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Další koordinátoøi a vedoucí pracovních skupin: koordinátor FM pøevadìèù: Ing. Miloslav
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Na obálce: Anténní systém PA0EZ (2x 21el / 432 MHz, ve støedu offset / 24 GHz vè. TRXu, paraboly 75 cm pro 10 a 5,7 GHz vè. PA a pøedzesilovaèù, parabola 2 m s log-per. ozaøovaèem pro 9, 13 a 23 cm). Dave Sumner, K1ZZ (vlevo) s OK1MP (viz èlánek na str. 1). Tranzistorový koncový stupeò pro KV, o výkonu 1 kW, vestavìný do skøínì od PC (autor Robert
Matìjka, OM5GT). SWR metry od OK1AYY (viz èlánek na str. 10).
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Klubové zprávy
Diplom 666 let
mìsta Holice

Amatérské rádio a požadavek na znalost
Morseových znaèek - 3
V minulém èísle Radioamatéra jsme vyhlásili anketu týkající požadavku na znalost Morseových znaèek pøi
zkouškách operátorù amatérských stanic, které pracují na
krátkých vlnách.
Do této ankety pøispìlo 209 radioamatérù, držitelù povolení všech tøíd. Pro zrušení zkoušky z Morseových
znaèek bylo 58 odpovìdí, pøevážnì od držitelù povolení
tøídy D. Více než polovina, tj. 117 odpovìdí, se vyjádøila
pro zachování požadavku na znalost Morseových znaèek
pro povolení práce na KV. Dalších 33 odpovìdí pøipouštìlo zrušení požadavku pro základní, v mnohých pøípadech
však omezenou, tøídu pro práci na KV. U vyšších tøíd pak
zkoušku z Morseových znaèek požadovali. Jedna
odpovìï byla anulována, nebo• se nedala vyhodnotit.

Ze statistického hlediska je toto dostateèný vzorek, ze
kterého se dá jednoznaènì vyhodnotit, že radioamatéøi
z Èeské republiky jsou pro zachování požadavku na
zkoušku z Morseových znaèek pro povolení práce na KV.
Požadavek na zkoušku z Morseových znaèek podporuje i nìmecký DARC, který uspoøádal v únoru podobnou
anketu. Z 16311 hlasù bylo 8530, t.j 52,3 %, pro
zachování této zkoušky. Z tìchto dat však vyplývá i ta
skuteènost, že radioamatéøi z DL vìnovali této problematice vìtší pozornost, než je tomu u nás. V DL se k této
problematice vyjádøila celá ètvrtina èlenù DARC!
Ing. Miloš Prostecký, OK1MP, ok1mp@volny.cz

ROB, hon na lišku èi ARDF - doplnìk
3. soutìž národního žebøíèku ÈR v ROB Krušnohorský šotek
Poøadatel: Radioelektrotechnika
Cheb
Místo konání: Ostrov, okr. Karlovy
Vary, ZŠ Ostrov, Májová 997
Datum konání: 7. 6. - 9. 6. 2002
Èasový rozvrh:
pátek 7. 6. 2002 do 23:00 prezentace, trénink na obou soutìžních pásmech
sobota 8. 6. 2002: 10:00 start v
pásmu 144 MHz kat. MD -15, 10:00

start v pásmu 3,5 MHz kat. MD 16nedìle 9. 6. 2002: 09:00 start závodu
prohozených kat. a pásem.
Pøihlášky do 20. 5. 2002 na
adresu Miroslav Vlach OK1UMY,
Mánesova 34, 350 02 Cheb. Fax:
0166/472450, e-mail: umy@seznam.cz, vfu@seznam.cz.
Ubytování v tìlocviènì (vlastní
spací pytel, karimatka a domácí obuv
nutné) á 30,- Kè noc. Startovné kat.

MD 10-15 35,- Kè/závod, kat. MD 1645,- Kè/závod. Zajištìno stravování nutno uvést do pøihlášky.
Podrobné informace na stránkách
www.ardf-cheb.wz.cz
Až budete èíst tyto øádky, bude již
za námi první mistrovská soutìž v
ROB - poøadatel Radiosport Bílovice,
místo konání Lomnice u Tišnova. V
následujícím èísle uveøejníme
výsledky v kategoriích.
Hurá do nové sezóny v ROB, která
vyvrcholí Mistrovstvím svìta ARDF
na Slovensku.
Karel Javorka, OK2WM, javorka@quick.cz

Pozvání do Friedrichshafenu na str. 25
Letní radioamatérská škola
Z povìøení Èeského radioklubu uspoøádá radioklub Zlín
kurz operátorù amatérských stanic v termínu od 11. do 16.
srpna 2002 v Otrokovicích. Nástup do kurzu je 10. srpna
v odpoledních hodinách.
Pøedpokládaná cena je 2000.- Kè, pro mládež do 18 let
a studenty - èleny ÈRK 1500.- Kè. Cena zahrnuje

Tradièní setkání
radioamatérù, pøíznivcù CB
radiostanic a všech
pøíbuzných oborù s tradièní
burzou Velké Meziøíèí 2002
se koná ve dnech 24.-26. kvìtna 2002 opìt v pøíjemném
prostøedí rekreaèního støediska MEZIØÍÈKO.
Toto zaøízení se nachází asi 10 km západnì od
Velkého Meziøíèí nedaleko mìsteèka Mìøín. Leží blízko
hlavní silnice smìr Jihlava a dálnice D1 (exit 134 Mìøín,
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stravování 6 dní (1200 Kè) a ubytování 6 nocí (420 Kè).
Pøípadný další nocleh si úèastníci zajistí pøímo
v Otrokovicích.
Pøihlášky do 30. èervna pøijímá tajemník ÈRK Petr
Èepelák, OK1CMU. Zaèátkem èervence budou pøihlášeným zaslány poštovní poukázky k zaplacení poplatkù,
pøípadnì další informace.
ÈRK

dále asi 3 km po hlavní silnici smìr Jihlava). V dosahu
je též autobusová linka. Støedisko má nìkolik høiš• pro
rùzné sporty a je v podstatì bezbariérové. Ubytování je
zajištìno v ètyø a pìtilùžkových chatkách a je též možno
zajistit celodenní stravu. V provozu bude samozøejmì
rychlé obèerstvení.
POZOR! Místo konání NENÍ v obci Meziøíèko, ale
kousek dále po hlavní silnici smìrem na Jihlavu vlevo
od silnice. Odboèky budou podle možnosti znaèeny, ale
buïte pozorní, billboard u dálnice opravdu postavit
nemùžeme.
Struèný program:
PÁTEK pøíjezd, ubytování, volná zábava
SOBOTA burza, pøednášky, ukázky, opìt zábava Hi
NEDÌLE odpoèinek, louèení, odjezd.

Diplom vydávají Radioklub OK1KHL Holice
pøi AMK Holice a Mìstský úøad Holice
u pøíležitosti 666 let založení mìsta.
Diplom Holice 666 je vydáván na základì písemné
žádosti zaslané na adresu radioklubu OK1KHL.
Žádost s výpisem spojení musí obsahovat základní
údaje o spojení: datum, èas, pásmo, druh provozu,
znaèku, report (u SWL znaèku protistanice), QTH,
body a jejich celkový souèet 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 pøevadìèe. Více
spojení s jednou stanicí (call) ve stejný den platí
pouze jiným druhem provozu nebo na jiném pásmu.
O Diplom Holice 666 lze požádat po získání minimálního poètu bodù 666, pøièemž
- za spojení se stanicí OK5H je 50 bodù,
- za spojení se stanicí OL5T je 30 bodù,
- za spojení se stanicí OK1KHL je 20 bodù,
- za spojení s kterýmkoli èlenem radioklubu
OK1KHL je 10 bodù,
- za spojení se stanicí 9A0A v dobì od 15. do 30.
èervence je 50 bodù.
- Radioamatéøi a SWL mladší 18 let (rozhoduje rok
narození) body násobí 2x.
Žádost o diplom se podává ihned po dosažení
potøebného poètu bodù, nejpozdìji však do 31. 3.
2003, na adresu: Radioklub OK1KHL Holice,
Nádražní 675, 534 01 Holice. Poplatek za vydání
diplomu je 50 Kè. Pro radioamatéry a SWL mladší
18 let (rozhoduje rok narození) je diplom vydáván
zdarma.
Kdo první splní podmínky a získá diplom, mùže
si vybrat mezi 1 000 QSL lístkù vytištìných pro
danou stanici nebo mezi úèastí v jednom z WW
Contestu v kategorii M/M s týmem OL5T.
Seznam aktivních èlenù Radioklubu OK1KHL
Holice:
OK1BJP, OK1DUO, OK1DXF, OK1FEZ, OK1FLM,
OK1HSK, OK1JCM, OK1KA, OK1MD, OK1NR,
OK1PAT, OK1QM, OK1SAO, OK1TC, OK1TNM,
OK1TVA, OK1TVD, OK1VEM, OK1VEY, OK1WAW,
OK1WLT, OK1WRA, OK1WWJ.
Jaroslav Meduna, OK1DUO, jaroslav_meduna@conel.cz

Po dobu setkání bude v provozu zaøízení stanice
OK2KVM na kmitoètu 145,500 MHz a na pøevádìèi
OK0BO 439,025 MHz a též na CB kanále è. 27, podle
možnosti i na ostatních dostupných pøevádìèích. Pokud
chcete pøispìt do programu èi jen napø. kousek místa
pro schùzku svého spolku, kontaktujte nás, prosím.
Informace na výše uvedených kmitoètech podají
OK2KVM, OK2JNM, OK2JCZ, OK2SFI, OK2ZVM.
Kontakt:
- ubytování: Igor OK2ZVM, tel. 0604385455,
- koordinace programu: Pepa OK2SFI, tel. 0608452318,
též možno packet radiem
Na setkání se tìší a srdeènì zve radioklub OK2KVM.
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Silent Key

Zprávièky

Robert Trapani, OK1MHD

Diskusní skupina OK QRP Klubu

Ve vìku nedožitých 30 let. Støecha domu, na které
snad stokrát instaloval anténní systémy, se mu stala
osudnou ve chvíli, kdy pracovníkùm pokrývaèské
firmy chtìl ukázat místo, kde mu zatéká do podkrovního bytu, který s velkou péèí pro svou rodinu
budoval. Ranní mrazík a trocha neopatrnosti...
Robert pøišel do lázeòského radioklubu OK1KVK
pøed nìkolika lety od síbíèkáøù, u nichž mìl díky
svému pøíjmení po dávných pøedcích pøezdívku „Ital“.
Velmi rychle zvládl pøípravu a složil zkoušky na tøídu
D, kde postupnì rozšiøoval své pùsobení od FM
provozu na 144 MHz až po závody na mikrovlnách.
V loòském roce již zasáhl i do dìní na 10 GHz. Pro
radioamatérství získal i svou sympatickou ženu
Martinu, OK1TMT a tìšil se, že jednou pøivede mezi
nejmladší èleny radiokroužku i svou dcerku. Nejen
jim, ale nám všem bude scházet.
V Robertovi ztrácí karlovarský radioklub dobrého
kamaráda, vìèného optimistu, zdroj veselé nálady a
nekoneèné zásoby veselých vtípkù a historek. Budeme
na nìho rádi a v dobrém vzpomínat.
Za èleny lázeòského radioklubu OK1KVK

Oznamuji tímto široké radioamatérské veøejnosti, že byla
založena diskusní skupina OK QRP Klubu. Všichni zájemci jsou
srdeènì zváni. Viz zde:
http://groups.yahoo.com/group/ok_qrp_club/.
Milan, OK2-34679

S hlubokým zármutkem sdìlujeme, že 18. bøezna 2002
zemøel ve vìku 80 let pan Václav Ledvinka, OK2VGA.
V radioamatérském hnutí pracoval víc jak 50 let,
nejprve v Ústí n./L., pozdìji v Pøerovì. Významnou
mìrou se zasloužil o vznik radioklubu OK2KJU Pøerov
a o èinnost radioklubu po celou dobu jeho trvání. Velmi
nám bude chybìt.
za RK OK2KJU Pøerov
Vladimír Jelínek, OK2BDX

OK List na Internetu

V bøeznu letošního roku oslavil své 80. narozeniny OK2VED,
Oldøich Majdloch, èlen radioklubu OK2KAN, Holešov - letištì.
Blahopøání k životnímu jubileu, pevné zdraví, stálý elán a nadmíru životní energie Ti pøejí kamarádi z klubu. A• Tì neopouští
radost ze života.
OK2ON

Modelování antén s novým
programem

Aurum Comtest 2002
Polský HF a VHF závod o pohár starosty mìsta Zlotoryja se
koná v pátek, 17. kvìtna 2002 v pásmech 80, 40 a 2 m.
Podrobnosti viz www.zlotoryja.pl/strony/con1.html; e-mail:
jwiacek@bbk.pl.

Milí kolegové,

Vynikající program MMANA od JE3HHT pro modelování antén.
Program se mezitím doèkal nové verze (0.71) a je ke stažení na
www.qsl.net/mmhamsoft/ (jsou tam i jiné užiteèné vìci). Program
umožòuje experimentovat nejen s rozmìry, ale èásteènì i s materiálem prvku (zmìny vodivosti) a i s vlivem zemì.
OK1ZF

Nový èeský stanièní deník
Petr, OK2CQR pøipravuje program pro vedení stanièního
deníku. Práce je ve stádiu dokonèování a odlaïování pøípadných chyb. Deník je urèen pro OS od Win95 výše a vychází
z deníku OK1ZSV, navíc byly pøidány nìkteré funkce a urèitá
zlepšení. Bude k dispozici zdarma a Petr se obrací na všechny, kteøí by byli ochotni deník otestovat, s prosbou, aby si jej
stáhli na internetové adrese www.qsl.net/ok2cqr; zájemci tam
najdou i další podrobnosti.
Redakce

po n-té jsem updatoval stránku o právu na zøízení antény
http://www.crk.cz/cz/ANTENYC.HTM
Snažil jsem se text vyladit trochu pozitivnìji, navrhnout
konkrétnìjší postupy, zamontoval jsem pár vìcí ze stavebního
zákona, na nìž èastìji dostávám dotazy.
Prosím Vás o pøeètení textu, hlavnì z toho pohledu, je-li
srozumitelný. Zda by se mìlo v zájmu srozumitelnosti nìco
rozvinout èi zkrátit atp.
OK1XU

Nezapomeòte na setkání
radioamatérù Sycherák!
Chceme pøipomenout, že už 22. èervna 2002 se koná
v autokempu Sycherák setkání radioamatérù Západoèeského
kraje. Bližší informace byly zveøejnìny v minulém èísle
Radioamatéra na stranì èíslo 3. Poøadatelé se tìší na Vaši
úèast.

Pøipravovaná zmìna Zákona o telekomunikacích a aktivity ÈRK

Josef Klimeš, OK1VNZ
Dne 18. 4. 02 jsme se rozlouèili s naším kamarádem
Janem Klimešem ze Zlivi. Vìnujte mu tichou vzpomínku.
Honza, OK1IE

OE6BMO
Pokud jste na pásmu slyšeli znaèku OK2BCX nebo
OE6BMO, pak vìzte, že jde o pøítele a nadšence pro HAM
radio Arnošta Sehnala z Lince v Rakousku. Od roku 1969
Arnošt žije v zahranièí, ale jeho srdce stále patøí domovu, ve
kterém vyrostl, mnoho rokù žil a kde má množství kamarádù.
Patøil k vùdèím osobnostem zlínského radioklubu a mnozí
mladí, které v radiokroužku v bývalém Domì pionýrù vedl,
mu vdìèí za své umìní a znalosti. Nezapomíná na svùj bývalý
domov, èasto jej navštìvuje, lze jej slyšet jak z Lince,
z Hawajských ostrovù, tak i z Èeských Budìjovic nebo
Ostravy, které bývají obèas jeho pøechodným domovem.
Je to neuvìøitelné, ale Arnošt se dožívá 26. dubna
v plné svìžesti a dobrém zdraví osmdesáti rokù. Arnošte,
rádi Tì opìt letos pøivítáme na Moravì a vìøíme, že se
k našemu pøání hodnì zdraví, spokojenosti a mnoha krásných spojení na pásmech pøipojí všichni ètenáøi.
HAMové z Otrokovic
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Pravdìpodobnì nejdelší radiový DX kontakt oznámila americká NASA. Na pøibližnì 12 miliard kilometrù pøeklenuté
vzdálenosti navázala spojení se sondou Pioneer 10 vypuštìnou právì pøed 30 lety. Více info na:
http://www.satelit.cz/article.php?sid=203
Mnohem více technických podrobností lze najít na mnoha
stránkách v angliètinì. V èeštinì se o tom více doètete na
www.ian.cz v sérii èlánkù o Pioneeru 10. Spojení bylo
navázáno na 2,1 GHz a Pioneer 10 má výkon 10 W.

Jubileum OK2VED

Petr Novák, OK1WPN, pøedseda

Václav Ledvinka, OK2VGA

Rekordní DX kontakt

9. 1. 2002
Ministerstvo dopravy a spojù zveøejnilo koncem loòského roku
na svých WWW stránkách výzvu k podávání návrhù na zmìny
zákona è.151/2000 Sb. o telekomunikacích v souvislosti s pøípravou vìcného zámìru novely tohoto zákona. Èeský radioklub
pøíležitosti využil k uplatnìní myšlenek, které v poznatcích a
diskusích radioamatérù s tímto novým zákonem souvisejí.
Návrhy byly vzneseny ke dnes platným ustanovením zákona:
§ 4 odst. 3 - definice vysílacích zaøízení umožòuje, aby za
vysílací zaøízení nebyly považovány individuálnì zhotovené
vysílaèe, což v podstatì legalisuje provoz takových zaøízení na
radioamatérských pásmech i osobám bez koncese (ostatnì nejen na radioamatérských pásmech),
§§ 57 - 66 - navrženo vystavování radioamatérských povolení na neomezenou dobu, a v pøípadì nepøijetí tohoto návrhu
opìtovné zavedení procedury prodloužení platnosti povolení,
§ 88 odst. 8 - rozšíøení oprávnìní osob, které nejsou kvalifikovány zkouškami, i na pøíjem v amatérských pásmech, tedy
opìtovná legalisace èinnosti SWL,
§ 114 - navrženo snížení poplatkù za vystavení prùkazu
operátora a za vystavení koncese na polovinu,
§ 94 resp. 95 - navrženo udìlit ÈTÚ opìtovnì zmocnìní
k povolování výjimek z povolovacích podmínek k používání
vyšších výkonù a provozu zvláštních pásem a zvláštních druhù
provozu.

§ 91 odst. 6 - navrženo vztažení ochrany nájemcù bytových
i nebytových prostor také na zøizování a provoz prostøedkù
amatérské radiokomunikaèní služby, tj. prakticky na právo zøizovat na bytových i nebytových objektech antény také pro
radioamatérský provoz.
Úplné znìní dopisu, jímž pøedseda ÈRK vznesl tyto námìty
námìstkyni ministra dopravy a spojù, je na
www.crk.cz/files/MDS.zip.
Poznamenáváme, že MDS aktuálnì pracuje na novele
zákona o telekomunikacích, nikoli tedy zatím na novelách
provádìcích vyhlášek. Pøipomínky vznesené Èeským radioklubem se proto týkají zákona o telekomunikacích. Otázky operátorských tøíd, výkonù, pásem atp. jsou øešeny provádìcími vyhláškami, a jakmile MDS zaène pracovat i na novelisaci tìchto
vyhlášek, ÈRK je samozøejmì bude opìt pøipomínkovat.
Své názory a pøipomínky mùžete již nyní zasílat na nìkterou
z adres ÈRK nebo do diskusního fóra OK List.
19. 1. 2002
Ministerstvo dopravy a spojù si náš materiál, o nìmž píšeme
v pøedchozí zprávì, a který jsme mu doruèili písemnì, vyžádalo
i v elektronické formì. Zdá se tedy, že se s podnìty radioamatérù opravdu pracuje. Nejvíce nás ovšem budou zajímat
výsledky.
Web ÈRK
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Klubové zprávy
Tøináctka není neš•astná - pøesvìdèete se v Holicích
V dobách, kdy zaèínaly mobilní telefony, jsem byl na ulici èasto dotazován, zda pøedmìt, který
držím v ruce, je mobil. Odpovìï, že jde o ruèní vysílaèku, u nìkterých lidí vzbuzovala „chápavý
úsmìv“. Dnes už má dotyèný jistì také mobil na svém opasku a kdybych mu vysvìtloval, že
nevlastní nic jiného než ruèní vysílaèku s velmi malým dosahem, setkal bych se zøejmì s „nechápavým úsmìvem“. Majitelé mobilù se prostøednictvím pøevádìèe dovolají vždy (nebo alespoò
vìtšinou, pokud jsou v dosahu pøevádìèe) na protistanici, jejíž èíslo znají, ale pøestože vysílaèku
vlastní, nebudou nikdy radioamatéry a nepoznají kouzlo oèekávání, kdo se na jejich výzvu ozve.
Radioamatér je „èlovìk kolektivní“ a má potøebu se
setkávat se svými kolegy nejen na vlnách. Proto se
poèátkem devadesátých let zaèala rodit tradice radioamatérských setkání. Na jejím poèátku byli radioamatéøi z holického radioklubu OK1KHL, kteøí v roce
1990 uspoøádali setkání, na nìž pøijelo 350 úèastníkù.
Od té doby se setkání konalo už dvanáctkrát a pøijíždí na
nìj desetkrát víc radioamatérù, než se zúèastnilo
napoprvé - holické setkání se stalo druhým nejvìtším
v Evropì. Letos se uskuteèní poslední srpnový víkend už
potøinácté. Tuto èíslovku poøadatelé nevidí jako neš•astnou, ale jako øadovou a chtìjí opìt pøipravit i v tom
„babylónském“ dvoudenním hemžení vpravdì domáckou atmosféru.
Holická setkání se liší od vìtšiny radioamatérských
setkání v Evropì. Do Holic pøijíždìjí radioamatéøi sice
také nìco nakoupit èi prodat, v kulturním domì a jeho
okolí, kde se setkání pravidelnì konají, je však dostatek
prostoru pro schùzky rùzných radioamatérských zájmových skupin.
Každoroènì jsou pøipraveny zajímavé pøednášky a
besedy. Mnozí se však pøijedou do Holic jenom setkat se
známými radioamatéry z pásma, aby je poznali osobnì.
Setkání se koná pod záštitou Rady Èeského radioklubu a také starosty mìsta Holic. Vždy v pátek
odpoledne zve starosta poèetnou radioamatérskou delegaci na radnici k srdeèné besedì o zajímavém koníèku.
Letos se setkání uskuteèní 30. a 31. srpna a po
zkušenostech z minulých roèníkù poøadatelé pøipravili
nìkolik drobných zmìn v organizaci, které by mìly pøispìt
ke spokojenosti tisícù návštìvníkù. Odpadnout by mìly
dlouhé fronty u prezence v ranních hodinách každého dne.
Letos bude celý areál setkání uzavøený a u vchodù obdrží
každý úèastník vstupenku v podobì visaèky. Zájemci o
poèítaèovou registraci, jejíž tištìná podoba slouží úèastníkùm jako vodítko, zda pøítel do Holic pøijel èi ne, budou
moci kdykoli bìhem dne navštívit stánek informací a do
databáze se bez fronty zapsat.
Dopøedu bude opìt možné objednat ubytování v ATC
Hluboký a dalších zaøízeních v Holicích a jejich okolí.
Objednávku najdete na stránkách www.ok1khl.cz nebo
v pøíštím èísle èasopisu. Objednávku zašlete poštou,
faxem nebo internetem na adresu, kde mùžete dostat i
další informace: Radioklub OK1KHL Holice pøi AMK
Holice, Nádražní 675, 534 01 Holice, e-mail:camphluboky@iol.cz, telefon: Autokempink Hluboký - též fax
0456 820284, sekretariát (AMK) 8 - 16 hod - též fax
0456 820281. Objednávku zasílejte jen ve formátu
Word, pøípadnì Excel.
Ubytování ve vlastních stanech a obytných pøívìsech
bude umožnìno jen v prostoru ATC Hluboký, kempování pøímo v areálu setkání je z hygienických dùvodù
zakázáno. Pro rezervaci ubytování je požadována záloha
100 Kè na osobu. Úhrada zálohy je možná složenkou
nebo pøevodním pøíkazem na konto AMK na èíslo úètu
u Èeské spoøitelny Holice = 1200328339/0800. Do va-
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riabilního symbolu uveïte kód, sestávající z deseti èísel:
43_PSÈ_èíslo_domu (první 3 èísla) - (napøíklad
4353401471). Tentýž kód uveïte též na objednávku.
Pokud pøiložíte k objednávce korespondenèní lístek,
bude vám na nìm po uhrazení zálohy ubytování
potvrzeno bìhem mìsíce èervence. Pozor - ubytování
objednejte nejpozdìji do 15. 08. 2002.
„Hlavním bodem“ dvoudenního setkání je øada zajímavých akcí, setkání kroužkù a klubù v kulturním domì.
Hlavní program ve velkém sále KD - setkání s významnými expedicemi - bude tradiènì v sobotu odpoledne.
Pokud máte zájem si pro nìkteré radioamatérské záj-

QSL, QSL, QSL...
Nejdøíve ménì pøíjemné zprávy. Vrátila se nám zásilka
z Indonézie s poznámkou „Nevyžádáno“. V oficiálním
seznamu IARU z èervence 2001 je adresa QSL bureau
(ORARI) uvedena. Zkusíme do YB, jakož i do OD, kde
byla stejná situace, zaslat lístky znovu. Uzavøeno bylo
byro v A3, žádejte proto QSL manažery.
Vracíme zpìt stále více lístkù zasílaných našim stanicím, které si nepøedplatily QSL-službu. Operátoøi tìchto
stanic by mìli pøi spojení upozornit, že QSL nevyžadují,
aby protistanice nebyly zklamány, když od nás dostávají lístky zpìt s razítkem „Not use our QSL service“. Týká
se to vìtšinou VKVistù.
Dále vracíme QSL’s adresované stanicím, které nejsou v naší evidenci ani v Callbooku 2000 vydaném
AMA. Tito koncesionáøi buï o QSL službì „nevìdí“

mové sdružení zajistit klubovnu, vyplòte na internetu
pøihlášku a zašlete ji poøadateli.
Pro øadu návštìvníkù je však magnetem setkání tradièní
prodejní výstava radiostanic, pøíslušenství, antén, odborné
literatury a všeho ostatního, co s radioamatérským
vysíláním souvisí. Na prodejní výstavì se pravidelnì
prezentují desítky èeských i zahranièních firem. O podrobnìjší informace a pøihlášku k úèasti mùžete požádat
manažera setkání na adrese manazer@ok1khl.cz, který
vám rovnìž poskytne informace o tom, jak mùžete inzerovat ve Sborníku, který vyjde v nákladu 1000 výtiskù
nebo v prùvodci (náklad 4000 výtiskù).
Holické setkání je povìstné také nejrozsáhlejším
„bleším trhem“ v sokolovnì a na parkovišti u kulturního
domu. Prodejní stoly v sokolovnì si mùžete rezervovat
do støedy 28. 08. 2002 na adrese klub@ok1khl.cz.
A• už do Holic pøijedete na setkání s pøáteli, na
besedy, schùzky klubù, prodejní výstavu nebo bleší trh,
v každém pøípadì budete vítáni. Nezapomeòte si proto
poslední srpnový víkend oznaèit ve svém radioamatérském kalendáøi.
Miloslav Vohralík

nebo o lístky nestojí. Pøišlo by je to totiž na poplatek
270,- Kè stanovený za rok 2002. Zbyteènými pracemi
kolem zjiš•ování tìchto skuteèností jakož i administrativou se zpìtným odesíláním lístkù plus poštovným
velice zatìžují QSL manažery a rozpoèet ÈRK.
Malá poznámka: pokud nám dojdou k odeslání QSL’s
od OK stanic, nezkoumáme, zda má dotyèný koncesionáø zaplaceny pøíspìvky èi poplatky za službu, abychom nepoškodili protistanice, které máme v evidenci
jako øádné plátce.
Upozoròujeme, že velká vìtšina zahranièních
manažerù požaduje SASE, pøípadnì IRC. Málokteøí
z nich bez tìchto náležitostí zašlou potvrzení o spojení
zpìt pøes bureau. Pokud tedy èekáte odpovìï na svùj
QSL zaslaný pøes manažera, poèítejte s tímto faktem.
Vojtìch Krob, OK1DVK, QSL manažer, crklub@mbox.vol.cz

Kmitoètový pøídìl pro amatérskou službu
v pásmu 70 MHz
V souvislosti s pøipravovanými zmìnami pøedpisù se pøedseda Èeského radioklubu obrátil
následujícím dopisem na ÈTÚ s požadavkem na
kmitoètový pøídìl pro amatérskou službu
v pásmu 70 MHz:
Vìc: Pøipomínka k Návrhu pøílohy è. 5 …
V Telekomunikaèním vìstníku 3/2002 vyšel v diskusní
èásti Návrh pøílohy è. 5/_ .2002 pro kmitoètové pásmo
66 až 87,5 MHz k plánu využití kmitoètového spektra.
V tomto návrhu byla zcela opomenuta amatérská
služba. Již v roce 1995 byl zveøejnìn ERC dokument
Detailed Spectrum Investigation Phase II: 29.7 - 960
MHz, který v kapitole 10.4 Amateur and Amateur
Sattelite Services obsahuje odstavec 70-70.5. V tomto
odstavci se praví, že v mnohých CEPT zemích mùže
amatérská služba používat toto pásmo na sekundární
bázi. Také se pøedpokládá, že rozhlas ve východní
Evropì toto pásmo opustí a bude proto možné se

dohodnout, aby amatérské službì byl pøidìlen úsek alespoò 100 kHz se støedem na 70,2 MHz v pásmu 70 až
70,45 MHz. Dále se pøedpokládalo, že majáky, které
slouží k výzkumu šíøení, budou v úseku 70 a 70,15 MHz
dále provozovány a rozšiøovány. Z toho vyplývá, že
dokument DSI pøedpokládá, že amatérská služba bude
moci využívat úsek minimálnì 70,0 - 70,25 MHz. Pro
porovnání uvádíme, že ve Velké Britanii je povoleno
amatérské vysílání v pásmu 70,0 až 70,5 MHz.
V kmitoètové tabulce uvedené v DSI II je v kmitoètovém úseku 69,95 - 70,45 MHz uvedena mobilní
služba jako primární a amatérská jako sekundární.
Vìøíme, že Èeský telekomunikaèní úøad na základì
této pøipomínky, v souladu s evropskými plány, pøehodnotí názory na využití kmitoètového spektra a vèlení
amatérskou službu do pøipravovaných úprav.
S pozdravem Ing. Miloš Prostecký, pøedseda ÈRK
Pøevzato z webu ÈRK
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Radioamatérské souvislosti
Telegrafie, telegrafní provoz a hodnocení
pøesnosti deníkù ze závodù - 1
V loòském záøijovém a øíjnovém èísle èasopisu CQ Contest vyšel na pokraèování èlánek, který napsal H. Ward Silver, N0AX. Ward se v nìm zabývá pøíjmem a zápisem Morseovy abecedy a pøesností záznamù v soutìžních denících z velkých svìtových závodù. Pokusil jsem se tento èlánek
pøeložit a upravit tak, aby byl co nejvíce zajímavý i pro naše operátory.
V posledních letech vzrùstá zájem o hodnocení pøesnosti pøíjmu soutìžících stanic ve velkých svìtových
závodech. Kontrola deníkù se výraznì zlepšila a operátoøi tedy dostávají zpìtnì mnohem více informací. To
umožòuje hlubší rozbor procesù pøi pøíjmu morseovky a
poukazuje na možné zpùsoby, jak lidský mozek
pøemìòuje nf signál na záznam do deníku.
V tomto èlánku bude øeè o prvních krocích pøi výuce
morseovky, doznívání vjemu, poznatcích ze soutìží
v pøíjmu volacích znaèek (PED, pile-up), mìøení pøesnosti záznamù v soutìžních denících a s tím vším spojených mozkových èinnostech.
V telegrafním provozu není urèující jen rychlost poèet pøijatých znakù za minutu. Dobrý telegrafista musí
být schopen rychle pøijmout celou volací znaèku a bez
opakování ji zaznamenat do deníku. Dalším ukazatelem
vysoké úrovnì operátora je dlouhodobì spolehlivý
provoz. Nejlepší operátoøi se vyznaèují také tím, že jsou
schopni se vyrovnat se zhoršenými pøíjmovými podmínkami, zpùsobenými šumem, rušením a úniky. Kde se
v nich bere tato schopnost?

