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Silent Key OK1AGA
S hlubokou lítostí
oznamujeme, že dne
7. ledna 2002 ve
veèerních hodinách
zemøel po dlouhém
zápasu se zákeønou
chorobou Jindøich
Günther, OK1AGA.
Jindra byl mnoho let tajemníkem Èeského
radioklubu a pro radioamatéry pracoval s neutuchajícím nadšením a snahou vydobýt pro nì co
nejlepší postavení na veøejnosti i v prostøedí
ostatních sportù a zájmových aktivit. Usilovnì
podporoval radou i skutkem vše, co považoval
za vklad do pøítomnosti i budoucnosti radioamatérství.
Ztratili jsme kolegu zapáleného, pracovitého
a poctivého. Èest jeho památce.

Èeský radioklub (zkratkou ÈRK) je sdružením obèanù, které sdružuje zájemce o radioamatérské vysílání, techniku a sport v ÈR. Je èlenem Mezinárodní radioamatérské unie (IARU).
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, Ing. Jiøí Suchý, OK2SJI, Martin Korda, OK1FLM, Pavel
Slavíèek, OK1WWJ, Ing. Dušan Müller, OK2MDW.
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, radioamatérský záchranný systém: Viktor Machek, OK1UQS.
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: Petr Èepelák, OK1CMU, ekonomka: Libuše Ermlová.
Tiskový mluvèí ÈRK: Petr Èepelák, OK1CMU.
QSL služba ÈRK - manažeøi: Dr. Vojtìch Krob, OK1DVK, Lýdia Procházková, OK1VAY.
Kontakty: Èeský radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, IÈO: 00551201, telefon: (02)
6672 2240, fax: (02) 6672 2242, QSL služba: (02) 6672 2253, e-mail: crklub@mbox.vol.cz,
PR: OK1CRA@OK0PRG.#BOH.CZE.EU, WEB: http://www.crk.cz. Zásilky pro QSL službu
a diplomové oddìlení: Èeský radioklub, pošt. schr. 69, 113 27 Praha 1.
OK1CRA - stanice Èeského radioklubu vysílá výjma letních prázdnin 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).

Na obálce: Telegrafní QRP transceiver pro KV (viz èlánek na str. 14); Naši radioamatéøi na Maltì (viz èlánek na str. 7); Antény 6Y4A (tzv. „team VERTICAL“); Toroidy a jejich
strojní výroba .
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Klubové zprávy
Diplom „777 let mìsta
Hradec Králové“

Amatérské rádio a požadavek na znalost
Morseových znaèek

Diplom vydává radioklub OK1OHK, Dùm dìtí a mládeže
Hradec Králové, u pøíležitosti 777 let založení mìsta Hradec
Králové. Diplom se vydává na základì písemné žádosti
zaslané na adresu DDM. Žádost musí obsahovat základní
údaje o spojení, tj. datum, èas, call, QTH, pásmo, druh
provozu, report (u SWL call protistanice), body a èestné
prohlášení.
Platí spojení na KV a VKV pásmech všemi druhy provozu i
v dobì konání závodù od 1.1.2002 do 31.12.2002. Neplatí
spojení pøes pozemní pøevadìèe. Více spojení s jednou stanicí (call) ve stejný den platí pouze spojení rùznými druhy
provozu nebo na rùzných pásmech.
Podmínky: celkový poèet bodù je 777
- za spojení se stanicí OK1OHK: 20 bodù
- za spojení se èleny radioklubu OK1OHK: 10 bodù
- za spojení s OK se stálým QTH v Hradci Králové nebo okrese
Hradec Králové nebo jejich portablového QTH: 5 bodù
- za oboustranné spojení CW a QRP se poèet bodù násobí 2x
- pro radioamatéry a SWL mladší 18 let (rozhoduje rok
narození) se poèet bodù násobí 2x
Žádost o diplom do 31. 3. 2003 na adresu DDM OK1OHK, Kozinova 9, 500 03 Hradec Králové nebo na e-mail
info@barak.cz. Poplatek za vydání diplomu je 50,- Kè. Pro
radioamatéry a SWL mladší 18 let (rozhoduje rok narození) je
diplom vydáván zdarma.
Seznam èlenù radioklubu OK1OHK: 1FMS, 1XFC, 1MJS,
1TPD, 1IVZ, 1CJH, 1ZHV, 1MRX, 1XFI, 1MJT, 1DXO, 1IHR,
1IPH, 1ZTO, 1ZMH, 1SMU, 1TAM, 1JYK, 2LF, 1WJH.

Svìtová administrativní konference (WARC) v roce
2003 má na programu úpravy Radiokomunikaèního
øádu. Zasáhne tedy i do vìcí, které se týkají
amatérské a amatérské družicové služby. Jde
pøedevším o oddíl S25. V nìm je v souèasné dobì
nejvíce diskutovaný bod S25.5, který stanoví:
Libovolná osoba, žádající o povolení k obsluze
amatérské stanice, musí prokázat, že je schopna
pøesnì ruènì vysílat a sluchem pøijímat texty
v Morseovì abecedì. Zainteresované administrace
mohou libovolnì tento požadavek zmìnit v pøípadì
stanic, které jsou používány výhradnì nad 30 MHz.
Jelikož pøípravy na obdobné konference trvají
øadu let, objevil se již na konferenci IARU Region I
v roce 1999 v Norsku názor, že by povinnost
znalosti Morseových znaèek mìla být zcela zrušena. Do té doby i IARU jako celek bylo pro zachování
této povinnosti. Øada delegací, vèetnì delegace
Èeského radioklubu, s tímto názorem nesouhlasila.
Proto konference pøijala kompromisní návrh,
v nìmž se pravilo: …musí prokázat znalosti
telegrafie…
Tento volnìjší výklad by pak umožòoval
požadovat Morse znaèky v tìch zemích, které to
uznají za nutné, a požadovat alespoò obecné
znalosti o telegrafii vùbec v ostatních zemích.
Avšak v roce 2000 se konala konference IARU
Region III a letos konference IARU Region II. Obì

tyto konference ve svých návrzích na úpravu S25
požadavek na nutnost znalosti Morseových znaèek
zrušily. Výsledkem pak byl dokument, který vydal
mezinárodní sekretariát IARU, ve kterém již bod
S25.5 není a který vyvolal rozsáhlou diskusi mezi
radioamatéry.
Takto osvìtlil John Bazley, G3HCT dokument
IARU na zasedání pracovního týmu RR6 CEPT/ERC,
které se konalo ve dnech 4. a 5. prosince v Praze.
Hlavním bodem tohoto zasedání bylo vypracování
stanoviska CEPT k oddílu S25, vèetnì návrhu zmìn
a jejich zdùvodnìní. Vzhledem k tomu, že i ze strany
povolovacích orgánù se vyskytly protichùdné
návrhy - od zrušení povinnosti znalosti
Morseových znaèek, pøípadnì jen dobrovolné
zkoušky, až po ponechání souèasného stavu, byl
k dalšímu projednávání pøijat kompromisní dánský
návrh:
Administrace mùže rozhodnout, zda osoba,
žádající o povolení k obsluze amatérské stanice,
musí nebo nemusí prokázat, že je schopna pøesnì
vysílat a pøijímat texty v Morseovì abecedì.
Takto tedy zní souèasné stanovisko evropských
radiokomunikaèních (povolovacích) orgánù, které
se starají o amatérskou službu. Jaký však bude mít
vývoj, na to si musíme poèkat do podzimu 2003,
nebo• pùjde o dokument celosvìtový.
Ing. Miloš Prostecký, OK1MP, ok1mp@volny.cz

Vladislav Zubr, OK1IVZ, v.zubr@barak.cz

Silent Key
S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil kamarád,
ing. Jaroslav Štanc, OK1RG z Pøíbrami. Zemøel po tìžké
nemoci 25. záøí 2001 ve vìku nedožitých 78 let. Byl
dlouholetým aktivním radioamatérem se stálým
zájmem o vše nové; byl také pøítelem, ochotným vždy
pomoci. Odešel v plné duševní svìžesti a nám zùstal v
pamìti jako dobrý a pøívìtivý èlovìk. Kdo jste ho znali,
vzpomeòte s námi.

vším vynalézavý a peèlivý konstruktér, který si témìø
všechna svá zaøízení stavìl sám. Obdivoval jsem jeho
konstrukce mìøících zaøízení a vysílaèù.
Poslední svùj rig, tranceiver na 80 m, již bohužel
nestaèil oživit. Jeho znaèka ale z pásma nezmizí.
Vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu se
nedlouho pøed svým odchodem vzdal koncese a svou
znaèku pøenechal novému koncesionáøi. Eda byl pro
mne blízkým pøítelem a pøíkladem, jak amatérské rádio
ve své èisté podobì sbližuje lidi a obohacuje jejich
život. Edo GB + SK CL.

Za radioklub OK1KPB Pøíbram, Štefan - OK1FST.

OK1MKX

OK1RG
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ex OK1AHM

OK1MPW

V posledních listopadových dnech mne zastihla smutná zpráva. Zemøel mùj pøítel Eduard Šteffl ex OK1AHM.
S Edou, který by se v pøíštím roce dožil 90 let, jsem se
seznámil asi pøed pìti lety, tedy v dobì, kdy jsem se po
delší pøestávce opìt vrátil k amatérskému rádiu a hledal
spøíznìné duše. Eda mne upoutal svým tvùrèím elánem
a hlubokým zájmem o amatérské rádio i v tak
pokroèilém vìku. Pravidelnì jsem ho pak navštìvoval a
se zájmem vyslechl jeho vyprávìní o èinnosti amatérù
v období pøed 2. svìtovou válkou i po ní.
Èasto vzpomínal na telegrafické spojení s lodí
H.M.S. Queen Mary, od níž obdržel report 599 pro své
QRP zaøízení. Po nástupu komunistù k moci mu byly
svévolnì zkonfiskována zaøízení i souèástky a odebrána
licence. Koncesi získal zpìt v roce 1995. Eda byl pøede-

Jako blesk z èistého nebe nás zasáhla zpráva, že paní
Olga Panochová, OK1MPW, opustila naše øady. Olinka
se narodila v Polsku a po válce se s rodièi pøestìhovala
do západních Èech. Vystudovala pedagogický institut a až
do roku 1990 pracovala ve školství jako uèitelka. V roce
1993 nastoupila do QSL služby ÈRK. Radioamatéøi v její
osobì poznali milou, pøátelskou a usmìvavou kamarádku, vždy ochotnou pomoci, a to pøes všechny životní
peripetie, které prožívala.
V roce 1996 získala znaèku OK1MPW. Okolnosti ji
však nedovolovaly vybudovat si vlastní stanici, a tak vždy
s povdìkem využívala každé pøíležitosti vysílat z pøechodných stanoviš•. Èasto navštìvovala Moravu, kde
mìla øadu pøátel, a to nejen mezi radioamatéry. Valašské
kopce ji uèarovaly svojí krásou, zde aktivnì odpoèívala a

nabírala sílu žít. Pravidelnì bývala hostem setkání ve
Frenštátì p. R., v Olomouci, v Šumperku, v Brozánkách.
V kruhu radioamatérù prožívala své š•astné dny. Stanièní
deník neobsahuje záznamy o tisících spojení, avšak
každé spojení prožívala s posvátnou radostí a potìšením.
Poslední QSO navázala v pásmu 2m dne 8. 12. 2001 se
stanicí OK2CPG.
Radioamatérské komunitì zùstalo utajeno její fandovství k letadlùm. Èasto se s malým dalekohledem
uchylovala sama a potají do prostor Ruzyòského letištì,
kde trávila hodiny odpoèinku sledováním odletù,
pøíletù a ruchu na odbavovací ploše. Zde asi snila svá
tajná a nesplnìná pøání. Využila každou pøíležitost
k návštìvì letištì v Kunovicích, kde mìla uložen „svùj“
Zlín dvìstìdvacetšest B, OK - MPW (fotografie na
obálce). Mezi mlèenlivými stroji prožívala pro ni
fascinující poznání krásy tvarù a touhy po létání.
O svém nádherném snu se svìøila pouze svým
nejdùvìrnìjším pøátelùm.
Milovala život, krásy pøírody. Rozdávala radost a
štìstí, vždy ochotná pomoci. Avšak v momentu kdy
sama potøebovala pomoc, zùstala osamocena a boj
o svùj život nezvládla. Svého 59. jara se již nedoèkala.
Rozlouèení s Olgou se konalo první pracovní den
nového roku ve strašnickém krematoriu.
Olinko, bolest a slzy èas utiší, jen vzpomínky nám
zùstanou dál. Èest Tvé památce.
Radek Zouhar, OK2ON
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Klubové zprávy
ROB, hon na lišku èi
ARDF
V posledním èísle jsme se vìnovali vrcholným mezinárodním soutìžím, by• ve výsledcích trochu zaøádil
šotek: v pásmu 3,5 MHz je správnì v mužích M21 tøetí
Oma Jakub, v juniorkách D16 tøetí Krèálová Veronika a
v juniorech M16 byl tøetí Koeberle z Nìmecka.
Hned po vrcholném a pro naše barvy veleúspìšném
Mistrovství Evropy ve Francii se konalo Mistrovství
Èeské republiky žákù 21.-23. záøí v Havíøovì na Tìrlicku
a o týden pozdìji v Benešovì u Prahy pro kategorii od 16
let výše. Obì soutìže žákù na Severní Moravì poznamenalo nevlídné deštivé poèasí, které donutilo rozhodèí
zkrátit druhý den soutìže, což nìkteøí ze závodníkù ani
nezaregistrovali.
Výsledky pásmo 144 MHz:
Kategorie žáci do 12 let: 1. místo Javorka Lukáš N. Jièín,
2. místo Mysliveèek Marek Praha a 3. místo Mlejnek
Ondøej Turnov. Kategorie žaèky do 12 let: 1. místo
Mareèková Zuzana Brno, 2. místo Samková Tereza Cheb a
3. místo Mysliveèková Zuzana Praha. V kategorii starší žáci
13-15 let 1. místo Czyž Pavel Havíøov, 2. místo Leinweber
Jakub Cheb a 3. místo Stehlík Ondøej Brno. Starší žákynì:
1. místo Špetová Žaneta Cheb, 2. místo Èervinková
Kateøina Liberec a 3. místo Šimeèková Lucie Cheb.
Výsledky pásmo 3.5 MHz:
Žáci do 12 let: 1. místo Mysliveèek Marek Praha, 2. místo
Philip Patrik Cheb a 3. místo Rajtmajer Jakub Cheb.
Žákynì do 12 let: 1. místo Samková Tereza Cheb, 2. místo
Mysliveèková Zuzana Praha a 3. místo Pindrochová
Michaela N. Jièín. Starší žáci: opìt zvítìzil Pavel Czyš
z domácího Havíøova pøed Ondøejem Stehlíkem a Ondrou
Vlèkem, obìma z Brna. Starší žákynì: na prvních dvou
místech zopakovaly své umístìní z pøedchozího dne na
dvoumetru Špetová Žaneta a Èervinková Kateøina, pouze
na tøetím místì byla zmìna, a to Lucka Doleèková ze Šternberka. Je potìšitelné, že oproti pøedcházejícím létùm bylo
v kategorii mladší žáci a žákynì více zúèastnìných než
v kategorii starších, takže vìøme, že se tento krásný sport
bude mezi nejmladšími dále rozvíjet.
O týden pozdìji se v lesích nedaleko Prahy v okolí
Benešova setkala elita ROB ve všech kategoriích nad 16

Struènì z QSL-byra
V 6. èísle Radioamatéra øádil šotek a zkreslil návod na
øazení „kveslí“ pro bývalý Sovìtský svaz. Text má správnì
znít takto:
d) Rusko - jeho prefixy nejsou všemi amatéry dosud
zažity. Patøí sem všechny lístky zaèínající písmenem R,
dále prefixy UA-UI. Ukrajina obsadila prefixy EM-EO a
UR-UZ. Prefixy ostatních státù bývalého Sovìtského
svazu naleznete v seznamu zemí DXCC.

let. Krásné sluneèné poèasí zaèínajícího podzimu pøivítalo více než 130 závodníkù, a to nejen z Èech a Moravy,
ale i ze Slovenska, a rovnìž družstvo Polska, které - jak
je vidìt z výsledkù - dalo svými výkony jednotlivcù
poøádnì „na frak“ nejen medailistùm z ME. Terény a
mapy byly dobré, hladký prùbìh obou závodù splnil
oèekávání z poslední vrcholné mistrovské soutìže v roce
2001, zapoèítávané do Národního žebøíèku ÈR.
Pásmo 144 MHz muži:
Kategorie M50: 1. Koudelka K., FPA, 2. Winter L., AFK,
3. Šrùta P., ASP
Kategorie M40: 1. Èerník Z., GNM, 2. Mareèek J.,
GBM, 3. Bala B., Polsko
Kategorie M20: 1. Lawecki S., Polsko, 2. Fuèík K.,
GOS, 3. Oma J., FTU
Mategorie M16: 1. Krèál J., FPA, 2. Veselý M., ELB, 3.
Brož M., ELB.
Pásmo 144 MHZ, ženy:
Kategorie D35: 1. Skøivanová D., ASP, 2. Novotná L.,
CCB, 3. Klus M., Polsko
Kategorie D20: 1. Novotná L., CCB, 2. Omová M., FTU,
3. Dura M., Polsko
Kategorie D16: 1. Klus M., Polsko, 2. Sygut A., Polsko,
3. Krèálová V., FPA.
Pásmo 3,5 MHz muži:
Kategorie M50: 1. Koudelka K., FPA, 2. Winter L., AFK,
3. Šrùta P., ASP
Kategorie M40: 1. Èerník Z., GNM, 2, Mareèek J.,
GBM, 3. Vlach M., DCH.
Kategorie M20: 1. Hikl T., GBM, 2. Oma J., FTU, 3.
Fuèík K., GOS
Kategorie M16: 1. Dobrzyòski T., Polsko, 2. Veselý M.,
ELB, 3. Kalina T., HHA.
Pásmo 3,5 MHz, ženy:
Kategorie D35: 1. Šrùtová M., 2. Koporová A., 3.
Skøivanová D.
Kategorie D20: 1. Fuèíková H., GBM, 2. Dura M.,
Polsko, 3. Omová M., FTU
Kategorie D16: 1. Sukeníková Z., HKR, 2. Schusterová
M., ELB, 3. Špetová Ž., DCH.
Pøíštì výsledky národního žebøíèku ÈR všech kategorii.
Dobré zdraví, rychlé nohy, bystrou mysl, sever v tom
správném smìru všem nadšencùm ROB v roce 2002!
Karel Javorka, OK2WM, javorka@quick.cz

Pokud zasíláte své lístky poštou, dbejte o jejich øádný
obal. Nezøídka nám dojdou QSLs ve znaènì poškozené
obálce a je i nebezpeèí ztráty lístkù bìhem pøepravy.
Vracíte-li stanici, s níž jste nepracovali, její lístek,
napište naò i dùvod, proè tomu tak je (napø. „not in LOG“,
„pirate“, „wrong call“ a pod.). Jinak mùžete tento lístek
dostat znovu zpátky.
Již na poèátku roku upozoròujeme všechny koncesionáøe vèetnì RP, že nebudou-li mít vèas zaplacené
pøíspìvky (týká se èlenù ÈRK) nebo QSL službu (týká se
všech ostatních), budou lístky docházející na jejich
znaèky zasílány zpìt s poznámkou „Not use our QSL
service“. Neplatièù v minulém roce byla hezká øádka.
Náklady na poštovné rostou a bohužel nelze jinak. Tuto
informaci rozšíøíme i na internetu a ve vysílání ÈRK.
QSL manažeøi pøejí našim radioamatérùm v roce 2002
100% potvrzených spojení.
Vojtìch Krob, OK1DVK, QSL manager, crklub@mbox.vol.cz
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Provozní soutìž pro dìti
a mládež pro rok 2002
(Mistrovství republiky na VKV pro
dìti a mládež)
Soutìž pro stanice obsluhované dìtmi a mládeží je pro
rok 2002 vypsána v rámci Provozního aktivu na VKV a
platí pro ni stejná pravidla s tím, že body získané v PA
jsou vyhodnocovatelem soutìže dìtí a mládeže
zapoèítávány do MR na VKV (stanice zašlou hlášení
vyhodnocovateli PA i vyhodnocovateli MR na VKV).
Soutìž probíhá v roce 2002, od 1. bøezna do 31.
prosince 2002. V letošním roce je vyhlášena poprvé,
v dalších letech budou pravidla i poèet závodù upraveny podle zkušeností z tohoto roèníku a zájmu operátorù.
Prùbìžné výsledky budou vyvìšeny na internetových
stránkách ÈRK a www stránce www.barak.cz.
Kategorie:
1. mládež do 18 let - 144 MHz
2. mládež do 18 let - 432 MHz
V celoroèní soutìži mùže být hodnocen operátor
(operátoøi), který dosáhl v roce konání soutìže 18 let,
nebo je mladší.
Hlášení: Hlášení v elektronické formì PA zasílejte
vyhodnocovateli (Vojtìch Horák OK1ZHV) e-mailem
nebo packet radiem. V pøíloze zaslat jméno, pøíjmení a
datum narození operátora (operátorù). Adresa: e-mail:
info@barak.cz, packet radio: OK1OHK@OK0PHL
Ceny: Stanice na prvních deseti místech obdrží diplom,
stanice na prvních tøech místech poháry.
Soutìž vyhašuje Èeský radioklub.

Specielní diplom Veterán
Radio Klubu k 10. výroèí
VRK
Diplom se vydává za spojení nebo poslech nejménì
tøiceti amatérù, v prùbìhu roku 2002 (10. výroèí trvání
VRK), kteøí jsou èleny Veterán Radio Klubu. Z poètu
tøiceti znaèek amatérù je tøeba vybrat takové, aby se
z jejich sufixù, vždy jen z jednoho písmena, dal sestavit
název „DESET LET VRK“. Výjimkou je klubová stanice
OK5VRK, jejíž sufix pro diplom lze použít celý, tedy celé
slovo VRK. Spojení se stanicí OK5VRK však není podmínkou pro udìlení diplomu. Platí spojení nebo poslech
všemi druhy provozu na KV i VKV uskuteènìná v roce
2002. Neplatí spojení uskuteènìná pøes pøevádìèe.
K žádosti s èestným prohlášením se pøiloží výpis ze
stanièního deníku. Poplatek za diplom èiní pro OK a OM
50,- Kè, zahranièní stanice 5,- Euro nebo ekvivalent.
Žádosti spoleènì s poplatkem zasílejte na adresu diplomového manažera VRK: OK2BEH, Zdenìk Životský,
Døínová 1645, 66601 Tišnov.
Trvání Veterán Radio Klubu se datuje od roku 1992
kdy byl ustaven pùvodnì jako kolektiv starších „pánù“,
radioamatérù, scházejících se v Brnì. Tento kolektiv se
rozrostl až do dnešního poètu. Proto uznáváme toto
datum jako datum ustavení VRK.
František Frýbert, OK2LS
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Klubové zprávy
Dvì publikace o anténách - anténní inspirace
a uèebnice
ANTÉNY PRO RADIOAMATÉRY
Igor Nikolajeviè Grigorov, RK 3 ZK
Redakce ruského Radioljubitìlja pod vedením I. N.
Grigorova, RK3ZK, vydala zajímavou anténáøskou knihu
v ruštinì. Kniha zaujme svým obsahem a hlavnì dostupnosti - je bez poplatkù volnì pøístupná na internetu
[1]. Pøestože základem knihy jsou èlánky publikované
v uvedeném èasopisu v posledních osmi letech, podaøilo se autorùm sestavit kapitoly, uvádìjící jak teorii, tak i
praktické návody na stavbu konkrétních antén.
Kniha v porovnání s jinými známými publikacemi
s touto tématikou [2,3] má osobitý „ruský“ charakter a
plnì se pøibližuje známému heslu, že „amatér experimentuje pøedevším s anténami“. Každý, kdo má možnost
pøipojení na internet, se mùže s obsahem i zpracováním
knihy seznámit; udìlejme proto jen malou exkurzi jejími
jednotlivými oddíly.
1. Vertikální antény. Zde je uvedeno snad vše z teorie i
praxe stavby vertikálních antén (VA). Znaèný prostor
je vìnován funkci „zemì“ a radiálùm, vlivu blízkých
pøedmìtù, ale také napájení VA. Jsou zde popsány
hlavní principy víceelementových VA jak s pasivními, tak s aktivními prvky. Najdeme zde také mnoho
praktických rad pro fázování VA a jejich systémù.
2. Magnetické antény. Ve ètrnácti kapitolách je uvedeno mnoho námìtù pro praktické provedení tìchto
ménì používaných antén.
3. Smyèkové rámové antény. 26 kapitol je vìnováno
postupnì horizontálním a vertikálním smyèkám. Jsou
zde také „tribandery“ a víceelementové kubické quady
- zdá se, že táto èást knihy je nejvíce propracovaná a
shrnuje s velkou úplností i informace z jiných publikací o smyèkových anténách. Obrázky mají výbornou
vypovídací hodnotu, pøitom jsou kresleny jednoduše a
hezky. Znaèná pozornost je vìnována ladìní tìchto
antén. Nalezneme zde odpovìdi na otázky, jak napájet
smyèkové antény nesymetrickým kabelem a jak je
impedanènì pøizpùsobit a také vysvìtlení, jak vlastnosti tìchto antén mìøit. Pro smyèkové antény jsou
uvedeny konkrétní rozmìry pro pásma 160 až 2 m, a
to pro antény se dvìma, tøemi i ètyømi elementy.
4. Rombické antény jsou popsány v osmi kapitolách.
5. Antény Beverage, nezbytné pro dálkový pøíjem na
spodních pásmech. Jsou zde popsány jak jednosmìrné, tak dvojsmìrné typy. Ve slovníèku
anténáøských pojmù, který je pøílohou této knihy, se
doèteme, že první Beverage byla používána již v roce
1923.
6. Antény DDRR jsou popisovány ve dvanácti kapitolách.
7. Skryté antény pod zemí jak symetrické, tak nesymetrické.
8. Co s TV anténami v poli KV antén?
9. Jednoduché antény pro expedièní a portejblovou
práci. Oddíl obsahuje mnoho detailù pro realizaci
dipólových, smyèkových a vertikálních antén v polních podmínkách. Získáte zde inspiraci napø. pro to,
jak a kde natáhnout antény - nemusí se jednat jen o
stromy, ale i stìžnì lodí, vesla a mnohé kombinace,
vhodné pøedevším na vodì.
10. Antény pro pásmo 6 m
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11. Antény pro pásmo 27 MHz. Ve dvou kapitolách je
mnoho nápadù pro realizaci úèinných anténní systémù právì pro toto pásmo, kde vycházejí velmi
pøíznivé rozmìry pro stavbu.
12. Napájeèe. Kromì nezbytných teoretických základù a
praktických rad, jak zjistit impedanci vedení tvoøeného
koaxiálním kabelem nebo dvoulinkou, dává kapitola i
praktické rady pro zhotovení symetrického napájeèe o
potøebné impedanci. Popisuje také, jak napájet symetrické dipóly nesymetrickým vedením.
13. Antény a SWR metry.
14. Rušení pøi QSO a co s tím mùžeme udìlat.
Kniha je dobrým doplòkem anténáøské knihovny radioamatéra. Najdeme v ní spoustu zajímavých nápadù,
které v jiných podobných knihách nejsou. Autoøi se
nebáli nakreslit i nìkteré ménì obvyklé detaily, které se
hodí pro konstrukci antén. Publikace je dobrou pomùckou pro všechny, kteøí touží pochopit funkci moderních
antén. Lze ji doporuèit jak zaèáteèníkùm, uvažujícím o
volbì a stavbì antény, tak dlouholetým radioamatérùm,
kteøí chtìjí zefektivnit svojí èinnost zlepšením anténního
vybavení. Díky její dostupnosti se vyplatí knihu stáhnout
a tøeba zkopírovat na CD, nebo ji vytisknout.
[1] http://krasnodar.online.ru/hamradio/rk3zk/main.htm,
2000
[2] Imrich Ikàényi, Amatérské krátkovlnové antény,
1964, 1972
[3] Alois Krischke, Rothammels Antennenbuch, 2001

ROTHAMMELS ANTENNENBUCH 2001
Alois Krischke, DJ0TR/OE8AK
V nakladatelství DARC Verlag právì vyšlo 12. aktualizované a doplnìné vydání knihy, o které lze bez nadsázky
mluvit jako o Bibli radioamatéra.
Karl Rothammel, DM2ABK, zemøel v roce 1987 ve
vìku 73 let. Pokraèovatelem jeho díla je ing. Alois
Krischke, DJ0TR/OE8AK, který zaèal již na pøelomu let
1988/89 pracovat na aktualizaci této - v Evropì velmi
populární - anténáøské knihy. Již první vydání pod jeho
vedením v roce 1991 (desáté vydání pùvodního titulu)
bylo poznamenáno zkušenostmi specialisty na anténní
techniku u firmy Rohde-Schwarz. Doplnìním a aktualizací vzniklo dílo, které má 42 kapitol, 997 stránek,
1270 obrázkù a 135 tabulek.
Nepovažuji za úèelné postupnì opisovat obsah knihy,
kterou má tøeba mnoho našich amatérù zaøazenu v knihovnièce nebo jejíž koncepci z minulých vydání zná.
Chtìl bych spíše na nìkolika pøíkladech ukázat, jak jsou
v posledním vydání zahrnuty nové informace a pojednány moderní trendy.
Již èlenìní kapitol zamìøených napø. na oblast KV
pøináší setøídìní antén na ty dobré a na ostatní. A tak
kapitoly zamìøené podle svých názvù na antény horizontální mono, multi, populární, drátovky, širokopásmové, ètvrtvlnné, dvouelementové, loopy, magnetické,
aktivní, dobré Beams, vertikální mono a multi, na dobré
vertikální antény a na jiné formy KV antén umožòují
bohatý výbìr pro rùzné situace použití.
Dùležitá problematika mìøení vlastností antén je
obsahem kapitoly 31. Pokrývá 44 stránek, je èlenìna na
38 paragrafù a uvádí odkazy na více než sto titulù lite-

ratury. Oproti starším vydáním je zde konkrétní popis
pøístrojù i mìøících metod. Z pøístrojù zde najdeme
GDO, reflektometry, anténaskopy a šumové mùstky.
Pøestože o analyzátorech jsou zde jen zmínky (Vector
Analyzer ZPV, MFJ207, 247, 259, 269, RF1, RF5, VA1,
CIA-HF od AEA), jsou uvedeny bohaté odkazy na literaturu i internetové stránky. Je zde i nová kapitola 31.2
Jak co mìøit na anténì a co vše je možno mìøit mezi pøijímaèem a anténou - a hlavnì jak to mìøit.
Také kapitola 40. Software pøedstavuje snad poprvé
uveøejnìný celkový pøehled software, specializovaného
na modelování antén. Každý program je struènì popsán,
uvedeny jsou i ukázky výstupù modelovaných antén.
Nejsou pominuty ani profesionální anténáøské programy. Celkový seznam literatury na konci knihy se dìlí
na oblast anténáøských knih, èasopisù, klubové
sborníky a profesionální pøedpisy - normy v oblasti
antén. Kniha neuvádí jen normy nìmecké (DLR, DVL,
DFVLR), ale i IEC, IEE, IRE, ITG, NBS, NRS, NTF a další.
Protože mnozí mají tuto cennou publikaci ve své knihovnì, je vhodné upozornit na to, že tyto „staré“ knihy
stále mají svou vypovídací schopnost, protože zákony
fyziky jsou nemìnné. Roste jen rozsah poznání v oblasti
antén a právì proto je kniha doplnìna o celkem 18
nových kapitol.
Doporuèují prostudovat kapitolu 30, kde jsou „anténní informace“; kapitolu bych osobnì výstižnìji nazval
„Døíve, než si poøídím anténu“. Také kapitola 33
„Praktikùm“, kapitola 34 „Pøepì•ové ochrany“ a kapitola
37 „Anténní pøíslušenství“ knihu ucelenì doplòují a
dìlají z ní anténáøskou encyklopedi.
Pro ilustraci toho, že se nejedná jen o teoretický kusý
popis kdysi a nìkde publikovaných øešení, si všimnìme
podrobnìji napø. problematiky antén pro tøi hlavní KV
pásma. Pøedmìtem zájmu amatérské veøejnosti je
neustále tribander se zmenšenými rozmìry; nejlevnìjší
koncepci takové smìrové antény pro 20/15/10 m pøedstavuje tzv. Minibeam. Na stránkách Rothammelovy
publikace nalezneme více než 7 øešení. V nìkterých
dalších èláncích bych se k ním rád podrobnìji vrátil.
Nové vydání Rothammelovy Antennenbuch nabízí
tisíce inspiraci pro problematiku antén pro KV i VKV a
mùže dát odpovìï na mnoho otázek, vztahujících se
k pomìrùm mezi transcievrem a nebem. Myslím, že tato
kniha nemá v souèasné dobì ve svìtì konkurenci.
Autorùm, jakými byli zesnulí Karl Rothammel nebo
Imrich Ikrényi, ale také Rothammelovu pokraèovateli
Aloisi Krischkemu, DJ0TR, patøí podìkování a uznání za
vše, co svou prací pro amatéry vykonali.
Jan Bocek, OK2BNG, jan.bocek@vitkovice.cz

Radioamatér 1/2002

Klubové zprávy
ZPRÁVIÈKY
Pøerovská setkání v roce
2002
V roce 2002 uspoøádá Radioklub OK2KJU
Pøerov setkání radiomatérù a CBèkáøù
s velkou burzou v termínech: jarní setkání
- 24.3.2002 (nedìle) od 8:00 do 12:00,
podzimní setkání - 13.10.2002 (nedìle)
od 8:00 do 12:00. Setkání se uskuteèní ve
velkém sále pivovaru Pøerov. Zdenìk
Škrášek, OK2UHF

Zapojení konektorù
Ahoj, jen poznámku, která by se mohla
hodit: na http://radka.fmplus.cz/hwb je
pravidelnì updatovaný mirror databáze
zapojení rùzných konektorù, kabelù,
adapterù atd. Možná se to nìkomu mùže
hodit. Vašek OK1-33428

Kevlarová lana a šòùry
Šòùry s kevlarovým jádrem vyrábí u nás
firma Lanex, a.s., pod názvem Slapy.
Prodejní ceny v jejich podnikové prodejnì
jsou následující: Slapy dia 3mm - 8,84
Kè/m, Slapy dia 4mm - 12,22 Kè/m, Slapy
dia 5mm - 14,04 Kè/m, Slapy dia 6mm 19,50 Kè/m. Uvedené ceny jsou bez DPH
(22%) a bez ceny za dobírku. Balení je na
plastových cívkách po 100 m. Bližší nebo
další dotazy Vám ochotnì zodpoví pracovnice pøímo v prodejnì (p. Kolarèíková
0653 751210, 751302). Lanex a. s., tel.
0653 751324, fax. 0653 654130, mobile:
0602 590207, e-mail: nemcik@lanex.cz,
www.lanex.cz.

