
Cena 65.000 Kè, dohoda. Manuál, tech.
dokumentace a mikrofon jsou souèástí
prodeje. Tel. 02/9991799.
Prodám IC-706MK2 s DSP-Filtrem
UT106, SSB-Filtr FL103 (2,8 kHz / -6
dB), Zdroj ICOM PS 85 (20 A) a automatický anténní tuner ICOM AH-3 (max.
120 W, VSWR menší než 1.5:1 mimo
antény v násobcích pùlvlny, 1.8-30 MHz
pøi anténì delší než 12 m). Vše dohromady za 55000,- Kè. Vše v bezvadném
stavu (málo používané). František Èihák,
OK1MXX, Tel. 0603/825092 (12:0022:00 hod.) - email: cfrantisek@iol.cz.
Prodám KV pøijímaè DX-394, 150 kHz
- 30 MHz, AM, SSB, CW, nap. 220 / 12
V, dig. stupnice a S-metr. Cena 5500 Kè.
Alinco DJ-190, 5 W, 130-174 MHz, 2
ant., orig. nabíjeè Cena 3000 Kè. Jan
Pav, U Opatrovny 3, 46001 Liberec 4,
048/5100874.

Radioklub OK1KDW prodá následující: Radiostanici RDM-6 (osc., pøijímaè,
vysílaè, zdroj), 240-480 MHz, plnì
funkèní, náhradní osc., cena: 1000,- Kè.
Pøijímaè RFT 2170, digitální stupnice,
25-87.5MHz, cena: 500,- Kè. Pøijímaè
R155P, KV, nový, spousta náhradních
bloku, cena dohodou, nabídnìte. Vysílaè
RFT 1 kW, KV, dokumentace, schémata,
náhr. díly, cena 5 000,- (?). Pøijímaè RFT
2025E, 30-300 MHz, nutná oprava nap.
zdroje, cena 500,- Kè. RLC most BM
401, vìtší rozmìry, 100,- Kè. VR20/50
vèetnì ovladaèek, 200,-/ks. ROB Delfín
144 MHz, nìkolik kusù, 200,- Kè/ks.
Elektronky RD200B, nové, cena
dohodou, nabídnìte. Asi budeme vystìhováni a doma by nás s tím asi
vyhodili... Všechny ceny jsou orientaèní,
urèitì se domluvíme. U nìkterých
pøístrojù možnost zdarma dovést do
Prahy a okolí asi do 50 km. Odpovìdi na
adresu
OK1IML@OK0NF-8,
ok1iml@volny.cz, tel. 0602/350610.
Prodám použitou ruèní 2m stanici
Kenwood TH-28, celkem pìknou. TX
136-174 MHz, RX 118-136 MHz AM letecké pásmo, RX 136 - 174, 340 - 400,
400 - 520 MHz, výkon regulovatelný 25
mW - 0,5 W - 2,5 W - 5W. Pøíslušenství:
anténa, sí•. adaptér, 2x bat PB-13,
mikrofon SMC - 31. Cena stanice:
6.800,- Kè. Dále nabízím èítaè do 520
MHz TR-5283 s LED displej, celotranzistorový, 220 V, rozmìrù 22x9x26
cm, s manuálem, sondou na 1,3 GHz.
Mechanicky pevný, mobilní. Cena
èítaèe: 3500,- Kè. ok1dxf@volny.cz, tel.
040/6435799 veèer.
Prodám ruèní TCVR DUAL BAND
2m/70cm FT - 51R s pouzdrem, nabíjeèkou. Stav UFB, cena 14 000,- Kè,
napájecí zdroj ASTRON 13,8 V / 11 A
MADE IN USA, cena 2000,- Kè. Tel.
0723208321.
Prodám nový, témìø nepoužitý, komunikaèní pøijímaè DX 394 150 kHz 29,999 MHz, AM,2x CW, LSB, USB, 160
pamìtí, hodiny- UT, SEÈ, digit. stupnice, atenuátor a další, èeský a anglický
manuál, rozmìry 233x230x96, váha 2,1
kg. Cena nákupní 10 500,- Kè nyní za 8
500,- Kè. tel 0419/594009, nebo
0602816460.
Koupím èasopis Radiožurnál r. 9397, dále sborníky KV a QRP techniky.
Stanislav Vacek, Støekovská 1344, 182
00 Praha 8.
Prodám KV transceiver YAESU
FT901DM + EXT VFO FV901DM, sada
náhr. elektronek, servisní manuál, cena
dohodou nebo vymìním za TS50S nebo
IC706 + doplatek. Tel.: 0603/449544.
Koupím TRX pro 10m i QRP. Skøíòky
od Tøince RS 41-11 a RS 41-23, AMA
magazín rok 93 a 94 a è. 2/96. Nebo kdo
prosím mùže na krátkou dobu zapùjèit.
Vymìním RX-R5 upravenou pro SSB a
CW za originál se sí•. zdrojem - dohoda.
Miroslav Øíšský, Dolnokubínská 1444,
393 01
Pelhøimov. Tel. veèer:
0366/332583.
Koupím 100% elektronky 6P36S,
6P45S, 6L50, RL12P50, PL50S. Jiøí
Ludaèka, Krèínova 14/1095 370 11
È. Budìjovice.
Prodám malý komunik. RX NASA
HF-4E, 30 kHz - 30 MHz, provoz USB,
LSB, CW, AM. 10 pamìtí, dobrá selektivita a odolnost vùèi QRM, dig. stupnice, dat. výstup pro PC s pøípoj.
kabelem a disketou programu JV-FAX
7.1, aj. Cena 8000,- Kè (pùv. 9690,-).
Zd. Pospíšil, Na Støelnici 26, 770 02
Olomouc, tel.: 068/5233479 - veèer.

