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Nìkolik vìt
výkonného redaktora
Milí ètenáøi,

prázdniny ji zaèaly a vy dostáváte ji 16. èíslo
Radioamatéra. Na základì øady pøipomínek jsme trochu
pozmìnili umístìní autorù jednotlivých èlánkù - vìøím, e
zmìnu pøivítáte.
Rádi bychom dále zkvalitòovali obsah èasopisu,
a proto se na vás obracím s následující výzvou - hledáme
externího spolupracovníka, jeho úkolem by bylo
spravování databáze internetových odkazù s radioamatérskou tématikou. V pøípadì zájmu se mi prosím
ozvìte, nejlépe e-mailem.
Dalí oblast, kterou se chceme zabývat, je podrobné
vysvìtlení technických parametrù transceiverù (pøijímaèù
a vysílaèù), jak je uvádìjí jejich výrobci. Cílem je, aby jim
rozumìl i èlovìk bez hlubího elektrotechnického
vzdìlání. I zde uvítáme pomoc.
No a nakonec vám dluíme výsledky fotografické
soutìe. Obdreli jsme celkem 63 fotografií, z nich nìkteré vám postupnì pøedstavujeme na stránkách èasopisu.
Vybírání tìch nejlepích bylo tìké - tìmi astnìjími, kteøí
obdrí 500 Kè, jsou: OK1DCK, OK1SMN a OM3YCZ.
Martin Huml, OK1FUA / OL5Y, huml@radioamater.cz
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Majce*, OK1VEY, VKV kontest manager: Antonín Køí, OK1MG, VKV manaer: Mgr. Karel
Odehnal, OK2ZI, pøedseda redakèní rady èasopisu: Radmil Zouhar, OK2ON, KV manaer:
Martin Huml, OK1FUA, manaer pro mladé a zaèínající amatéry: Vladislav Zubr, OK1IVZ,
èlenové: Petr Voda, OK1IPV, Ing. Jiøí Suchý, OK2SJI, Martin Korda, OK1FLM, Pavel
Slavíèek, OK1WWJ, Ing. Duan Müller, OK2MDW. Poznámka: * ... èlen výkon. výboru ÈRK.
Dalí koordinátoøi a vedoucí pracovních skupin: koordinátor FM pøevadìèù: Ing. Miloslav
Hakr, OK1VUM, koordinátor majákù: Ing. Frantiek Janda, OK1HH, koordinátor VKV závodù:
Stanislav Korenc, OK1WDR, koordinátor AMSAT: Ing. Miroslav Kasal, OK2AQK, koordinátor
HST: Adolf Novák, OK1AO, koordinátor ARDF: Ing. Jiøí Mareèek, OK2BWN, WWW stránky:
Ale Zelený, OK1UUE, radioamatérský záchranný systém: Viktor Machek, OK1UQS.
Poznámka: ÈRK jako èlen IARU spolupracuje s dalími radioamatérskými organizacemi
v ÈR; ne vichni koordinátoøi jsou èleny ÈRK.
Revizní komise ÈRK: pøedseda: Ing. Milan Mazanec, OK1UDN, èlenové: Jiøí tícha,
OK1JST, Silvestr Haek, OK1AYA.
Sekretariát ÈRK: tajemník: Petr Èepelák, OK1CMU, ekonomka: Libue Ermlová.
Tiskový mluvèí ÈRK: Petr Èepelák, OK1CMU.
QSL sluba ÈRK - manaeøi: Dr. Vojtìch Krob, OK1DVK, Lýdia Procházková, OK1VAY.
Kontakty: Èeský radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, IÈO: 00551201, telefon: (02)
6672 2240, fax: (02) 6672 2242, QSL sluba: (02) 6672 2253, e-mail: crklub@mbox.vol.cz,
PR: OK1CRA@OK0PRG.#BOH.CZE.EU, WEB: http://www.crk.cz. Zásilky pro QSL slubu
a diplomové oddìlení: Èeský radioklub, pot. schr. 69, 113 27 Praha 1.
OK1CRA - stanice Èeského radioklubu vysílá výjma letních prázdnin kadou pracovní støedu
od 16:00 UTC na kmitoètu 3,770 MHz (+/- QRM) SSB a v pásmu 2m na pøevádìèi OK0C
(Èerná hora, 145,700 MHz).
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Na obálce: BeaconSee - SW pro automatické sledování majákù NDXCF/IARU (viz èlánek na str. 8). Quatro oscilátor (viz èlánek na str. 10). Cestování Otakara,
OM3YCZ, po Norsku v létì 2001 (fotografie ze soutìe).
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Klubové zprávy
Pásmo 70 MHz pro
radioamatéry
Pøevzato z webu ÈRK

V minulém èísle jsme vás informovali
o poadavku Èeského radioklubu na pøidìlení
pásma 70 MHz amatérské slubì. 21. 5. 2002
Èeský telekomunikaèní úøad odpovìdìl:

Èeský radioklub
k rukám ing. M. Prosteckého
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7
Stanovisko k pøipomínkám k Návrhu Pøílohy è.5/_.2002
pro kmitoètové pásmo 66-87,5 MHz k plánu vyuití
kmitoètového spektra
Dìkujeme Vám za pøipomínku k výe uvedenému
plánu, jí navrhujete umonit amatérské slubì v ÈR
uívání pásma 70 - 70,5 MHz. Pøipomínka potvrzuje
tradièní zájem naich radioamatérù o problematiku
hospodárného vyuívání kmitoètového spektra jak v ÈR,
tak i v zahranièí, kterého si ÈTÚ nesmírnì váí.
ÈTU obdrel ve stanoveném termínu celkem 11
pøipomínek, které mají v zásadì shodný obsah.
Nejúplnìji jsou mylenky vech pøipomínek shrnuty a
formulovány v dopise Èeského radioklubu. Následující
odpovìï souhrnnì reaguje na vechny námìty a argumenty, je se v pøipomínkách objevily a je rozeslána
vem autorùm tìchto pøipomínek.
Úvodem pro upøesnìní uvádíme souèasnou situaci
v pásmu 70 MHz a jeho historii z pohledu amatérské
sluby. Dle informací zahranièních orgánù státní správy
je amatérská sluba v pásmu 70 - 70,5 MHz povolena
pouze v nìkolika zemích Britského spoleèenství národù.
Jedná se v první øadì o Spojené království, a jde o kategorii sluby podruné, povolené na základì pøedpokladu, e nebude ruit ostatní sluby na území
Spojeného království i mimo nì. Stejné podmínky platí
i pro britská suverénní území (na Kypru, Gibraltar) a dvì
dalí zemì s historickou vazbou na Velkou Británii
(Irsko, Jiní Afrika), kde je amatérské pásmo 70 MHz
povoleno. Dle nìkterých pramenù je v tomto pásmu
povoleno vysílání jednoho amatérského majáku jetì ve
Slovinsku. Pøidìlení pásma 70 MHz má ve Velké

Británii koøeny v dobì po 2. svìtové válce, kdy se tehdejí britské radioamatérské organizaci podaøilo jako
náhradu za odebrané pùvodní amatérské pásmo 56
MHz získat kromì pásma 50 MHz i pásmo 70 MHz.
Tamní povolovací orgán nepochybnì pøihlédl ke
skuteènosti, e vzhledem k izolované geografické
poloze bude snadno splnìn poadavek neruit sluby
okolních státù. ádná dalí zemì amatérskou slubu
v pásmu 70 MHz nepovolila a podle naich informací
povolit nehodlá.
Strategie ÈTÚ jako orgánu státní správy odpovìdného za problematiku správy kmitoètového spektra je
zaloena na koordinovaném postupu pøi úsilí o jeho
harmonizaci v evropském mìøítku. Prioritním kriteriem
je harmonizovat do roku 2008 uití kmitoètového spektra v ÈR (Národní kmitoètovou tabulku) s Evropskou
tabulkou pøidìlení a vyuití kmitoètù (ECA). Tabulka
ECA v pásmu 70 MHz kmitoètové pøidìlení amatérské
slubì neuvádí. A to nejen ve vydání platném v souèasné dobì (Lisabon, leden 2002), ale ani v pøedchozím
(Brugge, únor 1998), které revidovalo závìry studie o
vyuívání spektra DSI Phase II z toku 1995, kde se jetì
o alternativì kmitoètového pøidìlení amatérské slubì
v pásmu 70 - 70,45 MHz uvaovalo. Po oputìní tohoto pásma rozhlasovou slubou bude dominantním
uivatelem pohyblivá sluba. S amatérskou slubou se
bohuel v Evropì v tomto pásmu neuvauje.
Navíc ECA 1998/2002 svou poznámkou EU4
(Ochrana pøidìlení rozhlasové slubì podle závìru
Oblastní konference, eneva, 1960) ukládá èlenským
zemím CEPT povinnost pøedcházet ruení rozhlasového
pásma 68 - 73 MHz. Jeliko dle poznámky 5.174
Radiokomunikaèního øádu je pásmo 68 - 73 MHz
pøidìleno pøednostnì rozhlasové slubì, doposud
provozované mimo jiné i v Polsku a v Maïarsku,
vztahuje se ustanovení poznámky EU4 v plné míøe i na
ÈR.
Z výe uvedeného vyplývá, e v rámci Evropy (a
nejen Evropy) se s pøidìlením pásma 70-70,5 MHz pro
radioamatérskou slubu nepoèítá a její zavedení v tomto
pásmu proto není a ani nemùe být uskuteènìno v ÈR.
S pozdravem
Ing. Zdenìk Vopaøil
øeditel odboru mezinárodních vztahù

OK1DWZ SK

30. dubna 2002 nás náhle navdy opustil
ve vìku 58 let Jirka Murawski OK1DWZ,
dobrý kamarád a pravidelný úèastník ranního krouku na OK0AC. Pøedstavoval se
alias Branický Èochtan, kdy bydlel poblí Vltavy v Braníku, po
pøestìhování do Hatí jako Podbrdský Skøítek. Jirka se zabýval
pøedevím vysíláním SSTV, a to jak na KV, tak i na VKV. Byl jedním z prùkopníkù tohoto druhu provozu ji pøed více neli tøiceti
lety; tenkrát k vysílání pouíval váleèek na snímání diapozitivù a
osciloskop s dlouhou dobou dosvitu. Jirka byl velice spoleèenským èlovìkem. Málokdo asi ví, e byl i výborným harmonikáøem. Èest jeho památce.
Josef Schwarz, OK1DAM
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Telekomunikace po
elektrovodné síti

Pøetiskujeme dopis pøedsedy ÈRK týkající se problému,
který mùe radioamatéry pracující na KV velmi postihnout:

Èeský telekomunikaèní úøad
pøedseda Ing. David Stádník
potovní schránka 02
225 02 Praha 025
V Praze dne 26. èervna 2002
Vìc: Telekomunikace po elektrovodné síti
Váený pane pøedsedo!
Obracím se na Vás v záleitosti, která se mùe, pokud
bude pøijata, velmi negativnì dotknout nejen
amatérské sluby, ale i dalích uivatelù
krátkovlnných pásem.
Pracovní tým CEPT SE35, který zpracovával
doporuèení týkající se limitù neádoucího vyzaøování
z kabelových sítí v pásmu 1,6 a 30 MHz, pøijal
v pomìru 4 : 3 hlasùm nìmecký standard NB30.
Delegáti z Belgie a Dánska se zdreli hlasování, nebo
nebyli schopni se vyjádøit. Také delegát Velké Británie
z obdobných dùvodù nehlasoval. O tomto návrhu má
nyní jednat pracovní skupina SE CEPT.
Dá se konstatovat, e výsledkem definitivního pøijetí
tohoto návrhu mùe být zvýení umového pozadí ve
vzdálenosti 10 m od rozvodných kabelù ve mìstech a
o 20dB a v klidných oblastech a o 30 dB!
Vichni uivatelé KV, vèetnì IARU, jsou toho
názoru, e pouze standard navrený BBC, omezující
neádoucí vyzaøování kabelových sítí na úroveò, která
zvýí úroveò pozadí umu o 0,5 dB, mùe ochránit
sluby, které KV vyuívají.
Jako kompromis je pak pøijatelný i norský návrh,
pro který hlasovali 3 zástupci.
Vzhledem k tìmto skuteènostem, ádám Vá úøad o
podporu a odmítnutí nìmeckého standardu NB30.
Jednotlivá srovnání jsou v pøiloených dvou grafech.
(grafy naleznete na www.crk.cz - pozn. red.)

ü

Poznámky QSL byra
Vojtìch Krob, OK1DVK, QSL manaer

K øazení lístkù: pracovníci QSL sluby ádají
znovu kolegy vysílaèe i posluchaèe, aby lístky do
USA øadili podle èísel v prefixu, nikoli abecednì.
Rovnì je nutno oddìlit QSL pro KP, KH a KL.
Bureau v KG4 je zrueno, lístky pro Guantanamo
zaøazujte do K4.
Pokud zasíláte lístky pøes manaery a uvádíte
jejich znaèky pouze na druhou stranu lístku,
zdrujete tím tøídìní a vystavujete se nebezpeèí,
e v pøípadì pøehlédnutí bude QSL zaslán pøes
bureau.
V poslední dobì doly lístky od tìchto
manaerù: CT1END, F0RDX, KU9C a W3PP.
Neèekejte lístky od manaerù RW6HS, F6FNU,

S pozdravem

Ing. Milo Prostecký
pøedseda Èeského radioklubu

W3HNK, W3HC, K3IPK, AI6V a WZ8D, pokud jim
nezalete IRC, pøípadnì SASE, nejlépe vak green
stamp. Podle získaných informací platí staré IRCy
dále (nevíme jak dlouho). Za zemøelého Fritze
DL7VRO pøevzal agendu Roy DL7UBA.
Pro nedostatek finanèních prostøedkù pøestala
pracovat centrální brazilská QSL sluba.
Informaci sdìlil PY1SL. Potvrzuje to i fakt, e
nám nyní sporadicky docházejí lístky z jednotlivých brazilských státù.
Patrick FR5FD sdìluje, e prùbìnì vyøizuje
potvrzení za 80 000 spojení a dosud jich odeslal
pøes 14 tisíc. ádá nás o trpìlivost.
Sam K3SIX oznamuje, e nevyøizuje QSL
agendu pro A92V, kterého oznaèil za piráta.

ü
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Dvoulampový superregenerativní pøíjimaè s rámovou antenou

Z knihy Pøijimaèe pro krátké vlny 1928 vybral Milan
Leistner, OK1ZML, leistner@volny.cz
Aèkoliv jsem toho náhledu, e superregenerativní pøíjmaè mùe s úspìchem ovládati pouze amatér zkuený,
neváhám zde podat návod. Jsem si vìdom toho, e není
v tomto pøípadì mono podati ve, co jest potøebí
vìdìti, protoe vude jsou jiné podmínky, s nimi
nutno pracovati. Proto moná se stane, e pøijmaè
nepùjde hned. V tom pøípadì musíme uváiti vekery okolnosti, projíti a prostudovati celý pøijmaè krátce, zde jest ji tøeba experimentovati.
Zmínil jsem se ji døíve, e superreakèní i
superregenerativní pøijmaèe se nehodí mnoho
k poslechu telefonie. Vysoký tón, zpùsobený vlnou
o pomìrnì nízké frekvenci, jest velmi nepøíjemný.
Pøes to vak vyznaèuje se tento typ pøijmaèe velikou selektivitou, pøi tom vak znaènou silou
zvukovou a malou spotøebou provozovací.
Pokusy bylo seznáno, e superregenerativní pøijimaè pracuje tím lépe, èím vìtí jest rozdíl
frekvence vlny pøijimané od vlny vytvoøené superregenerací. Kdy bylo toto schema objeveno, stalo se
oblíbeným. Bylo to toti v dobì, kdy se vysílalo na
dlouhých vlnách. Tam rozdíl obou zmínìných vln
nebyl tak znaèný, proto i výkon nebyl daleko za normálním zpìtnovazebním pøijmaèem. Kdy se v rozhlasu sestoupilo na vlny pod 1000 metrù, byl ji
výkon daleko lepí. Poznaly se ale nevýhody a
ustoupilo se od tohoto typu.
Jest tedy nasnadì domnìnka, e na krátkých
vlnách a specielnì pro telegrafii hodí se zvlátì toto
schema. Zde popisovaným pøijimaèem bylo pøi-

jímáno asi v síle reakèního pøijimaèe s jednou nízkou
frekvencí. K dosaení dostateèné stability pøijmaèe bylo
uito dvou lamp na místì jediné. Prvá lampa pracuje
jako detektor se zpìtnou vazbou dle Reinartze. Lepího
nasazování oscilací bylo docíleno potenciometrem.
Pøipojení vysokoohmového odporu na positivní stranu
vlákna se neosvìdèilo. Potenciometr jest vestavìn do
aparátu. Øízení není tøeba tak èasto provádìti.
Druhá lampa vytváøí pomocí induktivní zpìtné vazby
mezifrekvenci, tj. frekvence, náleející vlnám ji skoro
slyitelným. Obì dvì møíky jsou mezi sebou spojeny,
aby na møíku detekèní lampy bylo pøivádìno malé

Obrázek 1

Obrázek 2

Mezi anténou a zemí
Mirek Rehák, OK1DII, milan.pohorely@kavalier.cz

To bude téma letoní výstavy Jak jsme zaèínali. Tato výstava se
opìt bude konat v rámci celostátního setkání radioamatérù
v Holicích.
Pøestoe i do radioamatérské èinnosti stále mohutnìji proniká
moderní èíslicová technika, stále si pøíroda drí také v této oblasti
nìkterá svá tajemství. Stejnì jako døíve, tak i dnes musí radioamatéøi pøizpùsobit sebelépe teoreticky navrenou anténu
konkrétním podmínkám. Cílem bylo a je docílit co nejúèinnìjího
pøenosu vf signálu k protistanici. To není vdy zcela banální úkol,
jak se èasto dozvídáme z poutavých vyprávìní úèastníkù rùzných
expedic nebo jak se mnozí mùeme sami pøesvìdèit na polních
dnech.
Antény a jejich pøizpùsobení jsou a vdy byly vdìèným tématem
pro dlouhé debaty i obsáhlé èlánky v radioamatérských èasopisech
a knihách. Letoní expozice se pokusí pøiblíit tuto problematiku
opìt velmi názornými a jednoduchými exponáty, jejich principy
v sobì nesou i ta dnení nejmodernìjí zaøízení. Nìkteré exponáty
si návtìvníci budou moci vlastnoruènì vyzkouet. Mladím
návtìvníkùm bude opìt k dispozici specializované pracovitì na
výrobu krystalových pøijímaèù. Výrobky, které na tomto pracoviti
vznikly v minulých letech, rád uvítám coby exponáty výstavy.

ü
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napìtí. K zabránìní pøeskoèení pøijímané frekvence na
druhou lampu slouí vysokofrekvenèní tlumivka.
Na obrázku 1 jest schema a na obrázku 2 zapojovací
plánek. Mezi kondensátory na panelu jsou tøi svorky
k pøipojení rámu.
Rám jest ètyøhranný o stranì asi 60 cm. Má tøi závity. Vyveden jest poèátek, zaèátek druhého a konec
tøetího závitu. Pamatujme, e reakèní èást má 2 závity.
Vzdálenost drátù od sebe asi 2 cm.
Krátkovlnné kondensátory musí býti dobré provenience. Maximální kapacita jest 100 cm. Potenciometr
má 1000 Ohm. Vysokoohmový odpor 2 MΩ.
Vysokofrekvenèní tlumivky jsou dvì. Obì mají asi
120 závitù drátu hedvábím isolovaného o síle 0,15
mm. Vinuty jsou na ebonitovou tyè o síle 1 cm a
délce asi 5 cm.
Oscilaèní cívky superregeneraèního okruhu mají
kadá 2500 závitù tého drátu co tlumivky. Navineme
je na lepenkovou formu cívkovou a dovnitø vloíme
jádro z elezných slabouèkých drátù, 1 cm v prùmìru
a 3 cm dlouhé pro kadou cívku. Dle této velikosti
volíme lepenkovou kostru pro vinutí.
Velmi kritická jest volba lamp. Pro detekci to musí
býti ten nejlepí výrobek. Hodí se A415 fy Philips, 074
Telefunken, pro oscilátor naopak zase mohutná,
zesilovací, koncová jako B 403, RE 134 apod.
Nejprve naøídíme správnou funkci zpìtné vazby
potenciometrem. Potom nejlepí postavení
oscilaèních cívek u druhé lampy. Dostaví se vysoký,
trvalý tón. Po naøízení zpìtné vazby audionu (prvé
lampy) ozve se ve sluchátkách pøi správné funkci
umot, obmezující se na nìkolik dílkù kondensátorových. Ve spodní èásti tohoto rozmezí mono
poslouchati bez záznìjové metody telefonii. Dále ji
nastává heterodynace, kdy se ozvou telegrafní znaèky.
ü

ZPRÁVIÈKY

Programy pro OK-OM DX Contest

Program
od
LA0FX
naleznete
na
http://www.qsl.net/la0fx/index.html. Program má
velmi podobný vzhled jako CT od K1EA a je zdarma. F6FNL (OM9ANL)
Jiný program, tentokrát pro Windows, je
RCKLog od DL4RCK. Podporuje velké mnoství
závodù a jeho domovskou stránkou je www.rcklog.de. DL4RCK
Oba programy podporují formát Cabrillo ve
verzi pro OK-OM DX Contest.

Poprvé se zahranièím

V Radioamatéru è. 1/2002 vyla tabulka první
spojení se zahranièím. Doplnil jsem údaje v è. 2
naeho èasopisu. Nyní jsem obdrel dalí
doplnìk, kterým se pochlubil Vaek OK1IAS.
Podaøilo se mu navázat ji v roce 2000 spojení
s CN2DX/HB9HLM (OK1IAS - CN2DX/HB9HML,
2000.06.09, ES). Pavel, OK1AIY/P, s Milanem,
OK1UFL/P, protáhli 1. 5. 2002 spojení v pásmu

145 GHz na 1,5 km. Gratulujeme! Bohuel se
neozval zatím nikdo s prvními spojeními do zemí
bývalé Jugoslávie a na Slovensko. Opakuji spojení
na mne: Jan Franc, OK1VAM, V rovinách 894/117,
14000 Praha 4, tel. domù po 20 hod.
02/61213768, QRL: 02/84819675, e-mail:
jan.franc@vkservis.com.

Radioklub OK1KHQ

Díky ochotì serveru vysokemyto.cz mùete nyní
zabrousit i na novou doménu vìnovanou radioklubu OK1KHQ. Naleznete zde pouze informace o
èinnosti s dìtmi a mládeí. Tìíme se s Vámi
naslyenou na pásmech nebo nashledanou na nìkteré z akcí.
URL: http://ok1khq.vysokemyto.cz.
Za kolektiv OK1KHQ, vedoucí operátor Jarda,
OK1DUO, jaroslav_meduna@conel.cz

První EME spojení v OK
na 3,4 GHz!

Klubové zprávy

Z historických pramenù:
Jak se zaèínalo

Klubové zprávy

Franta, OK1CA navázal 13. 6. 2002 v OK zøejmì
první EME QSO s W5LUA v pásmu 3,4 GHz.
Blahopøejeme!
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Klubové zprávy

Klubové zprávy
13. mezinárodní
setkání radioamatérù
Holice 2002

-

Sveta Majce, OK1VEY, klub@ok1khl.cz

Protoe do holického setkání nevyjde ji dalí
èíslo Radioamatéra, pøedkládáme vám
poslední informace:
- 13. mezinárodní setkání radioamatérù v Holicích
se koná v pátek 30. a v sobotu 31. srpna 2002.
Vekeré obírné informace jsou na internetových
stránkách www.ok1khl.cz; jsou té zveøejòovány
na BBS PACKET RADIO a ve zprávách ÈRK.
- Vstupné do areálu je jako v posledních letech na
oba dny 50,- Kè. Volný vstup do areálu mají
invalidé, dùchodci nad 70 let a dìti do 15 let.
- Vjezd do areálu je moný prodejcùm na bleím
trhu za poplatek za jedno parkovací místo a den
100,- Kè. Auto s vlekem nebo auto s pøístøekem
(stánkem) jsou dvì parkovací místa. Invalidé mají
po pøedloení dokladu volný vjezd na vyhrazené
parkovitì. Na místech za KD je mono parkovat
vozidlo za poplatek 100,- Kè na den (do naplnìní
prostoru). Za jeden stùl v hale bleího trhu je
poplatek 100,- za den. Stùl lze zamluvit pøedem
jen na PR u Rudy OK1TNM nebo e-mailem na

50 let OK1KPB
Karel Zahout, OK1ADW

Koøeny radioamatérské èinnosti v Pøíbrami sahají do
první republiky. Neorganizovaná èinnost zaèíná v roce
1947, kdy se kolem Jardy Matouka, táty radioamatérù
v Pøíbrami, zaèal tvoøit kolektiv. Dne 14. bøezna 1951
tøináct èlenù zakládá a registruje posluchaèský krouek
Èeskoslovenských amatérù vysilaèù s pracovním
èíslem OK1-12900, s patronátní odboèkou Rokycany
OK1ORY. Buduje se klubovna na námìstí v Pøíbrami a
hlavnì propagaèní výkladní skøíò u ní. Ta má vliv na to,
e do konce roku poèet èlenù dosáhl èísla 48, z toho 12
mladých do 15 let.
Pøichází rok 1952, z kolektivu byl vybrán Jarda
Matouek na zkouky vedoucích operátorù. Ty úspìnì
vykonal v kvìtnu a získal koncesi OK1BD. Po týdnu,
1. èervna 1952, pøichází pøíbramskému kolektivu
nadencù koncese s volacím znakem OK1OPB. Zaèíná
horeèná pøíprava na první Polní den! Zároveò se kolí
RO operátoøi a provádìjí se jejich zkouky. První
vybraní se pøipravují na zkouky PO. Pro PD 1952 se
staví ECO PUSH PULL a pøelaïuje se uple na 56
MHz za spolupráce OK1-6496/144, OK1-2123, OK 16498, OK1-6499/963, OK1-6497. Na krátké vlny je
postaveno ECO PA na 80 m, pozdìji nahrazené
soupravou EK10 a SK10. Nadení neopadává a zaèíná
se i se stavbou superreakèních transceiverù pro potøeby spojovacích slueb pøi sportovních podnicích a
dalích akcích, napø. 1. máj, Závod Míru atd. Klubovna
se vak stìhuje z námìstí do Branky (zde velice nevyhovující prostory i QTH), odtud na Svatou Horu (malá
klubovna s malým skládkem na materiál, ale dobré QTH
pro práci na KV i VKV).
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rudolf_hon@upsserv.cz. Poplatek za stoly je
potøeba uhradit ve stánku OK1KHL v prodejní hale.
Parkování je zajitìné také na fotbalovém stadionu.
Ubytování bìhem setkání zajiuje recepce
Autokempinku Hluboký (sl. Veronika vancarová),
tel. 0456 820 284, (i fax) 0724 115 848, e-mail
camp-hluboky@iol.cz. Ubytování je moné v ATC
ve 4 nebo 3 lùkových chatkách (125,-), sudech
(80,-) nebo ve vlastních stanech (48,- + 36,- za
osobu). Ubytování ve vlastních stanech je moné
té na fotbalovém stadionu (40,-). Ceny
v závorkách jsou základní bez dalích slueb. Dále
je moné ubytování v Domovech mládee
v Holicích a ve Vysokém Mýtì (125,-). Do VM je
nutné pouít vlastní nebo veøejnou dopravu.
Ubytování vám zajistí recepce ATC po zaplacení
zálohy 100 Kè na osobu a na základì závazné
objednávky - viz www.ok1khl.cz.
Poøadatel spoleèné stravování nezajiuje a neorganizuje. V areálu setkání jsou k slubám 4 stánky
obèerstvení a restaurace.
V kulturním domì probìhne øada zajímavých akcí,
setkání kroukù a klubù s hlavním programem ve
velkém sále KD v sobotu. Tam bude té vyhláení
výsledkù rùzných závodù, soutìí a pohárù, mimo
jiné té diplomu Holice 666 a Holického poháru.
Pokud máte zájem si pro nìkteré radioamatérské
zájmové sdruení zajistit klubovnu, vyplòte pøi-

Znaèka OK1OPB se v roce 1953 zmìnila na souèasnou OK1KPB. Pøibývají èlenové, zkvalitòují se jejich
provozní vìdomosti i technická praxe. OK1KPB se
zaèíná objevovat na pøedních místech celoroèní soutìe
 OK krouek. Budují se elektronková zaøízení na dalí
pásma KV i VKV (86, 144, 220, 432, 1296 MHz) pod
vedením technikù OK1BD a OK1ADY. S pøíchodem
tranzistorù pøebírá taktovku v technice tandem OK1AME
s OK1ADY, v neposlední øadì OK1ALS s novými
stoáry a anténami na VKV a doplòkovými zaøízeními
pro zlepení práce operátorù. Ve VKV závodech se
OK1KPB objevuje ve výsledkových listinách do
desátého, v horím pøípadì do dvacátého místa. K tomu
pøispívají i dobøí operátoøi (OK1IZ, OK1AKM, OK1ADW,
OK1AME, OK1ADY, OK1AHI, OK1ALS, OK1AHB,
OK1IJ, OK1XC, OK1RG, OK1YR, OK1IM, OK1FBS,
OK1WND, OK1AAZ, DL0YD, OK1-22429 a dalí; nezapomeòme ani na dìvèata OK1FLH, OK1FBL, ex
OL1BYM - OK1-30578, OK1VOZ, OK1UQB), za pøispìní zázemí zajiujících ostatních èlenù kolektivu
(OK1FAH, OK1FBG, OK1BOK, OK1DLJ, OK1UZO,
OK1VZO, OK1USO, OK1WML a dalí). Dá se øíci, e
kolektivu více vyhovovaly kategorie nejniích
výkonových tøíd (1, 5 èi 10 wattù), kde se více projevila
operátorská zruènost a praxe.
S pøibývajícími zkuenostmi vyzrával kolektiv i po
organizátorské práci. Cvièíme brance (OK1BD,
OK1ADW, OK1AHI). Zaèínáme pod vedením OK1ADW
s radioastronomií a tak se i kolektivní stanice v roce
1968 stìhuje na hvìzdárnu. Kolektiv se stává od roku
1970 garantem Závodù osvobození v ROB (tento brzy
pøerostl v celostátní rozmìr), klasifikaèních a mistrovských závodù, na startu se selo a 168 soutìících ve
ètyøech kategoriích na 80 a 2 metrech. Zajiujeme zde
organizaènì republiková kolení rozhodèích a trenérù

-

-

-

-

hláku na akce v KD (viz www.ok1khl.cz) a
obratem ji zalete poøadateli do 15. 08. 2002.
Souèástí setkání je ji tradiènì prodejní výstava
radiostanic, pøísluenství, antén, odborné literatury a veho ostatního, co s radioamatérským
vysíláním souvisí. O podrobnìjí informace a pøihláku k úèasti mùete poádat manaera setkání
na manazer@ok1khl.cz
V sobotu ráno probìhne v rámci setkání mobilní
VKV závod, který je poøádán ve spolupráci s kolektivem OK1KPA. Jeho podmínky budou zveøejnìny
na internetu (www.ok1khl.cz), na PR a ve zprávách
ÈRK. Závod je dotován zajímavými cenami.
V klubovnách KD se v rámci akce JAK JSME
ZAÈÍNALI uskuteèní výstava z historie
amatérského vysílání pod patronací Mirka OK1DII
a aktivity zamìøené pøedevím na mláde.
V klubovnách se dále uskuteèní setkání OKDXC,
DIG sekce OK, Setkání zájemcù o VKV provoz,
Vyhláení výsledkù závodù 5. LPD 2002
V pátek veèer bude v autokempinku táborák
s opékáním buøtù a dalím programem s hudbou.

