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Klubové zprávy
Grant Krajského úøadu Støedoèeského kraje
pro ÈRK na rok 2003 (bude i na rok 2004?)
Podobnì znìl nadpis èlánku pøesnì pøed rokem.
Informace je urèena pøedevším všem èlenùm ÈRK Sè.
kraje. Tentokrát ale radìji jen zevrubnì.
KÚSK vyhlásil grant na podporu sportu a volného
èasu na rok 2003 v záøí 2002. V listopadu jsem pøedal
pøihlášku s projektem a dalšími náležitostmi. Koncem
zimy 2003 obdržel ÈRK od KÚSK dopis s informací, že
máme pøidìlenu èástku 40000 Kè. Zároveò v dopise byla
výzva k podepsání smlouvy mezi KÚSK a ÈRK, kterou
poté podepsal Petr OK1CMU (statutární zástupce). Na
jaøe probìhla schùzka zástupcù RK našeho kraje, na
které pøítomní provedli zmìnu v projektu, nebo dotace
byla oproti pùvodnímu projektu nižší. Na setkání
v Holicích bylo zakoupeno: 100 m RG213 za 2684 Kè
pro OK1KRJ, 30 m RG213 za 940 Kè pro OK1KMG
(Allamat) a pìt kusù PMR TRXù MT 2000 za 1190
Kè/kus (bez nabíjeèek a baterií, jsou na ètyøi AAA èlánky
- Elix). K tomu bylo objednáno pìt sad QSLí po 1000
kusech ve fotokvalitì, za 1006 Kè/sadu (Bílý slon).
Koaxiály jsou urèeny RK (podpora RK v Sè. kraji). PMR
TRXy jsou urèeny napøíklad tìm, kteøí mají ve svém okolí
možnost podchytit zájemce o náš sport (pro zápùjèky

všem èlenùm ÈRK v našem kraji). Ètyøi sady QSLí jsou
pak urèeny (opìt podpora RK) pro OK1KKD (na mùj
návrh - pracují pro ostatní napøíklad tím, že vyhodnocují závody), OK1KUT (pøihlásili se), OK1KJB (na mùj
návrh - ve dvou závodech pro dìti mìli nejlepší výsledky za rok 2002) a OK1OSA (pøihlásili se), pátá sada je
pro syna OK1UYR (nejlepšího soutìžícího za náš kraj do
osmnácti let v M ÈR v provozní soutìži na VKV). Na
podzim se podaøilo koneènì, a to s velkým vypìtím sil
všech zúèastnìných, zaøídit opravu støechy dvou bunìk
na QTH OK1KBC za 15000 Kè (ÈRK pøiplatil 750 Kè).
Bohužel se nepodaøilo získat vùbec žádného úèastníka M
ÈR v elektronice, pøestože na nì byla urèena èástka
(spolu s prvnì jmenovanou soutìží) 10000 Kè, proto se
zbylých 8994 Kè vrací. Dále se musí vrátit finanèní
prostøedky, které se podaøilo ušetøit oproti projektu
z jara, což èiní celkem pøes 12 tisíc Kè (i s prvnì jmenovanou èástkou). Petr, OK1CMU, s pí Ermlovou zaèali
pracovat na vyúètování, souèasnì byla zpìt na KÚSK
vrácena nevyužitá èástka, mezitím jsem zaèal pracovat na
Závìreèné zprávì pro KÚSK. A abych nezapomnìl, tak
máte-li zájem o zapùjèení PMR TRXù, jsou pro vás