První kroky
Pøi uèení morseovky se nejdøíve uèíme rozeznávat základní prvky: teèky, èárky a mezery. Mùžeme je nazvat
„elementy“. V tomto období slyšíme a zaznamenáváme
shluky tìchto „elementù“, které pøicházejí z nìjakého
zdroje (bzuèák, pøijímaè). Uèení je plné chyb a je velmi
vyèerpávající. Snad jediným dùvodem, proè pøežijeme
toto období je, že obvykle netrvá dlouho. Dostaneme se
tak na rychlost asi 35 znakù za minutu.
Naštìstí pak všichni postoupíme do další etapy, kdy
ze shluku „elementù“ vzniknou znaky. Už neslyšíme jen
teèku a èárku, ale slyšíme A. Postupnì se ze znakù zaènou tvoøit skupiny nebo slova, napø. RST, NAME. Pøi
provozu v otevøené øeèi se také zaèíná uplatòovat
pravopis a gramatika mateøského jazyka operátora,
protože už vnímá celá slova. V pøíjmu je ménì chyb a
zdá se jednodušší. Stále je ovšem co zlepšovat.
Dostaneme se tak na rychlost asi 75 znakù za minutu.
Potom následuje dlouhé období tréninku a operátor
se dostane do stavu zcela automatického pøíjmu, ve

kterém vìtšinou zapisuje se zpoždìním nìkolika znakù
nebo i slov, jako by ukládal pøijímaný text do pamìti a
pak jej pøenášel do klávesnice
nebo na papír. Pøi opravách
chyb v otevøeném textu se
uplatní pravopis slov, gramatika
a obsah informace. Závodníci a
DX operátoøi èasto využívají
výjimeèné schopnosti vytáhnout z nepøedstavitelného
množství volajících stanic známou volací znaèku. V tomto
stádiu jsme už schopni èehosi
jiného než jen pøijímat
morseovku: mùžeme pøitom
ladit, jíst, pít atd. Stává se, že Obr. 3. Rozložení výsledkù z pile-up (PED) soutìží pøepoèítaných relativnì k výsledkùm
nejlepšího závodníka
v této etapì zaène mít operátor
urèité problémy pøi pøíjmu nižších rychlostí.
Existuje skupina š•astlivcù, kteøí v tomto smìru s pocitem dvou zcela oddìlených zvukových kanálù
dosáhnou absolutního vrcholu. Když se jich zeptáte, kde v hlavì. Namísto vnímání svìta jako jednotného
získali tuto schopnost, odpoví vám obvykle: „nevím“ zvukového prostøedí si uvìdomujeme existenci dvou
nebo „to je tajemství“. Oni nad pøíjmem vùbec nezávislých zvukových kanálù. Tento efekt není tak
nepøemýšlí. Nìkteøí z nich jsou schopni pøijímat i zøetelný jako doznívání vjemu, asi proto, že se jedná o
z nìkolika zdrojù souèasnì a pøitom s vámi ještì kon- narušení mnohem pevnìjšího mozkového mechanizmu.
Poslechová centra mozku, levé i pravé, jsou od
verzují. Dokáží dìlat nìkolik vìcí najednou. Mluví s vámi
narození cvièena, aby pracovala ve shodì a poskytovala
a pøitom pøesnì zapisují morseovku znaènou rychlostí.
Tyto znaèné rozdíly mezi operátory ukazují, že pøi jednotný zvukový vjem. Dosáhne se toho sladìním
uèení morseovky vznikl v mozku vždy jiný mechaniz- zvukových zdrojù. Provoz se dvìma pøijímaèi vyžaduje,
mus. Každá úroveò schopnosti pøijímat morseovku aby toto spojení bylo zrušeno, aby operátor mohl
potøebuje k dosažení urèitý èas a nìjakou dobu také trvá, poslouchat souèasnì dva signály a vnímat jejich výnež zanikne. Pøechodné fáze mezi jednotlivými úrovnì- znam. Mozek se musí nauèit zrušit vzájemnou vazbu
mezi levým a pravým uchem, aby mohl ovládat dva pøimi bývají i ponìkud nepøíjemné.
jímaèe nezávisle. Protože spojení je velmi silné a pevné,
Doznívání vjemu a rozdìlení mozkové èinnosti
velmi rychle se obnovuje. Na obr. 2 je naznaèena
Doznívání vjemu je dobøe známý a velmi èastý jev, zvuková vazba a situace v závodì.
zvláštì po dlouhém telegrafním závodì. Je to snùška
Poznatky z PED (pile-up) soutìží
nahodilých teèek a èárek, které pøetrvávají v uších po
skonèení závodu. Každý zvuk v kmitoètovém spektru PED soutìže se staly pro DX operátory a úèastníky
telegrafie vzbuzuje v uších telegrafní znaky. Podle závodù nedílnou souèástí rùzných radioamatérských
e-mailù, zaslaných operátory po skonèení závodu, trvá setkání. Po dobu pìti minut se vysílají volací znaèky rùznou rychlostí a s rùznou výškou tónu. Nìkteré kuòkají,
tento jev 30 minut až nìkolik dnù.
mìní kmitoèet a jsou rùznì zašumìné. Mezi pøibližnì

Obr. 1. „Telegrafní stroj“ - základní mechanismy pøevádìjící akustický CW signál na pøirozený jazyk
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Doznívání vjemu je výsledkem tréninku nervù, který
probíhá bìhem mnohahodinového soustøedìní na pøíjem morseovky. Jakmile soustøedìní po závodì skonèí,
chemické vazby, které vznikly v mozku, postupnì mizí a
nastává normální stav. Doznívání je obvykle jen smìsí
teèek, èárek a jednoduchých znakù a je produktem
jakéhosi nehmatatelného „telegrafního stroje“, který
ještì pracuje, ale už bez vstupních informací.
Rozdìlení mozkové èinnosti je jev, spojený s kategorií jeden operátor/dva vysílaèe, která je stále
oblíbenìjší. Po delším provozu se dvìma pøijímaèi (do
každého ucha jeden pøijímaè) se operátor mùže setkat

Obr. 2. Korelaèní mechanismus propojující signály zleva a zprava a jeho pøerušení pøi provozu jeden
operátor, dva pøijímaèe
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Radioamatérské souvislosti
K6YA a W9WI. Srovnáním
všech výsledkù s vítìzem
soutìže dosáhne každý úèastník urèitého procenta, které je
možné uspoøádat do rozložení
èetnosti - histogramu.
Mìl jsem k dispozici 627
výsledkù ze šesti soutìží. Ve
výsledcích se objevily minimálnì ètyøi rùzné skupiny
úrovnì operátorù (viz obr. 3 až
6). Nejprve byly všechny
výsledky znormalizovány a
slouèeny do velké øady podle
dosažených procent (obr. 3). I
když je dominantní pravidelná
kupovitá charakteristika, køivka
vykazuje nìkolik vrcholù a
sedel. Nejlepší výsledky jsou na pravé stranì grafu.
Udìlal jsem další rozbor obr. 3 a vypoèítal jsem, jak
moc se liší každý výsledek od sousedních výsledkù, což
vedlo k obr. 4 a 5. Obr. 4 ukazuje, že v grafu existují
místa, ve kterých se výsledky mìní rychle. To jsou mezery mezi jednotlivými skupinami úrovní operátorù. Obr.
5 ukazuje místa, kde se výsledky mìní málo. To jsou
vrcholy jednotlivých skupin. Obr. 6 ukazuje všechna
data, rozdìlená do rùzných skupin.
Na pravé stranì obr. 6 je malá skupina výsledkù
operátorù, které jsem nazval „mutanty“ (lidé, kteøí trvale
znaènì pøevyšují výsledky ostatních). Smìrem doleva se
setkáme s rùznými stupni schopnosti a
úplnì vlevo jsou relativnì nezkušení
CW operátoøi. Nezapomeòte, že i
výsledky tìsnì nad nebo pod støedním
bodem rozdìlení jsou výsledky
zkušených operátorù. Mám pocit, že
rùzné stupnì jsou dány poèáteèním
zpùsobem uèení morseovky. (Pozn.
pøekladatele: Sám jsem se uèil
morseovku v Junáku, když mi bylo 8
let, a dodnes jsem se ani pøi nejvyšších
Obr. 4. Oblasti malých zmìn v rozdìlení naznaèují „støedy“ skupin operátorù rùzné úrovnì rychlostech, které jsem schopný pøijímat, nezbavil slovních ekvivalentù:
akát, blýskavice, cílovníci, atd.).
Každá skupina ve smìru zleva
doprava používala pøi uèení lepší postup pøi výuce (algoritmus). Algoritmy
používané v rùzných stupních ukazují,
že se nervová èinnost vyvinula
tréninkem a praxí. Prohlubnì
v rozdìlení indikují, že operátoøi mají
tendenci pøeskoèit do vyšší skupiny. Je
to stejné, jako rychlé pøechody bìhem
uèení morseovky a pøi dosahování
Obr. 5. Oblasti výrazných zmìn v rozdìlení ukazují hranice mezi jednotlivými úrovnìmi
operátorù
vyšší rychlosti.
Èást 1 tohoto èlánku se zabývala
nìkterými poznatky, které se uplatòují
pøi uèení morseovky a jejich pozdìjším
využitím. Ukázal jsem také statistické
údaje, které jsem získal ze soutìží
v PED. V další èásti si rozebereme proces pøíjmu znaèek a vyvodíme z nìho
nìkteré metody mìøení chyb
v denících.
(pokraèování v pøíštím èísle)
stovkou znaèek mohou být znaèky skuteèné nebo
náhodnì zvolené, dvì nebo tøi se vysílají souèasnì.
Nejlepší výsledky pøedstavují kolem 70 až 80 pøijatých
volacích znaèek.
Tyto soutìže jsou velmi hodnotné, protože poskytují
mìøítko, které umožòuje porovnání rùzných operátorù za
stejných podmínek. Zaruèují, že podmínky nejsou
upravovány, ale jsou velmi podobné podmínkám ve
skuteèném závodì. Pøi tìchto soutìžích jsem zaèal sestavovat graf èetnosti stejných výsledkù tak, že jsem
sledoval poèet závodníkù, kteøí dosáhli stejného výsledku: kolik jich zapsalo správnì 35, 36, 37 a více znaèek.
Všiml jsem si, že vznikl urèitý vzorek a rozhodl jsem se
sledovat vìtší poèet výsledkù.
Výsledky PED soutìží, které jsem získal pøi setkáních
radioamatérù v Daytonu, USA, jsou uveøejnìny na
webové stránce Kansas City DX Club www.qsl.net/kcdxc
za celé období od roku 1995. Shromáždil jsem tyto
údaje a zaèal jsem je ukládat do tabulek. Ze zaèátku jsem
svùj rozbor zakládal jak na poètu správných znaèek, tak
i na procentu správnì zaznamenaných znaèek. Protože
sestava znaèek není úplnì stejná a podmínky testu se
mìní, nevznikl z toho žádný výsledek. Ukázalo se, že
dobré porovnání poskytne rozbor, založený na poètu pøijatých volacích znaèek, které zachytil nejlepší závodník.
Nazval jsem to „Procento Fredova výkonu“, podle Freda
Launa, K3ZO, který je èastým úèastníkem tìchto soutìží.
Je dobøe známý svojí výjimeènou schopností zapsat pøijaté znaèky a zapamatovat si velké množství aktivních
znaèek. Dalšími úèastníky s dobrými výsledky jsou

Obr. 6. Rozdìlení rozèlenìné do šesti skupin operátorù
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Pøeložil Jan Kuèera, OK1NR,
ok1nr@volny.cz

Croatian Telegraphy
Club - CTC
Klub, založený koncem roku 2002, nabízí èlenství
všem zájemcùm z celého svìta, kteøí mají rádi
telegrafii. Jedinou podmínkou pro èleny je to, že
telegrafie by mìla být hlavním nebo jediným jejich
druhem provozu na amatérských pásmech.
Jediný poplatek èiní 1 USD (v hotovosti) nebo 1
IRC, a to na úhradu poštovních nákladù. Pokud se èlen
pøihlásí e-mailem, žádný poplatek se nevyžaduje.
Tento pøístup vyplývá z toho, že hlavním smysl klubu
- podpora CW provozu - je považován za mnohem
podstatnìjší, než nìjaké finanèní záležitost.
Pøihláška o èlenství v klubu má obsahovat volací
znaèku, datum narození a e-mailovou adresu; posílá se
na adresu: Croatian Telegraphy Club, Franjevacka 5,
42220 Novi Marof, Croatia. e-mail: 9a3fo@hi.hinet.hr
Pokud se pøihláška posílá poštou, je tøeba pøiložit 1
USD nebo 1 IRC.
Klub má následující pravidla:
1) CTC je sdružením s neomezeným èlenstvím pro
milovníky telegrafie z celého svìta.
2) Jedinou podmínkou je to, že èlen musí být
aktivním radioamatérem - CW operátorem.
3) Snahou CTC je podporovat a propagovat CW jako
aktivní druh provozu, školit nové telegrafní operátory a zvyšovat poèet CW operátorù na
amatérských pásmech.
4) CTC bude èas od èasu organizovat soutìže a
závody.
5) CTC má pouze pøedsedu a jednoho tajemníka.
6) Každému èlenovi klubu bude pøidìleno èlenské
èíslo, které bude oprávnìn používat na QSL
lístcích, v korespondenci apod.
7) Logo klubu je tvoøeno obrázkem ruèního klíèe
s nápisem „Croatian Telegraphy Club“.
8) CTC mùže používat razítko s logem klubu - pro
èleny klubu bude dostupné.
9) Èlenství není spojeno s žádnými poplatky, lze ale
dobrovolné pøispívat (na organizaèní náklady,
závody apod.).
10) 12. prosinec 2001 jako datum vzniku CTC mohou
èlenové klubu oslavovat aktivitou v CW èástech
amatérských pásem.
CTC, 9A3FO, 9a3fo@hi.hinet.hr
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Provoz
Efektivnì na DXy
Podléháte beznadìji pøi volání velkých expedic? Domníváte se, že pouze agresivní
bezohledné volání vede k úspìchu? Zaèínáte
s lovem DXù a jste v rozpacích, jakou taktiku
použít? Pak ètìte dál. Èlánek sepsaný za pomoci øady zkušených amatérù je urèen i pro Vás.
Vlastnì: pro nás všechny, kteøí jsme fascinováni promìnlivostí krátkých vln a zvláštì DX
provozem.

DXpedice
Velká èást vzácných zemí není osídlena amatéry. Takové
zemì jsou cílem amatérských expedic - skromných jednoèlenných až velmi rozsáhlých, do detailù organizovaných nákladných výprav, které dávají amatérùm na
krátkou dobu pøíležitost ulovit novou zem. Informace o
pøipravovaných expedicích lze získat z radioamatérského
tisku, ze zpráv vysílaných radioamatérskými spolky,
z pravidelných zpráv vysílaných DX kroužky a z radioamatérských bulletinù publikovaných na internetových
adresách a v síti paket rádia (viz pøíloha 1). Dozvíme se,
kdy se expedice uskuteèní, kdo ji tvoøí, na jakých kmitoètech bude pracovat, jak dlouho potrvá, kdo bude vyøizovat QSL lístky a další podrobnosti a zajímavosti.
Velmi užiteènou pomùckou k plánování našeho lovu
expedice jsou i programy, pomocí nichž lze vypoèítat
pravdìpodobná èasová okna pro kmitoèty 7 až 28 MHz,
v nichž bude možné navázat spojení s expedicí. Mùžeme
použít program ITSHFBC vytvoøený pro potøeby vládních komunikací USA. Byl uvolnìn pro veøejnost a je
volnì k dispozici na webové stránce a adrese uvedené
v pøíloze. Do programu se dosazují zemìpisné souøadnice naše a protistanice, èíslo sluneèního toku, parametry pøijímací a vysílací strany. Výsledkem grafu jsou
plochy vyjadøující pravdìpodobnost spojení (napø.
pravdìpodobným odstupem signálu od šumu) v závislosti na kmitoètu a denní dobì. Pøi posledních antarktických výpravách (VP8THU, VP8GEO) program poskytl
informace o èasových oknech jednotlivých pásem
s pøesností lepší než 1 hodina. Program je kmitoètovì
omezen na kmitoèty nad 4 MHz.
Na další program mne upozornil Vašek, OK1ADM.
Jeho autorem je W6EL a lze jej najít na webové stránce
uvedené v pøíloze. Program poskytuje základní informace (východ a západ slunce, pravdìpodobnost spojení).
Podobnì jako VOACAP nepøedpovídá pro nízká pásma.

Na spojení s expedicí èekají až desítky tisíc amatérù.
Jejich volání záhy vytváøí shluk (pile-up) signálù okolo
kmitoètu, na nìmž expedice poslouchá. Umìní dovolat
se expedice spoèívá v nalezení kmitoètu, kde má expedice „nastavené ucho“ a kde je schopna rozlišit náš
signál od ostatních. V ideálním pøípadì se dovoláme
expedice, pokud právì konèí volání výzvy (po pøechodu
z pásma na nové pásmo, po pøestávce na jídlo, kávu èi
WC). Zaèátek vysílání je vždy nejlepší pøíležitostí pro
QRP a skromnì vybavené stanice.
Expedice zvládá („øedí“) pile-up roztažením do šíøky,
smìrovým voláním nebo voláním podle èísel. Pøi
smìrovém volání volá buï urèitý svìtadíl, nebo urèitou
zemi.

Trvale pùsobící DX stanice
Ménì zkušené a ménì vybavené DX stanice pracující
SSB provozem èasto využívají DX-sítì (pøíkladem je
arabská sí• vyskytující se v pátek od 5 hodin svìtového
èasu na kmitoètu 14252 kHz), nebo spolupracují s jinou
stanicí, pùsobící jako øídící stanice („net control“).
Øídící stanice pøipravuje (zpravidla pøímo na kmitoètu
DX stanice) seznam zájemcù o spojení (tzv. „list“). Po
vytvoøení seznamu vyvolává stanice tak, jak se pøihlásily
a ty již bez dalšího rušení navazují spojení s DX stanicí.
Ostatní stanice nevolají a pokud nejsou vyzvány øídící
stanicí, nedomáhají se zaøazení do listu. Pøi spojení z listu
volající stanice potvrzuje report DX stanice. Pokud není
report správnì zachycen, je spojení neplatné.

SSB provoz
SSB provoz doporuèuji pouze tìm, kdo zvládli základy
komunikaèního jazyka používaného expedicí, zvládli
základní používané fráze a dokonale znají hláskovací
tabulku. Expedièní SSB provoz má nìkolik zvláštností:
• voláme pouze dvìma posledními znaky volací
znaèky; pozor, ne v závodech!
• voláme maximálnì dvakrát svùj redukovaný volací
znak, pak krátkou chvíli posloucháme a pokud expedice nikomu neodpoví, opakujeme jednou redukovaný volací znak; tento potup mùžeme opakovat
pouze tak dlouho, dokud expedice nezaène volat
vybranou protistanici;
• vysílající expedice má být kouzelným proutkem, který
v disciplinovaném provozu umlèí celý pile-up;
• v nezvládnutelném pile-upu používají expedice volání
podle èísel, resp. podle kontinentù - pak nevoláme,

Expedièní provoz
Expedièní provoz je velmi struèný a rychlý. Lze jej znázornit schématem pøevzatým z [1] - viz schéma expedièního provozu.
Expedice poskytuje bìhem spojení pouze nejzákladnìjší informace. Informace o tom, kde poslouchá,
vyjadøuje buï ve vztahu ke svému kmitoètu (UP 3 poslouchám 3 kHz nad svým kmitoètem; DWN 5 poslouchám 5 kHz pod svým kmitoètem; 5 to 10 up poslouchám v intervalu kmitoètù 5 až 10 kHz nad svým
kmitoètem), nebo udává absolutní hodnotu kmitoètu
(QSX 028 - poslouchám na kmitoètu 14028 kHz). Ve
snaze zrychlit provoz nìkteré expedice vysílají pouze
znaèku protistanice, report a potvrzení spojení. Volací
znak expedice vysílají zpravidla jen nìkolikrát za hodinu,
znaèku operátora a QSL informace jen zøídka nebo
Schéma expedièního provozu
vùbec ne.
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pokud do požadovaného kontinentu nepatøíme (èi
pokud náš volací znak neobsahuje požadované èíslo).
Ed Sawyer [3] uvádí ze zkušenosti z opakovaných
návštìv v XX9, že pøi splitu „up five to fifteen“ se nejlépe
dovolávali ti, kteøí nepoužívali celistvé kmitoèty (5, 10 a
15 up).
Základní podmínky úspìchu pøi volání expedice:
• Základní a nezbytnou podmínkou úspìšnosti je
schopnost vyprodukovat dostateènì silný signál.
Platí, že nejlepším zesilovaèem je anténa.
Nejúèinnìjším zpùsobem, jak zvýšit úroveò signálu,
je experimentování s anténami. Avšak ani s bombastickým signálem se nedovoláme, voláme-li nevhodnì
- na kmitoètu, kde DX stanice právì „nemá ucho“,
nebo v èase, kdy sama vysílá. I se 100 W zaøízením a
vertikálem se mùžeme dovolat vìtšiny DX stanic
(i když to nìkdy potrvá...). Expedice T32RD pracovala
s øadou QRP stanic, nejmenší výkon uvádìný na QSL
lístcích byl 100 mW, z evropských stanic 2 W.
• Volat expedici pouze tenkrát, je-li signál expedice
dostateèný k tomu, aby bylo zøejmé, komu expedice
odpovídá.
• Volat pouze tenkrát, když je expedice pøipravena
navázat nové spojení a pouze na tom kmitoètu, kde
pøedpokládáme, že poslouchá.
Jak se orientovat v provozu expedice?
Hlavními zásadami jsou:
• Nepodlehnout bezhlavosti a nezaèít s vysíláním døíve,
než se seznámíme se stylem vysílání expedice (všichni známe pocit zvýšeného adrenalinu, který se
dostaví, když uslyšíme novou zemi: „dìlá se èerveno
pøed oèima“, ruce se rozechvìjí a poci•ujeme potøebu
okamžitì jednat).
• Poslouchat, poslouchat a poslouchat. Zjiš•ujeme: o
jakou expedici se jedná, s kým pracuje, kam je
pravdìpodobnì nasmìrována její anténa, v jakém
rytmu operátor pracuje (kolik spojení za minutu
naváže, s jakou pravidelností navazuje spojení), na
kterém kmitoètu poslouchá. K analýze stylu operátora pomáhá milimetrový papír, na nìjž si na horizontální ose vyznaèíme kmitoètový rozsah pile-upu
(napø. 1 cm = 1 kHz); kmitoèet stanic pracujících
s expedicí zaznamenáváme po øádcích. Bìhem velmi
krátké doby je možné získat pøedstavu o pøelaïování
expedice, z nìhož zjiš•ujeme, zda se expedice
soustøeïuje na jediný
kmitoèet, zda se ladí
smìrem ke svému kmitoètu, od svého kmitoètu,
nebo skáèe na nejslabìji
obsazené kmitoèty v celém rozsahu pile-upu.
Dozvíme se tak, kde volat
a jak rychle operátor
reaguje. Dále se dozvíme,
který kontinent se nejsnadnìji dovolává, jak
èasto expedice volá støedoevropské stanice a
z toho odvodíme, jakou
máme nadìji se vùbec
dovolat. Že je to moc
složité? Zkuste, uvidíte. A
pokud si mùžete dopøát
pøepych dvou pøijímaèù,
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Provoz
pak v široce roztaženém pile-upu velmi pomáhá
souèasný poslech vysílání expedice jedním pøijímaèem a hledání protistanice v pile-upu druhým
(výstupy pøijímaèù jsou pøivedeny do stereo sluchátka, každý signál do jednoho ucha). Pouze v nejmohutnìjších pile-upech operátoøi vybírají volací znaky
metodou „ruská ruleta“, když bez jakéhokoliv systému si ladí v celém pile-upu. Pak doporuèovaná
metoda milimetrového papíru selhává a nezbývá, než
vyhledávat nejménì obsazené kmitoèty, nebo zaøízení
vypnout a poèkat si na pøíležitost, kdy bude pile-up
ménì intenzivní.
• Pokud disponujeme smìrovou anténou, nìkolikrát
hledáme maximum signálu - zda pøichází dlouhou
cestou, krátkou cestou, nebo z úplnì jiného smìru.
Pøed voláním expedice:
• Zkontrolujeme technický stav zaøízení, rychlost
klíèování upravíme tak, aby byla srovnatelná
s rychlostí používanou operátorem expedice (zásadnì neklíèujeme rychleji, než operátor expedice,
poslech pile-upu je mnohem nároènìjší, než pøíjem
nerušené telegrafie).
• Najdeme volný kmitoèet stranou kmitoètu expedice i
mimo pile-up a doladíme si vysílaè na anténu.
Jak volat expedici:
Na základì pøedchozího poslechu jsme získali pøedstavu, kde expedièní operátor poslouchá a jaký je styl
jeho provozu.
• Pokud poslouchá okolo jednoho kmitoètu, naladíme
se o nìkolik stovek Hz mimo kmitoèet stanice, která
je s ním ve spojení (nejsme jediní, kdo se pøipravují
volat na tomto kmitoètu a neodlišíme-li se výškou
záznìje, pak náš signál splyne s ostatními).
• Postupuje-li expedice plynule k vyššímu (nižšímu)
kraji pile-upu, pøedlaïujeme se o nìkolik stovek Hz
ve smìru, kterým se ladí.
• Pøi zvláštì hustém pile-upu, kdy se operátor expedice
ladí metodou „ruská ruleta“, hledáme nejklidnìjší
kmitoèet pile-upu. S úspìchem lze využít okrajový
kmitoèet pile-upu. V tomto pøípadì se jedná o loterii,
jejíž výsledek nelze odhadnout.
• Expedici voláme stylem požadovaným, respektive
používaným expedicí. Operátor expedice je šéfem,
jemuž je nutné se podøídit: Nevoláme vyšší rychlostí,
než používá sám a voláme tolikrát po sobì, kolikrát
potøebuje k tomu, aby zareagoval. Zpravidla voláme
pouze jednou a posloucháme. Pokud expedici
neuslyšíme, voláme znovu (opìt pouze jedenkrát).
Jakmile se expedice ozve (pro kohokoliv), zmlkneme
a ozveme se až po ukonèeném spojení (po TU, nebo
QRZ).
• V dobì, kdy probíhá spojení, posloucháme protistanici expedice.
• Vyžaduje-li stanice pracující SSB „split... up to...“,
voláme tam, kde je nejménì stanic, avšak blízko kmitoètu, na nìmž operátor expedice právì konèí spojení.
• Neustále sledujeme pøíkazy operátora a reagujeme na
jeho pokyny.
• Pokud expedice volá fragment znaèky s otazníkem
(OK1A?), odpoví pouze ta stanice, která má alespoò
vìtšinu písmen a èíslic obsaženou ve volané znaèce.
• Nezjistíme-li znaèku expedièní stanice ani po delším
poslechu, zavoláme, udìláme a pak sledujeme, koho
jsme vlastnì udìlali.

8

Opakovaná spojení
• Zásadnì pracujeme s expedicí na daném pásmu a
daným druhem provozu pouze jednou. Velmi èasto
se však stává, že v okamžiku, kdy expedice odpovídá,
je její signál neèitelný (vlivem úniku, místních
poruch, úmyslného rušení). Pokud expedice
pravidelnì informuje o uskuteènìných spojeních na
své internetové stránce, poèkáme si a pøesvìdèíme
se, zda je naše spojení platné. Nemáme-li tuto
možnost, lze expedici zavolat znovu; riskujeme však,
že spojení je už v deníku expedice a že budeme
(s vìtším èi menším dùrazem) pokáráni. Každým
zbyteènì opakovaným spojením totiž ubíráme šanci
nìkomu jinému.
Co se nikdy nedìlá
• Úmyslné rušení expedice - dìlají pouze psychopati.
• Ladìní vysílaèe na kmitoètu expedice (èasto se stává,
že se v rozrušení pøehlédne nesprávné pøepnutí
druhého oscilátoru - prvním oscilátorem sice
najdeme vhodný kmitoèet na naladìní zesilovaèe, ale
pøehlédneme, že druhý oscilátor zùstal na kmitoètu
expedice; stává se to zvláštì u nových, nedostateènì
zvládnutých zaøízení, respektive u zaøízení, která
zobrazují pouze ten kmitoèet, na nìmž je zaøízení
funkèní).
• Volání expedice na kmitoètu, vyžaduje-li operátor
„split.
• Domáhání se informací o expedici na jejím kmitoètu
(call?, QSL via? IOTA? QTH?).
• Volání expedice, pokud vyvolává jiný kontinent, zemi
èi jinou èíslici ve volacím znaku, než je moje.
• Volání expedice, když ji neslyšíme nebo slyšíme tak
špatnì, že nepøeèteme, komu odpovídá.
Doporuèení
• Nereagujme na vysílání psychopatù, neupozoròujme
je, že nás ruší.
• Nehrajme si na policajty tím, že použijeme kmitoèet
expedice k umravòování ostatních. Pouze ty, kteøí
neslyší pile-up a volají na kmitoètu expedice,
mùžeme upozornit na split vysláním „up“.
• Pøi spojení s expedicí se nedomáháme informací,
které mùžeme získat jinak.
• Spojení s expedicí omezme jen na vyslání reportu
nebo maximálnì své znaèky, reportu a podìkování
(OK1XXX 599 TU).
• I když expedice vysílá standardní report, neškodí,
sdìlíme li expedici skuteènou slyšitelnost. Objektivní
report expedice ocení.
• Volejme velmi úspornì, a to pouze tenkrát, když je
expedice pøipravena navázat nové spojení.
Trumfová esa pro QRP stanice:
• Expedice se nejlépe dovoláme v posledních expedièních dnech, kdy jsou již uspokojeny nejsilnìjší a
nejagresivnìjší stanice.
• Nejvìtší nadìji na úspìšné spojení máme tenkrát,
zachytíme-li expedici pøi volání výzvy. Sledujme
ohlášené (nebo obvykle expedicí používané) kmitoèty a èekejme, až expedice zavolá výzvu.
• Pokud operátor expedice pøeruší na krátkou chvíli
vysílání (pøestávka na jídlo, kávu, WC, zmìna operátora), èekejme a buïme pøipraveni volat tam, kde
expedice poslouchala. Reagujme døíve, než se objeví
hlášení v klastru.