Kontaktní adresa :
Radioklub OK1KHL pøi AMK Holice
Nádraní 675, 534 01 Holice
Øeditel 0456 52 32 11 - 0606 202 647
klub@ok1khl.cz
OK1KHL@OK0PHL

ü

ROB. Za naí úèasti se poøádají republiková kolení
instruktorù radiotechniky. Podílíme se na organizaci
celostátní výstavy ERA 88 v Pøíbrami. Radioamatérskou
èinnost ve vech jejích formách propagujeme na pionýrských táborech i setkáních mládee. Po nìkolik let
se na organizaèním zajitìní Letního výcvikového tábora radioamatérù Západoèeského kraje Oblátek na Støele
u Kralovic podílí OK1FBL a OK1ADW. Dobrá práce
celého kolektivu cílenì a citlivì øízená OK1AHI pøináí
dalí ovoce v republikových soutìích komplexního
hodnocení vekeré èinnosti v podobì absolutních
vítìzství v Soutìi k 25. výroèí osvobození ÈSR (dvì 1.
ceny 2 x FTDX505), Soutìi k 30. výroèí osvobození
ÈSR (cena FT221) i v Soutìi k 35. výroèí osvobození
ÈSR - hodnocení konèilo na úrovni krajù (cena
FT221R). Nelehké bylo vyhrát, ale jetì tìí prvenství
si udret a obhájit po dobu 10 let! Organizujeme
Diplom Pøíbram 25 k 25. výroèí osvobození ÈSSR ukonèení druhé svìtové války v Evropì na Slivici v roce
1945 a Diplom 40 let osvobození ÈSSR Pøíbram Slivice 11.-12. 5. 1945 - poslední bitva II. svìtové války
v Evropì. Èlenská základna se rozrùstá a díky mládei,
která v ní èiní dvì tøetiny, je nás sto i více. Krouky mládee
máme v ROB, výpoèetní technice a radiotechnice, úspìnì
se zaèíná rozvíjet i krouek MVT. Zde se uplatòuje neúnavná a houevnatá práce OK1ALS, OK1AHI, OK1VOZ a
OK1-19499. Nae dìvèata se v ROB prosazují i v rámci
kraje na prvních místech.
pokraèování na stranì 27
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Zaèínajícím

Mistrovství republiky v radioelektronice
Olomouc 2002

Zajímavé webové stránky

Rùzné

Uplynul opìt rok a pøes síta místních, okresních a krajských kol se ti nejlepí z mladých
radioelektronikù opìt seli na mistrovství Èeské republiky. Toto mistrovství bylo tak trochu
jubilejní - dle zápisù v ÈRK ji 25. v poøadí. Pamìtníci ale tvrdí, e prvními setkáními
mladých radiotechnikù byly Èeské Budìjovice jetì nejménì o ètyøi roky døíve a u kolébky
technických soutìí stáli mimo jiné Ing. Jaroslav Winkler OK1AOU, Jenda Bocek OK2BNG a
Ing. Jirka tìpán OK1ACO.

Prestiního úkolu zorganizovat vrcholné klání se ujal
kolektiv radioamatérù z olomouckého Domu dìtí a
mládee pod vedením Karla Vrtìla OK2VNJ. Zkusili
originální mylenku - uspoøádat tuto vrcholnou
soutì v divoké pøírodì v areálu letního tábora OS
Kovo Sigma Lutín v Domaovì nad Bystøicí na okraji
vojenského prostoru Libavá.
Do soutìe, která probìhla ve dnech 24.-26. kvìtna 2002, byli nominováni vdy dva nejlepí z kadé
kategorie z pøedelých krajských kol. Novì upravená
pravidla rozdìlila soutìící do tìchto kategorií:
Nejmladí áci - 1 do 12 let, starí áci - 2 do 16
let a kategorie mláde - M do 19 let.
Po hromadném pøíjezdu autobusem, ubytování a
veèeøi následovalo slavnostní zahájení soutìe, ve
kterém promluvili významní funkcionáøi mistrovství.
Z øad soutìících byl vybrán zástupce, který za vechny zúèastnìné sloil do rukou pøedsedy poroty
Frantika Lupaèe OK2LF slib èestného soutìení a
dodrování pravidel. Po tomto ceremoniálu se ji
plným tempem rozebìhly dvì soutìní disciplíny odborný test a hodnocení dovezených soutìních
výrobkù.
Na základì zkueností z minulých let bylo tìitì
hodnocení závodníkù pøesunuto právì do oblasti
odborných znalostí. V pøipraveném testu odpovídali
soutìící na teoreticky i prakticky stavìné otázky
k vìdomostem, které jsou základním pøedpokladem
dalího odborného rùstu. Ji po tomto testu bylo
startovní pole øádnì roztøídìno.
Po veèerním programu - pohledu do historie elektrotechniky i do její nároèné výroby v souèasnosti
(parní, vodní, jaderné elektrárny, pøehrady, pøeèerpávací a vìtrné elektrárny, tepelná èerpadla) se
pokraèovalo diskusemi na chatkách do usnutí.
Ranní probuzení pøineslo kromì chvílemi
sluneèného poèasí také první dílèí výsledky. Po
hygienì a snídani se soutìící pøesunuli k plnìní
poslední disciplíny - stavbám soutìního výrobku.
Nejmladí soutìící dostali za úkol sestavit zaøízení
nazvané rozhodovátko, starí vyrábìli mikroprocesorový èasovaè dle PE 9/2000 a ti nejstarí stavìli
univerzální mikroprocesorový èítaè dle AMA 6/98.
V nejstarí kategorii bylo po soutìících poadováno
kromì uvedení do chodu také nastavení analogové
vstupní èásti èítaèe na osciloskopu.
Odpoledne pøijely do tábora dva modernì
vybavené radiovozy armády Èeské republiky z útvaru
v Lipníku nad Beèvou. Jejich osádky pøedvedly
úèastníkùm práci s vojenskou spojovací technikou a
seznámily je s její obsluhou. A samozøejmì byla také
pøíleitost k praktickému navazování spojení. Po
odjezdu vojákù opìt dolo k dalím diskusím a
pøedávání poznatkù s výrobou vlastních výrobkù a
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zkuenosti z práce kroukù v Domech dìtí nebo
v radioklubech. Mnozí sportovnìji zaloení závodníci
vydali trochu energie pøi pokusu o fotbal a pøi sbìru
døíví na táborák.
Po veèeøi nastal slavnostní okamik vyhláení
výsledkù soutìe, pøedání cen a pozorností poøadatelù a sponzorù.
Novými mistry Èeské republiky v radiotechnice a
elektronice v roce 2002 se stali:
V kategorii  1 do 12 let: 1. Jarmil KUREK - SM,
2. Pavel PIREK - JÈ, 3. Martin SEDLÁÈEK - VÈ
 2 do 16 let: 1. Vojtìch PROCHÁZKA - JM,
2. Lubo SVOBODA - VÈ, 3. Filip FRANK - SM
M do 19 let: 1. Jan VÁB - StøÈ, 2. Jan SKALICKÝ StøÈ, 3. Petr SEDLÁÈEK - ZÈ.
Sladkou dortovou podkovu si s velkou radostí jako
výhru v kategorii drustev odnesla vedoucí reprezentace Støedních Èech Jitka Bednáøová. Druhé místo
obsadila Severní Morava, tøetí pak skonèily Západní
Èechy.
Jako na správných vrcholových závodech byla
atmosféra slavnostního okamiku podtrena hymnou
Èeské republiky. Pak ji následoval jen závìr: pozdrav zástupce Èeského radioklubu Ladislava Zubra
OK1IVZ, zhodnocení mistrovství z pohledu èlenù
poroty, podìkování s pøáním mnoha dalích úspìchù
v následujícím roce od øeditelky Domu dìtí a mládee
v Olomouci Mgr. Barunky Trávníèkové vèetnì
podìkování za kvalitní pøípravu mistrovství ÈR
Karlovi Vrtìlovi a jeho spolupracovníkùm.
Tím bylo oficiálnì mistrovství Èeské republiky
ukonèeno a následoval volný program, který vìtina
úèastníkù strávila u svépomocí postaveného
táborového ohnì.
Celkovì lze tedy mistrovství hodnotit jako velmi
zdaøilé a svým prùbìhem originální. Nutno vyzdvihnout opìt zlepené odborné znalosti zúèastnìných
soutìících.
Podìkování tedy zaslouí kromì organizátorù a
porotcù také sponzoøi, jmenovitì Èeský radioklub,
Dùm dìtí a mládee Olomouc, prodejce elektroniky
EZK Ronov, firma KH servis Praha, AUTOS Olomouc
a dalí, bez kterých by se tato vrcholná soutì
nemohla na takové úrovni nikdy konat.
V nedìli ráno pak vichni pøi usedání do autobusu
øíkali:  máknem, a jsme tady za rok znovu!
Moná v Plzni, moná v Hradci Králové, ale vdy tam,
kde se sejdou lidé, mladí i starí, se stejným
koníèkem a se stejným zájmem - v budoucnu, po
získání nových znalostí a zruèností posunout elektroniku opìt o kus dál.
Díky Olomouci - nashledanou v Plzni nebo tøeba
v Hradci Králové!!!

ü

Zasílám nìkolik zajímavých odkazù na internet. První
adresa http://www.rigpix.com je databází vech známých
i ménì známých radioamatérských zaøízení. Autorem je
SM0OFV. Dalí stránky jsou (bohuel) v rutinì
http://krasnodar.online.ru/hamradio/. Zde jsou servisní
dokumentace a schémata k nejpouívanìjím TRXùm,
dále schémata programovacích pøípravkù a spousta
dalích uiteèných návodù. Autoøi UA6AP a RW6AIG. Na
stránkách http://www.mods.dk od OZ2AEP najdete
návody na úpravy a pøestavby TRX. Na adrese
http://www.qsl.net/ok1xgi/ jsou uloeny odkazy na
homepage a datasheety vech pøedních výrobcù
souèástek. Mirek koda, OK1XGI

Pøejmenovávání souborù v PC

Asi jste se ji setkali s potøebou pøejmenování velkého
mnoství souborù. Asi jste také zjistili, e je to velmi
obtíné, pokud chcete, aby se nová jména tvoøila podle
urèitého pravidla. Pomùe vám v tom program Renamer
3.6, který lze zdarma stáhnout na:
http://lojza.d2.cz/renamer.php. Je v èetinì, má pøehledné uivatelské prostøedí a velké mnoství nastavení.
Klasickým pøíkladem pouití je práce se soubory z digitálních fotoaparátù. V pøípadì souborù MP3 umoòuje i hromadnou zmìnu popisek ID3 podle pøedem zadaných
parametrù. OK1FUA

Snadný pøístup ke slokám

Pouíváte-li na PC èasto nìjaký adresáø (sloku), mùe
se vám hodit jednoduchá utilitka, která umoní pøipojit si
libovolný adresáø jako dalí logickou jednotku, která je
oznaèena písmenem dle vaí volby a objeví se vám vude
jako dalí disk.
Viz http://home.tiscalinet.ch/t.bigler/utils.html. OK1FUA

Závodìní RTTY

Olda, OK1YM, pøipravil zajímavou, systematicky zpracovanou webovou stránku o problematice závodìní RTTY.
Naleznete ji na http://www.qsl.net/ok1ym/rtty/rttycz.htm.
Obsahuje velké mnoství uiteèných odkazù, rad a
námìtù. OK1FUA

Pomozte chytit zlodìje

Obrátil se na nás prodejce radioamatérské techniky, kterému neznámí zlodìji vykradli prodejnu
spolu s øadou zaøízení. Prosíme ètenáøe èasopisu,
aby v pøípadì, e se kdekoli setkají s nìkterým
zaøízením z níe uvedeného seznamu, ihned informovali Polici ÈR, pøípadnì redakci èasopisu, která
uèiní dalí potøebné kroky.
Kenwood TS-50S, v. è. 30500110, Kenwood TMD700E, v. è. 20500270, Kenwood TH-42E, v. è.
30600027, Yaesu VX1-R, v. è. 7N092966, UnidenBearcat UBC-9000XLT, v. è. 16000850, AOR AR8600, v. è. 071371, Uniden-Bearcat UBC-60XLT, v.
è. 160000618, Icom IC-R3, v. è. 006121, Yupiteru
MVT-7300, v. è. 01100400, Garmin eMap, v. è.
99210774, Garmin StreetPilot, v. è. 56100104.

Zaèínajícím

Frantiek Lupaè, OK2LF, flupac@quick.cz
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Telegrafie, telegrafní provoz a hodnocení
pøesnosti deníkù ze závodù - 2
podle CQ Contest 10/2001 pøeloil Jan Kuèera, OK1NR, ok1nr@volny.cz

Pokraèování èlánku Warda, N0AX, který se zabývá rozborem chyb v telegrafním provozu. Doètete
se více o tom, jak zlepit pøesnost pøi vedení soutìního deníku.

V této èásti se budeme zabývat chybami v soutìních
denících. Vichni CW operátoøi mají zkuenost, e patnì zachycená znaèka je velmi podobná znaèce správné.
Èím je volací znaèka podobná - poslechovì (morse)
nebo skladbou písmen a èíslic? Co to ve skuteènosti
znamená? Software pro kontrolu deníkù z CQ WW, který
vyvinul Larry Tyree, N6TR, je schopný na základì vzájemného porovnání jiných deníkù rozliit unikátní
znaèky (takové, které se vyskytují pouze v jednom
deníku) od patnì pøijatých znaèek, které nás zajímají
nejvíce, protoe odpovídají záznamu spojení v deníku
se stanicí, která má podobnou znaèku. Podobných
znaèek mùe být víc; co je rozhodující ukazatel nebo
mìøítko toho, jak je patnì zachycená znaèka podobná
správné znaèce?
S tím souvisejí tøi otázky. Zaprvé: co dìlá ze patnì
pøijaté znaèky znaèku podobnou? Za druhé: èím je nìkterá znaèka tutová? (Tutovou myslím znaèku, která
není tak èasto patnì pøijatá, jako jiné znaèky.) Za tøetí:
proè je nìkterý deník pøesnìjí ne jiný? Vechny tøi
základní otázky se týkají pøesnosti pøíjmu.

Abychom pochopili výraz podobnost, který znamená rozdíl mezi zachycenou a skuteènou znaèkou,
museli bychom se blíe podívat na procesy pøi pøíjmu
morseovky.
Pøíjem (Acquisition): proces pøemìny zvukového
signálu na elementy (teèky, èárky a mezery).
Rozbor (Parsing): proces pøemìny elementù do jazyka. Rozbor má tøi podprocesy:
Konstrukce (Framing) - pøemìna elementù do znakù
(rozhodování, které teèky a èárky tvoøí znak)
Pøeklad (Translation) - pøemìna znakù na abecedu
(pøemìna teèky a èárky na A)
Sestavování (Assembly) - pøemìna písmen abecedy
do plynulého jazyka (pøemìna a-g-n na again).
Zápis (Transcription): Proces zaznamenání slov do
deníku.

znaky jsem zaèal rozeznávat a po mnoha hodinách
u klíèe. Pøíjem se umem a posunutí pøi konstrukci zpùsobují chyby pøi skladbì elementù do znakù.
Zápis má svoji vlastní øadu chyb. U zaèáteèníkù
vzniká nejvíce chyb právì patným zápisem. Dìlají
chyby pøi hledání správného písmene pro èárka èárka
teèka èárka. Dalím zajímavým zdrojem chyb je fonetická zámìna. Anglicky mluvící operátor mùe obèas
zamìnit B a P, i kdy skladba jejich telegrafních znakù
je úplnì jiná. B prostì zní jako P. Tyto zámìny jsou
obzvlátì zajímavé, protoe fonetická podoba znaèky
nemá teoreticky pøi pøíjmu morseovky ádnou funkci.
Nae jazyková centra vak jsou tak silnì svázaná, e
obèas ovlivòují i tyto nefonetické procesy. S tímto
jevem se setkáváme také pøi èetbì, i kdy pøitom
nevyslovujeme ani neslyíme a pøesto obèas mentálnì
slyíme polohlasem slova.
Proces sestavování (assembly) také ovlivòuje záznam podle oèekávání obsahu informace. Je také obèas
ovlivnìný fonetickou zámìnou a uvaováním v rodném
jazyce. Napø. skupina písmen PAA v angliètinì neexistuje a je tedy pøi sestavování pro anglicky mluvící
operátory nepravdìpodobná. Pøi sestavování se také
uplatòuje mylenková kontrola, která odhaduje
pravdìpodobnost chyby, i kdy pøedchozí procesy
probìhly správnì. Byl to opravdu ON4UM?

Pro dalí diskusi je nutné zavést urèitou terminologii.
Rozsah moností (Search Space) je celkové
mnoství platných volacích znaèek, které jsou k dispozici v kadém stupni záznamu. Zcela jasnì je nejvíce
moností pøed pøijetím prvního znaku, protoe to
mohou být vechny platné amatérské volací znaèky na
svìtì. Jakmile zachytíme jako první písmeno K, W nebo
N, poèet monosti se rychle sníí na platné volací
znaèky USA. Pøijetím kadého dalího znaku se rozsah
moností velmi rychle zuuje. Je nutné zmenit rozsah
moností co nejrychleji a vemi monými prostøedky.
Mení rozsah se snadnìji prohledává.
Strom øeení (Solution Tree) je postup
rozhodování, které musíme udìlat bìhem zápisu volací
znaèky. Je moné také øíct, e je to cesta rozsahem
moností. Jako pøíklad vezmìme pøíjem kanadské stanice s dvoumístným prefixem a tøímístným suffixem.
Proces probíhá následovnì:
Pøijmeme písmeno V
a potom následuje
(kterékoliv ze 26 písmen) - E
(kterékoliv z 10 èíslic) - 3
(kterékoliv ze 26 písmen) - A
(kterékoliv ze 26 písmen) - B
(kterékoliv ze 26 písmen
nebo volné místo) - C
Po pøíjmu písmene V je rozsah moností:
26 x 10 x 26 x 26 x 26, tj. více ne 4 a pùl miliónu
volacích znaèek a tedy i vìtví øeení. Samozøejmì vìtí
mnoství nástrojù ke sníení poètu vìtví (napø. znalost
písmen, která pøipadají v úvahu) velmi zlepí pøesnost
záznamu.
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Obr. 7. Schématické znázornìní telegrafního stroje s naznaèenými vnitøními mechanismy

Na obr. 7 je znázornìn telegrafní stroj se vemi
podprocesy.
V kadé èásti tohoto procesu existuje chybový
mechanismus. Pøi pøíjmu je moné ztratit nebo pøidat
nìjaký základní prvek. Èasto dochází k zámìnì elementù: teèka se zamìní za èárku nebo dojde k chybnì
poloené mezeøe. Tyto chyby jsou zpùsobené umem,
jakýmkoliv pøeruením zvukového signálu a také
posunutím pøi konstrukci, které vede k oèekávání nebo
pøedpokladu. Napø. u VE3AA si velmi lehce dovedeme
pøedstavit po zachycení písmena V, e bude následovat
písmeno E. To mùe zpùsobit chybu, jestlie je
skuteèná znaèka VU2AA nebo VO1AA.
Pøi konstrukci jsou nejobvyklejími chybami patná
délka mezery, chyba v rytmu, patný pøíjem nebo patné klíèování protistanice. Dalí èastou chybou jsou rytmické zámìny. Morseovka má mnoho podobných kombinací elementù - dva jednoho typu a jeden jiný (D, U,
G, W), dva elementy obou typù (C, X, P), dalí kombinace jeden-jeden-dva u L a F atd. Já jsem mìl nejvìtí
problém s DUGW, který se zdál nepøekonatelný - tyto

Samozøejmì, e to musí být ON4UN. Stejné je to i
OH2BS (správnì OH2BH) , P40U (P40V) nebo W3LPR
(W3LPL).
Zápis pøedstavuje novou skupinu chyb, spojených
se zápisem na klávesnici nebo rukou. Mimo neèitelného rukopisu se znovu objevují fonetické chyby spolu
s pravopisem slov a chybami v pøemìnì znakù do
psané formy. Nìkteøí z nás prostì nejsou dobrými písaøi
a do zápisu se dostanou jiná písmena ne ta, které jsme
chtìli (pøeklepy).
Je jasné, e pøi pøíjmu morseovky je v kadém stupni mnoho zdrojù chyb. Tento problém je naznaèen
v obr. 8.
Co to znamená pøi sledování a porovnávání schopnosti pøesnì pøijímat a zapisovat morseovku?
Pochopením jednotlivých sloek mùeme zlepit ná
zpùsob vyhodnocování a udìlat úèinnìjí opatøení.
Jestlie jsou známé tyto zásadní procesy, musí také
v kadém stupni existovat metody zlepení - obdobnì
jako u atletù, kteøí posilují jednotlivé skupiny svalù
nebo zlepují urèité èásti celkové techniky. Bylo by také
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Mìøení chyb

V èlánku jsem se také nìkolikrát zmínil o zpùsobu
mìøení chyb. Jaké mohou být vhodné zpùsoby mìøení?
Jestlie software mùe urèit nebo naznaèit nìkteré
chyby v podprocesech, je pak moné odhadnout
celkovou míru chyb. Jestlie se A rovná poètu chyb

Nálepky na QSL pro
tiskárny bez traktorù
Julius Reitmayer, OK1ZF, ok1zf@volny.cz

Problémem tisku nálepek na QSL je nìkdy nedostatek
nálepek vhodných rozmìrù na trhu. Pro tiskárny,
které tisknou na volné listy, existuje pomìrnì snadná
pomoc - pouití velké samolepky formátu A4 a jejího
následného rozdìlení.
Nejprve zjistíme tiskový rozsah naí tiskárny (tj.
nejmení pøípustné velikosti okrajù) a tak získáme
plochu, kterou mùeme rozdìlit na samolepky; pak si
stanovíme rozmìr naí samolepky. Vìtina tiskových
programù umoòuje tisknout na list na výku nebo na
íøku, to pøidává varianty moných rozmìrù
samolepek.
Na takto navrené samolepky (zatím nerozdìlené èili na celou samolepku A4) natiskneme poadované
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mocnina chyb = poèet chyb v oknì/velikost okna
Seètením vech mocnin chyb v deníku by se dostala
energie chyb. Pro vyhodnocení dùslednosti by bylo
mono pouít napø. dvì metody.
Logaritmická neboli decibelová (v dB):
chyba = log10 ((energie chyb)/poèet QSO)
texty a teprve pak samolepky rozdìlíme. Pomocí
výsuvného lámacího noíku (prodává se tak za 10
a 50 Kè v rùzných bau-xx-ech, k nìmu deset èepelí
asi za 15 Kè), kovového pravítka a vhodné podloky
(tvrdé døevo, umakart...) lze snadno rozøíznout jenom
vlastní samolepící papír a pøitom nepokodit papír
podkladový. Nauèit se to dá za pár minut. Osobnì
pouívám rozdìlení formátu A4 na 4 sloupce po 12
samolepkách, které jsou setøídìny po øádcích.
Abych omezil poèet obtínìjích naøezávacích øezù,
tak po vytitìní nejprve odøíznu vechny 4
nepotitìné okraje, pak udìlám tøi naøezávací øezy
na okrajích sloupcù a potom postupnì odøezávám
jednotlivé øádky a nálepky hned lepím na QSL. Pro
øezání není tøeba tisknout ádné dìlicí èáry ani
znaèky, vdy se lze dostateènì pøesnì orientovat
podle okrajù textu.
Mnoho programù umí tisknout více QSO se stejnou stanicí na jednu samolepku. Zde se vyplatí
setøídit samolepky pøed tiskem jetì podle poètu QSO

To by bylo výhodné pro deníky
s vìtím poètem spojení, ale hodnota
roste se zvyujícím poètem spojení
pomalu.
Exponenciální:
((energie chyb)/poèet QSO)
chyba = K
kde K je libovolná konstanta.

Tato metoda by více zvýhodòovala
deníky s velkým poètem spojení.
Deníky se stejnou chybovou energií
získají rychleji lepí hodnocení, kdy se
poèet spojení zvyuje.
Základní otázka, kterou musí vrcholoví
operátoøi prodiskutovat je: Jak je tìké
být pøesný pøi velkém poètu spojení a
kdy se poèet spojení zvyuje? Pokud je chybová
energie stejná, jak moc tìí je jí dosáhnout s 5 000
oproti 2 500 QSO? Dvakrát (lineárnì), o 30 % (logaritmicky), 4 x (exponenciálnì s K = 2), 9 x (exponenciálnì s K = 3)?

Jak dál?

Odmítnout nebo potvrdit platnost nìkterých návrhù
nebo pøedpokladù v tomto èlánku vyaduje shromádit
více údajù a vyzkouet rùzné techniky. Je nutné napsat
a vyzkouet program pro pøedbìný výpoèet chyb. Pro
stejné deníky by se musely porovnat rùzné pøesné zpùsoby mìøení. Rozbor chyb by se mìl rozíøit na pøedávané kódy, nejen na znaèky.

Závìr

S vytvoøením software pro vyhodnocování deníkù
máme vynikající nástroj pro rozbor jednotlivých chyb,
volacích znaèek a schopností operátorù. Umoòuje nám
to diskutovat na základì skuteèných údajù, co je to
pøesnost a co zpùsobuje chyby. Mùeme urèit oblasti
pro zlepování, co nám poskytuje nové prostory pro
soutìení. Kdo by si pomyslel, e nejstarí forma elektronické komunikace bude tolik vyuívat tu nejnovìjí.

