(èlánek na str. 4)

Czech Radio Individual Championship
(èlánek na str. 28)

Losování QTH (zleva Honza, OK1NR a
Milan, OL4W / OK1IF)

Diskuse pøed závodem (zleva Honza,
OK1QM, Martin, OL5Y / OK1FUA, Jarda,
OK2PKF, Honza, OK1IR a Milan, OL4W /
OK1IF)
Honza, OK1QM, pøi závodì

Detail pracovištì OK1VD a OK1MCW

Vašek, OK1VD, na svém pracovišti
Škoda Octavia

Zleva Vìra, OK2WKF (XYL Jardy), Honza, OK1IR, Honza, OK1QM,
Vašek, OK1VD, Jarda, OK2PKF, Milan, OL4W / OK1IF, Honza,
OK1NR a Martin, OL5Y / OK1FUA

Detail antény "CRIC 2003"
QTH OL4W a OK1IR na
fotbalovém høišti

Pracovištì Jardy, OK2PKF

QTH OL5Y a OK1QM

Milan, OL4W / OK1IF, na svém originálním
pracovišti Škoda Forman

Hlavní stožár HB9CV/20 a OWA/15. Na komínì HB9CV/15 a na štítì
OWA/10. Vertikály 80/40 a na strom polovertikál 160m. Vodorovné
èerné dráty jsou telefonní vedení a do vzdálenosti 2-8 metrù je
celkem 8 televizních antén. Celková plocha pozemku je 15 x 20 m
a je tam 8 antén. Antény jsou v parkovací poloze a pøed závodem
se teleskopicky zvyšují o 3-4 m. Celkem 320 m koaxu, 160 m drátu
a 4 rotátory. Vše vyrobeno vlastníma rukama a naladìno jen do
CW pásma.

Jak se øíká - když se chce, jde i nemožné…
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koordinátor AMSAT: Ing. Miroslav Kasal, OK2AQK, koordinátor ARDF: Ing. Jiøí Mareèek, OK2BWN,
radioamatérský záchranný systém: Viktor Machek, OK1UQS.
Poznámka: ÈRK jako èlen IARU spolupracuje s dalšími radioamatérskými organizacemi v ÈR; ne
všichni koordinátoøi jsou èleny ÈRK.
Revizní komise ÈRK: pøedseda: Ing. Milan Mazanec, OK1UDN, èlenové: Jiøí Štícha, OK1JST,
Silvestr Hašek, OK1AYA.
Sekretariát ÈRK: tajemník a tiskový mluvèí: Petr Èepelák, OK1CMU, ekonomka: Libuše Ermlová.
QSL služba ÈRK - manažeøi: Dr. Vojtìch Krob, OK1DVK, Lýdia Procházková, OK1VAY, Lenka
Zabavíková.
Kontakty: Èeský radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, IÈO: 00551201, telefon: 266 722
240, fax: 266 722 242, e-mail: crk@crk.cz, QSL služba: 266 722 253, e-mail: qsl@crk.cz,
PR: OK1CRA@OK0PRG.#BOH.CZE.EU, WEB: http://www.crk.cz. Zásilky pro QSL službu a diplomové oddìlení: Èeský radioklub, pošt. schr. 69, 113 27 Praha 1.
OK1CRA - stanice Èeského radioklubu vysílá výjma letních prázdnin každou pracovní støedu od
16:00 UTC na kmitoètu 3,770 MHz (+/- QRM) SSB a v pásmu 2 m na pøevádìèi OK0C (Èerná hora,
145,700 MHz).
Krajští manažeøi ÈRK
Kraj
Pražský
Støedoèeský

Uzávìrka pøíštího èísla je 13. 8., distribuce do 15. 9. 2003

Jihoèeský

Pøedplatné: Pro èleny Èeského radioklubu je èasopis bezplatnou èlenskou službou. Další zájemci
jej mohou objednat na adrese redakce. Roèní pøedplatné pro r. 2003 v ÈR èiní 288,-Kè (48,- Kè za
èíslo), v SR 342,- Sk (57,- Sk za èíslo). Pøedplatné pro ÈR zabezpeèuje redakce. Predplatné pre
Slovenskú republiku zabezpeèuje: Magnet - Press Slovakia s.r.o., Teslova 12, P. O. Box 169, 830
00 Bratislava 3, tel. / fax 00421 2 44 45 45 59 (predplatné), 00421 2 44 45 45 28 (administratíva),
fax: 44 45 46 97, e-mail: magnet@press.sk.
Èeský radioklub (zkratkou ÈRK) je sdružením obèanù, které sdružuje zájemce o radio-amatérské
vysílání, techniku a sport v ÈR. Je èlenem Mezinárodní radioamatérské unie (IARU).
Pøedchozí pøedsedové: Ing. Karel Karmasin, OK2FD (1990 jako pøedseda pøípravného výboru),
Ing. Josef Plzák, OK1PD (1990-1991).
Pøedseda ÈRK: Ing. Miloš Prostecký*, OK1MP (1991-dosud), zástupce ÈRK v IARU a diplomový
manažer.
Èlenové Rady ÈRK: místopøedseda: Jan Litomiský*, OK1XU, zástupce pøedsedy: Ing. Jaromír
Voleš*, OK1VJV, hospodáø: Stanislav Hladký*, OK1AGE, manažer PR: Svetozar Majce*, OK1VEY,
VKV kontest manažer: Ondøej Kolonièný, OK1CDJ, VKV manažer: Mgr. Karel Odehnal, OK2ZI,
pøedseda redakèní rady èasopisu: Radmil Zouhar, OK2ON, KV manažer: Martin Huml, OK1FUA,
manažer pro mladé a zaèínající amatéry: Vladislav Zubr, OK1IVZ, èlenové: Petr Voda, OK1IPV, Ing.
Jiøí Suchý, OK2SJI, Martin Korda, OK1FLM, Antonín Køíž, OK1MG, Ing. Milan Gregor, OK2TSE.
Poznámka: * ... èlen výkon. výboru ÈRK.
Další koordinátoøi a vedoucí pracovních skupin: koordinátor FM pøevadìèù: Ing. Miloslav
Hakr, OK1VUM, koordinátor majákù: Ing. František Janda, OK1HH,vedoucí pracovní skupiny pro
HST: Martin Kumpošt, OK1MCW, vedoucím reprezentaèního družstva HST: Alek Myslík, OK1AMY,

Plzeòský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysoèina
Jihomoravský
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský

Jméno, adresa a kontaktní údaje
Otakar Pekaø, OK1TO , Raisova 7, 160 00 Praha 6
224 311 412, 602 328 542, ok1to@volny.cz
Leoš Linhart, OK1ULE , Na Výsluní 1296/8, 277 11 Neratovice
604 801 488, ok1ule@nagano.cz
Ing. Petr Draxler, OK1AYU, Minská 2778, 390 05 Tábor
381 254 166, draxler@sous.cz
Pavel Pok, OK1DRQ , Sokolovská 59, 323 12 Plzeò
737 552 424, ok1drq@quick.cz
Pavel Jindra, OK1PJX, Gorkého 7, 360 01 Karlovy Vary
777 857 070, paja@students.zcu.cz, ok1pjx@ok0ppl
Jiøí Štícha, OK1JST, Voskovcova 2751/10, 400 11 Ústí nad Labem
475 621 897, 723 261 866, sticha@pds.unl.cdrail.cz
Jiøí Knejfl, OK1UON, Sadová 15, 466 01 Jablonec nad Nisou
483 318 623, 605 701 507
Bedøich Sigmund, OK1FXX, nám. Republiky 100, 544 01 Dvùr Kr. n. L.
603 548 542, sigmund@elli.cz
Bedøich Jánský, OK1DOZ , Družby 337, 530 09 Pardubice
466 643 102, ok1kpa@qsl.net
Stanislav Burian, OK2BPV, Bøezinova 109, 586 01 Jihlava
567 313 713, stabur@volny.cz
Ondøej Pavelka, OK2PTA, Jílová 35, 639 00 Brno
603 544 506, onpa@seznam.cz
Jana Vroubková, OK2MAJ, Chelèického 716, 763 02 Malenovice - Zlín 4
577 105 716, 601 502 087, vroubek@razdva.cz
Karel Vrtìl, OK2VNJ, Lužická 14, 779 00 Olomouc
585 411 513, 585 223 233, smte@centrum.cz
Ing. Milan Gregor, OK2TSE , J. Matuška 34, 700 30 Ostrava-Dubina
596 723 415, milangregor@volny.cz

Na obálce: Úèastníci CRIC 2003 (viz èlánek na str. 28). Pastièka znaèky Shure (viz èlánek Skvízové klíèování na str. 13). Anténa Spider Beam (viz èlánek na str. 19). QSL
lístek stanice TX4PG. Pøedávání cen pøi Mistrovství ÈR v radioelektronice (viz èlánek na str. 4).
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Klubové zprávy
Jak jsme zaèínali…
si pøipomeneme na tradièní výstavce poøádané v rámci
Mezinárodního setkání radioamatérù v Holicích. Minulé
roèníky byly vìnovány postupnì krystalovým pøijímaèùm,
cívkám, mìøící technice a anténám. Letos otevíráme nové
téma - oscilátory. Pùvodnì jiskrová telegrafie byla pro svou
energetickou nároènost využívána spíše pro profesionální
úèely - a už komerènì poštovními úøady nebo ve vojenství.
Vynález tøíelektrodové elektronky umožnil efektivnì pro dukovat vf vlnìní o dostateèné energii i v amatérských pod mínkách. Nejdøíve v zámoøí a postupnì i v Evropì zaèaly
vznikat amatérské rádiové vysílací stanice, vybavené nejprve
tzv. sólo-oscilátory s pøímou vazbou na anténu. Jejich nectnosti vedly konstruktéry k navrhování a zkoušení rùzných
zapojení. Byl to boj o kvalitní t ón, stabilitu kmitoètu a
dostateènou úèinnost pøenosu vf energie do antény. Nìkterá
zapojení se stala klasickými a pøetrvávají i do dnešních dob,
by v modernìjším souèástkovém provedení.
V pracovní dílnì pro dìti návštìvníkù výstavky bude
prezentováno Coca-Cola rádio, publikované k 80. výroèí
zahájení vysílání Èeskoslovenského rozhlasu v èasopise
ABC. Pøíchozí si budou moci na místì toto rádio vyrobit.
Jako exponáty letošní výstavy uvítám také provozuschopné
pøijímaèe, které byly na tomto „specializovaném pracovišti
na výrobu krystalových pøijímaèù “ vyrobeny (nebo poèaty).
Atmosféru opìt dokreslí pøístroje z období rokù 1920-1938.
Pøípadné zájemce o aktivní úèast na rozšíøení expozice
prosím o zanechání vzkazu na ÈRK u Petra OK1CMU.
Mirek, OK1DII

<3403> ü

Rady stále aktuální
Vojtìch Krob, OK1DVK, qsl@crk.cz, QSL manažer

Z pomìrnì obsáhlých pravidel pro provoz QSL služby cituji
zde výòatek zásad, jejichž dodržování èiní stále nìkterým
uživatelùm potíže. Týká se øazení lístkù, zvláštì je-li jich
k odeslání podáno vìtší množství.
OK volací znaèky se roztøídí na dvoupísmenný a tøípís menný suffix, bez ohledu na èísla v prefixu. Suffixy se øadí
abecednì.
QSL pro zahranièní stanice se seøadí podle prefixù
abecednì. Výjimku tvoøí stanice USA, které je nutné tøídit
podle èísla oblastí.
Tato pravidla byla schválena Radou ÈRK 7. 12. 1999.
Dodávám ještì, že lístky pro KH, KL, KP a jejich modi fikace øaïte až za USA. Stejnì je možné øadit britské stanice
pod jeden prefix (napø. G), k Francii pouze TK (pøidružená
území zvláš) a všechny brazilské prefixy pod PY. Není tøeba
oddìlovat prefixy Nìmecko, Japonsko atd. QSL bureau
otevøely organizace v CT3 a CU.
Nedodržováním tìchto pravidel ztìžujete personálu QSLslužby práci a zpomalujete vyøizování agendy.
Všem, kteøí tato pravidla dodržují (mírná vìtšina) patøí náš dík.

Opravy
Poznámka ke èlánku VoIP a amatérské radio: EchoLink
neovìøuje volaèku, ale požaduje zaslání kopie radioamatérského povolení faxem nebo oskenované povolení
e-mailem na validation@echolink.org.
OK2VGZ, valenta.vlosiny@tiscali.cz.
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Jsme opravdu takoví?
Do redakce došel dopis, který otiskujeme bez jakékoli úpravy. Nepostihuje zdaleka všechny nešvary a prohøešky, se kterými je možné se na pásmech èasto setkat a které vypovídají zøetelnì
o úrovni nìkterých z nás. Tøeba nás však pøivede alespoò k zamyšlení a odpovìdi na otázku:
Patøíme k té mlèící vìtšinì amatérù, kterým se tøeba nìkteré vìci nelíbí, ale èasto se obsahem
komunikace nechají pøimìt až k vypnutí zaøízení nebo se alespoò mlèky odladí? Tímto konkrét ním pøíspìvkem nechceme vùbec rozviøovat diskusi na téma CB versus koncesovaní amatéøi;
naopak - s nedùstojnými situacemi - vnímáno odbornì, ale zejména lidsky - se setkáváme
bohužel èasto v provozu operátorù-amatérù, kteøí se pohybovali a pohybují v týmech zkušených
a slušných kolegù, absolvovali zkoušky atd. a urèitì mají základní povìdomí o významu pojmu
hamspirit.
Vážení a milí,
nyní už jsem „jenom“ cíbíèkáø. Pøedtím ale dlouhých
35 let jako èlen OK1KCB a OK1KJD jako operátor a
hlavnì technik. Dosáhl jsem tam kvalifikace
„Radiotechnik I. tøídy“. Po odchodu do penze jsem
opustil øady radioamatérù a pøesedlal na CB. Byl to
jeden z mých životních omylù. Marná byla moje snaha
zavést trochu slušnosti a káznì do provozu. Nìkolik
místních jedincù s chováním øeznického psa mi to
dalo tvrdì pocítit. Jejich posledním nápadem je, že se
na svých stanicích pøeladí do amatérského pásma 28
MHz, chovají se tam jako hulváti a používají moji
volaèku - Pepa z depa. Na setkání na Pražáku jsem se
to dozvìdìl od známých kamarádù - koncesionáøù.
Celá amatérská obec mnì v hovorech na pásmu kri tizuje jako odporného cíbíèkáøského hulváta. Nezbývá
mi tedy, než vás poprosit, abyste v pøíštím èísle uveøej-

nili, že se jedná o zneužití volaèky a pošpinìní dobrého
jména (což je to jediné, co jsem si za celoživotní práci
jako strojvùdce vysloužil). Moje skromné zaøízení mi
také ani nedovolí, abych mohl CB pásmo opustit.
Je mi málo platné, že pachatele znám vèetnì
volaèky a adresy. Že je to on, kdo našeho kolegu,
postiženého rakovinou páteøe a nepohyblivého, ku
konci osleplého klíèováním rušil, aèkoliv to mohl být
jediný zpùsob komunikace s kamarády. A když jej
napomenul k slušnosti, nìkolikrát za noc mu vyzvánìl
telefon. Atd, atd.
Pøátelé, tento dopis píšu poslední jako cíbíèkáø.
Zítra jím již nebudu. Budu vám velmi vdìèný za pomoc
v podobì malé noticky v Radioamatéru.
S pozdravem a podìkováním váš
Pepa z depa Èeské Budìjovice - Josef Lusk
<3404> ü

HOLICE 2003
14. Mezinárodní radioamatérské setkání
29. a 30. srpna 2003
MÍSTO KONÁNÍ: Holice, Pardubický kraj, Èeská republika - leží na silnici è. 35, E442, 18 km od
Hradce Králové smìrem na Olomouc
UBYTOVÁNÍ lze objednat prostøednictvím poøadatele - v autokempinku Hluboký, ve studentských
internátech, v okolních motorestech a pro nároèné v hotelích v Pardubicích a Hradci
Králové.
STRAVOVÁNÍ v restauracích v blízkosti areálu setkání. Obèerstvení bude zajištìno v areálu setkání.
PROGRAM: - Odborné pøednášky v klubovnách a ve velkém sále kulturního domu - na sobotní
odpoledne se pøipravují pøednášky Franty OK1HH o vývoji podmínek šíøení KV a
Dietmara DL3DXX o expedici ST0RY do Súdánu.
- Setkání zájmových klubù a kroužkù v klubovnách kulturního domu.
- V pátek veèer tradièní táborák v autokempinku Hluboký.
- Návštìva Afrického muzea Dr. E. Holuba v místì.
- Radioamatérská prodejní výstava
- Tradièní „bleší trh“
PODROBNÉ INFORMACE mùžete získat na adrese Radioklub OK1KHL Holice pøi AMK Holice,
Nádražní 675, CZ 534 01 Holice, nebo na internetu na www.ok1khl.cz
TELEFON: - Sekretariát 8.00-16.00 +420 466 682 281 (také Fax)
- Øeditel (OK1VEY Sveta Majce) +420 606 202 647
- Manažerka (OK1MHB Helena Brychová) +420 723 392 248
- Støedisko OK1KHL +420 466 682 283
- Autokempink Hluboký +420 466 682 284
PACKET RADIO Sveta OK1VEY via OK0NH@OK0PHL.#CZE.EU
INTERNET klub@ok1khl.cz
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Klubové zprávy
Plnìní rozpoètu ÈRK v roce 2002
Stanislav Hladký, OK1AGE, ok1age@pemac.net, hospodáø ÈRK

I pro tento rok byl pøedložen a schválen radou ÈRK rozpoèet koncipovaný
jako vyrovnaný. Tento základní požadavek byl splnìn a rozpoèet dokonce
skonèil mírným pøebytkem 166 945.- Kè. Struktura pøíjmù a výdajù ve zkrá cené formì je uvedena v následujícím pøehledu. Jednotlivé položky jsou
zaokrouhleny a uvedeny v tisících Kè. Podrobný rozpoèet je k dispozici
èlenùm ÈRK v našem sekretariátu.

Pøíjmy:
Èlenské pøíspìvky ................................ 1107,SAZKA .................................................. 994,MŠMT .................................................. 368,Nájmy nemovitostí .............................. 1978,Ostatní pøíjmy (úroky, publikace) ............559,Pøíjmy QSL služby..................................... 52,------------------------------------

Pøíjmy celkem ............... 5058,-

Výdaje:
QSL služba:
Mzdové výdaje ...................................... 454,Nájem místností ...................................... 55,Poštovné ................................................. 231,Ostatní náklady (materiál) .......................111,-----------------------------------Celkem ................................................... 851,-

Sekretariát ÈRK:
Mzdové výdaje ...................................... 640,Nájem místností ...................................... 75,Poštovné .................................................. 24,Energie a materiál ................................... 74,Ostatní náklady ...................................... 102,-------------------------------------------Celkem .................................................. 915,-

Ostatní výdaje ÈRK:
Èlenský pøíspìvek STSÈ .........................15,Propagace ............................................... 30,Kraje .......................................................... 7,Danì a bank. poplatky ...........................179,-----------------------------------------Celkem .................................................. 231,-

Nemovitosti:
Danì a pojištìní ...................................... 86,Služby ke správì nemovitostí .................169,-

Opravy a údržba ..................................... 494,-----------------------------------------Celkem .................................................. 749,-

Sportovní a spoleèenská èinnost ÈRK
Zasedání rady a prac. skupin .....................58,PR ........................................................... 52,KV ........................................................... 68,VKV ......................................................... 60,Sálová telegrafie .................................... 185,FM pøevadìèe .......................................... 99,Tech soutìže mládeže ............................. 144,Kurzy operátorù ....................................... 24,Pøíspìvky IARU ..................................... 131,Zahranièní akce ....................................... 79,Setkání (Holice) ........................................ 44,Podpora klubùm ...................................... 33,Èasopis Radioamatér ............................874,Mapa lokátorù ......................................... 42,Investice ................................................... 50,WRTC ...................................................... 26,Konference IARU Region I ......................156,Ostatní výdaje .......................................... 19,-------------------------------------------Celkem ................................................ 2144,-

Soutìžní tým OL5T pøi radioklubu OK1KHL v Holicích oznamuje, že pøijme nové
èleny. Hledáme vážné zájemce o KV contesting. Uvítáme jak zkušené kontestmany,
kteøí mají zájem pøestoupit do kategorie více operátorù, tak i ty z vás, kteøí teprve
zaèínáte a máte zájem získávat zkušenosti pod dohledem zkušenìjších operátorù.
Uvítáme i techniky, kteøí rádi experimentují s anténami a další pomocníky, kteøí mají
zájem strávit pøíjemný èas v partì lidí se stejnými zájmy.
Co nabízíme? Vlastní vysílací støedisko s perfektním zázemím, dobøe vybavené
anténami i vysílací technikou.
Co požadujeme? Lidi pøátelské, s týmovým a soutìžním duchem, ochotné podílet
se na rozvoji vysílacího støediska.
Tým OL5T zahájil svoji èinnost v roce 1995. Po letech hledání vhodného stanovištì
jsme našli ideální podmínky v Holicích a stali jsme se souèástí radioklubu OK1KHL.
Na našich stránkách www.ok1khl.cz se mùžete dozvìdìt více jak o radioklubu
OK1KHL a jeho aktivitách, tak i podrobnosti o historii a souèasnosti OL5T. Pùvodní
èlenská základna se v prùbìhu posledních let hodnì obmìnila a dnes tvoøí tým zejmé na mladí operátoøi, kteøí se pøihlásili na základì podobné výzvy uveøejnìné pøed tøemi
roky. V podstatì úplní zaèáteèníci postupnì získávali zkušenosti a dnes jsou plno hodnotnými èleny týmu. Vìtšina èlenù do Holic dojíždí z rùzných i pomìrnì
vzdálených mìst, takže bydlištì v okolí Holic není podmínkou. Stejnì tak není pod mínkou znalost telegrafie. Oceníme snahu o sebezdokonalování a pomùžeme pøi tom,
jak jen bude v našich silách.
Naším cílem je dostat se a udržet se mezi evropskou špièkou v kategorii
Multi/Multi. Èásteènì se nám to podaøilo, ale pro dosažení tohoto cíle je nutné tým
opìt rozšíøit.
Pokud vás tato výzva zaujala a máte zájem pøidat se k nám, nebo se zatím jenom
pøijet podívat, napište bu ï vedoucímu radioklubu OK1KHL Svetovi, OK1VEY,
klub@ok1khl.cz nebo Honzovi, OK1QM, ok1qm@volny.cz. Tìšíme se na vás.
<3405> ü

Silent Key

Antonín Kellner,
OK2BZA

Jaroslav Vít, OK2LQ

Dne 25. kvìtna 2003 ve vìku 53 let
opustil øady radioamatérù pan
Antonín Kellner, OK2BZA, z Vranovic.
Øadu let se i pøes svou tìžkou
chorobu vìnoval pokusùm s technikou i provozu na pásmech. Bude
chybìt nejen nám v radioklubu
OK2KZC.

Výdaje celkem: ..............4891,-

K nìkterým položkám:
Dotace MŠMT byla pøímo èástkou 163
tisíc Kè urèena na reprezentaci v sálové
telegrafii, ostatní na soutìže mládeže a
zèásti na pøevadìèe.
Položka „zahranièní akce“ jsou náklady
spojené s úèastí a prezentací na
setkáních v Tatrách a Friedrichshafenu.
Plnìní rozpoètu bylo schváleno na
zasedání Rady ÈRK dne 27. 4. 2003.
<3402> ü

Zprávièky
Omluva
Omlouvám se panu Ing. Jaroslavu Semotánovi, OK1RD,
za chybnì uvedené stavy v OKDXTOPlistu 2002. OK2ON

Frenštát p. R. - Výstava historických
radiopøijímaèù a kurz ke zkouškám
U pøíležitosti zahájení vysílání radia poøádal zaèátkem
kvìtna radioklub OK2KDJ Frenštát výstavu historických
radiopøijímaèù. Na výstavì byly k vidìní pøijímaèe a elek tronické souèásti z let 1928 - 1945. Výstava se setkala
s kladným ohlasem všech návštìvníkù. Omlouváme se
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Kontestový tým OL5T
pøijme nové èleny!

Ve ètvrtek 22.5. opustil øady radioamatérù jejich nejstarší èlen z okresu
Pøerov, Jaroslav Vít, OK2LQ. Byl
známý nejen v Pøerovì, ale také
v Olomouci, kde dlouhá léta pracoval.
Èest jeho památce! Radioamatérská
tradice v jeho rodinì však neskonèila
- vychoval k lásce ke spoleènému
koníèku i svého syna Petra, OK2UKQ.

tímto všem pøátelùm, kteøí se o výstavì dozvìdìli pozdì
a nestihli si ji prohlédnout.
Zároveò oznamujeme všem zájemcùm o zkoušky, že
náš radioklub organizuje krátký kurz, který bude
zakonèen zkouškami k získání Oprávnìní k vysílání.
Zkoušky se budou konat ve Frenštátì koncem záøí (ter mín bude upøesnìn). Zájemcùm lze pøípadnì zajistit
levné ubytování. Pøihlášky zasílejte nejpozdìji do 3. 9.
2003 na adresu DDM Astra, Martinská 1159, 744 01
Frenštát p.R., nebo via packet OK2KDJ@OK0POV nebo
mail OK2KDJ@astrafren.cz; telefonicky 605 726 106
Petr, OK2STV, nebo 556 830 066 Mirek, OK2SIA.
Podrobnosti o zkouškách budou obratem zaslány.
Zkoušky se budou konat pouze za dostateèného zájmu
uchazeèù. Za OK2KDJ Mirek, OK2SIA

Radioklub OK2KZC - Vranovice-Hustopeèe

OK DX Top List
Radek, OK2ON, se rozhodl ukonèit sestavování
OK DX Top Listu. ÈRK se ujal vedení tohoto
populárního žebøíèku a souèasnì pøijal nabídku
Standy, OK1AU, k jeho sestavování. Podmínky
OK DX Top Listu zùstávají zachovány a najdete
je na adrese http://www.crk.cz/CZ/OKDXTOPLISTC.HTM. Hlášení proto posílejte na
adresu: Stanislav Veit, Sídlištì 1454, 289 22,
Lysá nad Labem, e-mail: okdxtoplist@crk.cz.
Je preferováno hlášení v elektronické podobì,
nejlépe v Excelu. ÈRK souèasnì Radkovi,
OK2ON, dìkuje za dosavadní dlouholetou práci
pøi vyhodnocování žebøíèku.
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Zaèínajícím
Mistrovství republiky
v radioelektronice,
Plzeò 2003
Pavel Muknšnábl, OK1PUL, muki@smtpl.cz

Opìt po roce se sešli mladí radioelektronici na svém
mistrovství republiky. Poøadatelskou štafetu pro letošní
rok pøebralo elektrotechnické oddìlení Stanice mladých
technikù v Plzni. Jak celá soutìž probíhala?
V bøeznu a dubnu se uskuteènila okresní a krajská
kola a 30. 5. pøijelo z Èech, Moravy a Slezska do Plznì
celkem 8 soutìžních družstev, se dvìma zástupci v každé
ze tøí soutìžních kategorií. Na regulérnost soutìže
dohlížela a výsledky jednotlivých soutìžících hodnotila
šestièlenná porota pod vedením vrchního rozhodèího
Františka Lupaèe, OK2LF.

Prvním nesoutìžním úkolem bylo nalezení místa
konání soutìže, tedy areálu Vyšší odborné školy a
Støední prùmyslové školy elektrotechnické v Plzni na
Slovanech. Nakonec se všem podaøilo, jednomu týmu
dokonce s nìkolikahodinovým pøedstihem. Po pøíchodu
do místa konání pøišlo na øadu podepisování
prezenèních listin, výplata cestovného, vylosování star tovního èísla a pøedání dovezeného soutìžního výrobku.
Následovalo ubytování v internátech školy a slavnostní
zahájení soutìže.
Po veèeøi byl èas na první soutìžní disciplínu - test
odborných znalostí. Soutì-žící mìli za úkol odpovìdìt na
20 otázek, u 19 si mohli vybrat jednu ze tøí nabízených
možností, zbývající úkol mìl charakter nakreslení sché matu. Každá otázka byla za dva body, celkem bylo možné
získat 40 bodù. Zpoèátku to vypadalo, že autoøi testu
podcenili schopnosti soutìžících - nìkterým z èasového
limitu 60 minut staèila na vyplnìní a odevzdání pouze
šestina tohoto èasu. Z omylu nás vyvedlo až hodnocení
testù - rozptyl výsledkù byl totiž znaèný. Získat plný
poèet bodù se nepodaøilo nikomu, nejvíce se tomuto
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výsledku pøiblížil Michal
Pešek (ZÈ) s 39 body.
V každé kategorii se ale také
našli soutìžící s ménì než
polovièním bodovým ziskem.
Pùvodnì plánovaný veèerní program, exkurze do
firmy vyrábìjící televizory
Panasonic, se neuskuteènil,
protože vedení firmy na
poslední chvíli došlo k názoru, že v pátek se nepracuje
a odpolední smìnu zrušilo.
Náhradním programem byla
pro mladší úèastníky soutìže
návštìva u firmy NT
Magnetics - výrobce toroidních transformátorù. Starší
úèastníci si vyslechli na Katedøe obecné fyziky
Západoèeské univerzity pøednášku a shlédli
ukázku využití zvukové karty v PC pro elektrická
mìøení.
Druhý den zaèal (po budíèku a snídani) pøe sunem do školních dílen a stavbou zadaných
soutìžních výrobkù. Mladší žáci (kategorie Ž1)
stavìli tøíhlasou sirénu, starší žáci ( Ž2) a mládež
(M) dostali za úkol osadit a oživit VKV rozh lasový pøijímaè s TDA 7000. Po mládežnících
bylo navíc požadováno oživený výrobek vestavìt do dodané krabièky. Ke konci èasu
stanoveného pro stavbu se z dílny mladších
žákù ozývalo kvílení
sirén a z dalších dvou
místností zvuk nìkolika rozhlasových stanic. Ukázalo se, že
mechanická èást kon strukce je pro mnohé
jinak zkušené elektroniky
tìžkým
oøíškem. Nakonec ale
vìtšina po hektickém
závìru výrobek v kra bièce mìla.
Následoval obìd, hodnocení výrobkù porotou a
odjezd do centra mìsta. Pro starší úèastníky soutìže byla
pøipravena exkurze do plzeòského pivovaru, mladší si
prohlédli historické podzemí. Plánovanou úèast na dni
dìtí na plzeòském Námìstí republiky pøekazil vydatný
déš a tak jsme mohli jen pozorovat, jak promoèení
organizátoøi vše balí a odjíždìjí.
Pøed veèeøí si soutìžící prohlédli dovezené výrobky
ostatních a po ní již následovalo netrpìlivì oèekávané
slavnostní vyhlášení výsledkù soutìže. A kdo že to vlast nì vyhrál:
V kategorii Ž1 (do 12 let):
Martin Vyèítal (VÈ)
Martin Sedláèek (VÈ)
Ondøej Meca (ZÈ)
V kategorii Ž2 (13-16 let):
Stanislav Koštál (VÈ)
Martin Köhler (StM)
Michal Pešek (ZÈ)

V kategorii M (17-19 let):
Jan Šváb (StÈ)
Jan Skalický (StÈ)
Jan Dvoøáèek (VÈ)
Za první místo v soutìži družstev pøevzal dort
s èokoládovým schématem blikaèe vedoucí družstva
východních Èech, Jaroslav Meduna, OK1DUO. Na
druhém a tøetím místì skonèila družstva z Oloumoucka a
severní Moravy.

Na závìr se sluší podìkovat tìm, bez nichž by se tato
soutìž nemohla nikdy uskuteènit. V první øadì Èeskému
radioklubu, který soutìž z velké èásti financuje, dále pak
firmám, které pøispìly cenami do soutìže, poskytly
materiál, slevu na souèástky apod. Musím jmenovat
firmu Elko Šovíèek, Elektrosouèástky Kùs, BEN
Technická literatura, Formica, HT Eurep, NT magnetics a
Enika.
Dík soutìžících jistì patøí i porotì, která pracovala ve
složení František Lupaè OK2LF, Jiøí Bahounek OK2PBL,
Sváa Bednár OK1TAM, Ondra Kolonièný OK1CDU,
Pavel Šovíèek a Petr Michalík. Podìkovat musíme i
Vyšší odborné škole a Støední prùmyslové škole elek trotechnické za možnost bezplatného využití jejích pros tor a Petru Michalíkovi za dojednání této možnosti a také
Vladislavu Zubrovi OK1IVZ za metodickou pomoc.
Výsledkové listiny, soutìžní testy a fotografie ze
soutìže si mùžete prohlédnout na www.smtpl.cz v sekci
soutìže. Nashledanou za rok v Èeských Budìjovicích.
<3430> ü
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Radioamatérské souvislosti
Prezentace stanièního
deníku na webu

Soukromá
inzerce

Petr Šiška, OK2WGR, ok2wgr@numeri.cz

Koupím èasopisy Radioamatérský
zpravodaj r. 1991, Radiožurnál (slovenský) 1993-97. Stanislav Vacek,
Støekovská 1344, 182 00 Praha 8.

Rád bych se podìlil o zkušenosti s øešením zveøejnìní stanièního
deníku na internetových stránkách. Realizace takového nápadu naráží
na nìkolik technických problémù. Omezující je zejména množství dat,
která si bude muset návštìvník stránek stáhnout, aby si mùj deník
prohlédl. I v pøípadì pouhých nìkolika set QSO a pøi bìžné rychlosti
pøipojení 40-60 kb/s by se asi ani výsledku nedoèkal a dal by asi
radìji pøednost stránkám jiným - naše snaha o vylepšení vlastní
prezentace by vyznìla velmi negativnì. Nabízí se øešení deník rozdìlit
do menších úsekù, napø. podle rokù, ale i toto øešení pokulhává a
nemá šanci uspìt. Jediné øešení, které se nabízí, je použití nìjakého
vyhledávacího mechanismu, kterému zadáme pouze znaèku a na
stránce se objeví øádky z deníku, které tuto znaèku obsahují. Døíve,
než jsem takový vyhledávací prográmek vymyslel, objevil jsem na
webu java aplet od Richarda G4ZFE [1], který tento problém øešil a
s jehož výsledky jsem byl velmi spokojen. Richard tento software
nabízí na svých stránkách volnì ke stažení, takže jej mùžeme získat a
využít bez problémù.

Popis øešení
Vyhledávání QSO je pro návštìvníka vašich stránek více než
jednoduché. Do okénka zadá svoji znaèku a stiskne tlaèítko search.

V oknì s výsledky potom objeví (nebo neobjeví) svoji znaèku
s datem, èasem a pásmem, kdy jste s ním mìli QSO.