Koupím preselektor do 30 MHz za
pøijatelnou cenu. Nabídky na Zd.
Pospíšil, Na Støelnici 26, 770 02
Olomouc, tel.: 068/5233479 - veèer.
Koupím lineár pro pásma 3,5-30 MHz
o výkonu alespoò 500 W. 10000,- Kè
hotovì. Tel.: 0604 559340 nebo do QRL
069/5683773 - nepøetrž. provoz Jiøí
Lukeš.
Koupím mike AMD 100 nebo jiný
podobný mini. Dále TX-KV se zdrojem,
jen CW - alespoò 3-4 pásma - menší
rozmìr. Tel.: 0602/2243951 po 20 hod.
Zdenìk Borùvka, Steidlerova 129, 552
03 Èeská Skalice II.
Prodám ruský pøijímaè PR4P z roku
1950 v provozu v dobrém stavu anebo
vymìním za staré rádio èi krystalku do
roku 1935. M. Kusko, Šumvald 307,
PSÈ 783 85.
Prodám tranzistorový TRX 1,8-21
MHz CW-SSB, 50 W out - 2700,- Kè,
tranzistorový CW-SSB TRX pro 80m 25
W out -1600,- Kè, trafo 220/12 V, 25 A
+ elyt 270 G / 15 V vcelku 600,- Kè, Xtal
filtr PKF 9 MHz / 8 Q s Xtaly nosných a
CW - 600,- Kè. Osobní odbìr vítán, tel.
QRL 0186/22076 dopoledne nebo
0187/594460 veèer. L. Oliberius,
Kašovice 15, 341 01 Sušice.
Prodám 10 orig. cívek pro Pento
SW3AC (pro sbìratele), sluchátka 2x2
kΩ (70), tlg klíè RM31 (90), 35 m koaxu
70 Ω prùm. 8 mm (350), sí•ový bzuèák
TBS2 (230), autotrafo 120/220 V, 500
VA (120), gramochassis 16/33/45
(380), RL 12 P 35 (100), LS 50 (70).
Tel.: 02/47 28 321.
Koupím RX Olimpii nebo podobný RX
do 3000 Kè. Tel: 0723/159939.
Prodám CB Alamat 95 s anténním
adaptérem a bateriemi. Starý 2 roky cena 2000 Kè. Tel: 0723/159939.
Koupím vojenský RX - EUB 19 - 97
MHz, FM/AM - podobný vzhledovì RXR5 a dále koupím tranzistory J 310.
Miroslav Øíšský, Dolnokubínská 1444,
393 01 Pelhøimov. Telefon veèer:
0366/332583.
Prodám zdroj 220 V / 13,5 V - SS - 2
A, tov. výroba, nový, nepoužitý (300,Kè). OK2PJH - Jan Geršl, U Sklárny 157,
679 39 Úsobrno.
Prodám pøipravený a nevyužitý
pøíhradový stožár skládající se ze 3 dílù
6 m dlouhých, tzn. celková délka je 18
m. Rozebraný je z dùvodu jednodušší
pøepravy a postavení bez jeøábu na dvou
èepech, s dopravou tam, kam se jeøáb
nedostane v „teplejch“. Celý stožár je
natøený kvalitní základovou barvou,
povrchovì je upraven též kvalitní barvou,
a to zelenou, aby nebyl moc vidìt a
splòoval požadavky vìtšiny stavebních
úøadù. Spodní èást má rozmìr 110x110
cm a horní 35x35 cm. Tzn. ideální pro
naše radioamatérské úèely, dostateènì
dimenzovaný a ne pøedimenzovaný.
Staèí jej sešroubovat. K celému stožáru
je projektová dokumentace pøipravená
pro stavební povolení, staèí doplnit
konkrétního stavebníka, pøidat výpis z
katastru nemovitostí a zakreslit umístìní
stožáru na svém pozemku. Cena je
14990 Kè a dopravu po ÈØ je možné
domluvit za symbolickou cenu. Kontakt:
pøes packet radio OK1DWC èi Milan
Voborník, P. O. BOX 140-547 01
Náchod.
Vymìním TRX 2m SY550 za ruèní TRX
2m nebo za ruèku RX 2m. Nebo prodám
- cena 3500 Kè. Prodám stolní skener
Realistic PRO-2014, 68-88, 137-174,
380-512 MHz. Cena 3200 Kè. Tel.:
0462/315347.