První QSO na 145 GHz
v OK
Dne 28. 10. 2001 uskuteènili první spojení v pásmu 145 GHz Pavel OK1AIY a
Milan OK1UFL, zatím jen na nìkolik málo
metrù se zaøízením s výkonem v øádu
mikrowatù. Gratulujeme! OK1VAM

OK1AIY/p probìhlo dne 3. 11. 2001 na
vzdálenost 767 km troposférickým
šíøením. Další spojení na tomto pásmu
Pavel udìlal ještì s PA0BAT a o den
pozdìji s PA0EZ. Gratulujeme! OK1VAM

Pojištìní pøi cestách do
zahranièí
Pokud jezdíte na expedice do zahranièí, je
možné se pojistit v podstatì proti všem
rizikùm u Èeské pojiš•ovny. Nìco to stojí,
ale funguje bezvadnì. Kontakt: Èeská
pojiš•ovna, pojištìní hospodáøských rizik
do zahranièí, paní Renata Petrová, tel. (02)
67904636, fax 67904638. Martin Huml,
OK1FUA

Ministerstvo vnitra a
radioamatéøi
Pobavte se, co jsou podle Ministerstva
vnitra radioamatéøi:
h t t p : / / w w w . m v c r . c z / a k t u a l i t / s d eleni/2000/radiost.html. Honza OK1VVW

Software pro radioamatéry na poèítaèe
Macintosh
Máte-li poèítaè Macintosh, možná pro vás
budou užiteèné následující odkazy:
www.omn.ne.jp/~mdl/mac-list.html;
www.g0oanint.demon.co.uk;
people.ne.mediaone.net/wd1v/index.html;
www.ac6v.com/software.htm#MAC;
www.blackcatsystems.com/software/morsemania.html. Standa OK1VSH

Webové stránky pro
posluchaèe
Ahoj všichni, posluchaèi i pøíznivci. Právì
se podaøilo dát do provozu nové WEBové
stránky urèené posluchaèùm. Budu rád,
pokud to budou Vaše oblíbené. Podívejte
se proto na http:// swl.czechian.net.
A dejte vìdìt, jak se Vám líbí.
Venca OK1HRR / OKL7

První spojení OK - PA
na 9cm

Zajímavé webové prezentace ze svìta... K4JA

První spojení mezi Holandskem a Èeskou
republikou v pásmu 9 cm mezi PA5DD a

Zkuste http://www.k4ja.com/.

Soukromá inzerce
Koupím do vlastní sbírky RX, TX a jiná
spojovací zaøízení. Dále díly, elky, knoflíky,
pøevody, mìøidla z tìchto zaøízení. Vše
z období 1930 - 1955 od Wehrmachtu, US
Army, britské armády, ruské a jiné. Letecké
pøístroje, sluchátka, servo motory, mìnièe,
pøenosné centrály, atd. Napøíklad všechny
Torny, WR, SK10, SL, FUG, KWE, LWE, Jalta,
E 52-4, Saram, Schwabenland, RaS, Korfu,
5WSa - 1KWSa, Halicratters, RCA, Paris
rhone ale i jiné. Vše bude sloužit pro založení
muzea. Pøedem dìkuji i za upozornìní.
OK2SZL, Svatopluk Pøedínský, Štípa 267, Zlín
12, 763 14, tel. (067) 7914018 nejlépe veèer.
Hledám nìkoho, kdo by byl schopen nastavení dvoumetrového konce s elektronkami 2 x
GI7. Jedná se o seøízení a nastavení pøizpùsobovacího obvodu. Odzkoušení a otestování
použitelnosti v contestovém provozu. Zdroj je
k dispozici. Jedná se samozøejmì o zdroj a
konec. Dokumentaci samozøejmì mám také.
Email rh@upsserv.cz, 0604 639292 nebo via
PR OK1TNM.
Prodám KV pøijímaè AOR - AR7030, 0-32
MHz. Všechny druhy provozu. Velmi málo
používaný. Cena dohodou. milos.kos@cmail.cz Tel. 0602 466401.
Koupím AR 1956, 1959, 1962, 1972, 1974,
1984, 1986 až 2000, Krátké vlny - veškeré
pøedváleèné roèníky, Èeskoslovenský
radiosvìt,
Radioamatér
1924-1935,
Radioamatérský zpravodaj 1976, 1980, 1983
a jakoukoliv pøedváleènou radioamatérskou
literaturu a Novou epochu roèník 1921/1922,
QST od dec 1915-1940. Jan Švarc OK1VVW
tel. 0603452482, email ok1vvw@seznam.cz.
Prodám ant. Yagi 14 MHz, výroba RT
Teplice, použitá, cena 2 500 Kè. Info na tel.
0635 397421.
Prodám TCVR IC-245E, 2m, CW, SSB, FM
10 W (8000), 3-fáz trafo 3x220/3x33,3 V, 3x
27 A, 3100 VA (1500). Jarda OK1VUP, tel.:
0603 404325, ok1vup@qsl.net.
Prodám Yaesu VX-5r. TX: 6m, 2m a 70cm,
RX: 0,5 MHz-1 GHz. AM/FM/WFM. Obsahuje
všechny známé funkce HandHeldu. Možnost
mìnit plynule výkon 0,1-5 W. Kompletní výèet
funkcí a možností až po telefonu. Dále prodám
úplnì nový TRX M160b vèetnì ANT. Tel: 0602
282686.
Prodám KV TRX Kenwood TS 430S (160 10m, 100 W, celotranzistorový, 2xVFO,
všechny filtry MF 2,4/1,8/0,5 kHz, støíbrný,
dobrý stav, servis. dokumentace) a sí•ový
zdroj PS 430 (13,8 V/20 A, s ventilátorem,
støíbrný, dobrý stav, dokumentace). Cena
dohodou. Tel. 02 2051 0546 mezi 18 - 20
hod. Petr OK1DDS.

Koupím elektronky do RX R5: DF97, DF668,
DF669. Nabídnìte prosím. Tel. 0424 752025
celý den na záznamník. Jiøí Madarász, 471 54
Cvikov 588.
Koupím osmikrystalový filtr 9 MHz-2,4.
Tel. 0777 930 949.
Offer: IC-746 (probably damagged 1st RF
UHF stage), 2x CW + 1x SSB filter, power
supply (USA), HF ant. R-7000, new UHF/VHF
dual band ant. Diamond, coax cable, accessories. More info 0603/479 413, e-mail
ceo@charm-biz.com. OK8AL.
Prodám ruèku YAESU VX-5R triband 6m,
2m, 70cm + pøíslušenství. Cena dohodou.
OK1TUD, tel. 0737 345 491
Prodám Kenwood TMG707 - dual b. 2m a
70cm, 50/35 W, vývod pro JK6 vèetnì modemu JAM a kabeláže za 13500 Kè, témìø nové.
Ruèka ALINCO DJ 580 dual b. 5W, vývod pro
9k6 + náhlavní soupravu. Cena 7900 Kè. Tel.:
0649/217 147 + zázn. 0603/707709.
Milovníkùm ARMY LOOKu nabízím jako
stylový HAM SHACK skøíòovou nástavbu
radiovozu Tøinec. Odstrojeno a pøipraveno
k renovaci. Tel.: 0306/22 362.
Prodám èasopisy AR èervené i modré levnì. Dále RX 144 MHz dle AR 4/1986.
Miroslav Janeèek, OK2PBF, Bøezinova 141,
Jihlava. Tel.: 066/731 30 39.
Koupím TCVR SSB 80m vè. zdroje, do 30 W.
Miroslav Janeèek, OK2PBF, Bøezinova 141,
Jihlava. Tel.:066/731 30 39.
Prodám blokové filtraèní kondenzátory
rùzných kapacit na prov. napìtí 1500 V a vyšší
(á cca 40). Stojan na ruèní vrtaèku (300).
Pøístrojové skøíòky stavebnicové, rùzných
velikostí (50-100). Fosforbronz, drát na
anténu 2 mm (á 4), 3 mm (á 6), koaxiál (á 10).
Støíkací pistoli na stlaèený vzduch (100). J.
Cipra, U Zel. ptáka 12, 148 00 Praha 4, tel.:
02/7191 2022.
Koupím ruské elky á 1 ks (psáno èesky) 6S5, 6F7, 6B8S, 6G2S. OK2PJH - Jan Geršl,
U Sklárny 157, 679 39 Úsobrno.
Koupím externí VFO k transceiveru FT301D. Tel.: 02/677 103 11.
Koupím ruské elektronky 1Ž 24B, dále
kopii zapojení rdst LEM 80 a rdst R 354.
Jaroslav Pokorný, Svatopluka Èecha 21, 680
01 Boskovice.
Koupím TCVR OTAVA nebo LABE. Napájecí
konektor s krabicí k RF11 + mikrofon.
Pøípadnì RF11 - celou. OK2BQC, Jaroslav
Pospíšil, I. P. Pavlova 40, 779 00 Olomouc.
Prodám stereofonní cívkový magnetofon B93
bez cívek, nepoužívaný. Nutný osobní odbìr,
pøedem dohodnutý. Cena 1700 Kè. L. Tøíska,
Posvátná 415, Ratíškovice, 696 02, tel.:
0628/36 76 95 po 19. hod.

POZOR! Nová telefonní èísla
do redakce Radioamatéra
tel.: 02/ 4148 1028, fax: 4148 2028
Požadavky ke zkouškám operátorù
amatérských rádiových stanic
5. pøepracované vydání této žádané publikace právì vyšlo.
Obsahuje všechny nové pøedpisy,
které se týkají amatérské služby.
Cena pøi odbìru na sekretariátu ÈRK je 125,- Kè.
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Provoz
Z historických pramenù:
Jak se zaèínalo…Superreakèní pøijímaè na krátké vlny
Aèkoliv pøi rozhlasových vlnách se tìchto
pøijímaèù nepoužívá, pøi krátkých vlnách
možno pøi správné obsluze jimi dosáhnouti
ohromných výsledkù.
Nechci zde ètenáøe zdržovati dlouhou
teorií. Jak pozorujeme na schema máme zde
specielní krátkovlnný okruh a superreakèní
okruh pro vlnovou délku 30 000 m i více.
Pro vlnovou délku 20-60 metrù má
møížkový okruh 6 závitù, reakce 12 závitù.
Jedna, møížková, jest upevnìna, druhá,
anodová cívka se odklápí. Velikost otoèného
kondensátoru jest 250-450 cm.
Superreakèní okruh jest tvoøen dvìma
okruhy. Jest to opìt okruh møížkový a
anodový. Prvý má voštinovou cívku 1250
závitù v paralelu s kondensátorem 2000 cm,

druhý jmenovaný okruh má také voštinovou
cívku 1500 závitù a tentýž kondensátor
v paralelu.
C4 jest fixní kapacita asi 4600 cm.
Ladìní jest znaènì ztíženo vysokým
pískotem, který je vytváøen vlnami 30 km
dlouhými. K obsluze jest již tøeba znaèných
zkušeností,
Závisí to mnoho na typu lampy a
anodovém napìtí. Otoèný kondensátor
dobrého provedení jest o velikosti asi 500
picofarad (1 picofarad 0,9 cm).
Audiofrekvenèní zesílení jest skoro
zbyteèné. Jak jsme mohli pozorovati, pracuje superregenerativ Armstrongùv v tomto
zapojení tak dobøe, že nìkteré signály byly
slyšitelné i ve vzdálenosti 5 metrù.

První spojení se
zahranièím na VKV
Vážená redakce,
v poslední dobì jsem byl nìkolikrát osloven ohlednì tabulek prvních spojení, které vedu nepøetržitì od mého
vstupu do funkce VKV odboru, to je asi pøed 43 lety. Od
roku 1990 je vedu dál jako soukromá osoba. Vzhledem
k mému vìku bych nebyl rád, kdyby èást historie
èeskoslovenských, od 1. 1. 1993 èeských radioamatérù
skonèila v zapomìní. Proto si Vám dovoluji zaslat tabulku,
která (díky nìkterým „skromným“ kolegùm) není úplná, a
rád bych ji ještì, pokud se nìkdo ozve, doplnil.
Úplná mezera je v prvních spojeních na všech VKV
pásmech mezi OM a OK po 1. 1. 1993. Dále jsou mezery
v prvních spojeních se státy bývalé Jugoslávie: 9A, S5 po
26. 6. 1991, Z3 po 8. 9. 1991, T9 po 15. 10. 1991.
Samozøejmì do 31. 12. 1992 to mohou být spojení i
z bývalé OK 3. Mohou nám v tabulkách chybìt i nìkterá
prvá spojení via Es, Ms. Prosím tedy milé ètenáøe
èasopisu, pokud po pozorném prostudování tabulek
zjistíte, že nám mùžete pomoci tabulky doplnit, neváhejte
a zašlete na nìkterou z mých adres Vaše poznatky: Ing.
Jan Franc, 14000 Praha 4, V rovinách 894/117, tel QRL:
02/84819675, domù po 20 hod. 61213768, e-mail:
vkservis@volny.cz, PR ok0prg via ok0nc. Dìkuji a 73!
Jan Franc, OK1VAM, vkservis@volny.cz

144 MHz

AUSTRIA
GERMANY
POLAND
HUNGARY
SWITZERLAND
YUGOSLAVIA
ROMANIA
SWEDEN
NETHERLANDS
ENGLAND
N. IRELAND
FRANCE
DENMARK
ITALY
LUXEMBOURG
UKRAINE
LICHTENSTEIN
WALES
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OK3IA - OE1HZ
OK1KCB/P - DL6MH/P
OK3KBT/P - SP3UAB/P
OK3KBT/P - HG5KBA/P
OK1VR/P - HB1IV
OK3DG/P - YU3EN/EU/P
OK3KFE/P - YO5KAB/P
OK1VR/P - SM6ANR
OK1VR/P - PA0EZA
OK1VR/P - G5RV
OK1VR/P - GI3GXP
OK1KDO/P - F3YX/M
OK1KKD - OZ2AF/P
OK1EH/P - I1BLT/P
OK1EH - LX1SY
OK3MH - UB5WN
OK1EH/P - HB1UZ/FL
OK2VCG - GW2HIY

1951.07.07
T
1951.07.07
T
1954.07.03
T
1955.09.03
T
1955.09.04
T
1956.06.07
T
1958.06.07
T
1958.09.05
T
1958.09.07
T
1958.10.27
T
1958.10.28
T
1959.07.05
T
1959.08.16
T
1959.09.05
T
1959.11.23
T
1960.O3.13 T
1960.07.02
T
1960.10.06 MS

Møížkový odpor R1 jest tøeba vyzkoušeti.
Protože bylo užíváno lamp cizího pùvodu
(U-199), není možno udati alespoò pøibližnì
pro lampy provenience evropské. U zmínìné
obnášel R1 2,5 megaohm.
Signály pøicházely v mohutné síle.
Amatér však musí si zvyknouti na pøesné a
peèlivé ladìní, které pøi superregenerativních zvucích, jež aparát vydává, zpùsobí

SCOTLAND
OK2VCG - GM2FHH
1960.12.13
FINLAND
OK2VCG - OH1NL
1961.01.03
BELGIUM
OK2BDO - ON4FG
1961.08.13
ESTONIA
OK2WCG - UR2BU
1962.08.13
LITHUANIA
OK1VR/P - UP2ABA
1962.10.09
EUROPEAN R.S.F.S.R. OK1VR/P - UA1DZ
1962.10.09
BULGARIA
OK3HO/P - LZ1DW
1963.07.06
NORWAY
OK1VHF - LA8MC
1964.10.04
ALAND ISL.
OK1ACF - OH0RJ
1964.10.29
LATVIA
OK1VDQ/P - UQ2KGV
1964.10.30
WHITE R.S.S.R.
OK1VHF - UC2AA
1964.12.14
GUERSNEY ISL.
OK3KDX/P - GC2FZC
1965.07.04
GREECE
OK2WCG - SV1AB
1965.08.13
SPAIN
OK2WCG - EA4AO
1965.O8.14
REP. OF IRELAND OK2WCG - EI2A
1966.08.12
MOLDAVIA
OK2WCG - UO5KAA
1966.12.14
KALININGRADSK
OK3CDI/P - RQ2GCR/UA2 1971.07.03
ARMENIA
OK3CDI/P - UG6AD
1973.08.11
GERMAN DEM. REP. OK1MBS - DM2DKL
1973.09.18
FED.REP.GERMANY OK1MBS - DC7HL
1973.09.18
ANDORRA
OK1BMW - C31HU
1974.05.06
ISLE OF MAN
OK1MBS - GD8EXI
1974.07.09
CORSICA ISL.
OK1BMW - FC6ABP
1974.08.10
SAN MARINO
OK1KTL/P - M1C
1974.11.03
MALTA
OK3CDI - 9H3S
1975.05.24
BALEARIC ISL.
OK2BFH - EA6AU
1978.06.04
PORTUGAL
OK1KGS - CT1WW
1978.06.08
ISRAEL
OK3CDI - 4X4IX
1978.07.09
SARDINIA ISL.
OK1AIY/P - IS0PUD
1978.07.10
JERSEY ISL.
OK1OA - GJ8ORH
1979.01.03
I.T.U. GENEVA
OK3AU - 4U1ITU
1979.06.06
LEBANON
OK3TJK - OD5MR
1980.07.13
FAROE ISL.
OK1KKH/P - OY5NS
1980.08.12
U.S.A.
OK1MBS - WA1JXN
1980.11.21
CANADA
OK1MBS - VE7BQH
1980.12.20
VENEZUELA
OK1MBS - YV5ZZ
1981.03.04
AUSTRALIA
OK1MBS - VK5MC
1981.05.15
MONACO
OK3AU - PA2WLE/3A
1981.07.18
ASIATIC R.S.F.S.R. OK2KZR/P - UA9FAD
1981.08.11
ALASKA
OK1MBS - WA0LPK/KL 1981.10.17
CEUTA AND MELILLA OK1AHI - EA9HG
1982.07.09
AZERBAIJAN
OK2KZR/P - UD6DFD
1982.08.09
JAPAN
OK1MBS - JA6DR
1982.11.07
REP.OF S. AFRICA OK1MBS - ZS6ALE
1982.11.28
GUAM
OK1MBS - KG6DX
1983.02.28
CANARY ISL.
OK1AHI - EA8XS
1983.07.15
EASTER ISL.
OK1MBS - K6MYC/CE0 1983.10.27
HAWAIIAN ISL.
OK1MBS - K6MYC/KH6 1984.02.16
BAHAMAS
OK1MBS - WA1JXN/C6A 1984.04.06
REP. OF CYPRUS OK3AU - 5B4JY
1984.07.07
CRETE
OK1MDK - SV9JI
1984.06.17
MARKET
OK1KKH/P - OH0NC/OJ0 1984.07.07
NIUE
OK1MS - ZK2RS
1984.07.29
NEW ZELAND
OK1MS - ZL2BGJ
1985.05.26
PUERTO RICO
OK1MS - NP4X
1986.03.23
VATICAN CITY
OK1OA - HV2 VO
1986.06.02
ARGENTINA
OK1MS - LU7DZ
1987.02.14
TURKEY
OK1OA - KC3RE/TA3
1987.12.04
GIBRALTAR
OK2KZR - ZB2IQ
1988.06.07
GEORGIA
OK3TBY - UF6VBC
1988.07.08

MS
MS
MS
MS
T
T
T
T
T
T
MS
ES
MS
MS
MS
MS
T
MS
T
T
MS
ES
MS
T
MS
ES
ES
ES
ES
MS
MS
ES
MS
EME
EME
EME
EME
MS
MS
EME
ES
MS
EME
EME
EME
ES
EME
EME
EME
ES
ES
MS
EME
EME
EME
MS
EME
MS
ES
ES

mnoho nepøíjemností, zvláštì pak lidem
ponìkud nervosním. Také vliv anodového
napìtí a odpor R1 mají velký vliv na funkci
pøijímaèe.
O výkonnosti pøijímaèe uèiní si ètenáøi
pøedstavu, když byly slyšeny E, U.S.A. stanice, nìkdy i australské bez antény a zemì.
Ke schématu je tøeba dodati:
L1 = rám o stranì 45 cm
L2 = závit o stranì 50 cm
C4 = normální møížkový kondensátor 250
cm
C3 = superregeneraèní kondensátor 20006000 cm
C1 a C2 = promìnlivé kondensátory asi 450
cm
R1 = 2.5 megaohm
Z knihy Pøijimaèe pro krátké vlny 1928
vybral Milan Leistner, OK1ZML, leistner@volny.cz

W. MALAYSIA
OK1MS - 9M2FP
1988.10.22
MALYJ VYSOCKIJ OK2KZR - 4J1FS
1989.05.27
KAZAKH
OK3PV - UL7AAX
1989.07.21
AZORES
OK1MS - CU8EME
1990.07.19
ICELAND
OK1MS - G4DHF/TF
1990.08.11
HONG KONG
OK1MS - VS6BI
1990.12.30
REP.OF PHILIPPINES OK1MS - KG6UH/DU1 1991.07.14
REUNION
OK1MS - FR5DN
1991.09.02
MARTINIQUE
OK1MS - FM5CS
1991.12.14
URUGUAY
OK1MS - CX9BT
1992.02.16
SAN ANDRES
OK1MS - W6JKV/HK0
1992.04.09
THE GAMBIA
OK1MS - C53GS
1992.04.10
GRENADA ISL.
OK1MS - V37AV
1993.04.03
KOREA
OK1MS - HL9UH
1994.01.01
MONTSERRAT ISL. OK1MS - VP2MGW
1994.01.29
SVALBARD ISL.
OK1MS - JW8YB
1994.02.26
MEXICO
OK1MS - XE2/N6XQ
1994.02.27
JAN MAYEN ISL.
OK1MS - JX7DFA
1994.08.22
ANTARTICA
OK1MS - KC4/K6MYC
1994.12.28
MACEDONIA
OK1MS - Z30B
1997.12.13
CHINA
OK1MS - BY1QH
1998.08.16
BOSNIA AND HERZEG. OK1MS - T98CHR
1999.04.24
SAINT LUCIA
OK1MS - J6/K6MYC
1999.10.31

432 MHz

POLAND
GERMANY
AUSTRIA
HUNGARY
UKRAINE
SWEDEN
NETHERLANDS
SWITZERLAND
LUXEMBOURG
DENMARK
ENGLAND
FRANCE
BELGIUM
YUGOSLAVIA
LITHUANIA
ESTONIA
FINLAND
FED.REP.of GERM.
GERM. DEM. REP.
SCOTLAND
USA
WHITE R.S.S.R.
ROMANIA
NORWAY
LATVIA
LIECHTENSTEIN
ALAND ISL
ITALY
JAPAN
RHODESIA
VENEZUELA
CANADA
WALES
AUSTRALIA
JERSEY ISL

OK2KGZ/P - SP5KAD/P
OK1VR/P - DL6MH/P
OK2KZO/P - OE3WN
OK3DG/P - HG5KBC/P
OK3KSI/P - UB5ATQ/P
OK1VR/P - SM7AED
OK1KCU/P - PAOLVJ
OK1EH/P - HB9RG
OK1KAM/P - LX1DU
OK1AHO/P - OZ6AF
OK1EH/P - G3LTF
OK1EH/P - F9PW
OK1VHF - ON4HN
OK2VUF/P - YU2CAL
OK1AIB/P - UP2BBC
OK1AIB/P - UR2EQ
OK1AIB/P - OH2BEW
OK1MG - DL7QY
OK1MG - DT3XML
OK1AIY/P - GM8FFX
OK1KIR/P - WA6LET
OK1FBI/P - UC2AAB
OK3CDI/P - YO5AVN/P
OK1KIR/P - LA1FH
OK1QI/P - UQ2OW
OK1KIR/P - HB0LL
OK1KIR/P - OH0NC
OK5UHF/P - I4FKD/4
OK3CTP - JA6CZD
OK3CTP - ZE5JJ
OK3CTP - YV5ZZ
OK3CTP - VE7BBG
OK3CTP - GW3XYW
OK3CTP - VK5MC
OK1KIR/P - GJ4ICD

1954.07.07
1956.06.03
1956.06.07
1956.09.09
1960.07.23
1961.09.24
1962.10.23
1963.10.21
1965.09.23
1965.10.06
1965.10.17
1965.10.18
1965.10.17
1971.10.02
1972.10.07
1972.10.07
1972.10.08
1973.10.02
1973.10.03
1975.10.26
1976.05.23
1976.10.28
1977.10.08
1977.10.18
1977.10.22
1978.10.08
1978.10.08
1979.05.06
1980.02.23
1980.02.24
1980.04.20
1980.05.17
1980.05.17
1980.08.03
1980.10.03
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EME
MS
ES
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
EME
T
T
T
T
T
T
T
EME
EME
EME
EME
EME
EME
T

Provoz
REP.OF S.AFRICA
NEW ZELAND
EUROP. R.S.F.S.R.
BULGARIA
ALASKA
N. IRELAND
REP. OF IRELAND
GUERSNEY ISL
SPAIN
FAROE ISL
SAN MARINO
MEXICO
ISLE OF MAN
ASIATIC R.S.F.S.R.
ANDORRA
UNITED NATION
CORSICA ISL.
I.T.U. GENEVA
ISRAEL
FR. POLYNESIA
AZORES ISL.
UZBEK
HONG KONG
REP. PHILIPPINES
BALEARIC ISL.
PORTUGAL
W. MALAYSIA
REUNION ISL.
KOREA REP.
CANARY ISL.
BRAZIL
CEUTA & MELILLA
MAROCO
PANAMA
GRECE
GREENLAND

OK1KIR - ZS6NG
OK1KIR - ZL3AAD
OK2BTI - UA3LBO
OK1AIY/P - LZ2KBI
OK1KIR - KL7WE
OK1KHI/P - GI4VS
OK1KHI/P - EI6AS
OK1KHI/P - GU6EFB
OK1KIR - EA2BK
OK1AUN/P - OY9JD/P
OK1KKH/P - T70A
OK1KIR - XE1XA
OK1KKH/P - GD4GNH
OK1KIR - UA9FAD
OK1KIR - C30BVA
OK1KIR - 4U1UN
OK1KIR - TK4EME
OK1KIR - 4U1ITU
OK1KIR - 4X1IF
OK1KIR - FO4NK
OK1KIR - CU8EME
OK1KIR - UI2U
OK1KIR - VS6BI
OK1KIR - KG6UH/DU1
OK1KIR - EA6/DF5JJ
OK1KIR - CS1EME
OK1KIR - 9M2BV
OK1KIR - FR5DN
OK1KIR - HL9UH
OK1CA - EA8/ON5FF
OK1KIR - PY5ZBU
OK1KIR - ED9UHF
OK1KIR - CN2EME
OK1KIR - HP3XUG
OK1KIR - SV1BTR
OK1KIR - OX2K

1296 MHz

GERMANY
OK1KDO/P - DL6MH/P
AUSTRIA
OK3CDB/P - OE1JOW/1
FED.REP.GERMANY OK1KIR/P - DJ3SC/P
LUXEMBOURG
OK1KIR/P - LX1DU
SWITZERLAND
OK1AIY/P - HB9RG
POLAND
OK1AIY/P - SP6LB/6
BELGIUM
OK1KIR/P - ON5GF
NETHERLANDS
OK1KIR/P - PE0AGO
ENGLAND
OK1KIR/P - G3LQR
DENMARK
OK1KIR/P - OZ7IS
SWEDEN
OK1KIR/P - SM6ESG
YUGOSLAVIA
OK2KQQ/P - YU3HI/2
HUNGARY
OK2KQQ/P - HG1KYY
CANADA
OK1KIR - VE7BBG
U.S.A.
OK1KIR - K2UYH
ZIMBABWE
OK1KIR - Z25JJ
AUSTRALIA
OK1KIR - VK5MC
WALES
OK1KIR - GW3XYW
LITHUANIA
OK1AIY/P - UP2BJB
FRANCE
OK1KIR/P - F2TU
GERMANY DEM.REP. OK1AIY/P - Y23FL/P
NEW ZELAND
OK1KIR - ZL3AAD
LICHTENSTEIN
OK1KIR - HB0BM/P
REP.OF S.AFRICA OK1KIR - ZS6NG
NORWAY
OK2BWY/P - LA6LCA
WHITE R.S.S.R.
OK1AXH/P - UC2AAB
UKRAINE
OK1AXH/P - RB5EU
ITALY
OK1CA/P - I4JED/4
JAPAN
OK1KIR - JH3EAO
ROMANIA
OK1MWD/P - YO2IS
N. IRELAND
OK1AIY/P - GI4OPH
VENEZUELA
OK1KIR - YV5ZZ
KALININGRADSK
OK1AXH/P - UA2FL
EUROPEAN R.S.F.S.R. OK1KIR - UA1ZCL
SPAIN
OK1KIR - EA3UM
FINLAND
OK1KIR - OH2DG
GREECE
OK1KIR - SV1OE
BALEARIC ISL
OK1KIR - EA6/DF5JJ
SCOTLAND
OK1KIR/P - GM0USI/P
CEUTA MELLILA
OK1KIR - EA3UM/9
JERSEY ISL.
OK1OKL - GJ4ZUK/P
PORTUGAL
OK1KIR - CT1DMK
LATVIA
OK1KIR - YL3AG/A
ALASKA
OK1KIR - NL7F
ISRAEL
OK1KIR - 4X6UJ
BRAZIL
OK1KIR - PY5ZBU
ARGENTINA
OK1DFC - LU8EDR
GREENLAND
OK1DFC - OX2K
SLOVAKIA
??
SLOVENIA
??
CROATIA
??
MACEDONIA
??