Výsledkem je 36 souborù a.txt až 0.txt, které staèí uploudovat na
váš web, napø. do adresáøe logs.
Po domluvì s Petrem OK2CQR by tuto funkci mìla obsahovat
další verze jeho skvìlého programu pro vedení stanièního deníku
CQR LOG! Export logu do txt souborù by byl otázkou jednoho
kliknutí na patøiènou ikonu. Stanièní deník CQR LOG je volnì ke
stažení na Petrových stránkách na adrese [3].
- Nakonec je tøeba vytvoøit html stránku, která bude obsahovat vyhledávací formuláø. Vámi vytvoøená stránka pak musí obsahovat
tyto øádky:
<APPLET CODE=“search.class“ WIDTH=600
HEIGHT=325>
<param name=“URL1Name“ value=“http://www.
qsl.net/ok2wgr/logs/ „><center></td>
</APPLET>

Pokud byste mìli velké množství QSO, závodní QSO nebo expedièní QSO, je možno tyto deníky rozdìlit (udìlat potøebné množství txt souborù, které je ale nutno umístit do rùzných adresáøù na webu, protože
budete mít nìkolik souborù se stejným názvem - a.txt, b.txt atd.).
Zdrojový kód pak bude vypadat napø. takto:
<APPLET CODE=“search.class“ WIDTH=600
HEIGHT=325>
<param name=“log1Name“ value=“1997 8Q7FE“>
<param name=“log2Name“ value=“1997 IARU“>
<param name=“log3Name“ value=“1997 Field
Day“>
<param name=“URL1Name“ value=“http://www.
myisp.co.uk /~g4zfe/logs/8Q7FE/“>
<param name=“URL2Name“ value=“http://www.
myisp.co.uk /~g4zfe/logs/97iaru/“>
<param name=“URL3Name“ value=“http://
www.myisp.co.uk /~g4zfe/logs/97fd/“>
<EM> Sorry but the search applet requires a
java aware browser. </EM>
</APPLET>

Popis funkce
Pøedpokládám, že již máte vytvoøenu svou domovskou stránku napø. na www.qsl.net - a vedete svùj deník v elektronické podobì.
Abyste mohli danou funkci využívat, je nutno
- Umístit na svùj web java applet search.class (vlastní vyhledávaè),
který je volnì ke stažení na webu G4ZFE [1] nebo na mých
stránkách [2]. Java aplet mùže fungovat na jakémkoliv webu,
nepožaduje podporu cgi.bin skriptù.
- Pøipravit vlastní data ke zveøejnìní na webu. G4ZFE optimalizoval
vyhledávání tak, aby èas stahování (vyhledávání) byl co nejkratší.
V praxi to znamená, že celý log je rozdìlen do textových souborù
s oznaèením a.txt až z.txt a 0.txt až 9.txt. Soubor a.txt pak bude
obsahovat informace o QSO se stanicemi, jejichž první písmeno
ve znaèce zaèíná na A (A45WD, AA3A, AP2IA atd.). Díky tomu
vyhledávání probíhá pouze v odpovídajícím souboru a nejsou
prohledávána zbyteèná kvanta dat.
Vytvoøení tìchto souborù je velmi snadné. Nejprve je nutné vyex portovat vlastní log do formátu ADIF, Cabrillo, ASCII nebo tiskový
soubor. Pøíklady syntaxe souborù jsou opìt umístìny na webu.
K rozdìlení souboru s logem (napø. log.adi) a vytvoøení txt souborù
slouží prográmek sortlog.exe. Jedná se o dosovský program, který je
ke stažení opìt na stránkách G4ZFE a který se spouští z pøíkazového
øádku pøíkazem sortlog - napø. sortlog log.adi .
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Uživatel si kromì zadání vlastní znaèky zaškrtne políèko odpoví dající souboru, kde se chce najít (napø. r. 2001, WPX Cont. 2003,
Polní den 2000 atd.).
(Je samozøejmì nutno upravit cestu k umístìní vašeho logu, resp.
k souborùm txt. Pøíklady opìt na webu).
[1] www.g4zfe.com
[2] www.qsl.net/ok2wgr/
[3] www.qsl.net/ok2cqr

Prodám filtr PKF 9 MHz 2,4/8Q +
xtaly nosné - 800,-; filtr 500 kHz 3MF9D-500-3 V - 300,-; PA 144 MHz FM
5/40 W se zdrojem - 800,-; PA 144 MHz
CW-SSB 2/100 W s SRS 4451 - 1500,Kè; KV PA 1,8-28 MHz 4x GU50 5000,-; KV PA 1,8-28 MHz 3x OS51 6000,-; ke všem PA náhradní elky. KV
TRX FT 101EE - dobrý stav, dokumentace, orig. mikrofon a nové náhradní
elky do budièe a PA - 12000,-. Tel 376
594 460.
Prodám TCVR YAESU FT-707, 100
W, KV vèetnì WARC, tranzistorový, vestavìn CW filtr 600 Hz, pasbandtuning,
druhé VFO, digitální módy, funkèní i
mechanický stav 100 %. Pøíslušenství:
podrobný manuál, zdroj 20 A, mikrofon.
Cena dle dohody (15.000). OK2BAV,
Jaroslav Sluštík, Dukelská 3995, 760
01 Zlín, tel.: 577 271 401.
Prodám TS 2000 + DRU3A + SW,
cena dohodou. Tel.: 323 604 861 nebo
728 379 483.
Prodám milivoltmetr TESLA BM494
- 10 Hz-1 MHz, 1mV-300 V, cena 1500
Kè. Milivoltmetr TESLA BM384 - 1 mV300 V, cena 500 Kè. Hliníkový stožár nový - délka 5 m (tyèe po 1 m), prùmìr
40 mm, síla stìny 4 mm, kotvící lana,
ukotvení do stìny, patice s radiály,
koaxiální kabel H 100 - délka 9 m. Cena
900 Kè. Rùzné druhy ruèkových voltmetrù a ampermetrù - vše nové.
Digitální multimetr MZ 68 - nový se
zárukou, 600 Kè (pùv. cena 1300 Kè).
Tel.: 721 358 317 odpoledne (Holice).
Prodám, nejlépe støedisku mládeže
v ROB, následující materiál: ROB-RX80-2-CONTROL, odposlechový dispeèink, 1 ks (2000 Kè); MINIFOX 78
AUTOMATIC, vysílaè ROB 3,5 + 144
MHz, 5 ks (10000 Kè); pøijímaè ROB 80
ORIENT 4 ks (3200 Kè); zamìø. pøijímaè
ROB 144 MHz DELFÍN, bez antén, 9 ks
(2700 Kè); zamìø. RX ROB 80 JUNIOR,
20 ks (1000 Kè); vysílaè ROB 80
MEDVÌD, volba kodù MO-MO5, 3 ks,
3000 Kè; vysílaè ROB 80 MINIFOX, 5 ks
(2500 Kè); sluchátka TESLA 4000 W,
10 ks (100 Kè). Pøi odbìru uvedeného
materiálu vcelku sleva 20 %, nebo cena
dohodou. Dále tranzistorový CW TRX
10 W pro 160 m JIZERA se síovým
zdrojem, ale i na baterii 12 V, pøímé
smìš. 1 ks (2000 Kè). Pište na adresu
Karel Mareèek, Ès. armády 15, 358 01
Kraslice nebo volejte 352 686 860, 601
262 808.
Prodám TCVR ICOM IC706MKII
s DSP, 500 Hz CW, 1,9 kHz SSB autodržák, kabely, ACC adapter a mikrofon.
Èeský a nìmecký návod, servisní
manuál. Cena 29500 Kè. Dále automatický antenní tuner 1,8-30 MHz, 200 W,
typ AT11. Cena 4500 Kè. Vše v 100%
technickém stavu. Obì zaøízení za
32500 Kè. Jiøí Benda, Zeleneèská
355/22, 194 00 Praha 9, tel.: 603 554
542.
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Radioamatérské souvislosti
Elektøina je všude
BoB Shrader, W6BNB, podle CQ 10/2002 pøeložil a upravil Jiøí Škácha, OK1DMU, skachaj@volny.cz

Pravdìpodobnì pøece jen nesdílíte bìžnou pøedstavu, že se s elektøinou setkáváme pouze ve
vodièích a v zásuvkách elektroinstalace, v prùmyslu a v rádiových zaøízeních. W6BNB nás doprovodí
nejzákladnìjšími, avšak èasto velmi zúženì chápanými aspekty nejen našeho hobby, ale i bìžného
života. V první èásti bude vysvìtleno, co se dìje v atomech, pøedáváme-li jim energii a jak se
energie pøedává od jednoho atomu dál. Postupnì zjistíte, že se vlastnì nejedná pouze o elektrické
jevy tak, jak jsou bìžnì chápány, ale že vše souvisí s širším vysvìtlením a pochopením svìta, který
nás obklopuje, z pohledu souèasné fyziky. Celá tato oblast je ovšem velmi vzdálená našim
zkušenostem a mìøítkùm a je tøeba se smíøit s tím, že vše nelze popsat názornými modely odpoví dajícími našim bìžným makroskopickým pøedstavám a zkušenostem. Celý výklad je proto velmi
zjednodušený a v mnoha pøípadech i nepøesný - základní skuteènosti se ale snaží podat
nezkreslenì. Mùžeme zaèít hned u názvu - výstižnìji a ménì primitivnì by možná mohl znít
„Elektrické jevy a jejich projevy potkáváme opravdu všude“.
Elektøina se vlastnì projevuje pøi pohybu nepatrných
elektronù v obvodech, ale také pøi odtrhávání elektronù
od atomù; zahrnuje všechny jevy vznikající tehdy, když
se elektrony pohybují. Je tedy pøítomna vlastnì všude.
Vynález vakuových elektronek pøispìl k pochopení
toho, že elektrony, nepatrné zápornì nabité èástice,
jsou „odpaøovány“ z horké katody; další kovová destièka,
pokud je nabita kladnì, tyto elektrony pøitahuje, odtud
procházejí k baterii nebo jinému zdroji anodového napìtí
a po prùchodu tìmito obvody se opìt vracejí k horké
katodì. Pokud by zmínìná druhá elektroda byla záporná,
k žádnému takovému proudu elektronù by nedocházelo.
To je v souladu s tvrzením, že elektrický proud (tedy
proud zápornì nabitých elektronù) protéká smìrem od
záporného ke kladnému pólu. Ještì døíve - aniž bylo
vlastnì jasné, o co se jedná, byla ovšem zavedena
definice, že elektrický proud teèe od kladného p ólu
(vìtšího?) k pólu zápornému (menšímu?) - toto tvrzení
se starší z nás asi ještì uèili ve škole.
Aniž chceme zacházet do detailù, nabízí se základní
otázka: co jsou to vlastnì ty elektrony a ty nepatrné
atomy, jichž jsou souèástí? Pokusíme-li se o nìjaké
alespoò trochu uspokojivé vysvìtlení, dojdeme
k neèekaným, neobvyklým a zajímavým faktùm, které
vedou až k principùm možného pohonu budoucích kos mických lodí na jejich cestách ke hvìzdám.
V pøedstavách starovìkých Øekù bylo obsaženo i to,
že hmota se skládá jen ze ètyø složek - ze zemì, vody,
vzduchu a ohnì - a to bylo vše. Pozdìji Øekové usoudili,
že cokoliv hmotného je složeno z malých èástic, které
nazvali atomos, které chápali jako „neviditelné“ - odtud
pochází naše moderní slovo atom.
Ve škole jsme se uèili, že vše kolem nás se skládá
z nesmírnì malých atomù. Za jistých okolností se tyto
atomy mohou navzájem spojovat do trochu vìtších
molekul, složených ze dvou nebo více stejných nebo
rozdílných atomù. Tak napø. dva atomy dusíku mohou
vytvoøit dvouatomovou molekulu dusíku. Dva atomy
vodíku (H) a jeden atom kyslíku (O) mohou vytvoøit
molekulu H 2O, což je voda.
Pøedstavy o struktuøe hmoty se od dob starovìkého
Øecka postupnì vyvíjely Zaèátkem 20. století se pøed pokládalo, že každý nepatrný atom má jednu nebo více
extrémnì malých záporných elektronù, kroužících kolem
malého kladnì nabitého útvaru, atomového jádra.
Z pohledu pøedstavy neviditelných atomù starých Øekù
se tedy uvažovalo o dvou rùzných druzích èástic - o klad ných jádrech a o záporných elektronech obíhajících
kolem nich.
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Podle jednoho fyzikálního zákona platí, že opaèné
elektrické náboje se navzájem pøitahují. Lze pøedpoklá dat, že velká rychlost, s níž elektrony obíhají kolem jádra,
brání tomu, aby nebyly pøitaženy k opaènì nabitému
jádru. Pøedstava o elektronech obíhajících okolo jader je
podobná modelu planet obíhajících kolem Slunce
v rùzných vzdálenostech nebo hladinách. Velká obìžná
rychlost planet a z ní vyplývající odstøedivá síla je jediným vlivem, který brání tomu, aby planety nebyly
pùsobením gravitaèní síly pøitaženy ke Slunci. To
samozøejmì není výstižný a pøesný popis. Elektrony mají
ve skuteènosti hmotnì-vlnovou podstatu a to brání
tomu, aby se pohybovaly po spirálových druhách až ke
kladným jádrùm.
Kladnì nabité èástice v atomových jádrech, které drží
elektrony na jejich drahách, jsou protony (mají náboj
+1, podobnì jako elektrony mají záporný náboj -1).
Pokud má atom kyslíku ve svém jádru osm protonù,
musí kolem nìho obíhat osm elektronù, aby bylo
dosaženo celkové elektrické neutrality atomu, nebo pøes nìji jeho neutrálního celkového elektrostatického nábo je.
Tak jako se opaèné elektrické náboje pøitahují, shod né náboje se odpuzují. Protony v jádrech se tedy navzá jem odpuzují a elektrony navzájem také. Skuteènì, dva
protony nelze navzájem svázat a obdobnì nelze vytvoøit
samostatnou stabilní dvojici elektronù.
Jakákoliv pevná, kapalná nebo plynná látka je hmo tou. Dnes nám fyzici ovšem øíkají, že hmota se skládá
z elektronù, up-kvarkù, down-kvarkù a neutrin. Opìt
se jedná jen o ètyøi základní složky. Je to snad stejnì
jednoduchý princip, jaký pøedpokládali staøí Øekové?
Není tak jednoduché a je tøeba vše trochu podrobnìji
vysvìtlit.
Zaprvé, s tím, jak jsou pøedmìty chladnìjší, jsou i
ménì aktivní. Zdá se být logické, že jsou-li stejné druhy
atomù nebo molekul dost studené, mùže se oslabit vzá jemné odpuzování jejich elektronových obalù a mohou
vzájemnì ztuhnout do pevné látky stejnì, jako k tomu
dochází u molekul vody. Je-li látka zahøáta (je tím
mínìno dodání energie zvenku), stanou se atomy nebo
molekuly aktivnìjší a v urèitém okamžiku odpuzování
jejich elektronù zpùsobí, že vznikne volnì pohyblivá
hmota, kterou nazýváme kapalinou. Dochází-li k dalšímu ohøevu, rostoucí tepelná energie dále zvìtšuje vzá jemné odpuzování molekul a to pak vede k tomu, že
vazby mezi molekulami se zcela zpøetrhají, molekuly se
„osamostatní“ a stanou se plynem, kterému øíkáme
pára. Pokud páru ve vzduchu ponìkud ochladíme, nìkteré molekuly se opìt spojí a vytvoøí drobné kapky vody,

kterou pak vidíme jako bílý oblak. Pùsobí-li zdroj tepla,
napø. tepelná energie molekul horké vody, na špínu
v látce, pùsobí na molekuly neèistoty a uvolòuje je snad nìji. To je také dùvod, proè se horkou vodou nádobí
myje snadnìji. Dále uvidíme, že tepelná energie pohybu jících se elektronù dává vznik fotonùm.
Vìtšina látek se pøi zmìnách teploty chová obdobnì
jako voda s tím, že rùzné látky, tedy složené z rozlièných
atomù nebo molekul, mají rùzné teploty tuhnutí nebo tání
a varu. Existují i nìkteré látky s ponìkud odlišným
chováním, jako napø. železo, sklo nebo hliník, které
vykazují tzv. superplastický stav: Pøi urèité teplotì mezi pevným a kapalným stavem - mohou tyto látky být
deformovány do požadovaného tvaru, který zùstane
zachovám i po ochlazení na normální teplotu. Existuje
také nìkolik látek, jako napø. oxid uhlièitý, které pøi
zahøívání „pøeskoèí“ kapalný stav a z pevného skupenství
pøejdou pøímo do plynného.
S výjimkou nejjednoduššího atomu vodíku obsahují
atomová jádra ostatních prvkù kromì kladných protonù
také další èástice, neutrony. Jak naznaèuje jejich
jméno, neutrony jsou elektricky neutrální. Neutron má o
nìco málo vìtší hmotnost než proton - 1834 oproti
1832násobku hmotnosti elektronu. Dospìli jsme tedy ve
svìte neviditelných atomù ke tøem èásticím. Tøebaže
atomy jsou pøíliš malé na to, abychom je mohli
pozorovat bìžnými mikroskopy, nìkteré velké molekuly
jsou v nìkterých speciálních mikroskopech viditelné
jako neostré útvary.
Jakmile se podrobnìji zabýváme atomy, pohybujeme
se již na poli vìdy nazývané kvantová mechanika nebo
kvantová fyzika; tyto názvy vyjadøují, že se zkoumají malé
objekty, které vykazují hmotnost, nebo se mezi nimi pro jevují síly, nebo jsou vlnami, které nesou energii. Jeden
z výsledkù této oblasti fyziky je elektronová teorie elek trických jevù.
Obr. 1. Jednoduchý elektrický obvod
obsahující žárovku, spínaè a baterii

Uvažujme obvod zapojený podle
obr. 1. Jakmile sepneme spínaè,
pak elektrony, nashromáždìné
v dùsledku vnitøních chemických
reakcí v baterii na jejím záporném
pólu, zaènou odpuzovat vnìjší orbitální elektrony miliard
blízkých atomù nebo molekul v pøipojeném kovovém
vodièi, vedoucím k žárovce. Ve stejném okamžiku na
druhé stranì obvodu, na kladném vývodu baterie, kde
chemické reakce zpùsobují nedostatek elektronù, je
podobný poèet vnìjších orbitálních elektronù odèer páván z molekul vodièe na jeho konci. V dùsledku toho
v celé délce vodièù i vlákna žárovky jsou elektrony jak
tlaèeny (elektron po elektronu), tak i taženy od jednoho
atomu k dalšímu pøitahováním elektronù k atomùm, které
nìjaký elektron již ztratily (a mají v dùsledku toho ve
svém obalu po chybìjících elektronech tzv. díry). Je-li
øeè o fiktivním proudu dìr, jeho smìr je opaèný oproti
proudu elektronù. (Díry se ale nemohou pohybovat
vakuem jako elektrony!). Elektrony protékají nejen vodièi
a vláknem žárovky, ale také vnitøkem baterie, kde v dùsledku chemických reakcí vzniká síla zpùsobující pohyb
elektronù.
Jakýkoli tok elektronù od atomu k atomu od
záporného pólu baterie ke kladnému pøes nìjakou zátìž
(obecný pojem pro žárovku v našem konkrétním pøípadì)
je proudem elektronù a jeho hodnotu udáváme

Radioamatér 4/2003

Radioamatérské souvislosti
v Ampérech. Proud 1 A odpovídá situaci, kdy nìjakým
bodem v elektrickém obvodu protéká bìhem jedné
sekundy 6 280 000 000 000 000 000 = 6,28 .1018 elektronù.
Když wolframovým vláknem žárovky protéká
dostateènì velký proud, bude se vlákno zahøívat a zaène
žhnout. Síla, která zpùsobuje pohyb elektronù od
záporného ke kladnému pólu baterie, se nazývá elektro motorická síla. Tato síla se mìøí ve Voltech. Zvìtšíme-li
elektromotorickou sílu baterie (napø. pøidáním dalších
èlánkù do série s pùvodními), vzroste i proud protékající
vláknem žárovky a ta bude svítit jasnìji. Bude-li napìtí
baterie pøíliš velké, zpùsobí pøíliš velký protékající proud
silné rozžhavení kovového vlákna a to se pøepálí.
Z jakéhokoli rozžhaveného kovového vodièe jsou do
okolního prostoru neustále uvolòovány vnìjší elektrony
z molekul kovu a vlákno by se tak nabíjelo kladnì. To
zpùsobuje, že uvolnìné záporné elektrony jsou z okol ního prostoru opìt pøitahovány zpìt k povrchu vlákna.
Z vlákna se ale pøímo odpaøuje i urèité množství molekul
kovu. Protože nenesou žádný elektrický náboj, nejsou ke
kladnému vláknu pøitahovány zpìt a dùsledkem je to, že
se vlákno postupnì ztenèuje, až se pøepálí. Odpaøené
molekuly kovu se usazují na vnitøní stìnì baòky a
u dlouho používaných žárovek zpùsobují jejich
ztmavnutí.
O nìkolik odstavcù výše bylo øeèeno, že po pøipojení
vodièe elektrického obvodu k zápornému p ólu baterie se
projeví pohyb elektronù i na druhém konci obvodu
okamžitì. Pøesnìji øeèeno - pøedpokládá se, že k tomu
dojde za takový èasový úsek, který odpovídá pøenesení
informace o pøipojení vodièe k baterii, která by se šíøila
rychlostí svìtla. Podle souèasných pøedstav je rychlost
svìtla, 300 000 000 m/s, nejvìtší rychlostí, kterou se
mùže pohybovat jakýkoli hmotný objekt. Každý z elek tronù, které se pohybují ve vodièi, urazí za sekundu ale
vzdálenost mnohem menší, jen nìkolik centimetrù.
„Okamžitý“ pohyb elektronù na druhém konci vodièe je
zpùsoben elektrickým impulsem, kterým jsou jednotlivé
elektrony „tlaèeny“ elektrony za nimi a „taženy“ dírami na
opaèné stranì obvodu; rychlostí svìtla se šíøí tento elek trický impuls.
Zhruba v polovinì dvacátého století bylo zjištìno, že
pro každou normální èástici existuje obdobná antièástice, která má vùèi ní opaèný elektrický náboj. Podle
tohoto pøedpokladu musí k existujícím elektronùm exis tovat i „antielektrony“, nazývané pozitrony, a jejich
uspoøádaný pohyb by obdobnì pøedstavoval pozitronový
proud. Když existují protony, musí existovat i
antiprotony, obdobnì i antineutrony atd.
Pøedpokládá se, že v okamžiku tzv. velkého tøesku
pøed 15 miliony let vzniklo zhruba stejné množství hmoty
a antihmoty. Díky malým rozdílùm v jevech probíhajících
ve hmotì a v antihmotì byla vìtšina antihmoty postupnì
pøemìnìna a ve vesmíru je dnes vìtšina hmoty.
Pravdìpodobnì existují celé galaxie z antihmoty, kde se
vyskytují pozitronové proudy. Dùkazy o tìchto pøed stavách zatím ale neexistují.

Vùnì a barvy
Úvahy o elektronech a o vnitøní struktuøe atomù se
prùbìžnì vyvíjejí a prohlubují, mj. i v dùsledku rùzných
složitých experimentù se srážkami èástic, uskuteèòo vaných ve stále vìtších a výkonnìjších urychlovaèích
èástic. Pøi takových srážkách jsou produkovány nové,
dosud neznámé èástice. Fyzici už tìchto èástic a sil
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pùsobících uvnitø atomù pojmenovali mnoho a postupnì
zjišují jejich vlastnosti.
Pro jejich popis a zjištìní zákonitostí, které u nich
platí, už nestaèí bìžné charakteristiky, které jsme schop ni pøenášet z makroskopické fyziky (elektrický náboj,
magnetický moment apod.). Jako ponìkud bizarní
„vlastnosti“ pak fyzici používají pojmy jako „vùnì“ a
„barva“, které ovšem nemají s bìžným významem tìch to slov nic spoleèného. Slouží jen k pojmenování nìkterých charakteristik sil pùsobících v jádrech, které se
podstatnì liší od obvyklých sil gravitaèních, elektrostatických (mezi kladnými a zápornými náboji) a magnetických (projevujících se mezi p óly magnetù). Vìdci
vycházejí dnes z toho, že elektrostatická a magnetická
(magnetostatická) síla jsou ve skuteènosti dvìma
speciálními pøípady jediného typu interakce - elektromagnetické síly. Jakmile elektrostatická nebo mag netická síla zpùsobuje nìjaké efekty, je pøitom v urèité
míøe zahrnuta i ona síla druhá.
Fyzici zkoumají také síly gluonù, projevující se vzájemným pøidržováním, „lepením“ èástic uvnitø atomových jader. Tyto síly jsou dost silné na to, aby zabráni ly napø. vypuzení shodnì elektricky nabitých protonù
z jádra, které jich obsahuje vìtší poèet.
Mezi více než 100 známými atomy je nejjednodušším
atomem s nejmenší hmotností vodík, který pøi pokojové
teplotì a bìžném tlaku je lehkým plynem. Atom vodíku
se skládá z jednoho záporného elektronu obíhajícího
kolem jádra, obsahujícího jeden kladný proton.
Kupodivu v pøírodì existuje mezi cca 7000 takovými
standardními atomy vodíku zhruba jeden, který má ve
svém jádøe k protonu „pøilepen“ ještì neutron. Taková
skupina proton-neutron se nazývá deuteron a geometricky má tvar èinky. Pøidání neutronu vzroste hmotnost
jádra takového atomu vodíku zhruba dvojnásobnì.
Vodík, který má v jádøe místo samotného protonu
deuteron, se nazývá „tìžký vodík“ (H2), nìkdy také
deuterium. Pokud se v øídkých pøípadech v jádøe atomu
vodíku vyskytují dokonce dva neutrony, nazývá se takový
vodík tritium (H3); tyto nebìžné atomy vznikají napø. pøi
„rozbíjení“ jader vìtších atomù. Podaøí-li se nám tyto
tìžší atomy vodíku naopak dostateènì „zahøát“ napø. pøi
výbuchu atomové bomby, dochází opaènì ke vzájemné mu sluèování tìchto jader, k tzv. jaderné fúzi, a pøitom
se uvolòuje ohromná explozivní síla vodíkové bomby.
V poøadí dalším tìžším atomem je helium (He), které
je pøi pokojové teplotì rovnìž plynem. Jak lze oèekávat,
jádro atomu helia se skládá ze dvou protonù a dvou neu tronù a kolem nìho obíhají dva elektrony. Tyto dva nejlehèí plyny jsou užívány jako náplò balonù. Naplní-li se
vodíkem nebo heliem nìjaký lehký obal, je nadnášen
v mnohem tìžším dusíku nebo kyslíku, jejichž smìs tvoøí
vzduch, stejnì jako je lehký kus døeva nadnášen na vodì.
Dnes se ovšem nejèastìji setkáváme s horkovzdušnými
balony, naplnìnými horkým vzduchem. Tepelná energie
z plamenù plynového hoøáku smìrovaných vzhùru
ohøívá molekuly vzduchu uvnitø balonu, kde se teplo šíøí;
horký vzduch je lehèí než vnìjší chladnìjší a v dùsledku
toho je balon nadnášen vzhùru.
Vodík, který má ve svém jádru jeden proton, má jeden
elektron, obíhající kolem jádra. U všech ostatních tìžších
atomù obíhají kolem jádra v první elektronové dráze dva
(a pouze dva) elektrony. Další druhá, od jádra vzdálenìjší
dráha, mùže obsahovat nejvýše osm elektronù atd. (viz
obr. 2).

Obr. 2. Dvì elektronové orbity
kolem atomového jádra kyslíku.
První dráha obsahuje jen dva elektrony, druhá šest.

Relativní vzdálenost první
elektronové dráhy od jádra je
ohromná. Odhaduje se, že
kdyby atomové jádro bylo zvìtšeno na velikost golfového
míèku, obíhaly by nejbližší elektrony ve vzdálenosti pøes
3 km! Z hlediska objemu lze øíci, že 99,99 procenta obje mu atomu je prázdný prostor. Jak narùstá u tìžších
atomù poèet protonù a neutronù v jádøe, narùstá i poèet
elektronù, které obíhají postupnì po vzdálenìjších
orbitách.
Normální atomy jsou elektricky neutrální, je-li ale
nìjakým zpùsobem z elektronového obalu odstranìn
jeden elektron (-1), atomu pak zùstává kladný náboj
(+1); takový atom s neúplným elektronovým obalem se
nazývá kladný iont. O takovém atomu také nìkdy øíkáme,
že je ionizovaný (obsahuje jednu „díru“). Možnost ionizace je pøedpokladem a pøíèinou toho, že mùže docházet
k elektrickým a chemickým jevùm.
Elektron má dále tzv. spin, který se projevuje mag netickým polem kolem nìho. Nìkteré atomy, jako železo,
nikl nebo kobalt - mají elektronové obaly (a tedy i spiny
jejich elektronù) uspoøádané takovým zpùsobem, že se
chovají jako tzv. feromagnetika. Prakticky u všech
ostatních atomù jsou elektronové obaly uspoøádány tak,
že se u nich projevují jen velmi slabé nebo témìø žádné
magnetické vlastnosti. Protony a neutrony v atomových
jádrech mají také spiny, které pomáhají k tomu, aby ato mová jádra „držela pohromadì“.

Èástice nebo vlny?
Elektron si nejèastìji zjednodušenì pøedstavujeme jako
nepatrnou èástice, v nìkterých situacích se ale projevuje
i jako vlna. To pak umožòuje, že elektron mùže napø.
pronikat urèitými bariérami, které by podle bìžných
pøedstav mìly jeho pohyb zadržet. Využití takového
tunelovacího efektu se pak mùže projevit tøeba až
desateronásobným zrychlením èinnosti vhodnì kon struovaných tranzistorù. Pro pøehlednost výkladu nebudeme dále vlnové vlastnosti elektronù detailnìji rozebírat
a elektrony budeme v dalším považovat jen za malé
zápornì nabité èástice.
Atom uranu (U) je nejsložitìjším z „normálních“
atomù, a má z nich nejvìtší hmotnost. Jeho jádro
obsahuje 92 protonù svázaných nejèastìji se 143 neu trony, hmotnost takového jádra je tedy pøibližnì 235krát
vìtší, než hmotnost protonu. Nìkteré atomy uranu mají
ponìkud odchylnì uspoøádaná jádra, která obsahují jiný
poèet neutronù - pøíklady jsou U 234, U235, U238 apod.
Takovým atomùm se stálým poètem protonù, ale
s rùzným poètem neutronù se øíká izotopy daného
prvku. Rùzné atomy mohou mít jen jeden nebo i mnoho
rùzných izotopù.
Velmi tìžké atomy, a už se v našem prostøedí vysky tují normálnì nebo a pocházejí napø. z reakcí v urychlo vaèích èástic, ztrácejí prùbìžnì nìkteré z èástic ze svých
jader - tento jev nazýváme radioaktivitou. Èást slova
„radio“ v tomto názvu nemá nic spoleèného s rádiovou
komunikací. Vyjadøuje skuteènost, že nìkteré „díly“
takových atomù jsou vyzáøeny do okolí a pro daný atom
jsou tak ztraceny. Tìmito vystøelovanými èásticemi
mohou být elektrony, neutrony, protony atd.
Radioaktivita tìžkých prvkù má za následek, že jejich
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atomy bìhem urèité doby zanikají a mìní se na atomy
s podstatnì menší hmotností. Rychlost této pøemìny je
charakterizována èasovým úsekem, nazývaným
poloèasem rozpadu. Poloèas rozpadu atomù, jako
napø. uranu, je doba, za kterou se polovina atomù uranu
pøemìní na odpovídající lehèí prvky. Jeden z izotopù
uranu má poloèas života v øádu miliard let, ale poloèas
rozpadu jiného je jen nìkolik minut. Po mnoha
takovýchto procesech pøejdou prvky s tìžšími atomy na
stabilnìjší atomy jiného prvku, v tomto pøípadì olova
s 82 elektrony a protony a s cca 125 neutrony.
Geologové používají tuto metodu k urèení stáøí reálných
hornin tak, že porovnávají množství miliard let starých
vzorkù obsahujících uran s koncentrací olova v dané
horninì.
Podaøí-li se rozštìpit jádra tìžkých atomù, jako jsou
uran nebo plutonium, v procesu nazývaném štìpení,
mùže být lavinovì uvolnìno velké množství energie,
právì tak jako pøi výbuchu atomové bomby.
U tìžších atomù bývá pozorováno vyzaøování
složených èástic, skládajících se ze dvou protonù a dvou
neutronù. Tyto èástice se nazývají alfa èástice a jsou to
vlastnì jádra atomù hélia se dvìma kladnými náboji.
S tìmito èásticemi se setkáváme napø. u plynu radonu,
který je nìkdy pøítomen i v obydlích a budovách jako
dùsledek radioaktivity uranu nebo radia, nacházejících se
v podloží. Èástice alfa jsou zachycovány buòkami lid ského tìla a mohou být pøíèinou vzniku rakoviny.
Obdobnì mohou být z atomových jader v nìkterých
pøípadech uvolòovány rychlé elektrony a toto záøení je
známo jako záøení beta. Energie a tedy i rychlost
takových elektronù jsou velké a i když není prokázáno, že
by toto záøení vyvolávalo vznik rakoviny, jsou nìkdy
svazky rychlých elektronù používány ke znièení rakovi nových bunìk na kùži.