ü

a s novým poètem QSO zaèít vdy na novém listu,
take ani netiskneme 1 QSO na zbyteènì velkou
samolepku, ani nemusíme pouít miniaturního písma
pro 4 QSO - samolepka s více QSO prostì vyjde
vyí.
Úèelem tohoto návodu není pøesvìdèovat o tom,
zda se mají QSL vyplòovat ruènì nebo samolepkami.
Co se mne týèe, vdy asi po 1000 nalepených
samolepkách dojdu k závìru, e ruèní vyplòování je
lepí - a po 1000 ruènì vyplnìných lístcích dám zase
pøednost samolepkám...
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moné najít více a lepích oblastí pøi
závodìní! Mùeme se zaèít soustøeïovat
nejen na maximální poèet spojení za
urèitý èas (rate), ale i na pøesný rate, tak
jak se o to snaí u nìkolik let soutìní
komise CQ WW a dalí.
Pøi pokraèování v diskusi o mechanismech zaènou být významná tøi související
témata: témìø správná, tutová a pøesná
znaèka. Protoe typ chyby je moné pro
software definovat, poèítaè mùe najít
skupinu nejpravdìpodobnìjích chyb,
které zpùsobily patný zápis. Celou chybu
je moné vyjádøit jako rozdíl mezi
správným a pouitým stromem øeení.
U témìø správné je potom moné øíct, e
bylo pouito stejného stromu øeení.
Obr. 8. Pøesnost a rychlost telegrafního stroje mùe být sníena mnoha zdroji chyb
Tutová znaèka má obdobný význam.
Je stejná jako témìø správná, ale bere se z druhého v pøíjmu, F poètu chyb v konstrukci a T poètu chyb
konce celkového procesu záznamu. Protoe se strom v zápisu, lze chybovost vyjádøit celkovì
2
2
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øeení kadé volací znaèky mùe chybnì pøetransfor- poèet chyb = (A + B + T )
movat na strom øeení jiné znaèky, o tutové znaèce
je mono øíci, e má strom øeení odolný proti transJe moné také nakreslit vektor chyb, který se rovná
formaci, který není stejný s jinými stromy øeení. kombinaci tøí hodnot A, F a T.
Tutová volací znaèka je také ta, u které se rozsah
A co pøesnost celého deníku? Pouhé procento chyb
moností velmi rychle zúí, buï z dùvodù skladby nevyjadøuje dùslednost pøi vedení deníku. Napø. deník
znaèky samotné nebo z dùvodù sociálních. Jako pøíklad se 100 spojeními a jednou chybou vyaduje mnohem
tutové znaèky poslouí A61AJ, protoe v ádném ménì dùslednosti, ne deník s 1000 spojeními a 10
závodì není pøíli mnoho stanic z A6.
chybami. Na základì právì diskutovaného zpùsobu
Pøesnost je pak záleitostí takových procesù pøi mìøení je moné navrhnout nìkolik moností mìøení
zápisu, které jsou odolné proti chybám nebo je dove- chyb.
dou odstranit. Pøesný zápis znamená správný pohyb
Kdyby byla k dispozici chybová velikost pro
mezi stromy øeení, za pøítomnosti umu na pásmu a kadou znaèku v deníku, dala by se vypoèítat v kadém
stresù, jako jsou únava, velká rychlost a dalí vedlejí místì deníku pomocí výpoètu efektivní hodnoty mocnizdroje informací (napø. blízký hovor nebo vizuální na chyb. Mocnina by se vypoèítala v urèité èásti deníku,
rozptylování).
které nazveme okno:

ü
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Provoz

Ze svìta DX expedic
Zdenìk Proek, OK1PG, zprosek@volny.cz

Expedice na ostrov Baker, o které jsem minule psal,
pracovala skuteènì pod znaèkou K1B a byla velmi
úspìná. Podmínky, zejména na závìr expedice, byly
výborné, spojení bylo mono navazovat i na 28 MHz.
Byla to zøejmì expedice roku, bylo navázáno 94 776
QSO. QSL za cw pøes YT1AD, ostatní pak na RZ3AA.
Z ostrova Pratas pracovali BV4FH, BV5CR, BV3FG,
K4WA, K5YY, W5FI a W0IZ. Mìli vak smùlu. Ostrov
zasáhla silná bouøka a cyklon, který smìøoval na jejich
ostrov, náhle zmìnil smìr. Provoz byl výborný, ale podmínky u takové nebyly. QSL na KU9C, a to i via e-mail.
Z ostrova Malyj Vysockij pracovala skupina OH a UA
operátorù. Ve WPX Contestu si pod dalími znaèkami
nacvièovali provoz pro WARTC 2002 tøi ruské týmy
(R1MVC, R1MVD a R1MVF). Kadé QSO za tyto znaèky
bude automaticky potvrzeno pøes buro. R1MVI pøes
OH2BR.
Pokud jste navázali spojení s TX5BTY, pak to nebyla Francie, ale pøíleitostná znaèka k výroèí vzpoury na
Bounty, kterou pouíval FO5RH (F5HE) z Francouzské
Polynézie.
V polovinì kvìtna se objevil DJ6SI ze severního
Somálska pod znaèkou 6O0X. Do DXCC vak asi nebude uznáván. Tato èást zemì bojuje ji nìkolik let za
samostatnost. Øíká si Somaliland a má dokonce vlastní
mìnu a armádu a pravdìpodobnì také vystavila výe
uvedené povolení. Mnozí toto území pamatují také jako
Britské Somálsko. QSL pro 6O0X na domovskou
znaèku DJ6SI.
Z Jemenu pracoval 8.-11. 5. OH2YY. Pouíval
znaèku 70/OH2YY a spojení budou s nejvìtí

pravdìpodobností uznávána do DXCC. QSL na domácí
znaèku.
Z Konga pracovali manelé Joseph EA3BT a Nuria
EA3WL pod znaèkami TN3B a TN3W. Mìli trochu komplikace s dopravou - jejich zavazadla odletìla jiným
smìrem, ale pøece jenom za nìkolik dní dorazila.
Pracovali pøevánì SSB. Jejich signály i organizace
provozu byly velmi dobré a tak nebyl problém s nimi
pracovat na více pásmech. Vak také navázali za 8 dní
27 000 QSO (tj. na kadého 1700 QSO dennì!). QSL za
obì znaèky na EA3BT.
Z Marshallských ostrovù z atolu Kwajalein (OC028)
pracoval W4CK pod znaèkou V73BL. QSL na jeho
domácí znaèku.
Z Market Reefu pracovaly dvì expedice. Finská
OJ0U poaduje QSL na OH1VR. védská expedice
OJ0SM vak pro mnohé bude zajímavìjí tím, e kadý,
kdo bude v logu, automaticky dostane QSL lístek pøes
buro. QSL pøes buro i direct bude vyøizovat SM5HJZ.
V Burundi dostal povolení 9U5A. Je z Francie a
pracuje ve slubách QSN. Je to vak zaèáteèník.
Z Malawi pracuje 7Q7BP. Je to G3MRC a QSL se
posílá na jeho domácí znaèku.
Z Guineie se neèekanì objevili DJ6SI a DL1QW.
Pouívali ji døíve vydanou znaèku 3XA8DX. QSL za cw
na DJ6SI a ostatní na DL1QW.
FR5ZU se pøece jenom ozval z ostrova Tromelin pod
znaèkou FR5ZU/T. QSL poaduje na JA8FCG.
Prefix HH se neozývá pøíli èasto. Z Haiti pracovali
HH2/DL1DA a HH2/DK6SE. QSL za HH2/DL1DA na
jeho domácí znaèku a za HH2/DK6SE na DO6ST.
Na ostrovy Cape Verde jezdívá CT1EKF a pracuje
pod znaèkou D44TD. Na KV to není obtíný smìr, ale
letos v kvìtnu se mu podaøilo na 144 MHz uskuteènit
spojení s CT1FYX.

BeaconSee - uiteèný SW pro automatické
sledování majákù NDXCF/IARU
Tomá Krejèa, OK1DXD, ok1dxd@centrum.cz

S konèícím periodickým maximem sluneèní èinnosti konèí i období, kdy díky vysoké sluneèní aktivitì byla nejvyí krátkovlnná pásma témìø kadodennì otevøena do vìtiny smìrù a i s prùmìrným
vybavením se s trochou trpìlivosti dala pravidelnì navazovat spojení s celým svìtem. Nyní v sestupné fázi budeme v DX práci muset vìnovat více peèlivosti sledování otevøení tras do urèitých
smìrù, abychom v dnení hektické dobì mohli krátký èas strávený u radiostanice vyuít opravdu
efektivnì.
K tomu ji delí dobu dobøe slouí celosvìtová sí
majákù NDXCF/IARU na kmitoètech 14,100 MHz,
18,110 MHz, 21,150 MHz, 24,930 MHz a 28,200 MHz.
Sí je èasovì koordinována pomocí pøesného èasu z pøijímaèù systému GPS. Kadý z majákù sestává ze zaøízení
Kenwood TS50 a vertikální antény Cushcraft R7000 a
øídicí klíèovací jednotky pro ovládání TRXu. Maják vysílá
(CW - rychlostí 22 WPM) relaci v urèitém èase (tzv.
Slot) dlouhou 10 s, sestávající ze znaèky majáku a ètyø
sekundových impulsù s odstupòovaným výkonem 100
W, 10 W, 1 W a 100 mW - podle jejich intenzity si
mùete udìlat pøedstavu o stavu ionosféry a pøípadné
anci na QSO do urèitého smìru. Výkonem a anténou
odpovídají majáky vybavení bìného mìstského
HAMa, take ji pouhým poslechem si mùete udìlat
pøedstavu o síle svých signálù v tom kterém místì.
Celkem jsou k dispozici následující majáky (stav k 15. 6.
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2002) - viz tabulka:

A co mùeme jetì letos oèekávat? U mnoho ne.
Vìtina expedic byla kvùli podmínkám íøení
naplánována ji na jaro - sluneèní maximum je pøece
jenom za námi.
WV2B, VE1AOO, VE9DH, W0SD, W7XU, N0QJM a
W0OE budou koncem èervna pracovat z ostrova St.
Paul a budou pouívat své znaèky /CY9. QSL bude pro
vechny vyøizovat W7XU.
Velká skupina DL operátorù a HC2DX budou pracovat z ostrova San Andres, pravdìpodobnì pod znaèkou
HK0ZZ. QSL na DH7WW.
O prázdninách se chystá expedice do Beninu. Budou
to F5MOO, F5CWU, F5AOV a F1PJB. Budou pouívat
znaèky TY7Z, TY9F, TY4DX a TY6FB.
Z ostrova Macquaire pracuje stále Peter VK0MQI,
avak zøídka. Má se tam vak zdret a do konce roku
2003.
A na závìr uvádím pro zajímavost poøadí expedic
podle poètu navázaných spojení:
1. D68C
Comoros Isl.
2001 168 722
2. ZL9CI
Campbell Isl. 1999 96 004
3. K1B
Baker Isl.
2002 94 776
4. A52A
Bhutan
2000 82 007
5. K5K
Kingman Reef 2000 80 841
6. VK0IR
Heard
1997 80 673
7. XZ0A
Myanmar
2000 79 784
8. TI9M
Cocos Isl.
2002 79 495
9. FO0AAA Clipperton Isl. 2000 75 107
10. 4J1FS
M. Vysockij
1992 74 495

ü

Z tabulky mj. vyplývá, e celý cyklus trvá tøi minuty bìhem této doby se vystøídají vechny majáky na vech
pásmech. Avak i vzhledem ke krátkodobému kolísání
podmínek íøení a monému místnímu ruení vak trvá
získání komplexního pøehledu o stavu ionosféry mnohem delí dobu.
K automatizaci výe uvedené èinnosti nám v dnení
dobì velice dobøe pomùe osobní poèítaè vybavený
zvukovou kartou a vhodným programem. Jedním z tìch,
které jsem mìl monost vyzkouet, je program
BeaconSee do autora Bev M. Ewen-Smithe. Program
BeaconSee je shareware, který si na Internetu nahrajete
na adrese http://www.ip.pt/coaa/beaconsee.htm.
V základní verzi po propojení audio výstupu pøijímaèe/TRXu s AUX vstupem zvukové karty
PC provádí FFT analýzu (rychlá Fourrierova
transformace pro odstranìní umu) pøijímaného signálu a výsledek pøehlednì
graficky zaznamenává na obrazovce vaeho
poèítaèe. Pokud máte modernìjí RX/TRX,
jeho kmitoèet lze ovládat pøes interface
z poèítaèe, pak BeaconSee postupnì pøelaïuje RIG, take mùete získat pøehled o
vech majácích na vech pásmech - velmi
uiteèné pøi hlídání otevøení podmínek do
urèitého smìru!

Propojení s PC

Je velmi jednoduché - propojíme výstup
TRXu LINE OUT se vstupem zvukové karty
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prùbìného sledování, a po napø. hodinové intervaly
(okno obrazovky viz obr.).

Mapa

Souèástí programu je i azimutální mapa svìta
s vyobrazením umístìní vech majákù a s vyznaèením
osvìtlené èásti Zemì; mapa se v pravidelných intervalech aktualizuje, abyste napøíklad mìli pøehled i o
monosti íøení pomocí GrayLine - viz obrázek na
obálce.

Naladìní RX/TRX na kmitoèet majákù

Je pomìrnì precizní záleitostí, nebo jednotlivé majáky
kvùli QRM nevysílají na úplnì pøesném kmitoètu a
navíc pokud si na ovládacím panelu programu nastavíte
íøku filtru 100 Hz (realizováno pomocí programového
DSP) a nevhodnou výku záznìje, která neodpovídá
výce tónu záznìje v pøijímaèi, mùe se stát, e pøestoe
uslyíte signál majáku v reproduktoru nebo
sluchátkách, nebude program identifikovat ádnou
relaci; proto doporuèuji vyzkouet si nastavení parametrù DSP na nìjakém silnìjím a stabilnìjím signálu
- tøeba záznìj nosného kmitoètu AM rozhlasové stanice.
Program graficky zobrazí intenzitu signálu jednotlivých
majákù. V pravé èásti pak vidíte èasový úsek sledování
a kmitoètový rozsah. V horní litì jsou tlaèítka pro
ovládání základních funkcí programu.

Ovládání
Po naladìní na kmitoèet majáku budete po jednom kole
(3 minuty) mít základní pøehled o podmínkách íøení na
jednom pásmu. Program po registraci (ta je také zdarma!) dokáe vypoètené grafy ukládat napø. do .jpg
souborù pro pozdìjí porovnání a vyhodnocení. Také
mùete nastavit parametr rychlosti scanování pásem od

Nìco o telegrafii
Adolf Novák, OK1AO, ok1ao@volny.cz

Telegrafie, nepoèítáme-li bubnování obyvatel pralesù,
byla prvním prostøedkem dálkové komunikace a do
doby, kdy technika pokroèila a bylo mono pøenáet
po drátech a pozdìji i bezdrátovì pøímo lidský hlas.
Avak i v dobì fonických a digitálních pøenosù informací se telegrafie, i pøes své nìkteré nevýhody,
udrela v profesionálním provozu a do loòského
roku, pøedevím v námoøní dopravì.
Telegrafie, tj. pøenos informace pomocí Morseovy
abecedy, má øadu výhod i nevýhod. V první dobì, kdy
byla jediným prostøedkem pøenosu, bylo její hlavní
výhodou její jedineènost. Po nástupu fonického
provozu, dálnopisu a dalích zpùsobù komunikace se
ale telegrafní pøenos pøesto udrel nadále díky dalím
výhodám. Hlavní pøedností v té dobì byla monost
zachytit velmi slabé signály i ve znaèném ruení, kdy
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- V pøípadì, e výe uvedené monosti postrádáte,
nemusíte ztrácet hlavu - velmi dobøe poslouí i
èasové signály radiových stanice typu WWW, DCF,
RWM - opìt je k dispozici jednoduchý SW
RadioCLock, který dokáe identifikovat èasové
znaèky a pomùe vám pøesnì synchronizovat èas
vaeho PC.

RadioClock

Název souboru je ve formátu yyyy-mmdd_hhmm.jpg, take je vdy zøejmé, který èasový interval graf v souboru popisuje.

Uiteèná utilita od stejného autora pro nastavení pøesného systémového èasu poèítaèe. Program má velmi
jednoduché ovládání (viz obr.) a je urèený pro poèítaèe
s Windows 95/98.

SHW registrace

Je zdarma po odeslání konkrétního kódu (je v menu Help) emailem - získáte pøístupové heslo
k dalím funkcím programu.

Pøesný èas

Jak jsem ji uvedl na zaèátku,
kadá relace majáku má pøesnì
vymezené èasové období (SLOT)
a z toho dùvodu je i èinnost
majákù synchronizována èasem
odvozeným od globálního pozièního systému - GPS. Aby program, který neidentifikuje volací znaèku majáku, mohl
správnì pøiøadit konkrétní relaci, je nezbytné, aby i èas
vaeho PC byl nastaven s pøesností na 1 s. K tomu nám
poslouí nìkolik metod napø.
- TELETEXT zobrazující pøesný èas v pravém horním
rohu.
- Pokud jste vybaveni GPS pøijímaèem, máte
monost získat i velmi pøesný èasový údaj.
- Internet - existuje nìkolik serverù a utilit pro synchronizaci systémového èasu PC se svìtovým normálem.

ji fonické pøenosy byly neèitelné. Umoòuje to
selektivita lidského ucha, kdy sluchem rozeznáme
rytmus telegrafních znakù svého signálu mezi mnohem silnìjími signály okolními. Nevýhodou
telegrafie je v prvé øadì nároènìjí a delí výcvik
operátorù, fakt, e se telegrafii - alespoò pøijmu a
vysílání vyí rychlostí, kadý nenauèí, a její pomalejí pøenosová rychlost.
Øada dalích èinností se vedle profesionálního uplatnìní stávají zdrojem zábavy; stejnì tak i telegrafie a její
bezdrátový pøenos se stala koníèkem velkého mnoství
lidí. Vznikl sport nazvaný radioamatérství. Radioamatéøi
musí mít k této èinnosti povolení úøadù pøísluného
státu a mají pøidìlené radioamatérské znaèky, podle
kterých se pozná státní pøíslunost dritele znaèky.
U nás zaèínají tyto znaèky písmeny OK nebo OL.
Zprvu radioamatéøi ke svým spojením pouívali
výhradnì telegrafii a dnes zùstali ji jejími jedinými
uivateli. Pøes velký pokrok ve zpùsobech pøenosu a
vysílacích a pøijímacích zaøízení zùstává v radio-

Hodnì úspìchù ve sledování podmínek íøení s programem BeaconSee a mnoho hezkých DX spojení Vám
pøeje OK1DXD a Bev M. Ewen-Smithe.
Uiteèné odkazy

NCDX/IARU: http://www.ncdxf.org/beacon.htm
BeaconSEE: http://www.ip.pt/coaa/beaconsee.htm
http://www.qsl.net/ok1dxd/
Radio Clock:
http://sapp.telepac.pt/coaa/radioclock.htm

ü

amatérském provozu telegrafie stále oblíbenou. Je to
proto, e stále platí, e telegrafní znaèky rozeznáme i
v pøípadì, kdy fonický pøenos je ji neèitelný, dalí
výhodou je, e nemusíme znát více cizích øeèí, protoe
komunikace v telegrafii se uskuteèòuje pomocí mezinárodních zkratek vzniklých hlavnì z angliètiny, které
jsou pro vechny jazykové oblasti stejné a urychlují
provoz. Øada velkých svìtových radioamatérských
závodù se koná výhradnì telegrafním provozem a
proto kadý radioamatér, který chce na tomto poli
vyniknout, musí telegrafní provoz dobøe ovládat.
Dosud je pro získání povolení vyích tøíd pro radioamatérský provoz nutná povinná zkouka z telegrafie.
Pøestoe jsou nyní tendence povinné zkouky
z telegrafie zruit, jistì to nebude konec telegrafního
provozu. Vdy lukostøelbu a hod otìpem ji nikdo
k obivì nepouívá, pøesto zùstávají stále sportem a
myslím, e v dohledné dobì jim zánik nehrozí.

Provoz

LINE IN poèítaèe. Pokud by docházelo k pronikání
umù a brumù z PC do RXu, vyuijte galvanické oddìlení pomocí NF transformátoru - hojnì popsané v dostupné literatuøe.

Provoz

pokraèování na stranì 22
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Technika
Quattro oscilátor

Ing. Petr Prause, OK1DPX, ok1dpx@qsl.net, www.qsl.net/ok1dpx

Srdcem kadého pøijímacího i vysílacího zaøízení je oscilátor. Pro dosaení kmitoètové stability se pouívají promìnné krystalové oscilátory VXO, kdy je krystal zapojen v sérii s promìnným kondenzátorem nebo ladìným obvodem. Tak napøíklad krystal 7 MHz lze rozladit o nìkolik kHz smìrem nahoru nebo dolù.

Vìtího rozladìní lze dosáhnout pomocí zapojení, nazvaného Super VXO nebo také VXO Excellent, vyvinutého japonskými radioamatéry JA0AS a JH1FCZ [1].
Dvojice paralelnì zapojených krystalù se stejným kmitoètem je rozlaïována sériovým ladìným obvodem. Na
7 MHz lze dosáhnout rozladìní a nìkolika desítek kHz.
Pouijeme-li zapojení podle DJ1ZB se sériovým
ladìným obvodem s vybranou kombinací nìkolika
indukèností, lze dosáhnout vìtího rozladìní i pøi pouití
jen jednoho krystalu, na 7 MHz je to kolem 20 kHz [2,
3].
Existuje té zapojení oscilátoru se dvìma rozdílnými
krystaly, kde jeden kmitá na pevné frekvenci a druhý je
laditelný na odliné frekvenci. Tranzistor kmitá na obou
frekvencích souèasnì a pracuje i jako smìovaè.
Rozdílový kmitoèet se odebírá z dolnofrekvenèního nebo
pásmového filtru. Toto zapojení pøedstavil G3ESP a
nazývá jej Wide Range VXO [4]. Zapojení zmínìných
typù krystalových oscilátorù je uvedeno na obr. 1.

ètyøkrystalový oscilátor, Quattro oscilátor (QO) - viz obr. 2. Quattro oscilátor
umoòuje nastavení velkého ladicího
rozsahu a pouívá malé ladicí napìtí.
Jeho nejvýznaènìjí vlastností je konstantní rozladìní pøijímaného a
vysílaného kmitoètu (RIT).

Obr. 2. Quattro oscilátor - základní zapojení

Obr. 4. Vnitøní zapojení optoelektrického spínaèe, pouitého jako
oddìlovací stupeò

kmitoètu, spojené paralelnì a vestavìné ve spoleèném
pouzdøe. Kmitoèty dvou dvojkrystalù se od sebe lií o
hodnotu RIT. Dvojkrystaly jsou pøepínány
jednopólovým symetrickým relé k sérii cívek, zakonèené
dvojicí varikapù. Cívky jsou uspoøádány podle hodnot,
pøièem nejmení hodnota je na stranì krystalù a
nejvìtí na stranì varikapù. Cívky jsou zapojeny tak, aby
jejich magnetická pole byla orientována souhlasnì.
Hodnotami indukèností a vzájemnou polohou cívek se
nastavuje velikost ladicího rozsahu. Konstantní RIT
v celém ladicím rozsahu se jemnì nastavuje kapacitním
trimrem zapojeným mezi pouzdrem jednoho dvojkrystalu a zemí. Ruènì se RIT ovládá ladicím víceotáèkovým
potenciometrem upraveným tak, aby jeho osa mìla malý
axiální posuv a ovládala mikrospínaè. Pro dokonalé
oddìlení oscilátoru od dalích stupòù je pouit
optoelektrický èlen.
Quattro oscilátor byl realizován pro populární pásmo
7 MHz, lze jej ovem pouít i pro jiné kmitoèty.
Pøeladìní mùe být a 350 kHz. Pro potøeby QRP zaøízení
bylo pøeladìní nastaveno na 7000 a 7045 kHz, co
zahrnuje jak zaèátek pásma s dálkovým provozem, tak i
evropský QRP kmitoèet 7030 kHz a americký QRP kmitoèet 7040 kHz. Ladicí napìtí je v rozsahu 2 a 9 V.
Viz obrázek na èelní stranì.
Literatura:

Obr. 1. Základní zapojení krystalových oscilátorù

V Q-klubu AMAVET v Pøíbrami v prùbìhu vývoje
QRP komplexu byly uskuteènìny s krystalovými oscilátory dalí experimenty. Výsledkem je promìnný

Zapojení obsahuje ètyøi krystaly velkých rozmìrù a s
velkými elektrodami, které jsou uspoøádány ve dvou
dvojkrystalech. Dvojkrystal jsou dva krystaly stejného

[1] 7N3WVM: Super VXO,
http://www.qsl.net/7n3wvm/supervxo.html
[2] DJ1ZB: VXO s velkým pøeladìním, OQI 26/1996, str. 14
[3] OK1DPX: CW QRPP TX, http://www.qsl.net/ok1dpx/tx/txc.htm
[4] G3ESP: irokopásmové VXO, OQI 37/2000, str. 12

ü

Obr.3 Quattro oscilátor, konkrétní zapojení s oddìlovacím optoelektrickým stupnìm
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V tomto dílu se budeme podrobnìji zabývat pásmovými filtry s oboustrannì zlepenou
strmostí a dolními propustmi se zlepenou strmostí, vèetnì dolních propustí Cauerova
typu. Kromì toho budeme porovnávat parametry dosaené s teoretickými (ideálními) a
reálnými stavebními prvky.

Pásmové propusti s oboustrannì
zlepenými strmostmi hran

Filtry uvedené v obr. 7 jsou odvozeny z výe
probíraných základních pásmových propustí pøidáním
prvkù L3 a C3 (fungujících jako pásmová zádr). Lepí
strmost mají nyní obì hrany filtru. Kmitoètový prùbìh je
uveden na obr. 8. Vzorový filtr byl navren pro potlaèení
v nepropustné oblasti min. 60 dB. Èinitel tvaru má hodnotu mení ne 2; to je lepí výsledek, ne kterého
dosahují vf osmikrystalové filtry. Strmost hran na
stranì nízkých kmitoètù, napø. u filtru s íøkou pásma
200 Hz, je pro pokles -60 dB asi 100 Hz, na stranì
vysokých kmitoètù asi 200 Hz. Tyto hodnoty mluví
samy za sebe.
Nejmení útlum v nepropustné oblasti závisí jednak
na zvolené íøce pásma, jednak zpìtnì na hodnotì fak-

toru m filtru. Zpìtný èinitel proudového
pøenosu v propustném pásmu má pro
vechny filtry hodnotu minimálnì -23 dB. Obr. 8. LC pásmové propusti se zlepenou strmostí z ideálních prvkù

Pásmové propusti Cauerova typu

takového filtru ale vyaduje indukènosti s jakostí okolo
300 a dodrení pøesnosti hodnot prvkù lepí ne 1 %,
co vyluèuje pouití hotových indukèností. Tak vysoké
strmosti hran ale nejsou ji nutné a protoe katalogy fil-

Nepøíli nároènými matematickými kroky lze z referenèní dolní propusti, poèítané podle [2], získat pásmové propusti s jetì výhodnìjími
vlastnostmi, které obsahují jen minimální poèet indukèností. Schéma a
vlastnosti takového kompletnì
vypoèteného superfiltru, který
obsahuje jen 6 indukèností a vykazuje hrany se strmostí, která mùe bez
dalího konkurovat DSP filtrùm, jsou Obr. 9. Zapojení pásmové propusti Cauerova typu
uvedeny v obr. 9 a 10. Realizace
trù, potøebné pro výpoèty, jsou obecnì dostupné, je
nìjaký dalí vývoj v této oblasti zbyteèný. Selektivní
vlastnosti výe popsaných CW filtrù jsou vesmìs natolik dobré, e úsilí o dalí zlepování se ji ztìí vyplatí.

Obr. 10. Køivka propustnosti pásmové propusti Cauerova typu

Dolní propust se zlepenou strmostí
s jedním útlumovým pólem a π-èlánek

Radioamatér 3/2002
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Obr. 7. Pásmová LC propust s oboustrannì zlepenou strmostí

K omezení íøky hovorového spektra jsou pøedevím
potøebné dolní propusti, protoe na stranì nízkých kmitoètù lze potøebného potlaèení dosáhnout vhodnì
volenými hodnotami vazebních kondenzátorù. V dalím
se proto nebudeme zabývat horními propustmi; ty lze
matematicky pøevést pomocí transformace 1/f na propusti dolní.
Soumìrná dolní propust podle obr. 11 se skládá ze
dvou poloèlánkù typu m (Zobelùv èlánek), které jsou
umístìny jako koncové èlánky, a z jednoho èlánku π.
Prvky L2/C2 v koncových èláncích zabezpeèují pøíkrý
nástup útlumu v nepropustné oblasti a urèují polohu
pólu, kdeto π-èlánek zlepuje selektivitu ve vzdálené
oblasti a zprostøedkuje vazbu mezi obìma koncovými
èlánky. Koeficient m opìt urèuje odstup frekvence pólu
fp od hranièní frekvence fg. Jeho hodnota se obecnì
volí v rozmezí 0,6 - 0,8.
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úèely; jsou popsány charakteristickými komplexními pøechodovými funkcemi (Gaussovy, Besselovy, Thompsonovy,
Butterworthovy n. Èebyevovy
filtry).
Nejstrmìjí pøechod mezi
propustnou a nepropustnou
èástí charakteristiky poskytuje
Cauerùv filtr, který má pro nf
hovorové pásmo i pro vf filtry
stále vìtí význam; budeme se
proto tìmto filtrùm také vìnovat.
Jak ji bylo uvedeno, dosahuje
se strmého pøechodu volbou
vhodné polohy útlumových
pólù.
I zde je nevýhodou, e útlum
v nepropustné oblasti pøi
zvyování frekvence nad kmitoèet pólu se znovu zhoruje na
nìjakou definovanou hodnotu,
Obr. 11. Dolní propust se zlepenou strmostí s π-èlánkem
kterou lze stanovit výpoètem a
Pro m = 0,5 jsou hodnoty souèástek zvlátì v nepropustné oblasti u není pøekroèena. Této situace
jednoduché: Vechny kondenzátory jsou stejné, lze u filtrù vyího øádu dosáhnout øadou pøesnì defiindukènosti ve vnìjích èláncích mají ètvrtinovou hod- novaných pólù f2, f4, f6 atd. Dolní propusti Cauerova
notu oproti indukènosti v π-èlánku. Køivka propustnos- typu tøetího, pátého a sedmého øádu zahrnují jeden,
ti pak pøi pøijatelné hodnotì zpìtného èinitele dva, tøi... póly. Dolní propust devátého øádu bude tedy
proudového pøenosu více ne -23 dB vykazuje prudký v nepropustné oblasti vykazovat 4 útlumové póly.
pøechod do nepropustné oblasti; dále se ale útlum Kmitoèet, na kterém je poprvé dosaeno nejmeního
zhoruje a k -26 dB, co je pro praktické vyuití pøíli útlumu, se oznaèuje fas. Filtry Cauerova typu
(i Èebyevovy) vykazují v propustné oblasti definované
málo.
Pro m v rozmezí 0,6 a 0,8 je hodnota zpìtného monotónní zvlnìní. Protoe zde není definována nìjaká
èinitele pøenosu proudu mezi -25 a -30 dB, co je názorná velièina, je jako hranièní kmitoèet oznaèována
sluné. Ostatní parametry jsou uvedeny v tabulce v obr. taková frekvence, pøi ní je tato hodnota zvlnìní pøi pøe11, køivky propustnosti nìkolika tìchto filtrù jsou na chodu do nepropustné oblasti poprvé pøekroèena (cutoff frekvence, fap). Tato frekvence není vìtinou shodobr. 12.
Místo T-poloèlánkù se zlepenou strmostí ve ná s kmitoètem, u kterého nastává pokles o -3 dB,
vnìjích èláncích filtru je mono vloením dalího kon- protoe zvlnìní se u praktických filtrù kvùli dobrému
denzátoru strmost hrany filtru zlepit jetì více a reali- pøizpùsobení volí pod hodnotou 1 dB. Pomìry ukazuje
zovat v tìchto místech poloèlánek π. Tento druh filtrù obr. 13. V praxi bude toto zvlnìní vyrovnáno v dùsledbyl døíve èasto pouíván; nicménì eliptické filtry, ku ztrát ve filtru.
Výpoèet eliptických filtrù je z matematického
navrené moderními matematickými postupy, vykazuhlediska mimoøádnì nároèný a zdlouhavý a pokud
jí pøi stejném poètu cívek vlastnosti lepí.
mono se mu vyhýbáme. Pouívají se proto hodnoty
Dolní propust Cauerova typu nebo
vypoètené pro vzorové filtry [11, 12] a pomocí odpovíeliptická dolní propust
dajících vzorcù se pøepoèítávají na potøebnou impedanèní a kmitoètovou úroveò. Takto získané filtry pak
Pro takové horní a dolní propusti je k dispozici celá mají shodné vlastnosti jako typy vzorové. Jinou cestou
øada typù filtrù, optimalizovaných pro poadované je vyuívání vhodných poèítaèových programù nebo ji
zmínìných katalogù filtrù [2],
z nich lze pøevzít koeficienty,
potøebné pro
výpoèet filtru.
Tam je do zásoby vypoèteno
mnoho dolních
propustí s rùznými provozními
parametry.
Pomocí moderní syntézy sítí
je moné vyvinout filtr témìø
s libovolnými
Obr. 12. Køivka propustnosti dolní propusti se zlepenou strmostí s π-èlánkem
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Obr. 13. Typický prùbìh selektivity dolní propusti Cauerova typu

vlastnostmi. Tak lze napø. dosáhnout toho, e poloha
pólù leí blízko dvojnásobku nebo trojnásobku hranièní
frekvence filtru. Takové uspoøádání je pak vhodné jako
filtr harmonických kmitoètù. Takovými filtry jsou filtry
è. 2 a 3. Pro vf oblast se k tomuto úèelu výhodnì sáhne
pro uspoøádání v T-konfiguraci, kdeto zde leí LC
prvky urèující kmitoèty pólù v pøíèných vìtvích a eventuální parazitní komponenty tvoøí pro nepropustnou
oblast dalí obvody.
Pøi navrhu je tøeba vzít v úvahu, e velké zvlnìní
v propustné oblasti spolu se strmým nástupem do
nepropustné oblasti odpovídá ale menímu zpìtnému
èiniteli proudového pøenosu filtrù. Zejména ve vf oboru
se pak realizují pásmové propusti sestavené z horních a
dolních propustí jen z èástí filtrù a vykazují pak nií
SWR.
Frekvence pólù jsou mimoto silnì svázány pøes hodnoty vech souèástek filtrù s hranièní frekvencí. Jejich
poloha pak bezprostøednì ovlivòuje strmost hrany a
mìní se také velikost základního útlumu v nepropustné
oblasti. Pøi stejném stupni filtru je pak pøíkrý nástup
útlumu v nepropustné oblasti spojen s niím útlumem.
Porovnává-li se nìkolik filtrù stejného øádu a stejné strmosti, pak filtry s nejniím zvlnìním vykazují nejmení
SWR, ale také nejmení útlum v nepropustné oblasti.
Chceme-li dosáhnout souèasnì vech kladných
vlastností, zvìtují se poadavky a je tøeba sáhnout po
filtrech vyích øádù. Obecnì budou vechny nároky
pro nf oblast splnìny vyuitím dolních propustí pátého
nebo sedmého øádu. Vzorové filtry 5. a 7. øádu spolu
s hodnotami souèástek a jejich charakteristickými daty
jsou uvedeny v obr. 14. Obrázek 15 pak znázoròuje
prùbìh selektivity.