• Nedaøí-li se nám s jedním operátorem expedice,
poèkáme si na jiného operátora.
Po skonèeném spojení:
• Nezapomeneme zaznamenat spojení se všemi
náležitostmi do deníku.
• Pokud expedice uvádí pøehled uskuteènìných spojení v síti Internetu, zjistíme, zda jsme v jejím deníku.
• Odešleme QSL lístek.
Pokraèování na stranì 14.

ANTÉNÁØI
Sofware pro výpoèet a studium
UKV a cm antén najdete na adrese

www.anteny-proch.ignum.cz

Hláskovací tabulky pøehled
I když automatická znalost hlavních hláskovacích
tabulek je jedním ze základních požadavkù pro
zkoušky pro udìlení povolení a nutnou výbavou pro
fonický provoz, setkáváme se nìkdy s potøebou
podrobnìjších informací. Znalost obèas místnì
používaných zpùsobù hláskování mùže být dùležitá
tøeba pro posluchaèe DX provozu, zvláštì
„exotiètìjšího“. Pro zájemce o historii komunikace
v otevøené øeèi mùže být velmi zajímavý vývoj zpùsobù hláskování, rùzné hláskovací abecedy
používané v urèitých obdobích nebo urèitými
službami, vèetnì služeb profesionálních, armádních
apod. K zahození není nakonec ani pøíležitost zlepšit
si trochu náladu nìkterými bizarními nápady.
Pokus o soustøedìní co nejširších informací na
jednom místì lze nalézt - kde jinde - na internetu, na
stránce http://www.bckelk.uklinux.net/menu.html
(paralelnì i na stránce:
//www.columbia.edu/~fuat/cuarc/phonetic.html). Na
první adrese je k dispozici úplná i struèná verze a
jsou uvedeny i další odkazy. Souhrn obsahuje v hutném, ale vcelku pøehledném tvaru hláskovací tabulky
pro 32 jazykù (vèetnì tøeba svahilštiny, jazyku
Ndonga, afrikánštiny, èínštiny, Esperanta apod.),
nejèastìji ve více nebo dokonce mnoha, tøeba historických, variantách. Nechybí ani èeština (se
slovem Šimon místo „klasického“ Šárka) a
slovenština. Informace jsou pøevzaty z rùzných pramenù, vèetnì pøíspìvkù jednotlivých amatérù, ale i
ze zdrojù s urèitou vìdeckou reputací (slovníky
apod.).
Pøi prohlížení lze narazit i na úsmìvné informace
- napø. v hláskovací tabulce pro britské síly z r. 1904
je pro písmeno B pøedepsáno slovo BEER, v odkazech naleznete i stránku, kde jsou soustøedìny podnìtné nápady typu Floccinaucinihilipilification nebo
Polymorphonuclearleucrocyte, ale i mnoho dalších.
Autorem tohoto pøehledu je Brian Kelk,
Cambridge U.K., bck22@bckelk.uklinux.net,
soustøeïuje i pøípadné pøipomínky a další doplòky.
Jiøí Škácha, OK1DMU, skachaj@volny.cz
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Provoz
Ze svìta DX expedic
Ze tøí expedic, o kterých jsem minule psal, byly velice
úspìšné dvì. Z nové zemì DXCC, ostrova Ducie, pracovala mezinárodní expedice složená z JA1BK, VP6DB,
VP6TC, VP6MW, K9AJ, K5VT, JF1IST a JA3USA. Na KV
používali pøevážnì HB9CV antény a na spodních pásmech vertikál, který zùstal na palubì lodi, která vezla i
pøedchozí expedice VP8GEO a VP8THU. Pracovali
hlavnì na 21 MHz CW i SSB, a to proto, aby dali
možnost navázat spojení co nejvíce radioamatérùm.
Bylo však vidìt, že ne všichni operátoøi dobøe zvládali
velký pile up. QSL via VE3HO.
Druhá, neménì významná expedice, byla na ostrov
San Felix (CE0); pracovala pod znaèkou XR0X. Jejími
èleny byli NP4IW, K5AB, N6TQS, K5AND, N7CQQ,
DJ9ZB, CE0YWS, K6MZ, KO4RR, HB9AHL, KK6EK a
I8NHJ. Na ostrov je dopravila loï chilského vojenského
námoønictva. Byli operátorsky i technicky dobøe
vybaveni a nebyl problém navázat s nimi spojení témìø
na všech pásmech, vèetnì dolních. QSL via N7CQQ.
Expedice na australský ostrov Mellish Reef - lokátor
QH72WO a IOTA OC072 - pracovala pod znaèkou
VK9ML. Operátory byli VK4APG, VK4GL, VK4WR,
ZL2BR, ZL4PO, JJ1LIB, JH7OHF, JP1TRJ,
K3NA a G4EDG. Pracovali na všech pásmech
s pìti stanicemi. Antény však byly vìtšinou vertikály a jen jedna dvouelementová smìrovka na
17/12 m. Používali samotné TCVRy a pouze na
spodních pásmech mìli PA stupeò 400 W.
Jejich signály však byly poznamenány dvìma
silnými magnetickými bouøemi. QSL na
VK4APG, a to i pøes buro (!).
Velmi úspìšnou byla expedice TI9M na
Cocos Island. Byla to snad nejúspìšnìjší expedice na tento ostrov vùbec. QSL via AK0A.
Expedice do Severní Koreje, kterou organizoval YT1AD, se však neuskuteènila. Operátoøi do
Severní Koreje skuteènì dorazili. Ubytovali se
ve ètyøicetipatrovém hotelu a byli pøipraveni
k provozu. Mìli povolení od spojových orgánù
s pøidìlenou znaèkou P5A, pøed zahájením
provozu se však dostavili zástupci armády a
sdìlili jim, že k vysílání je ještì tøeba souhlas
vojenských složek a ten jim udìlen nebyl.
P5/4L4FN je již uznáván do DXCC i se zpìtnou platností, pouze však za SSB provoz. Uznání
jeho dokumentù však vyvolalo velké diskuse v DX
svìtì - konkrétní písemné povolení k amatérskému provozu totiž stále nemá. Bývá velice èasto na
kmitoètu 21,225 MHz. QSL via KK5DO.
Pod znaèkou XW1HS pracovali barmští
radioamatéøi. Jejich signály byly na všech pásmech velice dobré. QSL via E21EIC.
Raritou byla expedice Uda DL9HCU do
Pacifiku. Øíkal, že používá „až“ 5 W a vertikální
anténu. Na Jižních Cookových ostrovech pracoval pod znaèkou ZK1HCU a na Severních
Cookových ostrovech pod znaèkou ZK1HCC.
Za dobrých podmínek, které teï vìtšinou jsou,
byl jeho signál i v Evropì celkem dobrý.
VK1CA pracoval z ostrovù Temotu a Honaira
pod znaèkami H40XX a H44XX. QSL na jeho
domácí znaèku.
DL7VOG pracoval opìt z ostrova San Andres
pod znaèkou HK0GU, pak ještì pár dnù z ostro-
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va Providenca (NA049). Zde používal znaèku HK0GU/p.
QSL na DL7VOG.
Ze Sierry Leone se ozýval K4ZIN pod znaèkou 9L1JT.
QSL na jeho domácí znaèku.
Pod znaèkou 5W1IR pracovali VK2IR a VK2KLM, a to
jen SSB. QSL via DJ2MX.
Z Botswany pracuje G3HCT pod znaèkou A25/G3HCT.
Asi víte, že s VK6HD (ex G3HDA) jsou bratøi.
Ze severní èásti Botswany se - jako obvykle bez pøedchozího oznámení - objevili i DJ6SI a DJ1YFK. Ti pracují také pod znaèkami A25/DJ6SI (CW) a A25/DJ1YFK
(ostatní druhy provozu). QSL na jejich domácí znaèky.
DJ6SI požaduje QSL pouze direct.
Z Iránu stále pracuje pod znaèkou EP3UN Stig
LA7JO. Zdrží se tam nìkolik týdnù. QSL na jeho domácí
znaèku.
Z Gambie pracoval PA9JJ. Používal znaèku C56JJ.
QSL na PA9JJ.
H44MS byl DL2GAC z Honairy. QSL na jeho znaèku.
T30CXX je znaèka amerického radioklubu W0CXX.
Pracují z atolu Tarawa.
V dobì mistrovství svìta v kopané (31. 5. - 30. 6.
2002) bude v Jižní Koreji v provozu stanice HL17FWC a
deset dalších stanic s prefixem DT. Každá bude v jednom z deseti míst, kde se bude mistrovství svìta konat.

Koncem dubna bude pracovat z Guayan OH0XX, a to
z FY5YE, PZ5RA a 8R1RPN. Nejzajímavìjší bude asi
z 8R1, protože je zde zase jednou šance na získání QSL
lístku. Od místních 8R1 stanic se totiž QSL lístky velice
obtížnì získávají.
Velkou událostí však bude expedice na ostrov Baker
(KH1) pod vedením YT1AD. Operátory budou YT1AD,
Z32M, YU1AU, YU1DX, Z31FU (ZS6MG), RZ3AA,
RA3AUU, K6NDV, N6TQS, KW4DA, 9X0A, S56A a
LY3NUM. Velmi dobrá bude i technická výbava: 6x
IC756PROII, 3x PA 1 kW a 2x 400 W, napájení tøemi
generátory po 4,5 kW. Velmi dobrá bude i anténní výbava: 6 rùzných smìrovek, nìkolik vertikálù a na spodní
pásma i beverage pro pøíjem. Znaèka bude známa až
tìsnì pøed zaèátkem expedice (29. 4. 2002 - 9. 5. 2002)
- dá se oèekávat krátká znaèka (K1B ??). QSL za SSB
pojení na RZ3AA a za ostatní na YT1AD.
I0SNY a I8KGZ budou nìkolik týdnù pracovat
z Mongolska jako JT1Y.
Plánuje se také provoz japonských stanic z ostrova
Ogasawara (JD1).
K7ASU bude nìkolik týdnù služebnì na ostrovì Wake
a bude ve volném èase pracovat pod znaèkou K7ASU/
KH9.
Zdenìk Prošek OK1PG, zprosek@volny.cz
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Technika
Amatérské konstrukce kmitoètovì nezávislých
SWR/PWR metrù pro KV - 1
V kroužcích na pásmu 80 m se èasto diskutuje, který typ SWR metru je ten nejlepší, jaký je optimální materiál a velikost toroidù, jaký musí být soubìh dvojitého potenciometru, jaký použít mìøící
pøístroj nebo zda použít hned dva a vùbec zda má smysl dìlat reflektometr dvouruèkový, jaké diody,
jak se musí párovat a pod.
Na tyto otázky jsem se snažil najít odpovìï. Pøedem
musím pøiznat, že jsem nedošel k žádnému jednoznaènému závìru. Následující pøíspìvek je proto jen jedním z možných pohledù na amatérské øešení reflektometrù - èi jinak SWR metrù.

Co oèekáváme od SWR/PWR metru
- dostateènou citlivost, funkènost pro dostateèný výkon
- v rámci 1,8 až 28 MHz kmitoètovou nezávislost = pøi
konstantním výkonu je na všech pásmech stejná
výchylka nepøesahující tlouš•ku ruèièky
- pøi maximální citlivosti a velkém výkonu ukazuje pøi
dobré umìlé zátìži co nejmenší výchylku odraženého
výkonu
- nenarušuje pøíliš impedanci vedení - projevuje se
zhoršením SWR mezi reflektometrem a TCVRem
- je konstrukènì co nejjednodušší a malý; velký mìøící
pøístroj umožòuje pouze pøesnì èíst nepøesný údaj
- je schopen mìøit SWR lepší než 1,5 i pøi malých výkonech a prùchozí výkon bez velkých chyb (prùchozí výkon se samozøejmì blíží skuteènosti jen pøi SWR = 1)
Tato kritéria mohou mít podle okolností rùznou
dùležitost; hned na zaèátku bych ale rád zdùraznil, že
z hlediska kmitoètové nezávislosti údajù SWR a PWR
v celém rozsahu KV nejsou rùzná korýtka, drátky pod
pláštìm koaxiálního kabelu, vedení na tiš•áku apod.
kmitoètovì nezávislá a tedy pro pokrytí rozsahu KV nejsou vhodná. Tøeba stupnice ocejchovaná ve wattech na
zaèátku pásma 3,5 MHz už moc neplatí na 3,8 MHz.
Snad to je (s bídou) použitelné na CB a i tam je už velký
rozdíl mezi zaèátkem a koncem pásma. Pokud chceme
mìøit od 160 do 10 m a získat údaj o výkonu nezávislý
na kmitoètu, toroidùm se nevyhneme. Celý další text
bude tedy vìnován takovým pøístrojùm.

Jak mìøíme SWR
Jediná stupnice SWR na mìøidle platí jen pro jeden
urèitý, zpravidla maximální výkon, je tedy jen informativní. Staèí proto použit pøístroj s èistou stupnicí a ladit
na minimální výchylku odraženého výkonu. Další
používanou možností je mìøidlo napø. s deseti dílky. Pak
stanovujeme SWR dle vzoreèku (1a) nastavením plné
výchylky 10 dílkù, pøepnutím na odražený výkon a
odeètením výchylky.

Pìt dílkù, to je polovina stupnice, odpovídá SWR = 3.
Dva dílky znamenají SWR 1,5. Tento postup je obvyklý
nejen pro zjištìní SWR, ale i pro cejchování stupnice.
Také levné výrobky mívají SWR 3 uprostøed stupnice. To
je pøinejmenším podezøelé. Vlivem nelinearity diod
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mùže ve skuteènosti stupnice vypadat tak, jak vidíme na
obr. 7 - platí pro výkon 10 W. Zlepšení prùbìhu stupnice Na obr. 1 jsou zapojení používaných typù SWR metrù. Asi
na obr. 9 pøinese mìøící pøístroj s logaritmickým nejjednodušší je zapojení a) dle [1]. Varianta b) se používá
prùbìhem - indikátory z magnetofonù. Nicménì pro v TCVRech jako reflektometrická ochrana a zdroj napìtí pro
ALC. Vinutí jsou bifilární a mívají od 2x7 do 2x15 závitù,
SWR nižší než 1,5 si stupnici pøíliš neroztáhneme.
Podle bìžné stupnice SWR nebo podle vzoreèku (1a) u jednoduchých vinutí 10 až 40 závitù. U typu c) si
dostáváme tím pøíznivìjší a zároveò chybnìjší údaj ušetøíme odboèku rozdìlením zatìžovacího rezistoru Rz na
SWR, èím menší je výkon vysilaèe. Jde o známý efekt, dvì stejné poloviny. Na obr 1d) dle [2] je kapacitní dìliè
jako by anténa mìla tím lepší SWR, èím menší je výkon. nahrazen odporovým. Varianta e) dle [1] má výhodu, že
Pokud chceme urèit hodnotu SWR pøesnìji, musíme pøehození vstupu a výstupu nemá témìø vliv na výchylku
použít vzoreèek (1b) a odeèítat dopøedný výkon Pf do odraženého výkonu. Na obr. 1f) dle [3] a g) dle [4] jsou dva
antény a výkon odražený Pr. Zatímco
v prvém pøípadì se nám mùže jevit
SWR antény pøi malém výkonu skoro
rovný jedné, odeètením výkonù, kdy je
eliminována nelinearita diod, dostaneme SWR napøíklad 1,5. K pøesnìjšímu urèení hodnot SWR blízkých jedné
nelze dost dobøe použít dvouruèkové
SWR metry s dvojitým potenciometrem.
Zde bychom museli mìøící pøístroj
dopøedného výkonu vypínat, abychom
mohli potenciometr pøi odeèítání
odraženého výkonu vytoèit na velkou
citlivost. Lépe to øeší dvouruèkové
pøístroje s citlivostí pro odražený výkon
asi 4x vìtší. Pokud dodržíme náš
zámìr, aby SWR metr byl malý,
jednoduchý a do jisté míry i pøesný,
nebudeme se dvìmi ruèièkami pøíliš
zabývat. Jak jsem již uvedl, velký mìøící
pøístroj nevyøeší otázku pøesnosti; na
malý pøístroj se ale tìžko vejde stupnice. Tento problém lze vyøešit pøevedením stupnice na potenciometr, jehož
stupnice mívá rozsah 270-300°.
Stupnice pøi použití logaritmického
potenciometru je rovnomìrná a její
pøesnost vyhovuje. Nìkde mezi polovinou a dvìmi tøetinami, u logaritmických
pøístrojù až tøemi ètvrtinami stupnice
mìøícího pøístroje si oznaèíme základní
dílek, obvykle 1 W, který odpovídá levému dorazu potenciometru. Na tento
dílek nastavujeme potenciometrem
výchylku. Stupnice potenciometru
ukazuje výkon. Pokud by kousek
tenkého koaxiálu, na kterém je navleèen
toroid, snesl 3 kW, staèil by nám feritový toroid prùmìru jen 10 mm, aniž by
sycení pøekroèilo 10 mT. To ale neplatí
pro dvoutoroidní SWR metry. Proto pro
velké výkony používáme jednotoroidní
provedení a koaxiální kabel Aircell 7
s toroidy prùmìru 16 mm. To umožòuje
zhotovit SWR metr do 3 kW minimálních rozmìrù.
Obr. 1. Používané typy kmitoètovì nezávislých SWR metrù 1,8 - 28 MHz
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typy dvoutoroidních reflektometrù. Ty se nenastavují, ale
jejich návrh je obtížnìjší. Zatímco u typù a) až e) je hodnota zatìžovacích rezistorù Rz volitelná obvykle mezi 10 až
100 Ω v závislosti na požadované citlivosti, poètu závitù a
materiálu toroidu, musí být u typù f) a g) zatìžovací rezistory 50 Ω. To dále komplikuje návrh pro dosažení
požadované citlivosti. Pokud toroidy nestíníme, je potøeba
je zpravidla umístit na sebe kolmo nebo nechat mezi nimi
mezeru vìtší než 1,5násobek prùmìru toroidu. U napì•ového transformátoru je problém s udržením sycení asi
pod 50 mT. Mùže se použít více slepených jader nebo jádro
vìtší. Pøípadnì napì•ové trafo udìláme s dvakrát vìtším
poètem závitù než proudové a protáhneme jím dva závity
koaxu. Také kupované výrobky mívají napì•ové trafo
vìtšího prùmìru. Uvedené berlièky ale znamenají mírné
zhoršení vlastností. Dvoutoroidní SWR metry se sice
nenastavují, ale zabírají vìtší prostor a pro problémy
s napì•ovým transformátorem jsou øešitelné v amatérských
konstrukcích asi do 200 W. Nejdøíve navrhneme vyhovující
napì•ové trafo a pak zhotovíme totožné trafo proudové.
Jedinì tak máme šanci na dobré výsledky.
Na obr. 1h) vidíme, že toroidem je vždy protažen
kousek koaxiálu, jehož opletení slouží jako stínìní a je
spojené jak u napì•ových, tak proudových transformátorù
se zemí jen na jednom konci. Koax je vyveden pomocí
sklenìných prùchodek. Napìtí Ur a Uf staèí vyvést dírkou
s bužírkou, prùchodkové kondenzátory jsou možné, ale
zbyteènì pøepychové. Do 400 W vyhoví protažený koaxiální kabel 50 Ω prùmìru 3 mm s teflonovou izolací, která
odolává našemu nešetrnému pájení. Èím ménì závitù na
toroidu a èím vìtší zatìžovací odpùrek Rz, tím vìtší
citlivost. Možnosti variability jsou dány materiálem jádra,
reaktancí a sycením, které se musí pohybovat v rozumných
mezích. Pro jednotoroidní SWR metr používáme standardní krabièku z pocínovaného plechu rozmìrù 45x30x22
mm. Pro dvoutoroidní SWR metr je nutné jít na velikost
67x45x22 mm. Pocínované krabièky jsou lacino k dostání
pod oznaèením U-AH100 a U-AH101 v GM ELECTRONIC.
Montáž je vzdušná bez použití plošného spoje.

Citlivost SWR metru
Již jsme si øekli, že nìkde mezi polovinou a tøemi ètvrtinami stupnice mìøícího pøístroje si oznaèíme základní
dílek dle našeho zámìru, napøíklad 1 W. Tento dílek
budeme nazývat základní citlivostí SWR metru Pmin
[W]. Nyní potøebujeme znát, jaký je vztah mezi základní
citlivostí SWR metru Pmin [W], citlivostí mìøícího
pøístroje Im [mA], zatìžovacím odpùrkem SWR metru Rz
[Ω], poètem závitù N na toroidu a celkovým odporem
mìøícího obvodu Robv [kΩ] pøi nejvìtší citlivosti. Robv
je souèet vnitøního odporu mìøícího pøístroje Ri, rezistoru R2, asi 50 % dolaïovacího trimru Rs a Rk, R3 - viz
obr. 3, 4 a obrázky dalších SWR metrù. Následující pøibližný vztah (2) se snaží respektovat nelinearitu
Shottkyho diod a platí pro výchylku ruèky mìøícího
pøístroje 70 % stupnice, tj. pro hodnotu základní
citlivosti Pmin. U SWR metrù s rozdìleným Rz dosazujeme souèet obou polovin Rz. Jako pøíklad zkusme
dosadit citlivost mìøícího pøístroje Im = 60 µA = 0,06
mA, obvykle používaný poèet závitù na toroidu N = 2x10
= 20, celkový odpor mìøícího obvodu Robv = 4,5 kΩ a
zatìžovací odpùrek SWR metru Rz = 68 Ω:

Základní citlivost SWR metru pøi výchylce 70 %, to je
na našem základním dílku Pmin mìøícího pøístroje,
vyjde asi 0,5 W. Vztah (2) nám bez velkého experimentování umožní pøedem aspoò pøibližnì navrhnout
citlivost SWR metru dle našeho pøání. Hodnoty nelze
volit zcela libovolnì, ale musí se pohybovat v jistých
rozumných mezích. Zatím si øekneme, že poèet závitù na
toroidu by prioritnì nemìl být menší, než dle vztahù (3)
nebo (12). Blíže se tím budeme zabývat v dalších
úvahách.
Vodítkem mùže být i hodnota Uf pøi nejvìtším výkonu
Pmax. Je-li Uf vìtší než 12 V, nemusí se to již líbit
diodám BAT48 a také zatížení Rz zaèíná být zbyteènì
velké a mùže zpùsobit konstrukèní potíže. Je-li pøi Pmax
Uf nižší než 6 V, zaèínají být znatelnìjší projevy nelinearity diod a pøi malých výkonech se SWR nadlepšuje.
Obrácenì mùžeme za konstrukènì rozumnou velikost
maximálního výkonu SWR metru Pmax považovat
výkon, kdy Uf dosahuje 12 V.

Pravidlo ètyønásobku a pravidlo 0,1λ
Na nejnižším pásmu 160 m se doporuèuje reaktance
vinutí minimálnì ètyønásobná než zatìžovací odpor Rz
50 Ω. To znamená 200 Ω. Platí to pro napì•ové trafo
dvoutoroidního SWR metru, pro rùzné baloony, ale i pro
proudové transformátory jednotoroidních SWR metrù.
Zde však mohou být zatìžovácí odpùrky Rz rùzné, napø.
80 Ω. Pak vychází minimální reaktance vinutí na
nejnižším kmitoètu 320 Ω.
Máme-li ale dokonale vynulovat výchylku na
nejnižším pásmu a u dvoutoroidních SWR metrù ještì
pøíliš nezhoršovat SWR smìrem k TCVRu, musíme jít
aspoò na desetinásobek. Vady zaènou být zanedbatelné
až pøi dvacetinásobku. Jenže èím vìtší reaktance, tím
více potøebných závitù. Pak se mùžeme dostat do potíží
na nejvyšším kmitoètu 28 MHz. Délka vinutí na
nejvyšším kmitoètu se uvádí pod 0,04-0,05 λ. To lze
dodržet u malých toroidù pro SWR metry. U velkých
baloonù se zpravidla vejdeme aspoò do maximální délky
vinutí 0,08-0,1 λ. Také u jednotoroidních SWR metrù
volíme kapacitu dìlièe C1 tak, aby její reaktance na
nejvyšším kmitoètu byla aspoò deseti-, lépe dvacetinásobkem 50 Ω. Dùsledky pravidla „jen ètyønásobku“
vidíme na obr. 2, kde je zhoršení SWR dvoutoroidním
SWR metrem smìrem k TCVRu, pokud navrhneme reaktanci napì•ové cívky na pásmu 3,5 MHz jen 4x50 = 200
Ω. Vidíme, že zhoršení SWR je patrné ještì pøi šestnáctinásobku na 14 MHz. Pravidlo ne ètyønásobku, ale
dvacetinásobku je proto opodstatnìné. Zde je také jedna
z pøíèin, proè na našem externím SWR metru bývá dobrá
hodnota SWR, ale na SWR metru TCVRu je SWR horší.
U špatnì navrženého dvoutoroidního SWR metru jsou
tyto efekty patrné na nejnižších pásmech, u jednotoroidního s kapacitním dìlièem s velkou kapacitou C1 na
nejvyšších. Tyto nežádoucí vlastnosti jsou minimalizovány u typu dle obr. 1d). Èím nižší reaktance napì•ové
cívky dvoutoroidního SWR metru na nejnižším pásmu a

Obr. 2. Zhoršení SWR dvoutoroidním SWR metrem
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nižší reaktance kapacity C1 na pásmu nejvyšším, tím je
také horší zamìnitelnost vstupu a výstupu SWR metru.
Výjimkou je provedení dle obr. 1e).

Kompenzace chyb SWR metrù
Snad všechny tovární a amatérské SWR metry pøi zapojení na umìlou zátìž, nastavení maximální výchylky a
pøepnutí na odražený výkon ukazují výchylku na všech
pásmech prakticky nulovou. Zkusme ale vytoèit potenciometr na plnou citlivost. Vidíme, že nìjaká a nìkdy
dost velká výchylka zde je. Nìkdy narùstá smìrem
k nižším pásmùm a nejvìtší je na 160 m, nìkdy k vyšším
pásmùm a nejvìtší je na 28 MHz. U vìtšiny SWR metrù
lze vyladit anténní èlen mezi anténou a SWR metrem tak,
že výchylka odraženého výkonu je i pøi maximální
citlivosti nulová. Pokud není, je to zpravidla zpùsobeno
pøíliš velkým obsahem harmonických a parazitních kmitoètù ve vysílaném signálu. Jen u málokterého SWR
metru je ale pøi maximální citlivosti a velkém výkonu na
všech pásmech nulová výchylka odraženého výkonu i
pøi pøipojení na umìlou zátìž. Také mùžeme øíci, že
ukazuje-li na neovìøeném SWR metru anténa SWR = 1,
pak mùžeme mít jistotu, že se údaj blíží pravdì jen
tehdy, ukazuje-li tento SWR metr SWR = 1 i na dobré
umìlé zátìži.
Pøi chybnì navržené toroidní cívce proudového trafa,
která má nízkou reaktanci, mùžeme falešnou výchylku
odraženého výkonu na nejnižším pásmu 1,8 MHz
zmenšit snížením zatìžovacího odpùrku Rz tak, aby
reaktance toroidní cívky na 1,8 MHz byla aspoò 20 Rz.
Samozøejmì to nejde u dvoutoroidních SWR metrù, kdy
musí být Rz = 50 Ω a proto vždy musíme dobøe
navrhnout toroidy. Další snížení Rz pouze dále snižuje
citlivost a další vady již neodstraní. Je proto dobré pøijít
vadám na kloub a omezit je bez snížení citlivosti SWR
metru.
Pravidlo ètyønásobku jsme pro omezení chyb upøesnili v pøedchozím odstavci na pravidlo dvacetinásobku.
To znamená, že indukènost jak proudové, tak napì•ové
toroidní cívky by na 1,8 MHz nemìla být menší než 88
µH (pøi odpùrku Rz = 50 Ω). Podobnì kapacita C1
dìlièe by nemìla být pro pásmo 28 MHz vìtší než 5,7 pF
(pøi napájeèi 50 Ω). Tím dosáhneme toho, že narušení
impedance vlivem pøipojení SWR metru do obvodu,
zamìnitelnost vstupu a výstupu a zhoršení vlastností na
nejnižším èi nejvyšším pásmu jsou pøijatelné.
Nezapomeòme také na kapacitu mezi žílou a opletením
kousku koaxu, který je protažen toroidem. Ta je 1,12
pF/cm u 3 mm tenkých koaxù 50 Ω, 1 pF/cm u RG58 a
RG213 a 0,74 pF/cm u Aircell 7. 4 cm koaxiálu ve vìtší
krabièce z pocínovaného plechu je ještì rozumná délka
- pøi ní se ke kapacitì C1 pøipoèítají další asi 4 pF.
Narušení impedance SWR metrem je tedy o tuto kapacitu vìtší, než by odpovídalo C1. Koax pro SWR metr
s pøerušeným opletením délky 10 cm na 28 MHz již
impedanci naruší poznatelnì.
U jednotoroidních SWR metrù malá kapacita dìlièe
C1 a následnì i C2 znamená nemožnost zcela vynulovat
výchylku na 3,5 a zejména 1,8 MHz. To je zpùsobeno
rozhozením dìlièe C1/C2 odporem R2 3k3, který uzavírá
ss obvod mìøidla. S jeho hodnotou bychom èasto pro
zvýšení citlivosti potøebovali jít níže. Falešná výchylka
odraženého výkonu by pak ale byla na nejnižším kmitoètu pøíliš velká. Pro hodnotu R2 (nebo R3 na obr. 1e)
a obr. 12) platí opìt pravidlo dvacetinásobku XC2 na
nejnižším kmitoètu - viz vztah (13). Napøíklad pro C2
200 pF vyjde R2 8,8 kΩ, což je z hlediska citlivosti
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zpravidla nevyhovující. Proto musíme obvyklý odpor R2
3k3 nebo nižší na 1,8 MHz kompenzovat, jak vidíme na
obr. 3. V praxi to mùžeme dìlat i obrácenì. Paralelnì
k C1 dáme napø. dva pevné sériové rezistory R1 2x27k.
Promìnným trimrem R2 vynulujeme výchylku na 160 m.
Pak trimr R2 nahradíme pevnou kombinací vhodných
rezistorù. Nejdøíve jsme ale již nastavili minimum
odraženého výkonu na 28 MHz kapacitou C1 nebo C2.
Nastavení dìláme pøi dobré umìlé zátìži, výkonu
blízkém Pmax a maximální citlivosti. Pøístroje odpojíme
a napìtí mìøíme digitálním multimetrem.
Zdánlivì by kompenzace odpadla u SWR metru na
obr. 1d). Výhodou je kmitoètová nezávislost impedance
dìlièe a její dostateènì velká hodnota. Konstrukèní
parazitní kapacity ale zhoršují vlastnosti na vyšších kmitoètech a tak se mírné kompenzaci tentokrát odporového
dìlièe zpravidla nevyhneme. Pøi 2 kW je ztráta na
odporu dìlièe R1 4k7 kolem 21 W, což je rovnìž nepøíjemná konstrukèní komplikace. Nezapomeòte, že pokud
po koaxu posíláme i stejnosmìrné napìtí pro pøepínání
antén na støeše, rozhodíme SWR metr, který má kompenzaci nebo odporový dìliè dle obr. 1d). U SWR metrù,
navržených podle pravidla dvacetinásobku, a• dvoutoroidních s napì•ovou cívkou èi jednotoroidních
s kapacitním dìlièem, je pøi 2 kW jalový výkon na cívce
nebo kapacitì C1 100 VAr, pøi pravidle jen ètyønásobku
již ale 500 VAr. Pokud jsou cívka a kapacita C1 bezeztrátové, nevzniká žádné teplo. Samozøejmì napì•ová cívka
ztráty má a tak dvoutoroidní SWR metr do 2 kW je vìcí
tìžko realizovatelnou.
Další vadu vnášejí diody. Zatímco u germaniových
diod se výchylka ruèièky pøi konstantním výkonu s kmitoètem pøíliš nemìnila, pøípadnì smìrem k vyšším kmitoètùm klesala, je u Shottkyho diod diference výchylky
s kmitoètem vyšší. Musíme jí tedy kompenzovat. Z levných diod vyhovuje BAT48. U ní do série vychází kompenzaèní odpùrek Rk kolem 47 Ω, u BAT46 asi 120 Ω.
Diference výchylky od 160 m do 10 m pøi konstantním
výkonu pak klesne na tlouš•ku ruèièky mìøícího pøístroje. Schottkyho diody jsou natolik stejné, že jejich pøesné párování proti jiným chybám nepøinese znatelný
užitek. Typy diod mùžeme vybírat zjednodušenì tak, aby
pøi proudu asi 10 µA na nich bylo co nejmenší napìtí
(u GA201 namìøíme 72 mV, u BAT48 85 mV, u BAT46
106 mV a u BAT45 163 mV). Zdálo by se tedy, že „germanium nièím nenahradíš“. Ve zkušebním SWR metru
jsem ale pøi 10 W/14 MHz/SWR 1,30 dostal následující
výsledky: BAT48 - SWR 1,23, BAT46 a 45 - SWR 1,22,
GA201 - SWR 1,21. Nejblíže pravdì je tedy BAT48 a

nejhorší je GA201. Nemusíme proto litovat, že germaniové diody již neseženeme. U SWR metrù použijeme
levné BAT48 (40 V), nebo ještì levnìjší BAT46 (100 V).
Napì•ová volba diod je dána pomìrem základní citlivosti
Pmin a maximálního výkonu Pmax. Pøi rozumném
pomìru do 1:500 napì•ovì vyhovují BAT48.