2300 MHz
GERMANY

OK1KDO/P - DL6MH/P
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1982.04.30
1982.09.10
1982.09.16
1982.09.16
1982.12.04
1983.10.22
1983.10.22
1983.10.22
1984.10.20
1985.10.25
1986.07.19
1986.09.27
1987.08.30
1987.12.05
1988.07.09
1988.08.06
1989.07.21
1989.10.14
1990.04.28
1990.04.28
1990.07.14
1990.09.08
1991.05.18
1992.06.06
1992.07.25
1992.08.22
1993.01.10
1993.06.26
1994.01.28
1994.10.30
1995.02.11
1995.08.14
1995.11.03
1997.01.18
1998.02.10
2000.06.01

EME
EME
T
T
EME
T
T
T
EME
T
T
EME
T
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME

1958.06.08
1968.04.09
1973.10.06
1975.10.28
1976.10.23
1977.07.03
1977.10.15
1977.10.16
1977.10.16
1977.10.16
1977.10.17
1980.10.04
1980.10.04
1981.12.13
1981.12.13
1982.05.01
1982.09.12
1982.09.12
1982.09.15
1982.10.03
1983.09.13
1983.11.26
1984.08.17
1984.10.21
1985.10.20
1985.10.21
1985.10.26
1986.05.04
1986.08.23
1986.10.03
1987.11.04
1989.03.12
1989.09.08
1989.09.17
1990.03.04
1991.06.16
1992.07.26
1993.04.24
1995.07.01
1995.08.16
1995.10.08
1996.09.28
1996.10.25
1997.02.16
1997.11.15
1998.06.21
2000.05.06
2000.05.31

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
EME
EME
EME
EME
EME
T
T
T
EME
EME
EME
T
T
T
T
EME
T
T
EME
T
EME
EME
EME
EME
EME
T
EME
T
EME
EME
EME
EME
EME
EME
EME

FED.REP. GERMANY
DENMARK
NETHERLANDS
ENGLAND
AUSTRIA
BELGIUM
SWITZERLAND
FRANCE
WALES
U.S.A.
SWEDEN
CANADA
LUXEMBOURG
ITALY
NORWAY
JAPAN
BALEARIC ISL
SPAIN
HUNGARY
FINLAND
REP.OF S.AFRICA
SLOVAKIA
SLOVENIA
CROATIA
MACEDONIA

OK1KIR/P - DL2AS/P
OK1KIR/P - OZ9OR
OK1KIR/P - PA0VTW
OK1KIR/P - G4BYV
OK1AIY/P - OE3LFA
OK1KIR/P - ON5GF
OK1KIR/P - HB9MIO/P
OK1KIR/P - F1AHO/P
OK1AIY/P - GW4FRE/P
OK1KIR - WA2WEB
OK1KIR - SM6FHZ
OK1KIR - VE4MA
OK1KIR - LX1DB
OK1KIR - IN3HER
OK1AXH - LA6LCA
OK1KIR - JA4BLC
OK1KIR - EA6/DF5JJ
OK1KIR - EA3UM
OK2KIS/P - HA1VHF
OK1KIR - OH2AXH
OK1KIR - ZS6AXT
??
??
??
??

1974.08.03
1977.10.17
1978.10.07
1980.10.03
1982.10.02
1986.10.03
1986.10.04
1986.10.04
1986.10.04
1987.05.09
1987.10.09
1988.10.29
1988.11.19
1989.03.11
1990.10.23
1995.04.09
1995.05.06
1995.05.06
1995.10.08
1996.03.24
1997.03.14

T
T
T
T
T
T
T
T
T
EME
EME
EME
EME
EME
T
EME
EME
EME
T
EME
EME

OK1KIR/p - DF0MTL

2000.07.02

T

1987.07.31
1987.07.01
1987.10.27
1987.11.05
1990.10.23
1993.10.29
1995.05.10
1995.06.06
1995.07.22
1995.10.08
1996.08.04
1996.09.14
1998.03.01
1998.11.07
1999.07.20
1999.10.09
1999.10.31
2000.05.07
2001.02.03

T
T
T
T
T
T
EME
EME
EME
T
EME
T
EME
EME
EME
EME
EME
T
EME

OK1WAB/P - OE3WLB/3
OK1WAB/P - DM2DPL/P
OK1WAB/P - DL6MH/P
OK1AEX/P - HG5FMV
OK8BAA - SP9AFI/9
OK1AIY/P - PA0EZ
OK1KIR - SM4DHN
OK1KIR - WA7CJO
OK1AIY/P - HB9MIO/P
OK1KIR - G3WDG
OK1KIR - I4CHY
OK1KIR - F6KSX
OK1KIR - VE3ONT
OK1OKL - OT5O
OK1JKT - LX1DU
OK1KIR - CT1DMK
OK1UWA - OH2AXH
??
??
??
??

1976.12.12
1978.01.29
1978.04.29
1978.09.05
1979.06.14
1986.09.30
1993.10.10
1993.10.10
1993.10.31
1994.06.17
1994.06.19
1994.10.29
1995.08.20
1995.10.08
1998.06.25
1998.11.08
2001.04.28

T
T
T
T
T
T
EME
EME
T
EME
EME
EME
EME
T
T
EME
EME

FED.REP. GERMANY OK1KDO/P - DJ4YJ/P
GERMANY DEM.REP. OK1AIY/P - Y24IN/P
AUSTRIA
OK1AIY/P - OE5VRL/5
POLAND
OK1AIY/P - SP6GWB/6
SLOVAKIA
??
HUNGARY
??
SLOVENIA
??
CROATIA
??

1982.10.24
1989.08.05
1994.10.11
1996.09.14

T
T
T
T

OK1AIY/p OK1AIY/P - SP/OK1UFL/P 1996.09.14

T

OK1AIY/P - DB6NT/P

T

3400 MHz
GERMANY

5760 MHz

FED.REP.GERMANY OK1AIY/P - DB6NT/A
GERM.DEM.REP.
OK1AIY/P - Y24IN/P
SWITZERLAND
OK1AIY/P - HB9MIO/P
AUSTRIA
OK1AIY/P - OE3XUA
NORWAY
OK1UWA/P - LA6LCA
DENMARK
OK1UWA/P - OZ1IPU
CANADA
OK1KIR - VE4MA
SVEDEN
OK1KIR - SM4DHN
U.S.A.
OK1KIR - WB5LUA
NETHERLAND
OK1OKL - PA3AWJ
ITALY
OK1KIR - I6PNN
POLAND
OK1AIY/P - SP6MLK/P
JAPAN
OK1KIR - JA7BMB
PORTUGAL
OK1KIR - CT1DMK
LUXEMBOURG
OK1KIR - LX1DB
REP. SOUTH AFRICA OK1KIR - ZS6AXT
FINLAND
OK1KIR - OH2AXH
HUNGARY
OK1KIR/p - HA2M
FRANCE
OK1KIR - F2TU
SLOVAKIA
??
SLOVENIA
??
CROATIA
??
MACEDONIA
??

10368 MHz

AUSTRIA
GERMAN.DEM.REP.
FED.REP.GERM.
HUNGARY
POLAND
NETHERLANDS
SWEDEN
U.S.A.
SWITZERLAND
ENGLAND
ITALY
FRANCE
CANADA
BELGIUM
LUXEMBOURG
PORTUGAL
FINLAND
SLOVAKIA
SLOVENIA
CROATIA
MACEDONIA

24 GHz

47 GHz

GERMANY
POLAND

76 GHz

GERMANY
1961.09.03

1997.05.01

Malta 2001 dvìma
pohledy
Píše Laco, OK1AD:
K návštìvì støedozemního ostrova Malta a vysílání pod
znaèkou 9H3WD se Laco OK1AD a Pepík OK1PD rozhodli
na základì více skuteèností. V záøí a øíjnu je tam pøíjemné
a stálé poèasí s denními teplotami kolem 28°C, moøe je
po létì vyhøáté a vyhovuje ke koupání i tìm
zimomøivìjším. Malta patøí stále mezi relativnì vzácnìjší
zemì programu DXCC, pøedevším na spodních a WARC
pásmech. Pravidelná letecká pøeprava na Maltu s dobou
letu jen dvì a pùl hodiny patøí také k dùvodùm, které
zabodovaly v její prospìch. Bezvízový pobyt na Maltì je
omezen na dobu 3 mìsícù a stejnou dobu platí i koncese
s prefixem 9H3, vydávané cizincùm.
Pro pobyt na Maltì byl pùvodnì vybrán rekreaèní
komplex ve svahu u píseèné pláže Mellieha Bay. V srpnu
navštívil Prahu Albert, 9H1AL, a Laco s Pepíkem ho
navštívili v hotelu. Pøi pøátelském posezení jim Albert
nabídl ubytování ve svém letním bytì ve mìstì Bugibba,
který využívá jako uèitel pouze v dobì školních prázdnin.
Po slibu, že na oplátku navštíví naši republiku, byla jeho
nabídka pøijata.
V rámci pøípravy na expedici Laco vyrobil vícepásmovou anténu FD-4 a anténní tuner pro všechna KV
pásma, Pepík zapùjèil transceiver IC-706 MKIIG a vše
potøebné pro provoz digitálními módy.
Aby pøi návratu domù nebyly potíže s dovozním clem,
nechali si Laco a Pepík na pražském letišti u celních
úøedníkù potvrdit pøedem pøipravené prohlášení o vývozu
radioamatérských zaøízení s uvedením typu, názvu a
výrobního èísla. Pøi bezpeènostní kontrole v rámci
odbavování k nástupu do letadla upozornili, že vezou
radioamatérskou radiostanici a další zaøízení. Všechna
zaøízení museli vybalit a pøístroji bylo provìøeno, že neobsahují trhaviny nebo jiné pøedmìty, které by mohly ohrozit let. Na Maltì po pasové kontrole opìt zašli za celními
úøedníky, pøedložili maltskou koncesi a potvrzení maltského ministerstva dopravy a spojù, že pro vysílání dovezou transceiver IC-706. Byl jim vystaven dokument o
dovozu radioamatérské radiostanice s její pøibližnou
cenou v dolarech s tím, že pøi návratu do vlasti ji vyvezou
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Provoz
z Malty. Když skonèili pobyt na Maltì, tento dokument
jim celníci na letišti odebrali. Samozøejmì bylo opìt vše
dùkladnì provìøeno z bezpeènostního hlediska.
Obnovení platnosti koncese pod znaèkou 9H3WD
mìl Laco vyøízeno již zaèátkem srpna. Laco a Pepík byli
na Maltì od 9. do 23. øíjna 2001 a vysíláním si pøíjemnì vyplnili èas, kdy se zdržovali v bytì. Albertùv letní byt
se nachází na kopci a kolem je dostatek volného prostoru pro natažení dlouhodrátových antén. Hned první
den spoleènì s Albertem instalovali anténu FD-4, která
pracovala s vyhovujícím ÈSV na všech pásmech kromì
7 a 10 MHz; zde proto používali pro pøizpùsobení anténní tuner a podle vyjádøení øady OK i OM stanic byl signál
také velmi dobrý.
Bohužel Pepík vážnì onemocnìl a hned první den
pobytu musel být pøevezen do nemocnice, kde strávil
celý první týden. To ve vysílání pøibrzdilo i Lacovu aktivitu. A tak první výzvu pod znaèkou 9H3WD zahájil ve
støedu 10. øíjna až v 11.30 UTC na 24 MHz. Již druhé a
tøetí QSO mìl s èeskými radioamatéry, a to s OK1MP a
OK1QM. Pile-up byl znaèný témìø vždy a na všech pásmech, kde se objevila 9H3WD. Laco vysílal témìø celou
dobu pouze CW na spodních a WARC pásmech. Druhý
den pobytu byla natažena anténa LW dlouhá asi 120
metrù pro pásmo 160 metrù. Poslech na ni byl dobrý,
ale reporty z OK nebyly nic moc. Teprve po pøedìlání
této antény na dipól 2 x 42 metrù to vypadalo podstatnì
lépe a bìhem jednoho veèera se podaøilo navázat stejný
poèet QSO, jako za celý uplynulý týden. Zajímavé je, že
stanice z OM a OK2 byly slyšet výraznì silnìji než OK1.
Škoda, že nìjací sbìratelé drátù tento dipól utrhli a tak
Laco s Pepíkem již koncem svého pobytu nemìli
možnost udìlat radost lovcùm nových zemí na TOP
pásmu.
Po týdenním léèení v nemocnici se koneènì vrátil
Pepík a zahájil provoz také slibovanými digitálními
módy. Snad se mu podaøilo uspokojit všechny zájemce
z OK a OM, kteøí na to èekali. Velmi pøíjemná byla
setkání OK1AD a OK1PD s OK1XU, OK1TO a OK1UMX,
kteøí pøijeli na Maltu o týden pozdìji. Alespoò obèas
vymìnili u zaøízení první dva operátory a s požitkem si
zavysílali v pile-upu pod znaèkou 9H3WD. Celkem bylo
navázáno kolem 4700 QSO, pøesné údaje budou k dispozici až po zpracování obou deníkù, které samostatnì
vedli Laco a Pepík. Øada stanic dala pøi QSO informaci,
že je to pro nì NEW ONE, a tak snad i tato dovolenková
expedice pøispìla alespoò trošièku k propagaci dobrého
jména èeských radioamatérù ve svìtì.

Píše Honza, OK1XU:
V pražském radioklubu OK1KZD je dobrá parta lidí, kteøí
spolu rádi tráví volný èas zpùsobem radioamatérským i
neradioamatérským, prostì proto, že je jim spolu dobøe,
a• už si zajedou KV èi VKV závod, nebo „jen tak“. Výlet
Honzy OK1XU, Oty OK1TO a Mirka OK1UMX na Maltu
byl proponován jako QRP/IOTA expedice. Jenže doba je
jaksi složitá a podzim roku 2001 se nejevil být tím
nejlepším èasem k pronášení vysílaèù a antén odbavovacími prostory letiš•, tøeba už jen proto, že cestovní
výlohy pøevyšují chu• riskovat jakékoli škobrtnutí, které
mùže zhatit celou cestu.
Partu z OK1KZD upozornil na chystanou expedici
MALTA 2001 Josef, Laco zase velmi laskavì nabídl
možnost si s jejím zaøízením a znaèkou zavysílat.
Protože lidé z OK1KZD dobøe vìdí, že obì znaèky jsou
spolehlivými etalony kvality, a Laco byl navíc na 9H už
poètvrté, rozhodli se, že nejprve se prostì podívají, jak
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to dìlají ti lepší. A tak se ve druhé polovinì øíjna 2001
sešly na Maltì dvì party èeských radioamatérù, které jedna více, druhá jen zcela symbolicky - prohnaly
Lacovu znaèku 9H3WD.

Maltští radioamatéøi na Maltì
Pøi cestách po ostrovech Malty èasto zahlédnete na
domech a zahradách KV i VKV smìrovky pro amatérská
pásma. Pro obyvatele malého a relativnì osamìlého
souostroví má radioamatérství význam našinci neznámý:
zøetelnì jde i o zpùsob pøekonání isolace a lov DX èi
prvenství v contestech jsou až na druhém místì.
Ostrované jsou rádi, potkají-li na pásmu k popovídání
nìkoho ze svých èetných pøátel ve svìtì, a zaène-li se na
nì pøitom vytváøet pile-up, nejsou z toho až tak moc
š•astní, protože pile-up si mohou popøát kdykoli, zatímco kamarád nebývá na pásmu každý den… Pøesto se
naši maltští kolegové zabývají všemi oblastmi radioamatérského provozu a mají i vlastní nódy PR, ètyøi FM
pøevádìèe v pásmu 2 m a maják na 6 metrech.
Spojení s rodilými maltskými amatéry nebývá vždy
odmìnìno QSL lístkem a ve sbírce vìtšiny z nás asi
pøevažují QSL od turistických expedic. Dáte-li se do
diskuse se kterýmkoli tamním amatérem, vyslechnete
jako první povzdech nad tím, že maltská administrativa
zdražila pìtinásobnì poštovné a vypravit kilogramový
balíèek do Evropy tak stojí asi 1300 našich korun, do
zámoøí kolem 1600 korun. QSL agenda je proto pro
Mal•any velmi drahá a chcete-li jejich QSL dostat opravdu spolehlivì, posílejte radìji DIRECT se SASE.
Na Maltì je vydáno kolem 470 koncesí vèetnì turistických. Èlenù ostrovní organisace IARU - MARL - je
nìco pøes sto a mají jediný klub 9H1MRL v mìsteèku
Attard (na cestì mezi Vallettou a Mdinou), kde se týdnì
scházejí po dva všední dny odpoledne a v nedìli
dopoledne. Prostory klubu jsou velmi skromné,
vybavení vesmìs pochází z darù, na rozdíl od mnoha
našich kluboven je zde však èisto a vymalováno.
Všechny spoleèné podniky financují kolegové výhradnì
z èlenských pøíspìvkù a i když životní úroveò na Maltì je
citelnì vyšší než u nás (minimální mzda odpovídá
18 000 Kè), pøíspìvky stovky èlenù ani pøi velké obìtavosti nedovolují zázraky. O to sympatiètìjší je, že
MARL myslí na budoucnost a poøádá kursy pro zaèínající. To je také jediná aktivita, na niž formou vládního
grantu dostává pøíspìvek z veøejných financí.
Oficiální požadavky na koncesní zkoušky považují
maltští kolegové za nároèné, zejména v technické èásti.
Podobnì jako u nás nejsou otázky zveøejnìny, takže
adept nemá pøed zkouškou reálnou pøedstavu o míøe její
nároènosti. Jako kdekoli ve vyspìlém svìtì se noèní
mùrou tamních amatérù stávají hygienické normy, které
vyvolávají obavu z postupného úplného znemožnìní
radioamatérského provozu. Technická èást koncesních
zkoušek se zabývá významnì i touto oblastí a na rozdíl
od nás tak smìøuje mnohem více k praxi, než k teorii.
I pøes omezené finanèní možnosti se MARL snaží i o
propagaci radioamatérství na veøejnosti. Letos je dobrou

pøíležitostí výstava Science and Technology Week. Bylo
až šokujícím zážitkem zahlédnout pøi cestì hustì osídlenou luxusní aglomerací kolem Valletty mezi záplavou
komerèních reklamních billboardù také velkou
upoutávku na Jamboree on the Air a Jamboree on the
Internet, celosvìtové akce radioscoutingu.
V nedìli 21. øíjna 2001 navštívila klubovnu MARL i
èeská výprava. Dostalo se jí velmi pøátelského, opravdu
radioamatérského pøijetí, a povídání o spoleèných i
rozdílných pohledech na radioamatérství by nebralo
konce, kdyby èas neletìl a nabitý program nenutil
k dalším cestám. Když jsme se kolegù ptali, kdy nám
návštìvu oplatí, øekli, že rozhodnì nìkdy v zimì, aby
vidìli sníh, který v jejich domovinì nenapadne nikdy.
Jednou prý jako mimoøádná atrakce dorazil putovní stan
s umìlým snìhem, na kterém si ostrované mohli vyzkoušet zimní sporty. Tenkrát si za jediný den více než
osmdesát Mal•anù zlomilo nohu ...
Velmi hezkou a užiteènou internetovou presentaci
MARL najdete na http://www.9h1mrl.cjb.net/.

Èeští radioamatéøi na Maltì
Laco, OK1AD, je na Maltì už jako doma. Zalistujte ostatnì staršími èísly èasopisu AMA, kde se s našimi
amatéry o své cestovatelské zážitky podìlil.
Na práci s digitálními módy se nachystal Josef,
OK1PD, a pøíznivci PSK31 a RTTY se mohli tìšit na
hezké pøírùstky ve svých DXCC score. Díky Josefovì
zdravotní nehodì se dostalo jen na asi 150 zájemcù.
Protože Josef chystal i ostatní softwarové vybavení
expedice, Laco se po jeho nehodì ocitl v opravdu
nelehké situaci, když stanièní deník musel vést ruènì a
doma ho ještì èeká hezká zábava pøepsat nìkolik tisíc
spojení do programu aspoò dodateènì.
Ohromnou podporu tandemu OK1AD/OK1PD vìnoval Albert, 9H1AL, nejen tím, že mu pùjèil své wíkendové QTH v letovisku Bugibba, ale s jistotou i
zachránil Josefovi život, když ho po onemocnìní rychle
dopravil do nemocnice. Èeští amatéøi by mìli pøi
zaslechnutí znaèky 9H1AL smeknout, jenže Albert je tak
pøíjemný a neformální kamarád, že by se mu to asi nelíbilo.
Parta z OK1KZD bydlela v nedaleké Sliemì a kolegy
z 9H3WD jen pøíležitostnì navštìvovala. Expedièní
provoz si proto opravdu jen prohlédla a navázanými asi
50 spojeními Lacovi a Josefovi vìru moc nepomohla.
Ota, OK1TO, který je dobrý závodník, ale expedièní
provoz zatím poznal jen „z jedné strany“, konstatoval, že
práce s evropskými stanicemi opravdu nièí nervy pøesnì tak, jak operátoøi mnoha expedic svornì popisují:
absolutní nekolegialita a bezohlednost, tupé a nemyslivé
volání v okamžicích, kdy je mimo vší pochybnost jasné,
že operátor expedice bude rušen a celý provoz zdržován,
praktická nemožnost vynutit si, aby expedici volali
opravdu jen ti, které volá ona sama. Nìkolik bezohledných nebo zcela dementních jedincù efektivnì zlikviduje
nadìji stovek dalších amatérù navázat spojení…
Práce z Malty je ale jinak pro našince velmi zajímavá.
Nejen proto, že „od moøe to vždycky chodí líp“, ale také
proto, že celková hladina rušení je na 9H výraznì nižší.
Vìtší prùmysl je soustøedìn do nevelké oblasti na jihu
hlavního ostrova, nejezdí zde tramvaje ani elektrické
vlaky a není zde ani øada jiných zdrojù rušení, které jinde
- hlavnì ve velkých mìstech - naši zálibu limitují víc a
víc. Laco, OK1AD, však bìhem svých èastých návštìv
pozoroval, že za nìkterých okolností jsou i zde rušením
postižena nejnižší pásma 160 a 80 m. Ona ta velká
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prùmyslová centra nejsou zase tolik vzdálena a pøírodním
zákonùm se také porouèet nedá.
Tisk QSL lístkù Lacových expedic sponsoruje
èeskobudìjovický pivovar Budvar, z jehož aktivit tak profitují nejen pøíznivci dobrého èeského moku, ale i radioamatéøi
všude ve svìtì. Kéž by podobný vnímavý pøístup mìly i jiné
silné èeské firmy, které by také pochopily, že k reklamì
„Jdeme na pivo“ nutnì patøí i dovìtek „protože si u nìj máme
o èem povídat“.
Zajímavou zkušeností byl pokus o opravu Albertova vertikálu R7, jímž se mu èeští hosté pokusili revanšovat za
všechnu jeho laskavost. Hliníkový vertikál byl po nìkolika
málo letech pùsobení pøímoøského vzduchu a vysokých
teplot naprosto zkorodovaný, spoje mezi trubkami nevodivé
a tenèí trubky dokonce popraskané. To je druhá strana mince
onoho „od moøe to vždycky chodí líp“. Laco nakonec musel
nejpoškozenìjší èásti antény odvézt k opravì do OK.
Chcete-li vysílat z Malty, není to moc složité. Tøímìsíèní
turistickou koncesi lze získat na základì fotokopie vlastní
domácí koncesní listiny za poplatek 5 maltských lir (cca 425
Kè). Proceduru dobøe popisují WWW stránky MARL.
Maltská telekomunikaèní administrativa ovšem pøistoupila i
k doporuèením CEPT T/R 61-01 a T/R 61-02 a mìla by tam
proto platit i èeská koncese CEPT. Maltští radioamatéøi však
svornì prohlašují, že koncese CEPT na Maltì neplatí. Dotaz
u maltské administrativy by asi do vìci vnesl jasno, jenže
zatím k nìmu nebyl pádný dùvod: za tìch pár korun poplatku
maltským úøadùm dá každý pøednost možnosti pochlubit se
originální maltskou znaèkou.
Obrázky k èlánku na 3. stranì obálky.
Jan Litomiský, OK1XU, ok1xu@arrl.net

Diplom QRP DXCC
Horká informace byla uveøejnìna v prosincovém èísle
QST [1] a je rovnìž na internetu [2]: ARRL zavádí nový
diplom - QRP DXCC. Jeho podmínky jsou velmi zajímavé.
Wayne, N7NG, v QST pøipomíná systematický zájem a
pozornost, kterou ARRL vìnuje QRP aktivitám a konstatuje, že kromì vzrušujícího uspokojení z výsledkù,
dosažených s QRP, se QRP provoz stále èastìji stává nutností vzhledem k pøekážkám, souvisejícím se stavbou
antén a k rostoucímu rušení. QRP tak pøedstavuje životní
styl pro desítky tisíc amatérù po celém svìtì, kteøí usilují
o dosažení lepších výsledkù s menšími vstupy (doslova:
„do more with less“).
Podmínky diplomu jsou velmi zajímavé. Je dostupný
pro všechny amatéry a k jeho získání je tøeba navázat spojení alespoò se 100 zemìmi DXCC s výkonem (do antény)
nepøesahujícím 5 W. Podmínky neobsahují nìjaká
omezení vztahující se k použitému zaøízení, je tedy možno
používat i bìžný TRX s výkonem staženým na odpovídající
úroveò. Platí i spojení, navázaná kdykoliv v minulosti,
k žádosti se nepøikládají QSL lístky, ale pouze seznam
spojení, obsahující znaèku protistanice, zemi/území a
údaje o spojení. Seznam musí obsahovat podepsané
prohlášení, že všechna spojení byla uskuteènìna
s výkonem menším než 5 W. Poplatek za vydání diplomu
je 10 USD.
Bližší podrobnosti vèetnì formuláøù žádosti apod. jsou
k dispozici na webu [2].
[1] Wayne Mills: QRP DXCC. QST, Dec. 2001, 51
[2] www.arrl.org/awards/dxcc/qrp/
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Dobrovolná pravidla pro práci v pásmu 6m
Èti tato doporuèení pozornì a snaž se je
zavést do své každodenní operátorské
praxe:
ŠEST METRÙ JAKO DX PÁSMO: Šest metrù je DX
pásmo a to by mìli všichni operátoøi pracující na
tomto pásmu respektovat a tolerovat.
MÍSTNÍ BANDPLÁN: Respektuj rovnìž místní
bandplán. V Evropì je vydán IARU.
MÍSTNÍ SPOJENÍ: Nepùsob nepøíjemnosti a rušení
ostatním operátorùm místními spojeními v DX oknì
50,100 až 50,130 MHz.
UÈ SE POSLOUCHAT: Opravdoví DX operátoøi
stráví 5 % èasu vysílání a 95 % èasu vìnují
pozorování zmìn podmínek šíøení na pásmu. To je
úèinnìjší než náhodné volání CQ DX.
50,100 - 50,130 DX OKNO: DX okno je všeobecnì
uznáváno a v podstatì slouží k mezikontinentálním
spojením. Názor na to, co to je „DX“ stanice, se
mùže u jednotlivých operátorù lišit, napø. pùjde-li o
novou zemi z vlastního kontinentu.
50,100 MEZIKONTINENTÁLNÍ VOLACÍ KMITOÈET: Tento kmitoèet má být používán pouze pro
dálková DX spojení. V pøípadì místních evropských
spojení nezùstávej na kmitoètu déle než jednu až
dvì minuty. Nepodporuj „pile-up“ na kmitoètu
50,110 MHz.
CQ NA 50,110: Poslech je prvním pøedpokladem
k spojení s vzácnými DXy na šesti metrech.
Pøemýšlej dvakrát, než vyšleš CQ na 50,100.
Obèasné CQ je dobré, mùže objevit náhodné
otevøení pásma.

TECHNIKA SPOJENÍ: Sleduj styl a pokyny DX stanice. Uskuteèni jednoduché krátké spojení. Jsou
zde další, kteøí èekají!
DX PILE-UP: Poslouchej DX stanici pozornì.
Nevolej, pøeje-li si urèitou zemi nebo prefix èi suffix a netýká-li se to tebe! NEVOLEJ, pokud DX
stanici neslyšíš!
PRÁCE SPLIT: Vytváøí-li DX stanice pile-up,
doporuèuje se provoz „split“. Aby se omezilo
rušení dalších DX stanic, doporuèuje se rozdíl kmitoètù, na kterých DX stanici voláme, max. 10 kHz.
OPAKOVANÁ SPOJENÍ: Když slyšíme vzácnou
stanici, jsme èasto jsme v pokušení zopakovat si
s ní spojení. Uvìdomme si však, že i jiní mají zájem
navázat spojení s novou zemí nebo stanici. Dejme
jim pøíležitost.
CW PROVOZ: CW je pravdìpodobnì hlavním
druhem provozu v pásmu šesti metrù, nebo•
umožòuje navázání spojení v pøípadì náhodných
otevøení pásma, kdy signály jsou velmi slabé.
FM SPOJENÍ: Všechna FM spojení uskuteèòujte
nad 50,300 MHz. Jde o širokopásmové pøenosy,
které mohou rušit slabé DX signály.
MIKROFONNÍ ZESÍLENÍ: Správné nastavení mikrofonního zesílení omezuje zkreslení a vzájemné
rušení mezi stanicemi na pásmu.
Toto je souhrn doporuèených pravidel pro
provoz v pásmu šesti metrù, které vydala UKSMG
ve spolupráci s JAROC, HARDXA a SixItaly. Plné
znìní naleznete na http://www.uksmg.org/code.htm.
Ing. Miloš Prostecký, OK1MP, ok1mp@volny.cz

Zlepšené podmínky šíøení na VKV dne 3. 11. 2001
Rozsáhlá tlaková výše se nakrátko vytvoøila nad støední Evropou. Nepøinesla sice žádné tøeskuté podmínky
v šíøení - alespoò ne v našem smìru, takže situace, na
kterou jsme byli zvyklí v sedmdesátých letech, se
nekonala. Na to, že se zrovna jel A1 contest, byla
ostatní pásma až pøíliš prázdná - dokonce ani rušení
z jiných smìrù nepøicházelo. Pøece jen ale ze
severozápadu jisté zlepšení patrné bylo, takže se sem
tam v pásmu 70 a 23 cm nìjaká ta stanice objevila.

Po domluvì se pak povedla spojení na 9, 6 i 3 cm.
Pracováno bylo telegraficky, protože signály byly
slabé. Tomu odpovídaly i reporty od 519 do 559.
Pracováno bylo s PA5DD v pásmu 9 cm, PA0EZ na 9,
6 i 3 cm a PA0BAT na 9 a 6 cm. na 70 cm ještì
G3LQR, G3LTF, G3XDY, PA0AOH, DK6AS, DH3NAN,
DG6PY/P, DJ6JJ, PE1EWR, DK9QX a ON1IM se 3 W.
Na pøiložené mapì ÈHMÚ je patrná nízká inverzní
oblaènost táhnoucí se od Anglie pøes Holandsko
daleko na východ, kam
také byla uskuteènìna ta
nejdelší spojení. Naše
oblast je asi uprostøed
mezi køížky, které spojují
50. rovnobìžku. Je patrné,
že jsme byli tak na okraji,
ale pohranièní hory naruší
inverzní vrstvu a signály
jsou pak slabé.
Pavel Šír, OK1AIY

Obrázek ukazuje situaci odpovídající zlepšeným podmínkám
šíøení na severozápad.
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Provoz
Spojení odrazem od ionizovaných meteorických stop
Programy WSJT a WIN MSDSP 2000
Zhruba v polovinì kvìtna 2001 se mezi evropskými VKV DX-many zabývajícími se spojeními
odrazem od ionizovaných meteorických stop (MS) zaèal využívat nový druh provozu, nazývaný
WSJT. Vysoká komunikaèní úèinnost pøi relativnì malých požadavcích na vybavení stanic a možnost
každodenní DX práce na VKV zpùsobila významné zvýšení zájmu o MS. Mnoho stanic se ale pokoušelo o spojení bez základních znalostí provozu a plánování MS, což mìlo za následek øadu
nedokonèených spojení. Protože se i u nás dá oèekávat nárùst zájmu o WSJT a provoz MS obecnì,
mohl by èlánek pomoci novým zájemcùm lépe se orientovat v této problematice.

Meteor Scatter Reflection (MS)
Meteor Scatter nazýváme odrazy radiových vln od ionizovaných stop meteoritù. Meteority vnikají do atmosféry
Zemì ve výškách okolo 120 km rychlostmi 30-75 km/s.
Mohou být sporadické, tj. do urèité míry náhodné,
s nejvìtší èetností v èasných ranních hodinách
(http://www.qsl.net/kb0vuk/hsms/roxtable.html), nebo
jsou souèástí nìkterého meteorického roje, jehož parametry jsou známé a lze tudíž pomìrnì pøesnì urèit
nejlepší èas spojení mezi dvìma stanicemi. (tab.1 nebo
http://www.meteorscatter.net/metshw.htm).

HSCW - High Speed CW) nebo nového druhu digitálního provozu WSJT s rychlostí témìø 9000 lpm.
Provozu SSB se využívá pøevážnì ke spojením
v maximech meteorických rojù.

Random MS spojení

MS expedice (http://www.meteorscatter.net/dx.htm )
udávají zpravidla vlastní provozní kmitoèty, na kterých
uskuteèòují svá dohodnutá spojení - skedy. Èasto jsou
tato spojení uskuteènìna velmi rychle a expedièní stanice zaène na svém kmitoètu volat výzvu. Teprve potom je
èas pro naše volání. Pro navázání spojení a zrychlení
provozu obvykle v této chvíli staèí pøedávat svoji znaèku
a report. V každém pøípadì je vždy vhodné sledovat
nìjakou dobu provoz expedice a pokud je to možné,
seznámit se pøedem na jejích www stránkách s programem a provozními požadavky.