Pøeložil Ondøej Kolonièný, OK1CDJ
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Technika
T-èlánek jako impedanèní pøizpùsobovací èlen
mezi anténou a TRX
Jeho masivní až výluèné rozšíøení místo π-èlánkù je
dùkazem pro jeho praktické pøednosti.
Beze zbytku splòuje požadavek na vzájemné pøizpùsobení dvou rozdílných rezistancí (R1, R2) jako podmínky pro maximální energetickou úèinnost.
Ve vyladìném stavu dochází k úplnému vykompenzování všech reaktancí (C1LC2 => XC1XLXC2 ) na principu paralelní rezonance. (Proto je lépe hovoøit o susceptancích, vzhledem k paralelnímu zapojení.) Pro
fyzikální rozbor (popis) funkce T-èlánku není podstatné
zda jde o typ „dolnopropustný“ (LCL) nebo „hornopropustný“ (CLC).

Postupný rozbor T-èlánku
Pùvodní zapojení: R1 není rovno R2.
Obì Z (Z1, Z2) mají èleny X a R v serii.

Obr. 4

Pøíklad fyzikálního rozboru reálného T-èlánku
k ovìøení shody výkonù na obou rezistancích
a úplné kompenzace reaktancí
Zadání: R1 = 10 Ω, R2 = 50 Ω, Q = 5
tvar T-èlánku: CLC
(matematické vztahy: Ing. Vl. Mašek: Pøednášky
z amatérské radiotechniky - „Budící a výkonové zesilovaèe“, obr. 5h [gumièková edice, svazek 2])
Výpoètem zjištìny hodnoty:
X1 = 50 Ω
X2 = 102,46 Ω
XL = 36,88 Ω

Obr. 1

Pøepoèítáme seriové èleny impedancí na paralelní zapojení a už jsme DOMA ! Pùvodní rozdílné R1 a R2 jsou
v paralelním zapojení naprosto stejné (R1P = R2P).
Protože jsou spolu i paralelnì pøipojeny na UXL, bude
stejný i výkon (P1, P2) na každém z nich!
V tomto „náhradním“ zapojení T-èlánku
ovìøíme, je-li souèet všech susceptancí (BL (BC1 + BC2)) roven nule, což je stav „vysoké
impedance“, prakticky nekoneènì vysokého
odporu. Jinak øeèeno - „C i L“ zmizely!!
Z celého obvodu zùstávají pouze shodné
rezistance, z nichž (opìt) každou lze považovat
za Ri zdroje a „protìjší“ za jeho zátìž. A poøádku dbalý HAM si mùže spokojenì oddechnout. Opìt to dopadlo UFB! (viz obr. 2 až 4)

Obr. 7 podává dùkaz o sjednocení obou rezistancí (R1P
a R2P) na nové (vyšší) hodnotì. Vzhledem k jejich paralelnímu zapojení bude také na obou odporech (rezistancích) stejný výkon:

Na obr. 5a je reálný tvar T-èlánku a hodnoty obou rezistancí.
Obr. 5b zobrazuje struènou charakteristiku obvodu:
1) Obì Z jsou na stejném potenciálu UL
2) Impedance Z1 a Z2 jsou rùzné

Obr.8

Obr. 8: Toto „vodivostní“ vyjádøení tøí reaktanèních
prvkù z T-èlánku má prokázat podmínky pro rezonanci
(paralelní ).

B výsl = B L - B CV = 0 S, což je stav nekoneènì velkého odporu (R o )

Obr. 9

Na obr. 9 je znázornìno i slouèení „vodivostí stejného
charakteru“ jejich seètením:
BCV = B1P + B2P = 19,2 + 7,9 = 27,1 mS
Shodou BL a BCV je splnìna podmínka pro paralelní rezonanci. Tím jsou z Tèlánku vylouèeny všechny reaktance, což
se projeví (jak bylo již uvedeno),
nekoneènì velkou impedancí Ro.

Obr. 5

Pøepoèítáním dílèích èlenù obou impedancí pro
vytvoøení paralelních zapojení byly zjištìny následující
hodnoty:
R1P = 260 Ω, R2P = 260 Ω => obì rezistance jsou
shodné!! OK (podmínka pro P1 = P2)
X1P = 52 Ω, X2P = 126,86 Ω

Obr. 2

Schema T-èlánku s vyjádøením Z1 a Z2 s paralelnì zapojenými èleny X a R
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Obr. 10: Výsledný elektrický obvod je tvoøen „èistými“
rezistancemi, z nichž každá mùže pøedstavovat Ri zdroje
a zbývající - protìjší - jeho zátìž. To vše pøi PSV = 1, což
je podmínka maximální energetické úèinnosti.
(Symbolem Ro je i zde oznaèen tzv. ztrátový odpor jako
pozùstatek po pùvodních reaktancích. Ideálem je jeho
nekoneènì velká hodnota.)
Opìt žádná složitost - jenom pøíjemné potìšení ze
základù elektrotechniky.
Pokraèování pøíštì

B C 1 + B C 2 - B L = 0 S (což odpovídá nekoneènì velkému odporu)