Obvod potenciometru
Pro rovnomìrnou stupnici použijeme logaritmický
potenciometr 47k, 100k, 220k, 470k - hodnota závisí na
citlivosti mìøícího pøístroje, na tom, zda chceme odeèítat lépe malé výkony (menší hodnota potenciometru) a
na maximálním výkonu SWR metru.
V sérii je trimr Rs, jehož hodnota je asi 50 %
vnitøního odporu mìøidla; tím pøesnì nastavíme pøi
levém dorazu potenciometru výchylku na základní dílek
Pmin, který jsme si udìlali na mìøidle asi v 70 %
rozsahu stupnice. Tento dílek a levý doraz pøedstavuje
náš zamýšlený základní výkon Pmin. U bìžných SWR
metrù jej zpravidla nevolíme menší než 0,5 W a naopak
u SWR metrù do 2 kW volíme rozumnì 5 nebo 10 W,
abychom nemìli potíže s výkonovou volbou zatìžovacích
rezistorù Rz a tím i s parazitními kapacitami.
Potenciometry jsou dostupné v hodnotách 47, 100,
220 nebo 470k. Pokud ale chceme, aby pravý doraz
potenciometru odpovídal námi zamyšlenému maximálnímu výkonu, nemusí žádná z tìchto hodnot vyhovovat.
Potøebnou hodnotu logaritmického potenciometru Rpot
odhadneme z pøibližného vztahu (10):

Jako pøíklad pøedpokládejme výkon Pmax = 200 W,
zatìžovací odpùrek SWR metru Rz = 80 Ω, toroid
s poètem N = 2 x 11 = 22 závitù, mìøící pøístroj Im = 60
µA. Po dosazení dostaneme Rpot = 171 kΩ. Pokud
bychom chtìli jemnì odeèítat výkony 1 až 10 W, zvolíme
potenciometr 100k/log, bìžnì použijeme hodnotu
220k/log. Soudobé znaèení je 220k/B místo døívìjšího
názornìjšího 220k/G.
Je-li hodnota konkrétního potenciometru vìtší než
odhadnutý Rpot, pomùžeme si paralelním trimrem - viz
obr. 4. Je-li hodnota potenciometru menší než odhadnutý Rpot, pøipojíme mezi konec potenciometru a zem
trimr. Trimry po nastavení mùžeme nahradit vhodnou
kombinací pevných rezistorù.
Asi jste si všimli, že pøi použití logaritmického
potenciometru je na levém dorazu citlivost
nejvìtší, tj. nejmenší výkon, na pravém citlivost
nejmenší, tj. nejvìtší výkon. Každá konstrukce a
každý typ potenciometru má trochu odlišný
prùbìh. Pro naši konkrétní konstrukci tedy nelze
kopírovat stupnice na obrázcích - vždy je nutné
cejchovat individuelnì. Nejpøesnìjší jsou také
naše vlasové cejchovací èárky obyèejnou tužkou.
I peèlivì nakreslená stupnice poèítaèem naše
ruèní cejchování mírnì zdegraduje.

pøístroj v obvodu citlivìjší a také odebírá sám pro sebe
výkon šestkrát menší, více se ale projeví vady ložisek pružinky musí být jemnìjší a váznutí ruèièky a
choulostivost pøístroje je vìtší. Mìøící pøístroje
používáme od 50 µA, obvykle 3000 Ω do 200 µA,
obvykle 600 Ω. Výhodné je používat indikátory z magnetofonù a VU metrù, které mají pøibližnì logaritmickou
stupnici. Jejich vlastnosti se liší. Nìkteré mají pøi
rozsahu 60 µA vnitøní odpor 1400 Ω. Takový pøístroj se
hodí na citlivé SWR metry pro QRP. Pokud ale omylem
pøepneme pøi maximálním výkonu na dopøedný výkon,
zmagnetujeme pøístroj tak, že ruèièka mùže zùstat viset
na horním dorazu. Na druhém konci jsou necitlivé VU
metry 500 µA s Ri asi 1700 Ω, které dostaneme za 40
Kè v GM ELECTRONIC - ty jsou vùèi tìmto jevùm a
otøesùm odolné. Hodí se na málo citlivé SWR metry
velkého výkonu. Dobrým kompromisem mezi citlivostí a
mechanickou odolností jsou rovnìž bìžné lineární
pøístroje MP40 60 až 200 µA z Metry Blansko. U indikátorù z magnetofonù je vhodné svìtlou ruèièku pøebarvit
(to provedeme lihovým fixem, bìžná barva svou vahou
pøíliš naruší vyvážení ruèièky).
Na mìøícím pøístroji máme oznaèen Pmin, napø. 1 W.
Vyšší výkony odeèítáme na stupnici potenciometru,
nižší výkony si oznaèíme na stupnici mìøícího pøístroje.
Pøi našem Pmin 1 W lze rozumnì oznaèit ještì 0,5 a 0,2
W. Oznaèení 0,1 W na obr. 9 je možné jen pøi logaritmickém pøístroji. Pøíslušná èárka je o tlouš•ku ruèièky
pøed nulou a mùžeme ji tam udìlat spíš proto, abychom
si udìlali radost a ne abychom mohli pøesnì odeèíst 100
mW. Pokud ale máme na umìlé zátìži pasivní voltmetr
cejchovaný ve W, èteme 100 mW pøesnì a mùžeme
s dobrou pøesností odhadnout ještì 10 mW. U prùchozího wattmetru se základním výkonem Pmin 1 W to
ale možné není.

Návrh dvoutoroidního SWR metru do 200 W
dle obr. 1f)
Pokusme se navrhnout SWR metr tak, aby mìl základní
citlivost pro QRP provoz Pmin = 0,5 W a vyhovìl ještì
pro 200 W. Budeme tedy hledat toroidní jádra s velkou
permeabilitou, abychom dosáhli malého poètu závitù, ale
zároveò taková, která mají na KV ještì pøijatelné ztráty.
Zaèneme návrhem napì•ového toroidního transformátoru. Na jeho primáru je plné napìtí, pøi 200 W na
50 Ω tedy 100 V. O pøípadné rezervì nemusíme
uvažovat, nebo• pøi špatném SWR TCVR výkon stáhne.

Citlivost mìøícího pøístroje

Obr. 3. Kompenzace chyb SWR metrù
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Citlivost je dána nejen údajem proudu, napø. 100
µA, ale také vnitøním odporem mìøidla Ri, který
pøi 100 µA bývá kolem 1 kΩ. Je-li roven 3 kΩ,
je pøístroj v obvodu málo citlivý a vezme si sám
pro sebe vìtší výkon. Naopak pøi Ri 500 Ω je

Obr. 4. Obvod potenciometru

Radioamatér 3/2002

Technika
a) kontrola reaktance na kmitoètu 1,8 MHz
Napì•ový a tedy i stejný proudový toroidní transformátor SWR metru dle obr. 1f) kontrolujeme na vyhovující
reaktanci na nejnižším kmitoètu. K toroidu, který máme
k dispozici, navrhneme minimální poèet závitù tak, aby
na 1,8 MHz byla reaktance aspoò dvacetinásobkem Rz.
To je 50 x 20 = 1000 Ω. Vztah pro 1,8 MHz/1000 Ω,
bude:

Do vztahu dosazujeme AL v µH/z2, proto souèinitel
jádra AL v nH/z2 vydìlíme tisícem. Pøíklady.
Pro T16/N1/AL= 70 nH/z2 dostaneme min. 36 závitù.
Pro T16/H20/AL = 1190 nH/z2 musíme ale na 1,8 MHz
poèítat s AL již jen kolem 800 nH/z2 a dostaneme min.
11 závitù.
U T10/H6/AL = 245 nH/z2 slepíme rovnou dvì jádra.
AL tedy bude 2 x 245 = 490 nH/z2. Minimální poèet
závitù vyjde 14. U železoprachových Amidonù vydìlíme
údaj AL v µH/100 záv. deseti tisíci, abychom dostali
údaj v µH/z2. Pro èervený Amidon 2-30 MHz T 68-2
prùmìru 17,5 mm/AL = 57 µH/100 záv. budeme tedy
dosazovat 0,0057 µH/z2. Minimální poèet závitù na
Amidonu T68-2 bude 125. To je pro SWR metr
nepoužitelné z dùvodu malé citlivosti a velké délky vinutí. Železoprachové Amidony si proto ponecháme pro
cívky s vyšší jakostí pro bìžné LC obvody. Ze stejných
dùvodù jsou nepoužitelné i naše feritové toroidy N01,
N02 a N05.
b) kontrola sycení na 1,8 MHz
U feritových toroidù dále zkontrolujeme, zda sycení
nepøesáhne 20 až 60 mT. Pro amatérské konstrukce
SWR metrù pøipus•me 50 mT. Pro zjednodušení opìt
uvažujme nejvyšší výkon 200 W pøi 50 Ω. Nejvìtší
problém nastává na 1,8 MHz, kontrolujeme proto jen
tento kmitoèet. Pro feritové toroidy T16 D/d/h =
16/10/6,3 mm a T10 D/d/h = 10/6/4 mm dostaneme,
vzhledem k rozmìrovým tolerancím našich vìtšinou
bazarových toroidù, pøibližný vztah pro 200 W/1,8
MHz/50 Ω. Ten jsem získal z prùmìru rozmìrù nìkolika toroidù:

Dosadíme a pro T16/N1 pøi 36 závitech dostaneme 18
mT, u T16/H20 pøi 11 závitech 58 mT a pro dva slepené
T10/H6 pøi použitých 15 závitech 71,3/2 = 36 mT.
Vidíme, že toroid T16 na žlutém materiálu N1 naší
hranici sycení vyhoví, ale pøi 36 závitech a zatìžovacích
rezistorech Rz 50 Ω se nedostaneme i pøi
sebecitlivìjším pøístroji na náš požadovaný 0,5 W nìkde
ve dvou tøetinách stupnice - skuteènost bude asi 3 W.
To je nepøíjemným omezením použití pro QRP; pøi
malých výkonech zároveò SWR metr ukazuje podezøele
dobrá SWR, i když je skuteènost horší.
U materiálu H20 snížíme sycení pod 50 mT použitím
13 místo 11 závitù. Zvýšením poètu závitù také zlepšíme
pásmo 1,8 MHz. Jenomže ztráty v materiálu H20 a
jiných nízkofrekvenèních materiálech jsou u napì•ové
cívky na KV pøíliš vysoké - odhadem z kmitoètových
prùbìhù reálné a imaginární èásti komplexní permea-
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bility zde budou ztráty pøi výkonu 200 W a 13 závitech
již 4 W na 1,8 MHz. Zamìøíme se proto na další materiál 2xT10/H6, který je na KV z použítelné øady materiálù
pro dvoutoroidní SWR metry (N1, N2 - menší citlivost),
N3, H6, asi tím posledním. Zde nám pøi 200 W a 15
závitech na dvou slepených jádrech T10/H6 vychází
odhad ztrát 2 W až od 7 MHz výše. Nicménì mnozí jsou
s materiály H12, H20, H21, H22 i pøes velké ztráty na KV
spokojeni a v dvoutoroidních SWR metrech a nìkdy i
baloonech je používají.
Poèet závitù a materiál toroidu napì•ové cívky se
nìkdy také navrhuje zjednodušenì podle pravidla
„høeje-nehøeje“. Tento postup vyhovuje u
nízkofrekvenèních toroidù H12 až H22, ale u železoprachových Amidonù a materiálù N01, N02, N05, N1, N2 a
èásteènì N3 pøíliš použitelný není - toroid totiž høát
nemusí a pøesto mùže být SWR metr témìø nefunkèní
nebo pøíliš zhoršovat SWR smìrem k TCVRu, který pak
stahuje výkon. Pøi 15 závitech a zatìžovacích rezistorech
50 Ω je Uf pøi 200 W kolem 9 V. To umožòuje pro náš
základní dílek ve dvou tøetinách stupnice dostat se pøi
citlivém mìøícím pøístroji 60 až 100 µA na výkon 0,5 W,
pøi pøístroji 200 µA na 1 W. Zatìžovací rezistory Rz
použijeme dva (tøi) metaloxidové paralelní 100 Ω (150
Ω)/0,6 W. U dvoutoroidního SWR metru dle obr. 1f)
urèíme zatížení jedné paralelní kombinace Rz = 50 Ω ze
vztahu (6):

nenastavují, ale jejich návrhu je nutné vìnovat dostateènou péèi.

Návrh jednotoroidního SWR metru 1-200 W
dle obr. 1a)
Pro dosažení základní citlivosti 1 W pøi mìøícím pøístroji MP40 -150 µA/800 Ω jsem použil 2x11 závitù pøi
zatìžovacím odporu Rz = 60 Ω. Volba vyšla z toho, že
jsem mìl rezistory s kovovou vrstvou 120 Ω/0,6 W
(GES ELECTRONIC) bez vyøíznutých závitù, které lze
považovat na KV za dostateènì bezindukèní. Poèet závitù
a materiál toroidu se proto pøizpùsobil tìmto rezistorùm.
Na materiálu N1 a N2 pro potøebnou citlivost 1 W není
možné dosáhnout dostateènì malého poètu závitù.
Použil jsem proto opìt dva slepené toroidy T10/H6,
spolu mají AL = 490 nH/z2 = 0,49 µH/z2. Pøi 2x11 = 22
závitech je reaktance na kmitoètu 1,8 MHz:

2681 Ω vydìlíme naším zatìžovacím odporem Rz 60 Ω
a dostaneme 45-násobek. Víme, že staèí dvacetinásobek. Rezervu mùžeme využít pro zvýšení citlivosti,
buï snížením poètu závitù až na 2x9 nebo zvýšením Rz
až na 85 Ω, pøípadnì pøi našich 2x11 závitech a Rz 60
Ω staèí použít jen jedno jádro T10/H6 nebo dvì slepená
jádra T10/N3.
Sycení toroidù jednotoroidních SWR metrù vždy
vyhovuje a není tøeba je kontrolovat. Rovnìž ztráty
v proudovém transformátoru není tøeba uvažovat, a tak
nejsme s výbìrem feritového materiálu omezeni v takové
míøe, jako u dvoutoroidního provedení. S úspìchem lze
použít i nízkofrekvenèní toroidy H12, H20, H21, H22.
Ale ani u citlivých jednotoroidních SWR metrù nelze
úspìšnì využít železoprachové Amidony nebo naše ferity s malou permeabilitou N01, N02, N05.
Zatížení zatìžovacích rezistorù Rz jednotoroidních
SWR metrù urèíme ze vztahu:

Po dosazení našich 15 závitù a 200 W dostaneme
zatížení 0,9 W. Dva nebo tøi zatìžovací rezistory po 0,6
W tedy vyhovují.
Vzhledem ke skinefektu jsem vinul paralelnì dvìma
vodièi CuLH 0,25 mm. SWR metr je v již zmínìné vìtší
krabièce z pocínovaného plechu. Schéma je na obr. 5.
Následný mìøící obvod doplníme podle citlivosti
mìøícího pøístroje a naší konkrétní konstrukce na základì vztahu (10) dle obr. 4. Vhodná plastová skøínka
KP3 má støední sloupek, v krabièce z pocínovaného
plechu si proto udìláme otvory, abychom jí
mohli na sloupek nasadit.
Z uvedených pøíkladù jsme vidìli, že ani pro
bìžný rozsah 0,5 W až 200 W není u dvoutoroidních SWR metrù pro laborování s rùznými
feritovými materiály velký prostor. U našich
feritù typu H s vìtším èíslem než 6 rostou
neúmìrnì ztráty v napì•ové cívce, u feritù typu
N s èíslem menším než 3 vyjde pøíliš velký
poèet závitù a tedy nedosáhneme základní
citlivost Pmin 0,5 až 1 W.
Možným øešením jak dále snížit ztráty
v napì•ové cívce je smíøit se s nižší citlivostí 2 W
pøi mìøícím pøístroji 100 µA volbou 24 závitù na
dvou slepených feritových toroidech T10/H6. Pøi
24 závitech vyhoví již i dva slepené toroidy
T10/N3. Ztráty v napì•ové cívce budou pøi
200 W v obou pøípadech pod pøijatelných 0,5 W.
Ještì nižší ztráty a zachování citlivosti 1 W pøi
pøístroji 60 µA umožní pøi 20 závitech dva
slepené feritové Amidony FT50-77 prùmìru
12,7 mm s AL = 110 nH/z2. Vadou feritových
Amidonù je témìø stonásobná cena proti našim
adekvátním a ne o mnoho horším feritùm.
Dvoutoroidní SWR metry jsou použitelné
pro dvouruèkové provedení. Oblíbené a zdánlivì jednoduché dvotoroidní SWR metry se sice Obr. 5. Dvoutoroidní SWR metr 0,5-200 W
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stavíme pøi umìlé zátìži minimální výchylku odraženého
výkonu na 28 MHz pøi výkonu aspoò 100 W a poloze
maximální citlivosti. Vyhledáním vhodného místa uzemnìní pevné èásti C2 se podaøí dále zkompenzovat drobné
konstrukèní vady a minimalizovat výchylky na jednotlivých pásmech. Dva paralelní rezistory R2 2k2 jsou
použity ze zásob, lze použít 1k až 1k5. Chybu, kterou na
spodních pásmech vnáší R2, vykompenzujeme na pásmu
1,8 MHz rezistorem R1. Použijeme trimr, po nastavení jej
zmìøíme a nahradíme sériovou kombinací rezistorù.
V daném pøípadì pro R2 1k1 vyšla kombinace R1 18k
a 22k. Hodnoty je nutné vybírat mìøením. Zkušební
odporový trimr svou parazitní kapacitou rozhodí kapacitní dìliè a tak výchylku na 160 m zcela nevynulujeme.
Toho si nevšímáme, po nahrazení trimru malými rezistory bude vše v poøádku. Sériové odpùrky R1 dimenzujeme:

Obr. 6. Jednotoroidní SWR metr 1-200 W

Pøi výkonu 200 W a odporu R1 40 kΩ staèí
z hlediska výkonu dvojice rezistorù 0,25 W.
SWR metr je v již zmínìné menší krabièce z pocínovaného plechu. Spodní víèko je pøipájené ke krabièce.
Horní víèko má dírku pro dostavení kapacitního trimru
C2 a pøipájené není. Rezistor 270k na potenciometru je
odmìøená hodnota trimru, která urèuje pravou krajní
polohu 200 W. Trimrem 680 Ω nastavíme na stupnici
pøi výkonu 1 W výchylku na náš dílek 1 W pøi levém
dorazu potenciometru. Schéma je na obr. 6. Malá FeSn
krabièka se vejde šikmo mezi støední sloupek a zadní
stìnu s konektory plastové skøínky KP4 rozmìrù pøedního panelu 90x69 a hloubky 110 mm. Protože pocínovaná krabièka je tìsnì u konektorù, je propojení kratší
než 1,5 cm a tedy bez použití koaxu. Z dùvodu nezanedbatelné hodnoty R2 není zapojení vhodné pro dvouruèkové provedení.
(pokraèování v pøíštím èísle)

Obr. 7. Stupnice jednotoridního SWR metru 1-200 W

Dva rezistory 120 Ω/0,6 W, tj. spolu 1,2 W pro daný
SWR metr 200 W vyhovují. Vinuto je bifilárnì dvakrát
dvìmi, tedy ètyømi nezkroucenými vodièi 0,25 mm CuLH.
Obvyklý kapacitní trimr C1 je nahrazen pevným, fyzicky co nejmenším kondenzátorem 6,8 pF/500 V.
Promìnná kapacita je na místì C2. Trimrem C2 na-

Soukromá inzerce
Prodám ant. YAGI 14 MHz, výroba RT Teplice, zánovní, cena
2000 Kè. Info na tel. 0635 397421. Osobní odbìr nutný.
Prodám kompletní hliníkové kryty na obvody HELICAL,
vnitøní prùmìr 80 mm, výška 87 mm. Rùzné keramické kostry na
cívky. Ferritové tyèky Siemens pro rozsah KV prùmìr 10 mm,
délka 25 a 60 mm, vhodné pro posuvné ladìní systémem Collins.
Též jiné rozmìry - velké, malé, nejmenší i pro VKV, charakteristiky
k dispozici. Filtraèní kondenzátory rùzných kapacit na prov. napìtí
1,5 kV a vyšší (á 10). Držák pro montáž desek tiš•. spojù - otoèný,
kombinovaný se svìráèkem, speciální systém (800). Trafopájku
ETP II (250). Transformátor 2 kV/0,5 A (500) - resp. dohoda.
Souèásti a elky pro lambdu 4 a 5. Výkonné elektronky pro tx 7270
a QE08/200 (á 500). J. Cipra, U Zel. ptáka 12, 148 00 Praha 4,
tel. 02/7191 2022.
Prodám KV TCVR KENWOOD TS 430S, doplnìný filtry CW
270 Hz a SSB 1,8 kHz, vèetnì zdroje 20 A. Kompletní dokumentace, perfektní stav. Cena 23.000 Kè. Tel. 0602/271833
Prodám TRX ICOM IC746 ve velmi dobrém stavu (59000,- Kè),
s filtry CW 500 Hz a 1000 Hz (64000,- Kè). Odpovìdi na adr.
Koláø Ivo, Jindøichùm Hradec, P.O. box 47.
Koupím PA tov. výroby napø. FL2100, SB200, HF1000 apod.
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Info na adr.: Koláø Ivo, Jindøichùv Hradec, P.O. box 47.
Prodám all mode TRX ICOM 706 MK II, vèetnì DSP (bez filtrù!) 2,5 roku v provozu, vèetnì èeského manuálu, schéma. Cena
30 tis. Kè v hotovosti. Info: 0608/264 944.
Prodám TCVR VKV Yeshu FT 270 10 W FM 4000,-; I 271 E VKV
2m all band 25 W cena 23000,-; Pa 100 W tovární s pøedzesilovaèem transistorový 5500,-; RX AR88 + dokumentace + elky
9000,-; RX EDK 300 + dokumentace + sada ND 10000,-; KV TCVR
IC 737A 100W 42000,-; magnetofon Tesla B71 + pásky s nácvikem morze cena 300,-; TCVR IC761 100 W + dokumentace
servisní 55000,-; Pa 500 W s elektronkami RE 125 A 15000,-; PC
200 + monitor IBM vèetnì programù a pøipojení na Internet
10000,-. Zdenìk Procházka, OK1FAY, OK1CCS tel.:02-7928054,
0606 183 256, Ke Kateøinkám 1410/15, 149 00 Praha 4.
Koupím starší call book a elmotorek 6-24 V, cca 10 W, výstup. ot. 4-6/min. Miroslav Janeèek, OK2PBF, Bøezinova 141, 586
01 Jihlava, tel. 731 30 39.
Prodám IC 706 CW filtr. Cena 25000 - dohoda. Tel.: 0608 46
95 46.
Koupím nejlépe funkèní velké døevìné rádio, napø. zn.
TELEFUNKEN nebo PHILIPS (tkzv. kaplièku), kontakt:
Mgr.V.Kulich, 0602/655 131, k.vitezslav@seznam.cz èi
kulich@ans.cz.

Efektivnì na DXy
Pokraèování ze strany 8.
QSL zaslané pøímo na adresu QSL manažera
• Do obálky vložíme svùj QSL, zpìtnou obálku a platidlo.
Je-li adresát manažerem pro více expedic, je vhodné
odeslat lístky pro rùzné expedice separátními obálkami.
• Na svùj QSL zapíšeme pokud možno všechna spojení.
Nìkterým expedicím staèí namísto QSL pouze úplný seznam spojení (datum, èas, pásmo, druh provozu). Tak to
praktikuje napø. Baldur, DJ6SI.
• Na zpìtnou obálku zapíšeme svou adresu, adresu
odesílatele a každý QSL manažer pøivítá, napíšete-li
tužkou na vnitøní stranu chlopnì obálky svùj volací znak
(pokud není souèástí adresy), doplnìný údaji o spojení.
• Jako platidlo zašleme IRC, „zelenou známku“ (1 USD)
nebo mìnu platnou v místì pøíjemce, a to v takové výši,
aby bezpeènì zaplatila zpìtné poštovné. V nìkterých
zemích 1 USD na poštovné nestaèí. Pak radìji pošleme 1
IRC, jenž staèí ve všech zemích Poštovní unie.
QSL zaslané pøes QSL- bureau
• Lístek doplníme zvýraznìnou znaèkou QSL manažera,
vyøizujícího lístky expedice.
• Pokud jsme navázali více spojení a potvrzujeme je více
lístky, QSL manažerovi pomùže, jsou-li lístky spojeny
(sepnuty) navzájem

Závìr
Cílem èlánku bylo pøispìt ke zvýšení efektivity spojení se
vzácnými stanicemi. Nikdo z nás není øeditelem zemìkoule.
Každému se mùže stát, že i pøi nejvìtší pozornosti udìlá
nìco nesprávnì. Pokud se to stane, omluvíme se a napøíštì
znásobíme svou pozornost, aby se to neopakovalo. Co však
se soustavnými agresivními sobci èi dokonce s úmyslnými
rušièi, pro nìž je zdrojem nejvyššího uspokojení, znemožníli ostatním, aby navázali spojení se vzácnou stanicí?
Vydavatel The DX Magazine, známý Carl, N4AA, se
zamýšlí v úvodníku [4] nad souèasným svìtovým stavem,
jeho pøíèinami a možným øešením. Domnívá se, že souèasný liberalismus ve vydávání licencí a v kontrole amatérských
pásem povolovacími orgány, pøelidnìnost pásem spolu
s upadající odpovìdností a sebeúctou nìkterých z nás jsou
pøíèinami, které pøivádìjí amatérské vysílání na køižovatku
samotné existence. Amatérské vysílání vzniklo jako uznávaná služba v dobì, kdy amatéøi pøispívali svými poznatky
k výzkumu rádiového šíøení a k rozvoji rádiové techniky.
V dobì komerèní techniky tento moment slábne. Konèí i
doba, kdy byli amatéøi oprávnìni tvrdit, že jsou sami schopni se postarat o poøádek na pásmech. Riskujeme, že se pøíští
konference UIT o rozdìlení kmitoètù znovu vrátí (tak, jako již
nìkolikrát v minulosti) k základní otázce: má amatérské
vysílání ještì dnes své opodstatnìní jako služba?
Pøinejmenším však riskujeme, že samy povolovací orgány
zaènou s pøísnou kontrolou pásem. Jako poslední šanci vidí
N4AA následující postup:
Víme-li, že nìkdo ruší vysílání ostatních, zavolejme jej na
pásmu a pod svou znaèkou jej slušnì upozornìme.
Nepomùže-li upozornìní na pásmu, uèiòme osobní
návštìvu, nebo (je-li to obtížné), napišme (podepsaný!)
dopis.
Nepomùže-li ani osobní intervence, obra•me se na
povolovací orgány se žádostí o instrukce, jak rušení zastavit.
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Názor N4AA vznikl v podmínkách dost odlišných od
tìch našich. Napøíklad pøenášet do èeského prostøedí výzvy
k udávání („žádost o instrukce“ povolovacího orgánu
samozøejmì nièím jiným není) je to poslední, co by
prospìlo zase tøeba právì naší spoleènosti.
Od poèátku je mimoøádnou výsadou radioamatérù, že za
své kmitoètové pøídìly neplatí. Samozøejmì z toho ovšem
plyne, že hlídání poøádku na amatérských pásmech a jejich
ochrana nejsou na prvém místì pozornosti žádného státu:
nìco za nìco.
Zkusme proto i nadále hledat cesty, jak by si mohli
radioamatéøi ke klidu a pohodì na svých vlastních pásmech pomoci sami. I o tom je tento èlánek.
K závìrùm èlánku o expedici T32RD [5] mi došlo 44
e-mailù, nìkolik dopisù a svùj názor a pøipomínky k nim
vyjádøila øada amatérù pøi osobních setkáních i pøi spojeních. Kromì výhrad OK1DTM k provozu naší expedice
(s nimiž z vìtší èásti souhlasím) a vyslovenì odmítavého
anonymu byly všechny postoje k èlánku souhlasné. Zvláštì
pak zkušení expedièní amatéøi (napø. OK1CF, OK1NQ,
OK1TN a další) potvrdili, že je v Evropì, v OK i u každého
z nás mnohé co zlepšovat. Námìty z došlé korespondence
a z diskusí, domácí èlánky [1] a zahranièní èlánky [2-4]
posloužily jako základ tohoto pøíspìvku. Èlánek byl v první
versi zaslán na mnì známé e-mailové adresy k vyjádøení a
k doplnìní. Došlé námìty se uplatnily v definitivní verzi.
Nejen úplným zaèáteèníkùm doporuèuji instruktivní a ètivé
èlánky v [1], v nichž se ètenáø seznámí se základními
pojmy a základními praktikami práce na DX pásmech.