Teoretická data versus reálné hodnoty

Je zajímavé porovnat teoretické vypoètené hodnoty
s hodnotami dosaenými prakticky s reálnými souèástkami. První vzorek s indukènostmi NEOSID zklamal.
Vedle skuteènì neuspokojivého prùbìhu hrany vykazuje filtr velmi vysoký vloný útlum, take jsme se jím dále
nezabývali. Zmínìné subminiaturní cívky zøejmì pro
svou malou jakost pro toto vyuití nejsou vhodné.
Kmitoètovou závislost nìkolika jednoduchých
kaskádních propustí s oboustrannì zvýenou strmostí
hran v uspoøádání T- a π-èlánkù, realizovaných
z indukèností TOKO, ukazuje obr. 16. Køivky umoòují
lepí monost porovnání s ideálním prùbìhem selektivity díky klidnìjímu prùbìhu vloného útlumu.
Vechny filtry vykazují zaoblený prùbìh propustné
køivky pøi pøechodu do nepropustné oblasti, co vede
k urèitému zmenení íøky pásma filtru pøi poklesu o -3
dB. Strmost hran je obecnì mení a také útlum v nepropustné oblasti u tìchto filtrù padá znatelnì ménì, ne
by odpovídalo teoretickým hodnotám. To bylo mono
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prùbìhu útlumu, pokud vyí harmonické základního
kmitoètu
f1 / 2 < f < f2 / 2

pomocí simulace bylo
objasnìno, e zapoèteme-li stejnosmìrný
odpor v obvodovém
schématu jako sériový
odpor, platí
QL = ω0*L / r ,

kdeto prùchozí útlum
ideálních reaktanèních
filtrù zpìtnì vede na
chybné pøizpùsobení.
Tolerance hodnot
souèástek se projevují
málo na hodnotách
kmitoètù,
ale
mají
význam
spíe
pro
zmenení zpìtného
Obr. 15. Prùbìh selektivity Cauerova filtru podle obr. 14
útlumu. Rezonance pøi vyích kmitoètech v nepropustoèekávat. Vloný útlum pásmových propustí se pohy- né oblasti nebyly pozorovány. Pomineme-li pomìrnì
buje v rozmezí -4 a -10 dB, pøièem mezi T- a π- velký vloný útlum, jsou získané výsledky jinak dobré.
èlánky není podstatný rozdíl. irí filtry vykazují mení Tyto jednoduché pasivní filtry pøináejí z hlediska
útlum. U filtrù s oboustrannì zvýraznìnou strmostí se selektivity kadopádnì lepí výsledky, ne pomìrnì
T-èlánky jeví ponìkud pøíznivìji: vykazují nepatrnì nároèná zapojení aktivních filtrù. Pro puristy pøichází
mení prùchozí útlum a také trochu strmìjí hrany.
v úvahu, aby si cívky pro CW LC-filtry navinuli sami
Odchylky od ideálních køivek lze objasnit vyí hod- tak, aby dosáhli vyích hodnot jakosti.
notou ztrátových odporù (r nebo RD - obì oznaèení
Pøed stavbou je vhodné promìøit alespoò hodnoty
bývají bìná) pouitých miniaturních cívek v porovnání kondenzátorù. Je úèelné se snait dosáhnout odchylky
s vìtí indukèností v hrníèkových jádrech. Ztráty jsou nejvýe 5 %. Stejnosmìrný odpor pouitých cívek
dány odporem mìdìného vodièe, kterým jsou navinuty závisí prakticky lineárnì na jejich indukènosti. Paralelní
cívky, dále pøistupují ztráty v materiálu jádra. Ji spojování indukèností, pouívané èasto v praxi, tedy
nemá v porovnání se
sériovým øazením ádné
zøejmé pøednosti.
Jetì poznámka ke
zpùsobu
mìøení:
Chceme-li promìøovat
strmé pásmové propusti,
potøebujeme
generátor s extrémnì
nízkým umem, protoe
výsledky mìøení jsou
jinak zkresleny harmonickými kmitoèty.
Pøi promìøování spodní
hrany se nadto projevují
jetì
dosud
nevysvìtlené zlomy na
Obr. 16. Kmitoètový prùbìh kaskádních pásmových propustí s jednostrannì a oboustrannì zlepenou strmostí z
indukèností TOKO
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Namìøené hodnoty u Cauerovy dolní
propusti

Prùbìh selektivity u dvou dolních propustí Cauerova
typu, pøi jejich realizaci byly pouity hotové
indukènosti TOKO, je na obr. 17. Odhlédneme-li od
vloného útlumu cca 1, resp. 1,5 dB, vykazuje
frekvenèní charakteristika a nápadnì dobrou shodu
s výsledky simulace. Malé odchylky se projevují pouze
v místech kritických pøechodù z propustné do nepropustné oblasti. Vzhledem k tolerancím hodnot
souèástek leí póly útlumu ponìkud mimo vypoètené
kmitoèty. To také trochu mìní základní úroveò potlaèení
v nepropustné oblasti. Chyby jsou ale v mezích chyb
mìøení a pøesnosti odeèítání, protoe filtry nebyly
promìøovány na pøesném automatickém mìøicím
stanoviti, ale ponìkud antikvární metodou bod po
bodu. Dolní propust sedmého øádu dosahuje ale - i
pøes praktická omezení hodnotou selektivity v nepropustné oblasti - strmost 150 dB/oktávu. Pro filtr pro
hovorové spektrum se proto pouití tìchto indukèností
jeví jako ideální; vzhledem k hodnotám kmitoètù vyím
ne u CW filtrù jsou mení i potøebné indukènosti a
tedy i nií ztráty.
Pro zajímavost byla uvaována jetì horní propust
(Z = 150 Ω , ar = -22 dB), vypoètená jako Èebyevùv
filtr, která ohranièuje hovorové pásmo na stranì nízkých
kmitoètù. Pro tyto úèely obecnì vyhovuje jednoduchá
horní propust 3. øádu.

Závìr

Uvedené LC filtry jsou ve svých selektivních vlastnostech pøi podstatnì meních nákladech velmi blízko
vlastnostem filtrù se spínanými kapacitami a DSP filtrù.
Toto porovnání není nemístné, zvlátì kdy vezmeme
v úvahu i záporné aspekty uvedených moderních technologií. Stará analogová technika jetì dlouho
nezanikne.
Uvádìné detailní rozbory by nebyly moné bez
pouití programu PUFF. Vechny získané výsledky není
bohuel kvùli místu mono ilustrovat v obrazové formì.
íøka pásma tìchto filtrù mùe ale slouit jako bohaté

Technika

Obr. 14. Cauerovy filtry 5. a 7. øádu

spadají do propustné oblasti a eventuálnì jsou silnìjí
ne základní kmitoèet. V pøípadì problémù mùe pomoci vloení nastavitelné dolní propusti jako pøedfiltru
nebo zapojení výøezového filtru, nastaveného pro
nejvíce ruící harmonické. Pøedpokladem je bezvadné
stínìní (zemnìní). Dodrování zásad vf montáe na
oboustranný materiál (jedna strana fólie jako prùbìná
zemnící plocha) není vùbec zbyteèným luxusem.
Signál musí vstupovat do filtru na nízké úrovni
impedance. Mnoho jednoduchých generátorù nemá
výstup 50 Ω nebo nemá definovanou vnitøní impedanci. Pokud filtr nevidí správný výstup, vede to pak
k chybám pøi mìøení vloného útlumu nebo køivek propustnosti. V takových pøípadech mùe pomoci
jednoduchý zesilovaè s IO, který se pøipojí za generátor.
Vìtina takových IO pracuje v uvedené oblasti s nízkým
zkreslením << 1 %.
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pole pro dalí vlastní výzkum. Pohrát si s technikou
mùe být nakonec docela zábavné.
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Obr. 17. Kmitoètový prùbìh pásmové propusti Cauerova typu z indukèností TOKO
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Amatérské konstrukce kmitoètovì nezávislých
SWR/PWR metrù pro KV - 2
Ing. Jaroslav Erben, OK1AYY, ok1ayy@volny.cz

Návrh jednotoroidního SWR metru 2 kW

Na obr. 8 je SWR metr do 2 kW s tím, e jsem pro potøebu QRP závodù zachoval základní citlivost 1 W. To vak
vyaduje dle vztahu (7) dimenzovat zatìovací odpor Rz
80 Ω na 6,6 W. Také rezistor R1 2x27k pro kompenzaci
1,8 MHz vyjde dle vztahu (8) na 2x1 Ω. I kdy jsem
ocejchoval SWR metr do 2 kW, pouil jsem dimenzování Rz a R1 jen pro trvalý výkon asi 1100 W. Pokud
skuteènì míníme pouívat SWR metr trvale s výkonem
2 kW, není vhodné trvat na základní citlivosti 1 W. Pak
místo dimenzování Rz na 6,6 W je lépe sníit jeho hodnotu asi na polovinu pouitím sérioparalelní kombinace
6 ks bezindukèních rezistorù 56 Ω/0,6 W = 37,3 Ω/3,6
W. Dle vztahu (7) staèí 3,1 W. Pak musíme jetì doladit hodnoty dìlièe C2 a kompenzace R2. Základní dílek
za polovinou stupnice mìøícího pøístroje a na levém
dorazu logaritmického potenciometru volíme 5 W,
rozsah tedy bude 5 W a 2 kW. Hodnoty pro trvalý
výkon 2 kW jsou na obr. 8b.
Øeení vyhovující zároveò pro QRP i QRO je lákavé.
Vyaduje ale vìtí zatíení a tedy i fyzickou velikost R1
a Rz, které pak svými parazitními kapacitami a
indukènostmi zhorují vlastnosti SWR metru.
Od pøedchozí konstrukce se SWR metr lií kapacitou
C1 3x2,2 pF/500 V, která musí pøi 2 kW vydret jalový
výkon kolem 150 VAr. Jmenovité napìtí C1 500 V
vychází z toho, e fyzicky malé kondenzátory na vyí
napìtí tìko seeneme - malé kapacity ale vydrí napìtí
vyí. Kapacitní dìliè nemá na stranì C2 ádné trimry
pro nastavení. Nastavení na 28 MHz dìláme tak, e
volíme kombinace kapacit, abychom zkuební kapacitní
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trimr postupnì eliminovali. Pro kombinaci kapacit C2
najdeme optimální uzemòovací body na propojovacích
vodièích a posléze hledáme jejich ohýbáním optimální
umístìní v prostoru tak, aby výchylka odraeného
výkonu byla na 28 MHz pøi dobré umìlé zátìi minimální. Blokovací kapacity C3, C4 jsou pøipájeny na
nejblií propojovací vodièe klícky. Nemusí být ve stej-

ném zemnícím bodì jako C2. Na 1,8 MHz jsou pevné
kompenzaèní rezistory R1 2x27k/0,6 W. U varianty b)
pro trvalý výkon 2 kW jsou na místì R1 v sérii 3 ks metaloxidových rezistorù 22k/0,6 W. Paralelnì k rezistoru
R2 1k5 (nebo 2k2) pøipojíme trimr a na 1,8 MHz
dostavíme minimální výchylku odraeného výkonu. Pak
trimr nahradíme pevným rezistorem. U varianty 2 kW
krátkodobì/1,1 kW trvale pouijeme diody BAT46
s kompenzaèními rezistory 120 Ω. Pokud pro trvalý
výkon 2 kW pouijeme kombinaci Rz 6x56 = 37,3 Ω,
pouijeme trochu lepí diody BAT48 s rezistory Rk =
47 Ω. Dvìma slepenými toroidy T16/N1 je prostrèen
upravený kousek koaxu Aircell 7. Úprava je zøejmá

Obr. 8. Jednotoroidní SWR metr a) 1-2000 W krátkodobì, 1100 W trvale; b) 5-2000 W trvale

Radioamatér 4/2002

Obr. 9. Stupnice SWR metru 1 W - 2 kW

Radioamatér 4/2002

Vzhledem k nenulové hodnotì R2 ani tato varianta
není vhodná pro dvouruèkové provedení. Pokud R1/R2
nahradíme tlumivkou popsanou dále u QRPP SWR
metru, je moné SWR metr pouít i pro dvoumìøidlové
provedení.

Návrh SWR metru pro QRPP

Pro QRPP závody, kde nám výkon napø. 150 mW proti
výkonu 1 W pøinese znaèný bonus ve výsledku, potøebujeme SWR a prùchozí PWR metr, který je schopen
slunì odhadnout výkon asi od 20 mW.
Pouijeme napøíklad typ dle obr. 1c), kde se
rozdìlením Rz na dvì èásti zjednoduí vinutí na toroidu.
Pro dosaení velké citlivosti potøebujeme pouít velkou
hodnotu Rz a co nejménì závitù na toroidu. To vyaduje
co nejvìtí permeabilitu jádra. Z naich feritù vyhoví
jádra H6, H12 a také vyloenì nízkofrekvenèní jádra
H20, H21, H22 nebo podobná zahranièní. Abychom
dosáhli velkého AL, slepíme 4 jádra T10. QRPP SWR
metr je opìt v mení krabièce z pocínovaného plechu
U-AH100 30x40x22 mm, pøièem víèka jsou nepøiletovaná. Aby se do krabièky vely ètyøi slepené toroidy
T10, jsou tentokrát samonosnì nasazeny na tenký koax
podél delí strany krabièky. Schéma je na obr. 10. Pøi
ètyøech slepených jádrech T10 bude pøi vìtím poètu
závitù pravdìpodobnì nejvìtí slabinou pøíli velká
délka vinutí. Návrh proto zaèneme délkou vinutí. Aby
délka vinutí nepøekroèila 0,04λ na 28 MHz, omezíme
poèet závitù na 10. K deseti závitùm na 4xT10/H6 nebo
4xT10/H12, H20, H21 nebo H22 mùeme navrhnout
nejvyí hodnotu zatìovacího rezistoru Rz dle vztahu
(11), platného pro 10 závitù s reaktancí vinutí na 1,8
MHz rovnou 20Rz. AL u T10/H6 ji známe. Pøi ètyøech
slepených jádrech bude 4 x 245 = 980 nH/z2 = 0,98
µH/z2. Èernou magií zavánìjí nízkrofrekvenèní toroidy
T10 - H12 s AL 510 nH/z2, H20 s AL 820 nH/z2, H21
s AL vìtím ne 580 nH/z2 a H22 s AL 900 nH/z2, kde na
kmitoètu 1,8 MHz s výjimkou H12 ji klesá reálná èást
komplexní permeability. Proto bude na kmitoètu 1,8
MHz u T10/H12, H20, H21, H22 skuteèné AL jen 500
a 700 nH/z2. Paradoxnì nejvìtí AL zde bude mít
materiál H12. Pro zjednoduení mùeme u uvedených
ètyø nízkofrekvenèních toroidù T10 s malou chybou
dosazovat do vztahu (11) jednotné AL = 600 nH/z2. Pøi
ètyøech jádrech je to 2400 nH/z2 = 2,4 mH/z2:

Pøi 10 závitech nám vyjde maximální odpor Rz obou
polovin 56 Ω u 4xT10/H6 a 137 Ω u 4xT10/H12, H20,
H21, H22. Také se mùe stát, e máme v uplíku
ikovné bezindukèní rezistory tøeba 33 Ω. Pak mùeme
naopak stanovit nejmení poèty závitù dle vztahu (12).
Vztah opìt platí pro 1,8 MHz a dvacetinásobek Rz.
Vztahem (12), pøípadnì (3) pro zapojení dle obr. 1f)
vdy u SWR metrù zaèínáme návrh minimálního poètu
závitù na toroidu. Pak teprve odhadujeme dle vztahu
(2), zda nám citlivost Pmin pro nae konkrétní hodnoty
souèástek bude vyhovovat. Hodnoty zatìovacích
odpùrkù, mìøícího pøístroje pøípadnì zmìníme, nìkdy
musíme volit i jiný typ feritového materiálu.

Pøi pouití dvou rezistorù Rz/2 33 Ω, tj. Rz = 66 Ω
vyjde pro 4xT10/H6 11 závitù a pro 4xT10/H12 a H22
7 závitù. Sedm závitù pøi Rz = 66 Ω odpovídá pøi
pøístroji 50 µA citlivosti Pmin asi 20 mW. SWR metr si
pak ale sám pro sebe ukousne ji asi 10 % z výkonu.
Podobnì i u nf jader s moným Rz a 137 Ω pøi 10
závitech je otázkou, zda takto pøecitlivìlý SWR metr má
praktický smysl - u jen pro konstrukèní obtíe s mení
kapacitou C2 a pro falenou výchylku poblí rozhlasových vysilaèù. Zamìøíme se proto jen na jedinou
variantu dle obr. 10, kde je základní citlivost Pmin 100
mW a maximální výkon jetì vyjde 100 W. A tak je SWR
metr pouitelný nejen pro QRPP, ale i pro bìné TCVRy
100 W. Aby se zlepila zamìnitelnost vstupu a výstupu,
jsou na oba konce tenkého koaxu pøipojeny pevné
kapacity C1 3,9 pF/500 V. Kapacita C2 má celkovou
hodnotu asi 120 pF. Nejdøíve pøipojíme jen dvì kapacity C2 56 pF a místo dále popsané tlumivky zapojíme
rezistor 15k. Napìtí Uf a Ur mìøíme digitálním multimetrem pøi odpojeném mìøícím pøístroji. Pøi výkonu asi 50
W na 28 MHz pomocí malého kapacitního trimru nastavíme minimální výchylku Ur pøi dobré umìlé zátìi.
Trimr zmìøíme a nahradíme pevnou kapacitou. Zbytek
doladíme pøihýbáním drátku, jak vidíme na obr. 10.
Polohou kapacit C1 a C2 a místem spojení s kostrou
krabièky dostavíme na vech pásmech co nejmení
výchylku odraeného výkonu. Rezistor 15k na místì
obvyklého R2 pak nahradíme tlumivkou na
nízkofrekvenèním toroidu T10/H22, která mívá 15 a 60
závitù. Zmìnou poètu závitù asi po pìti doladíme tlumivku tak, abychom zkompenzovali drobné vady zejména na pásmu 160 m. Odporový dìliè R1/R2 dle obr. 3
je zde nahrazen tlumivkou pro zachování citlivosti.
Z naich toroidù je na tlumivku pouitelný prakticky jen
materiál H20 a H22. Ten zajiuje, e v rámci KV má tlumivka spíe velký reálný odpor ne reaktanci. Rovnì
lze pouít zahranièní a rùzné bazarové co
nejnízkofrekvenènìjí a vìtinou i nejlacinìjí feritové
toroidy - velká cena toroidu je známkou nevhodnosti
materiálu pro tento úèel. Jiné tlumivky nebývají pøíli
úspìné. Tlumivka mívá indukènost od 300 µH do 3
mH. To vak není podstatné. dùleité je doladit tlumivku optimálnì poètem závitù. Na obr. 10 vidíme, e u
proudového trafa T1 4xT10/H6 má tlumivka T10/H22
optimálnì 35 závitù a pøi trafu T1 4xT10/H22 optimálnì 55 závitù. Vhodnost neznámého toroidu prùmìru
kolem 10 mm pro tlumivku posoudíme navinutím 10
závitù a zmìøením indukènosti na nízkofrekvenèním
kmitoètu. Je-li vìtí ne asi 80 mH, co odpovídá AL
800 nH/z2, jádro pravdìpodobnì vyhoví.
Dosaené výsledky jsou v tabulce 1. Vidíme, e prakticky není rozdíl pøi pouití proudového trafa na materiálu H6 a H22.
U naeho QRPP SWR metru 100 mW a 100 W je
velký pomìr výkonù 1:1000. Proto pøi maximálním
výkonu pøekontrolujeme zatíení Rz dle vztahu (7): P =
56*100/ 50*102 = 1,12 W. Nae ètyøi rezistory 56
Ω/0,6 W, výslednì 2,4 W, pøi 100 W vyhovují.
Mìøící pøístroj je logaritmický indikátor z magnetofonu 60 µA/1400 Ω. Základní dílek 100 mW u logaritmického pøístroje mùeme volit výe ne u lineárního,
napø. na 3/4 stupnice. Tím se stane nejmení dílek 10
mW o nìco dùvìryhodnìjím. Stupnice mìøícího
pøístroje a potenciometrù je na obr. 11. Pokud jsme
skuteènì fandové QRPP provozu, pouijeme potenciometr 100k/log. Zbytek stupnice pro vìtí výkony je
pak patøiènì stlaèen. Také se mùeme pokusit o jetì
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z obr. 8. Pøeruené opletení koaxu Aircell 7 nahradíme
pøipájením klícky z esti Cu vodièù d = 1 mm. Koax je
pøipojen na dva konektory PL259 na zadní stìnì kovové
krabièky U-AH302 102x46x86 mm. Na pøední stìnì je
miniaturní pøepínaè, potenciometr a logaritmický mìøící
pøístroj 200 mA/1700 Ω. Abych kvùli malé citlivosti
pøístroje udrel základní citlivost 1 W, volil jsem poèet
závitù 2x11. To je ale pøi dvou slepených toroidech
T16/N1 málo. Zkontrolujeme-li reaktanci na 1,8 MHz
dle vztahu (5) s tím, e AL dvojice T16/N1 je 140 nH/z2,
tj. 0,14 mH/z2, dostaneme X1,8 = 767 Ω. Vydìlíme
zatìovacím odporem Rz = 80 Ω a dostaneme jen 9,6
násobek. To je proti naemu poadavku na dvacetinásobek málo a na pásmu 160 m je to mírnì znát, a to
nejen tím, e nelze pøi maximální citlivosti zcela vynulovat výchylku odraeného výkonu, ale také tím, e na 160
m dostaneme chybu výkonu mení ne o tlouku
ruèièky, ale o tlouky dvì. Jinak øeèeno - místo 100 W
zde odhadneme výkon jen asi 90 a 95 W. Tuto vadu
napravíme pouitím dvou slepených toroidních jader
T16/N3. Pokud dimenzujeme SWR metr skuteènì na
trvalé 2 kW tím, e Rz snííme z 80 Ω na 37,3 Ω,
odstraníme vadu i pøi jádrech 2 x T16/N1, nebo reaktance vinutí bude ji vyhovující - 20,5 násobek Rz
37,3 Ω. Také mùeme u varianty a) s trvalým výkonem
jen 1100 W pro zachování citlivosti 1 W a odstranìní
mírné vady na 160 m pouít mìøící pøístroj 50 mA a
poèet závitù na materiálu 2xT16/N1 zvýit na 2x16, viz
vztah (12). Kvùli skinefektu jsou pouity 3 nezkroucené
vodièe 0,25 mm CuLH. Vineme tedy najednou esti
vodièi.
Zatímco u pøedchozího SWR metru byla hodnota
potenciometru 100k/log velká, zde je hodnota potenciometru 220k/log malá. Pravý doraz odpovídající 2 kW
proto doladíme trimrem mezi koncem potenciometru a
zemí, viz obr. 4. Hodnotu po nastavení 2 kW a celkovém
ocejchování mùeme zmìøit a nahradit pevnými rezistory. Zapojení obvodu potenciometru pro variantu
s trvalým výkonem 2 kW urèíme dle obr. 4 a vztahu (10)
podle citlivosti naeho mìøícího pøístroje. Na obr. 8
jsou souèástky kresleny pod koaxem Aircell 7 ve tvaru
písmene U. Ve skuteènosti jsou umístìny uvnitø písmene U, nebo plechová skøínka U-AH302 má hloubku
jen 86 mm a mezi koaxem a pøedním panelem potøebujeme místo pro potenciometr, pøepínaè a mìøící pøístroj.
U pøedcházejících dvou variant SWR metrù bylo ve
v krabièce z pocínovaného plechu. Skøínka, ve které je
pøepínaè, potenciometr a mìøící pøístroj mohla být proto
plastová.
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15

Technika

Technika

zákazník mohl snadno do pøístroje vlepit svou vlastní
stupnici.
Pøi jemném dostavování vech SWR metrù je dobré
vìnovat péèi i rùzným prodluovacím koaxiálním
kabelùm. Na 28 MHz je ji velký rozdíl v SWR pøi pøipojení plátì kabelu na panelovou zásuvku jen dvìmi
vodièi délky tøeba 3 cm z rozpleteného plátì nebo ètyømi vodièi délky jen 1,5 a 2 cm.

Ocejchování stupnic

Pro ocejchování stupnice SWR je zbyteèné komplikovat
si ivot zhotovením zatìovacích rezistorù rùzných hodnot. Stupnice SWR na obr. 6 a obr. 8 jsem ocejchoval
pøi dopøedném výkonu Pf 10 W, aby byly stupnice pøi
malých výkonech reálnìjí. Pøi výkonu 10 W nastavíme
potenciometrem tentokrát plnou výchylku. Dle vztahu
(9) si spoèítáme, jakému výkonu odpovídají odraené
výkony Pr pro SWR napø. 3, 2 a 1,5:

Obr. 10. SWR metr pro QRPP 100 mW - 100 W

citlivìjí variantu s rozsahem Pmin/Pmax 20 mW a 20
W - staèí pouít 4 jádra T10/H12 a H22, 10 závitù a
zatìovací odpùrky 4 x 120 Ω místo 4 x 56 Ω a také
patøiènì zmenit a doladit C2 a doladit tlumivku.
A moná jetì více poruit pravidlo dvacetinásobku a jít
u C1 a na 2 x 4,7 a 2 x 6,8 pF.
Uvedený SWR metr s pouitím tlumivky místo kompenzace R1/R2 je pouitelný pro dvouruèkové provedení. Do knoflíku na potenciometru je u vech variant
vlepen nastojato kousek drátku obdélníkového prùøezu
z kanceléøské seívaèky - to pro odeèítání výkonu
dostateènì dobøe vyhovuje. Drátek je odjehlen a natøen
stejnou barvou, jako ruèièka mìøícího pøístroje.