Pøedstava o uspoøádání jader atomù tìžkých prvkù
mùže být obdobná hrbolatému fotbalovému míèi.
Výstupky na povrchu jádra vedou k oslabení gluonových
sil, které drží v jádøe pohromadì neutrony a protony a
následkem je právì možná radioaktivita takových jader.
Pøi podrobnìjším zkoumání elektronù lze dojít
k závìru, že jsou jednou ze šesti èástic známých jako
leptony (název vyjadøuje èástice s malou hmotností).
Leptony lze rozèlenit do tøí skupin:
- elektron a e-neutrino (ee-neutrino),
- èástice nazývaná mion (mí-mezon) a mí-neutrino
(mu-neutrino),
- èástice tau a tau-neutrino.
Leptony ze druhé nebo tøetí skupiny vytváøejí vždy
kombinaci s nìjakou další èásticí, aby mohla vzniknout
nìjaká reálná èástice. Fyzici obvykle konstatují, že lep tony s krátkou dobou života vznikají pouze v dùsledku
srážek atomù. Elektron, mion a tau lepton mají všechny
náboj -1. Miony a èástice tau jsou do jisté míry podob né elektronùm, ale v kombinaci s nìjakou další èásticí je
výsledkem nìjaký jiný objekt s hmotou mnohem vìtší,
než u elektronu. Mion je cca 200krát hmotnìjší než elek tron a rozpadá se na elektron a neutrino. Samozøejmì
existují rovnìž anti-leptony.
Všechna tøi neutrina mají neutrální náboj, jak ostat nì naznaèuje i jejich název. Neutrina jsou nejlehèí a
nejèastìji se vyskytující èástice - odhaduje se, že ve ves míru existuje na každý proton nebo neutron v libovolném
atomu miliarda neutrin. Dlouho se pøedpokládalo, že
vzhledem k témìø nulové hmotnosti neutrin a neutrální mu elektrickému náboji mohou procházet prakticky jak oukoli hmotou, tøeba i skrz Zemi. Složitými experimenty
sledujícími nádrž s vodou, umístìnou hluboko pod zem ským povrchem, bylo zjištìno, že neutrina všech tøí
„vùní“ obèas kolidují s molekulami vody a následkem

Zajímavé internetové stránky
http://www.qrp4u.de/index_en.html - Autor Udo,
DL2YEO. Z hlavní stránky pøejdete na další, kde najdete
napø. popisy nìkolika QRP pøijímaèù (superhetù i RXù
s pøímým smìšováním), TRXù, rozbor možností použití
impulsních zdrojù z PC a jejich úprav, zapojení selek tivních nf zesilovaèù, tepelného mìøièe výkonu,
poznámky k mf obvodùm, oscilátorùm aj. Vše je zpra cováno peèlivì a pùsobí solidním dojmem. Stránka
rozhodnì stojí za návštìvu.
http://www.qsl.net/k7qo/ - Chuck Adams, K7QO,
vìnuje se CW provozu a QRP. Pøeberete-li se trochu
chaoticky uspoøádanými stránkami, najdete spoustu
zajímavých nápadù a informací, mj. i o konstrukcích
sqeezové pastièky a o tom, jak postupovat, chceme-li
zvládnout skvízové klíèování.
Takhle to vypadá, když se nekdo rozhodne, že ten CQ contest opravdu vyhraje. Jim, W7EJ jako CN2R se na to letos
opravdu chystá poctivì - viz http://radioamateurs.
eicn.ch/cn2dx/articles/cn2r/photos/index.html.
http://www.fists.org/index.html „Zdvoøilost vždy a
všude“; „Pøesnost je dùležitìjší než rychlost “; „Pokud jsi
mìl spojení s èlenem FIST klubu, mìl jsi spojení
s pøítelem“ - to jsou hesla, charakterizující FIST klub.
Byl založen v r. 1987 Geo Longdenem a nyní jde poèet
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jeho èlenù do tisícovek. Klub chce svými aktivitami
podpoøit používání CW na amatérských pásmech,
povzbuzovat zaèínající amatéry k CW provozu a stimulo vat pøátelství mezi svými èleny. Tøeba právì takové
aktivity pøispìjí ke zlepšení situace na pásmech, vìtší
ohleduplnosti a omezení agresivity a anonymního hul vátství, které zøejmì mlèící vìtšina amatérù vnímá sice
s nechutí, ale i s apatií, danou pøesvìdèením, že slušný
jednotlivec proti tìmto jevùm stejnì nic nezmùže. Když
na pásmu nìkdy uslyšíte heslo FIST, jedná se o kolegu,
který se k uvedeným zásadám hamspiritu otevøenì hlásí.

jsou „záblesky“ elektromagnetických vln. To naznaèuje,
že neutrina mají pøece jen nìjakou nenulovou hmotnost
a tedy i nìjakou energii. Pøedpokládá se, že hmotnost
neutrin je rovna asi jedné pìtimiliardtinì hmotnosti elek tronu.
Poslední neutrino, které bylo objeveno až v r. 2000,
bylo tau neutrino. Výzkumy vedou k názoru, že neutrina
mají nejen nìjakou nepatrnou hmotnost, ale i urèité
nepatrné magnetické pole a tedy by mìla mít i nìjaký
malý elektrický náboj. Dnes se pøedpokládá, že neutrina
mohu celkem tvoøit až polovinu neviditelné „temné
hmoty“ vesmíru.
V další èásti èlánku se budeme vìnovat elektromag netickým vlnám, fotonùm a tomu, jak se projevují
v našem každodenním životì, vèetnì souvislostí
s rádiovou komunikací.
<3415> ü

Hledáte práci v oboru?
Do prodejny radiokomunikaèní techniky DD Amtek
v Praze 6 hledáme prodavaèe - technika. Náplò práce:
prodej radiokomunikaèní techniky, antén a pøíslušen ství, pøíležitostnì drobné práce jako je výroba kabelù,
pájení konektorù apod. Nástup nejlépe v srpnu 2003.
Možnost zkrácené pracovní doby dle dohody. Vhodné
pro zájemce z Prahy, Prahy-západ nebo Kladenska.
Požadavky: støedoškolské vzdìlání nebo vyuèení
v oboru elektro, pøíp. døívìjší praxe v prodeji elektro,
samostatnost, spolehlivost, pøíjemné vystupování a
obchodní schopnosti pøi kontaktu se zákazníky. Vlastní
OK licence vítána, pøíp. alespoò praxe jako SWL èi CB.
Èásteèná znalost AJ nebo NJ výhodou, ne podmínkou.
V pøípadì zájmu se prosím ozvìte co nejdøíve, nejlépe
na info@ddamtek.cz nebo 224 312 588.
gious myself, but believe we all meet with the same des tiny. I make no apologies to anyone for placing this text
on my pages. If you believe as I do in the fundamental
message of amateur radio, to promote that better under standing then there are no more words to be said.
Except perhaps to say it is a great pity there are not more
of our voices.“. To je jen motto, na stránce najdete
spoustu technických odkazù, shromáždìný SW atd.
http://homepage.tinet.ie/~ei9gq/beam.html Podrobný popis konstrukce dvouelementového
Moxonova obdélníku pro pásmo 10 m, výsledky mode lování, …; z hlavní stránky pøístup na stránky vìnované
dalším anténám, pøístrojùm a zapojením.

http://www.qsl.net/iz7ath/web/02 _brew/15_lab
/02_dipper/pag01_eng.htm - Stránka obsahující konkrétní zapojení a návod ke stavbì nìkolika provedení GDO.

http://www.wireless.org.uk/mosfet.htm
G3YXM zde kompletnì popisuje MOSFET PA stupeò
pro pásma 160-40 m, 500 W.

Zajímavé QTH:
http://www.qsl.net/ladxg/oh6nio.html

http://www.cebik.com/ - Vynikající zásobárna infor mací z teorie a praxe anténní techniky známého autora L.
B. Cebika, W4RNL. Pokud zvažujete, jakou anténu si
poøídit, rozhodnì byste mìli navštívit tyto stránky.

http://www.g3vfp.org/ - „We are the most fortunate
of people in these days of uncertainty, in belonging to
what is a unique hobby. We can promote that most
basic of human message of brotherhood around our
world. Our voices may be small, but reach every corner
of the globe. It matters not what religion you are, or
whatever creed or colour, the only thing that matters is
a good heart, and a true soul. I am not profoundly reli -

http://www.wm7d.net/azproj.shtml - Na základì
zadaných souøadnic vygeneruje „smìrovou“ mapu
(odbornì „Azimuthal Equidistant Projection “).
www.accuweather.com - Jeden z nejkvalitnìjších
webových serverù o poèasí.
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Ztracená data
aneb jak je dùležité posílat QSL

Zpráva opravdu
poslední minuty…

Pavel Øezníèek, OK1PRI

Pavel Pøíhoda, OD5/OK1MU, ok1mu@yahoo.com

Poèítaè je v radioamatérské praxi vìc úžasná, leè nevyzpy tatelná. Nejlepší je na nìm vést deníky a evidenci spojení
vùbec. Logù je ovšem neúrekom, takže s neutuchajícím
zájmem støídáme rùzné TAClogy, N6TR, OK1DUO, ZSV a
další a samozøejmì se snažíme data zálohovat alespoò na
diskety. To je vìc chvályhodná, ale užiteèná jen do té
doby, než diskety nìkde založíme, ztratíme cestou na k ótu
nebo je na Polním dnu použijeme coby pivní tácek
(zkušenost pisatele). Tímto zpùsobem se mi jednoho dne
ztratilo asi sto dosti považovaných QSO a pøi vyhledávání
dat na harïáku jsem samozøejmì zboøil všechno. I když
jsem už nedoufal, jakýmsi nadpøirozeným zpùsobem
(internet to nebyl) se velká porce dat našla v poèítaèi
Romana OK1VTV, zdaleka ovšem ne všechno. Se zbylými
spojeními jsem se už rozlouèil (nejenom v duchu), když
svitla nadìje v došlých a postupnì pøicházejících QSL
lístcích. Všem, kteøí mi jako dosud služebnì mladšímu
operátorovi poctivì zaslali svùj lístek, srdeènì dìkuji.
Jako první došly QSL od OK1IBK, DRQ, FLB, IVU, AHM,
WJV, ICW, VEC a OK2SMS a TAB. Za to, co ještì pøijde,
dìkuji pøedem, protože hamspirit je trvalejší než har ïák.
Vzdát se kvùli podobné prkotinì vysílání na pásmech je
pravého hama nedùstojné. Nesmíme se nechat vytoèit
nìjakou chytøejší kalkulaèkou.
Tisíceré díky proto Romanovi a všem jmenovaným i
nejmenovaným.
<3413> ü

V OD konèím cca 21. 7. 2003. Všem stanicím, tedy i
OK/OM, budou po skonèení mého pobytu tady
OKDXF znovu potvrzena via BURO naprosto ALL
dosavadní QSO (resp. první band/m ód QSO), takže
nikdo nic posílat nemusí a staèí si jen poèkat. Te ï
právì došla z tiskárny další zásilka new 25 000
barevných QSL ve 4 rùzných modifikacích.
Dále také pøipravujeme takovou specialitku pøemýšlel jsem, jak zvláš  podìkovat a poblahopøát
tìm stanicím, s nimiž mám QSO na všech devíti HF
bandech, tedy 160-10 m. Pro takové stanice te ï tedy
ještì pøipravujeme speciální edici v poètu pouhých
cca 250 QSL - bude to barevný rozkládací dvojlístek,
který dostanou automaticky via buro všechny stan ice, kterým se to povedlo. Dote ï je to cca 197 call
z celého svìta, mezi nimi je jen z OK pøes 60 stanic!
Takže pokud nìkdo má o tento dvojlístek zájem a
chybí mu tøeba nìjaká poslední pásma (kromì TOPu,
tam už to CONDX neumožòují), tak zbývá posledních
50 dnù, kdy budu ještì QRV. Není problém ani sked,
staèí mi napsat na ok1mu@yahoo.com a nìjak se
s každým dohodnu... Jinak se te ï ale hlavnì
zamìøím na 50 MHz a hlídáni Esky na 144,300, takže
snad nìco vyjde i tam. Na webu www.qsl.net/ok1mu
bude bìhem 2-3 dnù update pár vìcí, vèetnì komplet
logu, poøadí nejaktivnìjších CALL, infa z Magicu atd.
<3412> ü

Zkušenost s HotLine firmy Microsoft ÈR
Miroslav Slezák

Problém:

Po instalaci Microsoft Visual Studia do
Windows NT pøestaly fungovat všechny 16bitové aplikace. V tuto chvíli ale ještì netuším
souvislost a volám hotline.

Hovor è. 1

(naivní zaèáteèník)
Já: Dobrý den, mám problém s Windows NT
...
Sleèna (pøeruší mì): Dobrý den, a máte
prosím OEM verzi nebo plnou verzi?
Já: No, já nevím, my jsme velká firma a
máme tady všechno možné ...
Sleèna: No, a na tom poèítaèi, kde máte
problém, máte OEM nebo plnou?
Já (po pravdì): Tady je OEM.
Sleèna: A od koho je ten poèítaè?
Já: DELL.
Sleèna (vítìznì): No, tak to si musíte vytoèit
hotline od DELLu, èíslo je ...
Já: Ale ten problém nesouvisí s poèítaèem,
ale s Windows!
Sleèna: To nevadí, podle smlouvy to øeší
DELL! Na shledanou.

Hovor è. 2

(pouèený zaèáteèník)
Já: Dobrý den, mám problém s Windows NT ...
Sleèna (pøeruší mì): Dobrý den, a máte
prosím OEM verzi nebo plnou verzi?
Já: Plnou verzi.
Sleèna: Vaše èíslo pro hotline, prosím.
Já: (diktuji èíslo)
Sleèna: spojím ...
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Expert1: Dobrý den, máte problém?
Já: Ano, ve Windows NT mi nejde spustit
žádná 16-bitová aplikace. Èím by to, prosím,
mohlo být?
Expert1: Hm, a je Váš poèítaè na HCL?
Já: Prosím?
Expert1: No, jestli je Váš poèítaè na Hardware
Compatibility Listu? To je na Internetu seznam poèítaèù, na kterých Windows NT dobøe
fungují.
Já: No to já teï nevím, ale ještì pøed hodinou
mi to všechno fungovalo! Pak se nìco stalo,
a už to nejde, a já chci jenom vìdìt, proè asi.
Expert1: Prosím Vás, podívejte se nejdøív na
ten HCL a pak zavolejte znovu.

Hovor è. 3

(pouèený uživatel)
(mùj poèítaè na HCL samozøejmì nebyl,
našel jsem si tedy jeden podobný ..., mìním
svoje jméno, protože se chystám lhát, ...,
opakuje se akce se sleènou a popis problému
jinému expertovi) ...
Expert2: Je Váš poèítaè na HCL?
Já: Samozøejmì, je to typ ... (diktuji øádek,
který jsem si našel na internetovém seznamu)
Expert2 (s uspokojením): A instaloval jste do
nìho nìjaké karty?
Já (tuším zradu): Ne, vùbec nic, ale já mám
problém s 16-bitovými aplikacemi a pøed
chvílí mi to ještì fungovalo ...
Expert2 (pøeruší mì): No právì, poèkejte. A
máte k tomu pøipojena nìjaká zaøízení?

Zprávièky II
ARRL spustila LOGBOOK OF THE WORLD
Blíže zde: http://www.remote.arrl.org/lotw/getstart.html

CB na CD ROM
V kvìtnovém vydání èasopisu QST pod nadpisem „The Radio
Amateur Callbook is back“ a podnadpisem „Summer Edition
coming in May“, (což by si mìl každý HAM snadno pøeložit), je
inzerováno nové vydáni mezinárodního CB na CD ROM.
Obsahuje 1 650 000 adres celého svìta vèetnì dalšího SW
užiteèného pro radioamatéry. Vydání pochází od známe firmy
Pegasus „Flying Horse“.
Návštìvníci setkáni v Daytonu nebo ve Friedrichshafenu si jej
jistì pøivezou jako suvenýr. Inzerovaná cena 49,95 USD nebo
EU. Další informace lze získat na webu www.callbook.com.
O vydání CB na CD ROM informuje rovnìž èasopis RSGB
RADCOM, June 2003. Pro zajímavost: inzerovaná cena pro
èleny RSGB je 33,99 Libry a pro neèleny èiní 39,99 Libry (mají
zajímavé èlenské služby - pozn. OK2ON).

Nové KV pásmo uvolnìno v USA!
Od 3. èervna 2003 bylo v USA oficiálnì povoleno užívání
nového radioamatérského pásma 5 MHz. Provoz je umožnìn
amatérùm z USA, držitelùm povolení tøídy „General“ a vyšších, a
to na sekundární bázi. K dispozici je 5 kanálù širokých vždy 2,8
kHz, povolený druh provozu je pouze fonický - USB - a nejvìtší
povolený efektivní vyzáøený výkon je 50 W ERP. Støední kmitoè ty kanálù jsou 5332, 5348, 5368, 5373 a 5405 kHz, nosná by
mìla ležet 1,5 kHz pod uvedenými støedními kmitoèty.
Doporuèuje se omezit šíøku vysílaného pásma na 2,6 kHz.
Nepøehlédnìte: Toto povolení se vztahuje jen na amatéry z USA!

Já (opìt kecám): Ne, vùbec nic.
Expert2: Hmm, to je nepravdìpodobné. To
bude asi potøeba pøeinstalovat.
Já: No ale to bych nerad. Mám málo èasu a
tohle musí být nìjaká malièkost, pøed chvílí
to ještì šlo.
Expert2 (koneènì chvíle zamyšlení): Co
s Vámi mám dìlat?! Co jste na tom poèítaèi
dìlal jako poslední?
Já: Instaloval jsem si Microsoft Visual
Studio.
Expert2: No v tom pøece nemùže být problém.
Jinak nic?
Já: Ne, nic. Pøedtím to fungovalo.
Expert2: To je zvláštní, víte co, zavolejte mi
zítra.
(oceòuji neèekanou ochotu a s potìšením se
louèím)

Hovor è. 4

(ráno celý nedoèkavý žhavím již tak horkou
linku ...)
Expert2: Á, to jste Vy s tím Visual Studiem.
Já: Ano, ale problém byl s 16-bitovými
aplikacemi pod NT.
Expert2: No právì, ono to souvisí. Pøi instalaci toho Visual Studia se totiž prodlouží
hodnota systémové promìnné PATH, a na
konci se nìco umaže, takže potom nejdou
spouštìt ty 16-bitové aplikace!
Já (konsternován): Dìkuji, nashledanou.
Bìžím to zkusit, hledám, kde je pod NT
PATH, zkracuju to - a fakt je to tak. Ještì že
Microsoft má tak skvìlé odborníky a tak
skvìlý hotline. Bez nich bych na tohle urèitì
nikdy nepøišel!

J

OK-OM DX
Contest 2002
Vážení úèastníci OK-OM DX Contestu,
chci se vám jako manažer závodu omluvit
za zpoždìní, které letos vzniklo v souvis losti s vyhodnocením. Na svìdomí jej má,
jak jinak, „lidský faktor“ (nìkteøí øíkají „lidský fucktor“, což nìkdy bývá výstižné).
Nechci vás zde zatìžovat podrobnostmi i proto, že já sám jsem se s nastalou situ ací ještì nevyrovnal. Struènì øeèeno veškeré strojní zpracování dat pøi vyhod nocování bylo svázáno s jediným
èlovìkem, což se ukázalo jako hrubá
chyba. Ve chvíli, kdy tato klíèová osoba
pøestala být k dispozici, jsem byl bìhem
okamžiku odøíznut od veškeré do té
doby provedené práce. V souèasné dobì
pracuji na opatøeních, aby se již nìco
podobného nemohlo opakovat a zároveò
dokonèuji výsledky za rok 2002, které
budou zveøejnìny v pøíštím èísle RA.
Vzniklá situace mne velmi mrzí - nicménì
v prostøedí, kdy se práce provádí na
dobrovolné bázi, se obèas nìco podobného stát mùže. Dìkuji za pochopení.
Martin Huml, OK1FUA / OL5Y, huml@radioamater.cz, OK-OM DX Contest manažer
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Elektronické QSL byro - dohady a skuteènost
Jiøí Peèek, OK2QX, j.pecek@micronix.cz

nì s poplatkem mùžete zaslat vlastní návrh. Data o spo jeních s protistanicemi pak budou vždy uvedena na pøíslušném typu vybraného QSL.

Pøed rokem byla na stránkách èasopisu Radioamatér zveøejnìna informace o existující internetové
službì pod názvem eQSL byro. Od té doby jsem byl mnohokráte dotazován na nejasnosti, které se
kolem této služby vyskytují, a to jak na pásmu pøi spojeních, tak písemnì a prostøednictvím PR.
Diskuse probìhla i na internetu. Proto jsem pøipravil následující øádky, které snad vnesou jasno
všem o smyslu eQSL byra, postupu, jak se pøihlašovat, jak „naplnit“ databázi vlastních spojení, jak
získat uložené QSL a k èemu vlastnì takové QSL jsou. Tìm, kteøí jsou již delší dobu uživateli této
služby, asi pøíliš nového nepøinesou, mìly by sloužit jako „kuchaøka“ zaèáteèníkùm.

První kroky
Internetová adresa: www.eqsl.cc. Nezamìòujte prosím
tyto stránky s projektem, který zatím zkouší ARRL a který,
jak se zdá, bude sloužit jiným úèelùm (získávání diplomù
ARRL bez pøedkládání QSL). Pokud zadáte na interne tovém prohlížeèi uvedenou adresu, objeví se vám úvod ní stránka, jejíž èást je znázornìna na obr. 1 (z celého
obrázku byl odøezán ètvrtý sloupec, který je pro výklad
nepodstatný).
Když do okénka ve druhém sloupci nahoøe zadáte
svou znaèku, objeví se vám pøehled, od kterých stanic již
máte v elektronickém byru pøichystány QSL lístky ke
stažení a kolik. Mnohokrát jsem slyšel: „Ale já tam urèitì
nic nemám, já tam nejsem pøihlášený a žádné svoje
údaje jsem neposílal“. To je velký omyl. KAŽDÁ aktivní
stanice tam tìch QSL lístkù má urèitì nìkolik desítek, ti
aktivnìjší stovky až tisíce. Další - již ménì pøíjemná
zkušenost je ta, že od stanic, které vám zaslaly QSL tímto
zpùsobem, již vìtšinou „papírový“ QSL pøes normální
byro nedostanete, pokud si jej nevyžádáte direct - a to už
nìco stojí.

na HD serveru a celý systém eQSL byra degradují.
PROTO SE NEJEN REGISTRUJTE, ALE I AUTORIZUJTE!!

Registrace probíhá takto:

Obr 3. Základní stránka (výøez) po pøihlášení registrovaného
uživatele

1. Zapíšete svou znaèku do druhého okénka ve druhém
sloupci (pod nápis Step 1 Registration). Po jejím
odeslání se objeví na obrazovce formuláø (viz obr. 2),
který je tøeba vyplnit a odeslat. Po odeslání budete
vyzváni k zadání registraèního k ódu, který pøijde obratem
na vaši emailovou adresu. To je druhý krok (Step 2 Finish Registration), který musíte udìlat. Jakmile je reg istrace ukonèena, pøi každém dalším spojení ve tøetím
sloupci na základní stránce, která se vám objeví po
zadání www.eqsl.cc, v horním okénku zapíšete svou
volaèku, pod ni své heslo a objeví se vám stránka, ze
které dále vybíráte to, co chcete provádìt. Tu dále
nazývám „základní stránka“ a její výøez je znázornìn na
obr. 3.
Autorizaci pak provedete takto: V pravém sloupci
vedle kulatého symbolu autorizace (Authenticity
Guaranted) kliknete na podtržené oznámení „Get this certificate now!“ a objeví se nová stránka, na které provádíte
autorizaci. Nejlépe je odeslat e-mail s oskenovanou kopií
vlastní licence. Jsou ovšem ještì další možnosti - zaslat
kopii licence poštou nebo získat potvrzení tøí již autori zovaných èlenù, že jste „OK“ - emailem na pøíslušném
formuláøi. Text na zvolených stránkách vás celou touto
procedurou usmìròuje, zaslání oskenované licence je
nejjednodušší.

Výbìr došlých QSL, jejich tisk nebo uložení

Výbìr vlastního QSL lístku

Obr 1. Úvodní stránka www.eqsl.cc (výøez)

Dále si vyberete vzor svého QSL lístku. Na základní
stránce, kde se provádí výbìr, odklepnete „My eQSL
Design“. Mùžete to udìlat buï na lištì výbìru nahoøe,
nebo ve druhém sloupci dole. Opìt je zde nìkolik
možností. QSL jsou jednostranné a bu ï si zvolíte z øady
vzorù, které vám program nabízí zdarma, nebo si pøi platíte na nìkterý „dražší“ z nabízených vzorù, eventuel -

Registrace a autorizace
Stanice, které tam údaje o svých spojeních (a tedy auto maticky i QSL za nì) ukládají, jsou zaøazeny do dvou
odlišných kategorií:
a) stanice „pøihlášené“ (registered),
b) stanice „autorizované“ (authenticity guaranted).
Mezi nimi je podstatný rozdíl. Od stanic pouze reg istrovaných tam sice máte QSL, který si mùžete zobrazit
a event. vytisknout, ale který ani eQSL byro pro vydání
svých diplomù neuznává! Teoreticky si totiž mùžete
údaje o takovém spojení zaslat sami i za protistanice!
Stanice, které se pouze pøihlásí a nejsou autorizovány,
vlastnì škodí tomuto jinak velmi dobøe vymyšlenému
systému a svými údaji o spojeních jen zaplòují prostor

Uložení vlastních údajù o spojeních

Obr 2. Formuláø k vyplnìní pro registraci
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Po výbìru „InBox“ z menu na základní stránce (opìt je
výbìr možný na dvou místech) máte nìkolik možností.
Buï máte zájem o údaje o spojeních (tisk QSL atd.) od
jedné stanice nebo od skupiny stanic napø. z jedné zemì,
nebo si mùžete nechat zobrazit všechny údaje, které
zatím pro vás do eQSL byra došly. V prvém pøípadì
zapíšete volaèku žádané stanice do okénka a ukáží se
všechny údaje o spojeních, které vám tato stanice již
zaslala. Pokud chcete získat pøehled o spojeních s nìjakou zemí nebo na nìkterém pásmu, zvolíte v tabulkách
žádané. Poslední možnost je vyvolat údaje o všech
dosud došlých spojeních od všech stanic. V tom pøípadì
musíte klepnout na poslední èíslo vpravo dole v tabulce.
Pak se vám objeví údaje o spojeních od všech stanic, ale
pøi jejich vìtším množství to chvíli trvá.
Vlevo od každého spojení je okénko oznaèené „DISPLAY“ - po jeho odklepnutí se ukáže QSL lístek s údaji o
tomto spojení. Mùžete si jej na barevné tiskárnì
vytisknout. Pokud myslíte, že údaje o daném spojení stojí
zato uchovat i do budoucna, zaškrtnete okénko
„ARCHIVE“ a odklepnete spodní rámeèek s nápisem
„Move checked eQSL to archive“. Tím jste QSL a údaj o
spojení uložili do svého archivu (ve kterém ukládáte jen
taková spojení, která „stojí za to“) a odkud mùžete kdykoliv v budoucnu QSL zobrazit, pøenést data v JPG formátu
na disketu, na svùj HD anebo vytisknout. Další možnost
je odklepnout okénko „REJECT“ a v tabulce, která se
objeví odklepnete pole „REJECT and REFRESH listing“.
Tím odstraníte pøíslušná data z „pøíchozí“ schránky.
Dnes již služba eQSL byra dokonce nabízí, pokud
nemáte sami možnost si QSL vytisknout na barevné
tiskárnì, že za 1,5 $ vám ten, který si vyberete, zašle
vytištìný na vaši adresu poštou. Mnì osobnì
ponìkud vadí, že není možné „hromadnì“
uložit èas od èasu došlé QSL na vlastní HD
(nebo CD) a likvidovat je tím v došlé poštì.
Výbìr jednotlivých spojení a práce s tím spo jená je èasovì dosti nároèná (a narùstají hezky
poplatky ne za minuty, ale hodiny pøipojení
k internetu).

Aby mìly i protistanice radost z QSL, které jim
došly, podobnì jako ji máte vy, je tøeba
nìjakým zpùsobem spojení, za které nám
nìkdo elektronický QSL lístek poslal, potvrdit.
I když je to možné provádìt individuálnì, byla
by to práce nesmírnì zdlouhavá. Jednak
mùžete odsouhlasit, že došlé údaje o spojení

Radioamatér 4/2003

Radioamatérské souvislosti
odpovídají skuteènosti, nebo individuálnì uložit údaje o
spojení s jednou èi nìkolika stanicemi. Jsou k tomu vytvoøe ny v eQSL byru pøíslušné formuláøe. Dá se ovšem
pøedpokládat, že kdo bude služeb eQSL byra (a tudíž poèí taèe pøitom) využívat, provádí i zápis obyèejných spojení do
nìkterého z poèítaèových deníkù. A v tom pøípadì je nej jednodušší pravidelnì (dejme tomu každý ètvrtrok ap.) uklá dat všechna data o spojeních, která jsme v daném èasovém
úseku navázali, do eQSL byra hromadnì.
Vìtšina deníkù již má softwarovì zajištìn export svých dat
ve formátu ADIF do nìjakého souboru a takovýto soubor
mùžeme do eQSL byra odeslat celý - potøebné údaje si poèí taè ze zaslaných dat vybere sám. Kdo používá stále deník
LOGPLUS (lhostejno ve které verzi), mùže použít vynikající
program od OK2PAD, který pøevede deníková data do for mátu ADIF s velkým komfortem (mùžete pøímo vybírat
pøevod od - do zadaného data, nebo celého deníku ap.) a
autor tento program dává radioamatérum k dispozici zdar ma. Program si mùžete stáhnout z internetových stránek
OK1RR, nebo vám jej mohu poslat poštou, pokud zašlete
disketu a frankovanou zpáteèní obálku. (Poznámka redakce:
Témìø dokonalý program pro konverzi rùzných formátù
deníkù je také LogConv - naleznete jej na www.radioamater.cz v èásti download. Umí zpracovávat formáty ADIF,
CT, DXCluster, DXInfo, NA, TR Log, ARRL .log, WRTC .log,
dBase, SDF.)
Vlastní odeslání dat (která máme pøipravena jako soubor
napø. na disketì) se provede výbìrem z menu na základní
stránce „Upload ADIF“ nebo „Upload ADIF Log File“. Na
další stránce, která se objeví, jsou opìt jednak pokyny, jed nak okénko pøipravené k zápisu názvu souboru s daty která
chcete zaslat - dejme tomu A:ADIF.ADI. Po jeho zadání se
data automaticky odešlou na server eQSL který je již dále
zpracuje a za nìjakou dobu vám oznámí, kolik údajù o jed notlivých spojeních bylo uloženo. Nìkteré stanice tam uklá dají i data velmi „stará“, ale osobnì se domnívám, že má
smysl zaèít od roku 1998 (za starší jste jistì odeslali QSL
„papírové“). Celá procedura odeslání a potvrzení dejme
tomu 10 000 spojení trvá asi 10-15 minut, pøi ménì spo jeních (1 000 ap.) je to otázka dvou-tøí minut.

Závìr
To, co jsem zde popsal, jsou základní pokyny k ovládání a
využívání výborné služby, kterou nám její autor nabízí. Øíká
se sice, že je tato služba zdarma, ale pochopitelnì - zadarmo
není nic, pokud to nezaplatí sponzoøi nebo reklama. Proto
vám zcela urèitì, jakmile tam budete mít autorizaci a uloženo
více než 5 000 údajù o spojeních, pøijde prosba, abyste pøispìli na provoz této služby. Myslím, že tìch 10 èi 20 dolarù,
které dáte do obálky a pošlete na udanou adresu, stojí za
služby, které jsou vám za nì poskytovány.
Jiná vìc je použitelnost tìchto QSL. Faktem zùstává, že
ARRL takové QSL zatím neuznává - ale je otázka, jak dlouho
tento trend vydrží. Na druhé stranì je stále více organizací,
které naopak možnost zasílat údaje o QSL v digitální formì
vítají a QSL z eQSL byra uznávají. Koneènì samotný provozo vatel vydává diplomy eDXCC a další (podmínky najdete
rovnìž po výbìru na základní stránce), které vás pøijdou o
mnoho lacinìji, než DXCC od ARRL, na který již musíte poslat
desetidolarovek nìkolik. Já prorokuji do vzdálenìjší budoucnosti, že pokud vùbec krátkovlnní radioamatéøi pøežijí snahy
zaplevelit krátkovlnné spektrum, tento zpùsob potvrzování
jejich vzájemných spojení nakonec pøevládne nad zasíláním
QSL via bureau nebo direct. Vždy již dnes, pøibližnì po
ètyøech letech existence této služby, je tam uloženo víc než 25
miliónù údajù o spojeních od stanic ze 284 DXCC entit!
<3414> ü
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Mistrovství svìta v rychlotelegrafii
Rada ÈRK obdržela Zprávu o úèasti èeského reprezentaèního družstva telegrafistù na pátém mis trovství svìta v rychlotelegrafii v Minsku v kvìtnu 2003, kterou pøipravil vedoucí a trenér
družstva ing. Alek Myslík, OK1AMY, alek@inspirace.cz. Pøedkládáme vám ji v plném znìní.
Další mistrovství svìta
Páté mistrovství svìta
se bude konat v roce 2005
v rychlotelegrafii se konalo
v Makedonii. Od pøíštího
zaèátkem kvìtna 2003
roku bude IARU poøádat i
nedaleko Minsku v Bìlomistrovství Evropy, rovnìž
ruské republice. Zúèastnilo
každé dva roky, v tìch
se ho celkem 86 závodníkù
letech, kdy se nekoná misz 13 zemí (Bìlorusko,
trovství svìta. V pøíštím
Rusko, Rumunsko, Maroce je kandidátem na jeho
ïarsko, Èeská republika,
uspoøádání zatím BulharMakedonie, Ukrajina, Nìsko. Všichni by byli rádi,
mecko, Bulharsko, Litva,
Georgia, Belgie a Moldova). Hynek Havliš, OK1HYN, pøi pøebírání støíbrné medaile za druhé kdyby v dalších letech bylo
mistrovství svìta i v Èeské
Každé družstvo mùže mít místo v poèítaèových disciplínách (pile-up a pøíjem radioamatérských znaèek)
republice.
maximálnì 16 závodníkù Základním problémém se zdá být perspektiva
pro každou z osmi kategorií dva - pøièemž do bodového
finanèního zajištìní úèasti na dalších vrcholných
souètu družstva se poèítá vždy pouze výsledek lepšího
soutìžích. Úèast jednoho závodníka na mezinárodních
z obou závodníkù v dané kategorii. Obvykle jenom málo
závodech pøijde prùmìrnì na 25 až 30 tisíc Kè (dopra zemí obsadí všechny soutìžní kategorie - tentokrát to
va, úèastnický poplatek, kapesné). Pokud bychom mìli
byla pouze družstva Bìloruska, Ruska, Rumunska a
dosáhnout lepšího výsledku v družstvech, bylo by
Maïarska. Èeská republika mìla svoje zástupce v kazapotøebí obsadit všechny kategorie. Bude to vyžadovat
tegorii juniorù (Hynek Havliš, OK1HYN), žen (MUDr.
znaèné úsilí ve vyhledání a vycvièení zejména mladých
Zdeòka Vítková, OK2BJB), mužù (František Pùbal,
závodníkù - je ale otázkou, kdo jim pak úèast na
OK1DF), seniorek (Jiøina Rykalová, OK2PRJ) a seniorù
(Ing. Vladimír Sládek, OK1CW), vedoucím a trenérem závodech zaplatí. Úèast kompletního družstva
s vedoucím by pak pøišla zhruba na 250 000 Kè. Již ten družstva byl ing. Alek Myslík, OK1AMY.
tokrát vystaèily peníze pouze pro 6 lidí a bez diet a
V této konkurenci obsadilo èeské družstvo vzhledem
plného kapesného. Vzhledem k vyspìlosti naší zemì je
k poètu èlenù nejlepší možné místo - páté (všechna
družstva pøed námi mìla plný poèet závodníkù, zatímco pak až trapné, že jsme na závodech jako chudí pøíbuzní.
A to nemluvím o tom, že napø. i tak chudá zemì, jako je
my jsme nemìli obsazené tøi z kategorií).
Rumunsko, platí svým reprezentantùm za dosažené
Nejúspìšnìjším èeským závodníkem byl Hynek Havliš,
výsledky, a to docela slušné èástky (za zlatou medaili
OK1HYN, který v kategorii juniorù obsadil celkovì páté
místo (za dvìma bìloruskými a dvìma ruskými závod- cca 70 000 Kè, za støíbrnou a bronzovou polovinu a tøeníky) a nechybìlo mu mnoho na bronzovou medaili. tinu, i v jednotlivých disciplínách). Všechny státy, které
jsou v poøadí pøed námi, platí svým reprezentantùm také
V dílèích disciplínách získal bronzovou medaili ve
vysílání a støíbrnou v praktickém programu (poèí - pøípravná soustøedìní na mistrovství svìta. Jejich
taèových simulacích). Žádné další medaile naši závod- závodníci mají pak zcela jinou motivaci, než my.
Nám se poøád jen vyèítá, že to stojí tolik penìz,
níci nezískali - v kategorii žen byla Zdeòka Vítková,
zatímco ostatní radioamatéøi je nemají, pøestože již bylo
OK2BJB, osmá, v kategorii mužù František Pùbal,
nìkolikrát zkonstatováno, že peníze od ministerstva
OK1DF, dvanáctý, v kategorii seniorek Jiøina Rykalová,
OK2PRJ, sedmá, a v kategorii seniorù Vláïa Sládek, školství jsou úèelové výhradnì na pøípravu na mistrovOK1CW, sedmý. Ve vìtšinì kategorií zvítìzili s pøeva- ství svìta a kdybychom tam nejeli, nikdo jiný by je stejnì nedostal. Vím, že letos bylo zapotøebí doplatit rozdíl
hou bìloruští nebo ruští závodníci.
mezi sníženou dotací a skuteènými náklady, za to však
Pro pøedstavu uvedu, jakých výsledkù dosahují
nikdo z nás nemùže. To by mìlo být nìjak spolehlivì
v jednotlivých disciplínách špièkoví závodníci. V pøíjmu
je to 270 písmen za minutu (330 PARIS), 300 èíslic za dojednáno mezi Èeským radioklubem a ministerstvem
minutu (530 PARIS), 220 znakù smíšeného textu za školství, aby se to nemohlo opakovat.
Každý takovýto sport je samozøejmì koníèkem jed minutu (310 PARIS). Ve vysílání 258 písmen za minutu
(310 PARIS), 218 èíslic za minutu (390 PARIS) a 212 notlivcù a pokud si chtìjí doma závodit, každý si všech znakù smíšeného textu za minutu (300 PARIS). V nava - ny náklady hradí sám a je to tak v poøádku. Pokud jde
zování spojení expedièním zpùsobem (PED) je to pøes ale o reprezentaci státu, tìžko požadovat na jednotlivých
závodnících (a zejména tìch mladých), aby si úèast na
50 spojení za pìt minut, a v pøíjmu radio-amatérských
volacích znaèek (RUFZ) se dosahuje u nìkterých znaèek mezinárodních závodech za 25 000 Kè zaplatili sami tak vysokou životní úroveò v této zemi ještì nemáme.
v pøepoètu rychlosti až pøes 500 skuteèných znakù za
Pro pøípravu reprezentantù bychom tedy potøebovali
minutu (675 PARIS). Z našich závodníkù je schopen se
vìdìt, zda a v jakém poètu se máme pøipravovat na pøíští
tìmto výsledkùm zatím pøiblížit pouze Hynek Havliš,
mistrovství svìta (Makedonie 2005) a zda a v jakém
OK1HYN, v (poèítaèových) disciplínách PED a RUFZ.
poètu se máme pøipravovat na nové mistrovství Evropy
Èeskému družstvu rychlotelegrafistù výraznì chybí
mladí závodníci - od pøíštího roku nemáme nikoho (2004).
<3417> ü
v kategorii do 16 ani do 20 let. Jedinou nadìjí jsou
dorùstající „ratolesti“ èeských radioamatérù.
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Radioamatérské souvislosti
Jak se luštily šifry - 1
Ing. Jaromír Buksa, OK2UFW