Obr. 3

Obr. 10

Obr. 7

Josef Novák, OK2BK
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Závodìní

OK1VWK - A1 Contest 2000
Byl to první A1 MMC, kterého jsem se úèastnil na soukromou znaèku
a tak bych se rád podìlil o zážitky. Mùj pùvodní zámìr odjet tento závod
z Hu•ské hory na Šumavì (JN69SC, 1172 m) ztroskotal týden pøed A1
paradoxnì pøi úèasti v CQ WW SSB, kdy jsem hostoval u Zdenka,
OK1XUV. Pùvodnì jsme totiž mìli A1 odjet z výše uvedené kóty v kategorii multi, a to v konfiguraci já, OK1XUV a Míla OK1VUM. Nejdøíve mi
odøekl úèast OK1VUM kvùli rodinným problémùm a po CQ WW jsme
s OK1XUV usoudili, že A1 nepojedeme, vzhledem k situaci, kdy nás
èeká za 3 týdny ještì CW èást CQ WW. Odhlásil jsem kótu u Standy
OK1WDR a smutnì konstatoval, že holt A1 2000 nepojedu.
Po pøíchodu domù jsem tuto „novinu“ ohlásil mé druhé polovièce
a oèekával jsem z její strany ovace, že zas koneènì budu jednou doma
s ní. Moje YL ovšem prohlásila, že už má vše naplánováno a že tudíž
stejnì na jihozápad pojedeme. Oba tam odtud pocházíme a tudíž tam
máme i veškeré pøíbuzenstvo, které se YL chystala bìhem mého
závodìní navštívit. No a jelikož moje YL má vždycky pravdu, nezbylo mi
nic jiného než souhlasit. Pøi pøedstavì nudného víkendu, kdy okupován
nejbližším pøíbuzenstvem budu nucen odpovídat na dotìrné otázky typu
„Kdy už se koneènì vezmete“ a podobnì, se v mé hlavì zrodila myšlenka, že když už pojedu na Šumavu, mohl bych pøeci jenom ten A1 odjet.
Pøi výbìru kót vhodných k úèasti v A1 jsem si mimo jiné vzpomnìl na
své zaèátky v kolektivce OK1KNF. Kluci mají velice slušné pracovištì na
kótì Koráb u Kdynì, tudíž bylo rázem rozhodnuto. A1 tam odtud nikdo
nejezdí, a proto jsem s vìdomím, že Koráb bude pøi závodì nevyužit,
zatelefonoval Mirkovi OK1UGV, zda mohu pøijet. Slovo dalo slovo, a tak
v pátek 3. 11. v 16.30 vyjíždím z Prahy smìr Sušice, kde jsem provedl
nutnou zdvoøilostní návštìvu rodièù. Ráno odvážím YL k budoucí tchýni
a v 11.00 odjíždím definitivnì na Koráb, vybaven pouze nezbytným
zaøízením, tedy TCVR-em IC 275H, notebookem, zdrojem 12V - 20A
a interfejsem pro klíèování TCVR z poèítaèe. Pastièku jsem mìl už asi
mìsíc rozebranou a ve snaze jí zaimplementovat k nové TS 870 jsem se
- vzhledem k nedostatku èasu k pøípravì - rozhodl vysílat v A1 pøímo
z klávesnice PC. Po pøíjezdu na kótu vybaluji zaøízení, propojuji nezbyt-
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nou kabeláž vèetnì antény. Pùl
hodiny pøed zaèátkem závodu je na
pásmu jen pár známých stanic.
Cestou na Koráb jsem samozøejmì
vyzvednul Mirka, který se na dobu
závodu dobrovolnì degradoval na
topièe a údržbáøe, za což mu mimo
jiné také dìkuji.
Je 14:00Z a závod se rozjíždí:
anténu mám otoèenou na SZ, první
QSO DL1EJA do JO31 nìco pøes 500
km, hm..., dobrej zaèátek. Hned pøi
druhém QSO mám problémy s CW
pamìtí v PC, je nastavena na zkrácená
èísla a to nìkterým stanicím dìlá
obrovské problémy. Obsah pamìtí mi
navíc nevyhovuje, je tam pøíliš mnoho
zbyteèného textu. Zde se projevuje
absence v dùkladnosti pøípravy,
respektive fakt, že jsem pøípravì
nevìnoval èas žádný, hi. Opouštím
SUPERLOG a v Nortonu upravuji
obsah jednotlivých pamìtí. Za pár
minut je vše hotovo, vrhám se znovu
na band a „mydlím“ jednu stanici za
druhou. Podmínky byly na zaèátku
velice dobré, ale bìhem závodu se
postupnì zhoršovaly až na neúnosnou mez. Okolo 01:00Z jsem toho
nechal a zalehnul k odpoèinku.
Podmínky bídné, venku mlha a zima,
na pásmu minimum stanic, vìtšina
„žralokù“ to také zabalila, takže jsem
teoreticky nemìl o co pøijít.
Probouzím se okolo 05:00Z, lehce
posnídám müsli tyèinku v jogurtové
polevì a zapíjím to matonkou s citrónovou pøíchutí. Mimochodem tyhle tyèinky, to je úžasná vìc, je to
malý, má to spoustu potøebné energie
a hlavnì nemusí se potom na velkou,
což hodnotím velice kladnì, zvláš•
když není po ruce normální WC a
veškerá „potøeba“ se vykonává do
okolního lesíka. Po této vydatné snídani se pouštím opìt do závodìní. Až
na výjimky je pásmo zavøené cca do
09:00Z, kdy dochází k mírnému
oživení. Asi pùl hodiny pøed koncem vážnì
uvažuji o tom, že se sbalím a pojedu domu,
protože na pásmu je totálnì mrtvo. Mirek mì ale
pøesvìdèuje, že je tøeba zùstat až do konce, co
kdyby se to otevøelo. Jeho rady jsem uposlechl a
dobøe jsem udìlal, prakticky v posledních minutách pøicházejí F6KIM a HB9CLN, díky kterým
se koneèné skóre usazuje tìsnì nad hranicí
61000 bodù. Je konec, rychle balíme a odjíždíme
k Mirkovi domù, kde ho vysazuji a mizím
smìrem ku Praze. Cestou ještì vyzvedávám YL.
Druhý den jsem konzultoval situaci na bandu
se Zdeòkem, OK1XUV. Víc QSO má v singlu
snad jen OK1MAC a OK1AR, ale ještì mùže
pøekvapit nìkdo z OK2. Každopádnì je výsledek
solidní, jsem v celku spokojen, snad to bude
staèit alespoò na TOP 10. Ze slyšených stanic se
mi nepodaøilo udìlat „pouze“ dva Italy, možná i
proto, že nìkteré stanice mìly problém v detekci