Zimní soutìž diplomu Tisícovky Èech,
Moravy a Slezska
Rádi bychom motivovali všechny radioamatéry, plnící
diplom Tisícovky Èech, Moravy a Slezska, ke sbírání
bodù i v zimním období, kdy poèasí ne vždy láká
k vycházkám do pøírody. Zimní expedice na tisícovky
budou jistì podstatnì nároènìjší než v jiném období.
Proto jsme se rozhodli odmìnit nìkteré stanice vìcnými
cenami. Co tedy mùžete za „zimní body” získat? Jsou to
publikace „Tisícovky Èech, Moravy a Slezska - prùvodce po tisícimetrových vrcholech Èeské republiky” autorù
Tomáše Formánka a Michala Holuba a novì vydané
mapy „Tisícovky Èech, Moravy a Slezska”. Velké
podìkování patøí firmám Mogul OK Oil a.s. a Tisícovky
s.r.o. za jejich laskavý pøístup a vìnování cen.
Podmínky zimní soutìže:
1. Do zimní soutìže lze zapoèítat body získané podle
podmínek diplomu v období od 1. prosince 2003 do 21.
bøezna 2004 (vèetnì).
2. Soutìžit mohou všichni radioamatéøi (tedy vèetnì 2.
op. a SWL).
3. Lze se pøihlásit do více kategorií (tøíd diplomu), avšak
cenu lze získat jen jednu (vždy tu „lepší”). Ve sporných
pøípadech rozhoduje vyhodnocovatel.
4. Do 31. bøezna 2004 nahlásit vyhodnocovateli poèet
získaných bodù. Nahlášení lze provést jakýmkoli informaèním kanálem, stejnì jako u prùbìžných hlášení (tj.
packet, internet, dopis). Staèí zaslat Vaši znaèku, tøídu
diplomu (tedy expedièní, základní nebo SWL) a poèet
získaných „zimních” bodù. Není potøeba zasílat výpis
z logu. Hlášení do zimní soutìže bude možné také odeslat speciálním formuláøem na stránce on-line hlášení
(formuláø bude vystaven vèas). Kdo nepošle informaci o
získaných bodech v zimní soutìži, nebude hodnocen!
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pøipraveny na sekretariátu u Petra (e-mail a telefon je
v tiráži èasopisu), staèí si zažádat a pøijet pro nì. VY TNX
ještì jednou všem, kteøí se nìjakým zpùsobem podíleli
na splnìní projektu!
Koncem léta 2003 KÚSK vypsal tentýž grant pro rok
2004. Poslední øíjnový den jsem pøedal velkou obálku na
poštì. Zažádáno je o finanèní podporu na nákup vìcných
cen pro dìti a mládež v soutìžích a závodech pro nì
urèených (5000 Kè), nákup user ANT X 300 pro
OK0NCN v Benešovì (2390 Kè), tisk dvaceti sad QSLí ve
fotokvalitì po tisíci kusech pro èleny ÈRK (RK, pøímé
èleny a také pro zatím opomíjené SWL - 29500 Kè),
nákup závodního (plnì vybaveného) KV TRXu FT 1000
MP Mark V Field (119690 Kè) a nákup závodního (plnì
vybaveného) VKV TRXu IC 910-H (121308 Kè). Zde
musím ale podotknout, že nás KÚSK podpoøí maximálnì
75 %, my si musíme zaplatit minimálnì 25 %.
Závìrem pøeji do tohoto roku všem hodnì zdraví a
k tomu samé dobré DXy!
Leoš Linhart, OK1ULE, krajský manažer ÈRK pro Støedoèeský kraj

PR: OK1ULE@OK0PPR, IN: ok1ule@nagano.cz, tel.
604801488, adr. OK1ULE, Leoš Linhart, Na výsluní
1296/8, 277 11 Neratovice.
<4102>ü

Zkoušky z Morseovy
abecedy - ano èi ne?

5. Vyhodnocovatel si vyhrazuje právo vyžádat si výpis
z deníku ve formátu podle podmínek diplomu.
Nepøedložení deníku v tomto pøípadì znamená ztrátu
nároku na získanou cenu.
6. Hodnocení: Vyhodnocovatel seøadí nahlášené výsledky sestupnì podle poètu bodù a pøiøadí úèastníkùm
následující ceny:
Pozice:
Tøída diplomu:
expedièní
základní + SWL
1. místo
kniha + mapa
kniha
2. místo
kniha
mapa
3. místo
mapa
mapa
Ze všech ostatních BEZ OHLEDU NA POÈET BODÙ
bude VYLOSOVÁNO nìkolik stanic, které získají skládací
mapu tisícovek. Poèet vylosovaných stanic bude záviset
na poètu úèastníkù v zimní soutìži. Èím jich bude více,
tím více rozdáme cen.
Poznámky:
- Body získané v zimní soutìži samozøejmì platí i pro
plnìní diplomu. Tìšíme se tedy na vaše „klasická”
prùbìžná hlášení, která lze zaslat packetem, emailem èi
poštou na OK1MCS. Nejednoduššeji pak on-line formuláøem pøímo z internetových stránek diplomu
http://www.qsl.net/ok1ofm.
- Tøídy ZÁKLADNÍ a SWL budou hodnoceny dohromady.
Naslyšenou ze zimních tisícovek!
Za poøádající radioklub OK1OFM Pavel Slanec, OK1MCS