SWR metr 3 kW pro PA

Pro koncový stupeò vyhovuje SWR metr se samostatným mìøícím pøístrojem pro dopøedný výkon Pf a
odraený výkon Pr. Rozsah je jen jeden a SWR metr je
bez jakékoliv vnìjí regulace, pøepínání a obsluhy.
Cviènì jsem pouil zapojení dle obr. 1e), které nejlépe
vyhovuje tìm, kteøí posuzují kvalitu SWR metru podle
zamìnitelnosti vstupu a výstupu. Zapojení je na
obr.12. Hodnoty jsem volil pro maximální výkon 3
kW. Pouil jsem levné a celkem elegantní logaritmické
indikátory z Conrad electronic 500 µA/650 Ω,
rozmìru 55x47 mm, na kterých vychází vyhovující
stupnice. Indikátor výstupního výkonu má stupnici do
3 kW, indikátor odraeného výkonu jsem volil 600 W.
Dva malé neoznaèené dílky na zaèátku stupnic platí
u indikátoru 3 kW pro 20 a 10 W, u indikátoru 600 W
pro 5 a 2 W. Dílky respektují skuteènost, tj. nelinearitu diod. U jiných citlivìjích logaritmických indikátorù patøiènì zvìtíme hodnoty trimrù a èást hodnoty
ponecháme pevnou, aby nastavení bylo precizní a
trvalé. Hodnota rezistorù R3 by mìla být opìt víc ne
dvacetinásobkem reaktance kapacity C2 na nejniím
kmitoètu 1,8 MHz. Jednoduchý vztah je:
Dosadíme-li naí celkovou kapacitu C2 asi 460 pF,
dostaneme hodnotu rezistoru R3 3,8 kΩ. Konkrétní
hodnota rezistorù R3 3k9 jetì pøi naich necitlivých
mìøících pøístrojích vyhoví. U meních a ji ne tak
hezkých logaritmických indikátorù 500 µA/1700 Ω
z GM ELECTRONIC rozmìru 40x40 mm musíme vzhle-
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Obr. 11. Stupnice SWR metru pro QRPP

dem k velkému Ri sníit hodnotu R3 z 3k9 na 2k7. Tím
se mùe trochu zhorit pásmo 160 m, ale také se mùe
stát, e hodnota R3 o trochu nií ne dle vztahu (13)
u naí konstrukce naopak zkompenzuje drobné vady a
výsledek mùe být stejný nebo i lepí. Èím volíme
u zapojení dle obr.1e) vìtí citlivost, tím víc klesá
hodnota kapacity C2 a tedy se zvìtuje potøebná hodnota R3. Zapojení tedy není vhodné pro citlivé SWR
metry a vzhledem k dvojité kapacitì C1 ani v pøípadech, kdy ádáme, aby SWR metr co nejménì
naruil impedanci vedení.
Zapojení na obr. 12 má opìt na místì C1 pevné
kapacity 2 x 2,2 pF/500 V a promìnná je èást kapacity
C2. Výhodou je, e pøi nastavování se prakticky kapacitní trimry po pøehození vstupù neovlivòují.
Konstrukce je zcela ve vzduchu, jen mezi dvìma panelovými zásuvkami PL259. Koaxiální kabel je Aircell 7.
Toroid T1 je T16/N1, vinutí 40 závitù 2x0,25 mm CuLH.
Po doladìní trimrù není na kodu nahradit je pevnými
kapacitami a mírnou zmìnou polohy souèástek a místy
uzemnìní doladit minimální výchylky odraeného
výkonu pøi dostateèném výkonu a dobré umìlé zátìi.
Nastavujeme pomocí digitálního multimetru pøi odpojených ruèkových pøístrojích. Také kondenzátory C2
volíme s nízkým teplotním souèinitelem, napø. nae
hmota J, lze pøipustit i U. Na obr. 13 je varianta SWR
metru vytvoøená na konci koaxu Aircell 7, který vede
z výstupu PA do anténního konektoru. Abychom
pøizpùsobili SWR metr pro dvoupøístrojové provedení,
pouijeme tlumivku podobnì jako u výe popsaného
QRPP SWR metru. Tlumivka má 28 závitù na toroidu
T10/H20. Mìøící obvod je témìø stejný a totoné je i
cejchování stupnic.
U vech SWR metrù záleí na smyslu vinutí toroidù.
Tím je urèeno, který výstup je Uf a který Ur. V praxi se
ale do správného smyslu zpravidla netrefíme a tak
u jetì nenastaveného SWR metru najdeme Ur podle
toho, e dává pøi umìlé zátìi mení napìtí ne Uf. Tam
pak pøipojíme ná pøístroj s výkonem 600 W, na Uf
pøístroj s výkonem 3 kW.
Logaritmické indikátory jak z GM elektronic, tak i
z Conrad electronic nemají pøilepené pøední plexi a
rovnì stupnice jde noíkem lehce odloupnout, aby si

Pro SWR 3 je to 2,5 W, pro SWR 2 1,1 W a pro SWR
1,5 0,4 W. Na umìlé zátìi s mìøením výkonu nastavíme plynulou regulací výkonu TCVRu uvedené
výkony a oznaèíme si je na stupnici mìøícího pøístroje
jako pøísluné hodnoty SWR. Podobnì ocejchujeme
stupnici výkonu mìøícího pøístroje pod 1 W pøi nastavení potenciometru do levé krajní polohy. K tomu si
musíme zhotovit buï útlumový èlánek, abychom sníili
minimální výkon TCVRu z obvyklých 2 a 5 W a na
potøebných 100 mW, pøípadnì 10 mW. Zpravidla
mùeme také sniovat výkon TCVRu plynule pomocí
potenciometru a ploché baterie pøivádìním záporného
napìtí do ALC vstupu - viz manuál vaeho zaøízení. Ale
pozor - nìkteré moderní TCVRy se tváøí, e umoòují
plynulou regulaci výkonu potenciometrem, ale mají
výkon digitalizovaný ve stupních, sice drobných, ale
pro nae cejchovací úèely pøece jen natolik hrubých, e
takový TCVR nelze pro cejchování pouít. Podobnì
ocejchujeme stupnici potenciometru. Pokud nemáme
umìlou zátì s mìøením výkonu, mìøíme výkon na
zátìi dobrým a ovìøeným vf voltmetrem.
U SWR metru 2 kW by bylo ideální pouít k cejchování zdroj vf výkonu 2 kW. Ten vak nemusíme mít
a tak jsme zatím cejchovali stupnici do výkonu, který
jsme mìli k dispozici, dejme tomu 100 W. Vyí výkony
ocejchujeme takto: Potenciometr máme nastaven na
dílku 100 W, mìøící pøístroj ukazuje ná oznaèený dílek
1 W. Výkon TCVRu dle stupnice na umìlé zátìi
snííme na 50 W (20 W, 10 W). Na mìøícím pøístroji si
oznaèíme pøísluné výchylky. Pak výkon opìt vrátíme
na 100 W. Potenciometrem SWR metru nastavíme postupnì oznaèené výchylky. Oznaèená výchylka pro 50
W (20 W, 10 W) pak odpovídá 200 W (500 W, 1 kW).
Pøed cejchováním zkontrolujeme vynulování mìøícího
pøístroje. Pak dostavíme ná základní dílek trimrem Rs.
Dále ocejchujeme maximální výkon a pak zbytek stupnice potenciometru. Mìøící pøístroj musí být pøi cejchování v pracovní poloze.
Ani pøi cejchování stupnice SWR metru 3 kW pro PA
asi nebudeme mít k dispozici výkon 3 kW a umìlou
zátì, která po dobu cejchování 3 kW vydrí.
Postupujeme následovnì. Na èisté stupnici logaritmického indikátoru si oznaèíme naí nulu a maximum.
Paralelnì k indikátoru pøipojíme digitální multimetr na
rozsahu 2 V (na rozsahu 200 mV mají nìkteré multimetry ji mení vstupní odpor ne standardních 10 MΩ.
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Pomocí stejnosmìrného zdroje a logaritmického potenciometru 100k, zapojeného jako promìnný rezistor,
nastavíme maximální výchylku. Pøi ní namìøíme napìtí
napøíklad 450 mV. To odpovídá výkonu 3 kW.
Cejchovací èárka 2 kW bude na napìtí (2/3)1/2 x 450 =
367,5 mV, èárka 1 kW na napìtí (1/3)1/2 x 450 = 260
mV, èárka 0,5 kW na napìtí (0,5/3)1/2 x 450 = 184 mV.
Pøi výkonu mením ne 0,5 kW by ji narostla chyba pøi
cejchování vlivem nelinearity diod. Pak zapojíme pøedcejchovaný indikátor k SWR metru a pøísluným trimrem nastavíme pøi výkonu 1 kW nebo aspoò 500 W ná
pøísluný pøedcejchovaný dílek. Výkon samozøejmì
odeèítáme na spolehlivé ocejchované umìlé zátìi,
nikoliv na indikátoru tøeba vypùjèeného PA stupnì
nebo jiném prùchozím wattmetru. Cejchovací èárky pro
výkon mení ne 1 kW, eventuelnì 500 W, následnì
tedy cejchujeme v reálu, to je pøi respektování nelinearity diod. Cejchování jednou nebo dvakrát zopakujeme
a cejchovací èárky dále zpøesòujeme. To znamená, e si
v PC cejchovací èárky posuneme o poznaèený úsek,
stupnici znovu vytiskneme a pøilepíme do mìøícího
pøístroje a znovu zkontrolujeme pøesnost naeho cejchování. Podobnì ocejchujeme i pøistroj odraeného
výkonu 600 W, který si pøipojíme na výstup Uf.
Chyba cejchování závisí nejen na pouitých pøístrojích, ale také na naí peèlivosti a trpìlivosti. Cejchování
podle jiného prùchozího wattmetru nebo mìøidla na
vypùjèeném PA stupni znamená zpravidla znehodnocení naeho výrobku na pouhý indikátor. Rovnì se
nenecháme zlákat ke kreslení stupnic od zeleného
stolu, jak je doporuèováno v nìkterých publikacích,
kde se zapomíná na nelinearitu diod, ani se nesnaíme
kopírovat stupnice levných továrních výrobkù. (Také
nepodlehneme iluzi, e olepením patnì navtreného a
nepeèlivì nastaveného SWR metru elektronikou znamená, e na displeji nebudme èíst víceménì hausnumerické údaje.)
Pokud se rozhodneme pro klasickou konstrukci
s mìøícím pøístrojem se zkøíenými ruèièkami a

Tabulka 1. SWR na umìlé zátìi pøi Uf = 9V u dvoutoroidního SWR metru 200 W a u jednotoroidního QRPP SWR metru 100 W
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Obr. 13. SWR metr 3 kW pro PA, varianta b)

dvacetinásobku jen asi na desetinápøepínáním rozsahù napøíklad
sobek. Samozøejmì pokud volíme
15-150-1500 W pro dopøedný
správný postup a zaèneme vztahem (12)
výkon a 5-50-500 W pro
je jasné, e na dvou toroidech T16/N1
odraený výkon, je potøeba
vyjde v naem pøípadì minimální poèet
nakreslit a ocejchovat na mìøícím
závitù 2x16. My ale pro citlivost Pmin 1
pøístroji celkem est stupnic.
W potøebujeme jít na 2x11 závitù, viz
S velkým zamhouøením oka a
vztah (2). A tak rovnou zvolíme dvì jádra
vìdomím, e pak nedìláme mìøící
T16/N3, H6, H12, pøípadnì H20, H21,
pøístroj, ale pouze indikátor, lze
H22. Od H6 výe staèí ji jen jedno jádro.
pøipustit stupnice 150/1500 W a
Pøi návrhu dvoutoroidních SWR metrù
50/500 W spoleèné.
také nezapomeòte na nepøíjemné konNakreslit a ocejchovat i jen
strukèní omezení volby materiálu, prakètyøi stupnice je práce nepøíjemticky jen na N3, H6 a zcela výjimeènì N1,
ná. To nás mùe svádìt k tomu,
abychom si radìji zakoupili Obr. 14. Stupnice SWR metrù 3 kW pro PA N2, H12.
hotový crossneedlový výrobek.
Závìr
Pak vybíráme takový, který má aspoò pro nejnií
rozsah svou samostatnou stupnici dopøedného a Pokud se budeme pøi návrhu SWR metru pøiblinì dret
odraeného výkonu, kdy je chyba pøi spoleèných stup- uvedených úvah, máme asi 50 % úspìchu v kapse.
nicích ji neúnosná. U výrobkù se spoleènými stup- Zbývajících 50 %, které se zahrnují pod pojem pøísná
nicemi se pøi mìøení výkonu musíme smíøit jen s infor- symetrie, pøipadá na peèlivost a trpìlivost pøi doladìní,
vyhledání optimálních uzemòovacích bodù a umístìní
mativními údaji.
souèástek v prostoru.
Porovnání SWR metrù
Za pøínosné povauji pouití logaritmického potenV tabulce 1 jsou pro porovnání namìøené údaje ciometru se stupnicí ve W, logaritmický mìøící pøístroj,
dvoutoroidního SWR metru a jednotoroidních QRPP kompenzaèní odpùrky u Schottkyho diod a kompenzaci
SWR metrù pomocí mìøení Uf a Ur digitálním multimet- kapacitního dìlièe. Tím omezíme obvyklé vady a
rem. U vech mìøení jsem pouil stejnou umìlou zátì nepøesnosti, které jsou témìø bìné i u drahých výrobkù
50 Ω. Je mìøeno vdy pøi takovém výkonu, aby Uf bylo zvuèných jmen. Také pøi stanovení SWR dle vztahu
9 V. Výsledky jsou tedy porovnatelné a ukazují, e prak- (1b), to je odeèítáním Pf a Pr, se vyhneme projevùm
ticky není kvalitativní rozdíl mezi jednotoroidním a nelinearity diod a dostaneme reálnìjí hodnotu SWR.
dvoutoroidním provedením SWR metru.
Literatura:
V tabulce 2 jsou výsledky mìøení pomocí Uf a Ur digitálním multimetrem ostatních SWR metrù pøi výkonu 200 [1] Josef Dane, ex OK1YG: Amatérská radiotechnika a elektronika,
W na zátìi 50 Ω, tedy pøi rùzných Uf. Výsledky nejsou 3. díl, str. 243-248
proto pøíli srovnatelné a nejvìtí nadhodnocení výsled- [2] Martin Kratoka, OK1RR: Reflektometry, Krátké vlny
[3] Ján Hábovèík, OM3UU: Meranie PSV, R 2/95
kù je u SWR metrù 3 kW. U SWR metru 1 W a 2 kW si [4] G. G. Sokol, UA6CL: SWR-meter. krasnodar.online.ru/hamrapovimnìte demonstraèní ukázky zhorení SWR na 1,8 dio/swr.htm
MHz na 1,06 vlivem ji popisované degradace pravidla
ü

Tabulka 2. SWR na umìlé zátìi pøi P = 200 W SWR metrù 200 W, 2 kW, 3 kW
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Obr. 12. SWR metr 3 kW pro PA, varianta a)
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Magické dvouelementové smìrové antény pro KV - 4
Moxonùv obdélník - Moxon Rentangle

Jan Bocek, OK2BNG, jan.bocek@vitkovice.cz, Jiøí kácha, OK1DMU, skachaj@volny.cz

V èásti 2 tohoto seriálu o anténách byl uveden popis Rec-beamu pro pásmo 7 MHz [20], v závìru pak
bylo pøislíbeno pokraèování popisu pravé Moxonky, pouitelné pro jakékoli KV pásmo. Tato anténa
zaèíná býti velmi populární díky své jednoduchosti i výsledkùm, které pøináí [5,37]. Rùznì tvarovaná
øeení antén (Roman Beamy, Square B., M B., Hex B., X B., Diamond B., Giza B.) bývají výsledkem
velkého konstrukèního úsilí, nìkdy i ve snaze získat anténu kouzelnou [3]. Kouzelné antény ale
neexistují, jsou jen antény dobré a patné. Kouzlo popisované antény je v tom, e má solidní elektrické parametry a je realizovatelná bez velkých poøizovacích nákladù.

vodovzdorná pøeklika, sklotextit, hliník apod. Na
trubku stoáru potøebujeme pro upevnìní pøírubu, kterou najdeme u topenáøù. Podpìrné pruty k pøírubì
pøipevòujeme U-tømeny (napø. z Feromarketu), v nouzí
staèí i vázací drát. Vertikální závìsy musí být izolované,
dobøe poslouí lana z Lanexu Bolatice [19]. Pokud
pouijeme pro materiál podpìr trubky z PVC, musíme
závìsy pouít vdy.

Autor této antény je Les Moxon, G6XN [2] - proto i hodnoty 0,125 λ, podobnì jako u antény HB9CV. Pro
název Moxonùv obdélník; anténa vznikla z tvarovì drátové provedení s vodièem o prùmìru 1,7 mm (Cu
podobného Square Beamu od Freda Catona, VK2ABQ, lanko) a s PVC izolaci o prùmìru 3,3 mm byla namodekterý s panem Moxonem nìkolik let pracoval [38]. lována rozteè E = 0,132 λ. Mezera C je v rozmezí 0,009Moxonùv obdélník se vyznaèuje vìtím ziskem a vìtím 0,010 λ. Pro správnou funkci antény jsou moné tolepomìrem F/B - pøi teoretickém modelování se dosahu- rance tìchto rozmìrù velmi malé. Z uvedeného vyplývá,
je hodnoty a 36 dB, co nedostaneme u ádné jiné e i rozmìry B a D se musí dodret podle pøedpisu (ten
dvojice pùlvlnných dipólù s podobnou rozteèí prvkù. vznikl modelováním). Úprava je moná pouze u rozmìru
G6XN se ve své knize [2], poprvé vydané v roce 1982, A, pokud anténa není v rezonanci uprostøed
obírnìji zabývá otázkou zahnutí koncù dipólu dovnitø poadovaného pásma. Rozmìry pro uvedený typ vodièe
antény. Takové antény se dlouhou dobu øadily jen do jsou zpracovány v tab. 1 a skuteèné geometrické délky Obr. 2. Náèrt mechanického provedení drátové varianty; vyztuení
kategorie antén experimentálních - pro portejblový pro drátové provedení jsou uvedeny v tab. 2. Napájen je závìsem
provoz - u nás bychom mohli rozíøit tuto kategorii o záøiè - uprostøed dipólu - a to symetricky pøes symetrizáDalí moné uspoøádáním pouívá klasického ráhna,
antény pro provoz z chalup a chat. Výsledkem je to, e tor, podobnì jako u vech smìrových antén; symetrizájak je naznaèeno na obr. 3. Mechanické øeení takovéto
kromì zmenení rozmìrù vznikla vzájemným tor byl blíe popsán u antény HB9CV [44].
antény je popsáno u realizace HB9CV [45]. Èásti A
pøiblíením odpovídajících koncù obou dipólù silnìjí
prvkù antény (oznaèení odpovídá obr. 1) jsou tvoøeny
kapacitní vazba, která za jistých fázových podmínek
trubkami (AlMg), záøiè, pøímo napájený koaxiálním
zpùsobuje, e anténa má vlastnosti antény dobré.
kabelem, je dìlený, upevòovací destièka
V tabulkovém pøehledu v prvním dílu seriálu
proto musí být z izolaèního materiálu.
[36] vidíme, e tøi hlavní elektrické parametry Rec
Èásti B a D jsou z drátu. Konce trubek A
Beamu, zisk, pøedozadní pomìr a impedance, jsou
velmi dobré. Ziskem 4,4 dBd se anténa øadí hned na Tab. 1. Základní rozmìry Rectangle beamu v násobcích vlnové délky. Oznaèení odpovídá obr. 1., jsou uzavøeny Ms nebo AlMg vlokami
LZ vyjadøuje celkovou délku záøièe (A+2B), LR obdobnì celkovou délku reflektoru (A+2D).
se závity M5 pro pøipojení drátù
druhé místo za superziskovou HB9CV, která je ale
kabelovými oky. Izolaèní vloka C musí
plnorozmìrová, a s F/B pomìrem teoreticky 36 dB
mít dobré vf isolaèní vlastnosti. Trubky A je úèelje porovnatelná s víceelementovými Yagiho anténané sestavit ze zásuvných dílù (viz tøeba popis
mi. Právì tento parametr výraznì odliuje Rec Beam
HB9CV, díl 3), abychom mohli jejich délku mìnit
od ostatních uvedených antén. Navíc vstupní
a anténu tak doladit do pásma.
impedance odpovídá standardu 50 Ω a umoòuje
pøímé napájení bìným koaxiálním kabelem v uvedené tabulce je mono si vimnout, e
takových antén není zase na výbìr pøíli mnoho. Tab. 2. Rozmìry Rec beamu (drátové provedení) pro KV pásma (v metrech).
Mùeme tvrdit, e právì geometrický tvar antény, Oznaèení obdobné jako v tab. 1.
který umoòuje více prodlouit reflektor a vyvolat
kapacitní vazbu mezi konci obou prvkù, umoní dosáh- Monosti realizace antény
Anténu je mono konstruovat nìkolika zpùsoby. Jedno
nout impedanci 50 Ω bez jalové sloky.
Obr. 3. Polodrátové provedení
øeení je na obr. 2. Prvky antény jsou z drátù a jsou
Geometrické uspoøádání antény
uchyceny na podpìrách, nevodivých prutech nebo
Jiným moným øeením je samonosné provedení
Základní schéma antény a její geometrické uspoøádání je trubkách, uspoøádaných podobnì jako u antén Quad a podle obr. 4. Základ antény s rameny A je podobný jako
na obr. 1. Jedná se o dva dipóly, které jsou blízko sebe. upevnìných na støedovém dráku u stoárové trubky. u provedení podle obr. 3, místo drátových vodièù
Záøiè i reflektor má konce dipólu zahnuty dovnitø antény. Na podpìry je doporuèován drahý laminát; levnìjí pouijeme slabí Al trubky, ohnuté do poadovaného
Rozteè E je dùleitým rozmìrem, ovlivòujícím vzájemné materiál lze obèas získat v armádních výprodejích jako tvaru písmena L. Vloíme izolaèní distanèní vloky C a
fázování pole obou prvkù antény; její velikost je blízko tzv. abí prsty - kostra pro podepøení maskovacích síti. zasunováním do trubek vìtího rozmìru anténu pøesnì
Mùeme také pouít bambusové tyèe doladíme do pásma. Je tøeba zajistit dobré elektrické
nebo PVC trubky. Podpìry delí ne spojení trubek. Anténa je znázornìna na obr. 4, kde jsou
3 m u antén pro nií kmitoèty je souèasnì uvedeny i rozmìry, odpovídající kmitoètu
nutné jetì zavìsit (viz napø. obr. 2). 28,5 MHz. Takto provedená anténa je velmi pevná,
Na obrázku jsou znázornìny i krátké mùeme pouít i trubek o meních prùmìrech. Byla
podpìry do stran obdélníku - celý zkouena i konstrukce kombinující hliníkové trubky o
systém se tak velmi zpevní a navíc prùmìru 8 mm a hliníkové dráty 5 mm. Takové provezískáme monost uchycení koaxiál- dení je dobré i na jednu sezónu. U vìtích prùmìrù
ního kabelu a vf symetrizaèní tlu- trubek, kde je vìtí váha, nebo v oblastech
mivky. Støedový díl vyrobíme s nebezpeèím výskytu námrazy, musíme pouít závìsy
Obr. 1. Rectangle Beam, základní schéma geometrického uspoøádání
z materiálu co dùm dá. Dobrá je podle obr. 2.
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jit pøímo ke svorkám X-X. Taková situace ale nastává
jen pro urèitý úsek kmitoètù uprostøed pásma.
Pro symetrizaci pouijeme nìkterý z druhù symetrizatorù popsaných v pøedchozích dílech seriálu.

A = 3870

B=510
Al D=22

PVC D=16

C=160
D=730

Al D=19

Al deska

Al D=22

Obr. 4. Provedení z kovových trubek; rozmìry odpovídají kmitoètu 28,5 MHz.

Tab. 3. Porovnání nìkterých parametrù u rùzných mechanických provedení antény

Pro hrubou orientaci a výbìr vhodné varianty mùe
pomoci tab. 3. Pøi rozhodování o volbì konstrukce
mùe být dùleitý i èas, po který chceme anténu provozovat. Dále jsou uvedeny podrobnìjí doporuèení ke
kadému z uvedených uspoøádání.

Drátové provedení antény

Potøebujeme minimálnì 4 podpìry z bambusu nebo
laminátu. Pøipevnìní podpìr na pøírubu vìnujeme
dostateènou pozornost, hlavnì v pøesnosti narýsování
potøebných úhlù. Výhodné je vyrobit destièku obdélníkových rozmìrù ve stejném pomìru, jako jsou hlavní
obdélníkové rozmìry antény, a teprve pak tvar upravit
podle obr. 2 na estiúhelník. Délku vodièù pro záøiè i
reflektor musíme odmìøit pøesnì podle tab. 2.
Nemáme-li uvádìný vodiè s PVC izolací, musíme poèítat s tím, e zkracovací èinitel bude jiný a bude nutná
korekce rozmìrù. Otázku výpoètù zkracovacího èinitele
prvkù byla podrobnì rozebrána ve 3. dílu seriálu (RA è.
3/2002, [45]).
Mezera C je vytvoøena izolovanou òùrou, kterou
k vodièùm prvkù uváeme vhodným uzlem - viz 2. díl
seriálu. Vodièe k podpìrám musíme vhodnì fixovat
drátem nebo PVC páskou. Na pøipojovací místo potøebujeme malou izolaèní desku s nìkolika otvory pro
úvazy vodièe a pro pøipojení koaxiálního kabelu. I tlumivku z cca 15 závitù koaxiálního kabelu RG58 musíme
nìjak upevnit; k tomu se dobøe hodí dvì kratí podpìry
smìøující k delím stranám obdélníku. Cívku upevníme
stahovacími pásky.

Kombinované provedení antény trubka - drát

V takovém pøípadì zcela odpadnou problémy s izolovanými podpìrami a se shánìním laminátù nebo bambusù. Na obr. 3 je znázornìno provedení pro duralové
ráhno, mùeme ale pouít i náhradní materiál - bambus,
døevìný hranolek, jasanový prut - rozhoduje jen délka a
pevnost. V tab. 2 jsou uvedeny i rozmìry ráhna: napø.
pro pásmo 20 m je ráhno dlouhé 330 cm, pokud jej
upevníme uprostøed na upevòovací køí, mùe být
dìlené a jeho èásti pak budou dlouhé jen 160 cm. Pøi
takové délce není nutné vertikální vyvazování, znázornìné na obr. 2.

Radioamatér 4/2002

Upevòovací køí i zpùsob upevnìní prvkù byl popsán
v dílu 3, nalezneme jej i v kadém manuálu antény od
solidní firmy i na webovských stránkách nebo na CD
[46]. Z hlediska mechanické pevnosti je vhodné prvky
zetíhlovat, tj. postupnì zmenovat prùmìry.
Podrobnìjí informace jsou uvedeny v [34]. Na èásti
antény B a D pouijeme opìt vodiè o prùmìru 1,7 mm
s izolaci 3,3 mm. Pro rozmìr A musíme znát hodnotu
koeficientu k, abychom snadnìji doladili anténu do
støedu pásma - pøípadné zmìny provádíme shodnì
u obou prvkù.

Trubkové provedení antény

Výhodou je neuvìøitelná tuhost celé soustavy, daná
kompaktnosti vech dílù - viz obr. 4. Záøiè je opìt
dìlený, stejnì jako v pøedchozím pøípadì. Prùmìry
trubek volíme co dílna dala, ale trubky musí jít do
sebe zasunout. Pokud se trubky do sebe zasouvají
tìsnì, musíme pouít mazací tuk proti zadøení, pøi velké
vùli je tøeba pouít vodivé vloky. Slabí trubky ohneme
v potøebných místech do pravého úhlu. Pøíklad na obr.
4 uvádí hodnoty pro pásmo 28 MHz. Ohýbání AlMg
trubek mùe bez zkueností pøináet znaèné problémy.
Dobrým postupem je zahøívání pomocí plynového
hoøáku, pøi vhodném pouití autogenu potíe nevznikají. Mezeru C vymezíme kouskem trubky PVC. Po naladìní zajistíme pevné spojení prvkù v místì rozdílných
prùmìrù; spoj musí být kvalitní i z vf hlediska, tedy spojovací plocha i tlak v místì kontaktu musejí být
dostateèné. Nakonec je tøeba spoj zaizolovat - vhodným
prostøedkem je páska PIB Tape 2501, která odolává jak
vlhkosti, tak i UV záøení (prodává se na pøíklad v GES
Electronic). Pøi pouití jiných prùmìrù a délek trubek je
tøeba zjistit zkracovací èinitel, napø. postupem podle RA
3/2002. Jako nosnou kostru podle obr. 4 lze pouít i
PVC trubky urèené pro instalaèní rozvody vody, po
trubce se pak vede elektrický vodiè. Takové uspoøádání
je vhodné spíe pro pásma 10, 6 nebo 2 m a je popsáno
v [42].