mé znaèky a místo OK1VWK neustále trvaly na
svém OK1VW a K braly jako pøechod na pøíjem.
Navíc závodu se zúèastnil i opravdový OK1VW a
tak mi nìkteøí navíc dávali QSO B4 a až po
dlouhém vysvìtlování pochopili, že mám jinou
znaèku. Velice potìšili HA8P a HA8MV/p z KN06
a HA0MK/9 z KN08, na druhé stranì pak F5KOJ
z JN28 nebo SP2FAV z JO94. Celkem to tedy
hodilo 223 QSO a 61101 bodù, prùmìr na QSO
274 km. ODX pøišel v 09:41Z - HA8P, 671 km.
Zaøízení: IC 275H, 100 W out, 15 el. YAGI v 30 m
nad zemí, závodní deník SUPERLOG a klíèovací
interface vlastní výroby. Osobnì si myslím, že
A1 je jeden z nejlepších závodù na VKV, škoda
že se nejezdí i na vyšších pásmech. Tímto dìkuji klukùm z OK1KNF a zejména Mirkovi OK1UGV
za poskytnutí vysílacího pracovištì. Na slyšenou
v dalších závodech.
Milan Pelech, OK1VWK
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Závodìní
DTC - DC Deutschland Contest)

CW - týden aktivity (CWAW)

DTC e. V. - Dl-CW-Club poøádá telegrafní závod k udržení zájmu na telegrafii
a k propagaci DARC - diplomù DLD. Oznaèení: DTC - DC (DeutschlandContest). Termín: velikonoèní pondìlí, každoroènì (2001: 16. dubna). Èas:
06:00-09:00 UTC. Úèastníci: amatéøi a posluchaèi z Evropy. Pásma: 35203560 kHz; 7010-7035 kHz. Tøídy: 1: výkon nad 25 W, 2: výkon 5-25 W, 3:
výkon do 5 W (QRP), 4: SWL. Kódy: RST + poøad. èíslo + DOK (èlenové
DARC), zahranièní úèastníci a neèlenové RST + poøad. èíslo. Body: za každé
QSO 2 body. Násobièe: za DOK 1 násobiè, za každou zem DXCC + násobiè.
Se stanicí lze pracovat na obou pásmech, násobièe platí pro každé pásmo
zvláš•. Hodnocení: souèet bodù x souèet násobièù DOK x souèet násobièù
DXCC (souèty z obou pásem). Hodnocení se provádí podle tøíd. Deníky: musí
obsahovat všechny údaje; pøehledový list musí - vedle výpoètu - obsahovat
tøídu a výkon, prohlášení o dodržení podmínek závodu, adresu a podpis.
Posluchaè musí v deníku udat za každé QSO obì volaèky a alespoò jednu
skupinu. Deníky nutno zaslat do 31. kvìtna každého roku. Manager: Frank
Schmitte, DL1YDL, Kanalstr. 41, D - 48 147 Muenster, Nìmecko. Deníky lze
poslat jako e-mail na: dl1ydl@muenster.de. Pøehled výsledkù lze obdržeti za
SASE.

Od letošního roku je možné v kategorii Multi/Single dìlat násobièe
na jiném pásmu pomocí druhého vysílaèe - pøesnì stejnì, jako v CQ
WW DX. Podrobnosti na http://home.woh.rr.com/wpx/.