Pøíloha 1 - adresy zajímavých zdrojù informací:
1. Šíøení KV
http://elbert.its.bldrdoc.gov/pc_hf/hfwin32.html (verse pro
WIN 95/98/2000/NT/XP)
http://elbert.its.bldrdoc.gov/hf.html (pro starší operaèní
systémy)
//www.qsl.net/w6elprop/
2. Okamžité informace (DX- klastry):
Paket: OK0DXP, OK0DXI (pøejímající hlášení z Internetu)
v Praze nakonektujeme pøes OK0NCC na kmitoètu
144887,5 kHz.
Internet: http://oh2aq.kolumbus.com/dxs/
3. Informaèní bulletiny IDXP:
http://www.hamradio.sk, http://www.qsl.net/okdxc,
http://www.hamradio.cz, http://www.okdxf.cz
Databáze paketové sítì
425: http://www.425.dxn.org
4. Souhrnné informace:
\\cpug.org/user/wfeidt/ (rubriky bulletinù DXNL, OPDX,
ARRL, výsledky závodù a mnoho dalšího),
http://dx.qsl.net (okamžité informace o stavu ionosféry,
logsearch - hledání spojení v expedièních denících)
Literatura:
[1] Litomiský, J.: http://www.crk.cz/cz/DX1C.htm,
http://www.crk.cz/cz/DX2C.htm
[2] Hille, H. K.: Wie arbeitet man erfolgreich eine seltene DX-Station?
CQ-DL 1/90, str. 32 a 33
[3] Sawyer, E.: Some Thoughts from the Other Side of the Pile-Up, QST
Jan. 2002, str. 88 a 89
[4] Smith, C.: Editorial, The DX Magazine, March/April 2002, str. 5
[5] Plzák, J.: Èeská expedice Pacifik 2001, Radioamatér 4/2001, str. 16
až 18
Josef Plzák, OK1PD, ok1pd@quick.cz
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Do jaké výšky umístíme anténu?
Ještì døíve, než zaèneme opravdovì uvažovat o typu antény, mìli bychom znát odpovìï na otázku,
jaký vyzaøovací úhel budeme potøebovat pro naší práci na KV. Nebo jinak: jaký vyzaøovací úhel bude
vykazovat navrhované øešení antény, která bude umístìna v možné výšce? Odpovìdi jsou velmi
dùležité pro funkci antény, protože jen tak budeme znát, co mùžeme od našeho projektu oèekávat.
Výška antény nám urèuje vertikální úhly maxim vyzaøování. Tady s fyzikou nic nenadìláme. Pokud chceme
úspìšnì pracovat se stanicemi v celém rozsahu
vzdáleností 6000 - 20 000 km, pak potøebujeme více
antén v rùzných výškách.
Údaje z obr. 1 lze vyjádøit i ve formì tabulky 2, kde
jsou uvedeny výšky pro pásmo 14 MHz.
Pozn.: SDX - krátké DX do 6000 km
LDX - dlouhé DX nad 6000 km
Je nutno uvažovat také o vlivu zemì, hlavnì pøi anténì
umístìné níže než 0,75 λ, kdy je nutno výšku zvìtšit asi
o 20 %, abychom dostali vyzaøovací úhly odpovídající
modelování nad prùmìrnou zemí.
Pro experimentální ovìøení je dobrým pomocníkem
stožár s vozíèkem, umožòující mìnit pracovní výšku
antény, kde mùžeme prakticky poslechem majákù nastavit optimální výšku antény pro daný smìr a
požadovanou délku spojení.
Dále si všimnìte, že pøi (modelových) výškách v okolí
pásmo
opt. úhel prùmìr min. reálná výška
lichých násobkù λ/4 vykazují diagramy pomìrnì výrazný
lalok smìøující vertikálnì; energie soustøedìná v tomto
1,8 MHz 20-40°
30°
0,25 λ 40 m
smìru je pro DX spojení samozøejmì ztracená. Volba
3,5 MHz 15-50°
30°
0,25 λ 20 m
„dobré“ výšky antény je ovlivnìna nejen stanoveným cílem
7 MHz
12-40°
22°
0,5 λ 20 m
(tedy na jaké DXy bude vhodná), ale také volným výhledem
14 MHz 10-25°
18°
1,0 λ 20 m
do urèitého smìru, blízkosti rùzných pøedmìtù, budov,
21 MHz
7-20°
14°
1,0 λ 15 m
jiných antén a zemními pomìry v místì instalace. Reálná
28 MHz
5-14°
10°
1,5 λ 15 m
výška antény nad terénem (tedy výška stožáru) nemusí,
Tab.1. Potøebné úhly pro DX QSO a výšky pro umístìní antén
zejména pøi složitìjším okolí stanovištì (zástavba, nerovný
Na obrázku 1 jsou uvedeny vertikální vyzaøovací dia- terén apod.) samozøejmì jednoduše odpovídat ideální
gramy pro anténu HB9CV, umístìnou nad prùmìrnou „elektrické“ výšce, zadané pøi modelování, takže uvedený
zemí (dielektrická konstanta 13 a vodivost 5 mS/m), efekt nelze spolehlivì omezit pouhým umístìním antény do
modelované pro kmitoèet 14 MHz. Optimální vyzaøovací reálné výšky rùzné od lichých násobkù λ/4 - elektrická
úhly mají rùznou hodnotu podle výšky antény. S anténou výška mùže být v dané konkrétní situaci jiná. I to je dùvove výšce 0,5 λ mùžeme již pracovat s východním dem, pro který se vyplatí s výškou antény expe-rimentovat
pobøežím USA, velmi obtížnì ale uskuteèníme QSO se a po vyhodnocení provozních výsledkù ji pøípadnì optistanicemi ve W5 a jen mimoøádnì s W6. Zvedneme-li malizovat.
Vyzaøovací diagramy tak, jak jsou kresleny na
anténu do výšky asi 1,25-1,5 λ, budou úhly pøíznivé jak
pro W4, tak pro W6. Navíc „tøetí“ paprsek vyzaøovacího obrázcích, jsou jen velmi zjednodušenou skuteèností.
diagramu pod úhlem okolo 50-60° umožòuje QSO s Prakticky lze vyzaøovací paprsek pøirovnat pøibližnì napø.
k intenzitou osvìtlení ze svìtlometu. Velmi dobøe to lze
okrajovou EU.
Z uvedeného mùžeme udìlat závìr, že výška antény pozorovat pøi modelování antén na poèítaèi. Na takovém
mùže být dùležitìjší, než azimutální závislost zisku antény modelu mùžeme pozorovat, kolik je jen využito energie
v horizontální rovinì (pro elevaci 0°). Ta bývá èasto pro naše QSO. Proto umístìní antény do vhodné výšky
udávána jako jediná grafická charakteristika antény, mùže musíme vìnovat znaènou pozornost pro každé KV pásmo
nám ale jen zhruba pomoci pro aspoò trochu seriózní samostatnì. Na pøíklad dipól pro 20 m umístìný ve výšce
porovnání jednotlivých antén. Pokud je napø. pro výšku 30 m nad zemí bude mít lepší výsledky, než Tribander ve
antény 1,5 λ a elevaèní úhel 10° udávaný zisk 11,99 dBi, výšce 12 m nad zemí. Tribander umístìný ve výšce 30 m
obvykle nemáme tak názornou pøedstavu o typu vyza- nad zemí bude velmi dobøe fungovat na 20 m, ale dipól
pro pásmo 10 m umístìný ve výšce 20 m bude lepší.
øování, jakou získáme pro tuto výšku z obr. 1.
Takové umístìní
Tribanderu je pro
výška nad zemí hlavní lalok pokles o 3 dB šíøka laloku
použití
10 m pásmo již
pøíliš vysoko.
0,25 λ
5m
42°
20°
58°
EU
Proto se anté0,50 λ
10 m
26°
12°
32°
SDX
ny sestavují do
0,75 λ
15 m
18°; 63°
10°
20°; 65°
SDX, EU
anténních øad,
1,00 λ
20 m
14°; 46°
8°
15°; 20°
SDX, EU, LDX
obvykle nad sebe
1,25 λ
25 m
12°; 36°; 70°
5°
10°; 15°; 45°
SDX, EU, LDX
do pater. PøíklaTab. 2. Vliv výšky antény v pásmu 14 MHz na vyzaøovací úhly a návrh použití
dem je umístìní
Úvodem je nutno zdùraznit skuteènost, že budeme mluvit o úspìšném DXingu. Pro ty, kteøí si chtìjí prostì
zavysílat a budou mít invertované véèko pro 160 m nebo
80 m ve výšce pod 40 m, resp. 20 m platí, že DX spojení
udìlají také. Jsou dokonce QTH, z kterých se stanice
s takovými anténami dovolají vždy a jsou zase jiná QTH,
kdy se nedovolají vùbec. Totéž potvrzují i signály nìkterých DX expedic, pracujících na horních pásmech
s tribandery, umístìnými opravdu jen nìkolik metrù nad
zemí (moøem). Následující øádky mají proto vésti
k zamyšlení nad tím, co lze opravdu vylouèit a na èem lze
skoro trvat. Pokud budou uvádìny nìjaké srovnávací
testy s anténami, bude to platit jen pro to jediné QTH, i
když nìkteré skuteènosti zobecnit lze.
V tabulce 1 jsou obvykle uvádìné optimální vyzaøovací úhly pro DX spojení na rùzných pásmech v závislosti na výšce antény.
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takových antén pro pásmo 15 m „ve stacku“, ve
výškách 36/27/18/9 m. Taková sestava má obvykle
max. vyzaøovací úhly 7/14/21/30° s tím, že
v celkové kombinaci nejsou tzv. „hluchá“ místa. To
už je ale „Big Gun“ systém a je zde pøipomínán jen
pro ilustraci a pochopení celého problému vyzaøovacích úhlù antény.
Tato problematika bývá obvykle pøedkládána
v anténáøských publikacích hned v úvodu (napø. [2,
3]) a v tìchto teoretických kapitolách bývá obvykle
ètenáøi pøehlížena. Pokud tyto závislosti ignorujeme, mùže se stát, že velmi drahá anténa s urèitými parametry proklamovanými výrobcem nepøinese
oèekávaný efekt.
Zajímavou úvahu na toto téma uveøejnil Alexandr
Barskij VA3TTT, ex UA9XSD, UA3XWB [1]. Autor volnì pøeloženo a doplnìno - konstatuje, že optimalizaci vyzaøovacích úhlù pro pøíjem a vysílání na
KV je vìnováno velmi málo pozornosti. Vertikální
vyzaøovací diagramy lze mìøit jen velmi obtížnì,
informace o jejich tvaru lze ale získat modelováním
na PC. Mìli bychom ale mít pøedstavu, jaký úhel
pro dané pásmo a daný úèel budeme preferovat.
Na tuto otázku se snaží odpovìdìt John
Devoldere, ON4UN ve své vynikající knize „Low Band Dxing“. ON4UN se nemusí moc pøedstavovat,
patøí na LBDXingu ke svìtové špièce. Ve své statistické tabulce uvádí výskyt stanic a potøebných úhlù
pro spodní pásma.
pásmo
3,5 MHz
7 MHz

max. úhel min. úhel prùmìr
53°
37°

13°
11°

33°
22°

rozsah
použití
13-33°
11-22°

Tab. 3. Použitelnost vyzaøovacích úhlù pro LB DXing

Ze statistiky vyplývá, že pro „noèní“ signály na
3,5 MHz ve smìru šíøení V-Z do QRB cca 6 000 km
jsou optimální úhly vyzaøování 35-45°. Pøi pøechodu tma-svìtlo a svìtlo-tma jsou optimální úhly
20-40°. Pro QRB od 6 000 do 20 000 km bude pøi
soumraku a svítání optimální nižší úhel, 1525°.Tyto úhly jsou použitelné také pro smìry šíøení
pøes aurorální zóny a pro kratší trasy do 1600 km.
Zde je jedno velmi dùležité pouèení: Úhly nad
50° nejsou pro DX práci zajímavé. Na druhé stranì
ale vidíme znaèný rozptyl úhlù pro DX provoz. Pro
vážnìjší práci nevystaèíme s optimalizaci výšky jediné antény, hlavnì pro LBDXig.
Pøíkladem mùže být GP ve výšce 5/8 λ, který má
nízký vyzaøovací úhel okolo 10°. Taková anténa
nebude dobøe pracovat v pásmu 80 ani 160 m z tohoto pohledu je lepší vertikál s výškou vìtší než
1/4 λ a velkým množstvím radiálù. Toto øešení má
ale jinou vážnou nevýhodu - taková anténa je dobrá
jen pro vysílání, na pøíjem je nepoužitelná pro
znaèný šum. Proto je nutná kombinace s pøíjmovými anténami typu dipól nebo BVG.
Tolik uvádí VA3TTT. Z osobní zkušenosti mohu
potvrdit, že na LBDXingu je pøíjem DXových stanic
na VA úspìšný tak z 5 %, jinak øeèeno signál z VA
je jen velmi vzácnì èitelnìjší, než z invertovaného V
nebo BVG antény. Jiná je ale situace na pásmu 10
m. Pøi možnosti pøepínat antény ve výškách
10/16/19/22/35 m a porovnávání výsledkù
Obr. 1. Porovnání modelových vertikálních vyzaøovacích diagramù antény HB9CV,
poèítaných pro kmitoèet 14,1 MHz pro rùznou výšku antény nad zemí (odspodu: zjistíme, že nejvìtší podíl na QSO mají výšky 16-19
m; vzácnì se ale setkáváme i s pøípady, kdy na
0,25, 0,50, 0,75, 1,0, 1,25 a 1,5 l).
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anténu ve výšce 22 m je signál o síle S2 a na anténu
s výš-kou 10 m je signál S7. To již souvisí se
šíøením vln na daném pásmu.
Optimalizace výšky antény má zohlednit fyzikální
zákony, podmínky šíøení vln na KV a také cíle jakých DX QSO chceme dosáhnout a jaký k tomu
budeme mít vyhrazený èas (èti: jaké budeš preferovat KV pásmo ve svém vyhrazeném èase).
Jan Bocek, OK2BNG, jan.bocek@vitkovice.cz
Literatura:
[1] WWW.krasnodar.online.ru/hamradio
[2] I. Ikrényi: Amatérské krátkovlnové antény, Problémy šírenia
elmg. vln
[3] CD ANT1 - kolektiv OK2KQM

Pamì•ový
telegrafní klíè
Tento èlánek je pouze odkazem na rozsáhlý
stavební návod, který naleznete na Internetu.
Uvedená konstrukce doplòuje øadu již existujících variant elektronických klíèù. Návrh této
konstrukce vychází ze snahy poskytnout úplný
návod na stavbu jednoduchého a levného
elektronického klíèe. Obvodové øešení zahrnuje vìtšinu požadavkù operátorù pøi telegrafním
provozu.
Základní vlastnosti
- ovládání pomocí jednopákové i dvoupákové
pastièky
- volba reálného nebo doplòkového klíèování
pøepínaèem
- možnost zámìny funkce ovládacích pák
pøepínaèem
- nastavení rychlosti tlaèítky (10 až 300
zn/min, krok 5 zn/min)
- ètyøi tlaèítka pro pamì• (pamì• EEPROM,
celkem 16Kb)
- signalizace zápisu, zaplnìní a poruchy
pamìti pomocí LED
- tlaèítko pro trvalé zaklíèování pøi ladìní
- možnost cyklického ètení pamìti (napøíklad
pøi CQ)
- pøerušení ètení pamìti stiskem páky nebo
tlaèítkem
- vnitøní odpojitelný magnetodynamický
mìniè pro pøíposlech
- NF pøíposlech s možností nastavení
frekvence a amplitudy
- volitelný klíèovací obvod tranzistorem nebo
jazýèkovým relé
- napájecí napìtí 8 až 15 V DC (odbìr v klidu
13 mA)
- vnitøní stabilizátor napìtí a ochrana proti
pøepólování
- návrh plošných spojù pro jednostrannì plátovanou desku
- vnìjší rozmìry stínicí krabièky 31x66x84 mm
Návod naleznete na www.radioamater.cz, soubor FCB_EBUG.zip v èásti Download.
Ing. Jiøí Martinek, OK1FCB, martinek@mite.cz
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Technika
Strmý nf filtr s pevnými indukènostmi - 2
CW pásmová propust v kaskádním
uspoøádání
Nevýhodou vìtšiny zapojení nf LC filtrù publikovaných
v minulosti byly jejich špatné provozní vlastnosti. Dost
èasto se jednalo o jednoduchý obvod s proslulou
jehlovitou køivkou propustnosti a chabou selektivitou ve
vzdálené oblasti. Dalším vývojovým krokem byl násobiè
Q, kde se využívalo odtlumení obvodu aktivním zesilovacím prvkem a bylo možno volit mezi funkcí oscilátoru
nebo propusti s pásmem šíøky kolem 10 Hz, což je ale
pro praktické využití pøíliš málo.
Vìtší šíøky propustného pásma a lepšího potlaèení ve
vzdálené oblasti nepropustného pásma lze dosáhnout
použitím silnì vázaných dvouobvodových filtrù.
Dosažené vlastnosti jsou pøesto jen prùmìrné a širšího
propustného pásma nelze dosáhnout bez sedlovitého
poklesu køivky. Bez velkého úsilí ani takto nedojdeme
k uspokojivým výsledkùm a musí se volit jiné øešení.
Pásmové propusti vyšších øádù byly skládány z jednotlivých poloèlánkù pásmových propustí. Podle zpùsobu
vzájemného napojení vznikají úplné èlánky v π- nebo T
uspoøádání. Protože jeden èlánek ještì nevykazoval
dostateènì strmé hrany, byly v pøedchozích zapojeních filtrù uspoøádány dva plné èlánky v kaskádì (obr. 3).
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Taková skuteèná pásmová propust mùže mít relativní
šíøku pásma 80-100 %:
B = 100 * (f2 - f1) / f0
Pokud byla potøebná vìtší šíøka pásma, skládaly se pásmové propusti do øetìzu horních a dolních propustí.
Obvody v π-uspoøádání se projevují aspoò teoreticky
v oblasti nf kmitoètù jako vhodnìjší, protože mají
v podélné vìtvi ménì indukèností a proto vykazují menší
vložný útlum. Zdroj signálu pro takový filtr pak nemusí
mít bezpodmíneènì na
svém výstupu zaøazen
emitorový
sledovaè.
Stupnì tohoto typu jsou
pøi kapacitní zátìži náchylné ke kmitání. Pak lze do
filtru zaøadit sériový odpor
o velikosti zhruba rovné
hodnotì zakonèovacího
odporu, který kmitání
zabrání.
U pásmových propustí
je bìžné, že strmost hrany
na stranì nízkých kmitoètù
je vìtší než strmost vyšší
hrany (pøi použití logaritmického mìøítka na ose
kmitoètù
je
køivka
soumìrná). Kmitoèty hran
propustného rozsahu f1 a

f2 jsou definovány body, v nichž dochází k poklesu o -3
dB. Filtr vykazuje slušnou selektivitu. Zpìtný èinitel
pøenosu proudu v propustné oblasti je nejménì -23 dB
(SWR = 1,15). Prùbìh køivky selektivity - èinitel tvaru
(= šíøka pásma pro pokles -6 dB/šíøka pásma pro pokles
-60 dB) se blíží 1:3 a v tomto ohledu tedy odpovídá
vlastnostem dobrého šestipólového mf krystalového filtru (obr. 4).
Výpoèet podle vzorcù z obr. 3 je jednoduchý. Je úèelné upozornit na to, že rezonanèní kmitoèet f0 není nikdy
polovinou rozdílu mezi horním a spodním hranièním
kmitoètem (aritmetický prùmìr), ale je jejich geometrickým prùmìrem (odmocninou z jejich souèinu).
Propustné pásmo je pak pøi lineárním mìøítku kmitoètù
soumìrné vzhledem ke støední frekvenci filtru fm. Chyba
(fm -f0) pùsobí pak tím silnìji, èím vìtší je šíøka pásma
filtru B = f2 - f1.
Vlnový odpor pásmových propustí je pro kmitoèty
jejich propustného pásma reálný, i když jeho hodnota
není konstantní. U obvodù typu T-èlánkù v blízkosti
hranièních kmitoètù klesá, u π-èlánkù naopak vzrùstá.
Pro π-èlánek musí být proto jmenovitá impedance
zvolena trochu menší, než zakonèovací odpor filtru; v literatuøe je uvádìn korekèní faktor 0,8. Ukázalo se ale, že
u kaskádních pásmových propustí se nejrovnomìrnìjšího prùbìhu zpìtného èinitele pøenosu proudu
v propustném pásmu dosahuje pro hodnotu tohoto koeficientu 0,9. Prùbìh propustné køivky pro jeden
z vypoètených filtrù je uveden v obr. 5.
Pøi bìžném postupu se z kmitoètù f1 a f2 urèí w1, w2
a w0 a dosadí se do vzorcù pro stanovení hodnot
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souèástek. Šíøka propustného pásma
pøitom musí být pro dosažení optimálních vlastností (pøekmity) rozšíøena
vynásobením urèitým faktorem. Jsou-li
pøedem dány nìkteré hodnoty komponent filtru, je výhodné poèítat s hodnotami kmitoètù.
Pøedpokládejme napø., že filtr by mìl
mít fm = 700 Hz a šíøku pásma b 400
Hz. Spodní a horní hranièní frekvence f1
a f2 pak budou 500 a 900 Hz.
Rezonanèní kmitoèet filtru f0, jehož
hodnotu potøebujeme pro další výpoèet,
bude 671 Hz, je tedy nižší než fm. Šíøka
pásma je pro další výpoèet zvìtšena
vynásobením koeficientem 1,11, bude
tedy 444 Hz.
Pro porovnání byl vypoèten ještì
jeden vzorový filtr se dvìma úplnými
èlánky v T-uspoøádání, který má v pøíèných vìtvích
indukènosti stejných hodnot. Podle oèekávání není
v selektivitì oproti π-èlánku žádný rozdíl.
Pro zajímavost byla ještì spoèítána pásmová propust
složená ze tøí úplných èlánkù. Její kmitoètový prùbìh je
pro porovnání uveden rovnìž v obr. 5. PSV < 1,5 je již
vynikající. Tvar køivky je nyní lepší než 1:2, šíøka pásma
pro poklesy -6 db/-80 dB je asi 1:2,6. Strmost hran a
útlum ve vzdálené oblasti pøi vhodném konstrukèním
uspoøádání pøinejmenším odpovídá osmipólovému
krystalovému filtru. Pøi výpoètu je tøeba zvolit jiné hodnoty korekèních koeficientù. Protože tak vysoké
požadavky nejsou normálnì na nf pásmovou propust
pro amatérský provozu kladeny, nebudeme se dalším
popisem zabývat.

Pásmové propusti s jednostrannì zlepšenou
strmostí
Strmost hran filtru i potlaèení ve vzdálené oblasti lze
zlepšit, skládá-li se nìkolik dílù filtru kaskádnì. Jinou
možností je rozšíøit pøechodovou funkci o další pól
v takové poloze, aby se strmost hran zvýšila. To je
výhodné zejména u horní hrany, nebo• každá pásmová
propust vykazuje pro f = 0 a f = ∞ nekoneènì velký
útlum a spodní hrana je tedy oproti hranì horní strmìjší.
Dále popisovaný filtr si lze pøedstavit jako spojení
úplného èlánku T a poloèlánku T doplòujícího jeden pól
útlumu (obr. 6). Nad jeho rezonanèním kmitoètem má
obvod L1C1 induktivní charakter a s C3 tvoøí zádrž pro
fp (pól útlumu). Strmost horní hrany bude urèena polohou pólu. Èím blíže bude ležet u horní hranièní

K èlánku „KV elektronkový zesilovaè …“
(Radioamatér 1/2002, str. 17 až 20)
Pozorní ètenáøi mne upozornili na rozpory, nejasnosti a chyby v uvedeném èlánku. Zde jsou:
VF díl - výkonový odpor na vstupu zesilovaèe.
Výkonový odpor je složen ze dvouwattových metalizovaných odporù zapojených tak, aby byl zatìžovací
odpor schopen zpracovat plný výkon (vzniklé teplo
musí být vyzáøeno do okolí, aniž je pøekroèena povolená maximální teplota odporù) a aby konstrukce
odporu nezhoršovala èinitel stojatých vln na nejvyšším
kmitoètu. Odpor je zhotoven z 24 odporù o hodnotì
1200 Ω umístìných mezi dvìma mìdìnými pásy o
rozmìrech 25x50 mm. Odpory jsou umístìny do dìr o
prùmìru 0,9 mm rozmístnìných po ploše v møížce o
rozteèi 5 mm. V každé øadì møížky jsou umístìny 4
odpory; 3 odpory z poslední øady (na schématu VF dílu
oznaèeny jako R4) jsou zapájeny jen do horní destièky,
jsou vodorovnì vychýleny, jejich konce propojeny a
spojeny s horním koncem 2 W odporu 47 Ω (na schématu odpor R3). Odpor R3 je druhým koncem uzemnìn. 0dpory tvoøí π-èlánek, jehož vstupní èást tvoøí 21
odporù, podélnou èást 3 odpory a ukonèení jeden
odpor. Vývody odporù jsou odstøiženy co nejblíže u tìla
odporù a jsou pøipájeny do obou mìdìných pásù. Na
spodním pásu je pájka zabroušena; plochu pásu je
vhodné podmáznout grafitovou (nebo jinou teplovodnou) vazelínou. Pøívodní koaxiální kabely se zapojí tak,
aby délka kabelu bez stínìní byla co nejkratší; stínìní
zbavené isolace se pøipájí pøímo na protilehlou des-
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tièku. Takto zhotovená zátìž má na všech KV pásmech
ÈSV menší než 1,1; na kmitoètu 100 MHz bylo
namìøeno ÈSV=1,2. Odpor se upevní co nejblíže k paticím elektronek, kde je proud chladícího vzduchu nejintenzivnìjší.
Anodové tlumivky. Tlumivka TL1 tvoøí doplnìk k tlumivce Tl2 a celková indukènost obou tlumivek má pro
pásmo 160 m dosahovat kolem 50 µH. Tlumivku Tl1 je
možno navinout na teflonovou (silonovou, keramickou)
kulatinu (trubku) o prùmìru 30 mm s poètem závitù alespoò 100 (nebo na trubce èi kulatinì o jiném prùmìru
s úmìrnì pøizpùsobeným poètem závitù).
Vazební kondenzátor C16. Vyhoví jakýkoliv keramický kondenzátor o kapacitì 10 nF a provozním napìtí
alespoò 250 V. Je možné jej složit z nìkolika paralelnì
zapojených kondenzátorù o menší kapacitì.
Tlumivky v G2 (Tl4 až Tl6). Použity tlumivky z drátu
CuL o prùmìru 0,4 mm navinuté na feritových tyèinkách
(zašlu zdarma po obdržení SASE). Nekritické, možno
nahradit odpory 2 W/47 Ω.
Diody D1, D2. Použity Schottkyho diody BAT41.

frekvence filtru, tím strmìjší bude pøechod mezi propustnou s nepropustnou
oblastí. To bude vyjádøeno hodnotou
faktoru m.
Tato pøednost je ale vykoupena tím,
že útlum v nepropustné oblasti
s narùstajícím kmitoètovým odstupem
od f2 nemá monotónní prùbìh, nýbrž
v urèité vzdálenosti se opìt zhorší na
hodnotu, danou napì•ovým dìlièem
C3/C2. To se projevuje u všech filtrù
se zlepšenou strmostí a také u dále
popisovaných dolních propustí.
Zpìtný èinitel pøenosu proud ve
støedu propustného pásma je velmi
vysoký (-50 dB), pøi pøiblížení
k hranièním kmitoètùm se ale rychle
zhoršuje, podobnì jako u døíve popsaných pásmových propustí; jeho
kmitoètový prùbìh je podobný køivce popisující pøizpùsobení u jednoduchého obvodu. Protože ale pøechodové
vlastnosti jsou pøijatelné, nebyl tento parametr dále
optimalizován. Prùbìh selektivity je uveden na obr. 8 ve
druhé èásti èlánku.
Pøi malých nákladech na indukènosti se v každém
pøípadì dosahuje èinitele tvaru <1:3, i když spodní hrana
je výraznì horší. Na úkor zhoršeného útlumu ve
vzdálené oblasti vykazuje horní hrana podivuhodnou
strmost pøes 150 dB/oktávu.
(pokraèování v pøíštím èísle)
Podle CQ DL 1 a 2/2001 pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU,
skachaj@volny.cz

Zdroj 1 - nízkonapì•ový transformátor Tr1.
Sekce žhavícího napìtí 6 V je dimenzována na 6 A
(prùmìr vinutí 1,7 mm); sám používám transformátor
s vinutím 12 V/4 A (prùmìr vinutí 1,3 mm) s vyvedeným
støedem; na jednu šestivoltovou èást jsou pøipojeny dvì
elektronky, na druhou èást jedna elektronka. Namísto
zdvojovaèe napìtí používám k usmìrnìní klasický ètyødiodový mùstek (diody 1 A/250 V).
Sekci napájení øídicích (prvních) møížek tvoøí vinutí
70 V dimenzované alespoò na 50 mA. Použito vinutí o
prùmìru 0,2 mm.
Sekci napájení stínicích (druhých) møížek tvoøí vinutí
200 V/0,1 A navinuté drátem o prùmìru 0,2 mm.
Zdroj 2 - VN transformátor Tr1. Použit profesionální transformátor navinutý na C jádrech se sekundárem
dimenzovaným na 1450 V/0,7 A (drát CuS o prùmìru
0,56 mm).
Ochrany. Na položkách tranzistorù VT1 a VT6 lze
použít typy BUZ 307, BUZ 53 a mnoho dalších typù,
podstatnì levnìjších než 2SK539.
Zkušenost z poslední doby: prùraz jedné z elektronek vypálil spoj mezi tyristorem TY1, kolektorem
tranzistoru VT1 a katodami diod D4, D5 a D6. Spoj tvoøil
2 mm široký pásek plošného spoje. Po pøemostìní
spoje kab-líkem o prùmìru 1,5 mm zesilovaè pracoval
normálnì.
Dìkuji pozorným ètenáøùm za cenná upozornìní.
Josef Plzák, OK1PD, ok1pd@quick.cz
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Notch filtry chudého amatéra
Jednou z pøíjemných funkcí DSP je automatický notch
filtr. Pokud DSP v TCVRu nemáme a nákup externího
nízkofrekvenèního DSP považujeme za vyhozené peníze,
nezbývá, než zhotovit notch filtr s ruèním ladìním.