Na úvod je tøeba poopravit naprosto falešné pøedstavy
autorù špionážních románù i autorù scénáøù filmù
s podobnou tématikou, kde k rozkrytí kryptogramù
(šifrovaných sdìlení) staèí pøíkaz pøedstaveného
„kapitáne hoïte to do stroje!“. Popravdì je však tøeba
potvrdit, že moderní pováleèná kryptoanalýza (luštìní
šifer) se bez výpoèetní techniky neobešla. Ale tomu
„házení do stroje“ pøedcházela spousta trpìlivé, mnohdy
velmi úmorné, odbornì vysoce nároèné analytické práce,
nutné pro stanovení použitého jazyka a identifikace typu
použitého systému. Zákonitosti jazyka i použitého systé mu se u jednodušších klíèù do jisté míry odrážejí do
šifrového textu, èehož se dá pøi poèáteèních fázích
luštìní nìkdy využít. Úspìšnou práci kryptoanalytikù
(luštitelù) podmiòovala výborná znalost speciálních
odvìtví matematiky: teorie informace, statistiky, poètu
pravdìpodobnosti, teorie grup ap. a dobrá znalost jazykù
s velkou slovní zásobou a jejich speciálních vlastností.
Vìtšina státù, bývalou ÈSR nevyjímaje, mìla luštitel skou službu rozdìlenou do nìkolika složek, v ÈSR do
dvou: armádní u zpravodajské správy GŠ a bezpeènostní
u ministerstva vnitra, každá z nich se zabývala svým
druhem šifrované korespondence: Armádní vojenskou a
diplomatickou, bezpeènostní agenturními šiframi a šifra mi rùzných amatérù. Ke škodì vìci samotné obì
uvádìné složky mezi sebou spolupracovaly jen velmi
sporadicky. Bezpeènost armádì prostì nedùvìøovala.
Ostatnì velmi podobná byla i situace v Tøetí øíši mezi
Abwehrem a Sicherheistdienstem èi Gestapem.
Pováleèná luštitelská služba navázala na úspìchy
plukovníka Rùžka, kryptologa evropské úrovnì.
Postupnì bylo v nìkolika kurzech vyškoleno nìkolik
desítek luštitelù v padesátých letech; v armádì po celou
dobu existence luštilo šifry kolem tøiceti lidí, doplòo vaných ještì matematiky, absolventy matematickofyzikální fakulty UK. V šedesátých letech luštili americký
šifrovací stroj Hagelin M209, jednu z prvních variant,
pozdìji i varianty komplikované, používané nìkterými
státy ještì v zaèátku osmdesátých let. Bìžnì se pøi
cvièeních americké armády v NSR luštily šifrovací tabulky Slidex; varianta Enigmy, používaná spolkovou
ostrahou hranic, a dále øada diplomatických šifer a
jiných.
Šifrový materiál byl získáván témìø výhradnì radiood poslechem vojenské i diplomatické korespondence
v pásmech KV i VKV, telegrafie, radiodálnopisu i fonického provozu. To nebylo jednoduchou záležitostí,
protože sledovaný protivník (okupaèní armády
v Nìmecku a jinde) mìl radiové sítì uspoøádány zpù sobem, ztìžujícím odposlech. Umístìní odposlechových
útvarù muselo být peèlivì vybíráno, vybaveno úèinnými
anténními systémy typu log per èi Nadìjenko aj.
Minimum šifrového materiálu bylo získáváno agenturní
cestou. Odposlech protivníkových sítí vykonávaly radio prùzkumné útvary, tvoøené dílem profesionálními radisty
a radistkami a dílem vyškolenými radisty - vojáky základní služby. Dlouhá øada radioprùzkumníkù se po
opuštìní armády stala radioamatéry. Na prvním místì je
tøeba uvést Jindru OK1AGA, nedávno zesnulého
rychlotelegrafistu svìtové úrovnì, Mílu OK1FMT èi
Vaška OK1DAA, a seznam by mohl pokraèovat. Práce
radioprùzkumníkù byla velmi nároèná, pøihodily se i pøí pady konèící na psychiatrii, protože depeše se odchytá -
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valy za velmi špatných pøíjmových podmínek za silného
rušení a èasto na úrovni šumu. Na pøesnosti zápisu
šifrové korespondence záviselo úspìšné luštìní.

K vlastní kryptoanalýze
Šifrové systémy bylo možno rozdìlit zhruba do tøí skupin:
transpozièní šifry (spoèívající v pøeskupování znakù), sub stituèní systémy (nahrazují znaky jinými znaky èi skupina mi znakù, písmen nebo èíslic) - sem bylo možno zahrnout
i šifrovací tabulky - a šifrovací stroje.
Každý jazyk má charakteristické statistické vlastnosti,
usnadòující luštìní. Pøednì je to statisticky výraznì
nerovnomìrné rozložení výskytu jednotlivých písmen
v bìžném otevøeném textu, støídání souhlásek a
samohlásek, charakteristické vazby dvojic (bigramù } a
trojic (trigramù} písmen.
Tak na pøíklad statistické rozložení výskytu jed notlivých písmen v èeském jazyce je následující:
E 10%, A 8,6%, O 8%, I 7,5%, N 6,8%, S 6,3%,
T 5,1%, R 4,9%, L 4,2% atd.
Obdobnou tabulku lze vytvoøit z výskytu bigramù a tri gramù. Všechny evropské jazyky mají rozložení obdob né, což však neplatí u orientálních jazykù. Jak již bylo
øeèeno, odrážejí se statistické vlastnosti jazyka do jisté
míry i do nìkterých jednodušších šifer.
První operací po shromáždìní dostateèného množství
šifrovaného materiálu byla identifikace použitého systé mu a klíèe (jazyk byl vìtšinou znám). Pøi této èinnosti
nalézala uplatnìní øada statistických metod. Pokud
rozložení výskytu písmen odpovídalo otevøené øeèi, jed nalo se o nìkterý transpozièní systém (bude popsán
dále). Leccos o použitém systému naznaèilo opakování
identických dvojic trojic èi ètveøic znakù. Za pøedpokladu,
že šlo o systém spoèívající na pøipoèítávání nìjakého
hesla, byl s výhodou použit test shody pro nalezení
depeší, šifrovaných stejným heslem. Pravdìpodobnost
výskytu shodných znakù u dvojice takových depeší,
nadepsaných nad sebou je 5,8 %, stejnì jako u dvojice
otevøených textù. U dvojice depeší, šifrovaných rozdílným
heslem, je výskyt shod maximálnì 3,85 %. Nutno dodat,
že zkoumané texty musí obsahovat nejménì 400 znakù.
Pro rozhodování, zda depeše byly zašifrovány stejným
klíèem (ne heslem) se použil test jednoabecednosti (jeho
popis výraznì pøekraèuje rozsah tohoto pojednání). Další
z testù - test periodiènosti - se používal pøi podezøení na
systém, spoèívající na periodické substituci, napø. i
u šifrovacích strojù.

neštìstí uživatele èasto porušována. Luštìní tøí depeší
(v krajním pøípadì postaèovaly i dvì), zašifrovaných stejným heslem a stejné délky, je úplnì stejné, jako øešení
køížovkáøské lištovky: depeše se napíšou pod sebe,
rozstøíhají se na proužky a ze dvojic se skládá pøesou váním otevøený text.
Nìkdo mùže namítnout, že pøi použití výpoèetní tech niky nemohlo být srovnání písmen šifrtextu do
otevøeného textu žádným problémem. Ano, všechny
kombinace bylo možno prozkoušet, ale uvìdomme si, že
poèítaè vytvoøil 65! kombinací (symbol N! - faktoriál pøedstavuje èíslo, které vznikne vzájemným vyná sobením èíslic 1 až 65 - lx2x3x4x…xN). Poèet kombi nací, vzniklých v našem pøípadì, by pøedstavoval
osmdesátimístné èíslo!
Za urèitých podmínek, napøíklad pøi znalosti delšího
pøedpokládaného slova, lze zkoušením rùzných rozmìrù
tabulky luštit i jednotlivé depeše, šifrované jednoduchou
transpozicí. Dvojitá transpozice byla v kombinaci s jed notkovým pøipoèítáváním periodického hesla hojnì
používána ještì za druhé svìtové války pro spojení ès.
paravýsadkù z Anglie na území protektorátu a byla pro
nedodržování pravidel používání úspìšnì luštìna. Jako
hesla se používaly vìty ze smluvené knihy.
Dalším, zhruba stejnì starým transpozièním klíèem, je
tzv. Fleisnerova møížka. Používala pro šifrování pomùcky
vzniklé vystøíháním nìkterých políèek ze ètvercové
møížky, tøeba 8x8. Møížka se položila na podložku,
v první poloze se zleva doprava do volných políèek píše
text k zašifrování, po vyplnìní posledního políèka se
møížka pootoèí o 90°, pokraèuje se ve vypisování opìt
volných políèek, postup se ještì dvakrát opakuje.
Nestaèil-li poèet volných políèek, postup se opakuje.
Luštìní bylo stejné jako u transpozice.

Transpozièní systémy
Spoèívají v pøemísování jednotlivých znakù èi písmen
pøesnì podle smluveného systému. Nejznámìjší a
nejpoužívanìjší byla jednoduchá èi dvojitá transpozice,
klíè ze 17. století, který se v rùzné kombinaci používal
donedávna. Korespondující strany si smluvily pís menkové nebo èíselné heslo o délce 10-20 znakù, èasto
pomocí smluvené knihy. Písmenkové se oèíslovalo
podle poøadí písmen v abecedì. Otevøený text se napsal
do tabulky pod toto heslo zleva doprava. Šifrový text se
vytvoøil vypsáním jednotlivých sloupkù v poøadí podle
èísel hesla.
Dešifrování probíhá obráceným postupem.
Opakováním popsaného postupu s jiným heslem se
dostala dvojitá transpozice. Oba systémy pøedstavovaly
šifrovací systém s vysokým stupnìm bezpeènosti, ale
pouze za pøísného dodržování zásady, že ani dvì depeše
se nesmí šifrovat stejným heslem; tato zásada byla pro

Pøíklad transpozièního systému

Pokraèování pøíštì.
<3416> ü

"Co jsou ta èísla?"
Vážení ètenáøi, ve snaze o stálé zkvalitòování
obsahu vašeho èasopisu jsme se rozhodli
zavést hodnotící systém pro jednotlivé èlánky.
K tomuto úèelu je na konci každého pøíspìvku
jednoznaèné identifikaèní èíslo, jež bude sys tém využívat. Podrobné informace pøineseme
v dalším èísle.

Radioamatér 4/2003

Provoz
Skvízové klíèování
Chuck Adams, K7QO, podle [1] pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU, skachaj@volny.cz

Protože sedím v pohodlí domova u svého poèítaèe a nemám ani ponìtí, jak daleko jste se kdo z vás
ve své kariéøe telegrafního operátora dostali, bude asi nejlepší, zaèneme-li od naprostých zaèátkù.
Budete-li vysílat nìjaký text Morseovou abecedou rychlostí vìtší než cca 20-30 slov (tedy cca 100150 znakù) za minutu, budete buïto velmi brzo unaveni nebo dokonce vyèerpáni, nebo budete pro
takový režim již potøebovat ke klíèování nìjaký jiný nástroj, než obyèejný klasický telegrafní klíè.
Mùžete namítnout, že existují operátoøi, kteøí s takovým vybavením pracují celý den a celou noc a
unaveni nejsou. Vím o tom. Ale já mezi takové bytosti nepatøím. Jsem v zásadì líný èlovìk a potøe buji používat pomùcky, které mi takovou èinnost usnadní. Pøirovnal bych to ke hloubení pøíkopu lžící
nebo lopatou - lopatì dám samozøejmì vždycky pøednost. Výkonný bagr by byl krásný, ale o poznání
dražší (neberu-li v úvahu cenu èasu, který strávím déle trvající prací s lopatou).
Ke klíèování se používaly samozøejmì „ovladaèe“ nìkolika generací, od mechanicky jednoduchého klasického
ruèního telegrafního klíèe, pøes poloautomatické
mechanické klíèe, umožòující „vyrábìt“ více èi ménì
dobøe definovanou øadu nìkolika teèek, s pákou, která se
vychyluje do stran, pøes jednopákové ovladaèe, pøipo jené už k elektronickému klíèi, kde parametry vysílaných
znaèek jsou urèovány nastavením elektronických obvodù
a vlastní ovladaè - pastièka - slouží pouze ke spouštìní
generátorù teèek nebo èárek.
Dnes ale jednoznaènì vítìzí skvízové (nìkdy se také
øíká jambické) klíèování, kdy se pro ruèní ovládání elek tronického klíèe používá více èi ménì složitì mechanicky
uspoøádané kontaktní zaøízení, o kterém se nìkdy
vznešenì mluví jako o ovladaèi, bìžnì je ale známé pod
názvem pastièka. Taková pastièka má dvì rovnobìžné
ovládací „páky“, pøièemž jedna z nich se ovládá palcem
a slouží k vysílání teèek, druhá se ovládá ukazováèkem a
pøi jejím stisku dává klíè èárky. A celý další text se bude
týkat právì skvízového (jambického) klíèování. Pevnì
doufám, že se mnou budete souhlasit - a  už nyní nebo
pozdìji - že se jedná o nejlepší zpùsob klíèování,
využívající ruèní ovládání elektronického klíèe.

Z jaké pozice startujete?
Pojïme si nejprve ujasnit, kdo (s jakými zkušenostmi) se
má na co zamìøit.
Zájemce o zvládnutí klíèování je možno rozdìlit
zásadnì na dvì skupiny: ty, kteøí již nìjaké zkušenosti
s klíèováním (vysíláním) mají, a ty, kteøí zaèínají zcela od
základù.
Naprostým zaèáteèníkùm si dovoluji poskytnout mé
osobní doporuèení: zaènìte rovnou s tréninkem skví zového klíèování dvoupádlovou pastièkou pøipojenou
k automatickému klíèi.
Pro ty starší a zkušenìjší z vás, kteøí zaèínali s kla sickým telegrafním klíèem a pøešli na poloautomatický
klíè (bug, který mechanicky vytváøí øadu nìkolika teèek
pøi pøidržení páky klíèe na jednu stranu) vznikne problém
jiného druhu - vezmu si tedy tuto skupinku na chvilku
„stranou“: Ti, kteøí používali poloautomatický mechanický klíè (bug, nìkdy se mu u nás øíká také vibroplex podle firmy, která tyto ovladaèe vyrábìla) vìdí, že
vychýlení páky tohoto klíèe na stranu tak, aby zakmitá vala a vysílala øadu nìkolika teèek, vyžaduje urèitou sílu.
Pro pøechod na skvízové klíèování a dvoupádlovou
pastièku se budete muset zbavit návyku ovládat pastièku
zbyteènì velkou silou - budete muset být jemní. Kroky
popsané v dalším textu vás povedou, uvedená
doporuèení nepodceòujte a neignorujte je.
A nyní ještì k tìm z vás, kteøí již dvoupádlovou
pastièku používali, ale zùstali u návykù obvyklých pro
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ovládání bugu, které jsou pro dvoupádlovou pastièku
nevhodné. V této skupinì jsou nejèastìji samouci,
kterým neradil nebo nepomáhal nikdo zkušenìjší.
Bìhem let sledování jiných operátorù na rùzných
amatérských setkáních, soutìžích, polních dnech apod.
pøi práci s dvoupádlovou pastièkou musím pøiznat, že
jsem èasto znechucen. Vidím, jak do pák pastièky „plácají“, jako kdyby se jednalo o vysílání s bugem, a pøitom
k ovládání správnì nastavené pastièky staèí jen dotek.
Pohybuje-li se pastièka bìhem vašeho dávání po stole,
je to už pøíznakem toho, že používáte pøíliš mnoho síly.
Zkuste si jednoduchý test: po chvíli vysílání vaším zpù sobem a soustøedìní na vlastní vysílání se podívejte na
pastièku: Pokud ji ovládáte jednou rukou a druhou jste si
ji mezitím zaèali pøidržovat na ploše stolu na místì, pak
je to opìt špatnì. Pøi používání pøimìøené síly by se
pastièka nemìla po stole vùbec pohybovat. Hmotnost
typické pastièky mùže být tøeba až cca 2 kg. Ponechejte
ji volnou, není nutné ji ještì nìjak dál na ploše stolu
fixovat.
Pojïme se tedy vìnovat postupu (mimochodem patentovanému K7QO), který vás povede k tomu, abyste
se stali guru telegrafního svìta.
Tak tedy zaènìme. Pro nácvik skvízového klíèování
budete potøebovat
- dvoupádlovou (skvízovou) pastièku,
- automatický klíè,
- propojovací kabely a
- oblastní telefonní seznam (obsahující „bílé“ stránky).

Pastièka
Po pastièce se mùžete poohlédnout v nabídce na rùzných
burzách nebo setkáních nebo v inzerátech. Mnì se tøeba
podaøilo získat zlevnìné pastièky Brown Brothers a
Bencher za ménì než 50 dolarù poslední den nìjakého
setkání. Pastièky nevypadaly pøíliš krásnì, ale s vyna ložením trochy úsilí, odstraòovaèe starých nátìrù a barvy
byly nakonec jako nové a pracovaly jako housle. Hledání
v nabídce použitých pøístrojù je jako poohlížení se po
ojetém autu. Rùzní majitelé mají rùzné pøedstavy o
prodejní cenì a požadavky se pohybují v širokém
rozsahu. Pokuste se pøedem zjistit originální cenu a
uvažujte podle toho. Pokusil bych se vám pomoci, ale pøi
takových akcích nemohu být s vámi.
Mùžete se samozøejmì podívat po poslední nabídce
nových produktù. Mám urèitý osobní názor na to, které
pastièce bych dal pøednost, ale nepovažuji za úèelné jej
nìjak zveøejòovat - názory a požadavky se mohou èasem
mìnit a jsou závislé tøeba i na zpùsobu používání
(závody, bìžná povídací spojení apod.). Používání
pastièky je v mnohém podobné používání plnicího pera.

Rùzná pera mají rùzné charakteristiky a pøinášejí uživateli
rùzný pocit. Totéž se týká pastièek, takže neoèekávejte, že
se jednotlivé produkty budou od sebe zásadnì lišit.
Výbìr je èistì záležitostí osobních pocitù a zkušeností a
mùže se stát, že pozdìji budete cítit potøebu investovat
do nákupu jiné pastièky (nebo jiných pastièek), abyste
našli takovou, která vám bude vyhovovat co nejlépe.
Nebo se staòte sbìratelem. Osobnì jsem dospìl
k názoru, že mínìní ostatních lidí nepovažuji za podstat ná s výjimkou pøípadù, kdy vím, že dotyèná osoba má
s touto souèástí výbavy více zkušeností, než mám já.
(pozn. pøekl.: text vìnovaný skvízovým pastièkám viz [2]).
Dobøe, pastièku jste si tedy poøídili nebo jste ji mìli
už døív. Nejprve si ji pozornì prohlédnìte a promyslete
si, jak funguje. Rùzné typy pastièek mohou mít odlišný
fyzický vzhled, ale základní principy týkající se jejich
funkce se vztahují na všechny. Páky skvízové pastièky
umožòují dva nezávislé pohyby a mají dva spínací kon takty, které budu v dalším textu nazývat levým a pravým.
Povšimnìme si nejprve nastavení mezer kontaktù.
Zkuste rùzné nastavení a zkontrolujte, jsou-li kontakty
èisté a zda se páky pohybují plynule. Jste-li mechanicky
zruèný a pracujete-li s pastièkou starší, která vyžaduje
pro dokonalou funkci k seøízení trochu víc úsilí, rozeberte
ji úplnì a po vyèištìní ji znovu sestavte. Pøi demontáži si
dìlejte poznámky a jednotlivé souèástky ukládejte do
nìjaké krabièky - náhradní díly za ztracené nebo
poškozené ztìží seženete. Pøi používání chemikálií se
øiïte obecnými zásadami a doporuèeními. Tuto èinnost
si rozvrhnìte tak, abyste ji mohli udìlat „na jeden zátah“,
abyste nezapomnìli postup a nemìli problémy s opìtov nou kompletací. Dìti pøitom držte radìji stranou, pokud
se ovšem nechcete pochlubit, jaký jste kouzelník nebo
pokud jim nechcete ukázat nìkteré mechanické práce.
Na kontakty nepoužívejte žádný pilník, ani pilníèek na
nehty, brusný papír nebo jiný abrasivní prostøedek. Pro
obèasné oèištìní kontaktù používám list obyèejného
bankovního papíru, který protáhnu mezi kontakty. Oxidy
síry a další látky obsažené ve vzduchu zpùsobují
zneèištìní kontaktù a následné problémy pøi používání.
Kontakty bývají buï støíbrné nebo pozlacené a nemusíte
odstraòovat jejich materiál. Pokud uvádíte do chodu již
používanou pastièku, budete mít snad štìstí a její kon takty snad nebudou poškozeny døívìjším majitelem.
Dobøe, nyní tedy máme funkèní pastièku a mùžeme ji
pøipojit ke klíèi. Pro jednoduchost a vzhledem k mé praxi
budu pøedpokládat, že jste praváci. Leváci si mohou
všechny výroky odpovídajícím zpùsobem prohodit;
mùžete také chtít ponechat vše beze zmìn napø. pøi práci
se stanicí, obsluhovanou standardnì pravákem - pak na
nìjaké speciální nastavení zapomeòte.
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Provoz
Já osobnì klíèuji i zapisuji stejnou rukou, ale jiní
operátoøi umìjí klíèovat jednou rukou a psát druhou.
Mohu být tøeba raketovým výzkumníkem, ale souèasnì
vysílat a psát neumím; nikdy jsem to ani nepotøeboval.
Celou moji mozkovou kapacitu zabere soustøedìní na to,
abych vysílal bez chyb a nebudu zkoušet ještì souèasnì
psát, žvýkat žvýkaèku aj.

okamžiku najde nìkolik lidí, kteøí vás budou pøesvìdèo vat, že si máte nastavit mezeru kontaktu širší. Nepovažuji
to za vhodné - pokud bude nastavení pastièky stabilní a
vysílání se pøeruší po uvolnìní tlaku na páku, je vše
v poøádku.
No a pak je možné ještì nastavit odpor pružiny nebo
pružin nebo magnetù. Nastavte je na minimální tah,
kterého mùžete dosáhnout, aby pøitom kontakty zùstaly
ještì otevøené.
Slíbil jsem vám argumenty pro vhodnost nastavení co
nejužší mezery kontaktù a lehkou odezvu. Je zøejmé, že
pøi co nejkratší výchylce je pro pohyb páky potøebná
kratší doba. Rovnìž pøi nastavení malé protisíly bude
pohyb rychlejší. Potøebujeme rychlost a budeme pos tupovat tak, abychom k jejímu dosažení využili fyzikální
zákony.

Zaèínáme s tréninkem

K propojení pastièky a vlastního klíèe budete dále
potøebovat vhodný kabel. Mìl by být stínìný a obsahovat
dva samostatné vodièe a stínící opletení. Jeho délka by
mìla odpovídat pøedpokládané poloze pastièky
a umístìní klíèe. Zapojení kabelu mùže vyplývat tøeba
z údajù z manuálu ke klíèi, pro klíèe AEA používám
následující: levý kontakt je pøiveden na støední vývod nf
stereo konektoru (jacku), pravý kontakt na prostøední
prstenec a stínìní je pøipojeno k zemnímu vývodu
pastièky a k zemnímu vývodu konektorové zástrèky. Se
stejným zapojením jsem se setkal u všech klíèù, které
jsem bìhem let používal. Pokud má ovšem váš klíè zapo jení konektoru jiné, musíte si nìjak poradit - zkuste
nejprve prostì prohodit vodièe od levého a pravého kon taktu. Znovu opakuji, že kabel by mìl být stínìný, abyste
pozdìji, až pøipojíte celou sestavu k transceiveru, nemìli
problémy s pronikáním vf napìtí do klíèe a s pøípadnou
špatnou funkcí, „šifrováním“ klíèe apod. (pozn. pøekl.:
návody na stavbu elektronického klíèe vybaveného
pamìmi viz tøeba [3, 4]).
Dobøe; zapnìte nyní napájení klíèe a zjistìte, zda klíè
vysílá pøi stisknutí levé páky sérii teèek, pøi stisknutí
pravé páky èárky. Pokud je tomu tak, je to dùvod ke gratulaci - udìlali jste další krok na své cestì k úspìšnému
dobrodružství. Pøiøazení teèek levé páce a èárek pravé se
udržuje z historie, podle elektromechanického bugu,
který byl konstruován tak, že teèky dával levou pákou.
Spousta lidí má nastavenu pastièku, resp. klíè opaènì a
naprosto jim to vyhovuje. Musíte pouze poèítat s tím, že
pro pohodové vysílání budete muset v takovém pøípadì
pøepnout klíè do opaèného režimu.
V poøádku, pøejdìme nyní k základnímu nastavení
pastièky.
Nejprve se pøesvìdèete, že všechny nastavovací prvky
jsou dobøe pøístupné a schopné nastavení. Zapnìte klíè a
bez stisku levé páky zmenšujte mezeru levého kontaktu,
až dojde ke spojení a klíè zaène dávat spojitou øadu
teèek. Pak šroubem nastavení vzdálenosti kontaktu
pootoète zpìt, až se vysílání série teèek pøeruší - bude to
pøedstavovat pootoèení šroubem tak o cca 20 stupòù.
Mezeru ale nenastavujte pøíliš velkou, jak si øekneme za
chvíli. Jako urèité mìøítko šíøky mezery mùže sloužit list
kanceláøského papíru, který lze takto nastavenou mezerou levého kontaktu protáhnout s malým tøením.
Dále udìlejte stejnou proceduru na pravém kontaktu
urèeném pro vysílání èárek. Myslím, že se v takovém
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Se správnì nastavenou pastièkou mùžeme zaèít
s nácvikem klíèování. Posa ïte se za stùl, kde budete pracovat a položte si celou paži od lokte až k zápìstí na stùl
tak, aby vaše pozice byla co nejpohodlnìjší. Nìkdo mùže
mít ruku položenu více rovnobìžnì s hranou stolu, jiný
tøeba pod nìjakým malým úhlem. Poloha ruky by nemìla
být køeèovitá - pozdìji bìhem vaší telegrafní kariéry
budete chtít pracovat tøeba i hodiny.
Teï natáhnìte váš ukazováèek tak, aby vedl pøímo
v prodloužení smìru natažené paže. V této orientaci by
mìla proti vaší ruce ležet pastièka tak, aby hmatníky
smìøovaly k vaší ruce. Natáhnìte ještì trochu palec a
dotknìte se jím lehce hmatníku levé páky. Palec by mìl
být volný a mùžete cítit potøebu ho lehce ohnout. To už
záleží na vás. Ukazováèek by se mìl právì dotýkat
druhého hmatníku - já mívám prsty trochu ohnuty a
používám jen špièky prstù. Moje zápìstí je pootoèeno
trochu doleva a zápìstí i paže spoèívají na stole.
Takže váš palec i ukazovák se dotýkají každý svého
hmatníku, vaše pozice je pohodlná a zatím nejsou
vysílány žádné teèky ani èárky. Skvìlé. A te ï malá
provìrka: chtìl bych, abyste v této pohodlné pozici
vydrželi pìt minut. Neuvolòujte vaše prsty z hmatníkù
pák a netlaète jimi nikam. Ani slovo ani žádný zvuk po
dobu pìti minut. Pøemýšlejte o tom, èemu se právì
vìnujete a snažte se pøípadnì objevit cokoli, co narušu je váš dobrý pocit pohody. Upravte vaši pozici, polohu
ruky apod., dokud se nebudete cítit zcela komfortnì.
Nevyžaduji po vás skuteèných pìt minut, ale jedná se o
to, abyste získali dostateèný názor. Nebudete-li to
schopni vydržet pìti minut, jak byste to pøežili delší
dobu, bìhem které si budete ještì navíc s nìkým
telegraficky povídat?
OK, udìlejme si pøestávku a pak se opìt vra me tam,
kde jsme pøestali. Posa ïte se a pøipravte se k vysílání.
Pøedpokládám, že znáte tvar všech znakù a èíslic - pokud
ne, pak se zatím soustøeïte jen na ty, které znáte dobøe.
Máte-li k vašemu klíèi manuál, pøesvìdèete se, že klíè je
bude pracovat v režimu módu B. Rychlost klíèování nastavte na 15 slov za minutu - ne ménì. Pøi stisknuté levé
páce slyšíte øadu teèek po celou dobu, kdy je páka
stisknuta, pøi stisku pravé páky slyšíte obdobnì øadu
èárek. A teï docházíme ke krásnému rysu skvízového
klíèování: podržte souèasnì stisknuté obì páky - to
vyžaduje pohyb obou prstù pøipomínající stisknutí
prádelního kolíèku. Klíè zaène vysílat støídající se teèky a
èárky. Pøi obou stisknutých pákách pak uvolnìte tlak na
jednu z nich, ale prst nesnímejte z hmatníku! Pamatujte
si motto: prsty se stále dotýkají hmatníkù! Klíè bude

vysílat zase jen teèky (nebo èárky). Pøesuòte nyní tlak na
prst, který jste pøedtím uvolnili a pozorujte, jak se mìní
vysílaný signál. Opìt vystøídejte tlak prstù - ty se pøitom
ale stále dotýkají hmatníkù - a pokraèujte ve vysílání
spojité øady teèek nebo èárek. Pokraèujte, dokud vám
tento proces nebude samozøejmý. Dobøe.

Nacvièujeme jednotlivé znaky
Pamatujete se ještì, jak jste se v dìtství uèili psát? Co po
vás chtìli rodièe, uèitel nebo nìkdo jiný, kdo vás mìl na
starosti? Dostali jste papír, tužku a obrázek abecedy.
Zaèali jste s písmenem A - ani už nevím, zda s malým
nebo velkým. Pak jste vyplnili jeden nebo nìkolik øádkù
písmenem A, pak B atd. Dobøe, vrame se znovu do dìtských let a budeme postupovat stejnì.
Nejprve tedy znak A. Ten je tvoøen kombinací zvukù
ty-tá. Pro zápis oznaèení pohybu prstù zave ïme následující zpùsob: Malé „r“ bude znamenat stisk pravé páky
po dobu pouze jednoho prvku, tedy èárky. Velké „R“
bude znamenat stisk pravé páky po dobu nejménì dvou
nebo více prvkù. Obdobnì budeme oznaèovat „l“ a „L“.
Znak A tedy znázorníme kombinací „lr“, kdy prodleva mezi stiskem levé a pravé páky je malá - nebo spíše
skoro žádná. Zkuste to: musíte jemnì stisknout levou
páku a ihned poté s jemným tlakem páku pravou; pøitom
ani váš palec, ani ukazováèek by nemìly pokud možno
nikdy ztratit dotek s odpovídajícími hmatníky.
Zkontrolujte také, zda nevysíláte znaky ET - je dùležité
neprodlužovat mezeru mezi teèkou a èárkou na víc než
dobu trvání jedné teèky. Krásná vìc na tomto klíèování je
to, že klíè vždy vloží alespoò jednu nejkratší povolenou
mezeru a vy musíte reagovat dostateènì rychle na násle dující prvek tak, aby nebyl vysílán s nadbyteènì dlouhým
odstupem.
Dobøe, jsme jako nìkde v mateøské školce. Je vhodná
doba zkusit vysílat øadu znakù A. Pøipravte si hodiny
nebo hodinky se sekundovou ruèièkou a vyšlete znak A
jednou za dvì sekundy. Ani trochu rychleji. A vysílejte
øadu takových znakù A po dobu 15 až 20 sekund, každý
znak jednou za dvì sekundy. Opakujte toto cvièení tak
dlouho, dokud nebudete schopni zvládnout vysílání celé
série v pohodì a bez jediné chyby. Te ï si urèitì
vzpomínáte, jak jste si pøi cvièení psaní stìžovali „ … ,
vždy to je tak snadné a tak otravné, nemohl bych už dìlat
nìco zajímavìjšího?“ Ne, dodìlejte si váš domácí úkol a
neutíkejte od nìho, dokud nebudete hotovi.