K podpoøe telegrafního provozu na všech pásmech KV, VHF
a UHF poøádá DTC (Deutsche Telegrafie Club e. V.) svoje
„týdny telegrafní aktivity - CWAW“ a zve všechny radioamatéry k úèasti. CWAW je poøádán dvakrát v roce, poprvé
v r. 1999, každý se samostatným hodnocením. Datum:
1. kvìtna 00:00 UTC do 7. kvìtna 4:00 UTC, 1. øíjna 00:00
UTC do 7. øíjna 24:00 UTC. Platí všechna CW-QSO, tj. normální QSO i contest. QSO, ze všech radioamatérských
pásem. Bodování: a) KV pásma - každé contest-QSO 1 bod,
každé normální QSO 2 body; b) VHF a UHF - každé contestQSO 2 body, každé normální QSO 3 body. Výsledek: souèet
všech bodù. QRP zvýhodnìní: jestliže byla všechna QSO
navázána s QRP-zaøízením, tj. max. 10 W pøíkonu nebo 5 W
výkonu, smí být pro koneèný výsledek použit násobiè 1,25
(tj. výsledek x 1,25) k vyrovnání QRP handicapu.
Výsledková listina nebude sestavována. Každý úèastník,
který dosáhne 30 - 59 bodù, obdrží pìkný pamìtní CWAWQSL lístek. Úèastníci, kteøí dosáhnou 60 a více bodù, obdrží
CWAW-diplom. LOGy musí CWAW-manager obdržet
nejpozdìji do 31. kvìtna, respektive do 31. øíjna. Zaslat na
adresu: Antonius Recker, DL1YEX, Rotdornweg 44, D48103 Nottuln - App., Deutschland. Poplatky nejsou
vyžadovány, uvítány jsou však SASE (obálka C6 + známka
1,10 DM pøi dosažení 30-59 bodù a obálka C5 + známka pøi
60 a více bodech pro zaslání diplomu).

Martin Huml, OK1FUA

Otto A. Wiesner, DJ5QK, OK8AGX

Otto A. Wiesner, DJ5QK, OK8AGX

Zmìna podmínek CQ WW WPX

Podmínky KV závodu Podmínky závodu IARU Reg. 1
Holický pohár
HF Field Day
Holický pohár poøádá radioklub OK1KHL a mìsto Holice
vždy poslední sobotu v dubnu (letos 28. 4.) od 05:00 do
06:30 UTC v pásmu 80m v úsecích 3520-3600 kHz
a 3700-3770 kHz. Provoz 2x CW a 2x SSB. Výzva pro
telegrafii TEST HP, SSB provozem „VÝZVA HOLICKÝ
POHÁR“. Kód je RS nebo RST a okresní znak. Kategorie:
Mix (CW i SSB provoz), CW, SSB a RP. Dále bude v kategoriích MIX, CW a SSB vyhodnoceno samostatné
poøadí stanic QRP (do 5 W výkonu). Závod je jen pro
jednotlivce OK i OM s tím, že pokud se úèastní klubová
stanice, musí ji obsluhovat jen jeden operátor.
Bodování: za každé spojení 1 bod, s každou stanicí lze
bìhem závodu pracovat jen jednou. Násobièe: okresní
znaky. Výsledek je dán prostým vynásobením bodù
a násobièù. V pøípadì rovnosti rozhodne poèet spojení
v prvních 20, (event. 40, 60) minutách.
Každý úèastník, který zašle deník k vyhodnocení, obdrží
diplom a výsledkovou listinu. Stanice na prvních místech
v každé kategorii obdrží malý „Holický pohár 2001“,
stanice s nejvyšším poètem bodù získává putovní
„Holický pohár“ na dobu jednoho roku. Pokud se stanice
stane absolutním vítìzem ve tøech roènících za sebou,
získává putovní pohár do osobního vlastnictví.
Deníky se posílají do 14 dnù po závodì na e-mailovou
adresu: ok1khl@qsl.net nebo na adresu: Radioklub
Holice OK1KHL, Nádražní 675, 534 01 Holice v Èechách.
Martin Korda, OK1FLM

Soukromá inzerce II.
Koupím QRP zaøízení, CW provoz,
nejlépe pro pásmo 3,5 MHz (není podmínkou). Jan Uher, Ponìtovice 66,
66451 Šlapanice. Tel.: Brno 05 - 44 24
55 53.
Vymìním vozidlovou rdst. VR 22 pro
pásmo 80 MHz (2. sdílený kmitoèet) za
soupravu radiostanice RF 10. Pøíp.
prodám (1200 Kè) a koupím. Jan Uher,
Ponìtovice 66, 66451 Šlapanice. Tel.:
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Poøadatel: národní organizace IARU Reg. 1. - Èeský radioklub
Termín: CW první víkend v èervenu, letos 2/3. èervna 2001, FONE první víkend
v záøí, letos 1/2. záøí 2001. Èas: So 1500 UTC do Ne 1500 UTC.
Pásma: 160m až 10m mimo WARC
Pøedávaný kód: RS(T) + poøadové èíslo spojení (001)
Soutìžní kategorie:
OMEZENÁ: 1. SO AB - jeden op. všechna pásma
2. MO AB - více op. všechna pásma
Platí tato omezení: jeden RX/TX, max. výkon 100 W, 1 anténa max. 15 m vysoko,
není dovoleno použití elektrické sítì, min. vzdálenost od obydlených budov
100 m. Budování stanovištì max. 24 hod. pøed závodem. Povinné použití znaèky
/P.
VOLNÁ: 3. MO ST LP, výkon do 100 W (jeden vysílaè)
4. MO ST HP, výkon nad 100 W (jeden vysílaè)
5. SO QRP, výkon do 5 W
6. SWL
Bodování: QSO s EU volná 2 body, EU /P 4 body, DX volná 3 body, DX /P 6 bodù
Násobièe: DXCC / WAE zemì na každém pásmu zvláš•
Výsledek: Souèet bodù X souèet násobièù
Vyhodnocení: Dosažený výsledek se oznámí vyhodnocovateli do 14 dnù po
závodì na adr.: OK2ON, Radek Zouhar, Malenovice 808, 76302 Zlín, via e-mail
ok2on@volny.cz a PR vítáno. Hlášení výsledku musí obsahovat tyto údaje: Název
závodu, použitá znaèka, adresa úèastníka, druh provozu, soutìžní kategorie,
podle jednotlivých pásem poèet QSO, poèet bodù, poèet násobièù, celkový
výsledek, èestné prohlášení v obvyklé formulaci, podpis a datum odeslání.
Vyhodnocovatel si vyhrazuje právo provedení náhodné kontroly soutìžního
deníku.