Na obr.1 je základní zapojení jednoduchého notch filtru.
Kmitoèet je dán z vìtší èásti kondenzátory C a potenciometrem R2. Hodnota R3 urèuje pøevážnì jakost notch
filtru, to je šíøku výøezu. Šíøka výøezu notch filtru nekoresponduje se vztahem B(3dB) = f/Q, ale je mnohem
užší. Malý R3, napø. 68k, znamená malou jakost a tedy
snadnìjší naladìní nežádoucího záznìje. Širší „díra“ na
kmitoètové charakteristice je ale více znát. Velký R3,
napø. 330k, znamená vìtší jakost, výøez je široký jen
nìkolik Hz. Zapnutí filtru na kmitoètové charakteristice
pak sice neslyšíme, ale naladìní je pøíliš ostré a nepohodlné, èi spíše nemožné i pøi sebekvalitnìjším ladícím
potenciometru R2. Hodnota R3 je tedy kompromisem
mezi šíøkou výøezu, to je pohodlností naladìní, a
slyšitelností vlivu na kmitoètovou charakteristiku. Pro
notch filtry s vìtším kmitoètovým rozsahem 200 Hz až
3000 Hz použijeme logaritmický potenciometr R2. To
zajistí rovnomìrné ladìní kmitoètu filtru, prùbìh ladìní je ale
obrácený, tedy v poloze R2 7
hodin je kmitoèet nejvyšší,
v poloze 17 hodin nejnižší.
Trimrem R4 nastavujeme jednou provždy maximální potlaèení nežádoucího záznìje.
Trimr R4 nastavíme asi na støed
dráhy. Do filtru pustíme
sinusový signál, napø. 800 až
1000 Hz, potenciometr R2 naladíme na nejvìtší dip a trimrem R4 minimalizujeme zbylou
úroveò záznìje. Pak znovu
nìkolikrát pøesnìji naladíme R2
a trimrem R4 opìt pøesnìji
dostavíme nejvìtší potlaèení.
Také si odzkoušíme na rùzných
kmitoètech, zda optimální nastavení R4 je stejné. Nìkdy se
povede jeden filtr s trochu
vìtším potlaèením u nižších
kmitoètù, druhý u vyšších.
Potlaèení nežádoucího záznìje
je v celém rozsahu vyšší než
40 dB. Pro filtry použijeme
nízkošumové OZ TL071,072.
Notch filtry mají útlum
kolem 6 dB. Proto se na obr. 2
odebírá zesílený signál pro fil-
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try A a B z kolektoru vstupního pøedzesilovaèe. Trimrem
3k3 v emitoru nastavíme stejnou hlasitost pøi zapnutí
notch filtrù pøepínaèem NAB. Koloritem, zejména pásma
80 m, jsou ladièi, kteøí úpornì ladí na kmitoètu korespondujících SSB stanic. Pak mùžeme vyklíèovat buï dva záznìje, nebo oba filtry naladit na
stejný kmitoèet a tak záznìj odstranit dokonale,
aspoò do chvíle, než ladiè zvedne výkon tak, že
nám zahltí pøijímaè - pak nám notch filtr - ruèní
nebo nízkofrekvenèní DSP - není nic platný.
Situaci lépe nevyøeší ani DSP notch filtr
v TCVRu na poslední mf, kde se odebírá signál
pro AVC již pøed DSP. U extrémnì silných
záznìjù nám pomùže klasický notch filtr na mf
455 kHz. Ten se v posledních letech do dražších
TCVRù opìt vrací.
V sérii s ladícími potenciometry 10k/G je rezistor 150
ohmù. Zajiš•uje nejen požadovanou horní hranici kmitoètového rozsahu, ale i další zrovnomìrnìní ladícího
prùbìhu. Jako kompromis jakosti jsem volil R3 120k.
Trimr R4 pro pohodlné a dlouhodobì stabilní nastavení
je rozdìlen na 68k a pevné rezistory 100k. Za trimrem
68k následují emitorové sledovaèe. Kondenzátory C by
mìly být kvalitní fóliové nebo styroflexové ze starších
zásob. Ovšem kováøova kobyla a ševcova žena..., a tak
mám osazené polštáøky TESLA 15n oznaèené Z z hmoty
E2000, aniž by se to projevovalo nìjak negativnì.
U telegrafního notch filtru C je však použití kvalitních
kondenzátorù nutností. Jeho útlum je kompenzován
polovinou TL072. Ladící potenciometr je 1k/N. V sérii je
trimr 470 ohmù, kterým nastavíme 800 Hz nebo náš

oblíbený kmitoèet v polovinì rozsahu ladícího potenciometru. Vyšší jakost je dána R3 1M. Trimr 68k je
posazen pro správné nastavení trochu nesymetricky,
mezi rezistory 100k a 180k. Telegrafní notch filtr C
s rozsahem asi 700 až 900 Hz umožòuje vyklíèovat
nežádoucí záznìj nebo jednu z pøibližnì stejnì silných
stanic, vzdálených od sebe 15-20 Hz. To je funkce, kterou úzkými filtry realizovat nelze, nebo• CW by byla
neèitelná. Praktické použití je pøi poslechu stanic, které
lovíme v šumu. Pak se èitelnost vyklíèováním
nežádoucího záznìje nebo stanice výraznì zlepší.
Je zøejmé, že využití speciálního CW notch filtru není
èasté. Docenil jsem ho až jako doplnìk k IC775DSP,
kde ruèní notch filtr na 455 kHz, podobnì jako u jiných
TCVRù (napø. nejnovìjší IC7400) pro odøíznutí 1520 Hz vzdálené stanice není použitelný, nebo• vygumuje
i žádanou stanici.
V mém pøípadì jsou notch filtry jen èástí pøístavby
k TCVRu. Pro pøehled uvádím ještì nostalgické zapojení
nf koncového zesilovaèe MBA810DS s hodnotami pro
radioamatérské použití. Za povšimnutí stojí, že zesílení
je jen 7 a výstup je zabezpeèen proti pronikání vf. Pro
nové konstrukce je vhodný nf zesilovaè 1,8 W/8 Ω/12 V
TDA7231A. Jeho zesílení je 38 dB, což lze využít pro
pøedøazení pasivního RC filtru 300-2700 Hz s útlumem
v propustném pásmu až 20 dB.
Mezi vstupem notch filtrù a pøipojením na „diodový“
AF výstup TCVRu (u ICOMù je to podle typu pin 5 ACC1
nebo pin 12 ACC) mám ještì telegrafní filtry a horní propusti (dolní propusti zajiš•uje PBT). Proto jsem naznaèil
též pøipojení na AF výstup TCVRu. Pøipojení notch filtrù
na sluchátkový nebo repro výstup TCVRu je øešení
nouzové. Ss napìtí 13,8 V, které nabízejí externì napájené TCVRy pro pøipojení podobných pøídavných
zaøízení, bývá pøi vysílání
nestabilní a obsahuje rùzný
transceiverový šum. Jako nejjednodušší øešení je proto
dobré pøi napájení z TCVRu
doplnit oddìlovací Schottkyho
diodu 1N5819 a filtraèní kondenzátor 4700 µF/16 V. Notch
filtry na obr. 2 mají na panelu
tøi knoflíky ladících potenciometrù prùmìru 16 mm a
dva pøepínaèe pro zapnutí
notch filtrù AB a C.
Nevýhodou ruèních notch
filtrù je nutnost ladìní na
nežádoucí záznìj. Jde-li o
telegrafní signál, je naladìní
obtížnìjší. Automatickému
DSP notch filtru zase chvíli
trvá, než rozpozná, že má CW
signál vyklíèovat a tak nám
nìkdy do uší mohou bušit
zaèátky CW znaèek. Proto
nemusí být na škodu náš
ménì kvalitní automatický
DSP notch filtr doplnit ještì
ruèním. Vyklíèování nežádoucího signálu je pak poslechovì pøijatelnìjší.
Ing. Jaroslav Erben, OK1AYY,
ok1ayy@volny.cz
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Na desce kontroléru je také umístìn jumper J3, který slouží k aktivaci speciálního
režimu mikroprocesoru ADUC812, ve kterém lze obvod naprogramovat - tj. ISP (in
system programming).

Popis bloku Kontrolér

Mikrokonvertor ADuC812BS

Tento blok má na starosti øízení a vzájemnou komunikaci mezi dalšími stavebními
bloky nebo zaøízením, poèítaèem a obsluhou. Øídící signály mohou být BAND signál,
sbìrnice CI-V, sériová linka RS-232 nebo povel z tlaèítek. Výstup z kontroléru mùže
být na paralelní sbìrnici pro reléový pøepínaè, na BAND signál nebo CI-V sbìrnici.
Kontrolér je osmikanálový, tomu odpovídá poèet tlaèítek, signalizaèních LED a poèet
výstupních vodièù s otevøeným kolektorem pro reléový pøepínaè. Napájení kontroléru
je prostøednictvím ACC konektoru, kde je použit vývod napájecího napìtí +13,8 V. Pro
možnost øetìzení a pøipojení dalších zaøízení obsahuje kontrolér dva ACC konektory,
které jsou oznaèeny ACC IN a ACC OUT. Liší se ve smìru signálu BAND. Na konektoru ACC IN je smìr BAND signálu vstupní, na ACC OUT je výstupní. Proto je nutné
transceiver pøipojovat na konektor ACC IN. Do konektoru ACC OUT je možné pøipojit
podøízený kontrolér nebo jakékoliv další zaøízení, které bylo možné pøipojit pøímo do
trasceiveru, jako napøíklad klíèovací obvody nebo øízení transvertoru.

Srdcem kontroléru je tento mikroprocesor, oznaèení z nadpisu je podle názoru výrobce
Analog Devices [1] podle hlavní cílové skupiny použití - inteligentní senzory. Procesor
je v tomto ohledu velmi dobøe vybaven. Obsahuje:
- osmikanálový dvanáctibitový ADC s postupnou aproximací 200 ks/s s DMA
- dvoukanálový dvanáctibitový DAC
- vestavìný pøesný zdroj referenèního napìtí
- vestavìný teplotní senzor
- pamìt FLASH 8 KB (oblast CODE)
- pamì• E2PROM 640 B (registrovaná oblast - vhodná pro konstanty a uložení nastavení)
- pamì• SRAM 256 B (oblast IRAM)
- širokou externí adresovatelnost - 16 MB XDATA, 64 KB CODE
- 16 MHz taktovací kmitoèet (1,3 Mips), jádro 8052
- 3 šestnáctibitové èítaèe/èasovaèe
- UART, SPI, I2C
- watchdog, PSM
- napájení 5 nebo 3 V
Pøi èinnosti na bìžné frekvenci 11,0592 MHz odebírá procesor pøi plné funkènosti 25
mA, spotøebu lze dále snížit použitím speciálních šetøících režimù nebo vypnutím periferií. Velká vnitøní FLASH pamì• pro kód procesoru je velmi vhodná pro použití
vyššího programovacího jazyka. Znaènì to urychlí vývoj aplikace a zpøehlední zdrojovou dokumentaci. Vlastní vývoj aplikace a další osud aplikace je také usnadnìn díky
možnosti vícenásobného programování, a to pøímo v aplikaci (ISP). Procesor lze pøepnout do ISP režimu pøipojením rezistoru 1 kΩ na signál /PSEN proti zemi. Po provedení RESETu procesor detekuje ISP režim a pøejde do speciálního debug módu, kdy
lze pomocí sady pøíkazù pøes sériové rozhranní ovládat procesor a programovat všechny pamì•ové oblasti. Na webu výrobce je k dispozici podrobný popis spolu se software. Další informace lze získat na zastoupení firmy, viz [4].

Blokové zapojení Kontroléru

Schéma zapojení Kontroléru
Napájení kontroléru je prostøednictvím ACC konektoru (IN nebo OUT), který je pøipojen do trasceiveru. Napìtí 13,8 V je použito pro napájení operaèních zesilovaèù,
použitý typ TLC274 je levný typ firmy Texas Instrument, který je oznaèován jako „single supply“. Tyto OZ mají pro nás výhodnou vlastnost, že jejich vstupní i výstupní
úrovnì se mohou pøiblížit k hodnotì 0 V. Nejedná se o dnes bìžný OZ typu RRIO - „rail
to rail input and output“, který by pro naši aplikaci byl velmi vhodný. Problematickou
vlastností RRIO OZ je jejich malé napájecí napìtí, které je typicky 5 V, ale i 3,3 V nebo
1,8 V. V kontroléru je tøeba zpracovat signál BAND, který má rozsah 0 až 8 V. Tento
rozsah je upraven vstupním i výstupním zesilovaèem na rozsah 0 až 5 V, který je možné
zpracovat ve dvanáctibitových pøevodnících mikroprocesoru ADUC812.
Obvod TLC274 je ètyønásobný OZ, dva OZ jsou použity v pøevodníku CI-V na CMOS
úrovnì vhodné pro UART. CI-V sbìrnice je obousmìrná dvouvodièová sbìrnice. To
znamená, že pøijímaè na této sbìrnici také „slyší“ všechny znaky, které vysílá vysílaè. To
by zpùsobovalo problémy pøi ISP, které bude popsáno dále. Proto je v pøevodníku
signál povolující èinnost vysílaèe. Pøi aktivním ISP je vysílaè CI-V odpojen.
Pøevodník pro RS232 je bìžný typ od firmy Sipex SP208, který je standardem a
vyrábí se u øady dalších firem, napøíklad Analog Devices nebo Maxim. Z obvodu je
použita pouze jedna dvojice budiè - pøijímaè, ostatní jsou nepoužity, jejich stav je definován vnitøními rezistory. Obvod má nízkou spotøebu a velkou odolnost, pro kterou byl
také zvolen.
Klávesnice je pøipojena na port P0 mikroprocesoru. Tento port nemá, shodnì
s dalšími porty vstupní pullup rezistory, proto jsou v zapojení použity externí
souèástky spolu s EMC filtrem pro dosažení vysoké odolnosti vùèi rušení.
Výstupní signály pro reléový pøepínaè jsou vyvedeny na port P2 mikroprocesoru.
Tento port je typ s otevøenými kolektory, proto je doplnìn o externí pullup rezistory a
oddìlovaè HCT244 pro dosažení vìtší zatížitelnosti. Výstupní budiè relé je bìžný typ
ULN2803, 8x otevøený kolektor 0,5 A/40 V s ochrannými prvky proti pøepìtí od
indukèní zátìže (relé). Signály pro relé jsou vyvedeny na spoleèný konektor Cannon,
kde je k dispozici jeden spoleèný signál. Pomocí jumperù J4 a J5 lze zvolit, zda je
vyvedena spoleèná zem nebo +13,8 V. Spoleènì s výstupním budièem je k HCT244
pøipojen také displej složený z osmi nízkospotøebových LED.
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Napájení kontroléru je z konektoru ACC J6 nebo J7, kde je k dispozici signál +13,8 V.
Napájení je vedeno pøes diodu D2, která chrání kontrolér pøed náhodným
pøepólováním, které by znièilo operaèní zesilovaè a stabilizátor. Vstupní napìtí je pøímo
použito pro napájení operaèního zesilovaèe U5, TLC274 a dále stabilizováno obvodem
U4, 78L05 na hodnotu 5 V pro napájení mikroprocesoru.
Na konektorech ACC J6 a J7 je signál BAND, který je dále zpracován v zesilovaèích
s obvody U5A a U5B. Vstupní obvod s U5A sníží vstupní úroveò do rozsahu A/D
pøevodníku (ADC), Au = 0,5. Zesilovaè obsahuje úèinný filtr potlaèující vstupní rušivé
signály. Na výstupu zesilovaèe je jednoduchý obvod pro limitaci výstupního signálu
R29/D4/C23, který nesmí pøekroèit povolené hodnoty pro ADC. Tento obvod dále
slouží pro filtraci a zabezpeèení konstantní hodnoty napìtí v prùbìhu pøevodu signálu
z analogové na digitální podobu aproximaèním pøevodníkem v U1. Výstupní zesilovaè
s U5B zesiluje signál z D/A pøevodníku (DAC), má Au = 2 pro dosažení plného rozsahu
BAND signálu. Výstupní filtr R30/C24 slouží k zlepšení èistoty signálu a k vìtší
spolehlivosti výstupního obvodu.
Operaèní zesilovaèe U5C a U5D spolu s T1 tvoøí CI-V pøevodník. DS1 je pøepì•ová
ochrana SMBJ15CA v pouzdru SMB. Tyto ochrany jsou dnes standardem proti vzniku
pøepìtí ve sdìlovací technice. Pojmou špièkovì na krátkou dobu až 500 W ztráty,
použitý typ má spínací hranici nad 16 V. Pøi dobøe navržené desce plošných spojù a
použití tìchto pøepì•ových ochran máte velkou nadìji, že zaøízení „pøežije“ nepøímý
zásah bleskem, popøípadì škody nebudou pøíliš velké.
Rezistor R38 neodpovídá pøesnì specifikaci CI-V, ale dle praktických zkušeností je
nutný pro správnou funkci nìkterých starších zaøízení. Pokud bude kontrolér používán
s moderními zaøízeními (napø. IC-756), nemá R38 vliv na správnou funkci pøevodníku.
Pro pøevod signálu sbìrnice CI-V na signál RXD je vstupní úroveò filtrována pomocí
R33/C27 a dále zkomparována na úrovni 2,5 V. Klidový stav sbìrnice CI-V je +5 V, ten
je také na výstupu U5C, ovšem hodnota odpovídá napájení operaèního zesilovaèe.
Tento problém je vyøešen pøevodníkem úrovnì s D3 a R27, který dále slouží k slouèení
signálù ze sbìrnice CI-V a RS232 pomocí další diody D1.
Ve výstupním obvodu pøevodníku CI-V je použito zapojení odporové matice R41,
R42 a R43, pøipojené na referenèní napìtí 2,5 V. Signál pro druhý vstup operaèního
zesilovaèe U5D je vytvoøen na odporovém dìlièi R39/R40. U5D tvoøí invertor signálu
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s povolením, výstupní signál øídí T1, který
pracuje jako spínaè s otevøeným kolektorem. Tím jsou v této vìtvi dva invertory
za sebou a výsledkem toho je neinvertovaný signál.
Pøevodník RS232 tvoøí obvod U7,
který používá pouze keramické kondenzátory 100 nF pro tvorbu napájení výstupních obvodù. Tento obvod se dále vyznaèuje velmi malou spotøebou a obsahuje
celkem 4 budièe a 4 pøijímaèe RS232. Na
stranì RS232 jsou dále pøepì•ové
ochrany. Pro pøipojení RS232 je použit
konektor Cannon 9F, z devíti signálù jsou
použity pouze 3: RXD, TXD a GND.
Vstupní signál z tlaèítek K1 až K8 je
pøiveden pøes EMC filtr na bránu P0
obvodu U1. Výstupní signál pro relé
z brány P2 obvodu U1 je oddìlen obvodem U3. Obvod U2 je osminásobný
budiè s otevøenými kolektory a pøepì•ovou ochranou. Stav výstupního obvodu
je signalizován na displeji s osmi LED
s nízkou spotøebou (2 mA). Na výstupním
konektoru pro pøipojení reléového pøepínaèe J2 lze zvolit spoleèný signál na pinu
9. Propojením J4 zvolíte spoleèný signál
+13,8 V, který umožòuje pøímé zapojení
relé. Propojením J5 zvolíte signál GND,
umožòující použít externím napájecí zdroj
pro relé.
Pro hodinový generátor U1 je použit
bìžný krystal 11,0592 MHz, X1.
Konstrukce zapojení neobsahuje oddìlené analogové a digitální zemì, aèkoliv to degraduje kvalitu získaného signálu
z ADC a DAC pøevodníkù. Pro daný úèel
je to dostaèující. Filtrace a blokování
napájení obvodu U1 je zapotøebí a slouží
k tomu C5, C7, C8, C29. C8 slouží pro
generování signálu RESET. Jumper J3 je
standardnì rozpojen a jeho propojení
slouží k pøepnutí do ISP režimu U1, ve
kterém lze naprogramovat U1.

Konstrukce Kontroléru
Kontrolér je navržen na dvoustranné
desce, která obsahuje všechny souèástky,
není tøeba žádné další propojovací vodièe.
To je zvoleno s ohledem na mo-dularitu a
snadné použití. Velkou výhodou je zároveò
zvýšení spolehlivosti a odolnosti EMC
celého zaøízení. Peèlivost je zapotøebí pøi
montáži úhlových spínaèù K1 až K8, které
jsou umístìny na opaèné stranì DPS než
LED L1 až L8, ale v blízkých pozicích,
protože jsou na pøedním panelu umístìny
pod sebou. Všechny použité konektory
jsou plastové úhlové typy.
Jaroslav Meduna, OK1DUO,
jaroslav_meduna@conel.cz

Literatura a odkazy:
[1] http://www.analog.com/microconvertor
[2] http://www.ti.com
[3] http://www.sipex.com
[4] Amtek, zástupce Analog Devices pro ÈR,
tel. 02 5168 1111
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Technika
Magické dvouelementové smìrové antény
pro KV - 3

charakteristické impedance kabelu a vstupní impedance
antény v bodech X-X). Takové øešení je ovšem elektricky
ménì èisté a má pøi nejmenším za následek deformaci
vyzaøovacího diagramu v horizontální rovinì.

HB9CV - anténa pro KV pásma

Ra =200 Ω

Anténa HB9CV patøí do skupiny superziskových antén - žádná jiná dvojice pùlvlnných dipólù se stejnou rozteèí prvkù nemá vìtší zisk. Tato anténa je velmi populární hlavnì v Evropì a používá se pro
kmitoèty od 1,8 do 430 MHz. Rudolf Baumgartner, HB9CV, který ji vyvinul a poprvé publikoval [21],
pracoval jako elektroinženýr u firmy Brown Boveri a pozdìji pùsobil ve funkci majora spojovacího
útvaru na švýcarském ministerstvu obrany. Studoval antény Johna D. Krause, W8JK, [32] a ve
spolupráci se ZL3MH, G2BCX a mnohými dalšími vyvinul systém, který si zaslouží zaøazení mezi
„magické“ smìrové antény.
V rámci tohoto konstrukènì zamìøeného seriálu nebudeme podrobnì rozebírat funkci antény HB9CV - to lze
nalézt v každé anténáøské knize [6, 7, 9, 11, 16, 20-33].
Zato se vìnujeme popisu nìkterých málo zdùrazòovaných nebo zcela opomíjených anténáøských praktik.
Anténa HB9CV byla vyvinuta pøedevším pro DX
provoz na tzv. horních KV pásmech, to je 20/15/10 m.
V padesátých letech nebyly profesionálnì vyrábìny
žádné antény typu Tribander (antény pro tøi pásma
20/15/10 m), anténa byla proto koncipována pro vlastní
amatérskou výrobu. Doba ukázala, že anténu je možno
dobøe reprodukovat. Bìhem dalších padesáti let vzniklo
mnoho popisù i více modifikací s rozšíøením o další
prvky. Použití se také posunovalo nejdøíve pro pásmo
2m a pozdìji i do oblasti TV a 70 cm [27].
Princip funkce antény HB9CV a ZL speciál lze objasnit z obr. 1a, kde je znázornìno základní uspoøádání
pùvodního návrhu antény. Jedna se o dva dipóly
umístìné ve vzájemné vzdálenosti 0,125 λ. Oba prvky
jsou mezi body X-X a Y-Y propojeny dvoudrátovým
symetrickým vedením o elektrické délce také 0,125 λ.
Zaøazením tohoto fázovacího vedení vznikne zpoždìní ve
fázi o 45°, pøekøížení vedení zavádí posun 180°, takže
výsledný fázový posun mezi obìma prvky je 135° (180
+ 45 = 225 a 360 - 225 = 135) [28, 29]. Je také zøejmé,
že jsou aktivnì napájeny oba prvky, což vede vždy
k vìtší celkové úèinnosti, než v pøípadì prvkù buzených
pasivnì.

X

4Z

X

Obr. 3. Pùlvlnná
symetrizaèní smyèka
z koaxiálního kabelu
(na jeho charakteristické
impedanci nezáleží),
transformující impedanci
v pomìru 1:4.

Základní charakteristiky antény HB9CV:
Pøednosti:
- celokovová a plnorozmìrová konstrukce bez støedovì
dìlených dílù,
- odolnost proti povìtrnostním vlivùm,
- reprodukovatelnost i bez velké praxe s anténami,
- nekritické nastavování,
- jednoduché pøizpùsobení k napájeèi symetrizací 1:4,
- superzisková ve své kategorií,
- ekonomická (pomìr dB/Kè).
Nevýhody:
- je jen pro jedno pásmo (monobander),
- vykazuje širší vyzaøovací diagram v horizontální rovinì,
- má vìtší polomìr otáèení než jiné minibeamy,
- parametry samozøejmì nemohou konkurovat
šestielementové OWA se ziskem +10 dB,
- nevyrobí se za jedno odpoledne.

Napájení antény HB9CV

l = 0,5 λ
50 Ω

Døíve, než si poøídíme anténu
Antény na horní pásma (20/15/10 m) je vhodné umístit
nad terénem v minimální výšce kolem 15 metrù. Je-li
anténa cca 0,75-1,5 λ nad zemí, vykazuje vertikální
vyzaøovací diagram maximum vyzaøování pod úhlem
kolem 18°, který je výhodný pro DX spojení. Druhé
maximum vyzaøování je kolem 60°, což naopak vyhovuje pro blízká spojení (viz obr. 2b - vertikální vyzaøování
pro anténu ve výšce 1,0 λ). Podrobnìjší rozbor závislosti vyzaøovacího diagramu na výšce antény najdete
v samostatném èlánku na str. 15-16 tohto èísla.
Než zaèneme vážnì uvažovat o stavbì smìrové
antény, je nutné zvážit provedení dostateènì vysokého
stožáru, který bude umožòovat montáž rotátoru pro
otáèení antény (ovládaného dálkovì z místa obsluhy a
umožòujícího indikaci její polohy). Bez toho není práce
se smìrovkou efektivní.

Oba prvky antény jsou napájeny symetricky pomocí Túsekù [1, 32], které pøipomínají napájení delta. Podle
délky tìchto úsekù - míst jejich pøipojení na dipól - je
impedance na svorkách X-X v rozmezí 300 až
50 Ω a to usnadòuje použít pro napájení koaxiální kabel 50 nebo 75 Ω. Mùžeme se také
rozhodnout pro použití symetrizace nebo pracovat bez ní (horší varianta).
Anténa je napájena na svorkách X-X u direktoru. Reflektor je pøipojen pomocí fázovacího
vedení. Anténa má v pøípadì
LR
øešení podle obr.1a symetTR
rické napájení a polohou
Y
Y
R
T úsekù lze nastavit její
fÆzovac veden
0,125 λ
vstupní impedanci na svora)
rÆhno
kách X-X na hodnotu 200 Ω;
a)
0,005 λ
X
X
D
tu lze pak pomocí symetrizaTD
èního èlenu podle obr. 3
LD
transformovat na impedanci
napájecího kabelu 50 Ω.
V pøípadì nesymetricb)
TR/2
kého napájení jsou transformaèní úseky TR a TD napoY Y
jeny jen na jednu polovinu
fÆzovac veden
prvkù (obr. 1b) a fázovací
b)
rÆhno
vedení je realizováno jedním
X X
vodièem a vodivým ráhnem.
TD/2
Symetrizaèní èlen pak není
nutné zaøazovat a nesymetObr. 1. Uspoøádání antény HB9CV. Pro struènost budeme (ne zcela pøesnì) oznaèovat
názvem direktor (D) kratší, kabelem na svorkách X-X pøímo napájený prvek, názvem reflekrické napájecí vedení (koaxitor (R) delší prvek, napájený prostøednictvím fázovacího vedení, které leží mezi body X a Y.
ální kabel) je možno pøipojit
Všechny vzdálenosti jsou vždy mìøeny od os prvkù nebo T-úsekù. Hodnoty LR, TR, LD a
na svorky X-X pøímo (je Obr. 2. Typický prùbìh vyzaøovacího diagramu antény HB9CV - modelováno
TD viz text. a) uspoøádání antény v symetrickém provedení; b) nesymetrické uspoøádání
programem EZNEC. Vertikální vyzaøovací diagram na obr. b) odpovídá umístìní
samozøejmì dùležitá shoda antény ve výšce 1,0 l.
napájení a fázovacího vedení.
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Den po rozhodnutí postavit si
anténu