Plánování spojení:
Døíve, než se pustíme do domlouvání skedù, mìli
bychom vìdìt, zda budeme pracovat s odrazy sporadických meteoritù, nebo zda chceme využít odrazy
nìkterého roje. V prvém pøípadì je u provozu HSCW
nebo výjimeènì SSB vhodné naplánovat a domluvit
spojení do ranních hodin, v pøípadì WSJT se mùžeme
pokoušet o spojení prakticky kdykoliv.
V dobì, kdy lze využít odrazù nìkterého roje, je dobré
znát, kdy je roj využitelný pro naše úèely, kdy má maximum apod. Významným pomocníkem mùže být pro nás
napø. program MS Soft od OH5IY
(http://reimari.saunalahti.fi/~oh5iy/), pomocí kterého
mùžeme s pomìrnì dostateènou pøesností stanovit
nejoptimálnìjší dobu komunikace do urèitých smìrù a
vzdáleností, azimut a pøípadnou elevaci antény a získat
mnoho dalších užiteèných informací.

Jako spojení random oznaèujeme náhodné, pøedem
nedohodnuté MS spojení, uskuteènìné na základì
všeobecné výzvy jedné z korespondujících stanic. Pro
jednotlivé druhy provozu (HSCW, SSB, WSJT) je
doporuèena MS procedura, random volací kmitoèty (tab.
2) a provozní perioda, poèíMeteorický roj
Aktivita
Maximum Hodinová èetnost Rychlost taná vždy od zaèátku celé
(km/sec) hodiny. To je èasový úsek,
ve které jedna z koresponQuadrantidy
Jan 1 - 5
Jan 3
120
42
dujících stanic vysílá a
April Lyridy
Apr 16 - 25
Apr 22
15(90)
48
druhá pøijímá. V dalším
Eta Aquaridy
Apr 19 - May 28
May 5
60
66
MS sked - spojení dohodnuté s protistanicí
èasovém úseku je tomu
Arietidy
May 29 - June19
June 7
60
37
pøedem
naopak. To samozøejmì nez-Perseidy
May 20 - July 7
June 9
40
30
znamená, že každé spojení Sked si domlouváme prakticky vždy pøi provozu pøes
d-Aquaridy
July 12 - Aug 19
July 28
20
41
sporadické meteority, v dobì mimo maxima rojù, nebo
musí zaèít v celou hodinu.
Perseidy
July 17 - Aug 24
Aug 12
>100(400)
60
Aby pøi random spojení pokud se chceme pokusit o spojení s konkrétní stanicí.
a-Aurigidy
Aug 25 - Sept 5
Sept 31
10
66
Zpùsobù jak to provést je nìkolik. Øada stanic
bylo možno alespoò trochu
Orionidy
Oct 2 - Nov 11
Oct 21
20
66
odhadnout, ze kterých smì- využívá VHF NET na kmitoètu 14,345 MHz, e-mailu
Leonidy
Nov 14 - 21
Nov 17
20
71
nebo
rù mùžeme v té které peri- (http://www.meteorscatter.net/eurolist.htm)
Geminidy
Dec 7 - 17
Dec 14
110
35
odì oèekávat odrazy signálù http://df6na.mayn.de/ms/. Dále je možno využít napøíUrsidy
Dec 17 - 26
Dec 22
>12(90)
34
volajících stanic, existuje klad WWW Convers Mode ch. 14345, kde lze domlouTab. 1
doporuèení, že stanice ležící východnì, resp. jižnì vysílá vat spojení online. Øada stanic je ochotna zkoušet MS
Pro radioamatérská spojení MS se Evropì obvykle první periodu a stanice ležící západnì a severnì druhou spojení, i když jim to nepøinese nové zemì nebo ètverce,
využívají pásma 50 a 144 MHz, i když se nìjaká spojení periodu. V praxi to znamená, že pokud chci vysílat výzvu ale pouze z èiré radosti z tohoto druhu spojení.
Pokud si s nìjakou stanicí domlouváme MS sked,
povedla i na 70 cm. V pásmu 144 MHz jsou pomìrnì na západ (nebo lépe pøibližnì do segmentu od JZ po
bìžná spojení do vzdáleností kolem 2000 km, SSV) od mého QTH, mìl bych vysílat vždy první perio- mìli bychom si zaznamenat znaèky obou stanic, druh
s maximem okolo 2300 km.
du a naopak, pokud hledám random spojení se stanicí provozu, datum skedu, èas zaèátku a konce skedu, kmiDélka odrazu radiových vln závisí na mnoha fak- ležící na východ, resp v segmentu SV-JJZ, budu první toèet, kdo vysílá první a s jakou periodou, pøi spojení
torech, jako napø. na velikosti meteoritu, jeho rychlosti, periodu pøijímat. Toto rozdìlení by mìlo platit i pøi do- HSCW maximální rychlost TX a RX. Dále je vhodné si
sdìlit doplòující údaje o výkonech, anténách,
dráze vzhledem k poloze korespondujících stanic, na mlouvání spojení s konkrétními stanicemi.
pracovním kmitoètu, použitém výkonu apod. Odrazy do
Další doporuèení se snaží minimalizovat rušení na používaném software, pøípadnì o uvažovaném
délky 0,1 s se nazývají pingy, delší pak bursty CW random kmitoètu pøi silném provozu, napø. bìhem smìrování antén (back scatter), apod.
Není na závadu dohodnout se, zda se po MS spojení
(http://www.saunalahti.fi/~oh5iy/back/iaru-pi.htm). meteorických rojù: pøi volání výzvy vkládáme za CQ
Obvyklá délka burstù v pásmu 144 MHz se pohybuje další písmeno, které pøípadné protistanici specifikuje znovu setkáme a sdìlíme si, jak to „fungovalo“, kolik
v jednotkách sekund, u nìkterých rojù, jako napøíklad u kmitoèet, na kterém budu po ukonèení svého volání pøi- jsme pøijali pingù èi burstù, popøípadì se domluvíme na
Leonid 2001, nebyly výjimeèné ani minutové a delší jímat. Poøadí písmena v anglické abecedì urèuje, kolik jiném termínu, pokud spojení nebylo úspìšné.
odrazy. Podle tìchto „parametrù“ je tøeba zvážit, jaký kilohertzù nad random volacím kmitoètem pøijímám,
MS reporty
druh provozu MS je v té které chvíli nejoptimálnìjší napø. CQ A = 144,100 + 1 kHz, CQ G = 144,100 + 7 kHz
(http://www.meteorscatter.net/msound.htm). Toto jsou - písmeno G je sedmé v abecedì, po ukonèení volání Mezi zvláštnosti MS provozu patøí i pøedávaný report,
ale situace výjimeèné. Pro bìžný každodenní provoz výzvy na kmitoètu 144,100 budu tedy pøijímat na kmi- složený pøi CW i pøi SSB provozu pouze ze dvou èíslic.
musíme poèítat spíše s odrazy délky desítek až stovek toètu 144,107 MHz. Pokud na tomto kmitoètu zaslech- Jak vidíme z tabulky 3, první èíslo reportu udává délku
milisekund, i s tím, že èetnost tìchto odrazù je velmi nu stanici, která mi odpovídá, budeme pokraèovat ve odrazu, druhé jeho sílu.
malá - obvykle nìkolik odrazù za hodinu. Proto je tøeba spojení zde.
využít k pøenosu informace každý burst èí ping, protože
Provoz
Random volací kmitoèet Perioda Poznámka
nikdy nevíme, kdy a zda vùbec se podobný odraz bude
HSCW
144,100
2,5 min cqA = 144,101; cqB= 144,102;….. cqK = 144,111 MHz
v èase vymezeném pro naše spojení opakovat. Proto se
SSB
144,200
30 s
doporuèuje se krátký BK, vždy po nìkolika sekundách volání
pøi provozu CW využívá vysokých rychlostí, dnes bìžnì
WSJT
144,370
30 s
random kmitoèet není dosud oficiálnì stanoven
2000 - 4000 znakù za minutu (tento provoz se oznaèuje
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Tab. 2

Provoz
První èíslo reportu Délka burstu
Druhé èíslo reportu
2
do5 sec
6
3
5-20 sec
7
4
20-120 sec
8
5
delší než 120 sec
9
Tab. 3

MS procedura
Aby mohlo být MS spojení považováno za platné, je
tøeba dodržovat urèitá pravidla a postupy, tzv. MS proceduru, dohodnutou pro IARU Region 1. Plné znìní
tohoto doporuèení nalezneme na stránkách
http://www.scit.wlv.ac.uk/vhfc/iaru.r1.vhfm.4e/5B.html
nebo
http://www.homestead.com/wb5apd/flowchart.html.
Uvedené doporuèení platí pro domluvená spojení, ale
vidíme z nìj postup, který se používá i pøi random
provozu.

1. Domluvené spojení:

• po dobu dohodnuté periody voláme obì znaèky bez
DE, napø.: SM2CEW OK1YA SM2CEW OK1YA …

• pøíjme-li SM2CEW alespoò èást znaèky, zaène
•
•
•
•
•
•

vysílat report dle tabulky 3: OK1YA SM2CEW 26 26
26 OK1YA SM2CEW 26 26 26
pøijme-li OK1YA alespoò èást znaèky, zaène vysílat
report: SM2CEW OK1YA 26 26 26 SM2CEW
OK1YA 26 26 26 ….
pøijme-li SM2CEW obì znaèky a report, zaène
vysílat potvrzení: OK1YA SM2CEW R26 R26 R26
OK1YA SM2CEW R26 R26 R26
do doby, než OK1YA pøijme obì znaèky a report,
vysílá stále: SM2CEW OK1YA 26 26 26 SM2CEW
OK1YA 26 26 26 ….
do doby než SM2CEW pøíjme potvrzení, vysílá stále:
OK1YA SM2CEW R26 R26 R26 OK1YA SM2CEW
R26 R26 R26
OK1YA pøijal obì znaèky a potvrzený report a zaène
vysílat potvrzení: RRRRRRRYA RRRRRRRYA….
pokud SM2CEW pøíjme potvrzení, vysílá alespoò po
dobu tøí period: RRRRRRRCEW RRRRRRRCEW….

Obr. 1

Obr. 2
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Síla signálu
do S3
S4, S5
S6, S7
S8 a silnìjší

Programy WIN MSDSP
2000 a WSJT

Doby, kdy se k pøíjmu a vysílání
HSCW využívaly cívkové magnetofony a pozdìji pamì•ové
klíèe, jsou nenávratnì pryè.
Obrovskou zásluhu na renesanci provozu MS v posledních letech má Tihomir, 9A4GL, jehož program MSDSP
a WIN MSDSP 2000 je pro provoz HSCW zatím stále
nedostižný. Dalším krokem ke zvýšení efektivity provozu
MS je program WSJT autora Joe Taylora, K1JT.
S obìma programy se podrobnìji seznámíme.

Požadavky na hardware
Požadavky na HW vybavení jsou pro oba programy pøibližnì shodné. Oba jsou založeny na DSP (Digital
Sound Processing) a tak potøebujeme pomìrnì dobrý
poèítaè s operaèním systémem WIN 95, WIN 98, WIN
2000 nebo NT, s procesorem alespoò Pentium 75 MHz,
RAM 32 MB, 40 MB volného místa na disku a jeden
volný COM pro ovládání TX. Dále potøebujeme monitor
s rozlišením 600 x 800 nebo vìtším, zvukovou kartu
pracující pod Windows a rozhraní pro propojení PC
s TRX, které si musíme vyrobit.

Požadavky na TRX

Popis programu WSJT - Weak Signal
Communication - autor Joe Taylor, K1JT
WSJT je poèítaèový program, který umí využít ke komunikaci extrémnì slabých a krátkých signálù na úrovni
šumu. Program je velmi vhodný pro provoz MS,
s využitím odrazù od sporadických meteoritù. Kromì
toho je testován nìkterými stanicemi i pøi provozu EME.
Podle údajù uvedených v manuálu k tomuto programu se jedná o ètyøtónovou FSK modulaci s rychlostí
441 baudù. Proto se také èasto používá technický název
FSK441. Jednotlivým tónùm oznaèovaným jako tóny 0
až 3 jsou pøiøazeny kmitoèty 882 Hz, 1323 Hz, 1764 Hz
a 2205 Hz. Každý znak ve vysílaném textu je zakódován
jako posloupnost tøí tónù (tab. 1, http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/FSK441.TXT). Vysílací rychlost je
tudíž 441/3 = 147 znakù za sekundu, neboli 8820 znakù
za minutu.
Z tabulky 4 také vidíme, že je využito 47 z 64 trojtónových kombinací, pøièemž kombinace 000, 111, 222,
333 jsou rezervovány pro jednotónové zprávy pro MS
použití (R26, R27, RRR, 73). Je tøeba poznamenat, že
jednotónové zprávy se v Evropì, na rozdíl od Ameriky,
neujaly.
WSJT velmi efektivnì využívá nf šíøku pásma SSB
transceiverù. Pokud je vysílaè dobøe navržen a nastaven,
je vf spektrum pøi vysílání tónové sekvence velmi èisté a
mùžeme použít i PA ve tøídì C.

V podstatì vyhoví standardní SSB zaøízení pro pásmo
144 MHz s dostateènou citlivostí, stabilitou, ladícím
krokem 100 Hz nebo menším a s nf výstupem. Dále
doporuèuji anténu s horizontální polarizací a se ziskem
alespoò 10 dBd. Spojení HSCW lze v dobì okolo maxima nìkterého z rojù úspìšnì uskuteènit již s výkonem
od 5 W. S výkonem 30 W vf a sedmiprvkovým quadem
lze i z velmi špatného QTH uprostøed pražského sídlištì
pracovat provozem WSJT prakticky stále. Je jasné, že
s vìtším výkonem a lepším anténním systémem efektivita výraznì stoupá.

Rozhraní mezi PC a TRX
Pro MSDSP i WSJT potøebujeme tato propojení:
1. mezi audio výstupem TRX a vstupem zvukové karty (Line nebo mikrofon)
2. mezi audio výstupem zvukové karty
a mikrofonním vstupem TRX
3. interface mezi COM portem PC a
PTT TRX
Ukázky propojení jsou na obr. 1 a 2
nebo v èlánku [4].
Audio kabely musí být stínìné, velmi
vhodné je galvanické oddìlení poèítaèe
a TRX pomocí oddìlovacích transformátorkù s pomìrem 1:1. Rovnìž
ovládání PTT je z dùvodù pronikání vf
vhodné øešit obvodem s optoèlenem.
Pro první seznámení a pøíjem
signálù MSDSP nebo WSJT bude
staèit propojit nf výstup (napø. reproduktor) TRX s nìkterým ze vstupù
zvukové karty (line, mikrofon).

Tab. 4

Instalace WSJT
Program je volnì dostupný na stránkách
http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/, má název
wsjt100.zip a velikost 5,1 MB. Po rozbalení souboru
spustíme Setup.exe a program nainstalujeme napøíklad
do C:\Program Files. Bìhem instalace se mohou objevit
hlášení typu C:\WINDOWS\SYSTÉM\xxxx. OCX nebo
NSVCRT.DLL access violation. Zde mùžete klidnì kliknout na Ignore. Jestliže vás systém upozorní, že nìjaký
soubor ve vašem poèítaèi je novìjší verze než ten, který
se chystáte nainstalovat, ponechte stávající soubor. Po
dokonèení instalace si na plochu obrazovky zkopírujte
zástupce WSJT.EXE. Pokud již máte z døívìjška nainstalovánu starší verzi WSJT a provádíte pouze upgrade,
vymažte stávající WSJT.INI soubor a do adresáøe
zkopírujte rozbalený upgrade. Po prvním spuštìní programu se v obou pøípadech vytvoøí nový WSJT.INI. Na
obrazovce se objeví pracovní plocha programu (obr. 3),
ale té si zatím nemusíme pøíliš všímat, nebo• v této fázi

11

Provoz
musíme provést základní nastavení parametrù programu
a propojení TRX s PC.
Dále budeme pokraèovat dle následujícího struèného
popisu. Bližší údaje naleznete opìt v WSJT manuálu.

Nastavení RX úrovnì audio signálu

Pøesný kmitoèet a èas

Na vašem pøijímaèi nastavte malou úroveò nf šumu. Na
pracovní ploše programu kliknìte na tlaèítko Record,
kterým se odstartuje pøijímací perioda. Po nìkolika
sekundách záznamu audio signálu z TRX kliknìte na
STOP. Ve tøetím oknì stavového
øádku v dolní èásti pracovní plochy se
objeví údaj „RX Noise: x dB“.
Informuje nás o odchylce od optimální úrovnì digitalizovaného šumu ve
zvukové kartì.
Pokud je úroveò nf signálu
pøicházejícího do zvukové karty
dostateèná, objeví se souèasnì ve
velkém oknì grafického displeje zvlnìná zelená køivka, což je graf pøijímaného šumového výkonu (max 30
dB) v závislosti na èase. Nastavte
úroveò nf signálu buï z TRX nebo
v Setup/Adjust RX Volume a opakujte
Record/Stop, dokud se nepøiblížíte
k optimální úrovni 0 dB (± 3dB).

V prvé øadì je tøeba ovìøit pøesnost naladìní na dohodnutý kmitoèet, jinak se vystavujeme nebezpeèí, že signály nebudou dekódovány. Rovnìž je tøeba v PC nastavit
èas s pøesností alespoò na 1 s.

Obr.3

Propojení PC s TRX a nastavení parametrù
programu

• pokud máme k dispozici požadovaná rozhraní,

•
•

•
•

•
•

propojíme zvukovou kartu poèítaèe døíve popsaným
zpùsobem s TRX a volné, nejlépe sériové rozhraní
PC s PTT transceiveru
v SETUP menu zvolte Set COM Port a do okna
zapište èíslo COM portu, kterým chcete ovládat PTT.
Ovládání není aktivní v pøípadì, že zadáte nulu.
v SETUP menu oznaète DTR nebo RTS podle
signálù, kterými ovládáte spínání PTT. V pøípadì, že
si nejste jisti, oznaète oba (DTR - pin 4, RTS - pin 7,
zem - pin 5)
v SETUP menu zvolte Options a objeví se tabulka
Station Parameters (obr. 4)
oznaète EU, zadejte svoji znaèku, lokátor a èasový
offset pro správný údaj UTC na ploše programu.
Zároveò mùžete (není nutné) zmìnit obsah TX zpráv
podle doporuèení IARU pro Evropu.
povšimnìte si okénka Tone Amplitude, které slouží
k nastavení vysílací úrovnì jednotlivých tónù
nastavte pøesný èas ve vašem PC

Grafický displej
Pokud je úroveò záznamu nastavena správnì, zobrazí se
zmínìná zelená køivka souèasnì s tzv. horizontálním,
„waterfall“ spektrogramem. Na vertikální ose zobrazuje
kmitoèet a vidíme zde ètyøi krátké žluté znaèky, odpovídající kmitoètùm ètyø tónù, které WSJT používá, horizontální osa je èasová.
Spektrum pøijímaného signálu se zobrazí vždy až na
konci pøijímací periody, což je rozdíl oproti programu
MS DSP.
Menší okno na pracovní ploše programu nám
zobrazuje dvì køivky. Fialová køivka ukazuje
zprùmìrované spektrum pøijímaného šumu; pokud není
pøijímán žádný jiný signál, znázoròuje propustnou
charakteristiku pøijímací cesty vašeho RX (mf, nf, interface, zvuková karta). Okno má ve spodní horizontální
èásti kmitoètovou stupnici 0-3,5 kHz, ve vrchní èásti jsou
opìt ètyøi znaèky, odpovídající ètyøem kmitoètùm kódù
FSK 441. Vertikální stupnice je v dB. V ideálním pøípadì
by mìla být propustná charakteristika rovná v pásmu od
600 Hz do 2500 Hz. Software však umí nerovnomìrnosti v propustnosti do urèité míry kompenzovat.
Druhá, èervená køivka v tomto oknì reprezentuje
spektrum nejsilnìjšího pingu, který dekódovací algoritmus rozpoznal. Jestliže žádný ping program nerozpoznal, tato køivka se nezobrazí.

Nastavení TX úrovnì audio signálu
Na pracovní ploše programu kliknìte na jedno z tlaèítek
TUNE. Pokud se TRX nezaklíèuje, pøekontrolujte èíslo
portu, popøípadì správnost zapojení rozhraní pro PTT.
Každé tlaèítko TUNE odpovídá jednomu ze ètyø
vysílaných tónù FSK 441, které jsou generovány
zvukovou kartou. Postupnì kliknìte postupnì na všechna ètyøi tlaèítka TUNE A, B, C, D a ovìøte, zda je výstupní výkon ve všech pøípadech pøibližnì stejný. Je-li diference vìtší než 20 %, snižuje se èitelnost zpráv a je tøeba
provést nastavení výstupního výkonu na stejnou úroveò
(Setup/Options/Tone Amplitude). Maximální úroveò je
1,000, polovina výkonu 0,707 atd.
Obr.4
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Dekódování textu
Dekódovaný text z pøijímaných signálù se zobrazí
v bílém dekódovacím oknì (viz Obr. 3). První èíslo
v každém øádku udává èas zaèátku záznamu (hh,mm.ss)
a je oznaèeno jako „file ID“. Druhé èíslo „T“ udává
èasovou „vzdálenost“ detekovaného pingu od zaèátku
tohoto záznamu. Tøetí a ètvrté èíslo udává délku pingu
v milisekundách (Width) a jeho špièkovou úroveò v dB
nad šumem. Èíslo v pátém sloupci zobrazuje report
„RPT“ pro tento ping. Velmi dùležitý údaj - „DF“
najdeme v šestém sloupci. Toto èíslo udává odladìní
našeho RX od vysílacího kmitoètu protistanice. WSJT
umí bezchybnì dekódovat signály odladìné asi o ± 200
Hz, ale v provozu je vhodné redukovat DF na ménì než
± 50 Hz. Je-li údaj DF napøíklad +150, je tøeba doladit
pøijímaè o 150 Hz k vyšším kmitoètùm a naopak. To lze
provést bìhem spojení s protistanicí dvìma zpùsoby:
• pomocí RIT pøijímaèe
• pomocí tlaèítek ± DF.
Bìhem spojení nikdy nedolaïujte kmitoèet hlavním
ladìním TRX !!!
V posledním sloupci pak najdeme dekódovaný text.
Jednotónové zprávy jsou zobrazeny první. Pokud
klikneme myší na spektrogram, objeví se vlevo nové
okno se zobrazením vteøinového záznamu a v dekódovacím oknì se objeví dekódovaný text.
V nìkterých pøípadech mùžeme rovnìž zmìnit
defaultní nastavení hodnoty W, což je minimální délka
pingu pro dekódování (40 ms), dále S, což je minimální
úroveò pingu pro dekódování (2 dB), nebo TOL, což je
zúžení toleranèního pásma odladìní (± 200 Hz). Po nastavení nových parametrù klikneme na tlaèítko „Decode
Again“, èímž se spustí nové dekódování. Tyto hodnoty
mùžeme vrátit do pùvodního nastavení tlaèítkem „Reset
Defaults“.

Provoz
Pokud máte nastaveny všechny potøebné parametry,
mùžete naladit TRX na kmitoèet napø. 144,370 kHz a kliknout na tlaèítko Monitor. Tím aktivujete trvalé monitorování tohoto kmitoètu bez ohledu na periodu.
Kontrolujte prùbìžnì dekódovací okno a poslouchejte,
zda (v lepším pøípadì) neuslyšíte nìjaký odraz. Pokud se
v oknì objeví dekódovaný text, zkontrolujte hodnotu DF
a TRX normálnì dolaïte. Volá-li stanice výzvu, zapište
do odpovídajícího okna na ploše programu její znaèku,
lokátor a report a kliknìte na tlaèítko „Generate Std
Text“, èímž se údaje zapíší. Jestliže neznáte lokátor protistanice, kliknìte na „Lookup“ a pokud jste si pøedem
stáhli databázi evropských stanic pro WSJT
(http://www.rue.net/vhfdx/Services/services.htm) a
stanice je v záznamu, objeví se v políèku „Grid“ její lokátor. Kromì toho se ještì ukáže vzdálenost v km a mílích,
elevace a tøi hodnoty azimutu, z nichž èervenì oznaèený
je nejvhodnìjší pro danou chvíli a spojení pøes sporadické meteority. Podle èasového údaje uvedeného ve
sloupci „file ID“ zjistìte periodu, ve které musíte vysílat.
Jestliže protistanice vysílala v druhé periodì, oznaète na
ploše TX first a oznaète také jeden ze šesti textù, které
chcete vysílat. V tomto pøípadì zøejmì pùjde o Text è. 2.
Dále zastavte monitorování a oznaète tlaèítko „Auto
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Provoz
Period is ON“. Program již dál sám zaøídí potøebné. Ve
vámi zvolené periodì bude vysílat zvolený text a dekódovat pøijaté odrazy. Další postup je otázkou MS procedury, popisované na jiném místì tohoto èlánku.
V pøípadì domluveného spojení je postup obdobný.
Pokud chcete nìkteré odrazy uchovat, mùžete uložit
poslední pøijatou periodu pomocí tlaèítka Save Last,
nebo všechno od okamžiku zaškrtnutí Save All. Uložené
.wav soubory se dají zpìtnì do programu nahrát a dekódovat. Pozor na velikost Hard Disku!

Popis programu WIN MSDSP 2000 - autor
Tihomir Heidelberg, 9A4GL
Tento velmi rozšíøený a úspìšný sharewarový MS DSP
program pro HSCW provoz v sobì sdružuje nìkolik
funkcí:
• digitální magnetofon s možností souèasného záznamu a pøehrávání pøijatých signálù v reálném èase,
• zpomalení záznamu až 200x,
• nastavení výšky tónu v režimu pøehrávání,
• ukládání pøijatých signálù do 10 pamìtí a na disk,
• dekódování pøijatého CW textu,
• grafické znázornìní pøijatého signálu, zoom,
možnosti rùzných úprav,
• vzorkovací kmitoèet od 8 000 Hz do 44 100 Hz,
• možnost souèasného pøehrávání záznamu a vysílání
jednoho ze šesti textù,
• nastavitelná rychlost vysílání do 20 000 lpm,
• automatické pøepínání z pøíjmu na vysílání dle nastavené periody,
• ovládání PTT.

Instalace WIN MSDSP 2000
Sharewarová verze programu je dostupná napøíklad na
stránkách http://www.qsl.net/w8wn/hscw/msdsp.html.
Program jednoduše nainstalujeme spuštìním souboru
setup.exe.
Po dokonèení instalace a prvním spuštìní programu
se na obrazovce objeví zpráva, že se není k dispozici
MSDSP.INI soubor. To je normální, pøi prvním spuštìní
programu je použito defaultní nastavení. Potvrdíte tuto
zprávu a objeví se Option dialog (obr. 5). Stejnì jako
u WSJT oznaèíte EU. Pokud jste si již program zaregistrovali (15 U$), zadejte registraèní klíè, odpovídající Vaší
znaèce. Pokud nemáte program registrovaný, mùžete
zadat znaèky do dialogového okna na ploše programu.
Program lze v tomto pøípadì používat bez omezení
pouze 15 minut. Potom musíte program znovu spustit a
mùžete pracovat dalších 15 minut. Pro seznámení
s tímto vynikajícím programem to však zpoèátku staèí.
Dále zadejte odpovídající COM port pro ovládání PTT a
periodu, pro HSCW obvykle 150 s. Pokud se pøi uvádìní
do provozu objeví nìjaké problémy, napøíklad s DLL

knihovnami, zvukovou kartou apod., je jejich øešení
pomìrnì jednoduché a je detailnì popsáno v manuálu
programu.

Propojení PC s TRX a nastavení parametrù
programu

• pokud máme k dispozici požadovaná rozhraní,
propojíme døíve popsaným zpùsobem zvukovou
kartu vašeho PC s TRX a rozhraní, zvolené v Option
dialogu, s PTT transceiveru
• nastavte pøesný èas ve vašem PC
• na pracovní ploše programu zvolte File/Mixer (obr.
6) a nastavte prozatím Default
• zkontrolujte, zdali v Mixeru nastavené údaje odpovídají skuteènosti (napø. je-li použit odpovídající vstup
zvukové karty, odpovídající výstup do TRX apod.).
Toto nastavování mùže zabrat nìjaký èas, ale pro
plnou funkènost programu je nezbytné.

Obr. 6

Nastavení RX úrovnì audio signálu
Na vašem pøijímaèi nastavte nízkou úroveò nf šumu. Na
pracovní ploše programu (obr. 7) kliknìte na tlaèítko
Record, kterým se odstartuje pøijímací perioda. Pokud je
úroveò nf signálu pøicházejícího do zvukové karty
dostateèná, objeví se souèasnì ve velkém oknì grafického displeje zvlnìná zelená køivka, což je graf pøijímaného šumu v závislosti na èase. Úroveò nf signálu
nastavte pøibližnì na pìtinu výšky okna, a to buïto
z TRX, nebo v Tools/Recording Mixer.

duplexních zvukových karet), aniž by pøehrávaný záznam
pronikal do modulace TRX a naopak, a dále že vysílané
nf signály nepronikají do pøehrávaného záznamu. Je
vhodné vyzkoušet nastavení Mute on Exit, popøípadì
zámìnu nf kanálù.

Provoz
Pokud máte nastaveny všechny potøebné parametry,
mùžete v dobì maxima nìkterého meteorického roje naladit TRX na CW random kmitoèet 144,100 kHz, popøípadì si kdykoliv domluvit spojení s konkrétní stanicí.
Po kliknutí na tlaèítko Record je odstartován záznam.
Pokud že slyšíme nìjaký odraz, zmáèkneme mezerník
klávesnice, èímž v grafickém oknì oznaèíme místo
s informací. Zmáèknutím klávesy Enter odešleme
oznaèenou èást záznamu do prvního volného bufferu,
z kterého ji mùžeme okamžitì - tlaèítkem Play - zpomalenì pøehrát, zatímco do hlavního bufferu se stále
mohou zaznamenávat další informace. Pokud se nám
podaøí zpomalený CW burst pøeèíst, zapíšeme znaèku
volající stanice do dialogového okna, zapíšeme report a
klikneme na tlaèítko „Generate TX text“. Dále nastavíme
tlaèítko autoperiody na „ON“. Další provoz je opìt otázkou MS procedury.
Program WIN MSDSP 2000 má øadu možností a
funkcí, jejichž popis by znaènì pøesáhl rozsah tohoto
èlánku. Pøípadným zájemcùm doporuèuji prostudovat
manuál tohoto programu i poznatky širokého okruhu
uživatelù, které jsou zveøejnìny v uvedených odkazech.

Závìr
Oba programy jsou významným pøíspìvkem k oživení
provozu MS. Oproti WSJT vyžaduje WIN MSDSP 2000
mnohem aktivnìjší pøístup k MS spojení, znalost CW a
zkušenost se signály na úrovni šumu. WSJT oproti tomu
umožòuje uskuteènit MS spojení prakticky kdykoliv,
s menšími výkony a bez znalosti CW.
Jedno však mají všechny MS programy spoleèné.
Pokud budete trpìliví, budou vám
odmìnou nádherné okamžiky pøi MS
spojeních.
Je jasné, že noví zájemci o MS
provoz mohou narazit na øadu problémù a otázek, které nejsou v tomto
èlánku øešeny. Pøípadné dotazy pište
na e-mailovou adresu burian@czn.cz.
Rád se pokusím všem odpovìdìt.
Dìkuji Honzovi, OK1MAC za podnìtné pøipomínky k tomuto èlánku.
Pøemysl Burian, OK1YA, burian@key.cz

Obr. 7

Nastavení TX parametrù audio signálu

Obr. 5
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Na pracovní ploše programu nastavte TX Speed - domluvenou rychlost vysílání, napø. 2000 lpm, a TX Tone
- výšku tónu, obvykle 1500-2000 Hz. Potom kliknìte na
jedno z tlaèítek Send, kterým se odstartuje vysílací perioda. TRX by se mìl zaklíèovat a na výstupu z TRX by se
mìl objevit USB signál. Výstupní úroveò nf signálu z PC
(jedné stopy) do mikrofonního vstupu TRX nastavíme
v Tools/Playback Mixer
Souèasnì s vysíláním musíme ovìøit, že je možné
pøehrávání záznamu z druhé stopy (pouze u full

Literatura:
[1] Odkazy na www stránky jsou uvedeny v textu
[2] Joe Taylor, K1JT, Manuál WSJT
[3] Tihomir Heidelberg, 9A4GL, Manuál WIN MSDSP
2000
[4] Roman Kudláè, OM3EI, WSJT - nova digitálna prevádzka pre VKV DX-manov, RŽ 4/01
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Technika
Na KV snadno a rychle
vyzkoušená konstrukce jednoduchého
CW QRP transceiveru pro 3,5, 7 a 10
MHz (1)

Když jsem byl pøed èasem osloven jedním ze spolupracovníkù redakce Radioamatéra, zda bych nepopsal
nìjaký jednoduchý TRX pro zaèínající radioamatéry, øekl
jsem si - proè ne. Na trhu je dnes možné sice koupit libovolné zaøízení, ale ceny nejsou pro každého pøístupné a
pro mnohé je tak tovární zaøízení nedostupné. A když mi
obèas nìkdo zavolá, zda bych nìco nepostavil, musím
zájemce bohužel zklamat - nemám tolik volného èasu.
A tak popisuji jednoduchý transceiver pro telegrafní
provoz v pásmech 3,5 - 7 - 10,1 MHz, kde už dnes
mohou pracovat i zaèínající amatéøi, kteøí se nespokojí
s plkáním na pøevadìèi.