Napájení antény

Nastavování a optimalizace vlastností

Je vhodné znovu zdùraznit, e Rec Beam a jiné antény
se sloitìji geometricky tvarovanými prvky mají zajímavé vlastnosti (rozmìry, hmotnost, vstupní odpor,
zisk a pøedozadní pomìr), jejich elektrické parametry
jsou ale znaènì citlivé na rozmìry prvkù a nìkteré
vzdálenosti i na dalí vlivy (pouité izolátory, zavedení
dalích vf neregularit - kapacity nebo indukènosti
apod.). Nelze poèítat s tím, e nevelká odchylka od optimálních rozmìrù se projeví jen malým zhorením parametrù - jinak øeèeno pojem malý má u tìchto antén
jiná mìøítka. Rozmìrové odchylky, zpùsobené bìným
postupem pøi stavbì (nepøesnosti rozmìrù, jiný prùmìr
vodièù) nebo jiná izolace, jiný zpùsob upevnìní prvkù
apod. se nemusí projevit jen nepostøehnutelným
zhorením vlastností, ale tøeba naprostou nefunkèností.
O tom je moné se pøesvìdèit modelováním, kde je
zøetelné, e i malé zmìny rozmìrù mají podstatný vliv a
nìkdy zpùsobí i naprostou degradaci parametrù, které
by byly v ponìkud jiném uspoøádání dobré. Vyzkouený
popis je proto vhodné co nejpøesnìji respektovat nebo
je tøeba poèítat s tím, e pro dobrou funkci bude anténu
nutné peèlivì nastavit a doladit. Následující øádky proto
nejsou mínìny jen jako bonbónek pro perfekcionisty,
ale pokusem o obecný návod, jak u dané konkrétní konstrukce spolehlivì dosáhnout dobrých vlastností.
Pøi dodrení základních konstrukèních a materiálových doporuèení mùeme pro optimalizaci antény
nastavovat prakticky jen rozmìry prvkù a jejich vzájemné odstupy, zejména v kritických místech u koncù
prvkù; podle obr. 1 se tedy jedná o rozmìry A, B, C, D
a E. Problémem je, e dùsledky zmìn jednotlivých
rozmìrù nejsou nezávislé a nemùeme tedy samostatnì
nastavovat jen jeden rozmìr, pak druhý, tøetí apod.
Kapacitní vazba mezi prvky bude záviset hlavnì na
odstupu C (a na vlastnostech pouitého izolantu, tady
ale nìjaké exotické hmoty asi pouívat nebudeme),
induktivní vazba mezi prvky bude dána hlavnì
rozmìrem E; ten je ale pomìrnì velký, take jeho tolerance nebudou u pøíli podstatné. Posazení antény
na správný kmitoèet pak bude otázkou celkové délky
reflektoru (A+2D) a záøièe (A+2B), pøièem je nutné
pomìrnì pøesnì dodret pomìr tìchto délek cca 1,041,06. Nejlépe definovaná situace bude u provedení
antény z trubek. U provedení trubka-drát je situace
jednoduí v tom, e mezera mezi konci obou prvkù je
vymezena délkou izolaèního lanka, které oba konce
spojuje. Problém mùe ale zase vznikat vnesením
indukènosti uzly, kterými jsou vodièe navázány na izolaèní lanko. Pøi pouití jiného ne doporuèeného vodièe
mùe být i pøi stejné mechanické délce jiná délka elektrická (jiný zkracovací koeficient), pro bìné vodièe
bude tato zmìna ale v rozmezí 1-2 procent a lze ji
vykompenzovat pøi ladìní nastavením délky trubek A
(proto je vhodné trubkové èásti udìlat z tìsnì zásuvných trubek, jejich poloha se po nastavení dobøe zafixuje).
Nejvìtí rozptyl mechanických rozmìrù mùeme
oèekávat u drátového provedení, kde rozmìry budou
záviset na pøesnosti zhotovení nosné kostry a na vlastnostech pouitého vodièe v celé jeho délce. Tam pak

E=140

Pøedpokládá se, e anténa je nastavena tak, e má vstupní impedanci 50 Ω s nízkou slokou reaktance. O tom se
pøesvìdèíme mìøením reaktance Xa anténním analyzátorem, napø. MFJ 259B. Za dobrou se povauje hodnota
Xa mení ne 10 Ω, reálná sloka impedance Ra se má
pohybovat v rozsahu 46 a 56 Ω.
Znovu pøipomeòme pravidlo, e stavu, kdy vstupní
odpor bude okolo 50 Ω a reaktance nulová, dosáhneme tehdy, bude-li délka reflektoru jen o málo vìtí
ne délka direktoru. Pak mùeme koaxiální kabel pøipo-
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musíme pøi nastavování postupovat opatrnì a
s rozmyslem.
Vlastní promìøování zaèneme tím, e pøes mìøící
vedení o délce λ/2 s pomocí transcievru a SWR metru
(nebo anténního analyzátoru) promìøujeme impedanci
v celém rozsahu pásma s pøesahem asi 200 kHz na
kadou stranu. Nejprve zjistíme, na kterém kmitoètu je
SWR minimální - ten je obvykle shodný s rezonanèním
kmitoètem antény. Namìøíme napø. minimální SWR 2,3
na rezonanèním kmitoètu 14 250 kHz. SWR má
pomìrnì vysokou hodnotu, kterou mùeme zlepit
ladìním reflektoru - mírnou úpravou jeho délky musí
SWR klesat. Záøiè pøitom neupravujeme. Kdy takto
dosáhneme dobrého SWR a pomìr délek reflektoru a
záøièe pøitom leí v doporuèovaných mezích, mùeme
oèekávat, e vlastnosti antény nebudou patné. Protoe
rezonanèní kmitoèet antény (kmitoèet, kde je SWR minimální) ale pak nemusí odpovídat naim poadavkùm,
posuneme jej v dalím kroku na správné místo shodnou
zmìnou délky obou prvkù. Je nutno poèítat s tím, e
celá operace je èasovì nároèná a vyaduje urèité
zkuenosti, abychom anténu nepokazili zcela.
Zpìtnou vazbou po ukonèení mìøení je kontrola
mechanické délky prvkù a vech rozmìrù - k ulehèení
této práce je dobré mít na prvcích i ráhnì centimetrové
znaèky pro snazí orientaci. Kontrolujeme pøedevím
rozmìry záøièe a reflektoru a spoèítáme rozdíl jejich
délek. Ten by mìl být 4-6 % (u antény HB9CV byl rozdíl
8-10 %). Nìkdy dojdeme do stavu, kdy se podle
fyzikálních délek z reflektoru stane záøiè a obrácenì.
Jsou i pøípady, kdy zjistíme, e po úpravách jsou oba
prvky stejnì dlouhé. Impedance mùe být pøitom dobrá,
tedy SWR je blízko 1. Takováto anténa stále vyzaøuje,
ale zisk je malý a pomìr F/B zanedbatelný - smìrovou
anténu jsme degradovali na otoèný dipól. V takovém
pøípadì je tøeba zaèít znovu.
Jak ale poznáme, e jinak elektrický dobrá anténa
(která má Ra blízko hodnoty 50 Ω a Xa je malá - nejvýe
±10 Ω, tedy i hodnota SWR je dobrá) patnì vyzaøuje?
To lze zjistit tak, e najdeme nìjaký stabilní vzdálený
signál v pásmu a mìøíme úroveò signálu dopøedu a
dozadu, po natoèení antény o 180° od ma-xima signálu.
Pokud máme k disposici jetì dipól, mùeme provést i
porovnání síly signálu dopøedu. V kadém pøípadì
bychom mìli dosáhnout stavu, kdy pomìr F/B bude
výrazný, i kdy pøesnost údajù obvyklých S-metrù nám
neumoní získat nìjakou spolehlivou kvantitativní hodnotu. Amatérùm vybaveným mìøícím pøijímaèem s pøesným S-metrem a dobrým vf dìlièem není tøeba dávat
návod, jak tuto techniku k uvedenému mìøení vyuít.
Pokud bude vechno dobré a do tohoto stádia,
mùeme znovu pøesnì zmìøit výsledné rozmìry po
vech úpravách, pokusit se zapoèítat i dalí vlivy a ve
zadat do poèítaèe a naí reálnou anténu namodelovat.
Výsledek by nemìl být v podstatném rozporu se závìry,
k ním jsme postupnì dospìli experimentálnì. Zde je
nutné ale upozornit na monost hrubé chyby, která
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Tab. 4. Parametry antény pro pásmo 28 MHz trubkové provedení

vìtinou vzniká zanedbáním vlivu izolace vodièù prvkù
a obvykle se projeví nesmyslnými údaji. Napø. pøi
porovnávání F/B pomìru namìøíme podle S metru
prùmìr okolo 10 dB. Po dosazení rozmìrù do modelu
v poèítaèi nám ale vyjde, e anténa má G = 2dBi a F/B
= 5dB; pøitom signály z nové antény byly výraznì silnìjí ne z dipólu. Po dosazení zkracovacího èinitele
pro izolovaný vodiè o prùmìru 1,7 mm s isolaci o
prùmìru 3,3 mm (0,9657) vyjdou hodnoty tak, jak jsou
uvedeny na obr. 5 a ve astném pøípadì se tøeba i
dozvíme, e nae anténa by mohla mít pøedozadní
pomìr F/B kolem 30 dB. Pak teprve poznáme pravé
uspokojení z vlastního úsilí, které bychom nikdy
nezaili, pokud bychom si anténu koupili hotovou.
Hodnoty z tab. 4 jsou graficky znázornìny v obr. 5.
Zde nalezneme také vysvìtlení, jak je to s tím udávaným
vysokým pomìrem F/B: je vidìt, e to je vlastnì jen
pice maximální hodnoty ve frekvenèní charakteristice. Prùbìh zisku má klesající tendenci smìrem
k vyím kmitoètùm, prùbìh Ra a Xa je vyrovnaný
v celém pásmu, i kdy krajní hodnoty SWR jsou vìtí
ne 1,6. Obvykle pro vyladìný Moxon beam platí, e
tam, kde je na kmitoètové ose minimální SWR, je i
vysoká hodnota F/B. Rozdíl zisku mezi kmitoèty 28 a 29
MHz je asi 1 dB. Je moné nastavit zisk vìtí a o 2 dB,
ne je uvedeno v tab. 4, Ra ale klesne na hodnotu
polovièní, to je cca 25 ohmù, a máme problémy s transformaci, na které nìkdy ztratíme i více, ne ty 2 dB.

Závìr

- Plus 4,4 dBd znamená, e na svorkách pøijímaèe
bude asi 1,7krát vìtí napìtí, ne z dipólu. A pøi vysílání
se 100 W v anténì bude efekt stejný, jako kdybychom
mìli pøi pouití dipólu 300 W.
- Nepotøebujeme anténní tuner.
- Vystaèíme s levným TV rotátorem.
- Drátový systém není pøíli viditelný, je ale zase ménì
fotogenický.
- Drátový systém je velmi odolný proti vìtru.
- Musíme více pøemýlet a projektovat (viz Den poté,
co se rozhodnu mít smìrovou anténu, RA 2/2002).
- Musíme projektovat z toho, co je dostupné v dílnì,
v okolí i v kovorotu.
- Nebude to Tribander, alespoò ne napoprvé.
Amatérsky vyrobené antény funguji dobøe, pokud
porozumíme principu jejich funkce, známe vechny
souvislosti a mùeme anténu promìøit a hlavnì
porovnávat s nìjakou jinou anténou.
Nemáme-li zkueností a anténní analyzér a
nechceme-li do nich investovat, stavíme antény jen
podle mnohokrát ovìøeného návodu, nebo koupíme
komerènì vyrobenou anténu s dobrým manuálem ke
stavbì. Takové antény obvykle funguji dobøe.
Pøi výbìru i komerènì vyrobené antény je rozumné
nebýt prùkopníkem (vyhnout se situaci, kdy ten typ
antény zatím nikdo nemá a nezná jej).
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Celý popis se týká Moxonova beamu urèeného jen pro
jedno pásmo. Popisy multibandových tvarovì øeených
antén sice existují, ale správnì naladit vícepásmovou
anténu patøí k anténáøským záitkùm. V kadém pøípadì
se bude jednat o kompromisy a pøedpokládají se urèité
zkueností a dostupnost mìøící techniky - staèí alespoò
dobrý anténní analyzátor, který umí mìøit jalovou sloku
ü
impedance Xa (pokud mìøí jen hodnotu Z, obtínìji se
experimentuje). S anténou je tøeba si v podstatì vdy
pohrát a zásady a výsledky
R [Ω ]
X [Ω ]
takovýchto hrátek mùeme
20
70
shrnout do nìkolika bodù.
- Pøi odstupu prvkù 0,1250,133 λ lze dosáhnout vstupního odporu 50 Ω s vykomX
R
penzováním jakové sloky Xa
0
50
uprostøed pásma. Pøitom hodnoty na krajích pásma se
povaují za dobré, nepøesáhnou-li hodnotu 20 Ω (SWR je
30
-20
1:1,5).
28,0
28,5
29,0
f [MHz]
- Èím více je anténa tvarovaná,
G
F/B
tím více ovlivòuje izolace a
SWR
[dBd] [dB]
prùmìr vodièe rezonanèní kmi40
1,6
toèet antény i její vstupní
SWR
odpor.
- Prùmìr prvkù a její isolace
4,0 30
1,4
ovlivòuji rezonanèní kmitoèet a
G
proto se musí upravit geometrické rozmìry, ale fázování
1,2
20
musí být zachováno.
F/B
- Je-li Xa velké a kladné, to je
více ne 10 Ω, je anténa dlouhá
3,0 10
1,0
a má indukèní charakter, pøi Xa
28,0
28,5
29,0
f [MHz]
velkém a záporném (víc ne -10
Ω) je anténa krátká a má kapa- Obr. 5. Elektrické parametry antény (konstrukce z trubek podle obr. 4) pro pásmo 28 MHz
v závislosti na kmitoètu
citní charakter.
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Nemusíte se moc smát, název není mínìn zcela doslova a pochopitelnou zvìdavost jsem neukájel
jen pohledem na lákavì vyhlíející bednièky z okna letícího expresu. Monost si se zaøízením
aspoò trochu pohrát ale byla èasovì opravdu velmi omezená a dojmy jsou jen útrkovité. Aby
èlovìk dokázal do obsluhy zaøízení tìchto typù a koncepce dokonale proniknout, projít celý manuál
a jednotlivé funkce odpovìdnì vyzkouet v dlouhodobìjím provozu za rùzných podmínek a situací
a udìlat si na nì seriózní názor, potøebuje mìsíce; z èasového hlediska si proto myslím, e i velmi
kusé a subjektivní informace a dojmy mohou být pro hlubí zájemce uiteèné, i kdy pøi jejich formulaci jsem byl zcela jistì nejvíce ovlivnìn chvatem a vymezeným èasem, po který jsem mìl
zaøízení k dispozici. Vlastnosti jsem v nìkterých parametrech porovnával s IC728 a IC775DSP,
u IC7400 s IC756PRO II.

IC756PROII
CW

DSP filtr 80 Hz v IC775DSP má asi stejnì strmé boky
jako DSP filtr IC756PPROII. Ale poslech na filtr 80 Hz
v IC775DSP je mizerný, zhoruje se èitelnost CW a filtr
je pouitelný jen málokdy. U IC756PROII je pøi filtru 50
Hz telegrafie stále dokonale èitelná, moná i o kousek
více, ne u mého klasického nízkofrekvenèního LC filtru
íøky 65 Hz. Proti pøedcházející IC756PRO má
IC756PROII nastavitelnou strmost bokù køivky mf selektivity: SHARP - strmé boky a SOFT - ménì strmé boky.
Pro dobrý poslech CW se mi jednoznaènì jeví lepí nastavení SOFT.

SSB

Poslech SSB je u IC756PROII témìø dokonalý, bez
zkreslení; ji témìø nelze rozeznat, e se jedná o TCVR
bez filtrù, jen s DSP zpracováním signálu. NR - Noise
Reduktion u IC756PROII je výraznì lepí, ne u draí
IC775DSP, kde zapnutím NR znatelnìji utrpí kvalita
audio signálu. Zapnuti automatického notch filtru se
u IC756PROII na kvalitì audio signálu neprojeví, zatímco u IC775DSP je to za urèitých pøíjmových podmínek
negativnì znát. Kupodivu i u IC756PROII funguje automatický notch filtr tak, e pøi poslechu SSB stanic síly
asi S7 se vygumuje nejen neádoucí záznìj síly
S9+40dB, ale zmizí i ádaný SSB signál. Musí se proto,
stejnì jako u IC775DSP, zapnout ruèní notch filtr, který
pøi silných záznìjích zachová èitelný i slabý SSB signál.
Nastanou-li, jak u IC775DSP, tak u IC756PROII, urèité
pøíjmové podmínky se umem a QRN, automatický
notch filtr si slabích záznìjù buï nevímá, nebo je potlaèí jen málo a máme pocit, jako by Auto notch nefungoval. I kdy nejsem zastánce DSP TCVRù, musím
uznat, e DSP u IC756PROII funguje témìø dokonale.
Rozdíl bych pøirovnal k poslechu dobrých vynilových
LP na kvalitním gramofonu, kde slyíme tøeba i atmosféru v koncertním sále (IC775), co je u CD vìtinou
odpreparováno a tak CD pùsobí sterilním dojmem
(IC756PROII). Podobnì u klasické - plnì a taky draho ofiltrované IC775DSP je audio poslech v HiFi kvalitì.
Hlasy zni tak, je známe z reálu. U IC756PROII rovnì
poznáme stanici podle hlasu i bez volaèky, audio je
naprosto èisté a nezkreslené, ale jednotlivé modulace
jsou si více podobné a nìkteré hlasy se od reálu lií
více. Obvyklá zábava, tedy posuzování mikrofonù a
modulace protistanic na IC756PROII je proto trochu
obtínìjí. Na druhé stranì jakési vìtí zestejnìní
audia na IC756PROII se jistì pozitivnì projeví v SSB
závodech.
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Obsluha

IC775DSP má témìø na ve svùj vlastní knoflíèek nebo
tlaèítko. Domníval jsem se tedy, e obsluha vyhoví i
blbcùm. Nakonec mi trvalo pùl roku, ne jsem si na
IC775DSP zvykl, a to jetì po jistých úpravách. I kdy
jsem odpùrce toho, aby kdejaké tlaèítko mìlo nìkolik
funkcí a TCVR mìl nìjaké ílené a pro mì nepochopitelné ovládaní pøes menu, musím konstatovat, e
jsem vìtinu funkcí u IC756PROII pochopil a zvládl
témìø ihned. Proti IC775DSP s klasickými filtry je
u IC756PROII jednoduché a na displeji výbornì
zobrazené pøepínání jedním tlaèítkem tøi uivatelem
pøednastavených filtrù, a to jak íøkou pásma,
Sharp/Soft boky, tak posazením vùèi nosné (pomoci
TWIN PBT), a to pro kadý mód zvlá. IC775DSP svým
klasickým provedením TWIN PBT vyaduje pøi zmìnì
módu nebo jiné kombinaci filtrù zpravidla sáhnout na
potenciometry TWIN PBT. Jednodue øeèeno - rychlá
obsluha a optimální nastavitelnost filtru je
u IC756PROII proti IC775DSP skuteènì fantastická.
(Aby se neurazila IC728, musím ji aspoò pochválit za
to, e ve vfo A mùe být CW a ve vfo B SSB. To
u IC775DSP ani IC756PROII nejde a musíme to øeit
jinak.)

Spotøeba

U IC775DSP mì trápila spotøeba pøi pøíjmu, která je
podle manuálu 140-150 VA. Zmìøil jsem proto pøi pøíjmu spotøebu uvedených TCVRù. U IC728 a IC756PROII
je spotøeba vèetnì externího klasického zdroje 13,8 V
s vlastni spotøebou naprázdno 15 W. IC775DSP má
vlastní vestavìný spínaný zdroj. IC728 - 33 W,
IC775DSP - 60 W, IC756PROII - 80 W. Potìitelné
u IC775DSP je, e neere tolik, kolik by se zdálo
z manuálu, u IC756PROII se musíme smíøit s tím, e
dobré DSP si vyádá nìjaký ten watt navíc.
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byl pøíleitostí porovnat poslech v extrémních podmínkách. OK1FPS 599+60dB, OK1DAM 599+70dB. Jel
jsem s IC756PROII s íøkou pásma 1 kHz/SOFT v kategorii QRP 4 W. Jak IC756PROII, tak IC775DSP má
výkon nastavitelný od 1,5 W (neviml jsem si, co je
napsáno v manuálu). Nemohl jsem pøepínat jednotlivé
TCVRy a tak následující hodnocení mùe být trochu
subjektivní:
IC728 - telegrafní signály +60 a +70 dB zvládá bez
problémù, ádné dýchání AVC jako u TCVRu jen s jedním hlavním filtrem v signálové cestì, tøeba TS140,
TS570, FT840, Alinco DX77, IC706, IC725 apod. Více
parazitních pøíjmù a neèistot od OK1FPS a OK1DAM,
ale jetì v únosné míøe. I s jednim filtrem 250 Hz není

problém dostateènì se pøiblíit k místním párám a
pøeèíst slabé stanice. 98 % závodu je bez filtru jen se
staenou íøkou pásma pomoci PBT na 1 kHz/20 dB.
IC756PROII - telegrafní signály +60 a +70 dB zvládá
bez problémù, ádné dýchání AVC u extrémnì silných
stanic OK1FPS a OK1DAM. 98 % závodu s íøkou
pásma 1 kHz/SOFT a výjimeènì zapnut filtr 150
Hz/SOFT. Pøi velkém pøiblíení k místním párám, kdy
stanice jetì není slyet, zaèíná tcvr dýchat a je znát, e
témìø dokonalé DSP pøece jen zaèíná mít starosti, objevuji se mírné neèistoty a klapáni v poslechu. Pøepnutím
na strmé boky SHARP se poslech jetì trochu zhorí.
Ale i tak je pøibliitelnost k extrémnì tlustým stanicím
lepí, ne u klasické a dnes témìø historické IC728
s jedním filtrem 250 Hz. Rovnì parazitních pøíjmù a
neèistot od OK1DAM a OK1FPS je mnohem ménì, ne
u IC728.
IC775DSP - telegrafní signály +60 a +70dB zvládá
bez problémù, ádné dýchání AVC u extrémnì silných
stanic OK1FPS a OK1DAM. 98 % závodu s íøkou
pásma 1 kHz/6 dB nastavenou TWIN PBT. Ovem za
skøípìní zubù, e na CW nelze zapnout SSB filtry
1,9/1,9 kHz, ale jen filtry 2,4/2,8 kHz. Ale pøi pouití
CW/R a poloze spodního knoflíku PBT 7 hodin a poloze
vrchního knoflíku PBT 12 hodin to i tak ve vnitrostátních závodech zcela vyhovuje a filtr 500 Hz/455 kHz
zapnu tak jednou za závod. Velmi èistý poslech, témìø
bez parazitních pøíjmù a neèistot od OK1FPS a
OK1DAM. Pøi zapnuti obou krystalových filtrù 250 Hz
nejlepí pøibliitelnost k místním párám a nejvìtí ance
na pøeètení slabých signálù.

Jak vám hraje COUNTRY RADIO 1062 kHz?

Mám to tìstí, e asi 5 km ode mne je na Baních
Country Radio 1062 kHz a øeka Vltava, která je mezi
námi, jetì signál mohutnì posiluje. Na zátìi 50 ohmù
dává Country 1 V, to je 20 mW. Jenome vstupní
impedance TCVRu pøi pøíjmu 50 ohmù je jen zboné
pøání výrobcù a tak na anténì TCVRu jsou asi 2 a 3 V.
A tak mnohé TCVRy hrají u mne asi od 10 MHz do 30
MHz Country Radio v síle S9+30 dB. Zkuební anténa
byla jednodrátovì napájená Windomka 42,5 m, naladìná L èlánkem na 3,75 MHz. Aby v mém QTH nehrálo
Country Radio po celých KV, musí byt u:
IC706 - vypnutý pøedzesilovaè, zapnutý útlum 20 dB
IC718 - vypnutý pøedzesilovaè, zapnutý útlum 20 dB
IC728 - i pøi zapnutém pøedzesilovaèi a vypnutém útlumu 20 dB je ve v poøádku
IC775 - vypnutý pøedzesilovaè, zapnutý útlum 18 dB
(pøi zapnutém ATU je ve v poøádku i pøi zapnutí pøedzesilovaèù a vypnuti ATT)
IC775DSP - nepomùe ani vypnutý pøedzesilovaè, ani
útlum 18 dB (pøi zapnutém ATU je ve v poøádku i pøi zapnutí pøedzesilovaèù a vypnuti ATT)
IC756PROII - poslech je naprosto èistý i pøi vypnutí
útlumu a zapnuti obou pøedzesilovaèù, a to i pøi
vypnutém ATU.
I kdy nerad, musím pøiznat, e IC756PROII s keramickými filtry 15 kHz na 64 MHz a 455 kHz a získáváním vekeré selektivity a v 32bitovém DSP procesoru na 36 kHz je svými poslechovými vlastnostmi
pøekvapivì dobrý a pohodlností, srozumitelností a
pohotovostí obsluhy snad tím nejlepím, co lze dnes
koupit. Za 24 hodin, co jsem mìl IC756PROII zapùjèenou, se skuteènì podrobnìjí posouzení udìlat nedá.
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Obr. 1. Jedno z moných nastavení CW filtrù

IC7400

Mùj první dojem z IC7400 byl negativnì ovlivnìn
poslechem na IC756PRO II. Domníval jsem se, e
32bitové DSP na 36 kHz bude stejnì dobré, jako
u IC756PRO II, ale patrnì tomu tak není. Oèekával jsem
tedy podobný pøínos zakulacení a mení strmosti DSP
filtru SOFT jako u 756PRO II. Ale u IC7400 není celkem
ádný rozdíl mezi ostrou charakteristikou SHARP se strmými boky a naprosto plochou horní èásti køivky propustnosti a jemnìjí SOFT s ménì strmými boky a
nepatrným zakulacením horní èásti køivky. Mùj první
dojem byl, jako bych poslouchal na mizerné poèítaèové
bedýnky s dírou mezi 600 a 900 Hz, kde obvykle
posloucháme telegrafní signály. Kdy jsem se podíval
na køivky propustnosti mf DSP filtru pøi íøkách pásma
150, 500 a 1,2 kHz, co je podle mì asi optimální pøednastavení CW filtru, samozøejmì ádná díra se nekonala. Jde tedy o mùj zvyk poslouchat na klasické,
zpravidla více zakulacené CW filtry. Druhy den jsem si
ji zvykl a neexistující díru na charakteristice jsem
pøestal vnímat. Horní èást charakteristiky mf DSP filtru
v poloze SHARP je natolik plochá a rovná, a èlovìka
zamrazí. Pro informaci si ale pøipomeòme, e optimální
nf charakteristika pro pøenos øeèi z hluèného prostøedí
se uvádí s poklesem 6 dB/oktávu od 800 Hz níe a od
800 Hz asi do 3,5 kHz se vzestupem 3 dB/oktávu.
Ideálnì plochá horní èásti køivky propustnosti pro SSB,
AM, FM tedy vùbec nemusí být ideální. Samozøejmì to
platí nejen pro IC7400, ale i pro vechny ostatní
TCVRy. Laborace na toto téma mùeme zkouet
v externí nf èásti. Nastavitelnost íøky pásma je pro CW,
SSB, DIGI, RTTY od 50 Hz do 3,6 kHz, pro AM 6 kHz,
FM 15 kHz. Jak v poloze SHARP, tak SOFT a íøkách
pásma pod 500 Hz je na hranì niího boku vìtí
zkreslení CW signálu - nebo dejme tomu CW zni
nezvykle; pokud jsme ale naladìni doprostøed filtru,
CW zní pøirozenì. I kdy rozdíl strmostí bokù køivek
propustnosti jak SOFT, tak SHARP není témìø slyet ani
vidìt, poloha SHARP na CW znatelnì více zdùrazòuje
QRN, ale je zajímavé, e klapání blízkých CW stanic je
jak u SHARP, tak SOFT témìø stejné. SSB signály jsou
slyet bez zkreslení a vìrnì. Digitální zvuk na SSB
nevnímám, ovem na CW je pro mì, jako zarytého
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zastánce klasických TCVRù, digitální zvuk na bocích
køivek propustnosti nepøíjemný. Pokud ale naladíme
CW signál doprostøed filtru, je poslech dobrý a
pøirozený, jako u klasických TCVRù. Ovem kvalita
poslechu s 32bitovým DSP u IC7400 dle mého názoru
trochu pokulhává za témìø pøirozeným poslechem té
s 32bitovým DSP IC756PRO II. Jako DSP laik si to
vysvìtluji tak, e u podstatnì levnìjí IC7400 musel
výrobce nìco umìle zhorit, aby IC7400 nebyla zase a
tak dobrá v porovnání s draí IC756PRO II.
Dalí den nalézám funkci imitující posouvání dvou filtrù pomoci TWIN PBT, podobnì jako u klasických
TCVRù. Pokud nastavíme základní íøku pásma asi dvojnásobnou a pak ji stáhneme TWIN PBT na polovinu,
CW filtry krásnì zakulatíme a hlavnì zmírníme pøíli
velkou strmost bokù. Ve samozøejmì v poloze SOFT.
Na obrázku 1 jsem zachytil nastavení CW filtrù, které
lahodí mému uchu. CW signály jsou bìhem ladìní stále
èisté, ádné klapání na bocích, prostì pohádková
telegrafie. Samozøejmì s nastavením a posazením CW
filtrù vùèi nosné je si tøeba jetì dále pohrát.
U IC756PRO II je sice poloha SOFT proti IC7400 témìø
dokonalá, ovem taková fantastická a v provozu nutná
monost sníení strmosti bokù, kterou má IC7400,
u IC756PRO II prostì není (nebo jsem si jí neviml).
Suma sumárum pøíli strmé boky a plochá horní èást
køivky a - nedej Boe - jetì mírné prosedlání, by tøeba
jen 2 dB, je pro CW katastrofou. Natìstí se ádná
katastrofa u IC7400 nekoná. A mùj negativní defenzivní
postoj vùèi IC7400 je rázem pryè. CW filtry lze nastavit
tak, e poslech je zrovna tak krásný, jako u velmi
dobrých analogových klasických TCVRù, a co víc,
IC7400 je tím pádem pièkou v naich vnitrostátních
závodech KVPA, TA, OKOMCW, OMAC, Holický pohár,
Plzeòský pohár, VRK apod. Sebelepí klasický TCVR
zpravidla není mono nastavit na potøebnou základní
íøi pásma asi 1 kHz, pøi které odjedeme 90 % závodu.
Obvyklý filtr 500 Hz u analogových TCVRù je pro
vìtinu èasu naeho závodu pøíli úzký, ale v urèitých
podmínkách naopak iroký a potøebujeme zapnout 250
Hz. I filtry plnì osazená IC775DSP je monostmi volby
mf íøek pásma pro CW jen slabým odvarem toho, co
umoòuje IC7400.
Na obrázku 2 jsou nastavení SSB filtrù, která se mi
zdají nejlepí. Ale i tady platí, e optimální nastavení,

které uchu nejlépe lahodí veèer, je ráno zcela patné.
Konkrétnì veèer optimální S -100 se ráno zmìní na S
+50. Diskutabilní asi bude nastavení SSB filtru SOFT,
kdy se mi zdá modulace pøirozenìjí, nebo SHARP, kdy
je modulace výraznìjí a èitelnìjí. Neumím øíci, zda je
to zpùsobeno zakulacenou nebo plochou horní èástí
køivky propustnosti, èi jiným digitálním zpracováním
signálu. Prostì a jednodue 3 libovolnì nastavitelné
CW filtry, u kterých lze sníit nesmyslnì velkou strmost
bokù, 3 libovolnì nastavitelné SSB filtry, kde si naopak
mùeme navolit velmi strmé boky SHARP, 6 kHz pro
AM, 15 kHz pro FM a operativní zapnutí potøebného filtru je vlastnost, kterou nám neposkytne ádný analogový TCVR, by sebedraí. Abych nebyl alován firmou
ICOM, pøipomínám, e na obrázcích jsou mf íøky
pásma vidìny z umu na sluchátkovém výstupu IC7400
pøes nf zvukovou kartu. Tedy zubatost køivek si musíme
odmyslet, ani boky se ve skuteènosti neroziøují ji asi
pro potlaèení 40 dB. Snad jsou ale lepí mizerné
obrázky, ne ádné.