délka pro 28,5 MHz pak bude 499,6
cm a k bude 4,996 x 28,5 = 142,86. Je
vidìt, že u silnìjších trubek je celková
Pro dokonalou funkci antény v damechanická délka kratší a k je úplnì
ném pásmu je tøeba dodržet dùležité
jiné.
rozmìry, oznaèené v obr. 1a.
Pøíklad 4: Autor antény HB9CV
Je obecným zvykem oznaèovat
použil napø. konstrukci, kde støedová
délky v násobcích vlnové délky λ. Pro
trubka má délku 2,4 m, ale vìtší
praktické poèítání je výhodné používat
prùmìr - 28 mm. Do ní se zasunou
vzorec pro rezonanèní délku pùlvlntrubky o prùmìru 24 mm a délce
ného dipólu. Proto se v tabulkách
132,5 cm. Celková rezonanèní délka
objevují èísla blízká èíslu 150. Tab. 1. Základní hodnoty pro výpoèet délek prvkù antény
bude 505 cm a k vyjde 505 x 28,5
U každé dipólové antény je prob=144. Pro reflektor pak bude k = 150
lémem stanovení koeficientu zkrácení
a pro direktor 138. To jsou právì hodprvku podle jeho konstrukèního
noty, uvedené v prvním øádku provedení a umístìní (prostøedí).
HB9CV - tab. 1.
Spolehlivé údaje pro každý konkrétPøíklad 5: Anténa pro pásmo 10 m
ní pøípad je možno naštìstí získat jen
z trubek o prùmìru 20 mm: Zhototrochou experimentování; není tøeba se
víme dipól, který bude rezonovat na
dìsit - nemáme na mysli neefektivní
kmitoètu 28,5 MHz. Rezonanèní délka
chaotické experimenty typu „pokus- Tab. 3. Rozmìry antén pro pøíklady 5 a 6. TR a TD pro 50 W jsou údaje pro nesymetrické napájení.
dipólu je 496 cm. Jaké budou
omyl“, nýbrž pár logic-kých krokù,
rozmìry? Výsledek viz tab. 3.
vedoucích k pøesnému stanovení potøebných rozmìrù pro
Pøíklad 6: Lehká anténa pro „portejbl“ na letním táboøe
naše specifické konstrukèní øešení. Jak tedy na to?
pro pásmo 15 metrù (21,250 MHz). Zvolíme trubky o
Výchozí hodnotou bude pro nás rezonanèní délka
Tab. 2. Elektrické hodnoty dipólu o délce 496 cm ve výšce 15 metrù
prùmìrech 20/16/12 mm, z tìchto teleskopicky uspoøájednoduchého samostatného dipólu, konstrukènì uspoøádaného (prùmìr trubek, postupné zeštíhlování použitím 4 % oproti rezonanèní délce samostatného dipólu a daných trubek sestavíme dipól, který bude rezonovat na
tenèích trubek ke koncùm prvku apod.) tak, jak budou se- obdobnì reflektor o 4 % prodloužíme (viz sloupce R a D kmitoètu 21,250 MHz. Jeho rezonanèní délka bude 706
staveny prvky naší antény. V jednoduchých výpoètech na tab. 1). Stejnì mùžeme pøepoèítat i polohu bodù, v nichž cm. Koeficient k bude 7,06 x 21,25 = 150. Porovnáním
úrovni trojèlenky budeme používat jen známý vztah pro jsou k prvkùm antény pøipojeny konce T-úsekù. s tab. 1 vidíme, že se velmi blíží údajùm DL1BU
rezonanèní délku prvku L = k/f , kde délku dosazujeme Dodržíme-li tento postup, máme jistotu, že anténa po (150,50). Ostatní dopoèítaná data viz Tab. 3.
v metrech a kmitoèet v MHz. Víme, že pùlvlnný dipól sestavení a umístìní v pracovní výšce bude funkèní a Pøíklad 7: Konkrétní údaje o konstruovaných anténách
v oblastech, kde riziko velké mechanické zátìže napø.
rezonující na kmitoètu f má zhruba délku λ/2, takže k bude nebude vyžadovat další pracné dolaïování.
Popsaný postup je velmi užiteèný, ilustrujme ho tedy námrazou není vysoké. Výpoèet je podle pùvodního
pøibližnì rovno 150. Aby i tlustší dipól rezonoval na stejnávrhu HB9CV, viz tab. 4. Jednotlivé sekce trubek pro
ném kmitoètu, budeme ho muset ponìkud zkrátit (tøeba ještì na nìkolika pøíkladech.
konstrukci prvkù jsou oznaèeny D1-D6; jsou uvedeny
zasunutím koncových trubek); pokud podle konkrétní konstrukce prvku bude takové zkrácení napø. 6 %, pak Pøíklad 1: Budeme napø. chtít postavit anténu HB9CV jen prùmìry trubek a celková délka prvku.
v takovém pøípadì bude vycházet k = 141 (tj. 94 % ze pro pásmo 10 m z trubek o prùmìru 20 mm. Jaké budou Pøíklad 8: V tab. 5 a 6 je návrh øešení podle [35], který
150). Mùžeme tedy postupovat tak, že si pøedbìžnì se- délky reflektoru a direktoru? Víme, že dipól elektrické mùže sloužit pro inspiraci a hrubou orientaci. Pásma 6
stavíme jeden z prvkù antény spolu s montážními díly, délky λ/2 pro kmitoèet f = 28,5 MHz by mohl mít délku a 10 m jsou zvolena kvùli menším rozmìrùm antén a tím
pøipojíme k nìmu mìøicí vedení dlouhé n*λ/2, umístíme L = 150/f, tedy 5,26 m. Sestrojíme z trubek o prùmìru i menšímu ovlivòování okolím.
ho v pracovní výšce, abychom si pozdìji nemuseli lámat 20 mm pokusný dìlený dipól a zkracujeme jej tak Pøíklad 9: Použití odstupòovaných prùmìrù trubek
hlavu s tím, jak vše ovlivní vzdálenost od „zemì“ a okolí a dlouho, až bude rezonovat na kmitoètu 28,5 MHz. Jeho u antény pro 14 MHz je uvedeno v obr. 4. Opìt: Pøi prakanalyzátorem pøipojeným k mìøícímu vedení zmìøíme kmi- délka v našem pøípadì bude 4,96 m. Pro ilustraci jsme tické realizaci je vhodné provìøit, že se koeficient k dratoèet, na kterém rezonuje. V tomto i dalších pokusech u tohoto dipólu zmìøili i elektrické hodnoty - viz tab. 2. maticky neliší od hodnoty blízké 144.
smìøujících ke zjištìní hodnoty „našeho“ k budeme „Naše“ k pak bude 4,96 x 28,5 = 141,36. Pro HB9CV Pøíklad 10: Mnozí mají zkušenosti s „tenkými“ drátovýpoužívat dipóly dìlené, tedy se støedovou mezerou, a to pak bude stejnì konstruovaný reflektor delší o 4 % (k = mi dipóly a jsou zvyklí na jiné zkracovací koeficienty.
z praktického dùvodu - pro jednoduché mìøení jejich rezo- 147) a direktor o 4 % kratší (k = 135,7).
nance. Pøi použití TD a TR úseku u nedìleného prvku by Pøíklad 2: Sestrojíme podobný dìlený dipól, ale
nás celá záležitost experimentu odradila. Obì pùlky dipólu z teleskopicky sestavených trubek. Použijeme dìlenou
støedovou trubku o prùmìru 20 mm a celkové pùvodní
jsou uchyceny na izolaèní destièce.
Dosazením zmìøeného rezonanèního kmitoètu do délce 3 m. Do ní vsuneme dvì trubky o prùmìru 12,6
uvedeného vzoreèku zjistíme pøesnì hodnotu rezo- mm, každá o délce 1,2 m. Sestavený dipól bude rezononanèní délky pro pracovní kmitoèet antény a hodnotu vat na kmitoètu 28,5 MHz pøi délce prvku 519 cm „našeho“ k. Podobnì získali i autoøi údajù z tab. 1 údaje k bude rovno 5,19 x 28,5 = 147,63. Pak bude LD = 497
„jejich“ k pro jejich konkrétní konstrukci prvkù; tyto cm, LR = 540 cm, S = 130 cm, TD = 66 cm a TR = 71 cm.
Tab. 6. Rozmìry a délky trubek pro polovinu prvku antény.
hodnoty jsou uvedeny v prvém sloupci tabulky 1 (dipól). Dìlený dipól pak spojíme buï trubkou
Nemáme-li k dispozici anténní analyzátor, mùžeme s vnìjším prùmìrem 18 mm nebo
rezonanèní kmitoèet zjistit i pomocí TRXu a PSV metru - trubkou s vnitøní dírou 20 mm o délce
obvykle odpovídá kmitoètu, kde je nejnižší PSV. Pøi asi 30 cm. Toto spojení již neovlivní
tìchto pokusech se délka mezery mezi dìlenými pùlka- elektrické parametry antény.
mi dipólu zapoèítává do jeho celkové délky a je proto Pøíklad 3: Abychom nemuseli pro se- Tab. 4. Antény pro pásma 20/15/10 m - prùmìry trubek (v mm) a pøibližné délky
jedno, zda mezera bude 2 nebo 5 cm. Pro definitivní stavení prvku používat v pøechodech (v m), zahrnující rezervu pro doladìní zasunutím trubek do sebe.
realizaci prvku pro anténu HB9CV pak zamìníme støe- mezi trubkami rùzných prùmìrù speciáldovou trubku z našeho experimentu za nedìlenou ní vložky, zkusíme jiné uspoøádání: do
dìlené støedové trubky prùmìru 20 mm
trubku stejného prùmìru.
Dalším krokem je pak úprava délky direktoru LD a a délce 1,6 m vsuneme trubku 18 mm a
reflektoru LR pro uspoøádání HB9CV: direktor zkrátíme o do ní zase trubku 16 mm. Rezonanèní Tab. 5. Rozmìry antény pro pásma 10 a 6 m (délky uvedeny v cm).
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V tab. 7 jsou proto uvedeny i délky takových
stłed prvku - rÆhno
drátových dipólù. Úèelem je ukázat, jak se
1800
500
500
1000
1500
došlo k jejich délkám. Do poslední prázdné
kolonky je možné zapsat námi namìøené
výsledky trubkových dipólù.
Uvedené pøíklady ilustrují, jak mùžeme
praktickým modelováním zjistit vliv prùmìru
32x2
pł esah
28x2
24x1
20x1
16x1
trubek a prostøedí, ve kterém chceme anténu
postavit, na rezonanèní délku prvku. Nechceme
tvrdit, že tento postup je lepší, než modelování Obr. 4. Pøíklad konstrukce prvku antény pro pásmo 20 m s využitím teleskopicky
zasunutých Al trubek postupnì klesajícího prùmìru. Délkové kóty oznaèují polovv PC. Dává ale záruku, že takto sestrojená anté- inu délky prvku! Pøesah pro zasunutou èást trubek by mìl být min. 50 mm.Délky
na bude funkèní pøi prvním zapojení, bez jsou jen orientaèní, celková délka se dostaví vhodným zasunutím poslední trubky
dolaïování prvkù. Navíc mùžeme na dipólu, o nejslabším prùmìru.
který je zvednutý v pracovní výšce, odmìøit i
PSV a vyzkoušet si první
QSO. Všechny namìøené
hodnoty je vhodné zaznamenávat do technického
deníku. Uvedené zásady
Tab. 7. Zkracovací koeficienty pro drátové dipóly v pásmech 20/15/10 m. h - výška antény nad zemí, koefiplatí pro antény obecnì.

Pøed realizací

cient zkrácení - závisí na výšce umístìní antény, prùmìru a kóniènosti prvkù apod., l.f - parametr pro
snadné poèítání skuteèné délky, Ra - vstupní èinný odpor antény, Xa - vstupní jalový odpor antény.

Etapa pøíprav je v plném proudu, máme už hotový
vrcholový díl s funkèní indikací natoèení a zbývá vlastní
anténa. Náš technický deník se pomalu zaplòuje
dùležitými údaji. Rozhodli jsme se pro potøebné
prùmìry a zjistili délky trubek na oba prvky, je nám
jasný zpùsob napájení a máme k dispozici potøebnou
délku koaxiálního kabelu 50 Ω.
K realizaci antény budeme dále potøebovat nìkteré
další díly - postupnì popíšeme jejich osvìdèené provedení. Popisy budou velmi struèné, protože mechanická
stavba antén je tématem na samostatný èlánek. Mùže
také èerpat z obrázkù na CD [36].
1. Ráhno (boom) je nosným dílem obou prvkù; musí být
dostateènì mechanické pevné. Pro KV volíme prùmìr
alespoò 36 mm. Je úèelné, aby ráhno bylo o cca 100200 mm delší, než je vzdálenost obou prvkù - usnadní to montáž prvkù k ráhnu. Pøi nesymetrickém napájení musí mít i dobrou vodivost, osvìdèeným materiálem je dural.
2. „Køížová“ spojka pro upevnìní ráhna ke stožáru.
Rozmìry nejsou kritické, nejménì by mìly být cca
250 x 250 mm. Køíž je svaøen z úhelníkù 25/25 mm.
Ráhno i stožár jsou ke spojce pøipevnìny tømeny
tvaru U se závity M8 a maticemi.
3. Prvky se upevòuji k boomu pomocí destièek o
rozmìrech cca 250x60x10, které tvoøí opìt køížové
spojky. Rozteèe dìr vrtáme podle prùmìrù trubek.
Spojovací U tømeny staèí z kulatiny 6 mm.
4. T-úseky zhotovíme z tvrdého mìdìného elektrikáøského izolovaného vodièe o prùøezu 4-6 mm2,
izolaci odstraníme pouze v místech pøipojení
k prvkùm a k bodùm napájení. V místech pøipojení Túseku k prvkùm použijeme „praporce“, zhotovené
z odstøižkù Al plechu nebo pasoviny. K vodivému
propojení slouží šroubové spoje. Vymezení konstantní vzdálenosti vodièe T-úseku od prvku zajiš•ují izolaèní rozpìrky.
5. Fázovací vedení je vedeno podél ráhna tak, aby
nepøekáželo pøipevnìní ráhna ke stožáru. V pøípadì
symetrického napájení jsou vedeny vodièe o prùmìru 2
až 3 mm s PVC isolací 2-3 mm po obou stranách
ráhna. Výborný vodiè získáme „svléknutím“ koaxiálního
kabelu - použijeme vnitøní žílu opatøenou tlustou PE
izolací o vnìjším prùmìru cca 5 mm [35]. Vodièe fázo-
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vacího vedení jsou pøipevnìny k ráhnu izolaèní páskou
a potom PE pásky, jsou pøitlaèeny tìsnì ke trubce.
6. Symetrizátor - transformaèní èlen je znázornìn na obr.
3. Tvoøí jej stoèený koaxiální kabel o elektrické délce
λ/2. Toto vedení transformuje impedanci v pomìru 1:4
a souèasnì zajiš•uje symetrizaci. K ráhnu jej
pøipevníme rovnìž PE stahovacími pásky. Pokud
budeme k anténì pøipojovat koaxiální kabel pøímo,
symetrizèní/transformaèní èlen 1:4 odpadne, ale je
vhodné zde použít alespoò jednoduchou symetrizaci
1:1 - „tlumivkou“ z cca 15 závitù koaxiálního kabelu,
stoèených na prùmìru asi 150-180 mm a stažených
PE pásky.
7. Pomocné díly pro spojování trubek. Ve vìtšinì návodù
popis tìchto detailù chybí, na kvalitì spojù ale záleží,
zda bude anténa dobrá nebo špatná - jiné kategorie
antén obvykle nejsou. Námìty a informace jsou velmi
dobøe zpracovány v [34]. Jak z mecha-nického, tak i
elektrického hlediska je pøedevším nutné, aby byl spoj
„natìsno“. Pøi rozdílných prùmìrech je zapotøebí
vložkovat. Fixace spojení dosáhneme použitím
samoøezných šroubù. Pøesah trubek volíme asi
50 mm. Každý spoj musíme ošetøit proti korozi osvìdèilo se zaizolování izolaèní PVC páskou a dvojitý
nátìr syntetickou barvou. Takový spoj má malý pøechodový odpor i po létech používání.
8. Velmi dobrou pomùckou pro mìøení je vedení o elektrické délce λ/2. I když jsme si jisti, že jsme dodrželi
všechny rozmìry, mìøení impedance na svorkách
antény nám poskytne vìtšinou jediný spolehlivý údaj
pro pøípadnou korekci. Je škoda se o takovou zpìtnou
vazbu nesnažit - mùže nám potvrdit, že je vše dobré
nebo upozornit na to, že nìco není v poøádku. Právì
vedení dlouhé λ/2 pøenáší hodnotu impedance na svùj
druhý konec, takže vstupní impedanci antény
nemusíme mìøit pøímo na svorkách X-X, ale na konci
takového vedení, dlouhého pùlvlnu (nebo její
násobky). Toto mìøící vedení použijeme již pøi
testování „pracovního“ dipólu. Mìøicí vedení si zhotovíme pro pracovní kmitoèet antény a podle potøebné
délky použijeme vhodný násobek λ/2. Pøíklad:
u kabelu RG213 (zkracovací èinitel k0 = 0,66) a pro
kmitoèet 28,5 MHz je mechanická délka kabelu
dlouhého λ/2 rovna 3,51 m. Aby kabel staèil od antény

až na pracovištì (hamovna), zvolíme osminásobek
pùlvlny, takže délka mìøícího vedení, které mùžeme
pak používat jako stabilní napájeè antény bude 28,2
metrù. Elektrickou délku kabelu mùžeme ještì provìøit
mìøením jeho rezonance pøi zkratovaném konci - minimální impedance bude pøi 28,230 MHz.
Doporuèujeme si promyslet nìkterá „cvièení“ v [9, 36].

Montáž antény
Je dobrým zvykem nejdøíve všechny montážní díly spojovat „naneèisto“ na zemi. Tak nejlépe odhalíme pøípadné problémy, které nás mohou potkat pøi montáži ve
výšce a zjistíme, jaké budeme potøebovat náøadí a
pomùcky. Pro jejich uložení bychom si také mìli
pøipravit vhodný obal nebo vak, abychom jej ve výšce
mohli nìkam zavìsit a náøadí nám nepadalo. Pozor na
úrazy zejména v místech, kde se pod námi mohou pohybovat osoby nebo dokonce na veøejných prostranstvích
- za bezpeènost jsme pøímo odpovìdni.
Pro sestavení antény si vezmeme kus stejné trubky,
kterou je zakonèen stožár a zakotvíme ji do zemì nebo
do vhodného stojanu. Zkusíme na ni upevnit køížovou
spojku a ráhno, pro snadnou práci tøeba ve výšce 1,5 m
nad zemí. Ráhno opìt demontujeme a upevníme na nì
prvky na zemi nebo na nízkých montážních lavièkách.
Místa pro upevnìní prvkù si oznaèíme - je zvykem kóty
oznaèovat od støedù (os) prvkù. Prvky namontujeme na
ráhno a sledujeme jejich soubìžnost. Oznaèíme místa
upevnìní fázovacích vedení a namontujeme je. Ráhno
s prvky znovu upevníme na pomocný stožárek a kontrolujeme upevnìní fázovacích vedení v místì pøekøížení
a to, aby nebránila montáži ráhna na stožár. Pak teprve
pøipevníme symetrizaèní transformátor, který je souèástí
pøívodního kabelu o délce násobkù λ/2. Kabely
pøipevníme k ráhnu pomocí PE pásek.
Takto sestavena anténa již bude funkèní i v malé
výšce nad zemí. Mùžeme zmìøit její rezonanèní kmitoèet
- obvykle bude pod pásmem, protože kapacita proti zemi
anténu znaènì rozlaïuje. Rezonanèní kmitoèet musí být
pøesto zøetelný, napø. podle minima PSV. Reálná
postavená anténa pro pásmo 10 m rezonovala ve výšce
6 m na kmitoètu 28,100 MHz, v pracovní výšce 15 m
rezonovala na 28,350 MHz.
Pøi montáži hotové antény na stožár ve výšce
dodržujeme nìkolik zásad. V místì, kde bude upevnìna
anténa, pøimontujeme na stožár køížovou spojku.
Pøipravíme si trubku s malou šibenièkou, osazenou tak,
aby ji bylo možno zasunout shora do stožárové trubky.
Na šibenièce je upevnìna pomocná kladka, vysunutá asi
10 cm z osy - staèí cca pùl metru nad místem, kde bude
upevnìno ráhno. Pak budeme moci vytáhnout celou
anténu do místa upevnìní a jen vyrovnat její polohu, aby
bylo možno montovat U tømeny do køížové spojky. Po
kontrole celkového uložení a rovnobìžnosti zatáhneme
definitivnì všechny spoje. Šrouby je nutno ošetøit proti
korozi konzervaèní vazelínou nebo Rezistinem.
Pak je tøeba ještì upevnit ke stožáru koaxiální kabel.
Velkou pozornost vìnujeme smyèce okolo rotátoru musí umožòovat dobrý pohyb v celém rozsahu 360° i
s pøesahem cca 20° na každou stranu. Kabelovou
smyèku mùžeme vidìt na nìkterých obrázcích v [36].
Pokud nám to stožár a montáž antény umožòuje, je
užiteèné znovu kontrolovat elektrické parametry antény
s mìnící se výškou. Staèí mìøit prùbìh PSV, vhodné je
mìøení po dvoumetrových krocích. Práci ukonèíme
v plné pracovní výšce, optimum ve volném prostoru je
0,8 až 1,3 λ.
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Zkoušky
Je užiteèné anténu nejprve provizornì upevnit v malé
výšce (napø. 2-3 m) na improvizovaný stožárek tak, aby
byla dobøe pøístupná. Na svorky X-X pøipojíme pøes
mìøící vedení anténní analyzátor. V prvém kroku nás nebude zajímat impedance antény, ale její rezonanèní kmitoèet. Korekci rezonance provádíme zásadnì pomocí
zmìny délky direktoru. Rezonanèní kmitoèet pro anténu
umístìnou v tak malé výšce bude díky vlivu zemì nižší o
cca 200 až 500 kHz oproti stavu ve výšce pracovní - to
nás nemusí zatím znepokojovat. Dalším krokem bude
seøízení úsekù TR a TD tak, aby na svorkách X-X zùstala
jen èinná složka impedance. Pøi pozorném sledování
zjistíme, zdá hodnota X klesá nebo stoupá a podle toho
upravujeme délku úseku; mùžeme také mìnit odstup
mezi prvkem a vodièem T-úseku - to je èasto úèinnìjší,
než zmìna délky. T-úseky tvoøí rezonanèní obvody a naladìní je dosti ostré. U symetrického zapojení musíme
zmìny provádìt symetricky - to trvá o nìco déle. Musíme
mít také zapojený symetrizátor 1:4 (u symetrického zapojení) a mìøení provádìt na stranì 50 Ω, protože vìtšina
analyzátorù i PSV metru je cejchována na referenèní hodnotu 50 Ω. Pokud jsme si již pohráli s nastavováním a
fázováním, mùžeme anténu zvednout do pøimìøené výšky
a znovu mìøit. Velmi se osvìdèit malý Magirus, který lze
vysunout do 6 metrù. Tyto korekce jsou nutné, protože
anténa pøedstavuje složitý fázový systém a zmìna
každého z parametrù má vliv i na ostatní. Když máme
anténu vysunutou v šesti metrech, znovu mìøíme na
prvním místì rezonanci antény - musí být ve støedu
pásma. Pokud nemáme rezonanci nastavenu do støedu
pásma korekcemi délky direktoru, nemá smysl upravovat
délky úsekù TR a TD.
Po nastavení rezonance antény na kmitoèet støedu
pásma se budeme zabývat nastavením minimální reaktance Xa. Nemáme-li k disposici analyzátor, musíme seøizovat pomocí PSV metru. Pøi vhodnì citlivém PSV metru
k tomu staèí QRP výkon. Délky úsekù TD a TR musíme
seøizovat citlivì a trpìlivì tak dlouho, až bude mít PSV
hodnotu 1:1,05. Pak zmìøíme PSV na krajích pásma, kde
nesmí být horší než 1,5. Pak je anténa seøízena.
Abychom byli zcela hotovi, musíme ještì definitivnì
dotáhnout všechny spoje a zajistit jejich ochranu pøed
vlivy povìtrnosti, upevnit koaxiální kabel, zkontrolovat
izolaci zejména koncù kabelu proti vlhkosti apod.
Výsledky mìøení zapíšeme do technického deníku a anténu vyfotografujeme - i to patøí k užiteèné dokumentaci.

Závìr
Zda je anténa dobrá zjistíme jen jejím porovnáním
s jinou, umístìnou ve stejné výšce. Porovnávání antén je
vždy velmi relativní, záleží na tom, co s èím srovnáváme.
Budu-li srovnávat HB9CV s dipólem ve stejné výšce, je
rozdíl evidentní. U Tribanderu je výhodou, že k nìmu
vedeme jeden koaxiální kabel a máme k disposici pásma
20/15/10 m. Po elektrické a provozní stránce jsou

Friedrichshafen 2002
Nejvìtší evropské radioamatérské setkání ve
Friedrichshafenu na Bodamském jezeøe se bude
konat od pátku, 28. 6. do nedìle, 30. 6. 2002.
Z bohatého pøipraveného programu vyjímáme
podle informací, které poslal Dieter, DF4RD:
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HB9CV a Tribander (umístìné ve stejné výšce a ve stejném prostøedí) prakticky rovnocenné.
Stavba HB9CV pro více pásem vedla k sestavování
antén do pater - vznikne tak tvar podobný vánoènímu
stromeèku. Rozestupy mezi anténami mají být alespoò
2 m, pøi menším odstupu dochází k vzájemnému
ovlivòování antén.
W4RNL [31] „objevil“ takový, v Evropì vychvalovaný
„christmas tree“, porovnává HB9CV s Yagiho anténami
a nepøíliš nadšenì pøipouští, že HB9CV není nejhorší
anténa. Anténa je hodnì publikována [7, 31, 35].
Celkem známou zkušeností je fakt, že vlastnoruènì
vyrobenou smìrovku se podaøí zhotovit a seøídit jen tomu,
kdo správnì pochopí její èinnost a ovládá nezbytné základy stavby. V opaèném pøípadì lze doporuèit koupi továrnì
vyrábìné HB9CV nebo Tribanderu. Je na místì znovu
pøipomenout, že jednou z hlavních pøedností HB9CV je
to, že pochopíme-li chování sesta-veného dipólu v našem
prostøedí, pak odpadá jakékoliv dodateèné seøizování - je
dokonce nevhodné, protože vlastnostem antény mùže jen
uškodit. Anténa je proto zajímavá pro ty, kdo nemají velké
zkušeností se sesta-vováním smìrovek a chtìjí si také užít
radost z vlastní stavby. Finanèní úspora proti kupované
anténì není pøíliš výrazná kromì pøípadù, kdy potøebujeme anténu na jednu sezónu nebo pro pásmo, která není
v nabídce. Anténu lze realizovat opravdu od 160 metrù až
po 70 cm. Našla uplatnìní také v oblasti VKV-FM rozhlasu a VKV TV.
Takže máte-li tedy výše uvedené možnosti a chu•,
pus•te se do díla. V jiných èláncích vìnovaných provozu
a závodìní mùžete zjistit, že s HB9CV lze dosáhnout
velmi dobrých výsledkù. A zaujala-li vás problematika
antén a chcete-li do ní proniknout hloubìji, mùžete si
obstarat i moderní literaturu [18]. Vhodné je podívat se
také na fotogalerii antén, kde uvidíme spoustu detailù
[31, 35, 36].
Jan Bocek, OK2BNG, jan.bocek@vitkovice.cz
Jiøí Škácha, OK1DMU, skachaj@volny.cz
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- veèerní DX a kontestová setkání - pátek 28. 6. a sobota
29. 6. od 19.30,
- setkání zájemcù o IOTA - pátek 28. 6. 19.00,
- DARC DX-Meeting - sobota 29. 6. 16:00,
- Contest-Forum - poøádá DX a KV kontesting komise DARC
a BCC (Bavarian Contest Club), sobota 29. 6. 12.00,
- stánek Bavarian Contest Club (BCC) - hala 6
- a samozøejmì stánky spousty vystavovatelù a prodejcù.

Soukromá inzerce
Prodám anténní díl RM31 - cena 300 Kè. Tel. 069/6752673
Prodám KV TCVR FT-707 100W, 3,5-7-14-21-28 MHz,
WARC pouze RX. Cena dohodou. Tel. 0166/432669 (po 17
hod.), mobil 0607943309.
Prodám: ICOM IC-706 zachovalý, 100% stav, za 27000 Kè,
ICOM IC-738 s antenním tunerem a cw filtrem 500Hz, 100%
stav, za 42000 Kè. Novou anténu GP-7+ pro 7-50 MHz (celkem
8 pásem), nepotøebuje radiály, výška 7,1 m, za 8500 Kè. Nový
rotátor G-250 s ovládáním, vhodný pro anténu o max. ploše 0,2
m2 za 6490 Kè. Nový PSV/W-metr CN144 køížový pro 140-170
MHz, výkon. rozsahy 15/150/1500 W, tolerance +/- 5% za 2500
Kè. Nepoužívané vysílací elky GI-7BT za 450 Kè, GU-74B za
1750 Kè, GU-78B, GU-84B po 5000 Kè, sokl za 2500 Kè. Sadu
2 ks GU-43B a 1 ks sokl s keramickým komínkem za 5500 Kè.
Diskový keramický kondenzátor 1000pF/12KV vhodný pro oddìlení anody nebo blokování, po 100 Kè. Nové koaxiální relé 50
ohm R-14 pro 1,5 KW/1 GHz za 750 Kè a R-16 pro 100 W/1
GHz za 650 Kè. Kontakt: Tlf. 069/692 13 38, 0604/695 298,
email OK2BHA@ATLAS.CZ, PR OK2BHA@OK0NAG.
Koupím èeský pøeklad manuálu pro Icom IC-706 a Icom ICQ7E. Jan Racek OK2VXL, tel. 0737 409 309.
Prodám 3 el. ant. 28 MHz od Radiotechniky ve výborném
stavu 3000 Kè, spínaný zdroj 13,8V/20 a 15A ZPA Košíøe 1000
Kè/ 800 Kè. Sejkora 0604148586
Predám elky: RE025XA OS125/2000 QQE03/12 SRS4451
HT311 GMI11 GU29 EAA91 ECC83 ECC82 EL84 EF80 EZ81
DY86 4654 EL36 6L50 CY1 RGN1064 UCH21 VY1 ECH11
E180F PL509 EL51 6C33C PL83 UBL21 EBF11 EBL21 UY1NS
ECC865 PCL84 6H8C PL36 PL504 ECC851 EZ80 AZ1 ECH84
E88CC EL861 PCC88 PCF82 6L43 DY87 EF860 ECC81 6B32
EF183 EF861 6BC32.
Patice na elky: GU50, GU29, PL509, EL36, 6L50. Cena
dohodou, prípadne výmena za iný materiál. om6kw@qsl.net,
00421415522050.
Kúpim elektrónky RE400C. om6kw@qsl.net, 00421
415522050.
Koupím do vlastní sbírky tyto inkuranty R399A, R173,
RM33, ruský RX Kalina,, ruský pøijímaè Dnìpr rozsah (470 10000 MHz) nìmecké FU.H.E b, c, d, e, f (cena za kus 7000 Kè)
100 W. S., 30 W. S., 80 W. S. (nabízím 8000 Kè za kus). 5 W.
Sa (6000 Kè), LWEa (5000 Kè) a další. Platím v hotovosti jen za
pùvodní nepøedìlané inkuranty. Vladimír Hotmar OK1FLK,
Podìbradova 704, P.O. BOX 56, 357 35 Chodov.
Koupím èasopisy AMA r. 93, OK QRP INFO è. 1-12, CLCINFO, VRK r. 94-96, RZ r. 91, Radiožurnál (SR) 1993-97.
Stanislav Vacek, Støekovská 1344, 182 00 Praha 8.
Prodám RX Odra (all band - 2 500), prutovou ANT RM31A
(200), RX pro ROB Delfín (250), AMA roè. 1997-99 a RA roè.
2000-01 (á 100), klíè RM31 (90), sluchátka 2x2 KΩ (70).
Telefon veèer 02/4172 8321.
Prodám ant. analyzátor MFJ259B + MFJ66 + èeský návod
cena 10 000 Kè, balun 1:1 50 Ω/1 kW - 400 Kè, RE125C a
300 Kè. Jiøí Mates, Na Nábøeží 135, 736 01 Havíøov - Mìsto.
Prodám málo používaný digit multimetr MEREX 3800
s pøíslušenstvím za 470 Kè + P, dále používanou pájecí
soupravu „WELLER“ s pøíslušenstvím + 2 náhradní hroty, topné
tìleso a èidlo, regulace potenciometrem od 150 do 450°C za
1320 Kè + P. Nové standardní telefonní pøístroje a stolní repra
pro 100V - ceny dohodou. Telefon 0627-372467 po 18.00 + Z.
Prodám elektronky: GU-43, GU-50, GK-71, Gi70b, Gi-30,
6S33S, GS7b, 6S41S, 6P45S, G-811, 5S5d, zdroj 24V-5A,
tlg.klíèe RM, náhlavní soupravu k R-105, PA 150W na CB (EA
150), trapy na W3DZZ - výrobek TP, 8-10 m koaxiály Ua. Tlf.
02-84892304
Prodám KV TCVR FT 757 GX II., WARC, 100 W, automatický
klíè, RX 0,15-30 MHz, 2x VFO, pamìti, dokumentace N + È,
cena dohodou. Tel.: 02/3536 5980.
Prodám RM31, sí•ový zdroj a ant.díl. Vhodná pro zaèínající.
Cena dohodou - nabídnìte. OK2BRM, tel. 0635 398504.

Všechno o setkání ve Friedrichshafenu, podrobnosti o jednotlivých akcích, setkáních, turistické zajímavosti a informace atd. naleznete na stránkách http://www.darc.de,
http://www.Bavarian-Contest-Club.de,
http://www.friedrichshafen.de, http://www.bodenseeinfo.com, údaje o setkání Ham Radio 2001 jsou na
stránkách http://www.messe-fn.de/ham.
DF4RD
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Technika
Filtr je postaven v kovové krabièce, shora je umístìna indikaèní dioda, knoflík regulace fc a tlaèítko by-pass,
aby pøi pøepínání nejezdil filtr po stole, hi. Indikaèní
dioda je použita vysoce svítivá LED-dioda s odbìrem 1
mA. Celkový odbìr je 3 mA (2 mA filtr, 1 mA LED).