Nastal èas øíci si nìco dalšího. Všimli jste si, že neu volníte-li levou páku dostateènì rychle, „podaøí se“ vám
vysílat znak R? To je zpùsobeno vnitøní pamìtí klíèe a
souèasnì to ilustruje režim v tzv. m ódu B. Pokud
pøidržíte levou páku stisknutou až do poloviny trvání
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teèky, klíè si automaticky zaznamená tento fakt do své
pamìti a po ukonèení èárky vyšle ještì tuto teèku, i když
jste již pøedtím levou páku uvolnili. Vysílání znaku R a
nìkterých dalších je tak ponìkud jednodušší, jak uvidíme
ještì dále. Klíè se chová podobnì samozøejmì i pøi
opaèných kombinacích.
Pokraèujme s dalšími znaky. Pøejdìme nyní k pís menu B. Pohyb prstù bude nyní znázornìn kombinací
„rL“, kdy budeme levou páku pøidržovat déle, abychom
vytvoøili sérii teèek. Nevím o žádné metodì, jak dosáhnout správné skladby znaèky, rozhodnì se ale nepokoušejte ty teèky poèítat - to by bylo zásadnì špatnì.
Musíte si prostì zafixovat znìní a rytmus znaku B a
vysílat ho tak, aby znìl shodnì. Jakmile zaènete poèítat
teèky, je konec - nikdy byste se nedostali k vyšším
rychlostem. Takového špatného návyku se musíte zbavit
co nejdøíve a snažte se o to tak intenzívnì a tak dlouho,
jak bude tøeba. Správný rytmus dotyèných znakù si zafixujte tøeba poslechem cvièných textù s tìmito znaky.
S písmenem B opakujte stejná cvièení, jaká jste dìlali
se znakem A. Vysílejte znak B každí dvì sekundy po dobu
15 sekund a opakujte takovou øadu tak dlouho, dokud
nezvládnete vysílat perfektní sekvenci bez jediné chyby.
Pak pøejdìte na interval 30 sekund a cviète opìt až do
dokonalosti.
Dále k písmenu C. Znak C je krásnì ilustruje výhody
skvízového klíèování. Pozorujte nìkoho, kdo používá
poloautomatický mechanický klíè - musí pohybovat prsty
tak, aby vznikla kombinace „rlrl“. Když to zkusíte, vidíte,
o jakou ztrátu èasu a energie se jedná - k vyslání jedno ho znaku musíte udìlat ètyøi pohyby. Se skvízovou
pastièkou zkuste nyní kombinaci „RL“. Stisknìte pravou
páku, pøidržte ji a stisknìte ihned páku levou. Pravou
páku držte, dokud není z poloviny ukonèena první teèka
a pak uvolnìte i levou páku nìkde uprostøed druhé èárky.
Cviète si to až do dokonalého a samozøejmého zvládnutí
této kombinace.
Dobøe, k vytvoøení znaku C potøebujeme jen dva
pohyby místo ètyø. V tom spoèívá krása skvízového
klíèování a také malá pomoc m ódu B. Mód A skvízového
klíèování funguje stejnì, vyžaduje ale v nìkterých situ acích delší èasování a mnì se pøíliš nezamlouvá.
Podstatné je to, že mùžeme vytvoøit všechny znaky
kromì X a P jen pomocí dvou pohybù. To je opravdu
cenné. (pozn. pøekl.: V našich pramenech je zavedeno
používání pojmù reálné klíèování, odpovídající m ódu A,
a doplòkové klíèování, mód B; názory na výhodnost toho
èi onoho módu se liší - viz napø. [5]).
Procviète si nyní vysílání znaku C, vysílaného
pravidelnì po dvou sekundách opìt tak dlouho, dokud
nebudete schopni vysílat sérii bez jediné chyby po dobu
30 sekund nebo i déle. Cvièení a praxe pøináší dokon alost. Zjistil jsem, že lidé, kteøí jsou výkonnými hudeb níky, jsou i nejlepšími studenty. Víte proè? V životì se
nauèili už velmi brzo, že soustøedìní na urèitou vìc a
trpìlivost umožní dosáhnout témìø èehokoli. Nemyslím
si, že to je záležitostí hudby, ale spíše schopnost a ocho ta k soustøedìní na nìco, což jim pak umožòuje být lep šími v mnoha vìcech.

Malá odboèka pro motivaci
Dále následuje tabulka kombinací pohybu prstù pro
každý znak, používající patentovanou metodu K7QO ™
pro mód B.
Takže zkoušejte jednotlivé znaky a cviète si kombi nace pohybu prstù, nakonec vždy vysílejte øadu znakù po
dobu alespoò 30 sekund, dokud se vám to nepoveden
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bez chyby. Pak pøejdìte k dalšímu znaku. Je ale nejlepší
na tuto tabulku co nejrychleji zapomenout a soustøedit se
jen na zvuk a strukturu každého znaku.
A - lr
B - rL
C - RL
D - rL
E -l
F - Lr
teèky)
G - Rl
H-L
I -L
J - lR
K - Rl
L - Lr
M- R
N - rl
O-R
P - lRl
Q - Rl
R - Lr
S -L
T -r
U - Lr
V - Lr
X - rLr
Y - Rl
Z - RL

(pozn.: pøidržte L a uknìte r bìhem druhé

teèky nepoèítejte!
teèky nepoèítejte!
nepoèítejte, nepoèítejte za žádných okolností

nepoèítejte
v poøádku, znak vyžaduje tøi pohyby

další znak vyžadující tøi pohyby
v tomto pøípadì se oba stisky nepøekrývají

Vidíte, že toto schématické znázornìní není dokonalé.
Vyžaduje od vás, abyste znali tvar znaèek jednotlivých
znakù a dovedli si pøedstavit fyzický rytmus znaèek.
Mohl bych uvádìt rùzné diagramy a èasovací prùbìhy, to
by ale mohlo zkomplikovat proces uèení pro spoustu
telegrafních operátorù, kteøí si zaènou opticky pøedstavo vat nìco, co je jen èistým zvukem a nièím jiným. Tak to
nechávám radìji tak.
Zejména u znakù pro èíslice se nikdy nesnažte jed notlivé elementy poèítat. Pohyb prstù je vyjádøen kombi nacemi
1 - lR
2 - LR
3 - LR
4 - LR
5 - L
6 - rL
7 - RL
8 - RL
9 - RL
0 - R
Znaky pro èíslice jsou delší a pøi nastavené rychlosti
klíèování budou trvat déle než 2 sekundy. Netrapte se
tím, budu spokojen, když se nauèíte je vnímat jen podle
zvuku a nebudete poèítat jejich elementy. Poèítání teèek
nebo èárek je nejvìtší zátìží pro telegrafní operátory a
nejhorším zvykem, který se snadno osvojí, ale obtížnì
zapomíná. Vnímejte jen zvuk, zvuk, zvuk …
Jako cvièení pro studenty ponechávám znázornìní
interpunkèních znakù , . ? a / (lomítko). Pro oznaèení
chyby dávám III, tj. tøi znaky I. Nepoèítám a nikdy jsem
nepoèítal teèky, takže vysílám nìco, co vìtšina lidí
bezprostøednì rozpozná jako zkratku pro symbol chyby a
pak zaènu vysílat chybné slovo znovu.

Zkusme vyhodnotit efektivnost vysílání pomocí skví zové pastièky. Poèet pohybù pøi vysílání obyèejným
ruèním klíèem je
jeden . .pro znaky E a T,
dva . . .pro znaky A, I, N a M,
tøí . . . .pro znaky K, O, S, U, W, R, D a G,
ètyøi . . .pro znaky B, C, F, H, J, L, P, Q, V, X, Y a Z a
pìt . . .pro znaky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 0.
Pro vyslání znakù celé abecedy musíme udìlat tedy
132 pohybù klíèe. Není divu, že po odvysílání dlouhé
zprávy budete unaveni.
Jak to vypadá se starým poloautomatem, bugem?
Tady je statistika trochu jiná: poèet stiskù je
jeden . .pro znaky E, I, S, H, 5 a T,
dva . . .pro znaky A, B, D, M, N, U, V, 4 a 6,
tøi . . . .pro znaky F, G, K, L, O, R, W, X, Z, 3 a 7,
ètyøi . . .pro znaky C, J, P, Q, Y, 2 a 8 a
pìt . . .pro znaky 9 a 0.
Pro odvysílání všech znakù celé abecedy musíme
udìlá 87 pohybù. Oproti 132 pohybùm klasického klíèe
to je nemalá úspora. Mechanismus klíèe umožòuje, aby
operátor vysílal rovnìž znaènì pøesnìji sérii teèek; pøes nost rytmu a délek dlouhých elementù je ale stále závis lá na schopnostech operátora.
Vývoj pak šel k prvním elektronickým klíèùm. Nebudu
se vìnovat tìmto klíèùm pøíliš do hloubky. Mým prvním
klíèem tohoto typu byl Hallicrafters TO - žádná pamì 
nebo vnitøní buffery, èistì dva holé elektronické klíèe
osazené elektronkami, které urèovaly èasování teèek a
èárek.
Vrame se zpátky k našemu poèetnímu cvièení, ale
tentokrát vyhodnome použití elektronického klíèe ovlá daného jednoduchou jednopákovou pastièkou. Tento
režim používá stále nìkolik lepších telegrafních operá torù, které znám; lze øíci, že se dost blíží práci s poloau tomatickým bugem a pøechod k dalšímu stupni
v ovládání elektronického klíèe mùže být mnohem
jednodušší a rychlejší. Naše statistika bude v tomto pøí padì vypadat následovnì:
jeden . .znaky E, H, I, M, O, S, T, O a 5,
dva . . . .znaky A, B, D, G, J, N, U, V, W, Z, 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8 a 9
tøi . . . . .znaky F, K, L, P, Q, R, X a Y.
Hola! To už pøedstavuje velkou úsporu. Vyhodnotímeli opìt poèet pohybù pro vysílání všech znakù abecedy,
dostaneme 69.
A nakonec pøejdìme ke skvízové pastièce a sofistiko vanìjší výbavì klíèe. Pøíliš pøitom nezáleží na tom, zda
používáte reálné (mód A) nebo doplòkové (mód B)
klíèování. Výsledná statistika je:
jeden . .E, H, I, M, O, S, T, 0 a 5,
dva . . . .A, B, C, D, F, G, J, K, L, N, Q, R, U, V, W, Y, Z,
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 a 9,
tøi . . . . .P a X.
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Provoz
Pro znaky celé abecedy máme nyní 65 pohybù, tedy
úspora proti pøedchozímu pøípadu jen 10 %. Pøesto to je
i tak dost.
Podíváme-li se tedy na celková èísla, máme pro uve dené metody vysílání telegrafních znakù hodnoty 132,
87, 69 a 65. Skvízovým klíèováním mùžeme ušetøit pøes
50 % práce oproti klasickému telegrafnímu klíèi. To stojí
urèitì za zvážení.

Blížíme se k závìru výcviku
Dobøe, vrame se nyní opìt k praktickému nácviku. Te ï
už zbývá vše ostatní zcela na vás. Pro tuto chvíli jsem
chtìl, abyste si pøipravili telefonní seznam. Proè?
Potøebuji, abyste ho otevøeli na libovolné stránce (bílé,
nikoli žluté) a abyste zaèali vysílat jméno, adresu a tele fonní èíslo, pak pøešli na další øádek a pokraèovali opìt

stejnì dál a dál. Pokud udìláte chybu, musíte zaèít znovu
od zaèátku dané øádky. Vìnujte se tomuto cvièení po
dobu 15 minut a pak si udìlejte pauzu. Takto postupujte
vždy alespoò 30 minut dennì po dobu jednoho týdne.
Vím, že se jedná o tvrdý trénink, ale jakmile dojdete až do
stavu, kdy budete schopni vysílat i bìhem spánku,
budete pak už provždy schopni okamžitì bezchybnì
vysílat telegrafii na pásmech každodennì, aniž byste se
pøitom zapotili.
Po týdnu cvièení s telefonním seznamem tøeba pøe jdete na denní tisk. Prostì zaènìte kdekoli na stránce
v nìjakém náhodnì vybraném èlánku a je ïte. A pro
opravdu obtížný text pøejdìte na sportovní stránku a
vìnujte se tabulkám.
OK, èas pro uzavøení této etapy. Pokud jste se øídili
výše uvedenými radami, instrukcemi a pokud jste cvièili

svìdomitì, pak jste vybaveni na to, abyste mohli dennì
pracovat na pásmech. Samozøejmì sledujte a procvièujte i všechny fráze a procedury, které budete pøi
provozu potøebovat.

VK9LS byla znaèka Trevora VK7TS, který pracoval
z ostrova Lord Howe. QSL na jeho domácí znaèku.
Tragédií skonèila expedice June ZK1AYL (VK4SJ) a
jejího manžela Dougha ZK1SIM (VK4BP). Ten zemøel po
srážce jeho motocyklu s nákladním automobilem dva
dny pøed ukonèením expedice. Pracovali nejdøíve
z ostrova Aitutaki a pak z ostrova Raratonga.
Pokud jste pracovali 10. 5. s HV0PUL, pak to nebyl
pirát, ale toho dne pracovala tato stanice pøi pøíležitosti
Lateránského dne. QSL za tato spojení na IW0DJB.
Z relativnì vzácného ostrova Wake pracují v souèas né dobì Jake N6XIV a Chuck Brady N4BQW. Ten má
nahradit místního lékaøe. Pokud bude mít pøístup k elek trické síti, bude používat i koncový stupeò.
Novým QSL managerem AP2ARS je K2PF, a to i za
spojení, kdy byl operátorem S53R.
Pøi pøíležitosti 75. výroèí zahájení radioamatérského
vysílání v Kostarice mohli v kvìtnu místní radioamatéøi
používat prefix TE75. QSL pro všechny tyto stanice na
TI0RC.
V Iráku pracují ve službách OSN EA6KB, F5ORF,
ON4WW, IN6TT, PE1RMM, SM4TFE, S53R, S57CQ,
4L4FN a možná i jiní. Pracují na potravinových pro gramech, budování telekomunikací a v dalších humanitárních programech. Spojení s nimi jsou uznávána do
DXCC.

Na dny 18.-25. 7. se pøipravuje expedice nìkolika
amatérù z USA do Lesotha (7P8). Budou používat
smìrovky a nìkolik koncových stupòù, snad tedy bude
vìtší šance na spojení.
Z ostrova Austral (FO/A) pracoval Fabien F0/F8FCU.
I když ale používal 2el. yagi, jeho signály byly v Evropì
velice slabé.
Z Kambodži pracoval ES1FB pod svou døívìjší znaèkou XU7ACE. QSL na jeho domácí znaèku.
Zajímavá byla i expedice 7W4HI na ostrov Habbibas
(AF-094). Jedním z organizátorù byl i Ivan OM3CGN, na
kterého se také mají zasílat QSL.
Znaèka YB0AJR je Standy OK1JR. Ten pracuje na
našem zastupitelském úøadì v Jakartì. Zatím používá
jenom vertikální anténu pro 10-40 m. QSL na jeho otce
OK1JN.
Z38Z byla znaèka, pod kterou vysílali Lothar DJ7ZG a
Babs DL7AFS. Pracovali na 160-6 m. Makedonie není
sice nijak vzácná, ale leckomu z nás chybí QSL za nìk terá pásma. A jak jistì víte, Babs vybavuje 100 % QSL
pøes buro.
Obdobnì je to i s Albánií. Tam pracovala skupina
operátorù z Itálie pod znaèkami ZA3/vlastní znaèka.
Z Laosu opìt vysílá E21EIC pod znaèkou XW1IC. QSL
na jeho domácí znaèku.
V èervenci se chystá na expedici do Pacifiku Ulli
DL2AH. Má pracovat jako 5W0AH a KH8/DL2AH.
Pat a Nicole 9Q1A a 9Q1YL po dvaceti letech ukonèili
svojí èinnost v Demokratické Republice Kongo a vrátili
se do Francie.
Rovnìž tak konèí svoji èinnost v Tanzanii Ralph
5H3RK a vrací se zpìt do Austrálie. Není však èlenem
WIA a tak QSL opìt jenom direkt.
Brzy ukonèí i svoji èinnost Pavel OD5/OK1MU.
Slibuje, že po návratu domù pošle všem OK stanicím
QSL pøes buro.
<3410> ü
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Download, soubor FCB_EBUG.zip
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DX expedice
Zdenìk Prošek, OK1PG, ok1pg@seznam.cz

Snad nejvýznamnìjší expedicí za uplynulé období byla
již minule zmiòovaná italská expedice TX4PG na ostrov
Nuku Hiva (Marquesy). Po dobu jejich expedice však
byly velmi špatné podmínky šíøení do Pacifiku a tak se
spojení podaøilo jenom lépe vybaveným stanicím. QSL
na I2YSB.
Z Východního Timoru se opìt objevilo nìkolik stanic.
Snad nejlépe procházeli Thor 4W3DX (ex 4W6MM) a
Peter 4W3CW (G3WQU). Thor zmìnil domácí znaèku na
TF3MM, na kterou se také mají zasílat QSL za 4W3DX.
Používá rombickou anténu 115 m dlouhou ve výšce 50
m, smìrovanou na Evropu.
Jak asi víte z denního tisku, Východní Timor získal
v kvìtnu na základì referenda nezávislost a ITU mu
pøidìlila sadu prefixù 4WA-4WZ. Jeho nový název je
Timor Leste. Diskutuje se o tom, zda to bude nová zemì
do DXCC èi ne.
Z republiky Belau, ostrova Palau se ozýval JN3JBC
pod znaèkou T88KL a UA4WHX, Vladimir, pod znaèkou
T88VV. Oba požadují QSL na své domácí znaèky.
Vladimír se také objevil ze Saipanu jako KH0/AC4LN a
z Federativní republiky Mikronézie jako V63MB.
Z Minami Torishima (Marcus) se ozývá JR8XXQ/JD1.
QSL na jeho domácí znaèku.
Z Fiji pracuje Nicola 3D2NC (AC6DD). QSL na jeho
domácí znaèku.
Z ostrova Tonga pracoval Guenter DL2AWG pod
znaèkou A35WG, pozdìji pak ze Západní Samoi jako
5W0GW. Ale za souèasných podmínek jsou jeho signá ly, stejnì jako signály 3D2NC, v Evropì velice slabé.
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Technika
Detekèní sonda
Technická úvaha o neobvyklých pracovních bodech transistoru
Ing. Milan Doubrava, OK2SDJ, doubravam@seznam.cz

V následujícím rozboru se zabývám vlivem a využitím parametrù polovodièových souèástek na vlast nosti jednoduchého pøístroje. Ètenáøe chci povzbudit k podobnému zpùsobu uvažování pøi konstruk térské práci ve složitìjších pøípadech, protože je pouèné, že výsledkem mùže být pøekvapivá
jednoduchost. Jako pøíklad jsem vybral detekèní sondu, kterou jsem vyvinul.
V radioamatérské praxi èasto potøebujeme znát úrovnì vysokofrekvenèního napìtí. Problémy obvyk le nemáme pøi napìtích øádu jednotek voltù a výše. Pro mìøení malých hodnot vf signálu jsou k dis pozici dokonalé a vìtšinou drahé pøístroje, ale ne každý z nás je spokojeným vlastníkem takového
pøístroje èi má možnost pracovat v laboratoøi. Pro vìtšinu testování signálù nízké úrovnì napø. ve
vysílaèi, která jsem potøeboval, nachází své uplatnìní detekèní sonda (název sonda používám kvùli
jednoduchosti, technicky pøesnìjší název pro celý pøístroj je detektor).
Pro neselektivní testování signálù jsem se pokusil vylepšit zapojení diodového detektoru s násled ným stejnosmìrným zesilovaèem. Název detektor znají starší ètenáøi pro diodu v historické krys talce, která je sestavená z kousku galenitu, což je støíbrolesklý krystalický minerál - sulfid olova,
kterého se dotýká støíbrný drátek ovladatelný miniaturní páèkou. Stejný název detektor se užívá pro
technické zapojení usmìròovaèe malých støídavých napìtí vysokého kmitoètu, používajícího
vakuové èi polovodièové diody, a také pro celý pøístroj - viz jiné obory. V následujícím textu nebudu
zcela pøesný v terminologii, pøedpokládám však, že mi budete rozumìt.
Využití vlastností tranzistoru v neobvyklém režimu se v koneèné verzi ukázalo jako velmi vhodné.
Základní citlivost, kterou lze s nejjednodušším zapojením dosáhnout, je nìkolik milivoltù na dílek.
To by na úvod staèilo.
Nejprve se budeme zabývat konkrétním zapojením detek toru.
Pøedem musím nìco øíci k velikosti napájecího napìtí,
kterého jste si zajisté všimli hned pøi prvém pohledu.
Pouhých 1,2 V není použito kvùli levnìjšímu zdroji, ale
zámìrnì, protože chci využít oblast kolektorových
charakteristik tranzistoru pøi nízkém napìtí mezi kolek torem a bází. Podíváme-li se do uèebnice polovodièové
techniky, zjistíme, že u tranzistoru v zapojení se spoleè nou bází teèe kolektorový proud i pøi napìtí U CB = 0 V.
Lze zjistit, že stejnosmìrná beta (to je termín spíše
lidový, než pøesný) je v této oblasti nižší asi tak o tøetinu
oproti hodnotì pøi vyšším kolektorovém napìtí. Když
vezmeme v úvahu BC tranzistory, které mají vysoký
proudový stejnosmìrný zesilovací èinitel (to už je tech nicky správný termín), vidíme, že mùžeme poèítat
s docela slušnou hodnotou vyšší než 100 i pøi nulovém
napìtí mezi kolektorem a bází. A v našem pøípadì, jak
dále uvidíme, máme pøíznivìjší pøípad, protože kolek torového napìtí není úplnì nulové, ale vlivem prùtoku
proudu detekèními diodami v propustném smìru máme
dokonce k dispozici pár desítek milivoltù navíc. To hraje
zøetelnou roli smìrem k vyšším hodnotám bety, jak
mùžeme vyèíst z typických charakteristik tranzistoru.
K vlivu nízkého napájecího napìtí na výhodné vlastnosti
sondy se ještì vrátíme.

kvadratické detekce, která má pro nás výhodu spojité
funkce už od malého vstupního vf signálu.
O detekci malých støídavých napìtí se mùžeme doèíst
v odborné literatuøe. Pøi nízkém usmìrnìném proudu,
což je náš pøípad, má diodový zdvojovaè vysokou vstup ní impedanci. Zdvojovaè tohoto zapojení musí pracovat
se vstupní kapacitou, která ho navíc stejnosmìrnì oddìluje od mìøeného obvodu, což je výhoda. V našem pøí padì detektor pracuje na KV kmitoètech se vstupní
kapacitou zdvojovaèe kolem 10 pF, na UKV vìtšinou
staèí dva zkroucené dráty nebo pouhé pøiblížení. Je
samozøejmé, že pøi pøíslušném zvìtšení kapacity na
vstupu zdvojovaèe a vyhlazovací kapacity na výstupu
máme možnost rozšíøit mìøicí rozsah smìrem k nízkým
kmitoètùm.
Velká oddìlovací kapacita však mùže pøi vyšším kmi toètu a vyšší hodnotì mìøeného vysokofrekvenèního
napìtí zpùsobit jiný vážný problém - mùže jím být velký
usmìrnìný výkon, který pøespøíliš zatíží diody a mùže
zpùsobit jejich destrukci. Používejme tedy co nejmenší
vstupní oddìlovací kapacitu, která je pro daný pøípad
pøimìøená.
Druhý pól, v našem pøípadì + pól napájecího zdroje,
nemusí být v øadì pøípadù vysokofrekvenèního testování
k mìøenému obvodu galvanicky pøipojen - vyšší hodno ty vf napìtí dokážeme registrovat již z povzdálí. Takové

využití detekèní sondy pøipadá v úvahu, hledáme-li
napø., kudy nám ze stínìné bedny výkonnìjšího vysilaèe
„leze ven“ vysokofrekvenèní energie. Vzpomínám si na
ménì dokonalý detektor vf napìtí, kterému jsme pro
takové použití øíkali „èuchometr“. Ten však nemìl
žádnou ochranu proti pøetížení a také nebyl tak citlivý.
Pokud pracujete na vyšších kmitoètech a signál je nízké
úrovnì, postarejte se, aby vodièe mezi mìøeným obvo dem a detekèní sondou byly pøíslušnì krátké. Nìkdy je
vhodnìjší v takovém pøípadì pøipojit sondu na konec
pøizpùsobeného vysokofrekvenèního vedení.
Hodnotou emitorového odporu je urèen pracovní bod
tranzistoru i detektoru do optima. Nastavovat optimum je
vhodné prakticky podle citlivosti na slabý signál. Pro
hrotové Ge diody nastavení uvádím.

Zesilovaè usmìrnìného proudu
Dále se zamyslíme nad zesilovaèem usmìrnìného
proudu. Jak je ze zapojení zøejmé, jedná se o zapojení
tranzistoru se spoleèným kolektorem, známé jako emi torový sledovaè. Ten má napì ové zesílení o nìco menší
než 1 a my využíváme jeho vysokého vstupního odporu.
Diodový zdvojovaè je zapojen bez dalších odporù pøímo
do pøívodu k bázi tranzistoru, takže usmìròovaè je
zatìžován vysokým vstupním odporem zesilovaèe. Báze
tranzistoru je pro vf proud blokována výstupním konden zátorem zdvojovaèe. Ten doporuèuji složit ze dvou: 470
pF pøímo na vývodech diod a paralelnì k nìmu 22 nF na
vývodech báze a kolektoru tranzistoru. K tomu poznám ka, kterou nemám zcela ovìøenou: nìkteré druhy malých
keramických kondensátorù mají vlivem polarizace
dielektrika napì ovou pamì a ovlivòují nepøíznivì stabilitu nuly.
Koneènì se dostáváme ke zmínìnému nezvyklému
pracovnímu bodu tranzistoru. Pøednì musíme mít na
mysli, že se jedná o stejnosmìrný zesilovaè, což zna mená, že jakákoli zmìna vstupních podmínek zpùsobí
posun pracovního bodu tranzistoru. Pokusíme se situaci
analyzovat. Následující úvaha (uvádìná polarita napìtí) se
vztahuje ke konkrétnímu zapojení NPN tranzistoru.
Vlivem zapojení diod zdvojovaèe v propustném smìru od
plus pólu zdroje smìrem k bázi vzniká v klidu prùtokem
bázového proudu úbytek nìkolik desítek mV. Usmìrnìné
vf napìtí pøi mìøení zvyšuje potenciál báze a v dùsledku
toho se snižuje napìtí mezi kolektorem a bází, které je
v klidu mírnì kladné, smìrem k nule; vlivem této zmìny
kolektorového napìtí klesá stejnosmìrný zesilovací èini tel a tím roste potøebný proud do báze a souèasnì roste
potenciál emitoru. Jakmile vstupní vf napìtí dále vzroste,
usmìrnìné napìtí obrátí polaritu báze vùèi kolektoru, na
kterou jsme až dosud byli z obvyklých zapojení zvyklí,
takže se kolektor stává vùèi bázi záporným. Stejnosmìrný
zesilovací èinitel tranzistoru dále významnì klesne

Detektor
Usmìrnìní obstarává diodový zdvojovaè. Jeho hlavní
výhodou, jak uvidíme dále, je to, že jedna dioda chrání
druhou. Tento zdvojovaè je zapojený galvanicky pøímo
mezi kolektorem a bází, protéká jím tedy i v klidu bázový
proud, a to ve vodivém smìru obou diod. Pøi emi torovém proudu kolem 200 mA a støízlivì uvažovaném
stejnosmìrném zesilovacím èiniteli kolem 100
v takovém pracovním bodu nám tedy teèe do báze asi 2
mA. Tento proud nastaví klidový pracovní bod usmìròo vacích diod v nelineární oblasti charakteristiky do režimu
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(mùžeme se pøesvìdèit z charakteristik tranzistoru) a
proto stoupne potøebný proud do báze. Podobný režim, tj.
kolektor zápornìjší než báze, známe z jiného pøípadu, a to
u tranzistoru sepnutého do saturace. Tento proud báze
v našem pøípadì plynule zvyšuje zatížení diodového
zdvojovaèe a tím také jeho zatlumení.
A to stále ještì není všechno: dosáhne-li stejnosmìrné napìtí báze hodnoty pøibližnì o 0,7 V vyšší než
je napìtí kolektoru, dostane se pøechod báze-kolektor do
vodivého stavu a protéká jím proud v propustném smìru;
je významnì vyšší, než proud v klidu èi pøi malém
signálu. Usmìrnìný proud pak teèe ze zdvojovaèe pøes
vodivý pøechod báze-kolektor, tj. pøes tranzistor do zdro je (zamyslete se chvilku: je to tak, tento proud se snaží
galvanický èlánek nabíjet). Kromì toho zùstává otevøen
pøechod báze-emitor, takže se usmìrnìný proud navíc
vìtví do emitorového odporu a snaží se zvednout poten ciál emitoru, tj. výstupní svorky. Z jednoduché úvahy
vyplývá, že pøevažuje proud do kolektoru, protože je
pøipojen na + svorku zdroje pøímo a zdroj má malý
vnitøní odpor. Tím se vlivem dobré vodivosti diody bázekolektor transistoru rùst potenciálu báze jakoby zarazí na
potenciálu zdroje. Musíme k tomu pøipoèíst úbytek
napìtí na vodivé diodì báze-kolektor. Bude to 1,2 V ( =
napìtí zdroje) + asi 0,7 V (úbytek na diodì B-C), tj.
celkem asi 1,9 V. To vede k omezení rùstu potenciálu
emitoru a tím dochází k omezení stejnosmìrného výstupního napìtí. Potenciál emitoru je o cca 0,6 V nižší,
než potenciál báze. (K tomu technická poznámka, proè
uvažuji na diodì B-E nižší úbytek: teèe tam nižší proud
než diodou B-C a navíc má obvykle dioda B-E u tranzistoru vyšší vodivost v propustném smìru než kolek torový pøechod). Tím docházíme u výstupního napìtí
k hodnotì pøibližnì 1,3 V.
Tímto efektem je ruèkové mìøidlo na výstupu
chránìno pøed tím, aby ruèka nešla za roh (v dalším textu
se zmíníme, že to lze ještì dále vylepšit). Kromì toho
takový velký usmìrnìný proud poøádnì tlumí vstupní
detektor, který tak pracuje do nízkého odporu, takže
napìtí na diodách nemùže jednoduše dosáhnout
vysokých hodnot a diody jsou tedy chránìny pøed
pøepìtím. Protože jsou obì diody zaøazeny za sebou, je
tento proud v obou diodách stejný a tak chrání jedna
dioda druhou pro oba smìry støídavého
vysokofrekvenèního signálu na vstupu (samozøejmì ale
jen do té míry, pokud je nepøetížíme velkým výkonem, jak
jsme se už zmínili).
Pøi praktických mìøeních se pohybujeme asi do dvou
tøetin mìøícího rozsahu, pøièemž na zaèátku rozsahu
máme nejvyšší citlivost. Z uvedeného rozboru je zøejmé,
že závislost výstupního stejnosmìrného napìtí na vstup ním vf signálu je silnì nerovnomìrná. Celý dìj je spojitý
(z hlediska funkèního prùbìhu tzv. monotonní), to zna mená, že výchylka výstupního mìøidla pøi zvyšování
vstupního signálu stále roste. Nerovnomìrný prùbìh
citlivosti se pøi praktickém užití ukazuje jako významná
výhoda.

Jaké souèástky použít?
Pro vìtšinu prací i pøi VKV kmitoètech velmi dobøe
vyhovují Ge hrotové diody. S nižší citlivostí pracují tyto
diody i zøetelnì výše. Na vyšší kmitoèty zkusíme sehnat
vf diody køemík-kov („hot-carrier diod“, nejspíše HP
5082 - 2835), ale ani k tìm nemohu poskytnout osobní
zkušenosti. Zatím jsem žádnou v ruce nemìl. Køemíkové
hrotové diody jsem v tomto zapojení nezkoušel, myslím,
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že by pracovaly velmi dobøe a vzhledem k tomu, že
použité zapojení poskytuje dobrou ochranu obou diod,
domnívám se, že i spolehlivì (vysvìtlení je v textu). Již
jsem s nimi v jiných pøípadech pracoval a pokud se
s nimi zachází velmi obezøetnì, pracují výbornì. Jsou
však až pøíliš náchylné na znièení elektrostatickým nábo jem pøi neopatrné manipulaci v nezamontovaném stavu a
to pøi jejich cenì není pro náš úèel zanedbatelné. Po
zamontování však pracují velmi dobøe a spolehlivì do
vysokých kmitoètù. Pokud je použijeme, musíme brát
v úvahu také jejich menší výkonovou zatižitelnost, laicky
øeèeno jsou náchylnìjší na upálení vìtším výkonem.
Máme-li po ruce dobré vysokofrekvenèní Si diody
s pøechodem P-N, zkusíme je. Pro nižší kmitoèty je
mohu doporuèit, na vyšší kmitoèty se nehodí. Jednak
nejsou dostateènì rychlé a kromì toho mají velkou vlast ní kapacitu. Vzhledem k tomu, že v zapojení sondy mají
nastaven pracovní bod na zaèátek charakteristiky do její
zakøivené èásti pro funkci kvadratické detekce, budou i
ony pracovat spojitì od malého signálu, možná že na
nižších kmitoètech lépe než ty Ge hrotové, které jsme
vybrali. Protože však na nich bude vìtší stejnosmìrný
úbytek v klidu, musíme s jeho velikostí poèítat a to
zvýšením napìtí napájecího zdroje. Já sám je s výhodou
používám pro mìøení vf napìtí øádu voltù a to v zapojení
diodového zdvojovaèe bez následného zesilovaèe.
Namìøená hodnota stejnosmìrného výstupního napìtí se
rovná v takovém pøípadì špièkové hodnotì vf napìtí
snížené o úbytek na diodách, za který obvykle dosazuji
s výslednou dobrou pøesností hodnotu dvakrát 0,5 V tj.
zaokrouhlenì 1,0 V pro obì v sérii.
Pro diodový zdvojovaè jsem vybral hrotové Ge diody
GA 201 s malým závìrným proudem, doporuèuji kon trolu závìrného proudu pøi napìtí 1,5 V.
Tranzistory jsou NPN z øady BC, nejlépe oba pøibližnì
stejné, alespoò ze stejné výrobní šarže. Pracovní bod
tranzistoru zesilovaèe je nastaven pracovním odporem
v emitoru o hodnotì 2k7.
Omezení výstupního proudu ruèkového mìøidla a
souèasnì vyvážení nuly vèetnì tepelné kompenzace
obstarává druhý emitorový sledovaè a vyvažovací dìliè
zapojený mezi oba póly zdroje. K tomu je dobrá další
úvaha: Protože je mìøidlo zapojeno mezi emitor zesilo vaèe a emitor druhého (vyvažovacího) tranzistoru, teèe
proud tímto mìøidlem do emitorového odporu druhého
tranzistoru a snaží se zvýšit jeho potenciál. O to je
ochuzen proud, který do téhož bodu dodává tranzistor.
Pøedstavme si, že druhý tranzistor je vlastnì zdrojem
napìtí, ale jen do úrovnì proudu, který je nastaven pra covním bodem emitorového sledovaèe. Vyjde nám závìr,
že pøi pøekroèení urèitého proudu už tranzistor do tohoto
odporu nemùže dodat nic a tedy potenciál zápornìjšího
pólu mìøidla pøestane být stálý, ale zaène rùst. To je stav,
ke kterému skuteènì dojde, tj. mìøicí pøístroj bude mít
v tomto mezním pøípadì v sérii zaøazen pouze odpor,
který pùsobí jako pøedøadný odpor. Celý jev funguje
spolu s pøedem popsanými vlastnostmi zesilovaèe jako
„elektrický doraz“ ruèky mìøidla.
Mìøicí pøístroj používám externí ruèkový o rozsahu 50
mA na základním rozsahu, tj. bez dalšího pøedøadného
odporu. Vhodný odpor v emitoru vyvažovacího tranzistoru pro toto mìøidlo je o hodnotì 22 k W.
Stejnì dobøe mùžeme použít i mìøidlo digitální,
ochranu omezením výstupního proudu pak vlastnì
nepotøebujeme. Druhý tranzistor mùžeme vynechat a
mìøidlo zapojit zápornou svorkou k upravenému
odporovému dìlièi pøímo. Vhodné je digitální mìøidlo

vybavené „barografem“, protože se na nìm dají lépe
pozorovat zmìny, já však pokládám pro daný úèel
ruèkové mìøidlo za vhodnìjší.
Pro praktické provedení doporuèuji ponechat diodový
zdvojovaè samostatný a volný a vùbec nic k nìmu
nemontovat. Bude tedy sestaven jen ze ètyø souèástek, a
to obou diod montovaných vedle sebe, spojených do
série, vstupního kondensátoru, který trèí dopøedu, a
blokovacího kondensátoru 470 pF na výstupu. Takové
provedení je z hlediska malých rozptylových kapacit
nejvhodnìjší. Sonda je pøipojena tenkým ohebným
stínìným kablíkem k další èásti, držáku baterie a mìøicí mu pøístroji. Tìch nìkolik dalších souèástek už sestavíme podle svých zvyklostí. Jednodušeji to snad ani
nejde.
Dosaženou citlivost jsem mìøil na kmitoètu 7 Mhz a
pro mùj pøípad vyšla kolem 3 mV na dílek (pøi vyšší
vstupní kapacitì), pøièemž je nejvìtší asi v jedné tøetinì
rozsahu. Z pøedchozího popisu vyplývá, že pro vstupní
signál vyšší než asi 50 mV citlivost významnì klesá.