Koncepce zaøízení

ven, abychom sondu mohli pøipájet na plošný spoj
v místì mìøení. Sonda je propojena s mìøidlem stínìným
kablíkem; pøi nastavování vf obvodù je vhodnìjší analogový multimetr, kde je zmìna výchylky okamžitì patrná.
S digitálním multimetrem to jde také, ale musíme poèítat
se zpoždìním, než multimetr zpracuje mìøený údaj.
Pokraèujeme výrobou plošných spojù. Postup byl
popsán už mnohokrát, já s oblibou používám následující:
Desku cuprextitu odmastím acetonem a nastøíkám spojitou vrstvou nitrokombinaèní barvy ve spreji. Pozor akrylátová barva se odlupuje pøi rytí a barvy RAL se po
odleptání spoje z cuprextitu obtížnì odstraòují; nitrokombinaèní barva je pro tento úèel nejlepší. Do zaschlého
nátìru rýsovací jehlou - staèí kus sváøecího drátu
nabroušeného do špièky - vyryji obrazec plošného spoje.
Destièky plošných spojù jsou otištìny v mìøítku 1:1,
takže je možno je pøímo pøekopírovat na kuprextit a postupovat podle výše uvedených krokù. Desku pak vyleptám v roztoku, který se skládá z vody, 32% kyseliny solné
a 30% peroxidu vodíku v pomìru 1:1:1. Pozor, kyselina

V zapojení byla zvolena koncepce pøímosmìšujícího pøijímaèe, který lze velmi
snadno rozšíøit na telegrafní transceiver.
Blokové schéma je na obr. 1.
Tato koncepce využívá pomìrnì
jednoduché zapojení obvodù VFO, pracujících jak pro vysílání, tak i pro pøíjem.
Transceiver má samostatný VFO ladìný
varikapem pro každé pásmo, což pøi
jednoduchosti obvodù VFO nepøináší
žádné problémy s poètem souèástek
apod. Odpadá tak pøepínání ve vf cestì a
pøi použití varikapù se pøepínání pásem a
ladìní stává záležitostí zcela „stejnosmìrnou“, navíc každé pásmo mùžeme
roztáhnout po celé délce stupnice.
Popsaným zpùsobem se podaøilo zhotovit stabilní oscilátory až do 16 MHz, pro
vyšší pásma už je tøeba jiné øešení, napø.
Obr. 1- blokové schéma TXu
smìšovací oscilátory.
Pøímosmìšující pøijímaè má svoje výhody i nedo- i leptací roztok jsou silnou žíravinou, pøi práci dodržujte
statky. Pøednostmi jsou velká citlivost a jednoduchá kon- velkou opatrnost. Po odleptání je tøeba peèlivì zkonstrukce, mezi nevýhody patøí složitìjší ladìní na proti- trolovat, zda jednotlivé ostrùvky nìkde nemají zkrat,
stanici, což vadí hlavnì pøi závodech, a pronikání silných barvu z desky omýt acetonem nebo øedidlem, desky
rozhlasových stanic ve veèerních hodinách; to lze ale bez opláchnout vodou, osušit, vyvrtat, oèistit tvrdou gumou
problémù potlaèit nebo zcela odstranit, jak uvidíme dále. nebo velice jemným modeláøským smirkem a natøít rozPøi stavbì se obejdeme bez drahých mìøících pøístrojù - tokem kalafuny v lihu. Pøed osazováním se vyplatí ještì
vìtšinou postaèí multimetr, napájecí zdroj (pokud možno jednou zkontrolovat pøípadné nevyleptané mùstky mezi
stabilizovaný) a nìjaký kontrolní pøijímaè s možností jednotlivými políèky.
Zvláštní pozornost vìnujte cívkám v oscilátorech. Ty
kalibrace, tøeba i R4. Kdo má k dispozici osciloskop,
jsou navinuty na kostøièkách z mf cívek Tesla s oznaèítaè a vf generátor, má výhodu.
Popisovaný transceiver není nic nového, sám jsem jej èením QK.... a mezi amatéry jsou oblíbené. Vìtšinou je
stavìl už nìkolikrát i pro jiná kv pásma - od 1,8 do 28 ale musíme vypájet z nìjakého vyøazeného dílu, kde
MHz, a vždy bez vìtších potíží. Protože pøedpokládám, že bývají zality lakem a voskem a jejich rozebrání bez
se do stavby pustí zaèáteèníci, kteøí toho moc ještì poškození bývá problematické. I na to ale existuje ponepostavili, vynechám množství teoretických úvah a stup: cívky vypájím a na nìkolik dní namoèím do
pokusím se popis stavby podat tak, aby byl pokud možno sklenièky s acetonem. Bìhem této doby se lak rozpustí a
pochopitelný všem. Pøi práci doporuèuji peèlivost a vosk zmìkne. Nožem opatrnì odstraním kryty a kostøièky
dodržování popsaného postupu, zejména pøi uvádìní do povaøím i s odstranìnými kryty ve vøelé vodì. Vosk se
chodu. I když je v TRXu jen minimum nastavovacích varem uvolní a vyplave, kostøièky osušíme a odstraníme
pùvodní vinutí, dokonce i jádra lze vyjmout bez
prvkù, nic nezaène chodit samo od sebe!
jakéhokoliv násilí. Potom kostøièky krátce povaøíme
Popis konstrukce, stavba a uvádìní do chodu
v èisté vodì, abychom odstranili i zbytky vosku, které
Nejdøíve si zhotovíme vf sondu k indikaci vf napìtí - obr. zùstaly pod pùvodním vinutím. Výsledkem jsou èisté a
2. Celá sonda je vestavìna do pouzdra od vypsaného nepoškozené kostøièky pøipravené k navinutí cívek.
fixu, hrot tvoøí mìdìný drát 1 mm, který vyènívá asi 2 cm
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Obr. 2 - VF sonda

Vlastní stavbu zaèneme osazením a oživením desky
oscilátorù (obr. 3 a 4). Odpory jsou v bìžném malém
provedení 0,125 W; osadíme všechny kromì R2, R8 a
R14. Kondenzátory C2, C3, C5, C6, C15, C17, C18, C27,
C29 a C30 jsou stabilní typy - svitkové TGL5155/63V
nebo slídové WK 714-... Ostatní kondenzátory jsou
keramické, ale vyhneme se typu z hmoty oznaèené N!
Kondenzátory C14 a C26 jsou trimry WN70425 0-50 pF.
Cívky L mají mít co nejmenší vlastní kapacitu, je proto
tøeba je vinout „divokým“ vinutím, ne závit vedle závitu.
Všechny cívky v oscilátorech jsou vinuty smaltovaným
drátem 0,15 mm, L1, L2 a L3 pro pásmo 10 MHz mají po
25 závitech, L4, L5 a L6 pro pásmo 7 MHz mají po 35
závitech, cívka L7 má 65 závitù a
cívky L8 a L9 mají 55 závitù - ty jsou
pro pásmo 3,5 MHz. Cívky je nutno
fixovat, zcela nejlepší je pro tento úèel
vteøinové lepidlo, kterým cívky
napustíme; lepidlo po nìkolika dnech
ztuhne na tvrdou hmotu podobnou
keramice. Takto provedené cívky jsou
velmi stabilní.
Oscilátory zaèneme oživovat postupnì, a to od pásma 3,5 MHz.
Místo odporu R2 pøipájíme ze strany
plošných spojù trimr 10k a vytoèíme
jej na maximální hodnotu. Vf sondu
pøipojíme ke kolektoru T2 a pøívod
ladicího napìtí k varikapùm uzemníme. Pøipojíme napájecí napìtí 8 V,
mìøidlo za vf sondou ukáže výchylku.
Pomocí trimru na pozici R2 najdeme
bod, kdy je výchylka nejvìtší - tím
jsme nastavili pracovní bod T1 do
tøídy A, jak má být. Pokud máme osciloskop, zjistíme, že
signál má sinusový prùbìh. Trimr vypájíme, zmìøíme a
nahradíme pevným odporem s nejbližší vyšší ohmickou
hodnotou. Tím máme zaruèeno, že oscilátor bude
spolehlivì kmitat pøi zapnutí. Vf sondu pøipojíme na výstup pásmové propusti mezi C11 a C12 a oscilátor opìt
zapneme. Kontrolní pøijímaè naladíme do støedu
požadovaného pásma, místo antény použijeme kus drátu,
který pøiblížíme k nastavovanému oscilátoru, a do cívky
L1 pomalu zašroubováváme jádro. Naladìní cívky na
potøebný kmitoèet zjistíme silným záznìjem na pøijímaèi.
Pomocí jader v cívkách L2 a L3 naladíme na mìøícím
pøístroji za vf sondou maximální výchylku - tím jsme naladili pásmovou propust na støed pásma.
Rozladìním cívky L1 na obì strany se ujistíme, že je
pásmová propust naladìna do požadovaného pásma.
Pokud bychom nalezli maximální výchylku mimo
požadovaný rozsah, zvìtšíme - nad rozsahem - nebo
snížíme - pod rozsahem - kapacity C9 a C11, C12.
Zvìtšováním kapacity se požadovaný kmitoèet snižuje a
naopak.
Zcela totožným postupem oživíme zbylé dva oscilátory a celou desku oscilátorù zastíníme krabièkou z cuprextitu nebo alespoò z pocínovaného plechu. Dbáme na to,
aby celá krabièka byla bez mezer a aby skrze ni nemohl
proudit vzduch - zmìny teploty mají velký vliv na stabi-
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Obr. 3 Oscilátory

litu oscilátoru. Celý blok oscilátorù máme teï pøedladìn
a necháme ho nìkolik dní odležet, aby lepidlo, kterým
jsou cívky fixovány, øádnì zatvrdlo.

Ve stavbì pokraèujeme osazením
desky pøijímaèe a
pomocných
obvodù. Zaèneme
VOXem - osadíme
relé R1 a R2 a pøíslušné souèástky
okolo T8 a T9.
Tranzistory nejsou
kritické,
vyhoví
jakékoliv køemíkové
tranzistory PNP, i
ze
šuplíkových
zásob. Odpor R36
nahradíme trimrem
1M a na katodu D4
pøipojíme kousek
drátu. Pøipojíme
napájecí
napìtí
12 V a drátem se
dotkneme zemního
pólu desky - relé
musí okamžitì sepnout. Trimrem nastavíme dobu odpadu relé asi 0,5 sec,
hodnotu
trimru
zmìøíme a nahradíme pevným odporem. Osadíme
monitor znaèek obvod tranzistorù
T10 a T11 - a
propojíme katody
diod D4 a D5. Na pøíslušný kontakt RE2 pøipojíme
sluchátka a opìt se drátem dotkneme zemì - relé sepnou a ze sluchátek uslyšíme tón, který by mìl být asi
800 Hz. Jeho výšku nastavíme zmìnou odporù R38 a

R39 a jeho hlasitost velikostí kondenzátoru C73. Tón
nesmí být pøíliš vysoký ani hlasitý, jednoduše musí být
pøíjemný. Nepodceòovat - právì nepøíjemný tón zvyšuje
mimo jiné také únavu pøi vysílání.
Dále osadíme nf zesilovaè s LM 386. Zapojení je klasické, mnohokrát vyzkoušené a není tøeba nic oživovat.
Je však nutné použít na výstupu nízkoohmová sluchátka
s impedancí 32 až 100 Ω, sluchátka s velkou impedancí
zesilovaè nevybudí a ošidíme se tak zbyteènì o získaný
výkon. Dále osadíme stabilizátory ST1 a ST2, na jejich
výstupu zkontrolujeme napìtí, které má být 8 V. Drobná
odchylka není na závadu a je zpùsobena vlastnostmi
stabilizátoru.
Osadíme obvod nf filtru s MA1458 - zapojení tohoto
filtru je také odzkoušené a chodí napoprvé. Filtr nemá
ostrou propustnou køivku a proto „nezvoní“ jako jiné
aktivní filtry, kterých jsem odzkoušel pár kusù; pro dané
zapojení v pøímosmìšujícím pøijímaèi se jeví jako ideální.
Komu by se zdál pøíliš vysoko naladìný, mùže zvýšit
kapacitu C63 podle svého ucha. Navíc filtr vykazuje dost
velké zesílení a protože se u pøímosmìšujících pøijímaèù
dosahuje zesílení jen v nf èásti, není to zanedbatelné.
Potenciometr P4 prozatím nahradíme trimrem 47k pøipájeným ze strany spojù a dotkneme se prstem vývodu C59
- opìt uslyšíme silný, tentokrát oøezaný brum, to je známka toho, že filtr funguje a že nemáme v zapojení chybu.
Nakonec osadíme vlastní smìšovaè s KF910.
Nejdøíve zapájíme všechny pasivní souèástky, vlastní
tranzistor osazujeme až nakonec. POZOR! Tranzistor
nepájíme pistolovou pájkou, ale pouze odporovou
mikropájkou! Ne že by snad hrozil prùraz, proti tomu je
tranzistor uvnitø ošetøen ochrannými diodami, ale
musíme si uvìdomit, že hrotem pájky protéká témìø 150
A. Tranzistor tak vystavíme velice silnému magnetickému poli a dùsledkem je zhoršení vlastností
polovodièového prvku, snížení úèinnosti a zvìtšení
šumu polovodièe. I pozdìji je dobré se v okolí tìchto
tranzistorù vyvarovat pájení pistolovou pájkou!

Obr. 3 - Oscilátory - deska pološných spojù
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Po zapájení smìšovaèe pøipojíme napájecí napìtí a ze
sluchátek opìt uslyšíme slabý šum. Pokud pøiblížíme
prst asi 3 až 5 cm k tranzistoru KF510, šum vzroste.
Znamená to, že i smìšovaè správnì funguje a v tomto
zapojení má 10 až 15 dB smìšovacího zisku. Na pozici
smìšovaèe vyhoví i jiný dvoubázový MOSFET - KF507,
BF982 apod.
Pokud jsme se úspìšnì prokousali až sem, zbývá
nám ještì zhotovit pro pøijímaè vstupní obvody. Tady je
na místì trocha teorie: protože u pøímosmìšujícího pøijímaèe dochází ke smìšování a tím i k získávání
užiteèného produktu prakticky hned na vstupu pøijímaèe, musí mít pásmová propust velkou jakost Q a musí
být co nejužší, pokud možno jenom tolik, aby do
smìšovaèe propustila bez zbyteèného útlumu pouze
užiteèné signály. Proto jsou vstupní cívky navinuty na
toroidních jádrech, kde lze bez vìtších obtíží dosáhnout
velkého Q.
U pøímosmìšujících pøijímaèù však vìtšinou dochází
ve veèerních hodinách k pronikání silných rozhlasových
stanic. To je zpùsobeno tím, že vazba s anténou je pøíliš
tìsná. Na pomoc nám proto pøichází sice dost primitivní,
zato však velice úèinný útlumový èlánek - obyèejný
potenciometr; ve schématu je oznaèen P3 a je zaøazen
na vstupu pøijímaèe. Použijeme-li jako vazební cívku pro
jednotlivé obvody vodiè protažený skrze vstupní toroidy
jednotlivých propustí, bude vazba tím volnìjší, èím bude
mít ladìná cívka více závitù. Poèet závitù však nelze
zvyšovat do nekoneèna, je proto nejschùdnìjším
øešením použít toroidy z materiálu s co nejnižší permeabilitou. Stále ještì dostupné toroidy z Prametu Šumperk
mají tyto vlastnosti: materiál N1 - žlutá - perm. 120,
vhodný pro 1,8 MHz. N05 - modrá - perm. 50 - pro 1,8
a 3,5 MHz. N02 - hrášková zeleò - perm. 20 - pro 7 až
21 MHz. N01 - èervené - perm. 8 pro 21 až 30 MHz.
Z toho jsem tedy vycházel pøi navíjení cívek.
Mùžeme se tedy pustit do dokonèení pøijímací èásti
transceiveru. Na plošný spoj osadíme C40, C43, C45,
C48, C51 a C52, což jsou opìt trimry WN70425 0-50
pF. Potom zapájíme zbylé kodenzátory a nakonec
navineme a osadíme cívky. Cívky L10 a L11 jsou na
toroidu N05 o prùmìru 10 mm a mají shodnì 29 závitù
smaltovaným drátem 0,3 mm. Cívky L12 a L13 pro
pásmo 7 MHz jsou na toroidech N02 o prùmìru 6 mm a
mají po 30 závitech smaltovaného drátu 0,2 mm,
koneènì cívky pro 10,1 MHz mají po 25 závitech drátu
0,2 mm také na toroidech N02 o prùmìru 6 mm. Cívky
zapájíme do plošného spoje a jádra pøilepíme k desce
rozehøátým parafinem ze svíèky. Zde nepoužíváme vteøinové lepidlo, protože v pøípadì nutnosti bychom už
cívku nerozbrali bez poškození toroidu - vyzkoušeno.
Kdo má k dispozici generátor, pøedladí s jeho pomocí
propusti do pásma obdobnì, jako u pásmových propustí
za oscilátory.
Dále si zhotovíme skøíòku. Protože každý má jiné
možnosti, zámìrnì popíši mechanickou konstrukci jen
orientaènì. Já jsem použil skøíòku z Al plechu tlouš•ky 2
mm, která se mi jeví pro tento úèel ideální. Skøíòka je
naohýbána do tvaru U tak, že tvoøí dno a pøední a zadní
panel. Na pøedním panelu jsou všechny ovládací prvky,
vlevo pod sebou potenciometry VF a NF zesílení a pod
nimi pøepínaè S1 - otoèný typ WK 53310 - 3 segmenty
a 8 poloh, využity jsou jen tøi polohy. Ve støední èásti
skøíòky je potenciometr RITu a ladìní. K potenciometru
ladìní je vhodné pøidat jednoduchý pøevod - nejlépe
silonový nebo pexitový kotouèek o prùmìru 6-8 cm
s drážkou po obvodu. Kotouèek je nalepen na høídeli
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ladicího potenciometru a je na nìm pøímo nakreslena
stupnice. Náhon na kotouèek je silonovým vlascem
nataženým tažnou pružinou pøes høídelku s ložiskem ze
starého potenciometru robustního typu, nejlépe bakelitového drátového potenciometru typ WN 691 70,
u kterého odstraníme bìžec a odporovou dráhu.
Luxusnìjší je použít desetiotáèkový ARIPOT, ale pak je
vhodnìjší doplnit TRX o jednoduchou digitální stupnici,
kterou mìøíme pøímo kmitoèet VFO. Ve stavu krajní
nouze lze použít i obyèejný potenciometr s dostateènì
velkým knoflíkem, pod kterým je pøímo na panelu
nakreslena stupnice, ale to je øešení velice primitivní a
netechnické. Na zadním panelu jsou umístìny konektory pro anténu, napájení, sluchátka a klíè. Rozmìry naohýbané skøíòky jsou 90 mm výška, 220 mm šíøka, 220
mm hloubka. Protože je PA vysílaèe napájen napìtím 20
až 25 V, je na zadním panelu pøišroubován kvùli
chlazení i stabilizátor 7812, který stabilizuje napìtí 12 V
pro transceiver - kromì PA. Uprostøed skøíòky je na dno
pøišroubována krabièka s oscilátory, po jejích stranách

jsou dvì pøepážky z Al plechu. Na levou pøepážku je
pomocí distanèních sloupkù pøišroubována deska pøijímaèe, na pravou pøepážku pøijde obdobným zpùsobem
pøipevnit deska vysílaèe. Pøíklad uspoøádání popisované
konstrukce je vidìt na fotografiích na 2. str. obálky.
Nyní uvedeme do chodu pøijímací èást. Do skøíòky
namontujeme blok oscilátoru a pøijímaèe a vše propojíme podle schématu. Pøipojíme napájecí napìtí a naladíme nejprve oscilátory - ty jsme pøedtím propojili
s pøepínaèem S1, jejich vf výstupy jsou propojeny
tenkým koax. kablíkem, ale do 10 MHz mùžeme klidnì
použít obyèejný stínìný nf kablík nebo stínìný vodiè
typu MK 1x0,35. Ti nároènìjší mohou použít i stínìný vf
kabel 75 W VB PAE 7,5-2,5 s teflonovou izolací. Vstupní
obvody pøijímaèe jsou se vstupem pøijímaèe propojeny
obyèejným vodièem v PVC izolaci, což ovšem vyžaduje,
aby deska pøijímaèe byla namontována v bezprostøední
blízkosti pøepínaèe a tyto spoje byly co nejkratší!

Použité souèástky

C47
68
C76
1M
C48
trimr 0-50
C77
3k3
C49
39
C78
10k
C50
10
C79
10k
C51
trimr 0-50
C80
10
C52
39
C81
10M
C53
trimr 0-50
C82
22k
C54
12
C83
22k
C55
12
C84
10k
C56
10k
C85
2k2
C57
10M
C86
4,7M
C58
10k
C87
10k
C59
10M
C88
22k
C60
10k
C89
22k
C61
100M
C90
100M
C62
100M
C91
10k
C63
1k
C92
47M
C64
10M
C93
22k
C65
1M
C94
2k2
C66
1M
C95
10k
C67
10M
C96
22k
C68
10M
C97
470M
C69
47M
C98
22k
C70
10M
C99 a C100 - dvojitý ladicí konC71
470M
denzátor 2x285 pF, plastový, obì
C72
100M
sekce paralelnì
C73
2k2 - nastavit
C101
22k
C74
4G7
C102
22k
C75
22k
Kondenzátory øádu uF jsou elektrolytické.

odpory 0,125 Ω:
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30

M1
4k7 - nastavit
6k8
1k2
M1
1k5
M1
4k7 - nastavit
6k8
1k2
M1
1k5
M1
4k7 - nastavit
6k8
1k2
M1
1k5
1k
1k2
M1
10k
220
1K
220
47k
M27
33k
470
33k

R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59

33k
390
100
1k
15k
M27 - nastavit
10k
M15
M15
10k
1k5
47
220
2k7
270
470
12
trimr 10k
390
33
10
10
22k
1k
3x150 paralelnì
trimr 1k
1k5
150
trimr 1M

Kondenzátory: není-li uvedeno jinak, keramické, NE Z
HMOTY N!
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23

1k
1k2 svitkový
82 svitkový
10k
560 svitkový
820 svitkový
15
15
120
12
220
220
1k
trimr 0-50
100 svitkový
10k
470 svitkový
680 svitkový
12
12
100
12
180

C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46

220
1k
trimr 0-50
120 svitkový
10k
390
560
12
10
82
10
150
180
10k
10k
100
trimr 0-50
12
100
trimr 0-50
68
trimr 0-50
10

Pokraèování pøíštì

Potenciometry:
P1
P2

P3
P4

20k až M1 lineární
2k až 10k lineární; P1 musí mít desetinásobek hodnoty
P2!
1k lineární
25k lineární

Relé RE1, RE2 TAKAMISAWA RIY2W-K nebo podobná, dva páry
pøepínacích kontaktù, cívka 12 V

Diody

D1, D2, D3
D6
D8
ostatní

Tranzistory:
T1 až T6
T7
T8, T9
T10,T11
T12
T13
T14, T15
T16
T17
IO1
IO2

KB105G
KA501 v kovovém pouzdru
ZD4,7
libovolné Si malovýkonové diody

2N2222, KSY62B
KF910, 907, 982, BF900 apod.
KC308, TR15
KC237-9, KC147-9, KC507-9
2N2222, KSY21, KSY71
BF258, KSY34, BSY34
2N2218, 2N2219, KSY34
TIP32C, B595
IRF520, IRF530
MA1458
LM386
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Technika
Krátkovlnný elektronkový zesilovaè o výkonu 1 kW
dokonèení z minulého èísla
Popis zesilovaèe
V zesilovaèi jsou použity 3 elektronky RE025XA buzené
do øídící møížky, schopné v tøídì AB dodat 800 W a
v tøídì C až 1100 W. Tøi elektronky byly zvoleny z praktických dùvodù - až na vlastní VF èást bylo možné použít
všechny díly pøedchozí konstrukce. Použití souèástek
vycházelo ze známé amatérské zásady - staví se z toho,
co je doma. Proto až na výjimky není nutné lpìt na uvedených typech souèástek. Zesilovaè s uzemnìnými
katodami je stabilizován výkonovým bezindukèním
odporem zapojeným paralelnì k øídící møížce. Nebyla
zjištìna jakákoliv nestabilita, a to nezávisle na kmitoètovém rozsahu, vysílacím módu a stupni vybuzení.
S buzením 50 W je zesilovaè schopen dodat výstupní
výkon na všech pásmech 1100 W (CW), resp. 800 W
(SSB, RTTY).
Zesilovaè je doplnìn øadou ochran a indikací pracovního režimu, zvyšujících komfort a spolehlivost.
K zamezení možnosti pøebuzení pøi SSB provozu je
zesilovaè opatøen výstupem, ovládajícím ALC transceiveru TS-850S. Dále je použit EBS (Electronic Bias
Switch), potlaèující pozadí v mezerách mezi slovy
(znaèkami) a zpožïující nábìh zesilovaèe na dobu, kdy
jsou obì VF relé spolehlivì zapnuta.
Vysokofrekvenèní zesilovaè. Vstup zesilovaèe je
zatížen odporem 50 Ω. Odpor je zhotovený z 25 metalizovaných odporù. Z -26 dB odboèky tvoøené odpory R3,
R4 se odebírá napìtí sloužící k otevøení zesilovaèe (systém EBS) a k indikaci zesílení. Odpor lze dlouhodobì zatížit výkonem 50 W, krátkodobì snese výkon až 100 W.
K plnému vybuzení v tøídì AB postaèí 35 W, pøi buzení
40 W zesilovaè dodá pøes 1 kW. Výkonové zesílení je na
všech pásmech stálé (13,5 dB pøi plném vybuzení).
Zapojení zesilovaèe je na obr. 3. Èárkovanì
ohranièená plocha vymezuje obvody umístìné pod šasí,
které je zhotoveno z mìdìného plechu
ohnutého do tvaru nízkého korýtka. Na toto
šasí jsou pøivedeny všechny zemnící pøívody
(mìdìné pásky o šíøce 10 mm) k ladícím
kondenzátorùm, blokovacím kondenzátorùm
a prostøednictvím pøepínaèe k paralelním
kondenzátorùm, pøipínaným na nižších pásmech k ladícím kondenzátorùm. Do patic
elektronek jsou zapájeny prùchodkové kondenzátory pøivádìjící žhavící napìtí.
V møížkách elektronek byly použity originální blokovací kondenzátory, jejichž zemnící
pøívod je pøišroubován na šasí. Prùchodkové
kondenzátory jsou pøipájeny (nebo
pøišroubovány) k šasí. Møížkové tlumivky
jsou navinuty na tyèinkách (nebo toroidech)
feritù hmoty H. Jejich indukènost je alespoò
20 mH, avšak není kritická. Zatìžovací odpor
buzení je složen z 24 ks metalických odporù
2 W o hodnotì 1200 Ω. Odpory jsou pøipájeny na dvou mìdìných destièkách o
rozmìrech 25x50 mm, v osmi øadách po
ètyøech odporech, v pìtimilimetrových
rozestupech. V uvedených rozestupech jsou
vyvrtány otvory 0,9 mm, do nich jsou
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vsazeny vývody 21 odporù. Poslední 3 odpory jsou
uzemnìny prostøednictvím odporu R3. Spoj mezi
odpory vytváøí odboèku, z níž se odebírá napìtí
k mìøícím a regulaèním úèelùm. Napìtí je usmìrnìno
jednoduchým VF usmìròovaèem, vyfiltrováno a pøivedeno k mìøièi indikujícímu naladìní pí-èlánku a dále
k obvodu EBS (otevírajícího elektronky teprve až když je
pøivedeno buzení øádu stovek mW). Vstupní a výstupní
relé slouží k pøepínání vstupu a výstupu zesilovaèe, jsou
ovládána spínacím obvodem (viz schéma Zdroj 2,
tranzistory VT2, VT3), spojeným s obvodem PTT transceiveru (nebo s nožním spínaèem, uzemòujícím vstup
spínacího obvodu). Relé musí být rychlá, schopná zpracovat VF napìtí 300 V a VF proud zhruba 2 A. Bez problémù byla použita polská relé R-15 (12 V, obdoba RP100).
Nejvíce namáhanou èástí vysílaèe jsou anodové
napájecí a pøizpùsobovací obvody. Spoje anody - kondenzátor C7 - cívka L1, rotory kondenzátorù C6, C11 horní èást šasí musí být co nejkratší, zhotovené
z mìdìné mìkké pásoviny (použit pásek 10 mm).
Anténa je pøizpùsobena pomocí pí-èlánku, tvoøeného
ladícími kondenzátory C6 a C11 a cívkami L1 a L2. Byla
zvolena hodnota èinitele jakosti zatíženého obvodu 12.
Pásma jsou pøepínána devítipolohovým pøepínaèem se
tøemi pøepínacími segmenty. Pøepínaè musí být robustní, schopný zpracovat výkon 1 kW (napø. pøepínaè
z vysílaèe Tøinec). První segment pøepínaèe (Pr/a) slouží
k pøemostìní druhé tlumivky v pásmech 10 až 28 MHz,
druhý segment (Pr/b) pøepíná odboèky cívek a segment
Pr/c zkratuje druhou cívku v pásmech 7 až 28 MHz;
v pásmech 3,5 a 1,8 MHz je použit k pøipínání paralelních kondenzátorù zvìtšujících kapacitu anténního
ladícího kondenzátoru.
Hodnoty indukèností a kapacit tvoøících pí-èlánek na
jednotlivých pásmech jsou v tab. 1.

Cívka L1 je samonosná, zhotovená z mìkké mìdìné
trubièky o prùmìru 6 mm, navinuté na trnu o prùmìru
50 mm závit vedle závitu (cívka má mít po navinutí
vnitøní prùmìr 55 mm). Mezera mezi závity není konstantní, v tab. 3 je uvedena délka cívky pro dané pásmo.
Pøed zabudováním cívky je tøeba upravit vzdálenost mezi
závity, aby délka segmentu cívky odpovídala údajùm
v tabulce. Cívka je jedním koncem pøipojena na kondenzátor C7, druhý vývod cívky je pøipájen na vývod pøepínaèe Pr/b (pásmo 7 MHz). Oddìlovací kondenzátor C7
je pøišroubován smìrem k anodì na pásek šíøky 10 mm,
vedoucí ke spoleènému propojení anod. Ladící kondenzátor C6 je pøipojen na odboèku 0,75 závitu, polohy
ostatních odboèek pro pásma 10 až 28 MHz jsou v tab.
3. Cívka L2 je zhotovena z drátu (trubièky) o prùmìru 3
mm, v mém pøípadì byla navinuta na inkurantní keramickou kostru o prùmìru 70 mm. Hodnoty cívky jsou
v tab. 4. Spojky odboèek cívky L1 s pøepínaèem jsou
z mìdìného pásku šíøky 8 mm, na stranì cívky jsou
pásky srolovány do tvaru objímky a opatøeny otvorem
pro šroubek. Objímka se nasune na cívku a objímka se
šroubkem zajistí na pøedepsaném místì odboèky. Po
nastavení do koneèného místa na cívce (po pøípadné
kontrole nastavení pí-èlánku) je objímka pøipájena
výkonovou pájkou na cívku. Vývody cívek musí být
krátké, vzdálené alespoò 10 mm od kovových pøedmìtù.
Odboèky cívky L2 jsou z drátu prùmìru 3 mm.
Anodové tlumivky: Na pozici Tl1 byla použita inkurantní køížovì vinutá cívka, je však možné použít jakoukoliv válcovou cívku s indukèností alespoò 50 mH
(napø. 90 závitù o prùmìru 1 mm na teflonové kulatinì o
prùmìru 20 mm). Tl2 tvoøí 80 závitù smaltovaného drátu
1,1 mm navinutého na válcové keramické trubce
o prùmìru 20 mm.
Kondenzátory C3, C4, C5 a C8, C9, C10 doplòují
podle potøeby kapacity ladících kondenzátorù na hodnoty uvedené v tab. 1, resp. upravené na koneèné hodnoty
podle impedance použitých antén.
Z dìlièe kondenzátorù C12 (sklenìný trimr) a C13 se
odebírá a detekuje vzorek VF výstupního napìtí,
použitého k indikaci zesílení a pøizpùsobení zesilovaèe.
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Technika
Toto napìtí se pøivádí na + vývod mìøícího pøístroje
s nulou uprostøed, na - vývod pøístroje se pøivádí vzorek
VF vstupního napìtí zesilovaèe. Napìtí se vzájemnì
kompenzují, pomocí kondenzátoru C12 a odporového
trimru RP1 se nastaví takový režim, aby bylo možné najít
zøetelné maximum naladìní pí-èlánku do rezonance již
pøi výstupním výkonu øádu desítek W. Pomocí RP2 se
nastaví citlivost indikace naladìní tak, aby ruèièka
pøístroje pøi maximálním zesílení nepøesahovala pravou
maximální výchylku.
Poloha odboèek cívky L1 uvedená v tab. 3 je ovìøena. Skuteèná poloha odboèek závisí na vzdálenosti cívky
od šasí a kovových pøedmìtù. Proto doporuèuji pøedladit pí èlánek pomocí mìøièe impedance. (pøedlaïuje se
na vypnutém zesilovaèi!!!)
U odpojeného anténního kondenzátoru zmìøíme a
vyneseme na provizorní stupnici kapacity pro jednotlivá
pásma (hodnoty jsou uvedeny v tab. 1).
Odpojený anodový ladící kondenzátor si ocejchujeme
na hodnoty kapacit uvedené v tab. 2.
Po zapojení pí-èlánku pøipojíme na jeho anténní
stranu mìøiè impedance, mezi anodový výstup a zem
pøipojíme odpor o hodnotì 1700 Ω (buï vybraný
z odporù 1k8, nebo složený ze série více odporù).
Mìøiè impedance nastavíme na 29,5 MHz, pí-èlánek
pøepneme na nejvyšší pásmo, kondenzátory nastavíme
na pøedladìné hodnoty. Polohu odboèky dostavíme tak,
aby mìøiè ukazoval ÈSV = 1. Další pásma nastavujeme
obdobnì podle hodnot v tab. 2.
Vliv parazitní rezonance zkratovaného obvodu L2 na
ladìní pí-èlánku (na horních pásmech) a vliv parazitní
rezonance tlumivky Tl2 zjistíme tak, že se po nastavení
na ÈSV = 1 dotkneme šroubovákem støedu cívky L2
(resp. tlumivky Tl2). Podle zmìny ÈSV usuzujeme, jak
se projevují parazitní rezonance. Zmìna ÈSV má být co
nejmenší.