Brno 05 - 44 24 55 53.
Prodám ALLAMAT 88 ALL 2m 25 W,
ruèku ICOM ICW 32E 2m/70cm + klon.
kabel a software, anténu mobil magnetka prùmìr 90/620 pro CB. Info tel.:
0457/622263.
Prodám KV all bands transceiver
YAESU FT707. Pásma 80-10m, vèetnì
WARC, výkon 100 W, pouze na 10m 70
W, instalovaný CW filtr 500 Hz, externí
digitální pamì•ové VFO YAESU
FV707DM, anglický manuál a schémata. Cena 16000 Kè. Habala Zdenìk,

Radek Zouhar, OK2ON

Langrova 23, 627 00 Brno, tel.:
05/45218074.
Prodám nepoužité elky 2 ks
QE05/40F (6146). Cena 500 Kè. Tel.:
069/6752673.
Prodám KV TCVR FT 757GX, all
mode, CW filtr, elbug, návod, servisní
dokumentace, zdroj 13,5 V/20 A. Cena
20000 Kè. Martin Struna tel.:
049/5581276.
Prodám TRX Boubín (400), TRX
M160 (1000), mike ADM 200 (100),
sluchátka 2x2kΩ (70), klíè RM31 (90),

anténa RM31 /10 dílù s obalem (200) a
RZ roèníky 1968/1991. OK1DVK na
tel.: 02/87 222 53.
RK OK2KZO Znojmo prodá trojdílný
výsuvný stožár 15 m, dále 12 m bývalou hlásku PVOS pùdorys 2x2 m vhodné napø. do vinohradu, RX Pionýr,
RX R4 a kazetopáskou pamì•.
Informace na OK2UQF Ing. Karel
Pavelka, Suchohrdly 245, 669 02
Znojmo.
Prodám sbìrateli ovl. skøíòku pøijímaèe radiokompasu ARK5 a doku-

mentaci. Pro radiostanici RDM66-b
pøijímaè, díl propustí, NF díl komplet,
MF díl pøijímaèe, keram. èást, kuføík se
zálož. díly. Kompletní diskonovou
anténu pro VU3, 2x tlf. TP25 a orig.
cívku s tlf. dvojlinkou PVC s konc.
zdíøkami - plná. RV12P2000 orig.
balení, RL12P35 a rùzné mech. a el.
èásti nìm. inkur. zaøízení. Knoflík a
stupnici na sonoretu. J. Cipra, U Zel.
ptáka 12, 148 00 Praha 4.
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Závodìní
Èarovné pásmo 6m

OK-OM DX Contest

Dokonèení ze strany 18

3 el. YAGI
Je mnoho konstrukcí všech možných délek a odstupù
prvkù, které dosahují zisku 5 až 7 dBd. Konstrukce
s nízkým ziskem jsou širokopásmovìjší s vyšší vstupní
impedancí (50 Ω), naopak ziskové antény mají malou
šíøku pásma, nízkou vstupní impedanci a špatný pøedozadní pomìr. Zde popsaná varianta (obr. 9) je
dobrým kompromisem mezi velikostí a elektrickými
vlastnostmi. Základem je výprodejní 4-prvková anténa
pro kanál è. 4, nabízená v Nìmecku za cca. 10 DM!
Využitím této konstrukce lze vyrobit bezkonkurenènì
levnou a výkonnou anténu. Samozøejmì zùstává na
konstruktérovi, aby si zvolil vhodnou mechanickou konstrukci. Bezpodmíneènì je však nutné dodržet prùmìr
prvkù 12 mm! Pøi vzorku jsem použil na prodloužení
prvky ze zakoupené antény. Protože vstupní impedance
byla spoèítána na 12,5 Ω [4], lze použít jako transformaèní vedení dva paralelní kusy koaxiálního kabelu
délky lambda/4 o impedanci 50 Ω (obr. 10). Toto
vedení slouží zároveò jako filtr a transformace na
impedanci 50 Ω. Bezpodmíneènì nutné je pøizemnìní
konektoru na boom. Pøi použití kabelu H-155 se vzduchovým a PE dielektrikem a koeficientem zkrácení 0,79
je délka kabelù 118 cm. Pøi použití RG58 s koeficientem
zkrácení 0,67 je délka pøesnì 100 cm! Záøiè je nutné
namontovat izolovanì (obr. 12). Trubky o prùmìru 16
mm lze s pomocí PVC instalaèní trubky izolovanì
namontovat. Elektricky je dipól s krabicí spojen šrouby
s letovacím oèkem (obr. 13).
Stejnì jako u HB9CV je nastavení na nejlepší PSV
pomocí zasouvání prvkù 12mm do prvkù 16mm. Je
možné dosáhnout PSV 1:1 na 50,150 MHz. Pøi testech
této antény (obr. 11) v øíjnu 1999 jsem pracoval s novou
zemí 5X1T. O kvalitách antén YAGI s 12,5 Ω technikou
jsem pøesvìdèen…