Jaká jsou omezení pøi používání?
Probrali jsme už všechny potøebné informace, takže
mùžeme zkusit spoèítat, co tento detektor vydrží. Pøednì
se pokusíme odhadnout, jaké nejvyšší napìtí mùže zatížit
usmìròovací diody v závìrném smìru. Nejhorší pøípad
nastane, když napø. omylem pøipojíme detektor na vyšší
napìtí, než oèekáváme. Toto napìtí je pøíèinou velkého
usmìrnìného proudu, který zatíží diody velkým
výkonem, takže je mùže tepelnì znièit, tj. upálit, a kromì
toho mùže znièit diody velkým napìtím v závìrném
smìru - øíkáme prorazit. Napøed odhadnìme možnost
napìového prùrazu. Poèítejte se mnou: seèteme úbytek
na diodì, která vede, a to pøi dovoleném proudu 25 mA
èiní odhadem asi 2 V. K tomu úbytek 0,7 V na kolek torovém pøechodu tranzistoru v pøedním smìru, kterým
teèe proud (pøibližnì) 25 mA pøes bázi a kolektor do
zdroje. Napìtí zdroje (ten je dostateènì tvrdý) èiní pro
nový galvanický èlánek 1,6 V. Celkem tedy máme
v nejhorším pøípadì zhruba 2 + 0,7 + 1,6 = 4,3 V
závìrného napìtí pro diodu, která v tu dobu nevede. Jak
jsme se už zmínili, diody se v jedné periodì vzájemnì
støídají, takže takové napìtí diody poškodit nemùže.
Dále vypoèteme, kdy dojde k výkonovému pøetížení.
Proud v pøedním smìru teèe pøes vstupní kapacitu, je
tedy závislý na její velikosti, pøiloženém napìtí a na kmi toètu. V naší úvaze jsou nepodstatné okolnosti, že odpor
diod v pøedním smìru závisí na proudu a to nelineárnì,
a také to, že se jedná o vektorový souèet napìtí. Zkusme
uvažovat pøípad vstupní kapacity 10 pF a kmitoèet
7 MHz. Opìt poèítejte se mnou: dovolený proud diod
v pøedním smìru uvažujme 25 mA, pro výpoèet jsme
vzali støízlivì uvažovanou hodnotu dovoleného proudu
Ge hrotových diod, z praxe i z katalogu víme, že vydrží i
více. Zdánlivý odpor kondenzátoru 10 pF, pøes který
proud teèe, je 1/(2*3,14*7*106*10*10-12) = 2,3 kW.
Vypoèteme napìtí: 2,3 k W * 25 mA = 57 V špièkových,
tj. asi 40 V støídavých.
Jak je z pøibližného výpoètu zøejmé, pokud dojde ke
znièení pøístroje, bude to spíše výkonovým pøetížením,
tedy vyvinutým teplem, než napì ovým pøetížením, tj.
prùrazem.
Z obou provedených úvah vyplývá, že je tedy možné
pøi vstupní kapacitì kolem 10 pF pøiložit na vstup napìtí
nìkolik desítek voltù o kmitoètu 7 MHz a nic se nedìje,
dokonce ruèka mìøidla ani nebrnkne o doraz. Zkuste si
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to. Jen si povšimneme, že se na chvíli rozhodí vyvážení
nuly, protože jsme pøivedeným pøíkonem diody ohøáli, to
se však za chvilku samo srovná. Samozøejmì, že detek tor musí být pøi tom zapnutý a to kvùli tomu, že se
ochrany diod i tranzistoru úèastní i samotný napájecí
zdroj. No to pøece není k zahození, pøi takové dobré
citlivosti si moci omylem „sáhnout“ na desítky voltù.
Možnost znièení pøístroje je kritiètìjší pøi vyšším kmitoè tu a vyšší vstupní kapacitì, to nesmíme zanedbat.
Pøi zkoušení si urèitì povšimneme, že sonda registru je i silnìjší svìtlo dopadající na diody zdvojovaèe. Také
se lze pøesvìdèit, že na hrotu pistolové pájeèky je pøi
zapnutí a vypnutí špièka napìtí. Rovnìž støídavé digitální
signály ve výpoèetní technice se dají dobøe sledovat,
aèkoli jejich úrovnì jsou podstatnì vyšší, takže citlivost

sondy je nevyužita. Mùžeme si vyzkoušet, že lze deteko vat i signál mobilního telefonu, aèkoli jsme použili Ge
hrotové diody a detekujeme kmitoèet 900 MHz. Lze také
kontrolovat, zda funguje dálkové ovládání zámkù èi bez drátový zvonek. Samozøejmì úèinnost detekce je nižší,
takže sondu musíme dát blízko. Rovnìž se snadno
pozná, zda funguje zkoušený oscilátor. Ve spojení
s ladìným obvodem se detektor o takové citlivosti a
zabudované vnitøní ochranì výbornì hodí pro nastavování antén. Také lze zkusit, zda bìží mìniè napìtí,
aèkoli ten pracuje v oblasti nízkofrekvenèních kmitoètù:
má ale pulzy se strmou hranou.
Tímto uspoøádáním jsme získali citlivý neselektivní
detektor vysokofrekvenèního signálu, který má v sobì
zabudovanou vnitøní ochranu vstupních usmìròovacích

diod a také ochranu mìøidla. Velká nelinearita citlivosti
se v praxi ukazuje jako významná výhoda, protože
poskytuje dobrou citlivost pro nízké úrovnì mìøeného
signálu a není nutno pøepínat rozsahy pro úrovnì vyšší.
Co øíci na závìr? Pokud ètenáø vrtí pochybovaènì
hlavou s tím, že to v podstatì k nièemu není, doporuèu ji mu, aby se zamyslel nad neobvyklými pracovními
body, ve kterých se tranzistor mùže ocitnout. Analytický
rozbor zapojení považuji za hlavní pøínos, kvùli kterému
jsem èlánek napsal. Jsem pøesvìdèen, že se takový
duševní trénink mùže v jiných pøípadech hodit. Vyplatí se
neváhat, vìnovat tomu pùlhodinku práce a pøesvìdèit se.
S pouèným výsledkem a také praktickým užitím budete
urèitì spokojeni.
<3423> ü

Anténa Spider Beam - lehký
plnorozmìrový tribander (20-15-10 m)
Cornelius Paul, DF4SA, podle FA 5/2003 pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU, skachaj@volny.cz

Anténa je tvoøena drátovými vodièi napnutými na kostøe ze sklolaminátových
trubek. Celková hmotnost je pouze 5,5 kg, takže anténa je ideální zejména pro
portejblový provoz. Lze ji snadno sestavit a instalovat ji mùže i jen jedna osoba.
Plnì pro ni postaèuje lehký vytahovací stožárek a malý rotátor pro TV. I když hmot nost antény odpovídá hmotnosti nìjakého minibeamu, její zisk a pøedozadní pomìr
dosahují hodnot typických pro plnorozmìrové tribandery.

Úvod
Potìšení z amatérského rádia si užívám nejlépe pøi porte jblovém provozu v pøírodì, polních dnech a DX expedicích.
V r. 1985, kdy jsem ve 13 letech zahajoval svou amatérskou
kariéru, jsem zažíval spoustu zábavy pøi polních dnech, poøá daných dvakrát roènì naším místním radioklubem. Po èase
mne uchvátilo kouzlo závodìní a mìl jsem možnost úèastnit
se dvou velkých akcí kategorie Multi-Op: LX7A (1989) a
CT3M (1991). To byly opravdu velké polní dny. Pozdìji jsem
byl aktivní jako Single-Op (UA9X/DF4SA, CR3P, DF4SA/CU8,
9H3MM, CS7T, CT3EE).
V èem spoèívá kouzlo portejblového a expedièního
provozu? Asi to nejsou jen pile-upy a dobré umístìní
v závodech; mnoho uspokojení a výzev poskytuje i fáze
pøíprav. Sbalení stanu, vysílacího zaøízení a antén bìhem
krátkého èasu pøedstavuje fyzickou aktivitu v exteriéru,
sportovní a technické improvizace. Lezení na vyvýšená místa,
støechy, stromy atd. mùže být podstatné pro zajištìní co
nejlepší funkce portejblové antény. Z tìchto hledisek pøed stavuje lehká anténa neocenitelnou výhodu, protože poskytu je více flexibility.
A samozøejmì pobyt a aktivita v zahranièí vždy pøinášejí
další výzvy a pøíležitosti, a to nejen díky cestì a transportu
zavazadel, ale i pøi øešení lokálních problémù pøímo na místì.
To vše pro mne pøedstavuje zdroj zábavy a uspokojení. Nic
se ale nemusí pøehánìt a není dùvod dìlat vìci zbyteènì ještì
složitìjšími, než již jsou samy o sobì. Koneènì jsem se proto
rozhodl poøídit si nìjakou lehkou anténu. Spider Beam pøináší
následující pøednosti:
- Malá hmotnost (5,5 kg) a malá délka v zabaleném stavu
(1,2 m) èiní dopravu mnohem jednodušší a to i proto, že
navíc staèí malý stožár a lehký rotátor a tyto položky
v celkové bilanci pak ušetøí ještì výraznì více váhy. Anténa
klade rovnìž malý odpor vìtru.
- Na rozdíl od mnoha konstrukcí, kdy je ráhno upevnìno ke
stožáru mimoosovì, je Spider Beam montován pøísnì cen tricky a je na stožáru uchycen ve svém tìžišti. Váha antény
a vertikální moment jsou rozdìleny optimálnì mezi stožár a
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rotátor, takže namáhání tìchto dílù je sníženo a je
jednodušší i nastavení stožáru do svislé polohy.
- Použití antény na expedièním stanovišti je velmi
zjednodušeno. Protože anténu mùže nést a instalovat jedna
osoba, dostanete se s ní všude, a to i tam, kam nikdy
nedotáhnete bìžný konvenèní tìžký tribander a pøíhradový
stožár. Máte tak velmi zjednodušenou volbu konkrétního
místa s nejlepšími podmínkami pro vyzaøování. Navíc pøi
instalaci KV antény je dùležité umístit ji co nejvýše. Anténa
s menším ziskem umístìná výše poskytne lepší signál než
anténa v menší výšce se ziskem vìtším. Je jasné, že je
snazší dosáhnout vìtší výšky pøi vztyèování lehké antény na
lehkém stožáru.
- Vzhledovì má anténa nenápadný profil, takže mùže být pøi jatelnìjší i z hlediska sousedù.
- Samozøejmì vztyèování jakékoli antény je nebezpeèné, je
proto tøeba dodržovat stejnou intenzitu péèe a opatrnosti,
jako kdybyste zacházeli se stometrovým stožárem. Je ale
tøeba zdùraznit, že Spider Beam je mnohem lehèí než jiné
smìrovky s porovnatelnou úèinností a to pak èiní jeho
instalaci mnohem bezpeènìjší.
- Sestavování antény je jednoduché, z hlediska uživatele pøá telské a nekritické; pouze pøi prvním sestavení dodržte nastavení pøesné délky vodièù. Montážní vzdálenosti mezi
jednotlivými prvky nejsou kritické. Celá sestava neobsahu je složité nebo køehké díly. K naladìní antény je potøebný
pouze mìøiè PSV a samotné nastavování zabere cca 10
minut.
Nìkdy pøed pìti lety existovaly všechny uvedené výhody
pouze v mých snech. Komerènì dostupné „Mini Beamy“ mi
nevyhovovaly; bohužel vìtšina výrobcù stále uvádí znaènì
nadsazené hodnoty zisku, pøedozadního pomìru a šíøky
pásma. Jednou jsem ale narazil na anténu Bird-Yagi, nazvanou podle autora Dicka Birda, G4ZU. Je to tøíprvková anté na, jejíž direktor i reflektor jsou zahnuté do tvaru V. V literatuøe
jsem se nikde nesetkal s její vícepásmovou verzi a tak jsem se
rozhodl, že se o vývoj zamìøený tímto smìrem pokusím sám.
Po bezpoètu experimentù pøi modelování jsem dospìl

Soukromá inzerce
Prodám otoèné kondenzátory 2x500 pF (80
Kè), 3x500 pF (100 Kè) a též menší kapacity
15…200 pF. Tlumivky 2,5 mH (10 Kè). Patice
GU29, 32 apod. keramické (40 Kè), Elektronky
LG4, STV 280/40, STV 280/80 (20 Kè), RL12P35
(40 Kè). Pùvodní nìmecký koaxiální kabel, modrý
3x 6,5 m. Relé s otáèivou cívkou z raket V1 V2, typ
F, F1, Fu, Ri 2000 W/10 mA, typ P, P1,D, Ri 500
W/ 40 mA. J. Cipra, U Zeleného ptáka 12, 148 00
Praha 4, tel.: 271 912 022.
Koupím výsuvný lankový stožár Magirus k
radiovozu DUHA, dále pøijímaèe R312, R314,
R375, vysílaè RSB 5 a zapojení rdst PR37. Jaroslav
Pokorný, Svatopluka Èecha 21, 680 01 Boskovice.
Koupím KV TCVR CW do 100 W. Tel.: 272 773
766 zázn.
Koupím IC706MKIIG. OK2YY, St. Lenoch,
Nádražní 4, 602 00 Brno, tel.: 542 210 816.
Koupím rx R-310 UA výroby. Kdo zapùjèí schémata tel. ústøeden - wehrmacht? Adr. Vojtech
Keèkéš, Hoøensko 46, 51201 Slana u Semil.
Prodám: Nové koaxiální relé R-14 (50 Ohm, 1500
W/1000 MHz, 24 V) s konektory 750,- Kè. R-15 (75
Ohm, 1500 W/1000 MHz, 24 V) s konektory 550,Kè. Antenní pøepinaè pro PA na KV „QRO“ (robustní na keramice, 2x5 poloh, do 3 kW), nový 990,Kè. Nové krystaly pro transvertory od 50 MHz až
po 24 GHz. Vertikální anténa - nová pro KV „GP-8“
(od 7MHz do 50MHz vè. WARC-ù), výška 730 cm,
nepotøebuje radiály 8700,- Kè. Nové vysílací elektronky GI7BT po 450,- Kè, GU74b po 1750,- Kè.
Používaný ICOM IC-756 s CW filtrem FL 53-250
Hz ve 100% stavu, s CZ manuálem za 49000,- Kè.
Úplnì nové ALINCO DR130 (FM, 2 m, 5/35 W,
CTCSS,
13,8
V)
za
6900,Kè.
OK2BHA@ATLAS.CZ, tlf: 732 854 851.
Prodám Kenwood TS-830S CW/SSB 100 W
transceiver - všechna KV pásma vèetnì WARC,
digitální stupnice, koncový stupeò osazen elektronkami, CW filtr 500 Hz + externí VFO Kenwood
VFO-240 + stolní mikrofon Shure 444 + home
made pamìovy elbug (podle OK2TEJ). Vše v perfektním stavu, v originálním balení a po „pøedprodejní“ kontrole v AMA service OK1DNH. V pøípadì zájmu mohu zaslat foto - i e-mailem. Cena k
vyjednáváni 17900. Vladimír Strnad, Farní 348,
34506 Kdynì, tel. 606 643 331, e-mail
ok1zsv@atlas.cz
Prodám TRX Icom IC-706MKII, 100% stav pìkný, CZ manuál, servisní manuál. Cena 24 900
Kè. Tel. 974 819 805 (8:00-14:00 h.), 261 216 699
(19:00-22:00 h.), 607 707 124 (16:00-22:00 h.).
Prodám DSP modul UT106 pro IC706, nový,
nepoužitý, cena 3000 Kè. Tel. 776 150 369.
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Technika
k návrhu, který splòoval moje pøedstavy, i když trvalo
ještì dalších pár let, než „virtuální anténa“ pøešla z displeje mého poèítaèe pøešla do reality. Spider Beam byl
na svìtì! Problémy byly vìtšinou mechanického rázu:
anténa by mìla být lehká a pøitom dostateènì robustní a
odolná proti vlhkosti a vodì. Mìla by mít reproduko vatelné elektrické parametry bez ohledu na to, kolikrát
bude sestavena a vztyèena a opìt snesena na zem a
demontována, mìla by být lehce sestavitelná s použitím
minima náøadí. Nakonec bylo velkým potìšením sledovat
poslední prototyp této antény, odolávající silné bouøi
bìhem mé aktivity z CT3EE (CQWWCW 2002).
Dnes je vývoj ukonèen a s anténou jsem velmi spoko jen. Napsal jsem detailní konstrukèní manuál, popisující
sestavení antény krok za krokem, který je k dispozici na
e-mailovou žádost (soubor .pdf, 23 stránek, 600 kB).
Následující text tedy neposkytuje popis všech kon strukèních detailù, ale dává obecný pøehled o designu
antény a použitých konstrukèních zásadách.

Základní principy funkce antény

Uvìdomte si prosím, že uvedené délky drátových
vodièù platí pouze pro holý drát s prùmìrem 1 mm!
Použití jiného vodièe, zejména izolovaného, bude mít
pro stejné kmitoèty v dùsledku odlišného rychlostního
faktoru za následek nutnost použít odlišné délky prvkù.
Totéž platí i z hlediska vlivu upevòovacích izolátorù na
koncích drátových prvkù, protože i ty budou ovlivòovat
efektivní elektrickou délku prvkù.
Je velmi dùležité, aby délky vodièù odpovídaly co
nejpøesnìji uvedeným hodnotám. I rozdíl pouhého cen timetru (!!) mùže zpùsobit viditelnou odchylku od
uvádìných parametrù. Je také dùležité použít takový
vodiè, který se nevytahuje. Sám používám ocelový
pomìdìný drát [1]. První verze Spider Beamu byla
postavena s použitím normálního (mìkkého) smalto vaného Cu drátu a pøi každém sestavení a následném
rozložení antény byly nìkteré prvky protaženy až o 10
cm. Dùsledkem zmìny rezonanèního kmitoètu prvkù se
viditelnì zhoršoval vyzaøovací diagram, zejména pøe dozadní pomìr. Další podrobnosti viz konstrukèní
manuál.

Základní parametry antény jsou uvedeny v následující
tabulce.
Obr. 4

Tabulka 3

Tabulka 1

Spider Beam je tøípásmová anténa typu yagi pro
pásma 20, 15 a 10 m. Obsahuje 3 do sebe vložené drá tové yagi antény, napnuté na spoleèné kostøe ze sklo laminátových trubek: tøíprvkovou yagi anténu pro pásmo
20 m, tøíprvkovou anténu pro 15 m a ètyøprvkovou yagi
anténu pro 10 m. Na rozdíl
od klasické antény yagi jsou
reflektory i direktory Spider
Beamu zahnuty do tvaru písmena V.
Jako napájený prvek je
použit vícepásmový dip ól
uspoøádaný jako vìjíø - jsou
to tedy tøi jednotlivé dip óly,
navzájem propojené ve
støedních
napájecích
bodech. Impedance zde je
50 W; dipól je napájen pøes
proudový balun - tlumivku
podle W2DU. Tak vznikl Obr. 2
velmi jednoduchý a robustní
napájecí systém. Nemusíte se dìsit nìjakých fázovacích
linek nebo pøizpùsobovacích obvodù.
Délky drátových vodièù a polohy montážních bodù
pro parazitní prvky jsou uvedeny v tab. 2 a na obr. 3.

Tabulka 2
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Délky vodièù pro napájené prvky a uspoøádání
jejich uchycení jsou uvedeny v tab. 3 a na obr. 4.
Jednotlivé dipóly napájeného vícepásmového
sdruženého dipólu musí mít ve vertikálním smìru
správné odstupy - viz obr. 4. Èím je mezi nimi vìtší
vzdálenost, tím je menší jejich vzájemná interakce, stejnì
jako u každého vícepásmového dip ólu. Vzdálenost mezi
dipólem pro pásmo 20 m a pro pásmo 10 m by mìla být
kolem 50 cm. Je také dùležité, aby dip ól pro pásmo 10
m byl umístìn alespoò nìkolik centimetrù nad laminá tovým nosníkem, jinak se
bude pøi dešti a mokrém nosníku znaènì mìnit PSV.
Balun mùže být v tomto
uspoøádání jen jednoduchý,
protože impedance antény
v napájecím bodì je velmi
blízká hodnotì 50 W. Není
tedy nutné transformovat
hodnotu impedance, ale

Obr. 3

pouze pøevést nesymetrický koaxiální kabel na symet rickou anténu.
Místo navíjení mnohdy problematického feritového
toroidního transformátoru (se všemi projevujícími se
problémy a ztrátami) je možné použít jen jednoduchou
zádrž na koaxiálním kabelu. Nejjednodušší provedení
takové tlumivky pøedstavuje vytvoøení 5-10 závitù koaxiálního kabelu tìsnì u napájecích svorek antény. Úèin nost takové tlumivky ale dost znaènì závisí na pracovním
kmitoètu, typu použitého koaxiálního kabelu a prùmìru a
výšce navinuté cívky. Jiný problém mùže vznikat,
navineme-li takovou tlumivku s prùmìrem vinutí
menším, než je minimální povolený prùmìr ohybu pro
daný koaxiální kabel - to pak mùže zpùsobit èasem
poškození kabelu.
Mnohem lepší øešení pøedstavuje „tlumivka“ vyvinutá
W2DU [2] - vezme se kus tenkého koaxiálního kabelu a
na jeho vnìjší plastový pláš  se navlékne øada feritových
„perlièek“ (toroidù), které úèinnì zvìtší hodnotu impedance opletení koaxiálního kabelu. To omezí proud pro tékající opletením (vnìjším vodièem) a dùsledkem je
dobré pøizpùsobení symetrické antény k nesymetrickému
koaxiálnímu kabelu. Pokud použijete kabel s teflonovým
dielektrikem, mùže taková „tlumivka“ bez problémù
pøenést 2 kW trvalého vf výkonu.
Takto zhotovenou tlumivku umístíme do kusu plas tového korýtka. Jeden konec kabelu je pøipojen ke koaxiálnímu konektoru SO239, vývody z druhého konce jsou
pøipojeny ke dvìma nerezovým šroubùm M6. Místa
vývodù jsou utìsnìna proti vlhkosti zalitím epoxidovým
lepidlem. Korýtko je zakryto nalepeným páskem umìlé
hmoty.
Kryt balunu má ještì další funkci - je pøichycen ke
svislému stožáru antény a tvoøí upevòovací bod pro
pøipojení napájeného dipólu. Jeho vývody jsou uchyce ny k obìma šroubùm M6.

Obr. 5

K mechanickým detailùm antény jen pár slov: Srdcem
konstrukce je støedová spojka, sestavená z hliníkových
desek a z trubek. Podlouhlé otvory pro provleèení
upevòovacích šroubù umožòují, aby trubky bylo možno

Ob. 6

posunovat a tak mìnit prùmìr støedního prostoru pro
anténní stožár s prùmìrem mezi 30 a 60 mm. Mnoho
vytahovacích stožárkù má prùmìr horní èásti menší než
60 mm a trubky lze vždycky nastavit tak, aby stožárová
trubka byla umístìna ve støedu a pøitom byla mezi konci
trubek dobøe sevøena. Vìtšina mechanického namáhání,
které normálnì pùsobí na upevòovací U-tømeny, je takto
pøenášena na trubky. U-tømeny jsou využity jenom
k tomu, aby anténa byla natolik upevnìna ke stožáru, aby
neprokluzovala a neotáèela se.
S takovým øešením je možné využít stožár s širokým
rozpìtím prùmìru horní èásti, aniž by bylo nutno se
smiøovat s nìjakými kompromisy z hlediska stability. To
umožòuje vìtší pružnost pøi používání antény.
Pokraèování na stranì 29.
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Technika
Analogový signál pøes
optoèleny
Jiøí Peèek, OK2QX, j.pecek@micronix.cz

Pøi listování letošním 3. èíslem èasopisu FUNK jsem
narazil na èlánek, vìnovaný stavbì interface pro FT-817.
Popisù, jak oddìlit poèítaè od transceiveru bylo u nás již
zveøejnìno nìkolik; ve zmínìném èlánku na se ale
objevily dvì zajímavé myšlenky. Autorem zapojení je
známý Max Perner (DM2AUO) - podle toho, kolik
dobrých nápadù v nìmeckých èasopisech pochází z pera
ex DM radioamatérù je jasné, že nejen u nás nedostatek
hotových pøístrojù nauèil zdatné konstruktéry úspìšnì
experimentovat!

Obr. 1

Myšlenka è. 1 - obvod napájení
U jednoduchých interface bývají zdrojem napìtí
usmìrnìné signály z poèítaèového sériového portu TXD,
DTR, RTS. Pokud jako poèítaè máme klasickou „bednu“,
obvykle se nic nedìje. Mnì samotnému se však zvýšený
odbìr u notebooku (kde výstupní/vstupní obvody na
sériových portech byly malovýkonové obvody
SP241ACT) i pøi BAYCOM modemu pìknì prodražil!
Pøitom zdroj pro transceiver bývá obvykle dostateènì
výkonovì dimenzovaný a bez problémù z nìj mùžeme
napájet i složitìjší doplòky, než je destièka s nìkolika
obvody. Jenže interface neslouží pouze jako pøevodník
napìových úrovní z poèítaèe do transceiveru a obrá cenì, ale také ke galvanickému oddìlení obou pøístrojù,
hlavnì z dùvodù omezení nežádoucích brumù.
V daném pøípadì použil autor skuteènì k napájení
zdroj pro transceiver a k oddìlení napájení „poèítaèové“
èásti pøevodník stejnosmìrného na stejnosmìrné napìtí
12/12 V - IO SIM 1-1212. Jeho vstupní i výstupní napìtí
je 12 V a výstupní proud do 80 mA, což je pro naše úèely
více jak dostaèující. Schéma tohoto obvodu je na obr. 1
a mùže se pochopitelnì uplatnit i v jiných konstrukcích.

Myšlenka è. 2 - oddìlení analogové èásti
optoèleny
V pøevážné vìtšinì zapojení nejrùznìjších interface pro
digitální provoz se ke galvanickému oddìlení akustického signálu z SB karty poèítaèe do transceiveru a obrá cenì používají malé pøevodní transformátory 600:600

Obr. 3 plošný spoj
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Obr. 2

ohmù ev. s jiným pøevodním pomìrem. Je pravdou, že
ke galvanickému oddìlení skuteènì dojde, horší je to již
s vf oddìlením - i ten transformátorek si pro kmitoèty 10
a více MHz mùžeme pøedstavit jako kondenzátor, a
pokud se nám po bytì „courá vysoká“, budeme asi døíve
èi pozdìji kupovat novou zvukovou kartu. To je jedna
nevýhoda - druhou je skuteènost, že se pøevodní trans formátory pøi nízkých kmitoètech nechovají právì
lineárnì - pro kmitoèty pod 200 Hz úroveò výstupního
napìtí již zdaleka neodpovídá pøevodnímu pomìru!
Pro provoz PSK31 nebo RTTY to nevadí - ale
u signálù SSTV nebo vícetónových digitálních modulací
to mùže být na závadu.

Autor proto místo transformátorku použil vazbu
optoèleny v kombinaci s operaèními zesilovaèi. V daném
zapojení (viz obr. 2) je zesílení v rozmezí 10 Hz - 15 kHz
rovno jedné. Vstupní napìtí nesmí pøekroèit 2 V š-š,
zesílení v pøijímací vìtvi lze v pøípadì potøeby zvýšit
zvìtšením odporu R4 a platí
R4
A = -------- .
R1
Vazební kondenzátory C1, C5, C6 a C10 nemohou být
elektrolyty!
Pøíklad uspoøádání souèástek a plošný spoj jsou na
obr. 3 a 4.
<3421> ü

Obr. 4 - rozmístìní souèástek

21

Technika
TVI aneb problémy KV amatéra
Julius Reitmayer, OK1ZF, ok1zf@volny.cz

Èlovìk má plnit své sliby. 2. 7. 00 jsem do konference OK-list umístil zprávu s názvem „Odvìký
nepøítel (TVI Tesla Color) zdolán?“. Jak se za chvíli ukáže, právì ten otazník v názvu byl na místì.
Pøíští den mne Roman, OM3EI, požádal, abych toto téma zpracoval pro Radiožurnál. A já to ve své
euforii nad dosaženým úspìchem slíbil. Hned další den se ukázalo, že odrušení TVP má nìjaké
slabiny. Dùsledkem bylo zpoždìní slíbeného èlánku, který dokonèuji až te ï. To bylo nìkdy koncem
roku 2000. Když se po 2 roky èlánek nepodaøilo publikovat v RŽ, rozhodl jsem se pro tuto formu publikace. Vše, co popisuji jsem dìlal ve spolupráci s OK1WC, který zejména realizoval celý TV
rozvod. Cílem èlánku není dát univerzální návod k odstranìní TVI, ale ukázat postup jednoho
konkrétního øešení.

Zaèátek (100 W, ant R7000)
O tom, že ruším sousedùv TVP, jsem se dovìdìl celkem
mírumilovným zpùsobem. Paní sousedka, které mé
všechny dìti celý život øíkají babièko a se kterou celá
rodina kamarádí léta letoucí slušnì požádala mou XYL,
zda by mne nemohla (tedy XYL) zadávit. Kupodivu se jí
(tedy XYL) do toho nechtìlo.
Po zjištìní, že se jedná o TVP TESLA Color 416, se mi
zježily vlasy hrùzou. Být Nìmec, øval bych Hilfe! Protože
pøátelské vztahy vyluèovaly onu kouzelnou vìtu „Tak si
na mne pozvìte ÈTÚ“, musel jsem to zaèít øešit.
Jednoduchými pokusy jsem vylouèil rušení po síti (pøi
vysílání do nevyzaøující zátìže TVI ustalo) i to, že bych
snad vysílal nìjaké rušení pøímo na frekvenci TVP a
zùstalo jediné - pøetížení vstupních obvodù TVP KV
signálem. První øešení - hornofrekvenèní propust na
vstupu TVP bylo po nìkolika obmìnách úèinné, skonèi lo to nakonec jako transformátor 1:1 s asi 10 závity na
„dvoudírovém“ feritovém jádru z anténního symetrizá toru. Pozdìji, když jsem si na spektrálním analyzátoru
prohlédl, co vlastnì leze z mé IC-706 MK II, tak pøibyl na
výstup TXu filtr, vyrobený podle [1] a nastavený pomocí
spektrálního analyzátoru.
Asi po roce vypukly problémy s rušením znovu. Jak
se ukázalo, u babièky malovali a nìkam založili filtr, který
mìl být na vstupu jejich TVP. Takže jsem dodal nový.
Pomalu jsem zaèal chápat, proè všechny pøíruèky o
odrušování hovoøí o nutnosti „obezøetného diplomatického vyjednávání“.

Zvýšení výkonu (PA 1 HP)
Nejprve k vyjádøení výkonu: vím, že pro výkon 735,499
W se má správnì používat oznaèení 1 k, ale to by v elek tronice dost mátlo. A také vím, že se má výkon udávat ve
wattech, ale použití zastaralé koòské sily je daleko
malebnìjší.
A nyní zpátky k tématu: S jídlem roste chu . Bohužel
pøipojení PA (pwr 1 HP) za IC-706 MK II se ukázalo jako
nevhodné. Hlavním dùvodem byl právì obsah
nežádoucích produktù ve výstupním signálu transceiveru.
Ten PA to mohl jedinì zhoršit a také to v souladu
s Murphym uèinil. Výsledkem bylo, že PA jsem mohl
používat pouze tehdy, když se u babièky nekoukali na TV.
Aby bylo jasno - své vlastní televizory jsem si ani s 1 HP
nerušil a rovnìž nikdo jiný si nestìžoval.

Výmìna TRX (200 W, ant R7000)
Vùbec ne kvùli rušení jsem IC706 nahradil TRXem
ponìkud lepším. Ale už první mìøení na spektrálním ana lyzátoru ukázalo, že i z hlediska odrušování to byl krok
správným smìrem. Jediným mìøitelným nežádoucím
produktem ve výstupním signálu je druhá harmonická,
která je ale potlaèena -40 dB proti základnímu kmitoètu.
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Nicménì zvýšení výkonu na 200 W znovu pøineslo rušení
TVP. Ani jsem se nepokoušel instalovat filtr na výstup
TRX, nemìl co potlaèovat. Pøíèina rušení byla stále stejná, pøetížení vstupù TVP signálem z oboru KV. Své vlast ní televizory (s TV anténami 5 m od antény vysílací) jsem
si až na jeden nerušil. Ten jeden byl Nokia Ideal Color
3711 OS pøi pøíjmu TV PRIMA (34. k) a provizornì to
spravil jednoduchý filtr na jeho vstupu. Pozdìji se
ukázalo, že sklon tohoto TVP k rušení posilovala slabá
koroze vstupního konektoru TVP a použitý kabelový DIN
konektor z umìlé hmoty.

Zásadní rozhodnutí
To, co tady popisuji trvalo skoro dva roky a bylo tøeba to
pøivést k nìjakému závìru. Možná by bylo øešením
koupit babièce nový TVP, ale jednak je to položka nákladná, jednak zmínìný pøípad TVP Nokia naznaèoval, že
chyba by mohla být jinde. Takže rozhodnutí znìlo:
Zdokonalit svùj vlastní TV anténní systém a rozvod a
bude-li úspìch, nabídnout babièce signál z tohoto
rozvodu. Jelikož bydlíme v dvojdomku, tak to znamena lo investici asi 15 m TV koaxu.