Noise Reduktion

Funkce NR zapnutá pøi SSB se kvalitativnì blíí
IC756PRO II a kazí modulaci jen mírnì. Nejhorí NR je
na nejdraí IC775DSP. Ovem kdy mì Pavel OK1FPS
sdìlil, e NR na mé IC775DSP je jetì horí ne na
IC746, natval jsem se a po ètyøech mìsících jsem zjistil, e jsem mìl v menu NR patnì nastavené. A tak
úèinek NR u IC775DSP není o moc horí ne u IC7400
a IC756PROII. Jen ta zhorená modulace! U CW jak
u IC7400, IC756PROII, tak IC775DSP není pøínos NR
pøíli výrazný. Mírné sníení umu a QRN je do jisté
míry degradováno trochu hori èitelností CW znaèek.
Vyuití NR záleí na pøíjmových podmínkách. Na druhé
stranì NR potlaèí klapání a kliksy od blízkých stanic.
Podobnì pokud si u SSB zvykneme na ne zcela vìrnou
modulaci pøi zapnutém NR, mùe být delí poslech
s potlaèeným umem a QRN ménì únavný. Témìø
neèitelný SSB signál na úrovni umu se zapnutím NR
zpravidla stane èitelným. Ale i tady záleí na podmínkách pøíjmu.

Ovladatelnost

Ménì knoflíkù a tlaèítek znamená více funkcí na jeden
ovládací prvek. Proti IC756PRO II, kde jsem byl
obsluhou naden a zvládl ji za pùl dne, jsem u IC7400
po dvou dnech jetì zmatený a bloudím mezi tlaèítky a
nápisy na displeji. Pøíkladem je tlaèítko TS, kde je nejen
pøepínání kroku ladìní 1 Hz/10 Hz/více, ale i ono více
nastavitelné na 0,1-1-5-9-10-12,5-20-25 kHz. Kdy a
jak dlouho pøidret tlaèítko TS je pro mì matoucí.
Pokud chci rychle pøepnout krok ladìní, zpravidla spadnu do nastaveni 0,1 a 25 kHz. Obvyklým opakovaným
ertíkem u nových ICOMù je tlaèítko CLEAR pro
vynulování obsahu RITu, které musíme podret asi 1
sekundu, aby se RIT vynuloval. Jenome sekunda je
dlouhá doba a tak je rychlejí zatoèit zpìt knoflíkem
RITu. Ponìkud neoperativní je i pøepínání pøedzesilovaèù 1 a 2 a atenuátoru jedním tlaèítkem P.AMP/ATT,
kdy pro zapnuti ATT musíme tlaèítko podret asi sekundu. Trochu neastný je i malý knoflíèek CW PITCH,
který patrnì nikde na displeji neukazuje, jaké je jeho
nastavení. A tak posazením mf filtru pomoci TWIN PBT
mùeme dojit k falenému nastaveni telegrafie, kdy
nejsme QZF - mùeme tedy omylem poslouchat tøeba
o 100 Hz jinde, ne vysíláme. Prostì s TWIN PBT a CW
PITCH je nutné si trochu pohrát a to mùe zaèínajícím
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Notch filtry

Klasický ruèní notch filtr na mf
455 kHz u IC775DSP ladí èistì,
co je ale jen zdánlivá pøednost. U IC7400 nebo
IC756PROII pøi otáèení
knoflíku NOTCH slyíme sice
digitální umy, ty nás ale
výbornì navedou na neádoucí
záznìj. Jak je obvyklé i
u IC756PRO a PRO II, automatický notch filtr funguje, jako
by byl a za AGC, extrémnì
Obr. 2. Jedno z moných nastavení SSB filtrù
silné záznìje se sice vyklíèují,
ale vygumuje se nebo silnì potlaèí i ádaný SSB signál. byl krok, kterým si moc nepomùeme. Ovsem výmìna
Ruèní notch filtr je jako by pøed AGC, vyklíèujeme sice IC725, IC735, IC706, IC718 za IC7400 je velký inojen jeden záznìj, ale dokonale, bez gumování ádaného vaèní skok.
SSB signálu. V manuálu je k tomu poznámka, kterou
Audio
jsem neprozkoumal a nijak neovìøil. Je tedy moné, e
IC7400 bude mít proti IC756PRO II kolem notch filtru Kvalita audia z interního reproduktoru je pro mì nezajínìjaké nové vlastnosti. V kadém pøípadì musím mavá, nebo k TCVRùm vdy pouívám externí nf díl.
v IC7400 pochválit rychlou funkci automatického notch Vìtina amatérù ale asi na interní reproduktor
filtru pøi vyklíèování CW signálu - funguje bez obvyklého poslouchá. Mìl jsem monost poslechu na repráèkybuení zaèátkù znaèek, známého u laciných TCVRù, ale i køapláèky u IC706, IC718, IC728, IC756PROII a
u drahé IC775DSP s pøedpotopním DSP filtrem na 10,5 IC775DSP; ovem jedinì u IC7400 je poslech audia na
interní reprokuktorek témìø HiFi. To oceníme zejména
kHz.
pøi posuzování modulace protistanice.
Spotøeba
Odolnost
Pøi souèasné obvyklé sazbì 3,46 Kè/kWh je zajímavá i
spotøeba. Proud pøi pøíjmu je 2,2 A, zatímco u klasické Bohuel jsem nemìl monost s IC7400 odjet nìjaký
IC746 byl 1,8 A. Zvýení není tedy dramatické. Jene závod osazený místními stanicemi S9+50 a 70 dB. 22.
nìjakou spotøebu má i zdroj. S mým externím klasic- 4. 2002 ráno jsem poslouchal SSB signál Zbyòka
kým zdrojem je spotøeba pøi pøíjmu 48 W. Spotøeba OK1AZZ na 3,7 MHz pøi síle 59+70 dB. S IC775DSP lze
vèetnì zdroje pøi výkonu 100 W na umìlé zátìi: 1,8 pracovat pøi této síle ji asi 6 kHz od kmitoètu, u IC7400
MHz - 430 W, 7 MHz - 420 W, 28 MHz - 470 W. asi 8 kHz. To vùbec není patné. Rovnì pøi signálu
Spotøebu mùete porovnat s jinými TCVRy v recenzi PSK31 sily S9+60 dB je pøi CW filtru 300/600 Hz ve
IC756PRO II (viz výe).
vzdálenosti 1 kHz naprosto èistý pøíjem - viz obr. 1.
Z toho plyne, e stopband mf DSP filtru je rozhodnì vìtí
Odolnost proti blízkému Country Radiu
ne 120 dB. Podle toho ale vùbec nelze usuzovat, jak se
1062 kHz
bude chovat IC7400 v nìjakém velkém svìtovém závodì
Pokud není zapnutý atenuátor a ATU, hraje Country s mnostvím silných stanic v rámci filtrù 20 kHz na mf 69
Radio asi od 10 MHz do 30 MHz silou S4. Pøi zapnutí MHz a 455 kHz. Selektivita se pøece jen získává o jedno
ATU je ve v poøádku. Blií podmínky a porovnání smìování pozdìji, ne u analogových TCVRù. Na druhé
s jinými TCVRy viz výe v recenzi IC756PRO II.
stranì druhý a tøetí smìovaè je odolný a dvojitì
vyváený a vhodnou volbou úrovní signálu se tento
Výstupní výkon
hypotetický konstrukèní nedostatek nemusí projevit.
je skuteènì od 1,8 do 28 MHz rovných 100 W a pøi pøe- Rovnì vùbec nelze odhadnout, jak v extrémních závodchodu z pásma na pásmo se nemìní. IC7400 se tedy ních podmínkách zvládne DSP na 36 kHz ílené mnoství
výbornì hodí ke kontrole SWR/PWR metrù, zda na signálù v rámci íøky pásma pøedcházejících filtrù 20
vech pásmech ukazují stejný výkon. Vyími pásmy 50 kHz. Je nutno poèkat, a noví majitelé IC7400 odjedou
a 144 MHz jsem se nezabýval.
CQWW Contest a podají nìjaké reference. Na laboratorní
mìøení nevìøím. Bohuel jsem ji nestaèil na IC7400
Výhoda IC7400 proti klasické IC746
udìlat nìjaké QSO, ani se podívat na CW znaèky.
Výhodu vidím v pøednastavení 3 filtrù pro CW a 3 filtrù Doufám, e znaèky budou podobné, jako u pøedcházející
pro SSB, a to nejen íøkou pásma, zaoblením a strmostí klasické IC746, které jsou vùèi blízkým stanicím proti
bokù, ale i posazením vùèi nosné dle naeho vkusu a jiným TCVRùm velmi milosrdné a neobtìují klapáním.
pøání a hlavnì jejich operativním pøepínáním jedním Rovnì jsem nemohl projít celý manuál, posoudit a
tlaèítkem. To jsou monosti, na které nemáme anci ani odzkouet nekoneèné mnoství rùzných funkcí. Dostat
u filtry plnì osazené pøedcházející IC746. Na druhé IC7400 do ruky je otázka pùl roku, nikoliv dvou dnù, po
stranì nahrazovat tak vybavenou IC746 za IC7400 by které jsem ji mìl k dispozici. Pøedcházející øádky proto
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berte s velkou rezervou. IC7400 si za dva dny
vùbec neodvauji nìjak hodnotit. Mohu si ale stát
za tím, e nastavitelnost CW a SSB filtrù je fantastická.
IC756PROII a IC7400 jsou rovnì ideálními
TCVRy pro pøíznivce DIGI provozù.
Recenze byly pøevzaty z www.hcsradio.cz a
redakcí spolu s autorem upraveny pro potøeby
èasopisu. Tyto i jiné TRXy Icom lze zakoupit
u firmy HCS komunikaèní systémy s.r.o., tel.
0777 144300.

ü

Nìco o telegrafii
pokraèování ze strany 9

Telegrafní znaèky se mezi radioamatéry
nepouívají jen ke komunikaci v éteru.
Nìkteré radioamatéry, tak jako v jiných
sportech, ene touha pøekonat jiné
v rychlosti a pøesnosti pøijmu a vysílání
telegrafních znaèek. U nás se tento sport
jmenuje prostì Telegrafie (TLG), mezinárodnì má zkratku HST (High Speed
Telegraphy). Jedná se o sálový sport, kde
soutìící pøijímají jednominutové texty
sloené z pìtimístných skupin písmen, èíslic
a smíeného textu. Dalí disciplínou je
vysílání telegrafních znaèek po dobu jedné
minuty - jsou to opìt písmena, èíslice a
smíený text z písmen, èíslic a interpunkèních znamének. Tøetí disciplínou je
poèítaèem simulovaný provoz na radioamatérských pásmech. HST probíhá od
úrovnì místních závodù a po mistrovství
svìta, poøádané kadé dva roky mezinárodní
radioamatérskou federací IARU a její pracovní skupinou, ve které mají nai radioamatéøi své zastoupení.
Nai závodníci zatím získali nìkolik
støíbrných medailí a nae drustvo se
umísuje na 6. a 7. místì mezi zhruba 15 18 zúèastnìnými zemìmi z celého svìta. Pro
ilustraci: pièkoví závodníci na vrcholných
závodech dosahují v pøijmu za minutu
rychlosti a 350 znakù písmen nebo a 500
znakù èíslic. Jedná se o prùmìrné znaky,
protoe jak známo, nìkteré znaky morseovy
abecedy mají jen jeden prvek, napø. E nebo
T, nìkteré prvky 4, jako J. Proto pro tento
úèel jsou znaky pøepoèítány na znaky
prùmìrné. Pøi vysílání tito závodníci dosahují rychlosti u písmen 290 prùm. zn., tj. asi
240 zn. skuteèných, u èíslic pak 430 prùm.
zn., tj. 250 zn. skuteèných. Zkuste si to jen
napsat rukou nebo na psacím stroji. Budete
pøekvapeni.

Technika

amatérùm dìlat potíe. Ostatní
ovládání je ovem obtíné asi
jen pro mì. Obyèejné malé
dítì zvyklé na soudobé digitální pøístroje jej zvládne jistì bez
problémù.

Klubové
Technika
zprávy

ü
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Anténní pøizpùsobovací èleny a jejich úèinnost
Petr Obermajer, OK2FEI, ok2fei@volny.cz

Transmatch - never ending story nazval jeden ze svých pøíspìvkù v Radiournálu Pavel Horòák,
OM3MY. Následující pøíspìvek je tedy jedním z mnoha, které na toto téma byly a jetì budou napsány. Èlánek pojednává pøevánì o problematice úèinnosti jednoduchých anténních pøizpùsobovacích èlenù.

1. Úvod

Napájení nìkterých antén pøi vícepásmovém provozu
vyaduje pouití anténních pøizpùsobovacích èlenù
(ATU), pøedstavujících dùleitou souèást pøenosové
cesty vysílaè - anténa. Navzdory rozsáhlé komercionalizaci výroby radioamatérských zaøízení dává øada radioamatérù pøednost vlastní výrobì ATU vèetnì jejich
technického návrhu. Základní èást ATU tvoøí jeden nebo
dva vázané rezonanèní obvody, jejich úkolem je optimálnì výkonovì pøizpùsobit napájeè antény k výstupu
vysílaèe a dále zajistit úèinný pøenos výkonu z vysílaèe
do napájecího vedení antény v pøedem stanoveném
kmitoètovém rozmezí a tvaru pøenosové charakteristiky.
Problém pøenosu výkonu z napájecího vedení do vlastní antény vak anténní tuner neøeí. Pøíklad pouití
anténního èlenu ukazuje obr. 1.

Obr. 1: Vazba vysílaèe TRX se symetrickou anténou napájenou
dvojvodièovým vedením (ebøíèkem) a urèenou pro vícepásmový
provoz. Pouíváme-li dolnopropustný filtr, zaøazujeme jej mezi
mìøiè PSV a ATU

Uiteènou zátìí vysílaèe TRX zpravidla rozumíme
vlastní anténu vèetnì jejího napájecího vedení.
Impedance uiteèné zátìe je Zv, namìøená na vstupních svorkách napájeèe a vyjádøená buï prvky sériového nebo paralelního náhradního obvodu
Zvs = Rvs ± jXvs
nebo
Zvp = Rvp ¦¦ ± jXvp.
Zátì vysílaèe TRX tvoøí kaskádní spojení ATU napájeè - anténa. Ladicími prvky ATU nastavíme podmínky tzv. optimálního výkonového pøizpùsobení zátìe
ke zdroji signálu (tzv. conjugate matching). Pøi
vyladìní ATU na PSV = 1 bude zdroj signálu (vysílaè)
dodávat maximální výkon do své zátìe, tj. do vstupu
transformaèního èlenu. Nastavení ATU na PSV = 1 vak
nic nevypovídá o tom, jak úèinnì je výkon vysílaèe pøenesen do uiteèné zátìe, tj. do vstupu napájecího
vedení. Pokud není pro ATU vybrán vhodný typ
transformaèního obvodu, pøípadnì pokud je
transformaèní obvod patnì navren, mùe být
výkon ztracený v ATU znaèný, i kdy namìøíme
PSV = 1. Nadmìrné ztráty se projeví oteplením
vinutí cívek anténního èlenu.

2. Typy pøizpùsobovacích obvodù

V radioamatérské praxi doznaly nejvìtího rozíøení
jednoduché pøizpùsobovací èlánky typu L, π a T a to i
v pøípadì jejich pouití se symetrizaèním transformátorem nebo pøímo v symetrické podobì pro napájení
symetrických antén. Tyto èlánky se staly vdìèným
tématem mnoha pøíspìvkù v radioamatérských publikacích a na radioamatérských internetových
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stránkách. Publikována byla celá øada vztahù, postupù i
poèítaèových programù (napø. [1-7]). Vyhledáme-li
vhodný pramen, mùeme celkem bez problémù
navrhnout takový èlánek, jaký právì potøebujeme.
Pouití nìkterých pramenù má ale svá úskalí. Uvádìné
vztahy mnohdy postrádají stanovení mezí jejich platnosti, co komplikuje nejen volbu nìkterých velièin, ale
také posouzení vypoèítaných hodnot. Absence globálního zhodnocení jednotlivých postupù neumoòuje
jejich porovnání, nevyjímaje srovnání poèetních a
grafických metod. Evidentní rozdíly najdeme i mezi
poèítaèovými programy, pocházejícími dokonce od stejného autora [6, 7]. Získané výsledky se mohou v jednotlivých pøípadech dosti výraznì liit podle toho, jaký
model obvodu byl pøi tvorbì toho kterého programu
uit.
Na rozdíl od jednoduchých èlánkù L, p a T
jsou klasické symetrické pøizpùsobovací èleny
obvykle koncipovány na bázi induktivnì
vázaného jednoho nebo dvojice ladìných kmitavých okruhù. Induktivní (magnetická) vazba
transceiveru s anténou má oproti vazbì galvanické nebo elektrické výhodu v málo úèinném
pøenosu vyích harmonických sloek vysílaného
signálu a pøi pøíjmu v redukovaném vlivu silných rozhlasových stanic na pøíjem v radioamatérských pásmech. Návrhová technika není tak propracována jako
u jednoduchých èlánkù, veobecná publicita je nií a
v dostupných pramenech nebylo nalezeno ádné programové øeení tìchto obvodù.
Teoreticky a návrhovì relativnì nejménì známou je
skupina multirezonanèních anténních pøizpùsobovacích
èlenù, známých pod názvem Z-match. Zde spíe ne
návrhové postupy, vyadující znalost problematiky syntézy imitanèních funkcí, jsou známa zapojení anténních
èlenù pøevánì ovìøených experimentálnì [8, 9]. Zdá
se, e peèlivìjí teoretický rozbor tyto obvody teprve
èeká.

3. Optimální výkonové pøizpùsobení zátìe
ke zdroji

bude-li impedance zátìe Zz komplexnì sdruená
s vnitøní impedancí Zi zdroje U, tj. kdy bude platit, e
Rz = Ri

a

Xz = -Xi.

Pøi nesouhlasu èíselných hodnot reálných nebo imaginárních sloek obou impedancí zaøazujeme mezi zdroj
U a uiteènou zátì Zz transformaèní èlen T (obr. 2b).
Bude-li transformaèní dvojbran T bezztrátový, tj.
sloený pouze z ideálních prvkù LC, lze podmínky optimálního výkonového pøizpùsobení nastavit souèasnì
na obou branách dvojbranu T, tj.
R1 = Ri

X1 = -Xi

R2 = Rz

a

X2 = -Xz.

Takové nastavení vak není moné v pøípadì, kdy je
transformaèní èlen sloen z reálných, tj. ztrátových
prvkù, jak je patrno z obr. 3.

Obr. 3: Modelová situace pøi výkonovém pøizpùsobení zátìe
s pouitím reálného (ztrátového) transformaèního dvojbranu T.

Na obr. 3 pøedpokládáme, e reaktanèní sloky
impedancí Zi a Zz jsou buï absorbovány nebo vykompenzovány a ztráty transformaèního dvojbranu jsou
koncentrovány v jeho podélné vìtvi, tj. jsou vyjádøeny
podélným rezistorem r.
Optimální výkonové pøizpùsobení na vstupní bránì
pøedpokládá platnost vztahu
Ri = r + Rz ,
zatímco pro pøizpùsobení na výstupní bránì musí platit
Ri + r = Rz.
Protoe pro r > 0 nemohou být oba vztahy splnìny
souèasnì a je zøejmé, e maxima výkonu v uiteèné
zátìi Rz dosáhneme v praxi za stavu jistého nepøizpùsobení na obou branách dvojbranu T. Z toho dùvodu
se jeví jako výhodná indikace výstupního výkonu pøímo
na uiteèné zátìi, tj. na vstupu napájecího vedení
antény. Úroveò indikované velièiny se mùe na jednotlivých amatérských pásmech liit podle toho, jak se
mìní vstupní impedance Zv, ale její maximum pøi ladìní
ATU vdy signalizuje maximum dodávaného výkonu do
uiteèné zátìe.

4. Pøenos výkonu kmitavým okruhem

Obr. 2: Výkonové pøizpùsobení zátìe ke zdroji. I je komplexní
amplituda harmonického proudu, Z1 a Z2 je vstupní, resp. výstupní
impedance na svorkách transformaèního dvojbranu T v uvedeném
uspoøádání.

Nepøíli sloitým matematickým postupem lze podle
obr. 2a odvodit, e zdroj harmonického napìtí o komplexní amplitudì U a s vnitøní impedancí Zi = Ri + jXi
dodá do zátìe Zz = Rz + jXz maximum výkonu tehdy,

Základní úvahu lze provést na pøíkladu
jednoduchého paralelního kmitavého okruhu LoCo
s vlastní jakostí Qo, k nìmu paralelnì pøipojíme
reálnou zátì Rz. Úèinkem pøipojení Rz poklesne
jakost Qo na hodnotu Qz a míra tohoto poklesu má
zásadní vliv na úèinnost pøenosu výkonu kmitavým
okruhem.
Podle obr. 4a lze úèinnost pøenosu výkonu η kmitavým okruhem do uiteèné zátìe Rz vyjádøit vztahem
(4 - 1)

Radioamatér 4/2002

Nìkdy je výhodné pro vyjádøení úèinnosti η pouít
jiného modelového obvodu paralelního kmitavého
okruhu (obr. 5).

(4 - 2)
kde Qz je tzv. provozní èinitel jakosti kmitavého okruhu
LoCo, zatíeného reálnou zátìí Rz. Odpor Rn je rezonanèní (ztrátový) odpor takto zatíeného kmitavého
okruhu, tj. Rn = 2πf0 Lo Qz.
Ze vztahu (4-2) je zøejmé, e pokud poadujeme
úèinnost η lepí ne 90 % pøi Qo = 100, musíme
uiteènou zátì Rz k obvodu LoCo pøipojit tak, aby jeho
èinitel jakosti Qo poklesl na hodnotu Qz ≤ 10.
Je zøejmé, e vztah (4-2) lze jednodue pouít pro
odhad úèinnosti pøenosu výkonu pouze u jednoduchého kmitavého okruhu, pro nìj byl odvozen. I tak
mùe být jeho pouití zkomplikováno, bude-li charakter
zátìe komplexní.

Obr. 5: V modelovém obvodu je pouit ideální transformátor IT s
pøevodem p. Pokud transformátor není ideální, musíme impedanci
sekundárního vinutí zahrnout do impedance kompenzaèního prvku
Zk = Rk + jXk. Toté platí i o impedanci prvku dìlièe, pokud
k potøebné transformaci pouijeme induktorový nebo kapacitorový
dìliè.

Podle obr. 5 lze stanovit podmínky výkonového pøizpùsobení a kompenzace takto:
a Xk = -Xz

(4 - 3)

Úèinnost pøenosu výkonu pak lze vyjádøit
(4 - 4)
Obr. 4: Paralelní kmitavý okruh zatíený reálnou zátìí Rz (a).
Odpor Ro = Qo.2πf0.Lo je paralelní ztrátový (tzv. rezonanèní) odpor
vlastního kmitavého okruhu LoCo. Na obr. (b) a (c) jsou pøíklady
komplexní zátìe. Co je nastavitelný, Lo je konstantní.

Zátì kapacitního charakteru Rz¦¦Cz (obr. 4b):
Umoní-li parametry obvodu LoCo absorpci reaktance
zátìe Rz¦¦Cz, zùstane provozní èinitel jakosti Qz stejný
jako pøi pøipojení reálné zátìe Rz. Bude-li vak nutno
reaktanci zátìe kompenzovat, ztráty pøídavného (kompenzaèního ) prvku ovlivní jakost Qo, její hodnotu pro
pouití ve vztahu (4-2) bude nutno korigovat.
Zátì induktivního charakteru Rz¦¦Lz (obr. 4c):
Pøi pøipojení zátìe induktivního charakteru se u obvodu LoCo zmìní pomìr L/C. Pøi nepromìnné Lo dojde
ke zmenení celkové indukènosti obvodu, které musí
být vykompenzováno zvìtením Co, má-li obvod
rezonovat na stejném kmitoètu f0. Zmìna pomìru L/C
se projeví niími hodnotami Ro a Rn, zato vak vìtím
provozním èinitelem jakosti Qz, ne jaký bychom
dosáhli pøipojením pouze reálné zátìe Rz stejné
velikosti. Efekt zmenení celkové indukènosti obvodu je
takový, jako kdybychom reálnou zátì Rz pøipojili pouze
na èást (odboèku) cívky Lo a nikoliv na cívku celou. Qz
se zvýí pøiblinì v èíselném pomìru poklesu celkové
indukènosti obvodu, tj. pøiblinì v pomìru poklesu
hodnoty Ro. Pokud bychom vliv indukènosti zátìe
nevzali v úvahu, odhad úèinnosti obvodu LoCo podle
vztahu (4-2) by byl znaènì nepøesný.
Uveïme pøíklad: Zatííme-li kmitavý okruh podle
obr. 4a s parametry Lo = 10 mH, Co = 101 pF a Qo =
100, rezonující na kmitoètu f0 = 5 MHz reálnou zátìí Rz
= 1 kΩ, klesne jeho jakost na hodnotu Qz = 3,08.
Pøipojíme-li vak induktivní zátì podle obr. 4c - Rz¦¦Lz
= 1 kΩ¦¦5 µH, klesne celková indukènost obvodu na
hodnotu Lo¦¦Lz = 3,33 µH a provozní èinitel jakosti
bude Qz = 8,72.
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5. Úèinnost pøenosu výkonu pøizpùsobovacími
èlánky typu L, π a T

Pro nejjednoduí konfiguraci pøizpùsobovacího
èlánku se vil název L- èlánek, i kdy výstinìjí je
název Γ (gama) - èlánek (obr. 6a) nebo èlánek obrácené Γ (obr. 6b). Svou konfigurací je èlánek L
jednoduchým kmitavým obvodem, u nìho lze pro
odhad úèinnosti pøímo pouít vztah (4-2). Analytický
postup øeení èlánkù π a T, pøi nìm navrhujeme kadý
z obou èlánkù jako kaskádní spojení dvou èlánkù L, je
pro stanovení úèinnosti výhodnìjí, ne pouití souhrnných návrhových vztahù. Takový postup umoní
aplikaci vztahu (4-2) pro kadý dílèí L èlánek zvlá a
výslednou úèinnost èlánku π resp. T stanovit jako
souèin úèinností obou dílèích L èlánkù. Analogicky
postupujeme i u èlánkù typu π - L.
Urèitým nedostatkem vztahu (4-2) je, e pøi odhadu
úèinnosti pøizpùsobovacích èlánkù vycházíme z kvality
nezatíeného obvodu Qo jako celku a nikoliv z kvality
jednotlivých prvkù, tvoøících daný èlánek. Pro jejich
zavedení do vztahù je tøeba oba L-èlánky z obr. 6
pøekreslit do modelové podoby s vyjádøením ztrát
kadého z pouitých prvkù sériovým rezistorem, jeho
hodnota je odvozena od kvality pøísluného prvku (4-5)
- (obr. 7). Impedanci zátìe uvaujeme obecnì komplexní, tj. Zz = Rz + jXz.

Je zøejmé, e vztah (4-4) je analogií vztahu (4-1).
Budeme-li pøedpokládat ztráty kompenzaèního (pøípadnì dalího) prvku, lze je vyjádøit
nebo Rk =

tg δ,

(4 - 5)

kde Qo je èinitel jakosti a δ ztrátový úhel kompenzaèního prvku.
Vztah pro úèinnost η lze pomocí vztahù (4-3) a
(4-5) upravit do tvaru
(4 - 6)
Ze vztahu (4-6) vyplývá, e podmínkou vyí úèinnosti
/Rz.
Pøizpùsobování zátìí o impedanci s velkou imaginární a malou reálnou slokou náhradního sériového
obvodu je vdy spojeno se znaènou ztrátou výkonu.
Toté platí i pro pøípad nízké reaktanèní sloky a velkého
odporu paralelního náhradního obvodu zátìe.
Zdá se, e nejpøesnìji lze úèinnosti transformaèních
obvodù odhadnout ze vztahù, které jsou odvozeny
pøímo pro konkrétní obvody s konkrétními prvky,
zahrnující parametry nejen komplexní zátìe, ale také
parametry pøísluného kompenzaèního prvku.
Výpoètové vztahy jsou vak výraznì sloitìjí.

η je dostateènì malý pomìr velièin

Obr. 6 Dvì varianty pøizpùsobovacího èlánku typu L.

Obr. 7: Modelové podoby L-èlánkù podle obr. 6.

Úèinnost pøenosu výkonu L-èlánkem podle obr. 7a lze
vyjádøit
(5 - 1)
Podle obr. 7a vyjádøíme pomìr modulù proudù Is a
Ip, který je nepøímo úmìrný pomìru modulù impedancí
vìtví, kterými tyto proudy protékají. Po dosazení Is/Ip
do (5-1) a s uváením, e Rp<<
dostaneme
(5 - 2)
Úèinnost èlánku podle obr. 7b lze obdobnì vyjádøit
.