3-el. YAGI klady a zápory
+
+
+
-

vysoký pomìr velikost/výkon
dobrý pøedozadní pomìr
velký zisk
citlivost na blízké KV antény
minimální odstup od smìrovek je 1,8 m
složitý záøiè

Obrázek 9

Obrázek 10

Obrázek 11

Ostatní antény
Výše popsané antény jsou pro šíøení Es naprosto
vyhovující. Naopak pro TEP a F2 je vhodnìjší vìtší zisk
a užší vyzaøovací úhel. Pøi délce ráhna okolo 1 lambda
dosahují moderní antény zisku okolo 9,5 dBd, což staèí
pøi vhodném QTH pro KV k pøíjmu ploše dopadajících
vzdálených DX signálù. Ten, kdo mùže postavit soustavu ze dvou 3-el. Yagi nebo HB9CV antén s rozteèí
4 m, obdrží vynikající DX anténu s malým vertikálním
vyzaøovacím diagramem [5].
QUAD antény s více než 2 prvky mají nevýhodný
pomìr mezi užitkovou hodnotou a složitostí. YAGI
antény jsou naopak jednoznaènì výhodnìjší. Zájemce
o stavbu vìtších a ziskovìjších 6m YAGI antén je
nalezne v [4]. Pøi koupi 6 m YAGI antén z USA je nutné
si uvìdomit, že tyto antény jsou ladìny pro rozsah do
52 MHz a více, a proto jejich udávaný zisk je více než
optimistický.
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MARTIN STEYER, DK7ZB
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Pøeložil Vladimír Vèelák, OK1DXW

Vážení závodníci,
ještì sice nenastal èas našeho nejvìtšího KV závodu, ale již
s pøedstihem vás chci informovat o nìkolika zmìnách
a novinkách, platných od letošního roku. První z nich je
zavedení kategorie Low Power (výkon do 100 W).
Z došlých deníkù je vidìt, že 72% úèastníkù používá výkon
5-100 W. Vypadá to, že v této kategorii bude vìtší
konkurence, než v klasické „podle povolovacích podmínek“.
Zavedením LP se více zreální srovnávání jednotlivých
soutìžících - samozøejmì za pøedpokladu, že její úèastníci
nebudou podvádìt.
Další novinkou pro OK a OM stanice je zpùsob poèítání
násobièù - od roku 2001 se násobièe poèítají na každém
pásmu zvláš•. Od této zmìny se oèekává, že jednak udìlá
závod více „zajímavìjším“ (bude tøeba více pøemýšlet o taktice) a také pøispìje ke zvýšení aktivity na nižších pásmech,
zejména na 160m.
A nakonec je zde zavedení systému trofejí (plaket),
podobnì jako je tomu u závodù CQ. Funguje následujícím
zpùsobem: Kdokoliv (radioamatér, normální èlovìk, firma)
se mùže rozhodnout, že bude chtít sponzorovat (podporovat)
vybranou kategorii nebo jakoukoliv jejich kombinaci (viz
dále). Toto „sponzorství“ spoèívá v uhrazení nákladù na
výrobu a odeslání plakety (trofeje) pro zvolenou kategorii,
které nepøekroèí 500 Kè. Na plaketì bude sponzor uveden
svým jménem a znaèkou. Vše ostatní zaøídí vyhodnocovatel.
Sponzorovat je možné jakýkoliv výkon, tedy nejen vítìze jednotlivých kategorií (viz tabulka). Mùže to být napøíklad
nejvìtší absolutní poèet QSO, nejvìtší poèet násobièù,
nejlepší pomìr poèet násobièù / poèet QSO, nejpøesnìjší
zápis (pomìr poèet
chyb / poèet QSO),
nejvìtší poèet QSO
na dolních pásmech
(160-40m), …
Cokoli si vymyslíte.
Jedinou podmínkou je, že jeden
výkon (kategorii)
nebude souèasnì
sponzorovat nìkolik subjektù - proto
jsou v tabulce
oznaèené kategorie,
které již svého
sponzora mají. Pøehled oceòovaných
výkonù a jejich
sponzorù
bude
zveøejnìn ve výsledkové listinì pøedchozího roèníku,
v èasopise Radioamatér a na webovských stránkách OK-OM
DX Contestu. Zvažte prosím, zda chcete tímto zpùsobem
podpoøit OK-OM DX Contest a pokud ano, napište mi co
nejdøíve na e-mail huml@radioamater.cz nebo na adresu
redakce.
Úplné znìní podmínek závodu pro rok 2001 bude zveøejnìno v pøíštím èísle Radioamatéra a v dalších mediích. Také
vás chci upozornit na http://www.radioamater.cz/okomdxc/,
kde naleznete nahlášené výsledky loòského roèníku. Pokud
naleznete nìjakou chybu, ozvìte se prosím co nejdøíve. Ti,
co již svou pøipomínku uplatnili a dostali odpovìï, ji opakovat nemusí - pøehled zatím nebyl aktualizován.
Martin Huml, OK1FUA, KV manager ÈRK
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