Vlastní postup odrušení
Mìøení úrovnì TV signálu
To je èinnost, kterou je nezbytné každé problémy s TVI
zahájit, jakmile máte jistotu, že TRX je v poøádku. Pro
dobrý pøíjem by úroveò na vstupu TVP mìla být 60 až 80
dBmV. Je pouhou povìrou, že v Pardubicích je dost
vysoká úroveò signálu z vysílaèù Krásné, Èerná Hora a
Liberec. Signálu je tak tak a i celkem nízká úroveò rušení
dokáže divy.
Stávající anténní systém se skládal z historické 6 el.
Yagi na 6. kanál a širokopásmového „síta“ (ètyøi soufázovì napájené prvky s direktory a spoleèným reflek torem) se širokopásmovým zesilovaèem.
Tento anténní systém dal následující výsledky (za
zesilovaèem v tom „sítu“):
6 k (NOVA, Krásné) - 55 dB mV
22 k (ÈT1, Krásné) - 82 dB mV
34 k (PRIMA, Krásné) - 38 dB mV
57 k (ÈT2, Krásné) - 60 dB mV
Tím se vyjasnil výše uvedený problém s rušením TV
PRIMA. Pøi mìøení úrovní signálu zjistil OK1WC
pomìrnì silný signál (asi nìjaký paging nebo možná
zakmitávající a vyzaøující zesilovaè pro 6. k) na 169 MHz,
který zpùsobuje krásné moaré pøi pøíjmu 6. k. To se dá
odstranit mírným odsmìrováním antény - a tím ještì
ubude užiteèného signálu. To v okolí pravdìpodobnì
udìlal kde kdo a tím ještì zlepšil podmínky pro vznik
TVI.

Takže jsme se rozhlíželi i po jiných signálech a zjistili
jsme:
23 k (ÈT1, Èerná hora) - 62 dB mV
40 k (ÈT2, Èerná hora) - 62 dB mV
45k (PRIMA, Litický Chlum) - 45 dB mV
Nakonec byly vybrány signály:
6 k (NOVA, Krásné)
23 k (ÈT1, Èerná hora)
40 k (ÈT2, Èerná hora)
45 k (PRIMA, Litický Chlum).

Nový anténní systém pro TV
Vzhledem k tomu, že bylo nemožné soukromými
prostøedky najít (a pacifikovat) zdroj rušení na 169 MHz,
nahradil jsem 6 el. Yagi pro 6. kanál (NOVA) 14prvkovou anténou S1407GL Kovoplast Chlumec (urèena
pro kanály 5 až 7).
Ze širokopásmového „síta“ vyletìl širokopásmový
zesilovaè velikým obloukem a síto bylo nasmìrováno na
Èernou Horu pro pøíjem 23. a 40. k (ÈT1 a ÈT2).
Pro pøíjem TV PRIMA na 45. k (Litický Chlum) jsem
instaloval 20-prvkovou anténu S2045GL Kovoplast
Chlumec (urèena pro kanály 39 až 45).
Výsledné úrovnì signálu na anténách:
6. k - 65 dB mV
23. k - 62 dBmV
40. k - 62 dBmV
45. k -43 dB mV
Za anténou pro 45. kanál je zapojen ladìný zesilovaè
se ziskem 18 dB, takže je k disposici 61 dB mV.

Rozvod TV signálu
Hodnoty všech signálù by byly pøijatelné na vstupu TVP,
namìøeny však byly pár metrù od antén a je tøeba pøíslušné signály na vstupy TVP doruèit. Základem TV
rozvodu je domovní zesilovaè. OK1WC navrhl, vyrobil a
nastavil soustavu filtrù pro 23. a 40. kanál a samostatný
filtr pro 45. kanál. K jednomu UHF vstupu domovního
zesilovaèe je tedy pøipojen signál ze „síta“ (23. a 40.
kanál), ke druhému UHF vstupu signál z anténního
zesilovaèe 45. kanálu. Signál z antény 6. kanálu je pøipo jen k VHF vstupu. FM vstup je zatím ponechán volný, ale
uvažuji o jeho budoucím využití.
Domovní zesilovaè sluèuje všechny vstupní signály
do jednoho výstupu; pro každý vstup umožòuje indi viduální nastavení úrovnì. Zde jsme nastavili výstupní
úroveò domovního zesilovaèe 92 dB mV, jinými slovy
„co to šlo“ (tuto úroveò je tøeba nastavit co nejvyšší - pøi
dostateèné úrovni vstupního signálu lze na výstupu
domovního zesilovaèe nastavit až 110 dB mV; ale na
vstupu TVP je nutno ji snížit dobrým attenuátorem na
onìch cca 70 dBmV) a na této úrovni je signál rozvádìn
a pøes odboèky, splittery a útlumy je pøiveden k jed notlivým televizorùm. Tìsnì pøed anténním konektorem
je zaøazen pøíslušný attenuátor, zeslabující signál na
hodnotu cca 70 dBmV.
O úporné náchylnosti TVP Tesla Color 416 k TVI
svìdèí to, že ani toto všechno mu nestaèilo a do jeho
anténního vstupu musela být zaøazena hornofrekvenèní
propust (trafo na jádru ze symetrizátoru) a tlumivka (8
závitù koaxu na toroidu - asi H22) pro omezení šíøení vf
po plášti kabelu. A ještì jedna poznámka k TVP Tesla
Color 416: nastavení kanálového volièe je nestabilní a
jeho rozladìní zpùsobí prùnik rušení do TVP. Proto jsem
babièce nastavil na pøedvolbách každý vysílaè dvakrát.
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Technika
Antény jsou umístìny na pùvodním místì, tj. cca 5 m
od vertikálu R7000. Pøi zaklíèování 200 W TRX v pásmu
10 m jsme v TV rozvodu namìøili signál základní har monické s úrovní 62 dB mV a 2. harmonické 23 dB mV.
Pozdìji, když už jsem nemìl možnost mìøit, jsem si
vypùjèil PA (opìt 1 HP) a zjistil, že ani s tímto výkonem
nedochází k rušení.

Trochu technologie
V anténách jsou použity patøièné (pro pøíslušné pásmo)
symetrizátory (výrobce antén Kovoplast je dodává jako
souèást antény). Veškeré spoje na TV anténách je nutno
øádnì provést a chránit proti vlivu povìtrnosti. Celý
kabelový rozvod je pospojován pomocí F konektorù,
všechny volné vstupy a výstupy splitterù a odboèek jsou
øádnì zakonèeny terminátory 75 ohmù. Zvláštní péèi
jsem vìnoval pøipojení TV DIN konektoru k anténnímu
vstupu TVP. Pro tento úèel používám redukci z F - je to
sice asi tøikrát tak drahé, ale nejménì desetkrát
spolehlivìjší, než špatný DIN konektor z umìlé hmoty.

A pøece to ruší (nebo ne?)
Øíká se, že kdo nemìl potíže s TVI, ten nikdy nevysílal.
Tak jsem si v pohodì užíval možnosti vysílat kdy mne
napadne, když tu náhle pøišla XYL - „Teï jsi s tím nìco
udìlal a zaèalo to rušit... “. No prostì radost. Pøi použití
PA rušení neúmìrnì vzrùstalo, ale jak s PA tak bez nìho
bylo jaksi nestabilní - nìkdy ano, nìkdy ne. Usoudil
jsem, že TV rozvod je pøíliš nový na to, aby vada byla tam
a zaèal jsem pátrat na stranì vysílací. Záhy jsem vysle doval, že rušení nastává pouze pøi použití antény R7000.
Viník byl nalezen celkem brzo - uvolnil se a mírnì zko rodoval zalisovaný spoj jednoho z prvkù kapacitního
køíže na záøièi 10 m pásma na anténì R7000. Což byla
závada celkem snadno odstranitelná.

Kterak špatný zaèátek dobrý konec napravil
Asi pøed mìsícem, sotva jsem ráno dorazil do QRL, volá
mi XYL, že mne hledali dva pánové z ÈTÚ kvùli TVI.
Nakonec se se mnou domluvili, kdy se mìøení udìlá. Po
zjištìní, že rušený TVP je asi 300 m ode mne jsem
zachovával klid. Po dobu mìøení jsem na požádání
vysílal - rušení ode mne nepocházelo. Jednalo se o
rušení na 6. kanálu a je zajímavé, že tam na 6 el. anténì
byl signál 70 dB mV - a o 5 m dále už jenom 55 dB mV.
Tyto podrobnosti jsem se dovìdìl, až když se pánové
pøišli podívat, na co že jsem to vlastnì vysílal. A ještì
také to, že se jednalo právì o ono moaré, takže jsem jim
sdìlil své poznatky o možném zdroji tohoto rušení. Brali
jako samozøejmost, že se na to podívají. Dovìdìl jsem se
mnoho zajímavostí o problematice vyhledávání rušení a
zejména jsem uslyšel vìtu, kvùli které jsem ochoten ÈTÚ
odpustit to, že chce za vydání koncese 500 Kè. Protože ta
vìta (od odborného pracovníka odrušovací služby) znìla:
„A my potom musíme tomu stìžovateli vysvìtlit, že pøíèi nou rušení je právì ta jeho širokopásmová TV anténa.
Nìkterým to prostì vysvìtlit neumíme. “ (citováno
zpamìti ponìkud nepøesnì).
Nevím, jak v jiných regionech, ale u nás bych øekl, že
pracovníci ÈTÚ jsou skuteènì na vysoké technické
úrovni a pracují se znalostí vìci. Hlavnì mají pøehled o
mnoha bìžných zdrojích rušení a i o mechanismech
vzniku rušení, takže jejich návštìva není v žádném pøí padì pohromou. Pohromou by bylo TVI, zpùsobované
prokazatelnì špatnou funkcí vysílacího zaøízení, to
dokáže natropit mnoho zlé krve.
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Je zajímavé, že TV antény nepodléhají homologaci èili
vydání rozhodnutí ÈTÚ. A je rovnìž zajímavé, že antény
Kovoplast toto rozhodnutí mají (vydáno na žádost
výrobce) a že jejich provedení je z hlediska
RFI/TVI/EMI/EMC bezchybné.
Shodou okolností jsem (za úplnì jiným úèelem)
navštívil jeden místní TV servis a byl jsem velice pøíjem nì pøekvapen informovaností pana majitele o místních
pomìrech v TVI i o zpùsobech odstraòování.

Doplnìk - montáž konektorù
TV konektory (OK1WC)
Montáž konektorù je nejèastìjší a zároveò nejpodceòo vanìjší èinností pøi propojování prvkù rozvodu a
právì zde vzniká nejvíce závad. Opravdu málok do umí dobøe osadit kabel konektorem DIN,
proto je lépe je vùbec nepoužívat a v nových
rozvodech i pøi opravách používat zásadnì prvky
s konektory F, které se kromì spolehlivosti vyznaèují velmi snadnou montáží. Tam, kde není
vyhnutí, použijeme na kabel konektor F a na nìj
našroubujeme pøechodkou F-DIN. Cenový
rozdíl je minimální a spolehlivost mnohem
vìtší.
Ideálními konektory pro montáž na kabel 75
ohmù jsou krimpovací konektory. Vyrábìjí se
pro všechny existující kabely o prùmìrech od
3,6 do asi 11 mm. Jejich montáž však vyžaduje
použití speciálních kleští v cenách 500-1500 Kè
a ty se vyplatí jen pro velké množství konektorù,
stejnì jako poøízení nastavitelného „oøezávátka“
na kabely, jímž odizolujeme konec kabelu
bìhem nìkolika sekund. Pro amatéra tedy tento
postup není, ale rozhodnì se vyplatí
zapøemýšlet, zda se v našem okolí nenajde
anténáø disponující tìmito nástroji. Lisování
tìchto konektorù kombinaèkami znamená vždy jen jejich
spolehlivé znièení.
Pro „ruèní“ montáž se vyrábìjí konektory k našroubování na kabel. I zde platí striktní pravidlo o použití
správného konektoru na daný prùmìr kabelu. Pokud se
snažíme to nìjak nabastlit, vždy vyrobíme nedokonalý a
nespolehlivý spoj.
I pøi použití správného konektoru dìlá mnoho lidí
zcela zásadní chybu: pøehrnou stínicí opletení kabelu
pøes vnìjší izolaci a pøes nìj našroubují vnitøní závit
konektoru. Výsledkem je pouze roztrhání tohoto opletení
a zhoršené stínìní. Na dráty vyènívající z konektoru také
není dvakrát pøíjemný pohled.
Jeden z možných postupù je tento (obr. 1): Odizolovat
pøibližnì 2 cm stínìní. Rozplést, rozdìlit na dvì poloviny
a každou stoèit do licny. Pokud má kabel pod opletením
ještì hliníkovou nebo mìdìnou folii, odstraòte ji až
k punèošce. Dvì vzniklé licny obtoète kolem dielektrika
tak, aby vytvoøily jakousi pøírubu, nepatrnì vìtšího
prùmìru, než je vnìjší izolace kabelu. Dielektrikum
oøíznìte tak, aby vyènívalo z kabelu asi 1 mm. Poté
našroubujte konektor vnitøním hrubým závitem na vnìjší
pláš kabelu. Dotáhnìte jej silou, aby se pøedtím
pøipravené stoèené stínìní øádnì pøitisklo na vnitøní
osazení, které následuje za závitem. Nakonec odštípnìte
vnitøní vodiè tak, aby pøesahoval asi 4-5 mm pøes okraj
konektoru. Nikdy nezkracujte tento drát víc! Sice dojde
k propojení, ale není jistota, zejména u slabších kabelù.
Oøíznuté dielektrikum musí konèit u plošky, kterou je
vidìt uvnitø konektoru za jemným závitem.

Takto získáte F konektor-vidlici, jejíž živý vodiè tvoøí
vnitøní vodiè (drát) kabelu, stínìní se propojí pøevleènou
matkou s vnitøním závitem M9x0,75 mm, která se
našroubuje na protìjší konektor-zásuvku.
Pøestože našroubování konektoru na jeho protìjšek
vypadá jako triviální záležitost, je tøeba dát pozor na dvì
vìci. Za prvé - musí být jistota, že vnitøní vodiè pronikl
(nikoli se jen opøel!) do kleštiny v protìjšku. K tomu
slouží právì tìch 4-5 mm støedního vodièe, které pøeèní vají pøes okraj pøevleèné matice. Pøi mírném tlaku lze
snadno zjistit a vidìt, že vodiè opravdu zapadl do
kleštiny. Zejména u slabších kabelù hrozí ohnutí vodièe.
Nìkdy nelze pøekonat odpor kleštiny. Pak si lze pomoci
tvrdou jehlou nebo obráceným vrtáèkem prùmìru 1 mm.

Obr. 1. Montáž TV konektoru

Za druhé je tøeba dávat pozor, aby se konektor násilím
nešrouboval pøes závit (nìkdy je docela obtížné se do
jemného závitu trefit). Úspìšnì zapojený konektor musí
být opøený o protikus a po dotažení se jeho druhá polovina nesmí viklat. Na závìr montáže musí být samozøej mostí dùkladné utažení konektoru klíèem è. 11.

PL konektory (volnì podle [4])
Jako se u TV rozvodù dìlá nejvíce chyb pøi pøipojování
konektorù ke kabelùm, tak množství obdobných chyb se
stává pøi používání konektorù na stranì vysílací. Je to
sice mimo náplò tohoto èlánku, ale dovolím si uvést
aspoò reprezentanta základní dvojice - PL259 a RG213.
Podotýkám, že opatrnost není jenom matkou bedny s
porcelánem, ale i matkou správnì namontovaného
konektoru PL.
Montáž PL konektoru na kabel RG213 je uvedena na
obr. 2. Základem je správná pøíprava kabelu.
Nejprve na kabel navléknìte pøevleènou matici
konekoru. Kabel asi 20 mm od konce opatrnì ostrým
nožem naøíznìte až ke støednímu vodièi, ale tak, abyste
støední vodiè nepoškodili. Odøíznutou èást kabelu stáh nìte ze støedního vodièe. Peèlivì zkontrolujte, zda
všechny dráty opletení byly øádnì odøíznuty a nehrozí
vznik zkratu na støední vodiè. Pokud jste použili opravdu
ostrý nùž, nenajdete žádný zkrat. Docela se vyplatí obì tovat kousek kabelu pro natrénování této operace.
Opatrnì naøíznìte vnìjší obal kabelu bez poškození
opletení a odstraòte ho v délce asi 8 mm. Toto je asi
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nejcitlivìjší èást celé operace.
Zkontrolujte, zda jste pøi øezu
nepoškodili opletení - pokud ano,
zaènìte znovu.
Opatrnì pocínujte uvolnìnou èást
opletení i støední vodiè kabelu.
Cínujte šetrnì a tak, abyste neroz tavili dielektrikum kabelu.
Zasuòte støední vodiè kabelu do
dutinky konektoru a konektor opa trnì našroubujte na vnìjší obal
kabelu, až se øezná plocha kabelu
opøe o izolátor dutinky konektoru.
Prostøednictvím dvou nebo ètyø
pájecích otvorù v krèku konektoru
pøipájejte (pøedem ocínované)
opletení kabelu k tìlesu konektoru.
Zde je skuteènì tøeba splnit øadu
protichùdných požadavkù. K pájení
na poniklované tìleso by bylo vhod né použít nìjakou agresívnìjší kapalinu, ale neexistuje zpùsob, jak její Obr. 2. Montáž PL konektoru na kabel RG-213 nebo RG-214
zbytky odstranit z kapilárních mezer,
takže by hrozila koroze spoje. Tìlísko konektoru je potøe - Vyplatí se øešit problém TVI v tomto poøadí:
ba dobøe prohøát, ale opìt tak, aby se neroztavilo dielek - - Vysílací strana musí být v naprostém poøádku a tento
trikum kabelu nebo dokonce izolátor dutinky. Pájejte
stav musí být jednak objektivnì zjištìn èili zmìøen,
peèlivì, špatné propojení mezi opletením a tìlesem
jednak musí být kontrolován (televizor hned nad
konektoru je nejfrekventovanìjší závadou a zpùsobuje
TRXem) a udržován.
v praxi èetné podivuhodné (bohužel nežádoucí) jevy. Po
- I když pro instalaci TX a ANT platí øada obecných
zapájení opletení poèkejte, až konektor vychladne a
pravidel, jejich uplatnìní na konkrétní podmínky mùže
teprve potom zapájejte støední vodiè do dutinky. Pájka
být rùzné a proto je tuto práci nutno dìlat se skuteè má zatéci dovnitø dutinky, nikoli na její povrch. Pro
nou znalostí vìci, protože mnohdy i zdánlivé maliodstranìní pájky z povrchu dutinky doporuèuji tech èkosti mohou mít nedozírný vliv.
nologii, kterou jsem asi pøed 40 lety odkoukal od Romù
- Pokud nemáte dostatek zkušeností nebo pokud
(pamatujete? - „Kotle, hrnce - letovat, cínovat!“).
zjistíte, že vám pøi odrušování nìjak „nefunguje fyziRoztavená pájka se jednoduše z nežádoucích míst utøe
ka“, tj. že se dìjí vìci neoèekávané, neváhejte se pora hadrem. Pokud by i potom na kolíku konektoru byly
dit se zkušenìjšími. Nedivte se tomu, že možná
nìjaké nerovnosti, odstraòe je jemným pilníkem a brus dostanete rozdílné odpovìdi - ti zkušení mohli nabýt
ným papírem. Pøebyteèný konec støedního vodièe odstøi svých zkušeností v rozdílných podmínkách a ty vaše
hnìte a špièku kolíku zapilujte dokulata a vyhla ïte.
podmínky mohou být také jiné.
Pøevleènou matici našroubujte na konektor.
- Až si k vám pøijde soused stìžovat, že mu rušíte TV,
tak mu ukažte, že svùj vlastní TVP nerušíte (proè mys Alternativní postup - jeho použití závisí na
líte, že mám hned nad TRXem televizor?). To je první
konstrukci použitého kabelu:
bod ve váš prospìch.
Nejprve na kabel navléknìte pøevleènou matici konek - - Ukažte mu své vlastní TV antény, instalované jistì
toru. Vnìjší izolaci kabelu asi 28 mm od konce opatrnì
daleko blíže vaší vysílací antény než antény souse ostrým nožem naøíznìte a odstraòte tak, abyste
dovy. Kupodivu argument „kdybych vysílal nìco, co
nepoškodili opletení. Odøíznutou èást izolace stáhnìte
opravdu objektivnì ruší pøíjem TV, tak bych musel
z kabelu bez poškození opletení. Opletení lehce ocínujte
rušit pøedevším sebe“ zabírá u mnoha lidí a vede je
- staèí jenom tu èást, která na kabelu posléze zùstane a
alespoò k zamyšlení nad tím, že chyba by mohla být
místo øezu. Cínujte šetrnì a tak, abyste neroztavili dielek na pøijímací stranì.
trikum kabelu.
- Ukažte mu svùj ham shack se všemi opatøeními, která
Opatrnì odøíznìte pocínované opletení asi 20 mm od
jste proti TVI instaloval (kabely, filtry, zemnìní).
konce kabelu a odstraòte ho. Zkontrolujte, zda jste pøi
- Pokud vám to soused dovolí, bìžte se podívat, jak
øezu nepoškodili støední vodiè - pokud ano, zaènìte
vypadá rušení - ale hlavnì se pøi tom dívejte, jak
znovu.
vypadá TVP, TV anténa, rozvod, pøipojení TVP k záOpatrnì pocínujte uvolnìnou èást opletení i støední
suvce.
vodiè kabelu.
- Zvažte dobøe, zda mùžete, chcete a musíte sousedovi
Další postup - bod (3) - je stejný.
nabídnout vlastní pomoc pøi øešení problému. To
mùže být mnohdy spíše otázka spoleèenská než tech Závìr
nická a nìkdy mùže být nejúèinnìjším øešením, že mu
Každý kloudný román má konèit svatbou. Každé kloudné
øeknete telefonní èíslo ÈTU a poradíte mu, a  si tam
technické pojednání má konèit zobecnìním získaných
stìžuje.
poznatkù:
- Když už se rozhodnete vlastní pomoc poskytnout,
vyvarujte se jakýchkoli zásahù do TVP. Nìkteøí
majitelé mají se svými televizory spoleèný krevní
obìh. Soustøeïte se na antény, zesilovaèe a kabely. -
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Než cokoli opravíte, vše majiteli
dùkladnì pøedveïte a každý jednotlivý zásah s ním konzultujte, i
kdyby šlo „jenom“ o pøipojení
utrženého pláštì kabelu (dost
obvyklá vada). Povìr na téma co
všechno zlepšuje nebo zhoršuje TV
pøíjem koluje mezi lidmi
nekoneèné množství.
- Horní propust si pøipravte
s konektory (pokud možno použijte
F-konektory) tak, aby šla pøipojit
vnì TVP. Pokud sousedovi nìco
poskytnete, nechejte si zaplatit ale spoò materiál. Vzpomeòte si na
ustanovení telekomunikaèního
zákona o tom, kdo nese náklady na
provádìná opatøení. A kromì toho,
lidé si obvykle neváží toho, co
dostali zadarmo.
Budete-li upravovat svùj nebo sousedùv TV
rozvod, øiïte se tìmito zásadami:
- Selektivitu a selektivní zesílení je tøeba umístit co
nejblíže k TV anténì.
- Pokud existuje možnost volby, vždy je tøeba dát pøed nost anténì úzkopásmové pøed širokopásmovou.
- TV signál rozvádìt na co nejvyšší únosné úrovni.
- Tìsnì pøed vstupem do TVP umístit attenuátor (pøí padnì doplnìný horní propustí).
- Jakékoli sluèování nebo rozboèování signálu se musí
dìlat korektnì.
- Všechny spoje musí být provedeny øádnì, nepoužité
vstupy a výstupy zakonèeny patøiènými terminátory
(nevyzaøující odpor 75 ohmù).
- Pøed zahájením úprav na sousedovì rozvodu se s ním
dohodnìte, jak vám uhradí vynaložené náklady.
Pokud by se mu do toho nechtìlo, klidnì ho odkažte
na ÈTÚ (a urèí zdroj rušení a a urèí toho, kdo má
hradit náklady na opatøení - nic horšího, než že to
zaplatíte vy se vám stát nemùže, ale tento výsledek je
málo pravdìpodobný.).
Pokud jste sledovali vylíèení celého mého pøíbìhu,
tak jste asi postøehli, že jsem si od babièky nenechal
zaplatit onìch asi 15 m koaxu a filtr. To je možná ztráta.
Ale za daleko vìtší zisk považuji, že babièka už
nepožaduje, abych byl zadáven. A ve zdraví se jí blíží
osmdesátka.

Murphyho zákony fungují
Takže TVI mám z krku. Ovšem jak vysílat na 21 MHz,
když se v širokém okolí poslouchá VKV rozhlas (a hlavnì
na frekvencích mezi 103 až 108 MHz) pomocí pøijímaèù
s prutovými anténami, to jsem ještì nevymyslel.
Použitá literatura:
[1] ARRL Handbook 2000
[2] ARRL RFI Book
[3] The RSGB Guide to EME
[4] Katalogy a prospekty výrobcù feritových materiálù, koaxiálních
kabelù a konektorù
[5] Zákon o telekomunikacích è. 151/2000 Sb.
[6] Vaculíková, Vaculík a kol.: Elektromagnetická kompatibilita
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Nezapomeòte! WAE DX Contest,

jehož specialitou jsou pøedávaná QTC,

je již 9.-10. 8. 2003.
Radioamatér 4/2003

Závodìní
Co se spánkem pøi CQ WW DX
závodech
Randy Thompson, K5ZD, pøeložil Jan Kuèera, OK1NR, ok1nr@volny.cz

„Co tady dìlám? Poslouchám všechny ty signály. Kdo to je? Co tady dìlají? Ta telegrafie vypadá
dobøe. Co mám dìlat s tou pastièkou u klíèe? Mám stisknout toto tlaèítko? Mohu otoèit tímto velkým
knoflíkem, ale co se stane? Proè jsem tady? Z nìjakého dùvodu to musí být. Kdybych si jenom mohl
vzpomenout…“ . Je CQ WW CW Contest 1981 a mùj první skuteèný pokus závodit v kategorii SingleOp od mého kamaráda N5AU. Je nedìlní ráno a pøed nìkolika minutami vyšlo slunce. Vzpomínám
si, že jsem se probudil, sedìl jsem u zaøízení a zažil jsem stav dezorientace a úžasu. Pozdìji jsem
se dovìdìl od matky kamaráda N5AU, že jsem tam sedìl asi 15 minut bez hnutí. Koneènì jsem
zaèal pomalu chápat, co dìlám a proè. Ospalost ustoupila a já jsem se vrátil zpìt do závodu.
Existuje mnoho èlánkù, pojednávajících o závodní strategii a
uspoøádání stanice, ale málo jich je o duševních a fyziologických stránkách této èinnosti. Myslím, že všichni známe
nebo jsme zažili závod, který skonèil tak, že se operátor
nedokázal v nedìli ráno probudit. V tomto èlánku popíši
strategii, kterou používám bìhem DX závodù s minimální
dobou spánku (a maximálním výsledkem).
Nemám ani zkušenosti s medicínou ani žádný kurz.
Nápady, které tady uvádím, jsem získal pøi diskusích
s mnoha úspìšnými závodníky, vèetnì N6TJ, N6AA, K5MM
a s jinými. Hodnì mì také ovlivnil èlánek Scotta Johsona,
KC1JI, který vyšel v èasopise NCJ v roce 1988. Scott byl
lékaø a vìdecký pracovník, který se na Harvard Medical
School zabýval problémem spánku. Jako tehdejší redaktor
èasopisu NCJ jsem mìl to štìstí s ním hovoøit a dovìdìt se
víc o spánku a jeho vlivech.
Neexistují žádné magické nebo perfektní zpùsoby ovládání
spánku a jeho nedostatku bìhem závodu. Pravdìpodobnì
nejdùležitìjší je poznat pocit nedostatku spánku. Èím více
pochopíte úèinek spánku a jeho vliv na váš duševní a fyzický
stav, tím lépe budete pøipraveni se s jeho nedostatkem vyrovnat.

Základní informace o spánku

Existuje nìkolik základních vìcí, které je užiteèné vìdìt.
Vìdci zjistili, že spánek je možné rozdìlit do asi devadesátiminutových cyklù. Typický noèní spánek má 4 až 6 cyklù:
každý zaèíná lehkým spánkem, mìní se v hluboký (neboli
delta) spánek a konèí snem nebo polospánkem. První cyklus má pøevahu nad spánkem delta s krátkými
obdobími polospánku ke konci. S každým cyklem se
delta spánek zkracuje a polospánek zabírá delší èást
devadesátiminutového cyklu. V pátém cyklu
polospánek témìø úplnì pøevažuje. Protože
polospánek se už témìø rovná bdìní, zdá se logické,
že bìhem tohoto èasu je nejsnadnìjší se probudit.
Protože první cyklus spánku konèí krátkým
polospánkem, musíte zkusit naèasovat vaše krátké
spánky (zdøímnutí) bìhem závodu tak, aby odpoví daly tomuto devadesátiminutovému cyklu.
Bìhem spánku klesá tìlesná teplota a nejnižší
hodnoty dosáhne typicky pùldruhé hodiny pøed
obvyklým ranním probuzením. Tato minimální
tìlesná teplota se shoduje s dobou minimální èilosti,
pokud se náhodou potøebujete probudit. Nízká
tìlesná teplota je pøíèinou toho, že probuzení bìhem
závodu tìsnì pøed východem slunce bývá spojeno
s obdobím, kdy je vám zima a nekontrolovatelnì se chvìjete. Jak se dále
probouzíte, tìlo se zahøívá a pocit
chladu mizí.
Nedávno jsem èetl pøíruèku o
vojenském výcviku, která pøinášela
nìkolik informací o spánku a jeho
vlivech. Bylo v ní nìkolik zajímavých
faktù:
- Život s nedostatkem spánku nelze
natrénovat. Jinými slovy: nemá
význam zkoušet málo spát a tím
zvykat tìlo na život bez spánku.
- Pøi nedostatku spánku se dobøe
nacvièené èinnosti zhoršují pomaleji než ty, které vyžadují novou
nebo tvoøivou myšlenku. Tím se

nebo vysílat CW, soustøedit se
na poslech, psát na klávesnici
a obsluhovat všechny pøepí naèe a knoflíky na vašem
zaøízení vyžaduje spoustu
energie. Dick Norton, N6AA,
uvedl velmi dobrý pøíklad,
který to mùže pomoct pochopit. Osmaètyøicetihodinový
závod se rovná šesti osmi hodinovým pracovním dnùm.
Pøedstavte si, že sedíte u vašeho pracovního stolu jen jeden
pracovní den bez krátkých
nebo
vùbec
jakýchkoli
pøestávek a pak to vynásobte
šesti!
Jednou v životì jsem pracoval jako prodejce, což pøedstavovalo ujet každý mìsíc asi
6 000 km. Všiml jsem si, že
èím déle tuto práci dìlám, tím
snadnìjší bylo sedìt vzpøí menì bìhem závodu. Bìhem

vysvìtluje, proè jsme schopni pracovat CW, zachycovat znaèky a
pøedávat kódy i na konci závodu, ale
nejsme schopni odpovídat na
jednoduché manželèiny otázky.

Pøed závodem

Závodìní je tvrdá práce, zatìžující tìlo
jak fyzicky, tak i duševnì. Duševní
pøipravenost mùžete natrénovat úèastí
v mnoha závodech. Pokud se týká fyzické stránky, rozdìlil jsem moji
pøípravu do dvou èástí: tìlesnou
kondici a spánek.
Smìjí se vám vaši spolupracovníci
nebo èlenové vaší rodiny, když jim
øíkáte, že závodìní je fyzicky nároèná
èinnost? Sedìt vzpøímenì, mluvit
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Závodìní
mnoha hodin strávených za volantem
se v mém tìle posílily svaly, nutné
k sezení.
Pøed nìkolika lety jsem si poøídil
kolo a zaèal jezdit na konec ulice a
zpátky. Každý den jsem kousek
pøidával, až jsem se dostal na 8, pak
16 a pak na 25 km dennì. Bylo to
moc fajn. Když pøišel podzim a nebylo po práci dostatek svìtla na takové
dlouhé trasy, zkusil jsem zaèít bìhat.
Trénink na kole mi bìhání usnadnil.
Znovu jsem zaèal bìhat pouze na
konec ulice a potom jsem každý
týden vzdálenost zvìtšoval.
Když pøišel závod, všiml jsem si,
jak moc jsem tím cvièením získal.
Pøipadalo mi, jakoby fyzická zátìž pøi
závodu zmizela! Byl jsem schopný
zùstat vzhùru mnohem snadnìji a mé
svaly nebyly bìhem závodu tak
unavené. Bez fyzických potíží jsem
mohl všechnu energii víc soustøedit
na boj s duševní únavou. Jedním
z výsledkù osmaètyøicetihodinového
snažení (bez spánku) z K3TUP bylo
vítìzství a nový USA rekord v CQ WW
CW. Pøi zpìtném pohledu by mì 3
hodiny spánku pøipravily o rekord a
pravdìpodobnì i o vítìzství v závodì.
Další výhodou cvièení bylo to, že
jsem zhubnul o 12 kilo. Jakmile mi
èasové zaneprázdnìní nedovolilo
pokraèovat v takovém cvièení, kila se
vrátila a všiml jsem si, jak mnohem
tìžší byla práce v závodech. Vìnujete
spoustu hodin zøízení své stanice a
získávání zkušeností. Mùžete zaned bat fyzickou kondici jako jeden
z prostøedkù pro získání vítìzství
v závodì? Pro lepší výsledky musíte
zaèít s fyzickou pøípravou minimálnì
12 týdnù pøed závodem.
U spánku je nutné se zaèít
pøipravovat pìt až sedm dní pøed
závodem. Úèelem je být co nejlépe
pøipravený. Bìhem týdne jsem se
snažil spát každou noc co nejvíce.
I když se spánek nedá ukládat do
zásoby, výhoda toho, když je èlovìk
dobøe odpoèinutý, je jasná.
Noc pøed závodem jdu spát co
nejdøíve. Vím, že vzrušení, oèekávání
a nervozita mì probudí pøi svítání.
Nìkteøí lidé si dokonce ve ètvrtek
veèer berou prášky na spaní, aby
v noci dobøe spali. Protože neznám
jejich možné vedlejší úèinky, neberu
je.
Jinou diskutovatelnou technikou,
kterou zkouší mnoho lidí, je jít spát ve
ètvrtek pozdì veèer s nadìjí, že budou
spát déle v pátek ráno. Vypadá to jako dobrý plán, ale existuje
nìkolik vìcí, které hovoøí proti. Pøirozený tìlesný rytmus,
známý jako denní rytmus, ovládá psychologické funkce, jakými
jsou spánek, pocit hladu atd. Jestliže se normálnì probouzíte
ráno v 7 hodin, je dost pravdìpodobné, že se probudíte v 7
hodin ráno i v den závodu. Když pùjdete pøedtím pozdìji spát,
budete jen spát ménì. Nervozita a oèekávání zvyšují možnost
probudit se døív a už neusnout.
V pátek ráno chodím obvykle do práce. To mi zamìstnává
mysl (a odpoutává od závodu). Zkouším jít ke stanici brzy
odpoledne. Všechno zapnu, zkusím, zda vše funguje a pak si
jdu chvilku zdøímnout. Pùldruhé nebo tøi hodiny spánku pøed
závodem jsou velmi dùležité pro výdrž prvních 24 hodin bez
spánku. Bude se vám zdát tìžké jít spát jen pár hodin pøed
závodem, ale mìli byste to zkusit. Èasto zkouším relaxaèní
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techniky, aby mi pomohly usnout. Pokud se
probudím døív, zkouším je znovu. Chci se probudit asi hodinu pøed zaèátkem závodu.
Poslední èástí pøípravy pøed závodem je jídlo.
Snažím se jíst málo a moc nepít. Cílem je mít
dostatek energie a vydržet do východu slunce
v Evropì, aniž bych musel vstát ze židle.