Zdroj 1
Tento díl obsahuje zdroj žhavícího napìtí 6 V, zdroj stejnosmìrného napìtí (+15 V), zdroj napìtí 300 V (+Ug2),
zdroj stabilizovaného napìtí øídicí møížky (-Ug1)
a obvod ALC.
Napìtí 15 V je získáno zdvojovaèem napìtí.
Slouží jako napìtí pro pomocné obvody.
Napìtí Ug2 300 V je získáno usmìrnìním
støídavého napìtí 200 V (napìtí je dále zpracováno v dílu Ochrany).
Napìtí Ug1 je získáno usmìrnìním 70 V a je
stabilizováno Zenerovými diodami ZD1 a ZD2.
Výstupní klidové napìtí -100 V uzavírá elektronky zesilovaèe. Ovládání pøedpìtí je
zpoždìné, zesilovaè dodává výkon až po
spolehlivém sepnutí relé na vstupu a výstupu
zesilovaèe (obvod EBS). Zpoždìné vybuzení
obstarává klíèovací obvod z tranzistorù VT2 a
VT3. Signálem PTT se pøipne pomocí relé Re1
VF buzení z transceiveru na vstup zesilovaèe.
Èást VF napìtí z odporu R3 se usmìròuje a
pøivádí na vývod Uvst. Pøi vstupním výkonu
vyšším než 0,5 W se otevøou tranzistory VT2 a
VT3 a výstup øetìzce Zenerových diod se tranzistorem VT3 uzemní a napìtí øídící møížky sníží
na pracovní hodnotu. Odporovým trimrem P3 se
nastavuje pracovní bod tranzistoru VT3 tak, aby
byl tranzistor v nezaklíèovaném stavu právì uzavøen. Pomocí trimru P2 se nastavuje citlivost
(pozor - pøi zkratování trimru mùže dojít
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k pøetížení
báze
VT1!). V zaklíèovaném stavu a sepnutém EBS se nastaví
odboèka
odporu R5 na pøedpìtí, pøi nìmž protéká elektronkami
klidový proud 50
mA (pøedpìtí se
pohybuje mezi -36
až -40 V). Funkce
ovládání pøedpìtí je
indikována svìtelnou diodou D1.
Pøi zpracování
SSB signálu nesmí
dojít k pøebuzení
elektronek. Úroveò
buzení je omezována obvodem ALC
v transceiveru. ALC
mùže být ovládáno
z výkonového zesilovaèe záporným
napìtím, které se objeví na odporovém trimru pøi aktivaci tranzistoru VT1. Ten se otevøe, jakmile se proud
øídících møížek pøiblíží hodnotì 5 mA. Potøebná velikost
ALC napìtí se nastavuje na hodnotu požadovanou
výrobcem transceiveru pomocí potenciometru P1.

Zdroj 2
Tento díl zpracovává anodové napìtí 2 kV a obsahuje
obvod pøepínání pøíjem - vysílání.
Transformátor vysokého napìtí je spínán k síti pomocí
relé A ovládaného tranzistorem VT1. Na místì relé A a
spínacího obvodu VT1 je možné použít polovodièové relé
(použito relé 220 V/25 A, typ CRYDOM KSD225AC8).
Odpor R7 slouží k omezení proudového nárazu pøi zapnutí zdroje. Kontakt relé B zpoždìnì zkratuje ochranný

odpor, zapojený mezi sí• a transformátor. Èasová konstanta sepnutí je dána hodnotami R9 a C1. Pøi prùrazu
v elektronkách a pøi proudovém pøetížení anod je sí•ové
napájení odpojeno zkratováním bázového napìtí tranzistoru VT1 tyristorem umístìným na desce ochran (propojen pøívodem VN relé).
Vysoké napìtí je usmìrnìno dvanácti diodami zapojenými do mùstku a vyfiltrováno sedmi elektrolytickými
kondenzátory. Paralelní odpory zajiš•ují rovnomìrné
rozdìlení napìtí na jednotlivé kondenzátory. Mezi vývodem zdroje a zemí je zapojen odpor, na nìmž vzniká
úbytek napìtí sloužící k ovládání ochrany proti
proudovému pøetížení.
Obvod PTT ovládá relé pøepínající režimy pøíjem vysílání. Je aktivován pøi zkratování vstupu PTT.
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Technika
R7
R8
P1
P2
P3
C1, C2

Zapnutí zdroje, zapnutí vysokého napìtí a PTT
v režimu vysílání jsou indikovány svìtelnými diodami
umístìnými na panelu.

Ochrany
Tento díl chrání elektronky pøed prùrazem, proudovým
pøetížení a zdroj VN pøed zkratem a nadmìrným proudem.
Zapojení více elektronek do paralelního provozu nese
sebou nebezpeèí, že pøi prùrazu jedné elektronky dojde
ke znièení všech. Diody D1 až D6 slouží k oddìlenému
pøipojení stínících møížek k pøepì•ové ochranì; zamezují tomu, aby zvýšené napìtí druhých møížek neohrozilo
stabilizovaný zdroj napìtí druhých møížek. Pøi malém
vybuzení elektronek teèe proud druhé møížky opaènì
(z møížky do zdroje). V tomto režimu musí být zajištìno,
aby se nemohlo napìtí druhé møížky nekontrolovatelnì
zvyšovat. K tomu slouží paralelní stabilizátor napìtí,
tvoøený sérií výkonových Zenerových diod (ZD1a až
ZD1n) a výkonový polem øízený tranzistor VT1. Jakmile
pøekroèí napìtí druhé møížky jedné z elektronek
Zenerovo napìtí série diod, vznikne na odporu R1
úbytek napìtí, který otevøe výkonový tranzistor.
Tranzistor spolu s diodami je schopen zpracovat bìžné
zvýšení napìtí. Pøi prùrazu v elektronce dochází
k skokovému zvýšení napìtí, které na odporu R3 vyvolá
úbytek napìtí, které sepne tyristory TY1 a TY2.
Výkonový tyristor TR1 zkratuje napìtí druhé møížky a
tyristor TY2 odepne zdroj vysokého napìtí. Vypnutím a
opìtovným zapnutím vypínaèe vysokého napìtí se
zesilovaè znovu nastartuje.
Ochrana proti proudovému pøetížení, odvozená od
úbytku napìtí na odporu R9 zdroje 2, ovládá dvoustupòovou ochranu. Pomalou ochranu reagující na
zvýšení anodového proudu o desítky % zajiš•uje
jazýèkové relé, jehož spínací režim se nastavuje
odporem R8 (k bodu I kat se pøivede -9V a vybere se
taková hodnota odporu, pøi kterém jazýèkové relé právì
sepne). Rychlá ochrana reaguje na proud zvýšený o
50%. Tvoøí ji optoèlen zapojený jako mìniè polarity,
tranzistor VT2 a tyristory TY1 a TY2.
K tomuto dílu dále patøí sériový stabilizátor
møížkového napìtí, poskytující 240 V. Je opatøen ochranou proti proudovému pøetížení druhých møížek, kterou
zajiš•uje tranzistor VT4. Pøi proudu nad 50 mA tranzistor VT4 omezí napìtí na øídící elektrodì výkonového
polem øízeného tranzistoru. Stabilizaèní napìtí je urèeno
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napìtím øetìzce Zenerových diod ZD3a až ZD3n. Na této
posici jsou použity diody o ztrátì 1W.
Proud druhé møížky elektronek je kontrolován miliampérmetrem, proud jednotlivých elektronek indikují
dvoubarevné svítivé diody, umístìné na panelu. Diody
poskytují velmi pøehlednou informaci o stavu jednotlivých elektronek.

Rozpiska souèástek
VF zesilovaè
C1
C2
C3, C4, C5

10 nF/3 kV (keramika, slída)
2n2/4 kV (keramika, slída)
paralelní kondenzátory doplòující kapacitu
anodového ladícího kondenzátoru
C6
alespoò 250 pF/3 kV (vzduchový, robustní
výkonová konstrukce)
C7
alespoò 1n5/4 kV (výkonový, keramika)
C8, C9, C10 paralelní kondenzátory doplòující kapacitu
anténního ladícího kondenzátoru
C11
alespoò 1000 pF/1 kV (vzduchový)
C12
1 až 10 pF sklenìný (vzduchový) trimr
C13
220 pF/100 V keramický
C14
10 nF keramický
C15, C17, C19, C22, C23, C26, C30 prùchodkové pájecí,
1 nF/nízké napìtí
C21, C25, C29, C31 prùchodkové, alespoò 470 pF/400 V
C20, C24, C29
470 pF/500 V keramický
R1
47/2 W metalický
R3
21 ks 1k2/2 W metalické (zapojené paralelnì)
R4
3 ks 1k2/2 W metalické (zapojené paralelnì)
R5
47/2 W metalický
RP1
odporový trimr 1k
RP2
odporový trimr 22k
M1
mikroampérmetr 50 až 100 µA s nulou
uprostøed
Re1, Re2
rychlá výkonová relé (12V verse RP100 použita R-15, Lumel, Polsko)
D1, D2

Zdroj 1
R1
R2
R3
R4
R5
R6

1k5/ 2W
2k2
220r
68r
220r drátový s odboèkou
22k

Tr1
S1

1k8
2k2
1k odporový trimr
4k7 odporový trimr
4k7 odporový trimr
470/15 V elektrolytické kondenzátory
C3
47M/350 V elektrolyt
C4
47M/160 V elektrolyt
D1
LED dioda zelená
VD1, VD2
1 A/250 V
VD3
ètveøice 1 A/1 kV
VD4
ètveøice 1 A/1 kV
VT1
BF457 (nebo ekvivalent NPN - 100 V Uke)
VT2
KSY34
VT3
TIP30D
ZD1
26V/10 W Zenerova dioda
ZD2
12V/10 W Zenerova dioda
ZD3
7V1/1 W Zenerova dioda
sí•ový transformátor, sekundární vinutí:
6 V/6,5 A; 210 V/100 mA; 70 V/50 mA
dvoupolohový sí•ový vypínaè 250 V/10 A

Zdroj 2
C1
C2 až C8
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10 až R16
R17

10M/15 V elektrolyt
330M/450 V elektrolytické kondenzátory (7 ks)
150r
1k
100r
10k
100r
1k
15r/25 W
1k
10k
33k/5 W (resp. dva 68k/2 W paralelnì)
vybrat hodnotu podle použitého mìøidla (plná
výchylka 10 V)
R18
10r/15 W
R19
1k
R20
1k
R21
1k
Relé A, B R-15 12 V (Lumel - Polsko) nebo ekvivalent
VD1
diodový mùstek - 12 ks diod 2 A/2 kV (Køižík
D811-25X-12)
D1, D2, D3 1 A/100 V
D4
LED zelená
D5
LED èervená
D6
LED žlutá

VT1
VT2
VT3
VT4
VT5
Turbina
M1
Ochrany
D1, D2, D3
D4, D5, D6
D7, D8, D9
D10 až D16
R1
R2
R3
R4

BD 137
KC 507
BD 137
KC 507
BD 137
vysokotlaká rychlobìžná turbína (inkurant)
mìøící pøístroj (0,1 až 1 mA)

1 A/1 kV
1 A/1 kV
LED dvoubarevné, dvouvývodové
BA 318 (signálové diody 100 mA/50 V)
1k
10k trimr
10r
1k
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R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
TY1
TY2
VT1, VT5

10k
120r
1k8
výbìr
1k
820r
10r
150r
KT 728
KT 501
výkonový FET 1 A/600 V (2SK 539
apod.)
VT2
KC 507
VT3
WK 16414
VT4
KSY 34
ZD1a až ZD1n øetìzec diod Uz = 250 V, 10 W
ZD2
10 V/1 W
ZD3a až ZD3n øetìzec diod Uz = 240 V, 1 W
Re A
jazýèkové relé 5 V
M1
miliampérmetr 50 mA

Ladìní zesilovaèe
Po pøipojení pøizpùsobené antény se zesilovaè pøepne do
požadovaného pásma, nastaví se oba ladící kondenzátory na pøedladìné hodnoty, mìøící pøístroj se zapne do
polohy mìøení Ig2, transceiver se nastaví v daném
pásmu na minimální výkon a zapne se do módu „tune“.
Vysílaè se zaklíèuje a budící výkon se nastaví na pøibližnì
1 W. Anodový kondenzátor se doladí na maximální
výchylku indikátoru zesílení. Budící výkon se postupnì
zvyšuje. Pøi buzení 50 W nemá proud stínicích møížek
pøesáhnout 30 mA. Pøi proudu vìtším než 30 mA se
zmenší kapacita anténního kondenzátoru, anodový kondenzátor se doladí na maximální proud stínicích møížek.
Postup se opakuje až do koneèného naladìní. Pokud

neteèe po doladìní anodového kondenzátoru proud
stínicích møížek, zvìtší se kapacita anténního kondenzátoru. Po definitivním naladìní se zapíší hodnoty naladìní
do pøipravené tabulky. K tomu úèelu je vhodné opatøit
ladící kondenzátory stupnicemi s vyznaèením dílkù.

Závìr
Zesilovaè dodá plný výkon (pøes 1 kW CW) na všech
pásmech se stejným budícím výkonem. Je schopen
dlouhodobého provozu; po 15 min. provozu s plným
vybuzením nedosáhla teplota anodových chladièù
100°C (mìøeno køídami indikujícími teplotu, 100°C byla
spodní indikaèní hranice použitých køíd).
Podle reportù sousedících amatérù je použitá
ochrana proti pøebuzení velmi úèinná.
Obsah vyšších harmonických nebyl mìøen.
Indikátor zesílení je velmi hodnotným doplòkem
pøístrojové indikace, nebo• poskytuje komplexní údaj o
velikosti a prùbìhu zesílení v závislosti na budícím
výkonu. Indikace stavu zesilovaèe pomocí diod LED
umožòuje, aby byla rychle zjištìna pøíèina závady zesilovaèe. Trojice dvoubarevných diod, indikujících režim a
velikost møížkového proudu elektronek, odhalí rozdílné
vlastnosti elektronek.
Úèinná ochrana stínicích møížek umožnila použít i
takové elektronky, které byly v pøedchozím zesilovaèi
nepoužitelné pro prùrazy zpùsobené zhoršeným
vakuem.
Josef Plzák, OK1PD

C anod. C ant.
518
2527
263
1281
137
671
97
475
69
338
54
265
46
226
39
192
35
173

L
15,4
7,8
4,1
2,9
2,06
1,61
1,38
1,17
0,99

Q0 = 12,0
Q0 = 12,0
Q0 = 12,0
Q0 = 12,0
Q0 = 12,3

Tab. 2: Pøedladìní pí èlánku
Pásmo
28
24 21
18 14 7 3,5 1,8
Kmitoèet 29,5 25,0 21,5 18,5 14 7 3,5 1,75
Kapacita min. 4
11
19 34 102 228 480

Tab. 3: Cívka L1 (6 mm trub., vnitø. prùmìr
cívky 55 mm)
Pásmo [MHz]
Poèet závitù
Celk. délka [mm]

28 24 21 18 14 10 7
4 4,5 5,5 6,25 7,5 9,4 12
50 60 65 72 83 95 129

Tab. 4: Cívka L2 (3 mm drát, vnitø. prùmìr cívky
70 mm, rozestup závitù 3 mm)
Pásmo [MHz]
Poèet závitù
Délka [mm]

3,5
8
48

1,8
17
102

1. Plzák, J.: PA 1 kW s 2x RE025XA; AMA, duben 1997,
str. 7
2. ARRL Handbook, 1996

- dodatek
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Band
160
80
40
30
20
17
15
12
10
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LW antény panelákových radioamatérù
Jako reakci na mùj èlánek v RA è.1/2001 dostávám
korespondenci s žádostmi o podrobnìjší popis antény a
balunu. Zájem mì tìší a tak uveøejnìný èlánek doplòuji
o další informace.
Lze tìžko odhadnout, jak dalece funkci antény
ovlivòuje její geometrické uspoøádání (malá plocha
otevøené smyèky, umístìní nízko
nad zemí, šikmý smìr) a okolní
prostøedí (mezi bytovkami, pod ní
jsou kovové sušáky na prádlo, za
ní kovový plot). Myslím si ale, že
anténa se projevuje jako velmi
úèinná, i když jsem ji provozoval
pro CW i SSB na vyšších pásmech
(14/21/28 MHz) v období zvýšené
sluneèní aktivity. Tøeba je to dáno
trochou štìstí a náhody; rozhodnì
nelze pøedvídat, jak efektivnì bude
anténa pracovat v jiném umístìní. Lze ale pøedpokládat,
že bude-li ve volném prostoru a ve vìtší výšce, budou
výsledky ještì lepší, zvláštì na nižších pásmech
1,8/3,5/7 MHz - tam jsem pracoval jen sporadicky,
nebo• v noci rád spím - hi. WARCy nemám.
Podrobnìji k popisu balunu: Mám jen jeden, který
prochází z antény W3DZZ, kdysi vyrábìné podnikem

Tab. 1: Hodnoty pí-èlánku pro zatìžovací odpor
R1 = 1700 Ω

„Radiotechnika“. Dostal jsem jej z již zrušené antény.
Prstencové jádro má prùmìr 40 mm, výšku 18 mm, je
èerné a na jedné stranì natøené žlutì. Je to
pravdìpodobnì hmota N1 a díky její kvalitì se (k mé
radosti) balun nezahøívá. Trifilární vinutí 3x7 záv. izolovaným lankem o prùmìru 1-1,5 mm umožòuje

symetrizaci a transformaci 1:1. Já jej používám jako
symetrizaèní a transformaèní v zapojení podle obrázku jedná se jen o kombinaci vývodù jednotlivých vinutí.
Vývody dodnes nemám pájeny ani opatøeny konektory, vše jen tapuji dotekem kontaktù i na konektor na
SWR pøístroji - hi (možná ztráta i nebezpeèí rušení).

Další informace: Anténní dráty vedu pøes chodbièku
v bytì a pak pøes vnìjší chodbu až k venkovní zdi domu.
Vodièe jsou blízko sebe a jejich vzdálenost jistì ovlivòuje PSV (kapacita - impedance). S trochou pøehánìní to
lze charakterizovat jako nerovnomìrný vzdušný žebøíèek
bez rozpìrek, vodièe jsou souèástí celkových délek 54 a
27 m. Až za zdí domu se vodièe rozevírají do tvaru
otevøeného loopu. Pokud bych v budoucnu mìnil
vodièe tøeba za silnìjší, mám v úmyslu zkusit délky o
nìco vìtší - až 56 a 28 m - a pøípadnì je zkracovat. Jistì
záleží na prùmìru drátu, sklonu
a výšce antény a na prostøedí.
Ještì pøipomenu, že PSV a
funkci antény ovlivòují vlhko,
sucho, déš•, sníh, námraza a
celkový stav atmosféry a
ionosféry. Projevuje se i vítr,
nebo• spodní okraj antény není
ukotven a vodièe mohou
navzájem
mìnit
svou
vzdálenost. Jako izolátory mezi
vodièi a na plotì používám
pouze materiál z vìšákù na šaty z umìlé hmoty - hi.
Na závìr ještì perlièku: Jednou se mi pøi provozu
náhle zhoršilo PSV a tak jsem si myslel, že anténa spadla. Omyl - pøesnì pod spodní èástí antény stály dvì
panièky, vìšely prádlo a povídaly si - hi.
Miloslav Brancuzský, OK2BHE, OK2-20219
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Modelování antén s programem NEC - èást 5
Testování modelù
Upozoròoval jsem na to, že pokud máme docílit pøesného
modelu a získat pøesné výsledky, které budou odpovídat
skuteèné anténì, je tøeba užívat zátìže i vedení opatrnì a
vždy si uvìdomovat jejich omezení. Totéž se vztahuje
samozøejmì i na strukturu vlastního modelu. Existují dva
testy, jejichž využitím mùžeme získat vìtší jistotu o
správnosti daného modelu.
Prvním je test konvergence. V první èásti této série
èlánkù jsme probrali otázku minimálního množství segmentù na otevøeném lineárním prvku. Se složitìjšími
modely mùžeme však potøebovat více než minimální
množství segmentù. Navíc ideálnì by délka všech segmentù v jednom modelu mìla být stejná. Jednoduchým
testem lze ovìøit, máme-li dost segmentù správné délky.
Zaènìme s pùvodním modelem a zaznamenejme jeho
zisk a impedanci. Potom zvìtšeme poèet segmentù
v každém drátu asi o 50% a opìt si zaznamenejme zisk
a impedanci. Postup bude možná vhodné nìkolikrát
opakovat.
Minimální použitelné segmentace dosáhneme
v okamžiku, kdy se výstupní hodnoty pøestanou podstatnì mìnit. Lze to øíct také jinak - model zaène „konvergovat“ pøi dané segmentaci. V nìkterých pøípadech je „minimální“ segmentace dostateèná, v jiných, napø. v pøípadì
blízko umístìných prvkù nebo smyèek, je nutno použít
vìtšího poètu segmentù. Nìkteré další situace, napøíklad
více smyèek se spoleèným napájecím bodem, potøebují
velmi vysoký poèet segmentù; jiné modely nekonvergují
nikdy, protože mohou pøekraèovat možnosti jádra NEC
nebo je v nich nìjaká chyba a pod. Obecnì lze øíci, že
pokud dva modely stejných antén s rùznou segmentací
dávají výsledky lišící se více, než lze vysvìtlit bìžným
„doladìním“, dostateènì nekonvergují. Pozn. pøekl.: Zde
je „zakopán pes“ celé problematiky modelování. Obecnì
lze øíci, že vyrobit rozumnì konvergující model pøímých
prvkù není až takový problém, u smyèek je to však problém zcela zásadní, a už pro model dvouelementového
quadu s bìžnými 200 segmenty nerealizovatelný.
Dostaneme sice jakýsi model, o jeho vìrohodnosti lze
však intenzivnì a asi i zcela oprávnìnì pochybovat. Pro
jádra typu NEC-2 lze obecnì øíci: èím více segmentù, tím
lépe. Pro jádra typu MININEC to platí pouze pro lineární
prvky, pro smyèky od urèitého množství segmentù zaène
pøesnost rapidnì klesat a s velmi jemnou segmentací
mùžeme dostat zcela nesmyslné výsledky s rozdílem i
nìkolik øádù proti skuteènosti!
Další test se jmenuje: „test prùmìrného zisku“.
Umístíme-li horizontální anténu do volného prostoru
nebo vertikální anténu nad ideální zem, mùžeme udìlat
test trojrozmìrného vyzaøovacího diagramu pøi použití
stejnì vzdálených testovacích bodù. Abychom mohli
provést test, je nutné zanedbat ztráty v drátech a odpory
v zátìžích. Dùvodem pro analýzu bezztrátové antény je to,
že její prùmìrný zisk pøi rozumném uvažování všech
možných smìrù je 1. Odporové ztráty by tento výsledek
ovlivnily.
Pro model tøíelementové antény Yagi, použité døíve
v této sérii èlánkù (k ilustraci BETA matche) získáme
v NEC-Win Plus celkový zisk 0,999, jak je patrné
z obr. 10. Problémem je, co je to dostateèný poèet smìrù,
které v testu uvažujeme; zde dosažená pøesnost je vynikající. Jako v pøedchozím pøípadì ani zde není jednoznaèné
kritérium pro to, co lze považovat za „vysoce pøesné“.
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Požadovaná úroveò pøesnosti závisí na tom, zda je model
sestavován, protože chceme doma postavit nìjakou
anténu, nebo zda pøipravujeme detailní studii urèitých
trendù v konstrukci antén. Pro vìtšinu praktických úèelù
lze øíci, že hodnoty mezi 0.95 - 1.05 pro celkový prùmìrný
zisk indikují velmi dobøe použitelný model.
Oba výše popsané testy - test konvergence i test
prùmìrného zisku - jsou nutnými podmínkami adekvátnosti modelu, nejsou však podmínkami postaèujícími.
Existují modely, které i pøi splnìní obou podmínek dávají
nepøesné výsledky. Splnìní obou popsaných podmínek
však zvyšuje naší dùvìru v to, že máme „dobrý model“.

Omezení NEC
To, že je model špatný (tedy že nesplòuje jeden nebo oba
testy) nemusí být vždy zpùsobeno chybou modeláøe. NEC
má svá omezení. Nìkterá jsme si již ukázali v pøedchozích
èástech (minimální délka segmentu k prùmìru, poèet
segmentù na pùlvlnu délky atd.). Existují i další - nìkterá
z nich jsou uvedena na obr.11. Dotek dvou drátù uvnitø
segmentù (v protikladu k propojení ve spoji) zpùsobí, že
jádro NEC odmítne celý model. Vìtšina tìchto odmítnutí
je zpùsobena obdobnou hrubou chybou v geometrii modelu. Jediným možným øešením je chybu v geometrii
modelu najít a opravit. Používáme-li systematickou metodu konstrukce modelu, napøíklad z druhé èásti tohoto seriálu, možnost vzniku takovýchto hrubých chyb omezíme.
Mnohem „jemnìjší“ jsou omezení NEC, která jádro
nesignalizuje pøímo odmítnutím. Napøíklad NEC dává
velmi nepøesné výsledky, pokud se setkávají pod urèitým
úhlem dva dráty velmi odlišných prùmìrù. S vyšším
poètem segmentù v každém z drátù se problém jen zhorší.
Uvažujme napøíklad skládaný „X“ beam z duralových
trubek o prùmìru 1 palec (25,4 mm), propojených navzájem tenkými dráty. Takováto anténa nebude v NEC konvergovat nikdy, a• je segmentace jakákoli. (1)
Obdobnì dává NEC nepøesné výsledky i v situaci, kdy
jsou dva dráty o nestejném prùmìru blízko sebe. Pokud
dva stejnì silné dráty mají mít spoje segmentù pøesnì
nastaveny proti sobì, napø. u skládaného dipólu, získáme
ještì pøijatelné výsledky. Pokud ale dva dráty rùzných
prùmìrù, i pro segmenty stejné a proti sobì, budou blízko
od sebe, dostaneme chybné výsledky - jak impedanci, tak
i zisk. Míra chyby záleží na mnoha parametrech: prùmìru
drátù, odstupu, kmitoètu a relativní délce segmentù. Tato
omezení, vlastní jádru NEC, test prùmìrného zisku vìtšinou odhalí. (2)
Samotné jádro NEC také není schopno korektnì zpracovat prvky s postupnì od støedu se zmenšujícím
prùmìrem, tedy duralové prvky antén Yagi. Tento problém však øeší vìtšina komerèních implementací NEC,
vèetnì obou zde popisovaných EZNEC i NEC-WinPlus. Je
v nich implementována možnost nahradit „tubing“ z reálného života prvkem o jednom prùmìru a odpovídající

Obr. 11

Obr. 12

délce pomocí øady složitých rovnic navržených W6QHS
(nyní W6NL). Celý systém však pracuje s pøesností pouze
kolem 15%, a to pouze na otevøených prvcích, dlouhých
pøibližnì pùlvlny bez jakýchkoliv zátìží a vedení (pozn.
pøekl.: a dostateènì od sebe vzdálených - tedy
zapomeòme na antény typu OWA). (3) Bez ohledu na tato
omezení umožnilo zavedení tìchto korekèních rovnic
rozvoj modelování smìrových antén v oblasti KV a spodní èásti VKV.
Na obr. 12 je vidìt, jak Leesonovy funkce fungují
v programu EZNEC v praxi. V horní èásti obrázku je dipól
složený ze tøí drátù, pøedstavený v druhé èásti této série.
Ve spodní èásti je dipól tak, jak jej EZNEC nahradí a pøedá
k dalšímu zpracování NEC-2. Všimnìme si, že prùmìr
všech sekcí je shodný, není to pouhý aritmetický prùmìr
tøí užitých prùmìrù. Všimnìme si též, že délka každé
z èástí je kratší, než skuteèná délka prvku. Èím jsou jednotlivé èásti tenèí, tím musí být ve skuteènosti delší než
jejich náhrada o „støedním“ prùmìru. Rovnìž je nutno si
uvìdomit, že pøepoèet ovlivòuje nejenom krajní tenké
èásti prvku, ale i vnitøní tlusté èásti.
Leesonovy rovnice udìlaly z praktického návrhu antén
Yagi a podobných smìrových systémù rutinní záležitost.
Pøi práci je tøeba si vždy uvìdomovat omezení probraná
v pøedchozích partiích tohoto èlánku. Existují samozøejmì
i systémy, které je se systémem NEC obtížné nebo tøeba i
nemožné modelovat, je však schopen pøesnì zpracovat
modely na témìø nekoneèné množství rùzných antén od
oblasti dlouhých vln až po UKV.