Ing. Miloš Prostecký, OK1MP, ok1mp@volny.cz

Pod tímto názvem jsme v minulém èísle
Radioamatéra otiskli dopis našeho kolegy OK2UQQ
s krátkým mým komentáøem. I nyní však byla reakce
ètenáøù minimální. Pøišly pouze 3 (slovy tøi) e-maily,
které reagovaly na tuto problematiku. V té dobì,
bìhem jednání na ÈTÚ, se ukázalo, že je již témìø
„dvanáct hodin” pro pøípadné zmìny, nebo v návaznosti na nový zákon o elektronických informacích
státní správa pøipravuje i nové vyhlášky, které se
týkají amatérské služby. O tom jsme však døíve nebyli
informováni a teprve s návrhem zákona, který byl
zveøejnìn v pùli listopadu, jsme se to dovìdìli. A tak
vzhledem k tomu, že ÈTÚ již mìlo návrh pøipraven
k odeslání Ministerstvu informatiky, byl náš prvý
návrh pøedán po pøedchozím jednání MI ÈR. Na základì dalšího jednání s MI ÈR vznikl druhý návrh, ve
kterém jsou navrženy i operátorské tøídy, které mají
pøístup na KV bez zkoušky z telegrafní abecedy
v úsecích pásem, která nejsou výhradní pro cw
provoz. Jednotlivé návrhy najdou zájemci na
webových stránkách Èeského radioklubu. Jak to ale
vše dopadne, to bude záležet na státní správì, hlavnì
na ÈTÚ a MI ÈR.
Zde bych chtìl ještì upozornit, že konference
WRC-03 nezrušila požadavek na zkoušku z telegrafní
abecedy pro pøístup na KV, jak si to mnozí vykládají,
ale dala pravomoc povolovacím orgánùm jednotlivých zemí, zda ji budou nebo nebudou
vyžadovat.
<4108>ü

<4107>ü
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Klubové zprávy
Je to konec amatérù
Jan Litomiský, OK1XU, ok1xu@arrl.net