Jednoduchá dolní
propust
Poslední dobou jsem se snažil najít v rùzných
èasopisech a na internetu jednoduché zapojení NF dolní
propusti. Nakonec jsem se dopracoval k filtrùm se spínanými kapacitami. Tyto filtry vyrábí mnoho firem: LINEAR TECHNOLOGY, TI, BURR-BROWN, MAXIM atd.
Po zkoumání útlumových, šumových a dalších charakteristik tìchto filtrù jsem zvolil obvod MAX7400 (7404)
a MAX7403 (7407) od firmy MAXIM (typické zapojení a
oznaèení vývodù viz obr. 1). Obvody uvedené v závorce
mají napájecí napìtí 3 V. MAX7400 je osminásobná
eliptická dolní propust, která má na kmitoètu 1,5 fc
(mezní nastavený kmitoèet) útlum 82 dB. MAX7403
(7407) má na kmitoètu 1,2 fc útlum 60 dB. Pøíklad útlumové charakteristiky je uveden na obr. 2, další podrobnìjší údaje vèetnì šumových charakteristik lze získat na
internetu. Napájecí napìtí MAX7400 a MAX7403 je 5 V,
max. 6 V. Pøi zkouškách na nepájivém kontaktním poli
fungovaly ještì pøi 2,2 V. Proudový odbìr je typ. 2 mA.
Nastavení mezního kmitoètu fc je v rozmezí 1 Hz - 10
kHz. Výstupní zatìžovací odpor min. 1 kΩ, takže na
výstup filtru je možné pøímo zapojit vysokoohmová
sluchátka. Filtr je možné øídit externím nebo interním
oscilátorem.

2. Externí oscilátor

Obr. 1. Katalogové zapojení obvodu MAX7400 a dalších

Filtry je možné øadit do série. V takovém pøípadì se
piny 8 (CLC) propojí a pøivádí se na nì kmitoèet
z externího oscilátoru. Pøi zaøazení dvou filtrù MAX7403
do série bude fc = 1,1*f , tedy pøi mezním kmitoètu fc =
1 kHz bude na 1,1 kHz útlum -60 dB.

Závìr

1. Interní oscilátor
Pøi použití interního oscilátoru se pøipojí kondenzátor C
mezi pin 8 (CLC) a pin 3 (GND). Pak platí:
fc = fosc/100 [kHz]
fosc = (K * 1000)/Cosc

Obr. 2. Pøíklad útlumové charakteristiky propusti

[kHz, pF],

kde K = 38 pro MAX7400 (7403) a K = 34 pro MAX7404
(7407). Tak napø. pro C = 100 pF a obvod MAX7400
bude fosc = 380 kHz a mezní kmitoèet fc tedy bude
380/100 = 3,8 kHz; maximální útlum -82 dB bude na
kmitoètu 1,5 fc, tj. 3,8 * 1,5 = 5,7 kHz.
Na obrázku 3 je koneèné schéma filtru, který jsem
postavil pro svého otce OK2PEX. Mezní kmitoèet fc se
nastavuje potenciometrem 8 kΩ, zapojeným v sérii
s kondenzátorem 1000 pF. Dá se øíci, že pøi regulaci
potenciometrem pøevládá buï kapacita C nebo C1. Po
zapojení sluchátek 4 kΩ byl slyšet slabý šum, který
zmizel po zablokování vstupu kondenzátorem asi 15 nF.

Obr. 4. Externí oscilátor s obvodem 555
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Výstupní napìtí oscilátoru by mìlo mít obdélníkový
prùbìh a jeho velikost by mìla mít úroveò napájecího
napìtí filtru. Proudový odbìr je 30 µA, mùže se tedy
použít oscilátor v provedení C-MOS. Mezní kmitoèet fc je
roven kmitoètu externího oscilátoru dìlenému 100 napø. pro kmitoèet 300 kHz pøivádìný na pin 8 (CLC)
bude fc = 3 kHz. Pro externí oscilátor se výbornì hodí
obvod NE555 (obr. 4).

Bìhem používání tohoto filtru vyplynulo nìkolik zajímavých skuteèností. Pøi poslechu telegrafie je lépe
používat maximální šíøku pásma, napø. 3 kHz. To proto,
abychom slyšeli, co se dìje „za rohem“. Teprve po naladìní na protistanici je možné snížit šíøku pásma na minimum. Pokud voláme výzvu a posloucháme na fc = 1 kHz,
pak pøi MAX7403 na kmitoètu 1,2 kHz neuslyšíme nic.
Pøi návalu na pásmu Vás filtr pøímo donutí ke
špièkovým výkonùm. Pak budete zcela suverénnì dìlat
spojení s velmi slabou stanicí
v bouøi rušících signálù, aniž
hnete brvou a pøitom vše pøijmete
a ani nedáte QRM.
Petr Pokorný, OK2PZL,
petr.poky@post.cz
Literatura:
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a další

Obr. 3. Zapojení jednoho stupnì propusti s využitím interního oscilátoru

Obr. 5. Zapojení dvoustupòové propusti s externím oscilátorem podle obr. 4.
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Závodìní
IARU Region 1. - 50 MHz Contest 2002
Poøadatelem tohoto závodu v roce 2002 je Èeská republika, kterou v IARU Regionu 1.
zastupuje Èeský radioklub.
1) Závodu se mohou zúèastnit všichni radioamatéøi,
kteøí mají ve svých zemích povolení k provozu v pásmu
50 MHz. V kategorii MULTI OP musí být po celou dobu
závodu používána jen jedna volací znaèka. Soutìžící
stanice musí dodržovat duch a literu podmínek tohoto
závodu a nesmí pracovat s vyšším výkonem, než mu
dovolují povolovací podmínky jeho zemì pro pásmo 50
MHz. Stanice pracující se zvláštními výkonnostními
licencemi nemohou být zaøazeny do výsledkové listiny.

8) Bodování: jeden km pøeklenuté
vzdálenosti se hodnotí jedním bodem.
V pøípadì, že byl pøijat zkrácený Lokátor
od protistanice, je vzdálenost pøi vyhodnocování zkrácena. Koneèný výsledek
stanice musí být uveden na titulním listì.
Pro výpoèet vzdálenosti musí být použit
faktor 111,2 pøi zápoètu opravy zemského zakøivení.

2) Kategorie:
i) SINGLE OP - stanice obsluhované jedním operátorem,
bez cizí pomoci bìhem závodu, používající vlastní
zaøízení a antény, pracující z libovolného stanovištì.
ii) MULTI OP - všechny ostatní stanice
V jednom daném okamžiku nesmí být vysíláno s více
vysílaèi pod jednou volací znaèkou. Bìhem celého závodu musí jeho úèastník pracovat jen z jednoho QTH.

9) Úèastníci závodu musí vyplnit deníky
podle odstavce 12). Deník stanice MULTI
OP musí být øádnì oznaèen jako MULTI
OP. Deník musí být odeslán na adresu
národního VKV Contest manažera
nejpozdìji druhé pondìlí následující po
závodì. Úèastník závodu musí podpisem
stvrdit, že dodržel podmínky závodu.

3) Závod zaèíná první sobotu v mìsíci èervnu.

10) Hodnocení závodu: rozhodnutí
vyhodnocovatele závodu je koneèné.
Úèastník závodu, který nedodržel podmínky závodu nebo hrubì porušil
Bandplan IARU Region 1. bude diskvalifikován. Za jakoukoliv chybu v pøijaté
znaèce, kódu a Lokátoru protistanice se
škrtnou všechny body za toto spojení. Za
opakované a zapoètené spojení se škrtne
desetinásobek takto neoprávnìnì
zapoètených bodù. Za èasovou odchylku
více než 10 minut oproti správnému èasu
UTC se také spojení škrtá.

4) Závod trvá od 14,00 UTC v sobotu 1. èervna 2002 do
14,00 UTC v nedìli 2. èervna 2002.
5) S každou stanicí smí být do závodu zapoèteno jenom
jedno platné spojení bez ohledu na to, je-li protistanice
ze stálého nebo
pøechodného QTH
nebo je-li mobilní.
Opakovaná spojení musí být v deníku øádnì oznaèena a musí mít
nulovou bodovou
hodnotu. Spojení
navázaná pøes aktivní pøevádìèe se
nepoèítají. Rovnìž
tak jsou neplatná
spojení navázaná
provozem FONE
v CW podpásmu
pásma 50 MHz.
6) Módy: spojení
mohou být navázána v módu A1A,
R3A, A3E nebo
F3E (G3E).
7) Pøedávaný kód:
vymìòuje se kód
složený z RS (RST),
poøadového èísla spojení poèínaje èíslem
001 a kompletního WW
Lokátoru (6 znakù)
nebo zkráceného Lokátoru (4 znaky), napø.:
59003JO20DB nebo
579123IN55.
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11) Diplomy: Za první místo v každé kategorii obdrží stanice diplom.
12) Deníky:
A) papírové: formát A4 na výšku obsahuje následující sloupce v poøadí:
datum, èas v UTC, znaèka protistanice,
vyslaný kód, pøijatý kód, pøijatý Lokátor,
body za spojení.
Musí být použit standardní titulní list,
obsahující všechny potøebné údaje, a
podpisem operátora musí být potvrzeno,
že byly dodrženy podmínky závodu a povolovací podmínky.
B) elektronické: pouze
ve formátu .EDI
Deníky z jednotlivých zemí musí být
pøedhodnoceny národními VKV Contest
manažery døíve, než
budou odeslány do
zemì poøadatele.
Podle podkladù IARUReg.1. z r.1999
zpracoval OK1MG
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Závodìní
Alpe - Adria UHF/SHF Contest
1. Datum a èas: Každý rok v nedìli ve tøetím
celém víkendu v èervnu od 07.00 do 15.00
UTC. V roce 2002 je to 16. èervna.
2. Pásma a módy: UHF/SHF pásma a výše,
CW a FONE (A1A, J3E, F3E)
3. Kategorie: A - pouze 432 MHz, B - pouze
1,2 GHz, C - 2,3 GHz a 5,7 GHz, D - 10 GHz
a vyšší. Ve všech výše uvedených kategoriích se hodnotí dohromady stanice single op i multi op.
4. Bodování: 432 MHz - 1km = 1 bod, 1,2
GHz - 1km = 1 bod, 2,3 GHz - 1km = 1 bod,
5,6 GHz - 1km = 5 bodù, 10 GHz - 1km = 1
bod, 24 GHz a výše - 1km = 20 bodù.
5. Deníky: Stanice, které se závodu zúèastní
z území Rakouska, Itálie, Slovinska a
Chorvatska zašlou soutìžní deníky národním VKV soutìžním manažerùm tìchto zemí
nebo národním radioamatérským organizacím tìchto zemí, a to nejpozdìji 15. den po
závodì. Stanice z ostatních zemí pošlou své
deníky pro hodnocení na adresu poøádající
organizace.
Deníky musí vyhovovat podmínkám
podle doporuèení Region I.-IARU a musí být
odeslány nejpozdìji 15. den po závodì na
adresu vyhodnocovatele (rozhoduje datum
poštovního razítka).
Hodnocení deníkù: Spojení s chybnými
údaji se škrtá. Více než 3 % opakovaných

spojení vede k diskvalifikaci stanice, právì
tak jako více než 3 % nepravdivì uvedených
vzdáleností (více než je skuteènost).
Pøedání cen bude uskuteènìno bìhem
setkání ALPE-ADRIA. Datum a místo konání
bude oznámeno pozdìji.
Poznámka: Pokud není podmínkami
stanoveno jinak, platí Podmínky pro závody
na pásmech VKV Region I.-IARU.
Poøadateli Alpe Adria Contestù do roku
2004 jsou tyto organizace: 2002 - ZRS
Slovinsko, 2003 - 0EVSV Rakousko, 2004 HRS Chorvatsko. Poøadatelé pošlou stanicím na prvních tøech místech v každé kategorii diplom.
V roce 2002 se deníky posílají na adresu:
ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE ZRS
P.O. BOX 180
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA
E-mail: s57c@hamradio.si
PR: S57C@S50BOX.SVN.EU
tel. GSM: +386 41 717714
Podle materiálù od S57C zpracoval OK1MG

I. subreginoální závod
2002 - komentáø
vyhodnocovatele
V následujícím textu naleznete podrobnosti z vyhodnocení I. subregionálního závodu 2002. Závod vyhodnotil
radioklub Roztoky OK1KHI. Deníkù ze závodu pøišlo
celkem 298. Nìkteré stanice poslaly deník dvakrát
(papírový i elektronický). Bohužel se opìt vyskytla øada
nedostatkù, které vznikají nepozorností a hlavnì
nedostateènou kontrolou odesílaného deníku.

Malá statistika došlých deníkù:
Poèet došlých deníkù celkem: 298
Poèet hodnocených stanic: 294
Poèet deníkù pøijatých sítí PR: 70
Poèet deníkù pøijatých e-mailem: 198
Poèet deníkù pøijatých na disketì: 3
Poèet došlých papírových deníkù - tištìných / psaných
ruènì: 12/15
Celkem elektronických deníkù: 271
Celkem papírových deníkù: 27
Proti loòskému roku je jednoznaèný nárùst zasílání
„elektronických“ deníkù. Loni bylo tìchto deníkù
posláno 136 a letos 271. Papírových deníkù bylo loni
113, letos jen 27!
Nìkteré deníky byly opìt vytištìny z poèítaèe. Myslím
si, že pokud již závodník pøepisuje deník po závodì do
poèítaèe, je vhodné jej psát do nìjakého závodního pro-
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gramu. Jednak je to výhodné
z dùvodu kontroly a nakonec je
pohodlnìjší poslat deník elektronicky, než v papírové formì.
Pro vyhodnocení jsme použili
software pro elektronické vyhodnocení deníkù od OK1CDJ a
OK1CDK. Program usnadòuje
èinnost
vyhodnocovateli,
zpøesòuje jeho práci a pøedchází
omylùm. Je nutné mít všechny
elektronické deníky ve formátu
EDI. Došlé deníky EDI jsme
pøevedli do textových souborù
pomocí programu Printedi. Pøi
následné kontrole se snadno
odhalí nesrovnalosti ve zdrojových souborech.

Statistika chyb v denících
EDI:
Poèet deníkù bez závad: 172
Nejèastìjší chyby: špatnì zapsaný výkon a chybìjící adresa
soutìžního QTH nebo adresa pro
korespondenci
Neuvedený nebo chybnì uvedený výkon: 75 x
Neuvedená nebo chybnì uvedená adresa soutìžního stanovištì:
11 x

Radioamatér 3/2002

Závodìní
Neuvedená nebo chybnì uvedená
adresa pro korespondenci: 25 x
Nesprávnì uvedená kategorie: 7 x
Neèitelná data: 1 x

Pozvánka do závodù
na kvìten a èerven

Nìkteré uvedené chyby se zdají
být nedùležité, ale program pro
vyhodnocování vytváøí koneèné
výsledky se všemi údaji uvedenými v deníku. Pokud tam nìkteré
nejsou nebo jsou uvedeny
nepøesnì, musí vyhodnocovatel
vše znovu opravovat. Znovu tedy
upozoròuji na nutnost kontroly a
editaci deníku ve formátu EDI ještì
pøed odesláním vyhodnocovateli.
Jedná se hlavnì o tyto položky:
PWWLo=použitý lokátor - v èísle
používejte èíslici nula, ne písmeno
O (to platí obecnì v celém formátu EDI a nejen tam)
PAdr1=uvede
se
adresa
soutìžního stanovištì, jméno
kopce a pod.
PSect=soutìžní kategorii uvádìjte
arabskou èíslicí dle soutìžních
podmínek, je možné také použít
oznaèení Single nebo Multi
RAdr1=uvede se adresa odpovìdného operátora, vyhodnocovatel
považuje tuto adresu za adresu
pro korespondenci
RPoCo=PSÈ
RCity=mìsto
RCoun=stát
RPhon=telefonní èíslo - doporuèuji uvádìt, vyhodnocovatel má
pak snadnou možnost vás kontaktovat pøi pøípadných nejasnostech
STXEq=popis zaøízení - zde je
vhodné popsat typ TRX, transvertor a pod., velikost použitého
výkonu patøí do dalšího øádku
SPowe=zde zapište velikost
použitého výkonu ve wattech
SAnte=použitá anténa

Mezi nejzajímavìjší závody bude zcela jistì patøit ARI
International DX Contest (CW/SSB a RTTY). Koná se
zaèátkem kvìtna a je to otevøený závod, ve kterém se
navazují spojení se všemi jeho úèastníky. Poøadatelé
stanovili podmínku setrvat na pásmu po navázání spojení po dobu nejménì deseti minut. Soutìžní kód tvoøí
RS(T) a poøadové èíslo spojení. Spojení s vlastním kontinentem má hodnotu jeden bod, mimo vlastní kontinent
tøi body a spojení s italskou nebo sicilskou stanicí deset
bodù. Násobièe jsou italské provincie a zemì DXCC,
kromì I a IS0. Pøehled násobièù a podrobný popis podmínek závodu najdete na www.sk3bg.se/contest.
Dalším dobøe obsazeným závodem je CQ-M
International DX Contest, který se koná 11.-12. 5. Závod
se poøádá již od roku 1957 a poøadatelé uvádí, že se
soutìží v módech CW, SSB a SSTV. Je to opìt otevøený
závod, ve kterém násobièe tvoøí zemì podle pøehledu
platného pro diplom P-150-C. Spojení s vlastní zemí je
za jeden bod, spojení s evropskou stanicí za 2 body a
mimoevropskou stanicí za 3 body.
Nejzajímavìjším závodem kvìtna bude bezesporu
telegrafní èást CQ WPX Contestu. Bližší podmínky závodu jsou shodné s SSB èástí a ta byla popsána
v pozvánce v minulém èísle Radioamatéra. Závod by
mohl být o to zajímavìjší, že SSB èást se letos konala o
velikonoèním víkendu a tak se ho øada stanic nemohla
zúèastnit. Poznamenejte si v kalendáøi víkend 25.-26. 5.
Hned následující víkend 1.-2. 6. se koná CW èást
IARU Region 1, Field Day. Závod, který se svými podmínkami vrací k poèátkùm radioamatérského soutìžení.
Posuïte sami: zaøízení nesmí být napájena z hlavního
vedení el. energie. Stanice nesmí být vystavìna (instalace antény apod.) døíve než 24 hodin pøed zaèátkem
závodu a umístìna musí být pøinejmenším 100 metrù od
jakékoli budovy. Soutìžní výmìna sestává z RST a
poøadového èísla spojení. Bodování je následující: spojení s fixní evropskou stanicí 2 body, mimoevropskou 3
body, spojení s „portablovou“ EU stanicí 4 body a DX
stanicí 6 bodù. Násobièe jsou zemì DXCC.
Zajímavým èervnovým závodem byl vždy All Asia DX
Contest. Loni však udìlali japonští poøadatelé jednu
zásadní zmìnu a podle mého názoru k horšímu.
Mimoasijské stanice jsou bez ohledu na výkon zaøazeny
do jediné výkonové kategorie - HP. Tenhle závod je ale
jinak zajímavý tím, že se dozvíte stáøí operátorù, se kterými se potkáváte v závodech. Soutìžní výmìna se totiž
skládá z RST a vìku operátora. Pøed dvìma lety mì
doslova šokoval velmi svižnì telegrafující Dietmar,
VK2APK, mimochodem pùvodem od Liberce, který
nìkomu dával 599 80! Jinak poøadatelé nepovolují stanicím v kategoriích SO a MO dva signály v jeden
okamžik a bodování spojení stanovili takto: 160m 3
body, 80m 2, 10m 2 a ostatní pásma 1 bod. Násobièe
jsou prefixy asijských stanic stejnì jako v WPX
Contestech. Podrobné podmínky závodu najdete
www.jarl.or.jp/English/4_Library/A-4-3_Contests/
2002AA_Rule.htm a jen pøipomínám, že èervnová èást je
telegrafní.
Pøeji vám všem hodnì úspìchù v závodech a pøíjemné jaro.

V tìchto položkách bylo nejvíce
nepøesností. Snažte se používat
poslední verze závodních deníkù,
kde se možnost vytvoøit chyby
minimalizuje. I tak je nutné soubor
EDI ještì pøed odesláním upravit a
pøekontrolovat. To lze nejsnadnìji
udìlat v nìjakém ASCII editoru.
Napøíklad v M602 nebo Nortonu spustíme takový editor
po oznaèení souboru pomocí klávesy F4. Ve Windows lze
použít Poznámkový blok. Podrobný popis celého formátu
EDI byl uveøejnìn v èasopisu Radioamatér 1/2001 nebo
jej naleznete na PR. Pøi posílání souboru EDI po síti PR je
velice nevhodné (ale bohužel hojnì používané) posílání
deníku jako otevøeného textu. Pøi tomto zpùsobu posílání
hrozí nekontrolovatelná ztráta dat! Používejte pøednostnì
formátu 7PLUS nebo BIN. Podobná situace nastává pøi
použití e-mailu. Pokud posíláte deník e-mailem, pøipojte
jej jako pøílohu (attachment), neposílejte jej jako text
mailu.
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Soubor s deníkem pojmenujte takto: YYXXXXXX.EDI.
YY: soutìžní kategorie dle Všeobecných podmínek pro
závody na VKV (arabské èíslice), XXXXXX: znaèka stanice použitá v závodì (bez portable), napøíklad
01OK1XHI.EDI. Pokud použijete takové oznaèení
souboru, výraznì tím zrychlíte vyhodnocení závodu.
Veškeré dotazy smìøujte do boxu OK1XHI@OK0NF
nebo email Mikes@dkv.pha.cdrail.cz.
Za vyhodnocovatele OK1KHI: Zdenìk Mikeš, OK1XHI,
mikes@dkv.pha.cdrail.cz

Jan Kuèera, OK1QM, ok1qm@volny.cz
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Závodìní
CQ WPX Contest 2001 - CW

CQ WPX Contest 2001 - CW

EU HF Championship 2001

WPX SSB 2002
na OL5T

propadl atmosféøe velkých antén a výkonù.
Podaøilo se mi získat k úèasti v závodu a
následnì k trvalejší spolupráci i mého
velkého soupeøe v kategorii SOAB LP,
Zdenka, OK1DSZ, který je výborný operátor
i technik. V loòském roce pøibyl do týmu
také Pepa OK1KA, už celkem zkušený
operátor. Úzce s námi spolupracuje Jarda,
OK1DUO.
Dva mladíci - Libor OK1-35570 a Petr
OK1-35444, spoleènì s Petrem OK1PAT,
Rudou OK1TNM a výborným zkušeným
kontestmanem Martinem OK1FLM vytvoøili
mladý tým OL5T. Do úplného výètu operátorù chybí ještì Ros•a OK1DXF a dva
elévové, Matìj, OK1WRA a Petr, OK1SAO.
V CQWW CW jsme se pokusili o vážnou
úèast v kategorii M/M, ale zvládli jsme to tak
na padesát procent. Èást anténního sytému
jsme upravovali v pátek pøed závodem a
ještì skoro celou sobotu. Na skuteèný kontestový provoz zùstala nedìle.
Podmínky šíøení byly výborné a náš
výsledek, 4830 spojení, 593 zemí a 163 zón,
což dalo celkem 7 061 040 bodù, byl pro
nás rekordní. Za dùležitìjší však považuji
dohodu, že rozhýbeme kontestový klub
OL5T.

Letošní WPX pro nás zaèal již loòským
listopadovým CQWW kontestem. Jarda,
OK1TC, prosadil pøes urèitou nedùvìru
ostatních èlenù týmu svoji dlouhodobou
myšlenku - úèastnit se závodù v kategorii
M/M. To mimo jiné znamenalo doplnit stávající dva stožáry tøetím, umístìným co
možná nejdále, aby se minimalizovalo vzájemné rušení mezi jednotlivými stanicemi.
Místa je na Kamenci u Holic dostatek a optimální umístìní stožáru bylo stanoveno zhruba 300 m od hlavního stanovištì.
Pøièinìním Svety, OK1VEY a díky laskavé
pomoci firmy FCC Folprecht jsme získali
patnáctimetrový stožár, na který byl umístìn
ètyøprvkový Quad pro pásma 14, 21 a 28
MHz. Právì to byl základ naší úèasti
v CQWW CW kontestu v kategorii M/M.
Pro nás to byl první skuteèný závod
v kategorii M/M. Døíve jsme do M/M kategorie nìkolikrát „spadli“ pøeøazením poøadateli, hi. Neodolal jsem nabídce a po dvou
letech pokusù závodit z domu jsem se vrátil
do týmu OL5T. Pochopitelnì jsem okamžitì
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IOTA Contest 2001
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Závodìní
Pøípravy na další kontestovou sezónu jsme zahájili objednávkou dvou 6 el. OWA antén na 21 MHz a 28 MHz u Slávka
OK1TN.
Ve dvou víkendech pøed CQ WPX SSB kontestem jsme
využili dobrého poèasí, sundali HB9CV na 7 MHz, kterou
vážnì poškodila zimní vichøice a nainstalovali obì nové OWA
antény. Lehouèkou desítkovou yagi jsme na samostatný
stožár do výšky osmnácti metrù zdvihli celkem snadno.
Patnáctkové monstrum dlouhé skoro deset metrù jsme na
druhý stožár do výšky ètyøiadvacet metrù dostali až po nìkolika pokusech. Pøi dodržení rozmìrù mají antény odpovídající
PSV v celém pásmu.
Tyto antény jsme doplnili tribanderem ZY 33 na dvanáctimetrovém trubkovém stožáru se samostatným rotátorem.
Øešení se vyplatilo, v závodu jsme ocenili možnost pøepínat
dvì rùzné antény pro pásma 21 a 28 MHz.
Poškozené HB9CV na 7 MHz jsme nahradili otoèným
dipólem. Na tomto pásmu jsme také vysílali na vertikál a inv.
V. Výsledky ukazují, že pøes veškerou snahu máme na 7 MHz
znaèné rezervy.
Na 3,5 MHz jsme použili osvìdèený vertikál a inv. V. Na
14 MHz již zmínìný 4 el Quad, a na stejném stožáru
zkoušíme na 1,8 MHz inv. L.
U stožáru se 4 el. QQ bylo vysílací stanovištì pøipojené do
poèítaèové sítì, kterou tvoøí ètyøi Pentia. Použili jsme moduly
rozhraní RS232/422, které se výbornì osvìdèily a po celou
dobu závodu nenastaly nejmenší potíže. Závody jezdíme s TR
logem, který nám vyhovuje.
Vzájemné rušení bylo minimalizováno pásmovými filtry
Dunestar, zapùjèenými Martinem, OK1FUA. Jednotlivé stanice o sobì prakticky nevìdìly.
Snad poprvé jsme mìli antény pøipravené den pøed závodem. Dìkujeme touto cestou ÈRK za zapùjèení lineáru a také
dìkujeme firmì FCC Folprecht za laskavé zapùjèení
výborného lineáru ACOM 1000. Již døíve naše vysílací
støedisko vybavila transceiverem IC 756 firma ALLAMAT Milan, OK1DJG.

Koneènì nastal poslední bøeznový víkend a SSB WPX
Contest. Na ètyøech stanovištích bylo pøipraveno devìt
operátorù, kteøí si rozdìlili dvojice pásem:
160/20 Carlos, XQ2PPA, Petr, OK1PAT, Honza, OK1QM
TS 850, KVZ 1 AP,
80/10 Jarda, OK1TC, Pepa, OK1KA, Martin, OK1FLM
IC 756, KVZ 1 AP,
40/15 Zdenek, OK1DSZ, Ruda, OK1TNM, Ros•a, OK1DXF
TS 570, Acom 1000
Ètvrté pracovištì tvoøil Kenwood TS 570 a støídali se u nìj
operátoøi, kteøí mìli volno na svém pracovišti.
Pøedbìžný výsledek je následující:
Pásmo
spojení
body
násobièe
160SSB
48
92
7
80SSB
517
1167
164
40SSB
427
1114
99
20SSB
1397
2879
371
15SSB
1238
3062
298
10SSB
869
2219
260
_______________________________________
Celkem
4496
10533
1199
Celkové pøedbìžné skóre = 12 629 067 bodù je náš nový
rekordní výsledek, na kterém se podíleli velkou mìrou mladí
operátoøi.
O naše žaludky se starali Sveta, OK1VEY, Standa, OK135388, Veronika OK1-35753, manželka Rosti, OK1DXF,
Martina, OK1UYB a taky Jana, OK1BJP. Naši èinnost pøedstavujeme na klubových stránkách www.ok1khl.cz,
vytvoøených Jardou OK1DUO.
Závìrem díky všem, kteøí jste s námi navázali spojení.
Tìšíme se s vámi opìt na slyšenou v CW WPX kontestu.
Jan Kuèera, OK1QM, ok1qm@volny.cz

Novinky a speciální ceny:
Transceivery

Pøijímaèe

KENWOOD
TS-2000

ICOM
R-8500

KENWOOD
TS-50
mobilní TCVR,
1,8 - 30 MHz,
CW/SSB, 100W

ICOM R - 75
0,03-60 MHz, all
mode, 100 pam.,
vè. modulu UT102, špièk. kom. RX ...36.990,36.990,- Kè

KV/VKV/UKV
all mode, špièkovì vybavený DSP
vè. modulu UT-20 ...128.990,128.990,- Kè
bez modulu UT-20 ...109.990,- Kè

...29.990,- Kè

KENWOOD
TM-D700E
FM dualband
mobilní TCVR,
2m/70cm, 50/35W, paket 9600 Bd,
APRS/ GPS
...26.990,- Kè

KV/VKV/UKV antény
Inovovaný
tribander
3el.Yagi
14/21/28 MHz, velmi robustní,
dural, nerez, osvìdèená konstrukce,
8.990,- Kè + Kit na 40m...3.990,40m 3.990,- Kè
X300 bílá hùl 144/435 MHz, 3,1m,
G=7/ 9,5 dB, 200W
... 2.590,- Kè
mnoho dalších antén pro KV a VKV/UKV,
kabely RG-213 od 33,-Kè/m,
Aircell7 do 3 GHz ...45,- Kè/m,
RH 100 nizkoútlumový ...52,- Kè/m,
Ant. analyzéry MFJ 259B a MFJ 269.

0,1-2000 MHz
USB/LSB/CW/CWN/CWW/AM/AM
N/AMW/FM/WFM, špièk. komun.
pøijímaè/ scanner ... 59.990,- Kè

AOR AR-7030
stolní, 0 - 30
MHz, all mode,
prof. komunikaèní RX, IP +35
dBm, cena jen:
...32.900,32.900,- Kè
NASA HF/4ES
kvalitní stolní
pøijímaè, 30
kHz - 30 MHz, AM/LSB/USB/data,
20 pamìtí,
...10.690,10.690,- Kè
ALINCO DJ-X3
mini scanner, 0,1-1300 MHz,
AM/FM/WFM, 700 pamìtí,
inv. dekóder, vyhledávání
štìnic, ovl. z PC ...7.290,-Kè
7.290,-Kè
YUPITERU MVT-7300
ruèní scanner 0,5-1320
MHz, all mode, vè. kroku
8,33 kHz, 1000 pamìtí,
inv. dekóder ...14.990,14.990,- Kè

Široký sortiment pro radioamatéry - stovky dalších položek najdete v našem
aktualizovaném ceníku na http://www.ddamtek.cz stejnì jako linky
pøímo na stránky výrobcù, info o spec. nabídkách a doprodeji se slevou až 50%.
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• 02/ 2431 2588 • 0606/ 40 70 11 • Fax 02/ 2431 5434
E-mail: pd@ddamtek.cz • Všechny ceny jsou s DPH.
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