Závìr

Obr. 10

V právì konèící sérii èlánkù jsme prozkoumali modelování antén pomocí NEC-2 oèima úplného zaèáteèníka,
od seznámení s použitým aparátem až po pomìrnì komplikovaná omezení vlastního matematického jádra.
Nevyèerpali jsme všechny možnosti využití NEC-2 a jeho
rùzných schopností èi implementací. Napø. jsme se vùbec
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nedotkli trapovaných antén, které lze modelovat
s pomìrnì dobrými výsledky. Nezmínili jsme se o modelování s využitím rovnic, což zjednoduší celý proces
návrhu antény. Rovnìž jsme pominuli modelování
složitých struktur, jako jsou sekce stožáru, nebo „substituèní“ modelování. (4)
Cílem této série èlánkù (v originálu ètyødílné, pøekladatelem spolu s editorem èasopisu upravené na pìtidílnou) bylo seznámit ètenáøe se základy modelování
pomocí dostupných prostøedkù, poskytnout mu znalosti
a odvahu, aby se sám pustil za vlastním zkoumáním
antén èi problémù, které ho zajímají. Pokládejme NEC-2
za pøesný nástroj pøesto, že se jedná o program starý
témìø dvacet let a že neustále vznikají nové metody a
postupy. Je to mnohem lepší, než experimentovat se
skuteènými anténami, ve výpoètech používat empirické
vzorce apod. NEC je dobrý nástroj pro „studenta
v oblasti antén“ na pøelomu 20. a 21. století. Stejnì jako
každý pøesný nástroj, vyžaduje i NEC pro své zvládnutí
praxi, péèi, trpìlivost a odhodlání. To, co se nauèíme o
anténách bìhem práce s ním, nám bude odmìnou.
Poznámky:
1) Zajímavé je, že MININEC nemá s modelováním
podobných situací problémy, je pouze tøeba použít postupné zmenšování segmentù smìrem k rohu drátù.
V podobných situacích je NEC-4 lepší než NEC-2, ale i
ten má daleko k perfektnosti.
2) Opìt - ani v pøípadì dvou nestejnì tlustých drátù nemá MININEC problém. Podrobnìji o rùzných
omezeních NEC a porovnání tìchto omezení v NEC-2,
NEC-4 a MININEC viz èlánky autora v èasopisu QEX a na
jeho stránkách www.cebik.com.
3) David B. Leeson, W6QHS, Physical Design of Yagi
Antennas (Newington; ARRL 1992), kapitola 8. Opìt i
v tomto pøípadì MININEC nemá problém a je Leesonem
používán jako standard pro výpoèet. Ovšem pozor,
MININEC 3.13 - veøejnì dostupná verze - má øadu svých
vlastních omezení, jako napø. velmi pomalé jádro, velmi
omezený poèet segmentù, nepracuje s vedením, relativnì
omezené možnosti výpoètu vlivu zemì, impedance
poèítány pouze nad ideální zemí, atd. Tato omezení zpùsobila, že NEC-2 je oblíbenìjším programem pro modelování mezi radioamatéry; i MININEC má pøesto své
nenahraditelné využití. NEC-4 vyžaduje licenci a velmi
nákladný software, tudíž je pro valnou vìtšinu amatérù
prakticky nedosažitelný.
4) Ti, kteøí se budou zajímat o modelování blíže èi
hloubìji, najdou více informací na stránkách
www.cebik.com. Popis, podrobnìjší informace èi návod
k použití jádra NEC-2 najdou zájemci rovnìž na internetu. (Pozn. pøekl.: Pouze pro opravdu „vìdecké“ a matematicky a fyzikálnì velmi dobøe fundované jedince;
pøekladatel, by• mìl z matematiky èi teorie pole na ÈVUT
FEL slušné známky, sebekriticky pøiznává, že nemá na to,
aby „pochopil“. Laskavému ètenáøi bych naopak
doporuèil, aby se pøímému studiu toho, jak funguje jádro
NEC, jak jej využívat samostatnì bez obslužného programu apod. vyhnul, protože mùže získat pouze pocit, že
vìci jsou strašnì složité a za hranicemi chápání. Touto
poznámkou jsem se nechtìl nikoho dotknout, pouze
jsem vyjádøil svùj vlastní názor a vlastní zkušenost.).
Velmi dobrým zdrojem informací jsou koneènì návody
k rùzným komerèním programùm - rovnìž ve vìtšinì pøípadù dostupné na internetu.
Podle QST 2/2001 pøeložil (a poznámkami opatøil)
Jiøí Šanda, OK1RI, jirka@jimaz.cz
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Voltmetr k PC
Celý voltmetr je vestavìn do pouzdra konektoru
a pøipojí se k sériovému portu. Nejvyšší rychlost
je 1 000 mìøení za vteøinu. Poøizovací cena je
kolem 85 Kè.
Srdcem voltmetru je integrovaný obvod Texas Instruments
TLC549. Ten obsahuje osmibitový analogovì-digitální
pøevodník, øídicí obvody a komunikaèní rozhraní pro sériový
pøenos. Pro èinnost vlastního pøevodníku už nejsou zapotøebí žádné další souèástky. Vzhledem k velmi malé spotøebì se
napájí pøímo signálovým napìtím ze sériového portu, podobnì jako napø. modem HAMCOM nebo myš. Konstrukce zde
pøedkládaná vznikla vlastnì jen zdokonalením voltmetru publikovaného v [1].

Popis
Schema je na obr. 1. Na vstup AIN se mìøené napìtí pøivádí
pøes odporový dìliè, jenž urèuje (spolu s velikostí referenèního napìtí pro pøevodník) maximální mìøitelné napìtí.
Hodnoty odporù v dìlièi byly zvoleny tak, aby je šlo vybrat
z øady E24 a nebylo nutno je dostavovat. Za zdroj referenèního napìtí slouží tøíbodový stabilizátor 78L05; tím je
urèen vstupní rozsah 0 ÷ 25,5 V. Ke vstupu AIN je ještì
pøipojena dioda jako ochrana pøed záporným vstupním
napìtím.

Obr. 1

Øídicí signály CLK a CS jsou odebírány ze sériového
portu poèítaèe, vývody 20 (DTR) a 4 (RTS). Signály na sériovém portu mohou nabývat hodnot ±12 V, proto jsou
v pøívodu k TLC549 zapojeny odpor a Zenerova dioda.
Napìtí se tak omezí na rozsah cca -0,5 ÷ 5,1 V, což vyhovuje katalogovým údajùm.
Výstupní digitální signál z vývodu DOUT se vede na pin 6
(DSR). Tam si jej program pøeète a dále zpracuje. Celá èinnost obvodu TLC549 je podrobnì popsána napø. na internetové stránce [3]. Zde se omezím pouze na zobrazení výstupního signálu pøi pøenosu bajtu odpovídajícímu èíslu 152
(nejvyšší bit - s váhou 128 - vychází z pøevodníku první, viz
obr. 2). Je to pøekreslený skuteèný prùbìh sejmutý
osciloskopem.

strany spojù k zemnícímu spoji. Odpory od pøívodní svorky
IN resp. od pinu 4 a dioda od pinu 2 jsou pøipájeny druhým
koncem pøímo na pøívodní kabel, resp. na konektor CANNON25. Pravdìpodobnì by se celá konstrukce vešla i do
devítipinového pouzdra (s použitím souèástek SMD), ale mé
oèi vyzbrojené témìø ètyømi dioptriemi to již nezvládnou…

Ovládání
Jsou k dispozici dva ovládací programy, které fungují pod
operaèními systémy W95, W98 a W/NT. Naopak nefungují
pod W2000, W3.11 ani pod DOSem. Oba potøebují ke své
èinnosti knihovnu 'PORT.DLL', která je publikována v [1]
jako pøíloha a kromì toho je volnì ke stažení napø. na [2].
Tato knihovna musí být umístìna buï v adresáøi 'WINDOWS'
nebo pøímo v tom adresáøi, z nìhož se spouští vlastní ovládací program.
Na redakèním serveru [4] jsou ke stažení dva ovládací
programy. Prvý (soubor 'V-metr.zip') zobrazuje mìøené
napìtí souèasnì v analogové i digitální podobì. Mìøení se
stále opakuje po 110 ms a data se nijak nearchivují.
Druhý program je v souboru 'DAQ.zip', což je bìžnì
užívaná zkratka pro sbìr dat (Data Acquisition). Omlouvám
se, ale nenapadl mne dostateènì krátký a pøitom výstižný
èeský název. Zde je možné nastavit nìkolik parametrù:
1. POÈET MÌØENÍ - spolu s intervalem urèuje dobu, po kterou bude napìtí mìøeno
2. INTERVAL - stanovuje, s jakou periodou se bude mìøení
opakovat. Nejkratší hodnota je 1 ms (druhá vìc je, zda to váš
poèítaè umožòuje, ale domnívám se, že pro PENTIUM 120
MHz a výše by to nemìl být problém)
3. SPOUŠTÌNÍ - „RUÈNÍ“ znamená, že mìøení zaène okamžitì
po kliknutí na tlaèítko „START“, zatímco pøi „AUTOMATICKÉM“
se èeká na splnìní urèitých podmínek - viz dále
4. ÚROVEÒ - napìtí, po jehož pøekroèení (nahoru nebo dolù,
viz dále) se spustí mìøení
5. POLARITA - urèuje, zda se mìøení spustí po pøekroèení
prahu z nižší na vyšší hodnotu nebo naopak
6. START - zahajuje vlastní mìøení nebo testování, zda byla
splnìna spouštìcí podmínka
7. ULOŽ DATA - namìøená data se uloží v textové formì do
souboru (dva sloupce oddìlené mezerou).
Každou zmìnu èíselných hodnot v okénkách je nutno
potvrdit klávesou ENTER, jinak program použije hodnotu
pùvodní.
Oba programy po spuštìní nejprve otestují pøítomnost
sériových portù. Ty, které nejsou pøítomny nebo jsou
obsazeny (napø. myší) zùstanou nepøístupné, ze zbylých lze
vybírat. Tlaèítkem „OK“ se výbìr potvrdí a od té chvíle

zaène voltmetr mìøit. Údaj je v levém horním rohu. Pokud
ukazuje nulu, pøestože je pøipojen k napìtí, pak jste
pravdìpodobnì zvolili jiný port, než ke kterému je voltmetr pøipojený.
Po stisknutí tlaèítka „START“ zaène vlastní sbìr dat.
Souèasnì je prùbìh vykreslován do grafu a digitální údaj

Obr. 2

Konstrukce
Plošný spoj je vložen do pouzdra konektoru CANNON25 a
jeho výkres v mìøítku 1:1 je na obr. 3 (strana spojù, rastr 2,5
mm). Pohled na osazenou stranu je na obr. 4. Pokud je kryt
pokovený, je tøeba pod plošný spoj dát izolaèní podložku
(tvrdší papír, který vyènívající vývody souèástek nepropíchnou). Pøívodní stínìný kabel je svým stínìním pøipájen ze

Obr. 3

Obr. 4
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Obr. 5

je odpojen. Mìøení lze zopakovat (starý graf se
nemaže) nebo data uložit (graf se automaticky
smaže).
Je-li zvoleno automatické spuštìní, èeká program ve smyèce na splnìní podmínek a tuto
smyèku nelze pøerušit (možná to jde, ale já to
neumím - omlouvám se, nejsem programátor).
Jedinou možností je „násilné ukonèení“: vyvolat
správce úloh (Ctrl+Alt+Del), vybrat úlohu 'Daq',
kliknout na „UKONÈIT“ a chvilku poèkat, než to
Windows vezmou na vìdomí.

Instalace a použití
Vytvoøte novou složku (adresáø) a do ní rozbalte
vybraný ovládací program (nebo oba). Knihovna
'PORT.DLL' se do tohoto adresáøe automaticky
nahraje a mùže tam zùstat. Pøi instalaci se do registru Windows nic nezapisuje. Mùžete rovnìž použít
disketu, z ní pak mùžete program spouštìt na libovolném poèítaèi s odpovídajícím operaèním systémem. Až vás pøestane bavit, prostì celý adresáø
vymažte.
Zdùrazòuji, že se nejedná o osciloskop - nelze
napø. mìøit záporná napìtí, mìnit citlivost apod. Je
to jen velice jednoduchý (a pomìrnì rychlý a
levný) voltmetr se záznamem hodnot. Také nelze

graf zvìtšovat nebo upravovat, k tomu je nutno data
nahrát do nìjakého vhodného programu (Excel
nebo jeho èeský ekvivalent z balíku 602, který je
zdarma ke stažení napø. na [5]). Využití najde napø.
tehdy, chceme-li se pøesvìdèit, zda tøeba zdroj pøi
zapnutí nedìlá nìjaké pøekmity nebo naopak pro
dlouhodobá mìøení (nabíjení akumulátoru apod.).
Obr. 5 ukazuje právì nábìh stabilizovaného zdroje
pøi vzorkování 1 ms. Na zaèátku je jasnì patrné
nabíjení kondenzátoru pøi dvoucestném usmìrnìní
(perioda 10 ms).
Pøesnost mìøení je urèena pøesností odporù
vstupního dìlièe (110 kΩ / 27 kΩ) a referenèního
napìtí 5 V (tøíbodový stabilizátor). Vstupní odpor
voltmetru se bìhem èinnosti pøevodníku mìní, jeho
nejmenší hodnota neklesne pod hodnotu odporu
na pinu AIN (110 kΩ). Blíže viz [3].
Pozn.: Pro ref. napìtí 5,00 V by se správnì mìly
použít odpory napø. 82 kΩ / 20 kΩ. Pro odpory
uvedené na obr. 1 vychází ref. napìtí 5,026 V, ale
s tím si nebudeme - s ohledem na teplotní a
dlouhodobou stabilitu - vùbec lámat hlavu.
Všem, kteøí se do stavby pustí, pøeji mnoho
úspìchù.

Obrázky jsou ke stažení na [4].

KV TCVR Alinco
DX77 29990,- !!!
Ruèky Kenwood
TH-F7E 16290,TH-D7E 16490,koaxy RG213 33Kè/m,
Aircell7 39Kè/m,
konektor PL259 22,rotátor RC5-1 18990,- ant.tuner MFJ941E 5990,- anténní
analyzátory Autek RF1 5990,- RF5 10990,- MFJ259B 12890,Dále nabízíme doprodej skladových zásob se slevami až 50%.
Informujte se telefonicky a na www stránkách. Tato nabídka
s tímto kupónem platí pouze do 31.2. nebo do vyprodání zásob.

Petr Lebduška, OK1DAE, lebduska@fzu.cz

[1] Kainka, B., Berndt, H.J.: Využití rozhraní PC
pod Windows. HEL 2000
[2] http://home.wxs.nl/~majosoft/vb/body_lpt
_port.html
[3] http://www.ti.com
[4] http://www.radioamater.cz
[5] http://www.software602.cz

Stárne naše rádio?
Když jsem se pøed lety rozhodoval, jaký si poøídit laciný KV
TCVR, nebyla volba tak obtížná jako dnes. Mohl jsem vybírat
jen mezi TS140, kde konèila výroba, FT840, kde se výroba
právì chystala a IC728, která byla novì na trhu. Zatímco prvé
dva TCVRy mìly IF SHIFT, IC728 mìla PBT. To bylo neklamnou známkou, že má jako asi dodnes jediný laciný TCVR,
osazen SSB filtr nejen na druhé mf 9 MHz, ale i na tøetí, 455
kHz. Rozdíl mezi IF SHIFT a PBT (VBT) je popsán v [1]. Výbìr
laciného TCVRu se tak omezil na jediný model - IC728. Její
selektivitou jsem byl nadšen.
Ale s ubíhajícím èasem a používáním TCVRu se mnì zaèalo zdát, že se k silným stanicím nemohu naladit již tak blízko
a že místní stanice síly S9+40-60 dB mi zaèínají vadit èím dál
více. Rovnìž zapnutí filtru 250 Hz v závodech v blízkosti
východních stanic s 10 kW pøestalo postupnì pøinášet takový
efekt, jako když byl TCVR nový. Pøemìøil jsem proto znovu mf
selektivitu pøijímaèe a musím konstatovat, že laciné mf filtry
stárnou více, než by se nám zdálo.
Mìøení v roce 1994 i 2001 jsem dìlal stejnì a zcela primitivnì. Na vstup jsem pøivedl signál
S9+60 dB a pomocí S-metru jsem
zjiš•oval selektivitu. Ovìøil jsem si, že
S-metr mezi S5 až S9+60 dB ukazuje
pomìry celkem správnì. Pøi znalosti
chyb S-metru lze øíci, že i takové
jednoduché mìøení „bez mìøících
pøístrojù“ není pøíliš nepøesné. Mìøení
pro 3 a 6 dB jsem dìlal nf milivoltmetrem až na výstupu pro sluchátka.
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Podobnì jsem zmìøil i novou IC718 s výjimkou 80 a 100 dB,
kde jsem musel použít jinou metodu.
V tabulce 1 je porovnání výsledkù z roku 1994 a 2001.
Údaje jsem vìtšinou zaokrouhlil na stovky Hz.
V roce 1994 jsem bohužel neodmìøil šíøky pásma pro 3, 6
a 100 dB. V IC728 je jako u vìtšiny levnìjších ICOMù
vyrábìných v posledních desetiti letech standardnì osazen na
9 MHz filtr FL30 (2,3 kHz/6 dB, 4,2 kHz/60 dB) a na 455 kHz
FL65 (2,4 kHz/6 dB, 4,5 kHz/60 dB). Mìøení v tabulce 1 lze
zobecnit na vìtšinu ICOMù, s výjimkou IC706, IC725, 726,
kde je tøetí mf 455 kHz jen pro FM a IC718 a IC707, kde je
druhá mf rovnou 455 kHz. U tìchto TCVRù je situace trochu
horší - viz poslední sloupek tab.1. Slušní výrobci v takových
TCVRech osazují místo FL30 lepší filtr, napø. u novìjších
mutací IC706 je osazen FL80 (2,4 kHz/6 dB, 3,8 kHz/60 dB).
Z úvah se vymyká IC756PRO s jinou konstrukèní filosofií. O
starších Icomech pøed rokem 1990 nemám pøehled. Pøi
mìøení jsem nenalezl žádné prosedlání køivky mf selektivity,
ale jen jeden neostrý vrchol. V tabulce vidíme, že výrobcem je
u CW nastavena nulová støední poloha knoflíku PBT tak, aby
byla šíøe pásma menší, než u SSB. Je to ale vykoupeno menší
strmostí bokù køivky a stárnutí se zde projevuje nejvíce.

U polohy CW/N jsou proti IC728 ve výhodì TCVRy, které mají
osazen CW filtr i na 455 kHz. To nám umožní udìlat spojení i
tìsnì vedle extrémnì silné stanice.
S šíøkou pásma CW/N je na tom lépe i laciná IC718 a její
starší sestra IC707, pokud osadíme filtr 250 Hz FL53A, který
má jen 480 Hz/60 dB. Na SSB by u IC728 mohla být pøi pøíjmu šíøka pásma pro 6 dB trochu vìtší. Nevnímáme to ale jako
nìjakou vadu - bude to asi tím, že ucho reaguje výraznìji až
na B10 - B20.
ICOM uvádí i u svých drahých výrobkù SSB šíøku pásma
s velkou rezervou, typicky 4,0 až 4,2 kHz/60 dB. Skuteènost
ale bývá u TCVRù se dvìma hlavními filtry v signálové cestì
(filtr na první mf se nepoèítá) mnohem lepší. I u zestárlé IC728
je to ještì jen 3,4 kHz. Ani nová IC718 jen s jedním hlavním
filtrem FL65 s namìøenou šíøkou pásma 3,7 kHz/60 dB na tom
není o mnoho hùøe. Údaj výrobce o šíøce pásma pro 60 dB ale
nestaèí ke zjištìní, zda je pøijímaè použitelný, hlavnì v místech
s hustým amatérským osídlením nebo ve velkých svìtových
závodech.
Stárnutí pøijímaèe si buï vùbec nevšimneme, nebo si myslíme, že se nám to jen zdá. Øešením je asi po deseti letech filtry vymìnit. Pøi dvou filtrech 9 MHz a dvou 455 kHz se
vejdeme do 20 až 25 tis. Kè. Pøípadnì mùže být
výhodnìjší koupit si nový TCVR.
Literatura: [1] RA3, 4/01 - Jak maximálnì
využít selektivity vašeho pøijímaèe
OK1AYY, Ing. Jaroslav Erben, ok1ayy@volny.cz
Výsledky mìøení mf šíøky pásma IC728 z roku 1994 a
2001. V posledním sloupci je pro porovnání šíøka
pásma nové IC718 s filtrem FL65. PBT nebo IF shift
u IC718 je ve všech pøípadech ve støední nulové
poloze. CW/N je s filtrem FL101/250 Hz.
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Pøibuzování zdrojù
Jednoduché napájecí zdroje TCVRù mívají pøi odbìru 20 A
úbytek napìtí až 0,6 V. K dalšímu úbytku 0,4 V dojde
v napájecím kabelu obvyklé délky 3 m a prùøezu 6 mm2.
Abych tuto vadu aspoò èásteènì kompenzoval, doplnil
jsem do stávajícího zdroje obvod, zapojený dle obr. 1.
Trimr 1 k nastavíme tak, aby pøi odbìru nad 10 A tranzistor BD712 pøeklenul diodu 1N4007 a napìtí zdroje se
zvýšilo asi o 0,7 V.
Nìkdy se místo stabilizátoru 7815 používá 7812
podložený zelenou LED diodou prùmìru 8 mm. Pokud
chceme pøi zatížení napìtí zvýšit ještì o dalších 0,2-1 V,
pøidáme do série s LED diodou rezistor 10 až 47 Ω.
Zapojení na obr. 2 by mìlo umožnit napájet TCVR pøi pøíjmu napìtím napø. 13 V a pøi vysílání napø. 14,5 V. V tomto
pøípadì bude LEDka èervená. Pokud z TCVRù jako IC718,
728, 735, FT840, ALINCO DX77 a pod. taháme 150 W, je

Magické dvouelementové smìrové antény pro KV (1)
Úvod
Bylo zdùrazòováno snad již tisíckrát, že anténa je základním
prvkem zaøízení každého amatéra a že její vlastnosti jsou pro
úspìšnou práci rozhodující. Smìrové anténní systémy vykazují zisk jak pøi vysílání, tak i pøi pøíjmu. Hlavním pøínosem pøi
pøechodu z drátových antén na smìrové systémy, zejména
otoèné, je nejen možnost vysílanou energii vyzáøit co nejúèinnìji pod vhodným úhlem ve vhodném smìru, ale dosáhnout
rovnìž smìrového pøíjmu. Kvalitativní rozdíl je v tomto ohledu
obrovský.
Ze smìrových antén pro KV jsou nejèastìji využívány
smìrové antény typu Yagi. Z jejich vyzaøovacího diagramu
vychází i zisk, pøedozadní pomìr nebo èinitel zpìtného vyzaøování (ÈZV). Pøi vhodné instalaci v závislosti na výšce nad
zemí lze dosáhnout výhodného nízkého úhlu maxima vyzaøovacího laloku ve vertikální rovinì, což je podstatné pro
úspìšná DX spojení. Jejich vnitøní odpor, resp. impedance,
dovoluje na rezonanèním kmitoètu použití bìžných napájecích
vedení, vìtšinou bez nutnosti složitého pøizpùsobení. Jsou
relativnì úzkopásmové, rozmìry (délky) jejich rezonanèních
prvkù definovanì závisejí na pracovní vlnové délce a jsou pøibližnì rovny její polovinì. Pøi zjednodušeném pohledu lze
konstatovat, že zisk tìchto antén jako jejich nejprimitivnìjší
charakteristika je obecnì tím vìtší, èím má anténa více prvkù
(tedy - zhruba - èím má delší ráhno, èím je „delší“). Køivka,
vyjadøující takovou závislost zisku na poètu prvkù (délce ráhna
antény) se ale postupnì „narovnává“ - od urèitého poètu prvkù
již zisk zøetelnì nebo prakticky vùbec nenarùstá.
Èím dál víc se ale projevují jiné nevýhodné vlastnosti: pøípadný rùst zisku je negativnì ovlivnìn nehomogenitou vf pole
v místì antény; ta v reálném prostøedí, tedy nikoli ve zcela volném prostoru, více èi ménì vždy existuje a zpùsobuje
degradaci elektrických vlastností dlouhé antény. V oblasti
kmitoètù KV zaènou být velmi nepøíjemné rozmìry delších
antén, s nimi související hmotnost, nutnost brát pøi projektu
antény, stožáru a dalších konstrukèních èástí v úvahu statická
i dynamická namáhání zpùsobovaná hlavnì vìtrem a námrazou apod., potøeba odpovídajícího kotvení a pochopitelnì i
vhodnì dimenzovaného rotátoru atd. Ani velikost pozemku
pro stavbu a provozování velkého otoèného anténního monstra nejsou pro používání takových antén právì pøíznivé.
Pøesto v pøípadech, kdy uvedené komplikace lze pøekonat,
jsou pro své dobré vlastnosti i pomìrnì rozmìrné smìrové
yagi antény s více prvky používány pro horní KV pásma jako
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otoèné, na nižších kmitoètech alespoò jako pevnì smìrované.
Rostoucí konstrukèní nároènost pak vede k tomu, že anténu
s dobrými elektrickými vlastnostmi, vyhovující i po stránce
spolehlivosti, životnosti apod., není lehké v amatérských podmínkách zkonstruovat a realizovat a zbývá jen si ji koupit za
cenu, i nìkolikrát pøesahující prùmìrný plat. A - znovu konstatováno - s rostoucími rozmìry (délkou ráhna) narùstají
užiteèné parametry èím dál pomaleji a efekt honby za jejich
nejvyššími hodnotami se postupnì zmenšuje.

Za málo penìz hodnì muziky
V následujícím seriálu se soustøedíme pøevážnì právì na
smìrové antény typu yagi a na antény, které z jejich základního
uspoøádání vycházejí. Nebudeme se tedy zabývat napø. logaritmicko-periodickými širokopásmovými anténami nebo anténami s postupnou vlnou.
Po struèném zhodnocení víceprvkových yagi antén je logické obrátit pozornost na druhý konec pomyslné posloupnosti, tedy na dvouelementové soustavy. Ve shodì s výše
zmínìným konstatováním lze øíci, že právì pøidáním
(pouhého) druhého prvku k jednoduchému záøièi získáme
nejvìtší pøírùstek zisku. Jeden z dipólových prvkù je vlastní
napájený prvek - záøiè, druhý není napájen, je prvkem parazitním, pasivním, tedy buïto reflektorem nebo direktorem.
Pøi
volbì
mezi
uspoøádáním záøiè-reflektor nebo záøiè-direktor
mùžeme vycházet z již
provìøených
znalostí
(napø. [4]). Systém záøièdirektor obecnì vykazuje
menší šíøku pásma a
menší vyzaøovací odpor,
takže ztráty zpùsobené
odporem vodièù antény a
vedení úèinnost antény
zhoršují. Proto je vesmìs
preferováno uspoøádání
záøiè-reflektor. Blíže se
tímto problémem a souvisejícími teoretickými
otázkami
nebudeme
zabývat.

napájecí napìtí pøi vysílání kolem 14,5 V témìø nutností.
Zapojení na obr. 2 jsem ale prakticky nezkoušel. Pro
jednoduchost jsem v obrázcích nezakresloval ani blokovací a filtraèní kondenzátory.
OK1AYY, Ing. Jaroslav Erben, ok1ayy@volny.cz

Pokusme se alespoò pøibližnì porovnat vlastnosti dvouelementové a šestielementové yagi antény pro pásmo 20 m.
I pøes široké tolerance uvádìných parametrù lze sestavit
pøehled, uvedený v následující tabulce:
Znovu je tøeba zdùraznit, že se jedná jen o rámcové údaje a
dùležité je zejména porovnání obou sloupcù.
Mùžeme tedy zvažovat, jaké pøednosti a provozní hodnotu
mùžeme za své investice (peníze, èas, úsilí apod.) získat.
Taková úvaha mùže být dosti komplexní záležitostí.
Je napø. èasto výhodné mít k dispozici anténu s co nejvìtší
smìrovostí, na druhé stranì jsou situace, kdy „tupìjší“ vyzaøovací diagram mùže mít své výhody. Rozdíl v zisku mùže být
podstatný pro snadné navazování tøeba DX spojení a
prosazování se v pile-upu, na druhé stranì i v režimu QRP
nebo s anténami, které mají z hlediska své úèinnosti vlastnosti mnohem horší, jsou dosahována pìkná spojení. Jiný pøípad:
chceme-li pracovat se smìrovou anténou, mùžeme se nìkdy
dostat do situace, že jinou volbu než dvouelementový systém
ani nebudeme mít. Pro nižší KV pásma si lze pøedstavit a realizovat dvouprvkovou smìrovku tøeba pro 7 MHz, ale víceelementový otoèný systém je už prakticky za hranicemi bìžných
realizaèních možností.
Pøi rozhodování je zkrátka tøeba posoudit všechny vlastnosti. Shrnuto: Pokud mám pozemek, umožòující vybudování
anténní farmy, mohu zabezpeèit potøebné úøední náležitosti,
postavit stožáry, hlídat vše pøed vandaly, neporušovat místní
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pøedpisy a omezení, zabezpeèovat údržbu komplikovaných
konstrukcí atd. a pokud mám dost penìz, abych si vše potøebné mohl koupit, pak pro práci na KV urèitì využiji uvedených
možností k tomu, abych byl špièkovì vybaven. Pokud ale tyto
podmínky nemám možnost splnit, mohu se podstatnì
jednodušeji vybavit na docela dobré úrovni a pracovat na KV
úspìšnì také. A i když mùj signál bude tøeba o 3 S slabší, stále
ještì staèí na slušnou komunikaci po celém svìtì. Z nouze lze
dokonce udìlat i ctnost a tìšit se z toho, že i když nejsem
v porovnání s jinou stanicí vybaven „super“, dosáhnu tøeba i
tak dobrých výsledkù. A pro mnoho amatérù, kteøí používají
stále ještì témìø bìžné anténní vybavení (napø. „dlouhý“ drát)
by dvouprvková smìrovka s parametry zhruba odpovídajícími
uvedené tabulce pøedstavovala výrazné zlepšení možností
provozu na KV, a to s „investicemi“ øádovì menšími, než v pøípadì nìjaké špièkové víceelementové smìrovky.

Další vývoj dvouelementových smìrových
systémù
Pøedchozí konstatování samozøejmì už udìlalo mnoho lidí
døíve. Zøejmì nemalá èást KV amatérù na tom zase až tak dobøe
není a pro stavbu antén nemá ideální možnosti. Téma
jednoduchých smìrových anténních systémù je proto
v amatérských informaèních zdrojích hojnì ventilováno.
V amatérské literatuøe lze najít spoustu námìtù a pokusù,
smìøujících k vìtšímu zvýraznìní výhodných parametrù
krátkých beamù a potlaèení jejich nevýhod. Nezøídka se jedná
o bizarní uspoøádání, která tøeba nìjak fungují, ale obsahují i
zjevné koncepèní chyby nebo jsou pøíliš velkým kompromisem, neúnosnì degradujícím ostatní podstatné parametry
antény. V dobì publikování takových námìtù nebylo èasto
možné amatérùm dostupnými prostøedky parametry takových
antén spolehlivì promìøit. Možnosti teoretického zdùvodnìní
nebo provìøení vlastností výpoètem døíve nebyly také možné,
takže vše èasto záleželo na serióznosti a kritiènosti toho, kdo
s takovým nápadem pøišel. Ani profesionálnì vybavená pracovištì se takovými námìty prakticky nezabývala.
Situace se ale postupnì mìní. Bez ohledu na pøetrvávající
názor, že v oblasti anténáøské teorie i praxe bylo vše
vymyšleno a dotaženo do definitivních závìrù už v období
pøed 2. svìtovou válkou, došlo s rozvojem a masovým
rozšíøením výpoèetní techniky i k úspìšným pokusùm vyvinout prostøedky, které by umožòovaly aspoò za urèitých
omezených pøedpokladù analyzovat a spoèítat parametry
rùzných anténních uspoøádání a nakonec je tøeba i optimalizovat vùèi pøedem zadaným hodnotám. Rychle se rozvíjející
specializace modelování antén, která zaèíná být pøístupná i
radioamatérùm, dnes nikoho nepøekvapuje. I když se jedná o
teoretické výsledky, lze jejich vìrohodnost v praxi v urèité
míøe ovìøovat a vyhodnocovat trendy, které se projevují pøi
konkrétních modifikacích mechanických a geometrických
parametrù modelované antény a napájecích obvodù.
I vhodná mìøící technika je dnes pøístupnìjší.
Specializované velké a drahé vf laboratorní pøístroje, mìøící
elektrické parametry antény a vedení (Ra, Xa, Z a fázi) byly
v amatérské praxi nahrazovány rùznými anténaskopy, šumovými mùstky a mìøièi PSV. Ty ale vzhledem k improvizacím pøi
jejich konstrukci èasto poskytovaly zrádné a nespolehlivé
údaje. Dnes lze pro seriózní nastavování a optimalizaci antén
používat profesionálnì vyrábìné anténní analyzátory s definovanými parametry, vhodné pro amatérské použití. Ceny
takových pøístrojù nejsou sice lidové, nejsou ale ani pøíliš
závratné.
Pro využívání této kvalitativnì lepší podpory zbývá
nakonec investovat jen do práce: nauèit se vše efektivnì
využívat a pak vìnovat spoustu èasu a potu optimalizaci
vybraného a realizovaného anténního „polotovaru“,
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umístìného do daných konkrétních podmínek. Èasová
nároènost i relativní složitost, vyplývající z potøeby zahrnout do
tohoto procesu nejrùznìjší vlivy okolí apod. jsou možná hlavními dùvody pro to, že se s popisy realizovaných anténních projektù dotažených do optima, s konkrétními údaji vèetnì
zmìøených hodnot apod. setkáváme v amatérských informaèních zdrojích stále jen zøídka.
V této kvalitativnì nové situaci existuje nìkolik typù
dvouprvkových systémù, jejichž zajímavé vlastnosti nedovolily
jejich zapadnutí, nebo se pomìrnì nedávno dokonce objevily
soustavy zcela nové. Pokus o pøehled nìkolika rùzných
uspoøádání dvouelementových soustav pro KV, ze kterého by
mìl být zøejmý zejména vývoj rozmìrù, je v tab. 2. Jednotlivé
schématické nákresy antén jsou ve stejném mìøítku, takže
rozmìry lze snadno porovnávat. Polomìry otáèení a plocha,
kterou každá anténa zabírá, jsou vypoèteny pro pásmo 20 m.
Antény typù X-, M- a DD-beamù mají ponìkud vìtší polomìr
otáèení, než U-beam. Nejmenší polomìr otáèení má Hex-beam.