(5 - 3)

Stejným postupem jako v pøedchozím pøípadì, tj.
vyjádøením pomìru modulù proudù Ip a Iz - v tomto pøípadì Ip/Iz =
- odvodíme výsledný
vztah pro úèinnost
(5 - 4)

Technika

Vyjádøíme-li Rn jako paralelní spojení Ro a Rz, tj. Rn =
RoRz / (Ro+Rz), mùeme úèinnost ze vztahu (4-1) pøepsat do známého tvaru

Technika

Odvozené vztahy (5-2) a (5-4) umoní relativnì pøesný odhad úèinnosti obou typù L-èlánkù zatíených
obecnou zátìí komplexního charakteru. Odvozené
vztahy lze rovnì pouít k pomìrnì pøesnému odhadu
úèinnosti π-èlánkù a T-èlánkù, navrených jako
kaskádní spojení dvou èlánkù L.

25

Technika

Technika

Pøíklad:
Stanovte parametry prvkù a skuteènou úèinnost pøizpùsobovacího èlánku π, je-li zadáno:
Rp1 = Zo = 50 Ω, Rp2 = Rz = 600 Ω, Qo = 100 a f = 14
MHz.
Øeení:
π-èlánek navrhneme metodou postupné skladby dvou
dílèích L-èlánkù jako dolní propust s pøedpokládanou
úèinností asi 90 %. Reálný charakter zátìe umoòuje
zjednoduení výpoètù. K návrhu lze pouít vztahy známé
z pøepoètu parametrù dvou modelù paralelního kmitavého
okruhu, uvedené napø. v [3] (vztahy (3) a (4), str. 79)

.

(5 - 5)

Pro výpoèet úèinnosti η1 prvého (vstupního) Lèlánku pouijeme vztah (5-2), kde dosadíme Rz = Rs =
5,94 Ω a Xz = 0.

Úèinnost η2 výstupního L-èlánku vypoèteme ze
vztahu (5-4) opìt pro Rz = Rp2 = 600 Ω a Xz = 0:

Výsledná úèinnost je potom η = η1 η2 = 0,9711 x
0,9014 = 0,8754, tj. vypoètené ztráty jsou cca 12,46 %,

pøesný odhad jejích hodnot pro jednoduché pøizpùsobovací èlánky L, π a T.
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Obr. 8: Návrh èlánku π metodou skladby dvou dílèích èlánkù L.
Výsledná induktivní reaktance podélné vìtve je Xs = Xs1 + Xs2 =
75,55 Ω.

Výpoèet zaèínáme volbou dominantního Qz - v tomto
pøípadì (pro Qo = 100 a η ≈ 0,9) volíme Qz = 10.
Protoe Rp2 > Rp1 , zvolená jakost bude jakost výstupního L-èlánku, tj. Q2 = 10. Dále postupujeme s pouitím
vztahù (5-5) tak, jak je uvedeno v obr. 8. Po stanovení
virtuálního odporu Rs = 5,94 Ω urèíme jakost Q1 = 2,72
vstupního L-èlánku a podle (4-2) vypoèteme úèinnosti
obou dílèích L-èlánkù, tj.

.
Výsledná úèinnost η navreného π-èlánku je potom

η = η1 η2 = 0,9000 x 0,9728 = 0,8755.

Navrený π-èlánek vykazuje ztráty cca 12,45 %, tj. 0,57
dB.
Výe vypoèítaný výsledek ovìøíme podle odvozených
vztahù (5-2) a (5-4), do nich zahrneme navíc ztráty kondenzátorù, o nich pøedpokládáme, e jejich jakost je Qc
= 1000. Jakost induktorù volíme QL = 100. Ztráty
kadého z prvkù vyjádøíme podle (4-5) sériovým rezistorem (obr. 9).

co je v souladu s výsledkem pøedchozího postupu.
Výsledné schéma navreného π-èlánku je na obr. 10.
V tab. 1 jsou pro srovnání uvedeny výsledky získané
aplikací programù [6] a [7].

Obr. 10: Výsledné schéma navreného p-èlánku. Parametry prvkù
Cp1, Ls a Cp2 byly vypoèítány pro f0 = 14 MHz ze vztahù Ls =
Xs/(2pf0) a Cp=
.

Program Cp1 [pF] Ls [mH] Cp2 [pF] Qz Ztráty [%]
TL.EXE
572,7
0,9
189
9,9 12,38
TLA.EXE 572,7
0,9
189
12,5 12,4
TLW.EXE 572,7
0,87
189
12,5 12,4
Tab. 1: Výsledky programového øeení π-èlánku z pøedchozího pøíkladu pro QL = 100 a QC = 1000. Parazitní kapacity nejsou
uvaovány.

V literatuøe, kromì analytických postupù øeení
pøizpùsobovacích èlánkù, najdeme i postupy grafické
[2], [4], napø. s pouitím kruhového Smithova diagramu,
nabízející více variant øeení. Varianty s nejkratí cestou
vykazují zpravidla nejvìtí úèinnost. Výsledky nìkterých
analýz L-èlánkù byly rovnì publikovány ve formì sítì
grafických závislostí vynesených pro h = konst. nebo Qo
= konst. v závislosti na normovaných parametrech zátìe
konkrétního typu èlánku L [10]. Jakákoli, i sebestruènìjí zmínka o nich by vak pøesáhla rámec tohoto
referátu.

Obr. 9: Navrený π-èlánek podle obr. 8 doplnìný sériovými rezistory vyjadøujícími ztráty prvkù.
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Závìr
Úèinnost pøenosu výkonu
anténními pøizpùsobovacími
èlánky patøí k dùleitým
parametrùm pøenosové cesty
vysílaè - anténa. Odvozené
vztahy umoòují relativnì

Soukromá inzerce

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 dalí. 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, Radiournál (SR) 1993-97.
Stanislav Vacek, Støekovská 1344, 182 00 Praha 8.

Prodám tranzist. RX Pionýr S, výr. radiotechnika
Teplice, na 80m  400,- Kè, zkoueèka napìtí do 500 V, stø. a
stejn., starí  50,- Kè, telef. pøístroj s vytáèecí èíselnicí, èerný
 100,- Kè, èasopisy Elektroinzert, roèníky od r. 1994 + pot.
Tel.: 0737950464  po 19. hod.
Prodám KV transceiver YAESU FT-707, 100 W, 80-10m
vèetnì WARC. Tranzistorový, digitál. Telegrafní filtr. Externí
VFO. DIgitální módy (RTTY, PSK, SSTV...). Spínaný zdroj ZPA
13,5 V 20 A. Manuál. Cena 22 000 Kè. Jaroslav Slutík,
Dukelská 3995, 760 01 Zlín. Tel.: 067/727 14 01.
Koupím èeský manuál pro FT 100. O1JAF tel.: 0723 81 34
57 veèer.

Prodám TRX KENWOOD TS 140 S, all bands, all mode, CW
filtr 500 Hz, zdroj, tech. dokumentace. 20 000,- Kè. TRX KENWOOD TS 711 E  2m, all mode, tech dokumentace. 25 000,Kè. Komunikaèní Rx EKN2. A1, A2, A3, A4, 1,5-24 MHz, 6
podrozsahù CW filtr 3; 0,75; 0,3 kHz, kompletní dokumentace.
Pøístroje funkènì i vzhledovì jako nové. OK2BEK, tel.:
0829/629 026.

Koupím pokud mono nové, nepouité elektronky StR
90/40; EC 360; EC 86; EL 95; EF 89; EC 92; ECC 962 k oivení
RX RFT 2025-30-300 MHz. Mono i jednotlivì i více kusù.
Dále dokumentaci a schéma k tomuto pøijímaèi a elky DF 97,
DF 668 a DF 669. Prosím amatéry kteøí mohou, aby mi
pomohli. Miroslav Øíský, Dolnokubínská 1444, 393 01
Pelhøimov. Tel.: po 19. hod. 0366/333 221.
Prodám vertikální záøiè 373 cm konický 22/18 mm. Patní
izolátor keramika 23x23 cm. Koaxiál 50, 70, 75 ohmù (á 10).
Fosforbronzový drát na anténu prùm. 2 mm (á 4). Trafopájku
ETPII (250). Pøístrojové skøíòky stavebnicové rùzných velikostí
(50-100). Souèásti, elky a serv. dokumentaci pro lambdu 4 a
5. J. Cipra, U Zel. ptáka 12, 148 00 Praha 4, tel. 02/7191
2022.
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Letní aktivita na
VKV
Zdenìk ivotský, OK2BEH
PR OK2BEH@OK0PAB.CZE.EU

Rada VRK chce podpoøit aktivitu radioamatérù na pásmech VKV. Proto se rozhodla
uspoøádat v letních mìsících soutì o
navázání spojení s co nejvíce stanicemi
pracujících na VKV pásmech. Vypisuje proto
tyto podmínky:
Rada VRK vyhlauje soutì Letní aktivita
na VKV v letních mìsících èerven, èervenec,
srpen, záøí roku 2002.
Soutìí se o navázání spojení s co nejvíce
stanicemi na pásmech VKV jakýmkoli zpùsobem (mode).
S kadou stanicí se poèítá jen jedno spojení za soutì. Platí spojení i ze závodù, i pøes
pøevádìèe, ale jen se stanicemi z OK a OM.
Staèí výpis z deníku s èestným
prohláením o pravdivosti. Deník vypsat
tímto zpùsobem:

pokraèování ze strany 4

Ex OL1VGH z naeho kolektivu byl èlenem juniorského
reprezentaèního drustva v ROB a hájil barvy naeho státu
na mezinárodních soutìích. Velkého úspìch se dosahuje
v provozních soutìích pro mláde na VKV 10., 1. a 3. místo
v závodì k Mezinárodnímu dni dìtí (1985, 1986, 1987), 3 x
1. místo v FM závodì (1985, 1986, 1987), 2. místo v Polním
dnu mládee 1987, 1. místo soutìí operátorù kolektivních
stanic k 35. výroèí zaloení Svazarmu, 1. místo v OK MARATONU 1986. OK1AHB zase neúnavnì obchází
kopeèky s novými operátory a zacvièuje je na VKV
v provozní praxi. Díky dobrým zkuenostem se OK1FBL
stala pøedsedkyní federální rady radioamatérství ÈSSR a
OK1AHI spolu s OK1ADW byli ve vedení krajské rady
radioamatérství Støedoèeského kraje zvoleni do funkce
pøedsedy a místopøedsedy. OK1ALS byl zvolen do rady
Èeského radioklubu. Ve funkcích vedoucího operátora
OK1KPB se postupnì vystøídali Dìda - OK1BD, OK1ADY,
OK1AHB, OK1AKM a OK1AHI. Tak lze øíci, e úspìchy
kolektivu jsou a byly úmìrné neúnavnosti, síle a vitalitì jednotlivých tahounù, kteøí dokázali v jednotlivých obdobích
nadchnout k práci a strhnou za sebou ostatní èleny.
Bohuel i my stárneme, sil ubývá a nae øady øídnou.
V souèasné dobì máme 38 èlenù, smùlou je, e kadým
rokem nám stoupá vìkový prùmìr. Pøesto si rádi
pøipomínáme, e vìtina zakládajících èlenù kolektivních
stanic naeho okresu zaèínala u nás a prola naimi
øadami. Jsou stále naimi kamarády a na vech velkých
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a) peèlivì zkontrolujte, zda nemáte nìkterou
stanici dvakrát,
b) pak staèí poøadovì psát stanice: znaèka,
datum, pásmo,
c) je-li spojení pøes pøevádìè, dát:
znaèka/znaèka pøevádìèe.
Diplomy obdrí prvních 10 stanic a nejaktivnìjí èlen VRK dostane pohár.
Deníky odeslat do 15. listopadu 2002 na
adresu Ing. Ivo Kováø, OK2BGW, Jamborova
937, 666 03 Tinov.

Pøipomínáme, e pro diplomy VRK,
diplomy VRK - VKV a diplomy VRK 10
musí kadý zájemce vypsat samostatnou
ádost dle podmínek a zaslat pøímo na adresu
manaera pro diplomy. Soutìní manaer
není oprávnìn vypisovat stanice pro tyto
diplomy ze stanièního deníku závodníka!
Manaer pro diplomy VRK je OK2BEH,
Zdenìk ivotský, Døínová 1645, 666 01
Tinov, PR OK2BEH@OK0PAB.CZE.EU - tel.
0504/413562.

ü

akcích poøádaných v rámci okresu se s námi - dle svých
moností - podíleli. Za to ve patøí dík jak jmenovaným,
tak i tìm ostatním, kteøí tvoøili spolu s nimi historii naeho radioklubu po celou dobu, èi jen èást z tìch padesáti
let.
Proto dìkujeme vem, kteøí s námi v prùbìhu
uplynulých padesáti let spolupracovali a nám v naí
práci pomáhali (u vìtiny jsou uvedeny volací znaky OK,
ale znaènou dobu v kolektivu pùsobili pod pracovními
èísly jako RO, èi PO.)

Soukromá inzerce

ü

Koupím TCVR ATLAS, FB stav, nabídnìte. OK2PJH, Jan
Gerl, U Sklárny 157, 679 39 Úsobrno.

Prodám Univerzální V-metr BM388 (300 Kè), mVmetr
BM386E (300 Kè), Mìøiè úrovnì 12XN070 (350 Kè),
Generátor 12X3053 (350 Kè), telefon LVR10S s dokumentací
k pøestavbì na VKV (250 Kè), nové elky EL803S (40 Kè),
SRS4451 (70 Kè), RE025XM (250 Kè). Pro sbìratele: sov. pøijímaè KROT se zdrojem (800 Kè), RM31P (450 Kè). Osobní
odbìr vítán. Tel. 0728 503114.
Prodám ALVA - 200 mW CW TRX na 80m (250 Kè). Tel.
0306/622362.

Prodám RX Lambda 5 (1100), automatický dávaè tlg znaèek
ET 205 Y (500), mikrofon AMD 200 (100), 2 reprobedny RK
15 (døevìné - 1000), telefonní pøístroj Siemens Euroset 802
(220), elku S 200 A (75), klíèovací pracovitì KP 1 s dokumentací (700), 2 díly Amatérské radiotechniky (100), sovìtské
stopky (250). Telefon veèer 02/4172 8321.

Závodìní
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Závodìní

Klubové zprávy
Závodìní
Pozvánka do závodù
na èervenec a srpen
Jan Kuèera, OK1QM, ok1qm@volny.cz

Prázdninové mìsíce nejsou jen èasem dovolených, ale
i zajímavých závodù, které by nemìly uniknout vaí
pozornosti.
Tím prvním je IARU HF World Championship. Koná
se o víkendu 13.-14. 7. a je zajímavý hned z nìkolika
dùvodù. Kromì bìných úèastníkù se ho úèastní
reprezentaèní stanice jednotlivých èlenských zemí
IARU. Loni jich bylo hodnoceno 35 a stanice za ÈR OL1HQ - skonèila mezi ostatními HQ stanicemi osmá,
co znamenalo ústup z velmi dobrých pozic v pøedchozích roènících. Letos se závodu zúèastní znovu
(OL2HQ) a k lepímu výsledku jí mùeme vichni
pomoci tím, e s ní na vech pásmech naváeme co
nejvìtí poèet spojení.
V rámci tohoto závodu se navíc koná letoní nejvýznamnìjí kontestová akce - svìtová soutì dvouèlenných týmù - WRTC. Po dvou letech se ve Finsku sejdou
nejlepí svìtoví závodníci a utkají se za shodných podmínek. Vechny stanice mají k dispozici stejné antény a
výkon 100 W. Nás budou reprezentovat Karel, OK2FD,
a Vojta, OK2ZU. Drme jim palce, aby v této prestiní
soutìi uspìli co nejlépe. Týmy budou mít pøidìleny
zvlátní volaèky OJ1-OJ8, které se dozví nìkolik minut
pøed zaèátkem závodu. Podaøí-li se vám nìjakým zpùsobem zjistit v prùbìhu závodu znaèku naí dvojice,
neádejte po nich komunikaci v èetinì. Podmínky
soutìe nepovolují mluvit jinak ne anglicky a mohlo by
jim to zpùsobit potíe u rozhodèích, kteøí monitorují
provoz vech stanic po celou dobu závodu. Stejnì tak
neuvádìjte svá zjitìní nebo domnìnky do DX Clusteru
- naruuje to snahu poøadatelù a rozhodèích o maximální regulérnost soutìe.
Finové se pokusí pøekonat skvìlou organizaci
posledního WRTC, který se konal ve Slovinsku.
Mnohému nasvìdèuje fakt, e zátitu nad WRTC 2002
pøevzal finský prezident. Akce bude zcela jistì velice
zajímavá i pro ostatní návtìvníky soutìe, protoe
kromì zhruba stovky soutìících se ve Finsku sejde
celá øada dalích známých kontestmanù z celého svìta.
Atmosféra je pøi takovéto události neopakovatelná.
Kompletní podmínky závodu najdete na
http://www.arrl.org/contests/rules/2002/rulesiaru.html. A na stránkách www.wrtc2002.org kromì
vech informací o WRTC také podmínky diplomu
Worked All New OJ Prefixes, který mùete získat
spoleènì se zajímavými cenami, pokud polete svùj
deník e-mailem na logs@wrtc2002.org do esti hodin
po skonèení závodu.
IOTA Contest je výborná pøíleitost, jak strávit dovolenou spoleènì s bezvadnou radioamatérskou akcí.
Letoní roèník se koná jako obvykle poslední èervencový víkend, take jetì zbývá trochu èasu na to sbalit
vertikál a drátové antény a vydat se tøeba do 9A. Jenom
pozor, od letoního roèníku nejsou vechny ostrovy
vhodné pro kategorii IOTA - expedice. Na ostrov
nesmí být pøístup pøes most nebo pravidelnou leteckou
linkou. Závod je stále populárnìjí a vysoká úèast
soutìících stanic je témìø jistá. Vybrat si mùete z celé
øady rùzných kategorií. Uvidíme, jestli úèast èeského
týmu pod znaèkou 9A0A inspirovala nìkteré dalí
závodníky, kteøí se závodu zúèastní v kategorii IOTA
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expedic. Tým OK1KHL/OL5T, posílený hostujícími
operátory, plánuje opìt úèast pod znaèkou 9A0A z jednoho chorvatského ostrova a u teï se tìí na kadé
spojení s vámi v závodu i mimo nìj.
První srpnovou sobotu poøádají slovintí radioamatéøi devátý roèník EU HF Championship - soutì
o nejlepí evropské závodníky v kategoriích jeden
operátor - CW, SSB a MIX. Èeská úèast je rok od roku
vyí a loni jsme v bodování národù skonèili na pátém
místì pøed takovými velmocemi, jako jsou napøíklad

Finsko, Anglie a Nìmecko. Soutìní kód je snadný,
report a dvì èísla udávající rok, kdy operátor poprvé
získal koncesi. Jako v kadém jiném závodu vyplatí se
pøedem seznámit s podmínkami. Operátoøi v kategorii
MIX by nemìli pøehlédnout pravidlo, které stanovuje
maximální povolený poèet zmìn pásem a módu v dané
hodinì. Podmínky závodu najdete na http://lea.hamradio.si/-scc/euhfc-html.
O týden pozdìji, 10.-11.8., se koná telegrafní èást
WAE DX Contestu. V porovnání s ostatními závody je ve
výsledkových listinách pomìrnì málo OK stanic.
Pøedávání QTC moná leckoho od úèasti v závodu
odrazuje - na druhou stranu pro øadu stanic je tento
závod lahùdkou právì díky tìmto QTC.
Závìrem vám pøeji pøíjemné strávení letoní dovolené a hodnì úspìchù v nìkterém z výe uvedených
závodù.

ü
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Od èervence 2002
zmìna v propozicích
závodu SSB LIGA!
Milo Zimmermann ml., OK1MZM,
ok1mzm@students.zcu.cz

Nedávno Karel OK1HCG ohlásil QRT s vyhodnocováním SSB
ligy. Vzhledem k tomu, e nikdo v této èinnosti nechtìl
pokraèovat, ujal jsem se této práce já, a to na popud Ládi
OK1ZIA, který je ochoten mi s vyhodnocováním pomoci zautomatizováním zpracování hláení zaslaných na elektronické
adresy (e-mailem i via PR). Vzhledem k automatizaci zpracování a vyhodnocení prosím vechny úèastníky, aby hláení
zasílali pøesnì podle instrukcí uvedených v propozicích.
Forma hláení musí být jednotná. Je nezbytné pouívat
k hláení tabulku vytvoøenou známým programem
GENERÁTOR HLÁENÍ od OK1XPH. Zaslat hláení potou je
také moné. Budou pak do výsledkové listiny dopsána ruènì.
Zásadní zmìna je v pøedávaných kódech a tím pádem i
v násobièích. Autorem formy pøedávaných kódù je Karel
OK1HCG a její pouití v následujícím roèníku SSB ligy bylo
jednou z jeho podmínek pro pøevzetí vyhodnocování.
Rád bych podìkoval Karlovi OK1HCG za jeho dosavadní
èinnost ve vyhodnocování tohoto závodu a Láïovi OK1ZIA za
realizaci automatického zpracování zaslaných hláení.
V neposlední øadì dìkuji celému týmu skvìlého systému
NAGANO - OK0NAG za poskytnutí prostøedí pro zpracování
hláení.
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Propozice závodu SSB LIGA

pro stanice z Èeské republiky a Slovenské
republiky

Poøadatel: OK1MZM
Doba konání: první sobota v mìsíci, 06.00-08.00 místního èasu v Èeské republice (platí od 1. 1. 1994); probíhá
souèasnì s pøípadnými dalími závody.
Druh provozu: Pouze spojení 2xSSB (neplatí AMxSSB).
Pásmo: 80 m, segment 3700-3770 kHz.
Kategorie: QRP - pøíkon max.10 W/výkon 5 W; QRO výkon podle op. tøídy (doporuèen 100 W); pøi neuvedení
kategorie je stanice hodnocena v QRO. SWL - tato kategorie
má svoje odliné propozice - viz níe!
Výzva: VÝZVA SSB LIGA
Pøedávaný kód: RS a KÓD u OK/OL stanic, RS a OKR
(okresní znak) u OM stanic. [KÓD] tvoøí jedno písmeno
oznaèující kraj a tøi èíslice ze zaèátku PSÈ, tj. v pøípadì
Karla OK1HCG je to kód A163 (bydlí v Praze 6, PSÈ je 163
00). Oznaèení krajù jedním písmenem je obdobné jako
u nových registraèních èísel motorových vozidel. (Pozn.:
u nìkterých krajù se oznaèení lií od nových registraèních
èísel motorových vozidel. Ètìte proto pozornì seznam
oznaèení jednotlivých krajù platných pro SSBL).
Bodování: Za úplné QSO 1 bod, neúplné se nepoèítá. QSO
se stanicemi mimo uzemí OK/OM se nepoèítá!
Násobièe: OKR + KÓD vèetnì vlastního (VLASTNÍ okres
platí také jako násobiè, i pokud jej stanice nezíská od jiného
úèastníka závodu).
Výsledek: Prostý souèin bodù a násobièù. Poøadatel si
mùe vyádat deník ke kontrole, jeho rozhodnutí je koneèné.

Adresy pro poslání hláení: Z mìsíèních výsledkù bude
sestaven pøehled celoroèní aktivity. Hláení z SSB ligy musí
obdret vyhodnoc. nejpozdìji 2. pátek po závodì na adresy:
Pota: Milo Zimmermann ml., OK1MZM, Macháèkova ul.
35, 31809 Plzeò. E-mail: ssbliga@nagano.cz.
Packet: OK0NAG@OK0NAG.#BOH.CZE.EU
(Obì elektronické adresy jsou urèeny jen pro poslání
hláení BEZ jiného textu, napø. pøipomínek k závodu apod.
Zpracování je toti na tìchto adresách komplexnì automatizované. Pro korespondenci s vyhodnocujícím jsou urèeny
jiné adresy, viz níe.)
Forma hláení: K tvorbì a správnému odeslání pouívejte
pouze známý program GENERÁTOR HLÁENÍ od autora
OK1XPH
(http://www.nagano.cz/ssbliga/
nebo
http://www.qsl.net/ok1mzm/). Také mono najít v BBS na
PR. Na elektronických adresách jsou dolá hláení zpracována automatizovanì robotem a proto musí být formát
hláení jednotný.
Adresy pro korespondenci (pøipomínky a poznámky
k závodu):
Packet: OK1MZM. E-mail: ok1mzm@nagano.cz.
(Na tyto adresy NEPOSÍLEJTE hláení, na to jsou urèeny jiné
adresy, viz výe. Jsou urèeny POUZE ke korespondenci
s vyhodnocujícím - pøipomínky k závodu apod. Na hláení
dolá na tyto adresy nebude brán zøetel!)
Zveøejnìní výsledkù: Výsledková listina je ukládána do
PR rubriky OKINFO/ZAVODY a na Slovensku pak do
OMINFO/KV. Výsledky jsou zasílány také HQ stanicím v OK
a OM, rovnì tak redakcím radioamatérských èasopisù
RADIOURNÁL a RADIOAMATÉR - zveøejnìní je zcela na
jejich rozhodnutí.
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Propozice závodu SSB LIGA platné
pro posluchaèe (SWL)

Poøadatel: OK1MZM
Doba konání: První sobota v mìsíci, 06.00-08.00 místního èasu v Èeské republice (platí od 1. 1. 1994), probíhá
souèasnì s pøípadnými dalími závody.
Druh provozu: SSB
Pásmo: 80 m, segment 3700-3770 kHz.
Zapisuje se: RS a KÓD u OK/OL stanic, RS a OKR (okresní znak) u OM stanic.
Bodování: Za úplné zapsané QSO 1 bod, neúplné se
nepoèítá (tj. obì znaèky + alespoò 1 pøedávaný OKR/KÓD).
Kadou stanici. lze odposlechnout v libovolném poètu spojení, není omezeno.
Násobièe: Okr. znaky + KÓDy, kadý pouze 1x za závod.
Výsledek: Prostý souèin bodù a násobièù. Poøadatel si
mùe vyádat deník ke kontrole, jeho rozhodnutí je koneèné.
Pouití cizí pomoci (rozumí se tím i opsání spojení z deníku
jiné stanice, pouití záznamové techniky atp.) je dùvodem
k diskvalifikaci! Pokud posluchaè pracoval jako operátor na
klubové stanici, nelze tato spojení pouít pro jeho hodnocení v SWL kategorii.
Adresy pro poslání hláení: Viz výe v podmínkách
platných pro ostatní kategorie. Pozor, zmìna oproti
minulému stavu!
Forma hláení: Viz výe v podmínkách platných pro
ostatní kategorie.

Adresy pro korespondenci (pøipomínky a poznámky
k závodu): Viz výe v podmínkách platných pro ostatní kategorie. Pozor, zmìna oproti minulému stavu!
Zveøejnìní výsledkù: Viz výe v podmínkách platných
pro ostatní kategorie.
Seznam oznaèení krajù
platných pro SSB ligu (i KVPA):
Seznam je pøevzat z podkladù autora - Karla OK1HCG
Název kraje
Sídlo
Oznaèení
pro SSBL
1
Praha
Praha
A
2
Støedoèeský
Praha
B
3
Jihoèeský
È. Budìjovice
C
4
Plzeòský
Plzeò
D
5
Karlovarský
Karlovy Vary
K
6
Ústecký
Ústí n. L.
U
7
Liberecký
Liberec
L
8
Královéhradecký
Hradec Králové
F
9
Pardubický
Pardubice
P
10
Vysoèina
Jihlava
M
11
Jihomoravský
Brno
G
12
Zlínský
Zlín
Z
13
Olomoucký
Olomouc
R
14
Moravskoslezský
Ostrava
S

Závodìní

Oznaèení, které mùe být poøadatelem pøidìleno libovolnì, bez závislosti na umístìní stanice v jednotlivém kraji: Q
W X Y. Ostatní písmena abecedy mimo uvedených osmnácti nebudou zatím vyuívána.
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Novinky a speciální ceny:
Transceivery

Pøijímaèe

KENWOOD
TS-2000

KV/VKV/UKV
all mode, pièkovì vybavený DSP
vè. modulu UT-20 ...128.990,- Kè
bez modulu UT-20 ...109.990,- Kè
KENWOOD
TS-50
mobilní TCVR,
1,8 - 30 MHz,
CW/SSB, 100W

...29.990,- Kè

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

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,- Kè
X300 bílá hùl 144/435 MHz, 3,1m,
... 2.590,- Kè
G=7/ 9,5 dB, 200W

mnoho dalích 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.

ICOM
R-8500

0,1-2000 MHz
USB/LSB/CW/CWN/CWW/AM/AM
N/AMW/FM/WFM, pièk. komun.
pøijímaè/ scanner ... 59.990,- Kè
ICOM R - 75
0,03-60 MHz, all
mode, 100 pam.,
vè. modulu UT102, pièk. kom. RX ...36.990,- Kè
AOR AR-7030
stolní, 0 - 30
MHz, all mode,
prof. komunikaèní RX, IP +35 dBm,
cena jen:
...32.900,- Kè

NASA HF/4ES
kvalitní stolní
pøijímaè, 30
kHz - 30 MHz, AM/LSB/USB/data,
20 pamìtí,
...10.690,- Kè
ALINCO DJ-X3
mini scanner, 0,1-1300 MHz,
AM/FM/WFM, 700 pamìtí,
inv. dekóder, vyhledávání
tìnic, ovl. z PC ...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,- Kè

iroký sortiment pro radioamatéry - stovky dalích poloek najdete v naem
aktualizovaném ceníku na http://www.ddamtek.cz stejnì jako linky
pøímo na stránky výrobcù, info o spec. nabídkách a doprodeji se slevou a 50%.
Vlastina 850/36, 161 00 Praha 6  Tel.: 02/ 333 11 393
 02/ 2431 2588  0606/ 40 70 11  Fax 02/ 2431 5434
E-mail: pd@ddamtek.cz  Vechny ceny jsou s DPH.
Zásilková sluba  Velkoobchodní prodej