Prvních 24 hodin

Pro mì jsou nejtìžší první 2 až 3 hodiny závodu.
Nervy jsou napnuté k prasknutí, úroveò adrena linu stoupá a tìlo se musí soustøedit na provoz.
Je to ještì horší, když nikdo neodpovídá na CQ
a všechna energie se musí soustøedit na vyhledávání a volání stanic! Pro prvních 24 hodin
mám dva jednoduché cíle: pracovat co nejvíce
hodin a udìlat co nejvíce bodù. U vìtšiny
závodù nevstávám bìhem prvních 24 hodin ze
židle víc než tøikrát na dobu kratší než 15 minut.
O spaní vùbec neuvažuji. Po takovém provozu
na všech pásmech bìhem první noci mám
obvykle mnoho násobièù a pøedstavu o pod mínkách. To je velice dùležité pøi plánování
spánku bìhem druhé noci.
Pokud potøebujete první noc spát, zdá se, že
k tomu je (pro východní èást USA) nejvhodnìjší
doba pøed východem slunce v Evropì a místním
východem slunce. Mezi 0900 a 1100 GMT se
vìtšinou dìlá málo násobièù. Za cenu ztráty asi
tøiceti spojení a deseti násobièù mùžete spát 90
minut.
Pokud máte možnost upravit svoji vysílací
místnost tak, že vidíte oknem východ slunce,
mùže to být velkým povzbuzením. Na pøedstavì,
že vidìt východ slunce dodává tìlu energii a
zlepšuje bdìlost nìco je (vzpomeòte si na denní
rytmus). Mimoto bude správný èas na získání
násobièù na nižších pásmech ještì pøed pøe ladìním na pásma vyšší.
Úsilí, vynaložené prvních 24 hodin,
používám také jako motivaci. Na multi-sigle
stanici K5RC jsme si všimli, že na základì
našeho výsledku za 24 hodin mùžeme pøed povìdìt náš koneèný výsledek. Mùj vzorec je:
vynásobím výsledek za prvních 24 hodin
dvìma a pøiètu 10 %. Napø. pokud mám po
dvaceti ètyøech hodinách 1,8 miliónu bodù,
odhadnu svùj koneèný výsledek na 3,6 mil iónu plus 10 %, což dìlá o nìco ménì než 4
milióny. Po zbytek závodu se snažím, aby se
tento odhad stal skuteèností.
Velká èást závodìní pøedstavuje øadu
duševních høíèek. Každá z nich je vytvoøena,
aby splnila krátkodobý cíl, který smìøuje
k dosažení vyššího poètu bodù. Snaha udìlat
maximální poèet bodù za 24 hodin je pro mì
obrovskou podporou bìhem sobotního
odpoledne, kdy se dostaví první známky
únavy.

Zjistil jsem, že moje odhodlání pro
závod èasto zaèíná nìkolik týdnù pøed
závodem. Jak se závod blíží, moje
odhodlání soustøedit se na dosažení
maxima se zvyšuje. Moje pøíprava a
motivace, získaná bìhem tìch týdnù,
mi nedovolí to vzdát nebo skonèit.
Možná, že je to jen duševní únava,
ale vždy se zdá, že podmínky a aktivi ta jdou tìsnì po 0000 GMT dolù.
Poèet spojení se sníží, protože mnoho
Evropanù šlo do postele a stanice
z Jižní Ameriky už máme udìlané.
Mezi 0100 a 0200 GMT nastává boj o
to zùstat vzhùru.
Stu Santleman, KC1F, doporuèuje,
že toto je nejlepší èas si jít zdøímnout.
Navrhuje: Jdìte spát, když spí
Evropané. Já s tím nesouhlasím,
protože je to také poslední možnost
udìlat mnoho Evropanù na 160 a 80
metrech. I když mám pocit, že je to
dobrá pøíležitost si udìlat trochu èasu
a „dobít baterie“. Já si mezi 0100 a
0200 GMT dám obvykle po dobu 30
až 45 minut sprchu a veèeøi. Sprcha
mì dostateènì probudí, abych pøežil ty
velmi dùležité hodiny bìhem východu
slunce v Evropì. Pøi jídle vyhledávám
násobièe.
Po východu slunce v Evropì, asi
v 0900 GMT, se tempo závodu
skuteènì zpomalí. Pozornost se
rozdìlí mezi obèasné volání CQ a vyhledáváním násobièù. V tomto
okamžiku naše odhodlání prochází
skuteènou zkouškou.

Druhých 24 hodin

Jsem pøesvìdèený, že témìø kdokoliv mùže
absolvovat prvních 24 hodin motivován pouze
radostí ze hry. Druhý den už ale vyžaduje pevné odhodlání,
touhu a pøipravenost. Skuteènost, že závodìní je osamo cený boj jednotlivce pomáhá, ale je úèastníkùm i na
pøekážku. Pomáhá, protože neznáme výsledky jiných, což
ulehèuje odhodlání pokraèovat dál. Protivník je unavený a
to mùže být pøíèinou pochybností i otázek, zda má vùbec
význam pokraèovat. Vince Lombardi jednou øekl: „Únava
z nás ze všech dìlá zbabìlce“.
Špièkoví závodníci se plnì vìnují závodu. Vìdí, že musí
za každou cenu pokraèovat. Není to jednoduché, ale tento
drobný fakt jim pomáhá pøekonat témìø všechny problémy.
Všichni cítíme stejnou bolest a stejný vliv nedostatku
spánku. Je to skuteènì jen otázka toho, jak moc chcete
zvítìzit.

Radioamatér 4/2003

Závodìní
Kalendáø závodù na KV

Pøipomínky a námìty ke kalendáøi posílejte prosím
e-mailem na kalendar@radioamater.cz pøípadì
na PR OK1CRA.
Svoji strategii spánku vytváøím na základì aktivity pod mínek bìhem první noci. Vím, které násobièe jsem neudìlal
na nižších pásmech a mohu se rozhodnout, zda je spánek
dùležitìjší než šance je najít.
Jakmile se rozhodnu pro spánek, je dùležité jít do postele
okamžitì. Neztrácejte èas pøemýšlením nad závodem. Když
si lehnete, vyèistìte mysl a spìte co nejrychleji. Nastavte si
budíka buï na 90 nebo 180 minut, abyste využili
pøirozeného cyklu spánku. Když se pokusíte probudit
z hlubokého spánku, dostaví se dezorientace, kterou já
nazývám spánková opilost. Než riskovat halucinace a dezori entaci, je skuteènì lepší jít znovu spát, než se probudíte
úplnì. Už se mi to stalo dvakrát. Jednou jsem dokonce
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mluvil s místní multi-op stanicí na 2 metrech (to tvrdí oni, já
si to vùbec nepamatuji) a probudil jsem se po nìkolika hodinách v jiné místnosti v domì. Strach z toho, že se
neprobudím, je obvykle dùvod pro to, že nejdu spát a
pokraèuji v závodì.
Jakmile se probudíte, bude vám pravdìpodobnì zima.
Pøipravte se na to a mìjte k dispozici nìco teplého k pití a
teplou bundu nebo svetr, který si na sebe natáhnete.
Poèkejte chvilku, až se úplnì probudíte a nìco snìzte.
Jakmile si sednete k zaøízení, musíte poèítat s tím, že tam
budete až do konce závodu (pouze s krátkými pøestávkami).
Když vyjde slunce a pøijde èas, kdy normálnì vstáváte, už je
lehèí zùstat vzhùru. Nejhorší jsou minuty pøed rozednìním.

Posledních 12 až 13 hodin závodu se shoduje s mým
normálním denním režimem, kdy jsem vzhùru. Jediná potíž
je vyrovnat se s nedostatkem spánku. Ta v tom okamžiku
není obvykle tak patrná. Je však dobøe znát, co to je ztráta
duševní vnímavosti. Bìhem pøíštího závodu si natoète na
pásek svùj provoz bìhem prvního rána. Potom si natoète
provoz ve stejný èas druhé ráno. Po závodì si oba záznamy
pøehrejte. Nebudete vìøit, jak moc se zhoršila vaše schopnost pøijmout znaèku napoprvé. Bohužel se s tím už nedá nic
moc udìlat.
Pokraèování na stranì 30.
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Závodìní
CRIC 2003 - vyhodnocení
Jan Kuèera, OK1QM, ok1qm@volny.cz,
Martin Huml, OK1FUA / OL5Y, huml@radioamater.cz

První roèník provozní soutìže jednotlivcù, nazvané CRIC - Czech Radio Individual
Championship, o kterém jste se mohli doèíst
v Radioamatéru 1 a 2/2003, se uskuteènil
v rámci závodu CQ M, který se koná pravidelnì
druhý víkend v kvìtnu.
Zúèastnilo se ho osm závodníkù z pìti stejnì vybavených
stanoviš. V závodì byly použity dip óly (ve tvaru inverto vané V) pro pásma 80, 40 a 20 m se støedem ve výšce 10
m, napájené pøes balun 1:1 jedním koaxiálem. Jedinou
výjimkou byla anténa G5RV, kterou použil Honza,
OK1NR. Antény byly napájeny samotnými TRXy
s výkonem 100 W. Stanice byly rozmístìny v Holicích a
jejich nejbližším okolí. O jednotlivá místa se pøed závo dem losovalo. Libereètí závodníci Honza, OK1IR, a
Milan, OK1IF (OL4W), si vylosovali místo na holickém
fotbalovém stadionu. Hradeètí operátoøi Martin,
OK1MCW, a Vašek, OK1VD, dvùr pily v nedaleké vesni ci Komárov. V areálu zemìdìlského družstva ve vedlejší
vesnici Dolní Roveò mìli svoje stanovištì Martin,
OK1FUA (OL5Y), s Honzou, OK1QM. Jeho otec, Honza,
OK1NR, se zúèastnil závodu z holického kempu, kde
pomáhal s telegrafním provozem úèastníkùm právì
probíhající radioamatérské školy. Posledním soutìžícím
byl Jarda, OK2PKF, který si vylosoval stanovištì na
vysílacím støedisku OK1KHL na Kamenci.

Není nad pøípravu v klidu…
Úèastníci se sešli v sobotu kolem 11 hodiny. Po
ukonèení losování a upøesnìní posledních organizaèních
pokynù se všichni rozjeli na svá stanovištì - postavit
stožáry, nainstalovat antény a pøipravit své stanice.
Poèasí v tu chvíli bylo velmi pøíjemné, svítilo slunce a
bylo velmi teplo. Pozdìji odpoledne se pøes Holice
pøehnala silná bouøka s prudkým deštìm. To už ale bylo
všechno pøipraveno, takže nepøízeò poèasí soutìžící
nepostihla.
Podmínky soutìže byly stanoveny takto: Závod se
pojede celkovì deset hodin, závodníci se budou u
zaøízení støídat pravidelnì po jedné hodinì, hodnotí se
pouze poèet navázaných spojení.
Závod zaèal ve 23:00 místního èasu. Dvacítka byla
zavøená, takže se provoz odehrával na 40 a 80 m. První

hodina všech operátorù byla velmi nadìjná. Nìkteøí
dokázali v jejím prùbìhu navázat 80 i více spojení. Druhá
a tøetí hodina byly o poznání horší. Podmínky na 40 m
byly špatné a protože úèast stanic v závodì CQ M neby la nijak vysoká, poèty spojení byly v této èásti závodu
nižší.
Mnohem nepøíjemnìjší však byl po pùlnoci pøíchod
velmi intenzivního deštì, který zkomplikoval život tìm,
kteøí jeli závod z aut. Déš  nás trápil celou noc. Pokud
bylo pøi výmìnì operátorù nutné opustit auto, znamenal
i krátký pobyt venku promoèení. Jardovi, OK2PKF,
v dešti povolily provázky použité na roztažení ramen
dipólù a v prùbìhu závodu øešil zhoršené PSV. Vìtším
problémem však pro nìj bylo rušení, které mìl od
nedaleko vzdálených libereèákù a Honzy, OK1NR. Byl to
ojedinìlý problém tohoto typu - po závodì, když jsme si
o tom povídali, jsme došli k domnìnce, že na vinì je
použitý TRX (TS-140).
Prùbìh závodu byl doprovázen zajímavostmi, které se
v bìžném závodì vìtšinou nevyskytují. Protože vzdálenos ti mezi stanicemi byly jen pár kilometrù a vìtšinou byla
otevøená pouze dvì pásma, dalo se sledovat, jak jsou na
tom konkurenti - pøedávalo se totiž poøadové èíslo spojení. To byl hnací motor! Bylo úžasné si uvìdomovat, jak
nás hnal dopøedu, k efektivnìjší práci na pásmu. Mohli
jsme pozorovat, zda se vám podaøilo udržet nebo zvýšit
náskok (èi soupeøùv snížit) napøíklad pøeladìním na
výnosnìjší pásmo nebo zkrácením doby volání výzvy a
vyhledáním dalších stanic. Prùbìžný výsledek druhé
poloviny soutìžního pole jsme zase mohli sledovat po
vystøídání na monitoru kolegy. Støídalo se pravidelnì po
jedné hodinì, využívala se každá vteøina. Hodina provozu
utekla vždy jako voda, hodina odpoèinku se zdála být
nepomìrnì delší. Ale na vydatnìjší spánek bylo vzrušení
pøíliš veliké... Navíc mokrý, v autì...
K ránu se otevøela dvacítka a poslední dvì hodiny
závodu byly o poznání živìjší, takže pøinesly zvýšení
poètu spojení. Ani jsme se nenadáli a byl tu konec. V té
dobì bohužel stále pršelo, což docela znepøíjemnilo
balení antén a stanic. Hned po úklidu se spìchalo na
Kamenec. Byli jsme zvìdaví a tìšili se na spoleèné
setkání, až se podìlíme o vzájemné zážitky a výsledky.
Nálada byla výborná. Pøes únavu po probdìlé noci
bylo vidìt, že se úèastníkùm závod líbil a všichni jsme
netrpìlivì èekali na vyhodnocení výsledkù.
Vyhodnocení probìhlo podle jednoduchého principu:
Všechny logy „anonymizovány“ tak, aby „soutìžní
komise“ nevìdìla, èí spojení kontroluje. Celkem bylo
navázáno 2030 QSO. Spojení se stanicemi, které se

Honza, OK1IR, jako jediný zvolil ruèní zápis spojení a pøi pøepisu do PC po závodì nebyly pøepisovány èasy,
takže nebylo možné vyhodnotit jeho jednotlivé hodiny.
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objevily alespoò ve tøech denících, byla oznaèena za
správná (tìch bylo 87%). Zbývající QSO (271) byla
„ruènì“ posouzena a vyškrtnuta prokazatelnì chybná
QSO (44, tedy 16%). Rozdíly mezi jednotlivými operáto ry byly tak tìsné, že rozhodovalo doslova každé spojení.
V denících se krom bìžných QSO objevila napøíklad i
øada USA/VE stanic na 80 m a nìkolik QSO s KH6.

A jak to nakonec dopadlo?
Trochu pøekvapivì
zvítìzil
Honza,
OK1NR. Pøekvapivì
proto, že jeho
stanovištì bylo utopené v lese v kempu a tohle místo by
si dobrovolnì asi
nikdo nevybral. Ale,
jak on sám øekl,
dokonale využil
domácího prostøedí. Jako „uèitel“ telegrafního provozu
pøi radiomatérských školách totiž vysílá z kempu již
nìkolik let. Honzovi se po vìtšinu závodu daøil zpùsob
provozu „na výzvu“.
Druhý se umístil Martin, OK1FUA / OL5Y, kterému se
na rozdíl od prvního Honzy více daøil vyhledávací zpùsob
provozu (pomocí „S&P“ navázal 248 QSO, což je pøes
90 %). V závìsu za ním, s minimálním rozdílem, skonèil
Milan, OK1IF / OL4W, který zúroèil své dlouholeté kon testové zkušenosti. Milan uveøejnil na svých stránkách
http://www.qsl.net/ok1if/cric2003/cric _2003.htm zajímavý pohled na tento závod, doplnìný fotkami. Mezi
soutìžícími na dalších pøíèkách byly znovu jen malé
rozdíly.
Kontrolu dodržování soutìžních pravidel provedl
v noèních hodinách Jarda, OK1DUO, který také udìlal
øadu zajímavých fotek jak pøi pøípravách stanoviš , tak i
pøi závodì. Pokud máte zájem prohlédnout si další
fotografiemi z CRIC 2003, navštivte stránky, které
pøipravil Martin: http://www.sweb.cz/cric2003/ a na
stránce
http://www.sweb.cz/cric2003/cric2003.zip
najdete všechny deníky a tabulky.

Použitá zaøízení:

Anténa používaná pøi CRIC 2003
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Závodìní
CRIC 2004…?
Pro nás, organizátory soutìže, bylo velkým
zadostiuèinìním, že se závod líbil, že pøi nìm soutìžící
prožili zajímavé, asi dosud nepoznané zážitky a užili
trochu zábavy. Až na Jardovo rušení probìhlo z tech nického pohledu vše bez problémù. Mìli jsme
pøipravená ještì dvì stanovištì, která nakonec zùstala
nevyužita.
Pøemýšlíme nad tím, jak do druhého roèníku pøilákat
více soutìžících a pro úèastníky udìlat závod ještì
zábavnìjší a zajímavìjší:
Abychom vyšli vstøíc tìm soutìžícím, kteøí by chtìli
soutìžit ve dvojicích, zavedli bychom další soutìžní kategorii, a to kategorii dvojic, do které by se seèetly výsled ky obou soutìžících. Náš pùvodní zámìr poøádat závod
jednotlivcù se nemìní - pokud o to bude zájem, budou

Anténa Spider Beam...
Dokonèení ze strany 20.
Vìtšina upevòovacích dílù drží anténu na boku stožáru tìžištì antény je tedy mimo osu stožáru. S popsaným
støedovým dílem prochází stožár pøesnì tìžištìm antény.
Váha antény a silové momenty jsou pak mezi stožár a
rotátor rozloženy optimálnì a to má za následek i menší
namáhání tìchto èástí.
Jako nosníky kostry byly použity sklolaminátové
trubky, a to spodní, 5 m dlouhé èásti devítimetrových
rybáøských prutù. Všechny šrouby jsou z nerezu M6.

Obr. 7

Samotná kostra je mimoøádnì stabilní díky vzájemné mu propojení všech dílù a vypnutí vodièi a lanky - prin cip, který je dobøe znám z upevnìní stožárù plachetnic.
Použitá lanka jsou z Kevlaru (prùmìr 1,5 mm, nosnost
150 kg). Velkou výhodou tohoto materiálu je to, že se
vùbec nevytahuje, takže lanka zùstávají napnutá stále
stejnì tak, jak byla nastavena pøi sestavování antény. Pøi
uchycování lanek je vhodné používat napø. námoønické
uzly (obr. 8), které lze
snadno povolit pøi demontáži antény.
Vodièe antény se
pøichycují ke kostøe
rychle a jednoduše.
V místech ohybu dráto- Obr. 8
vých prvkù jsou použity
krátké kousky polyamidových trubek; ty jsou také využity
jako izolátory na koncích drátových vodièù.
K montáži nebo demontáži jsou nutné jen dva klíèe
10, nìkolik kabelových svorek a lepicí páska.
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soutìžící tvoøící dvojice hodnoceni jak v kategorii jed notlivcù, tak i dvojic. Zde dlužíme ještì jedno vysvìtlení,
proè jsou vytvoøeny dvojice, i když se nakonec soutìží
v kategorii jednotlivcù. Dùvod je jednoduchý - pro jed noho èlovìka je složité zvednout desetimetrovou pod pìru antén, navíc je zde nezanedbatelná otázka
bezpeènosti samotného èlovìka „v poli“. Vždy se mùže
nìco pøihodit a vypoøádat se s èímkoli ve dvou je o
nìèem jiném...
Plánujeme vytvoøení mimosoutìžní kategorie, do
které se mohou pøihlásit závodníci, které tato myšlenka
zaujala, ale z nìjakého dùvodu se soutìže nezúèastní
z Holic. Podmínkou pro nì by bylo, aby použili stejnì
vysoké stožáry, stejné antény, výkon a dodrželi dobu
provozu. Výsledky, které nám pøedají po závodì, budou
vyhodnoceny mimo hlavní soutìžní listinu.
Podle další uvažované zmìny by úèastníci CRIC
mohli navazovat platná QSO mezi sebou v každém hodi -

novém úseku. Tím by vznikl potenciál k navázání vyššího
poètu snadných QSO.
Dále se uvažuje o pøesunutí termínu na první víkend
v èervnu, kdy se koná CW èást IARU Region 1 Field Day.
Ten zaèíná v 17:00 našeho èasu a tak by závod mohl být
delší.
Poslední zvažovanou zmìnou, vyplývající ze zkušeností z letošního roèníku, je rozšíøení o pásmo 160 m.
Pokud máte zájem zapojit se do diskuse o CRIC a
máte možnost e-mailové komunikace, pøihlaste se do
konference cric@radioamater.cz. Staèí poslat e-mail na
cric-subscribe@radioamater.cz. Pokud e-mail nemáte
nebo chcete mluvit pøímo s organizátory, pište na Jan
Kuèera, Pivovarská 26, 466 01 Jablonec nad Nisou, pøí padnì ok1qm@volny.cz nebo huml@radioamater.cz.
Uvítáme všechny námìty a pøipomínky!
<3432> ü

Pro transport jsou všechny dráty a lanka namotány
v poøadí vhodném pro montáž antény na velkou cívku
(od kabelu apod.). Další detaily jsou popsány
v montážním manuálu zmínìném výše.

du. Byl jsem proto velmi rád (a také dost uklidnìn) tím,
že anténa pøeèkala bouøi tak snadno.
Celkovì vzato se použití lehké antény, kterou lze
instalovat na nejvhodnìjším stanovišti, ukázalo jako
velmi dobrá koncepce.
Podle mého názoru jsou uvedené délky drátových
prvkù velmi dobrým kompromisem pro práci jak v CW,
tak i v SSB èástech pásem. Lze ovšem velmi snadno mít
pøipravenu sadu drátových prvkù optimalizovaných
pouze pro CW a jinou optimalizovanou jen pro SSB a tak
získat ještì další zlomky decibelù.
Další informace a obrázky lze najít na mé webové
stránce [5]. Nìkolik ochotných hamù z jiných zemí
laskavì pøeložilo konstrukèní manuál i do dalších jazykù
a byl založen e-mailová diskusní skupina [6]. První kopie
antény používají G3SHF a HA3LN. Pøipravuje se staveb nice antény.
Pro budoucnost samozøejmì existuje více idejí a
plánù, napø. lehká patrová sestava ze dvou Spider Beamù
(na normálním stožáru), verze pro WARC pásma atd.
Celkovì lze konstatovat, že použitá konstrukèní kon cepce není omezena pouze na popsaný tribander. Na
podpùrné kostøe lze snadno a nenákladnì experimento vat i s jinými drátovými anténami - kromì vlastních drá tových prvkù mùže vše ostatní zùstat beze zmìn.
Z hlediska zahnutí prvkù
existují i jiné koncepce. Na
konstrukènì shodné kostøe je
možné postavit Moxonùv
beam, X-beam nebo HB9CV
se zahnutými prvky. Vše, co
k tomu potøebujete, je soft ware pro simulaci antén a pár nápadù. Pro inspiraci
všem, kteøí se zajímají o antény a jejich modelování, lze
doporuèit stránky W4RNL [7].
Hodnì štìstí z experimentù a pøedevším z portejblového provozu!

Úèinnost antény, technická data
Anténa byla vyvíjena s použitím programu NECwires
(K6STI) a 4NEC2 [3]. Pøi testování byla anténa umístìna
ve výšce 10 m nad volnou loukou a byla intenzivnì
promìøována. Bylo zjištìno, že použitý vodiè ( „DX-wire“,
prùmìr 1,0 mm, èernì smaltovaný) neovlivòuje rychlost ní faktor, což znamená, že délky vypoètené modelováním
lze pøímo použít v praxi. Bylo také zjištìno, že izolátory
(4 cm dlouhé kousky polyamidové trubky vyplnìné
epoxidem) ovlivòují rezonanèní kmitoèet drátových
prvkù - snižují ho pøibližnì o 100-200 kHz. S tím je tøeba
poèítat pøi použití vypoètených délek prvkù v praxi.
Vyzaøovací diagram antény, realizované s využitím
tìchto korekcí, byl pak mìøen na všech pásmech po
krocích 100 kHz. K tomu je velmi vhodným prostøedkem
sharewarový program „Polar-Plot“ od G4HFQ [4].
Namìøená data se velmi dobøe shodovala s vypoètenými
údaji. Jsou shrnuta v následující tabulce:
Èísla se zhruba shodují s parametry udávanými pro
moderní tribandery s ráhnem dlouhým 6 nebo 7 metrù.

Vypoètené prùbìhy vyzaøovacích diagramù a hodnoty
zisku a pøedozadního pomìru pro anténu umístìnou ve
výšce 10 m naleznete na www.radioamater.cz v èásti
download.
Mohu øíci, že Spider Beam splnil v praktickém
provozu všechna má oèekávání. Od r. 2000 jsem mìl to
štìstí, že jsem ho mohl použít pøi expedicích pøi všech
tøech CQWWCW kontestech (9H3MM, CS7T, CT3EE).
Aktivita v CS7T vedle k novému evropskému rekordu
v kategorii 100 W (moje oblíbená kategorie zejména pro
portejblový provoz). Pøitom jsme zažil rovnìž
fenomenální pile-upy, ale silná bouøe naneštìstí zpùso bila pøerušení dodávky proudu ještì pøed koncem závo -

[1] http://www.dx-wire.de
[2] W2DU, QST 3/1983
[3] http://www.qsl.net/wb6tpu/swindex.html
[4] http://g4hfq.co.uk
[5] http://www.qsl.net/df4sa
[6] http://groups.yahoo.com/group/spiderbeam
[7] http://www.cebik.com
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Závodìní
Co se spánkem...
Pokraèování ze strany 27.

Další tipy
U strategie spánku existuje mnoho jiných
metod, které byste si mohli vyzkoušet. Jedna,
kterou navrhuje W2SC, je zkusit si zdøímnout
deset minut vždy, když se cítíte ospalí. Zdá se,
že to pøinese urèitý odpoèinek, ale nedovolí
vám to usnout tak hluboce, abyste se už
nemohli jen tak lehce probudit.
Všimnìte si, že se ve strategii nezmiòuji o
kofeinu. Já kávu nepiji, takže nemohu mluvit o
jejím vlivu. Jak postupnì stárnu, pøicházím na
to, že je pro mì mnohem tìžší bojovat proti
potøebì spánku.
Výsledkem je, že si pøíležitostnì vezmu
kofeinovou pilulku, aby mi pomohla být vzhùru.
Vezmu si 100 mg kofeinu v pozdních hodinách
obou nocí. Kofein mùže zpùsobit žaludeèní
nevolnost, takže je dobré zároveò nìco sníst.
Úspìch jsem mìl s kombinací kofeinu a
krátkým spánkem. Vzal jsem si kofein a pak
jsem 10 minut spal. Zdá se, že vliv kofeinu a
spánku se vzájemnì doplòují a umožòují si
trochu odpoèinout a pøitom se probudit s jas nou hlavou.
Myslím, že není tøeba zdùrazòovat, že drogy
a alkohol by se bìhem závodu nemìly používat.
Alkohol tlumí mozkovou èinnost a zpùsobí
ospalost (nemluvì o odèerpání duševní
energie, kterou potøebujete k vítìzství).
Jedná z oblastí závodní fyziologie, kterou
jsem nestudoval, je vliv stravy. Zjišuji, že

bìhem závodu velmi málo jím a piji.
Navazování spojení na mne pùsobí stejnì, jako
když jím bramborové lupínky: nemohu pøestat.
Bìhem závodu si najednou uvìdomím, že mám
hlad, ale stejnì chci udìlat ještì alespoò jednu
další stanici, než si udìlám pøestávku. A pak
ještì jednu. A ještì další.
Malý pøíjem tekutin má tu výhodu, že se sníží
poèet cest na toaletu. Nesmí však vzniknout
nebezpeèí dehydratace. Bìhem závodu ztratím
asi 3 kg. Pokud nìkdo pøijdete na to, jak bìhem
závodu správnì jíst, dejte mi vìdìt!

Po závodì
Jedna z vìcí, které mì ohromují na konci závo du, je hladina adrenalinu, která vzniká ze
vzrušení. Snaha bìhem posledních dvou hodin
je zlepšit výsledek co nejvíc. Mìl bych volat CQ
nebo vyhledávat? Nebo to støídat? Po závodì
jsem unavený a témìø nesoustøedìný (jako
dùkaz si poslechnìte operátory kategorie sin gle-op na 3830 kHz). Potom usnu na nìkolik
hodin. Kdyby se daly tyto pocity nakonzervovat!
Oèekávejte, že každý závod, který pojedete
déle než 44 hodin, vyžaduje nìkolik dnù
regenerace. Já spím po závodì obvykle 12 až 15
hodin a stejnì se cítím ospalý až do støedy.
Doufám, že nápady, které jsem zde popsal,
vám pomohou v dalším DX závodì. Dokud
budou DX závody trvat 48 hodin, musí každý
vážný operátor v kategorii single-op poèítat
s vlivem nedostatku spánku. Dobrá pøíprava,
odhodlání a dobøe navržená strategie spánku
vám mohou poskytnout pøevahu, kterou
využijete k poražení vašeho protivníka.
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Váš partner pro:
Pøijímaèe - Radiostanice Antény - Rotátory - Anténní tunery - PSV analyzátory
Pøíslušenství - Literatura - Software - CD ROM - GPS navigace - Servis zaøízení.

Tìšíme se na setkání s Vámi v Holicích 28. a 28. 8. 2003

V srpnu 2003 otevíráme novou prodejnu v Praze 7, U Výstavištì 3.
Transceivery
YAESU FT-857 NOVINKA! mobilní TCVR 1,8
- 435 MHz, all mode ..........................
YAESU FT-897 mobilní TCVR 1,8 435 MHz, all mode, modul DSP2 ........
YAESU FT-1000MP Mark V Field špièkový KV
TCVR 1,8 - 30 MHz, all mode .............
YAESU FT-817 QRP TCVR 1,8 - 435
MHz, all mode, akupack + nabíjeè.. ....
ELECRAFT K2 Všepásmový KV TCVR. Param.
srovn. s nejvyšší
tøídou za polovièní
cenu, malé rozm.,
robustní provedení,
vynikající citlivost
a odolnost, øiditelná
šíøe mf filtru, QSK, vest. elbug, . Základní verzi
(0,1 - 15 W) za 27.990,- Kè (stavebnice) lze
rozšiøovat o další moduly, napø. QRO 100 W,
SSB, automatický tuner...

Pøijímaèe a scannery

Antény pro KV a VKV

Anténní tunery

SANGEAN ATS 909
0,15-30MHz AM/SSB,
VKV 88-108 MHz FM
stereo, RDS, 307 pamìtí,
moderní design, kvalitní
pøijímaè ...........7.995,- Kè
SANGEAN ATS 505 0,15-30MHz AM/SSB,
VKV 88-108 MHz FM stereo, nejlevnìjší
pøijímaè s možností pøíjmu SSB..........3.990,-Kè
GRUNDIG YACHT BOY 400
DV/SV/KV (1,5-30MHz) AM/
SSB, VKV FM STEREO,
kvalitní digitální pøijímaè ,
40 pamìtí, externí anténa, ................5.990,Kè
.............
Yupiteru MVT 7100 Stálice mezi scannery,
0,1-1650 MHz, all mode, mnoho funkcí, 1000
pamìtí, odolný a osvìdèený............11.990,-Kè
Mnoho dalších pøijímaèù a scannerù skladem.

MFJ 962D 1,8-30 MHz, 1,5 kW, PSV/W metr
50/300W, balun 4:1, pøepínaè antén...12.590,- Kè
MFJ922 VKV-UKV tuner
a SWR/W metr, 60/150W,
136-175/420-460MHz,
malé rozmìry ...4.890,- Kè
PALSTAR AT 1500 CV 1,8-30 MHz, 1,5 kW,
PSV/W metr 50/300W, balun 4:1, pøepínaè antén,
velmi kvalitní provedení .........................

Anténní analyzátory
MFJ 269 KV/VKV/UKV- anal. a dig.
mìøiè PSV, Z, X, C, L, útlumu koax.
kabelù, tester vf pøizpùs. obvodù,
k rychlému nastavování antén bez
potøeby vysílaèe. Vest. generátor
a èítaè 1,8-170MHz, ...16.990,- Kè
Oblíbené ant. analyzéry AUTEK RF1, VA1, RF-5

Dodáváme úplný sortiment firmy ECO
Antenne i dalších svìtových výrobcù.
Napøíklad: ECO 7+ multiband vertical trapovaný
vertikál pro 40/30/20/ 17/15/12/10 m, ekv.
R7000, výška 7,07 m, radiály jen 1,23 m, robustní
provedení • ECO • R5 vertikál3,5/7/14/21/28
MHz, výška jen 4 m, vèetnì radiálù • AVT3 vert.
14/21/28MHz, výška 3,8 m, 2kW • AVT4 vert.
7/14/21/28MHz, výška 6,5 m, 2kW, a další...

Nízkoútlumové koaxiály
AIRCELL 7 elas,, 0 - 3 GHz, útl. 7,9 dB/ 100 m/
145 MHz, prùm 7,3 mm, pìn. diel., dvoj. stínìní,
• AIRCOM PLUS pro pevnou montáž, 0 - 10
GHz, útlum 4,5 dB/ 100 m/ 145 MHz, prùm 10,2
mm, vzduch. diel., dvoj. stín., • ECOFLEX 10
elast., 0 - 10 GHz, útlum 4,8 dB/ 100 m/ 145
MHz, prùm 10,2 mm, pìn. diel., dvoj. stín., a další

Zásilková služba • Velkoobchodní prodej • Všechny ceny jsou s DPH
Tel.: 224 312 588
• 777 114 070 • Fax 224 315 434
•E-mail: info@ddamtek.cz

• www.ddamtek.cz

Nová prodejna od srpna 2003:
(bývalá prodejna FCC Connect)

• U výstaviště 3, 170 00 Praha 7
•Tel.: 220 878 756

Druhá prodejna, Vám již známá:
• Vlastina 850/36, 161 00 Praha 6
•Tel.: 233 311 393