V tabulce jsou uvedeny:
G [dBd] - zisk antény zahrnující úèinnost vyzaøování vùèi
pùlvlnnému dipólu,
F/B [dB] - èinitel zpìtného záøení jako pomìr napìtí vpøed a
vzad vyjádøený v dBm,
Z [Ω] - vstupní impedance antény pøi urèitém kmitoètu
(zpravidla støed pøenášeného pásma antény),
R [m] - polomìr otáèení antény v metrech,
S [m2] - pùdorysná plocha antény ve ètvereèních metrech
(oba poslední parametry jsou uvádìny pro pásmo 20 m).
Silná šipka informuje i o smìru maximálního vyzaøování
dané antény. Pro pøehled uvádíme i autory a názvy, pod
kterými jsou antény známé.
Pro porovnávání a rozhodování lze za podstatné parametry považovat tvar vyzaøovacího diagramu v horizontální a ve
vertikální rovinì, s ním související zisk, pøedozadní pomìr
atd. Pro snadné zapojení do celého øetìzce zaøízení a pro
maximální efektivnost antény je dále dùležitý její vstupní
odpor (impedance) a zpùsob napájení, z hlediska konstrukce
pak zejména rozmìry, hmotnost, odpor vìtru a pøípadnì
speciální požadavky na konstrukèní uspoøádání a materiály.
Výslednou bilanci vèetnì ekonomické rozvahy si pak mùže
udìlat každý podle posouzení situace okolo stavby antény
v daném konkrétním prostøedí.
Navazující díly tohoto volného seriálu se budou v pøíštích
èíslech èasopisu snažit popsat konkrétní realizace takových
„krátkých“ KV anténních smìrových systémù a provìøené
dosažené výsledky, nebo alespoò shrnout dostupné informace a konkrétní poznatky z jejich realizace, které byly publikovány nebo zjištìny tøeba i na pásmech. I když u tìchto
antén nemùžete oèekávat zázraèné elektrické parametry, lze
je považovat za „magické“. Jejich kouzlo spoèívá v tom, že je
možno je realizovat i ve skromných podmínkách a s jejich
pomocí dosáhnout velkého kvalitativního skoku do jiného
svìta rádiové komunikace na KV.

Jak jsem zaèal s paketem - zvuková karta,
AGW a WinPack
Patøím mezi mladší generaci radioamatérù, pro které
poèítaè v amatérském provozu není vùbec žádnou
novinkou, naopak je snad dokonce až nezbytností.
Poèítaè vlastním díky mým pøejícím rodièùm, kteøí mi
jej pomohli opatøit ke studiu na vysoké škole. Poøídil
jsem si i známou radiostanici Bulhar a po její pracné
pøestavbì na 2 m jsem se dal do hledání vhodného softwaru pro packet radio, které rovnìž neuniklo mým
choutkám.
Mým hlavním požadavkem na software bylo, aby
plnì fungoval pod Windows 95 a výš; systém MS-DOS
jsem, jak se øíká, poslal do vìèných loviš•. Pøi hledání
jsem vycházel z požadavku ušetøit peníze, kterých má
každý študák chronický nedostatek, a tak jsem se
rozhodl místo drahého modemu použít moji zvukovou
kartu.
První hledání nìjakého vhodného softwaru vedlo ke
starým známým utilitám od Flexnetu; funguje to sice
skvìle (pod MS-DOS), nicménì moje požadavky to
nesplnilo.
Pøi brouzdání na internetu jsem narazil na velice
zajímavou stránku http://www.raag.org/sv2agw øeckého
radioamatéra a skvìlého programátora Georga
SV2AGW. George sestrojil nìco podobného, jako byly
utility u Flexnetu, ale vìtšinu integroval do jediného
programu AGW Packet Engine, který v zásadì pøedstavuje jádro modemu. Každý si mùže zvolit typ, který
používá, napø. YAM, Baycomm atd., a nemusí se omezit jen na jeden (pokud to jeho PC zvládne).
Druhým krokem byl výbìr vhodného terminálového programu. Bìhem mého prvního
prohledávání rùzných zdrojù software jsem
narazil na program WINPACK (lze stáhnout na
http://www.peaksys.co.uk). Ten má ve složce
nastavení modemu volbu Host mode a jedna
z nabízených položek je i AGW. V mém pøípadì
byla hlavní volbou zvuková karta; tento výbìr
sice potøebuje pamì• RAM alespoò 64 MB, to je
však pøi souèasných cenách DIMM pamìtí už
skoro standard.
K propojení TRXu a poèítaèe jsou nutné propojovací
kabely. Ty jsem zhotovil podle originální dokumentace
zcela jiného programu, hi.
Na prvním obrázku je propojení
výstupu Line Out zvukové karty a

Jan Bocek, OK2BNG, jan.bocek@vitkovice.cz,
Jiøí Škácha, OK1DMU, skachaj@centrum.cz
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mikrofonního vstupu. Protože úroveò signálu Line Out
je v porovnání s potøebnou vstupní úrovní mikronu
pøíliš velká, je nutné signál zeslabit, napø. jednoduchým
odporovým dìlièem z miniaturních rezistorù, který lze
vestavìt pøímo do krytu konektoru.
Na druhém obrázku je jeden ze zpùsobù klíèování
vysílaèe. Zase se nejedná o nic celkem složitého a

obvod lze bez problémù umístit do krytu konektoru,
pøipojeného na sériový port PC.
Poslední obvod, jehož schéma snad není nutné
uvádìt, propojuje nf výstupu z TRX na vstup zvukovky
(Line In nebo Mic). Ve vìtšinì pøípadù se jedná o pouhé
propojení dvou konektorù stínìným kabelem.
Tím je kabeláž hotova a teï je nutné nainstalovat
zmiòované programy. Na pevném disku si vytvoøím
adresáø a pojmenuji jej napø. AGW, do nìj rozbalím
komprimovaný soubor agwpe.zip. Dále nainstaluji terminál Winpack. Instalaèní adresáø WinPacku je vhodné
vytvoøil nìkde poblíž AGW nebo rovnou uvnitø této
složky. Pokud vše probìhlo bez problémù, jste na
nejlepší cestì k úspìchu.
Jedním ze dvou nejdùležitìjších krokù je správnì
nakonfigurovat AGW Packet Engine. Spustíme program
AGW Packet Engine.exe a na spodní èásti
obrazovky se vedle hodin objeví ikona.
Klikneme na ni pravým tlaèítkem myši a rozbalí se
uživatelské menu; vybereme si položku Properties.
Otevøe se nám okno RadioPort Selection.

Zvolíme volbu New Port a poèítaè nám zobrazí
hlášku:

Jedná se jen o upozornìní, že po vytvoøení nového
portu je tøeba program restartovat (viz dále). Stiskneme
OK a jak už to bývá, vyskoèí nám další okno, Properties
for Port 1. Zvolíme si, který port budeme používat,
rychlost a TNC TYPE - je tu velká spousta možností,
staèí si jen vybrat. Já si zvolil SoundCard.
Po výbìru této položky se program zeptá ještì jednou na pøenosovou rychlost, ale tentokrát pro levý a
pravý kanál zvukové karty zvláš•. Máte-li totiž výkonný
poèítaè a více transceiverù (napø. pro 2 m a 70 cm),
mùžete souèasnì komunikovat pøes oba, jako byste
mìli dva modemy. Nová verze tohoto programu navíc
nabízí i rychlost 300 baud pro provoz na KV. Poslední a
taky velice dùležitou položkou k nastavení je TXDELAY
ve složce Properties for port1 - TNC Command.
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Hodnota se zadává
dvouciferným èíslem,
které po vynásobení
deseti dá èas, udávající
v milisekundách zpoždìní
mezi povelem poèítaèe
k zaklièování vysílaèe a
jeho vykonáním. Pokud
tuto hodnotu nenajdete
pøímo v manuálu TRXu, je
nutné obìtovat chvíli
práce a pokusnì ji zjistit. U transceiveru bez pøepínání
relátky se pohybuje okolo 50 až 150 ms, u transceiveru
s relátky mezi 100 až 250 ms. Pøi pokusech nastavování
(v poslední fázi oživování) je vhodné zaèít na vyšší hodnotì a po pøipojení vás nód obvykle sám upozorní, že
máte nastaven pøíliš dlouhý èas (TX DELAY TOO
LONG). Po tomto nastavení portu vše uzavøeme a program restartujeme.
Jestli jste dospìli bez velkých problémù až do tohoto
bodu, jste na dobré cestì k úspìchu. Teï už zbývá
spustit terminálový program Winpack. Pøi prvním
spuštìní vám dá varovné hlášení že není pøipojeno TNC;
to mùžete pøejít kliknutím a program se plnì spustí.
Pak je nutné nastavit v menu OPTIONS Personal/BBS
Info; z obrázku je snad vše jasné, jen u nastavení BBS
Info je nutné pøesnì nastavit BBS Prompt, jinak terminál
nefunguje správnì. Winpack je stavìný pro práci s BBS
typu FBB-DOS, v jiných bbs nefunguje správnì (alespoò mnì se toho nepodaøilo dosáhnout).
Jako poslední krok konfigurování terminálu pøed jeho
rozjezdem je nastavení OPTIONS Comms Setup. V této
kartì v položce Host mode nastavíme AGW (kliknutím
na šipku vpravo a výbìrem AGW) a je hotovo. Vše øádnì
ukonèíme a restartujeme program, aby byla naètena
nová nastavení.
Zbývá jen poslední krok, vše zapnout a pohrát si se
vstupními a výstupními úrovnìmi nf signálù ze zvukové
karty.
Nejdøíve si otevøeme na spodní lištì (nebo v nabídce
start programy-pøíslušenství-zábava-ovládání hlasitosti)
nastavení hlasitosti a v menu možnosti - vlastnosti
vybereme volbu záznam. Zde zatrhneme ovladaèe hlasitosti pro mikrofon nebo linkový vstup a stiskneme OK,
samotné ovladaèe pak nastavíme pokusem podle
nejlepšího pøíjmu signálu na monitoru terminálu.
To by byla ta snadnìjší èást. Nyní je nutné nastavit
úroveò signálu ve vysílací cestì. Jsou na to dva zpùsoby. První lepší možnost je nastavení pomocí mìøièe promodulování, pokud jej TRX má. Druhou možností je jako
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obvykle pracné zkoušení rùzných
úrovní signálu a pokusù o nakonektování na nód, samozøejmì na úkor
tìch, kteøí právì s nódem komunikují.
Tak to byl postup, kterým jsem se
øídil pøi zprovozòování paket radia se
zvukovou kartou pod Windows.
Samozøejmì to není zcela vše co bych
mohl napsat. To by mohlo obsáhnout
snad i celou knihu. Jsou to skromné
poznatky mé cesty za paket radiem, na
jejímž poèátku jsem
nemìl ani tušení jak na
co jít. Jsou mezi námi i
takoví odborníci, kteøí
mi nìco vytknou, no
ale proto jsou to taky
odborníci.
Všem, kdo se pustí
do podobného experimentování, pøeji mnoho
zdaru, je to pìkná zábava a obèas i trochu potu
na èele. O tom však celé
naše hobby je.
Martin Škutek, OK2MTW
martin.skutek.fei@vsb.cz

Soukromá inzerce
Koupím GDO do min. 200 MHz nejradìji tranzistorové;
pamì•. klíè 5 a 6 pamìtí i bez manipulátoru; tcvr M 160B
- novìjší neupravovaný typ; nový rotátor pro VKV anténu;
4 ks Helix filtry pro 432 MHz (TOKO RCL 2326 apod.) na
transvertor z PE-AR 6/1999 - nutnì!; dìlièku K500TM131
(MC10131) - 3 ks; krystal 9,0016 MHz (modrá teèka) k filtru 9 MHz; 20 cm vlnovodu R 100 s pøírubou na 10 GHz.
Al. Chlubný, Arbesova 9, 638 00 Brno, tel.: 05/4522
3751.
Prodám USA KV tcvr fy Heathkit typ HW-8 (CW QRP
4W) pro 3,5; 7; 14; 21 MHz + podrobný manuál (4.800
Kè); FM VHF/UHF tcvr ICOM IC207H (PR 9kG, 1k2) vè.
pøísluš. (15.800 Kè); FM tcvr 144-146 MHz R2FH + RMH2
(„briketa + PA 18 W) vè. tech. dokumentace - výrobek
RACOM a.s. Nové Mìsto na Moravì (4.600 Kè); novou KV
anténu Fritzel FD3 - balun 1:6 (1.250 Kè); 3 ks dural.
trubky prùm. 45x3 mm délky 3,2 m - 280 Kè/kg - osobní
odvoz; ant. pøedzesilovaè s automat. pøepínáním HF
voxem (ukonèen koaxy) 145 nebo 432 MHz, osazen BF
960 dle RZ4/1983 (350 Kè); ant. pøedzesilovaè 145 nebo
432 MHz osazen 65 dle RŽ SZR è. 1/1999 ukonèen BNC
(250 Kè); zvuková karta nová ESS 1869 (480 Kè); RZ roè.
1970 + 1991 (celek 520 Kè); BFQ 68-4,5 W/4 GHz (460
Kè); BFQ 136-9 W/4 GHz (550 Kè); BLX 15-vf 150 W
(2.000 Kè); xtaly 136 MHz na transvertor 2,3 GHz (120
Kè); KV tcvr ICOM IC 738AT (+ event. filtry FL 100, FL 52A
a ext. repro SP-21) - A+N manuály -100% stav (cena
dohodou); zdroj 13,8 V/20 A - mìøení, ochrany (2.000 Kè).
Al. Chlubný, Arbesova 9, 638 00 Brno, tel.: 05/4522
3751.
Prodám blokové filtraèní kondenzátory rùzných
kapacit na provozní napìtí 1500 V a vyšší (á cca 40).
Stojan na ruèní vrtaèku (300). Pøístrojové skøíòky stavebnicové, rùzných velikostí (50-100). Fosforbronz. drát na
anténu 2 mm (á 4). Koaxiál 50, 70, 75 ohm (á 10). Støíkací
pistoli na stlaèený vzduch (100). Držák pro montáž desek
tiš•. spojù v kloubovém uložení kombinovaný se
svìráèkem, precizní provedení (800). Trafopájku ETP II
(250). Transformátor 2000 V/0,5 A (500) - resp. dohoda.
Souèásti a elky pro lambdu 4 a 5. J. Cipra, U Zel. ptáka 12,
148 00 Praha 4, tel.: 02/7191 2022.
Prodám tranzistory pro PA 2 m: KT922A - 5 W, 28 V
(60), KT922D - 30W, 28 V (90), KT925A - 3W, 13 V (60),
KT925V - 20 W, 13 V (90). I vìtší množství. Tel. veèer
019/724 1076.
Prodám TRX KENWOOD TS-450S (CW filtr 500 Hz,
SSB filtr 2,4 kHz) vèetnì pøíslušenství, perfektní stav. Tel.
02-61424195, veèer 02-61216699 nebo 0607-707124.
Prodám, nebo vymìním mìøák s pouzdrem 15/30
mV; RCL mùstek ICOMET; Nový RX-mini CB; nový
pøedzesilovaè HP 28-S pro CB; mechanické díly + mìøák
na mìøiè PSV a PWR do 1200 MHz dle RŽ 1/98. Sháním
sí•ový zdroj a elky DF97, DF669, DF668 a blok 2. smìšovaèe do RX-R5. Dále koupím TRX pro pásmo 10 m a
soupravu RX-EKD 13. Miroslav Øíšský, Dolnokubínská
1444, 393 01 Pelhøimov. Telefon veèer 0366/33 25 83.
Prodám TRX KENWOOD TS140S, all mode, all bands,
CW filtr 500 Hz, výkon 100 W, technická dokumentace.
Pøístroj témìø nepoužitý v FB stavu a chodu. Cena 25000
Kè. OK2BEK, tel. 0629/ 629 026.
Prodám 2 ks VR 20, pøedìlané na pøevádìèové kanály
(6 x), tovární vzhled a orig. zdroje k nim. Cena za kus 1500
Kè. Odvoz nutný. OK2BAQ - tel.: 0619/522 095 po 18.
hod.
OK1RD prodá èást svého radioamatérského systému
ovìøeného provozem a to: TCVR ICOM 756PRO (80 000,-),
antnénní systém viz obr. v RA è.6/2000: ant. stožár kotv.
50m/trojúhl.0,9m/10sqm (180 000,-), horní rotátor/vozík
5,5sqm (60 000,-), støední rotátor/vozík 3,6sqm (120
000,-), dolní rotáror/vozík 3,6sqm (120 000,-), souèasný
pojezd všech rotátorù (40 000,-), celek (ant. systém) vè.
indikace a ovl. za (500 000,-). Dále antény 2 x Mosley
PRO96, stack s vacum. relé, celek pro 5 kW CW / 10 kW
SSB out (200 000,-), 3 el. Yagi 30m pro 10 kW CW (30
000,-), dále 2 x ant. stožár volnì stojící 25 m (á 90 000,-)
Pozn.: Prodej anténního systému léto 2002. Lze vidìt a
odzkoušet v mém QTH. Jarda Semotán, Borová 155,
251 01 Øíèany. Tel.: 0204 631 803, 0602 661 551.
Koupím ruské elektronky 1Ž29B, nebo 1Ž29B-V,
desku kmitoètové ústøedny stanice „BULHAR“ typ LEN
160 BM nebo vrak stanice s dobrou kmitoètovou ústøednou;
krystal 26,620 MHz. Jirka, OK2VGZ, tel.: 0649 248 118.
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Závodìní
IARU Region I. UHF/Microwave
Contest 2001
- komentáø vyhodnocovatele
Závodu se zúèastnilo celkem 229 OK stanic (resp.
229 rùzných OK znaèek), z toho 106 poslalo deníky.
8 deníkù od 2 stanic bylo vyhodnocovateli doruèeno
osobnì, 33 deníkù od 22 stanic posláno via PR, 125
deníkù od 57 stanic pøišlo mailem a 49 deníkù od 25
stanic pøišlo poštou. Celkem pøišlo 216 deníkù,
z toho 165 elektronických v EDI, 49 papírových,
z toho 23 psaných rukou. Ostatní tedy poèítaèe mají,
ale než by deník pøevedli do EDI, radìji jej vytisknou.
Pøitom 6 deníkù pøišlo tištìných z programu Lokátor
od OK1DUO, který sám o sobì formát EDI podporuje, staèí stisknout Ctrl+E… (OK1IEI, OK1KWN,
OK2BVE, OK2JI, OK2JJA, OK2RAS).
Vyhodnocovatel dìkuje tìm (OK1KLL, OK1KZE,
OK1VEC), kteøí na požádání dodali deník v elektronické podobì v EDI. Aby mohlo celé vyhodnocení
probìhnout elektronicky, musel vyhodnocovatel
pøepsat 37 deníkù, 37 titulních listù a bezmála 2000
spojení.
Nejèastìjší chyby: suverénnì nejèastìjší chybou
bylo neúplné èi chybné vyplnìní titulního listu.
U velké èásti chybìla adresa pro korespondenci,
nìkde u jména prvního operátora bylo jen køestní
jméno, kontaktní adresa, mail èi telefon chybìly
u více jak poloviny deníkù. Velmi èasto nebylo zapsáno soutìžní QTH a informace, zda se jedná o
QTH stálé èi pøechodné. Druhou nejèastìjší chybou
byla špatná soutìžní kategorie (pozor! 70 cm Single
OP je kategorie 3, a to i v pøípadì, že se závod na
2 m nekoná). Platný formát pro elektronické deníky
je pouze EDI (Superlog, N6TR a spol. nevyhovuje!).
Pokud posíláte deník poštou, posílejte jej pøímo
z pošty, nemùže se pak stát, že je dopis
nedostateènì ofrankovaný a tudíž nedoruèený
(OK2QI, OK2KCQ). Pokud tisknete deník z PC, zkontrolujte kvalitu pásky v tiskárnì. Slabì tištìný deník
pùsobí znaèné potíže pøi pøepisování a dohledávání
(OK2JJA). Pokud poèítáte vzdálenosti manuálnì pro
jednotlivá spojení, ovìøte si správnost koeficientu a
bìhem výpoètù ho nemìòte (OK1UFL, OK2KOS,
OK2KPT). Oznaèujte za ODX pouze to spojení, které
je skuteènì ODX (OK1UFL 6+3 cm). Pokud závod
píšete na papír, doporuèuji pøed závodem nalinkovat
a pøedèíslovat jednotlivé listy (OK2SNX - 70 cm
odesláno 2x èíslo 15, na 23 cm vynecháno èíslo 8).
Snažte se psát èitelnì, abyste deník alespoò sami po
sobì pøeèetli (zalogovaná znaèka OK1SHH je stoprocentnì OK1SKK, akorát autor po sobì nerozeznal
H od K). Pøed zaèátkem závodu nastavte správné
datum a èas v UTC, zkontrolujte, od jakého èísla
vám deník zaèíná èíslovat (OK1VBN - 0001). Datum
podpisu nemùže být stejné, jako prùbìh závodu, tj.
6.-7.10.2001 (OK1AIY, OK1UFL).
Vyhodnocovatel dìkuje všem, kteøí poslali deník
elektronicky ve formátu EDI. Výraznì tím ulehèili
práci a èas s pøepisováním a dohledáváním, popøípadì s konverzací. Tyto stanice mohou na požádání
na adrese ok1kir@seznam.cz získat vlastní „Error
Log“ s výpisem chyb z deníku. Vyhodnocovatel dále
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dìkuje Ondrovi, OK1CDJ za softwarovou podporu a perfektní servis,
Tondovi, OK1MG za pomoc pøi
konverzi deníkù ze Superlogu do
EDI a Karlovi, OK2ZI za konzultace.
Z poètu došlých deníkù a z jejich
podoby je patrné, že stále více stanic se pøiklání a pøivyká k evropskému standartu, elektronickému formátu EDI. Ti, co jej ještì
nepoužívají, by si mìli uvìdomit, že
v dohledné (a snad i krátké) dobì
nebudou jiné formy deníkù pøijímány. Všichni vyhodnocovatelé
závodù a jinak zúèastnìní by se mìli
pokusit
prosadit
zmìnu
„Všeobecných podmínek závodù na
VKV“ a zavést elektronické deníky
jako povinnost. Èím døíve, tím lépe.
Vyhodnotil radioklub OK1KIR,
ok1kir@seznam.cz,
OK1KIR@OK0PPR.#BOH.CZ.EU
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Závodìní

Plzeòský pohár 2001
- komentáø vyhodnocovatele
Deníky pro kontrolu: OK1LV, OK1AXX, OK1OFM (letos udìlala 65 QSOs CW a 59
QSOs SSB - stanici obsluhoval jako vždy OK1DRQ). Po vyhodnocení ještì došly
deníky od OK1KQH a OK2ON. V zaslaných denících se objevilo 3x a více dalších
35 OK/OM stanic, takže prokazatelnì se závodu letos zúèastnilo 115 stanic.
Provozem CW se dalo pracovat se 72 stanicemi, provozem SSB 75 stanic (pokud
vám poèty nehrají, uvìdomte si,
že dost stanic pracovalo obìma
druhy provozu). Opravdu jsme
rádi, že letos úèast byla tak dobrá
a tìšíme se, že tento stoupající
trend bude pokraèovat v dal-ších
letech. Sponzoøi jsou spokojeni a
proto také vylosovaných je více.
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Závodìní

Absolutnim vitìzem se stal
Ivan Pazderský OK1PI - získal
pohár vìnovaný sponzorem
MOGUL OK OIL Plzeò.
Vylosovavé stanice: OK133427 - tisk 1000 ks QSL zdarma, OK1ABF a OK1FMG - tisk
500 ks QSL zdarma, OK1DRU a
OK1WMJ - poukázka na tisk
QSL se slevou 200,- Kè,
OK1JPO, OK2SBX, OK2PHC poukázka na tisk QSL se slevou 100,Kè, OK1FOG a OK1-22672 - vìcná
cena od MOGUL OK OIL. Poukázky
nejsou adresné, je možné je vìnovat èi
prodat atd.
Samozøejmì pro všechny úèastníky,
kteøí zaslali deník k hodnocení, je do
pøíštího roèníku pøipravena sleva 10%
na tisk QSL, pokud projeví zájem. A
navíc sponzor ocenil i samotnou úèast
v závodì. Takže i Ti, co neposlali deník,
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Závod VRK

získávají slevu na pøípadný tisk QSL ve
výši 5% (via OK1DRQ). Diplomy
v barevném provedení obdrží vítìzové
jednotlivých kategorií. Ještì jednou
díky všem za úèast, a to i tìm, co
neposlali deník, protože i oni pøispìli
svou mìrou k tomu, že bylo stále co
dìlat. Tìšíme se zase naslyšenou
v roce 2002. A pamatujte, v našem
závodì nevyhrává jen vítìz!!!
Závod vyhodnotil Pavel OK1DRQ

Veterán Radio Klub Brno vyhlašuje v rámci
aktivity závod v pásmu 80 metrù.
Datum: nedìle 10. bøezna 2002. Èas:
0600-1000 UTC. Provoz: CW a SSB.
Doporuèené kmitoèty: 3520-3570 kHz pro
CW, 3700-3770 kHz pro SSB. Kategorie:
1. stanice CW, 2. stanice MIX, 3.
posluchaèi MIX. Výzva do závodu: CW CQ VRK, SSB - výzva VRK. Soutìžní kód:
èlenové VRK dávají RS(T)+VRK+èlenské
èíslo (napø. 59 VRK 023), ostatní stanice RS(T)+poøadové èíslo spojení (napø.
599001). Bodování: platí spojení s libovolnou stanicí 1x za závod, za každé spojení
se poèítá jeden bod. Posluchaèi: musí zaznamenat vyslaný report a mohou si
zapoèítat každou stanici pouze 1x za závod.
Bodování: odposlech stanice jeden bod.
Násobièe: spojení se èlenem VRK, nebo

jeho odposlech je jeden násobiè.
Výsledek: souèet bodù za QSO
(odposlech) x souèet násobièù.
Vyhodnocení: vždy první 3 stanice v jednotlivých kategoriích obdrží diplom.
Stanice pracující MIX budou hodnoceny i
v CW kategorii, pokud pošlou samostatný
deník za CW provoz. Poznámka: stanice
skupiny MIX, pokud budou mít spojení
CW i SSB, musí zapsat obì spojení, ale
poèítat jen jedno spojení. Soutìžní deníky
v obvyklé formì zaslat do 31.3.2001 na
adresu: OK2BGW Ivo Kováø, Jamborova
937, 666 03 Tišnov. Spojení se èleny VRK
v tomto závodì mohou být použita pro
žádost o diplom VRK.
Hodnì zdaru a dobré podmínky pøeje
Rada VRK.
Pozor - zmìna adresy vyhodnocovatele!!!
František Frýbert, OK2LS
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Závodìní

OK SSB závod 2001
- komentáø vyhodnocovatele

DTC - Deutschland Contest
Deutscher Telegrafie Club poøádá tento
závod pro zájemce z Evropy k propagaci
telegrafního provozu a diplomù DLD, vydávaných DARC za telegrafní provoz.
Název závodu: DTC - Deutschland
Contest (DTC-DC). Termín: Velikonoèní
pondìlí každého roku (1. 4. 2002). Èas:
06:00 - 09:00 UTC. Pásma 3520 - 3560
kHz; 7010 - 7035 kHz. Volání: CQ DC nebo
CQ TEST. Úèastníci: evropští amatéøi a
posluchaèi. Tøídy: 1 - více než 25 W
výkonu, 2 - 5 až 25 W výkonu, 3 - maximálnì 5 W / tøída QRP, 4 - posluchaèi.
Pøedávaný kód: RST + èíslo /DOK,
u amatérù, kteøí nejsou èleny DARC pouze
RST + èíslo QSO. Hodnocení: každé QSO 2
body. Násobièe: DOK + DXCC zemì.
S každou stanicí lze pracovat na obou pásmech, body i násobièe platí z obou pásem.
Výsledek: souèet bodù x souèet násobièù.
Každá úèastnická tøída je hodnocena
samostatnì. Deníky: musí obsahovat
všechny podstatné, k hodnocení potøebné,
údaje. Na zvláštním listu tøeba uvést
adresu, tøídu a output, podpis operátora.
Deníky posluchaèù musí obsahovat oba
volací znaky zaznamenaných stanic a alespoò jednu kompletní skupinu za QSO.
Zaslání: nejpozdìji do 31. kvìtna na tuto
adresu: Frank Schmitte, DL1YDL,
Sopienstr. 35, D-48145 Münster nebo jako
e-mail: dl1ydl@muenster.de. Vyhodnocení
lze obdržet e-mailem nebo poštou za SASE.
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Kategorie C (nováèci do 3 let koncese):
nebyla hodnocena - pouze dva pøihlášení:
OK1SMU - 6808 bodù a OK1WMJ - 1548
bodù. Další pøihlášený OK1CRM neuvedl
èísla spojení v pøijatých a odeslaných
kódech a proto byl jeho deník použit pouze
pro kontrolu.
Kategorie D (posluchaèi): nebyla hodnocena - pouze dva úèastníci: OK1-22972 a
OK1-35355.
Pozdì došlý deník: OK1PAT (použit pro
kontrolu).
Deník pro kontrolu: OK1FUA, OK2BGF,
OK2EQ, dále byly použity pro kontrolu
deníky OK1CRM, OK1PAT.
V došlých denících se objevily další OK
znaèky: OK1CR, IA, JL, PI, ACF, ARQ,
AVO, AYW, DOT, DMQ, HAI, ITK, JPO,
JVS, KDT, USU, OK2ON, ZC, BCD, BGA,
BFI, BQL, BXU, JPE, PKF. V denících se
dále objevily
znaèky OK1IF,
O K 1 F I G ,
OK1FKM, ale
pouze 1x resp.
2x - tato spojení
nebyla
hodnocena.

Došla také 2 hlášení ve formì poèet
QSO x poèet násobièù, což samozøejmì
pro hodnocení nestaèí - OK1CDU a
OK2SFO.
Dále se v denících OK stanic objevilo 26
OM stanic. Na 80 m se dalo pracovat max.
se 68 okresy, na 160 m s 21 okresy. Pro
zajímavost: v 1. etapì 80 m - 67 okr.,
160 m - 21 okr., ve 2. etapì 80 m - 68 okr.,
160 m 16 okr. Deníky poslaly k hodnocení
tøi pìtiny úèastníkù z OK, což je oproti OK
CW závodu o nìco lepší.
Krátký komentáø: Docela mne zarazilo,
že velká vìtšina deníkù došla v papírové
podobì, i když evidentnì byly deníky zpracovány na poèítaèi a nìkteré stanice pracují min. na PR (nezkoumal jsem, zda mají
pøístup na internet). Osobnì s urèitou
hoøkostí „dìkuji“, že jste mi pøidìlali
zbyteènì práci. Každý podle svého
nahlášeného výsledku a skuteènosti uvedené ve výsledkové listinì mùže zjistit, jak
si vedl z hlediska chyb.
Vynikající výsledek dosáhl Vojta OK2ZU,
ale nechybìlo mnoho a jeho snaha by
vyšla nazmar - v kategorii A bylo jen 5 (!)
úèastníkù, což je minimální poèet pro hodnocení kategorie. Opìt se ukázalo, že kategorie C nemá dostatek úèastníkù a místo
aby motivovala nováèky, tak ty, kteøí se
zúèastní, spíše od další úèasti odradí,
protože nejsou hodnoceni v poøadí.
Pavel Pok, OK1DRQ, ok1drq@quick.cz

Pozvánka do
závodù
na leden a únor 2002
Máme tu nový rok a s ním i novou kontestovou
sezónu. Naši pozvánku zaèneme závody, které se
konají tøetí víkend v lednu. Jsou jimi telegrafní LZ
a HA DX Contesty. Poøadatele obou závodù by
úèast našich stanic jistì potìšila, zvláš• o LZ Open
Contest je u nás minimální zájem.
Poslední víkend v lednu už budou mít zøejmì
v kalendáøi zatržený fandové TOP bandu. Koná se
CW èást CQ 160 m Contestu. Ti, kdo nemají
vhodnou anténu pro tohle pásmo, se mohou
zúèastnit slušnì obsazených REF (CW) a UBA
(SSB) Contestù.

Ovšem to nejzajímavìjší nás èeká tøetí víkend
v únoru. Koná se CW èást ARRL DX Contestu.
Témìø s jistotou lze oèekávat velkou úèast
amerických stanic, zejména poté, co letošní CW
CQWW vyšel na Den díkùvzdání a øada operátorù
se nejdùležitìjšího závodu roku nemohla z rodinných dùvodù zúèastnit. Víkend pøedtím ale nezapomeòte na výborný PACC Contest. Závody je
znovu nabitý víkend po ARRL Contestu, kdy se
mimo jiné konají REF (SSB), UBA (CW) a CQ 160
m (SSB).
Zaèátkem bøezna, pøesnìji 2.-3., se koná SSB
èást ARRL DX Contestu.
Závìrem mi dovolte, abych vám popøál úspìšnou kontestovou sezónu a také hodnì zdraví a
štìstí v novém roce 2002.
Honza Kuèera, OK1QM, ok1qm@volny.cz
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