Slýchali jsme expresivní komentáøe, že „svìt už nikdy nebude takový, jako pøed 11. 9. 2001 …”. „Je to konec
amatérù…” slyšíme neménì expresivní komentáøe dnes.
Padají k uvádìní výsledkù svìtové radiokomunikaèní konference WRC 2003 v život v evropských i domácích legislativních podmínkách pro radioamatéry. Ano, svìt se opravdu
nezadržitelnì mìní den co den, a zaruèenì nebude už nikdy
takový, jaký byl vèera. Také po WRC 2003 nebude radioamatérský svìt už nikdy stejný, jako pøed ní.
Desítky let v Radiokomunikaèním øádu zakotvená zásada,
že na pásma krátkých vln nesmí být vpuštìni zájemci bez
zkoušky z telegrafní abecedy, zmizela jako pravidlo mezinárodní. Témìø tøicet rokù vedená diskuse vyústila v závìr,
že tento požadavek již není výrazem mezinárodního zájmu, a
rozhodnutí o potøebì zkoušet telegrafii bude pøenecháno
jednotlivým státùm. S vìdomím, že na poèátku konference
nebyl ve høe tento požadavek, nýbrž všeobecné oèekávání
buï celosvìtového zrušení nebo celosvìtového zachování
stávajícího pravidla, je výsledek zøetelnì kompromisem.
Cokoli jiného však asi možné nebylo.
Touha po práci na KV pásmech beze zkoušky z telegrafie
je samozøejmì odedávná a je námìtem mnohých pivních
diskusí. U nás je tøeba oblíbené tvrzení, že trvání na znalosti
telegrafie bylo projevem militantních zájmù minulého
režimu, a zvláštì demagogiètí odpùrci CW dokonce vìnèí
svou nechu k uèení odporem k pìtimístným skupinám jako
„totalitním vojenským šifrám”. Miliony milovníkù telegrafie
v zemích, kam východní despocie nikdy nedosáhla, by si
nad takovými moudry asi ukroutily hlavu… Ve skuteènosti
Mezinárodní telekomunikaèní unie ITU požadovala od
radioamatérù znalost telegrafie dávno pøed vznikem
bipolárního svìta, Radiokomunikaèní øád platí všude ve
svìtì bez ohledu na mocenské bloky, a hlavním motivem
opatøení bylo, aby se radioamatéøi mohli revanšovat za bezplatné kmitoètové pøídìly zpùsobilostí zpracovat telegrafní
tísòové signály profesionálních služeb.
Tento motiv však dávno pominul: vìtšina profesionálních
služeb již pøed mnoha roky telegrafní provoz opustila.
Požadavek na znalost telegrafie tak pøestal být obecným
zájmem široké veøejnosti. Stal se výhradnì vnitøním problémem radioamatérù samých a pøevládl jeho sekundární úèel:
ochránit KV pásma, nepomìrnì více zatížená provozem, než
pásma VKV, pøed náporem ménì kvalifikovaných operátorù.
Tedy nástrojem ochrany zájmù jedné skupiny radioamatérù
pøed zájmy jiné skupiny radioamatérù.
Pøíznivci krátkých vln se zejména obávají, že operátoøi
znající telegrafii pomalu nebo vùbec budou rušit DX provoz,
o jehož existenci èi významu nebudou mít kvùli neschopnosti pøijímat svižnìjší tempo ani potuchy. Argumentují i
tím, že telegrafie je souèástí podstaty radioamatérství, bez
níž toto hobby ztratí smysl, nebo jde o druh provozu
naprosto nejúèinnìjší z pohledu cílù radioamatéra, což je
svatá pravda, nebo že právì znalost telegrafie je onou podmínkou, s níž stojí i padá vše, a noví, telegrafie neznalí
operátoøi budou zdrojem nezvládnutelného nepoøádku na
pásmech. Titíž kolegové ovšem bývají také nositeli dùrazné
kritiky nepoøádkù již dnes jsoucích, èímž si protiøeèí, nebo
stávající nepoøádek dìlají právì operátoøi, kteøí telegrafní
zkoušku ve skuteènosti absolvovali. Z èehož dosti zøetelnì
plyne, že samotná zkouška z telegrafie ještì z nikoho radioamatéra a gentlemana neudìlala…
Dodejme, že s gentlemanstvím a HAM Spiritem má
pramálo spoleèného pohrdavá nevšímavost, s níž èást vyz-
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navaèù krátkých vln pøehlíží špièkovou práci nìkterých konstruktérù VKV techniky, operátorskou zdatnost jiných kolegù
ve VKV závodech, i celou tu nezmìrnou dávku altruismu,
s níž další kolegové za cenu osobních výdajù a stovek hodin
nehonorované práce zpøístupòují zdarma na VKV pásmech
radioamatérské veøejnosti zaøízení sítì packet radia (vèetnì
DX-Clusteru), pøevadìèe a majáky. Klást automaticky
rovnítko mezi nevynucovanou znalost telegrafie a neradioamatérské neumìtelství je nanejvýš ošidné.
Byly vedeny i diskuse o podstatnìjších okolnostech: zda
lpìní na znalosti telegrafie není v dobì vyspìlých digitálních
druhù provozu anachronismem, který od našeho hobby
odhání nováèky, a zda ochabování zájmu o radioamatérství
neodradí od radioamatérského segmentu trhu s radiokomunikaèními pøístroji výrobce, na jejichž produkci jsme dnes
již témìø zcela závislí, pøedevším kvùli elektromagnetické
sluèitelnosti. Zda tím pravým nástrojem k podpoøe obliby
telegrafie je, bude-li zájemcùm o radioamatérství vnucována
silou zákona.
I když se úvahy o osudu telegrafie èastìji objevovaly již od
druhé poloviny sedmdesátých let hlavnì v materiálech ARRL,
v diskusích pøed WRC 2003 zazníval požadavek na opuštìní
zkoušek nejsilnìji hlasy ze III. Regionu Mezinárodní radioamatérské unie (IARU). Zdá se, že zejména kolegové ze III.
Regionu zaèínali pociovat odrazující pùsobení tohoto
požadavku nejsilnìji a v jeho odstranìní spatøují hlavní podmínku další existence radioamatérství ve svém regionu.
Jejich názory se setkaly s podporou ve II. Regionu a s hlasy
podpory, avšak ještì silnìjšího odporu, z I. Regionu.
Kompromis z WRC 2003 má sice lecjaké nevýhody (typicky
tøeba v relativisaci mezinárodní kompatibility povolení, což je
velmi citlivé v zemích CEPT), také ale nepøehlédnutelnou
výhodu: podmínky pro práci amatérù v té které zemi èi oblasti
lze nyní pøizpùsobit konkrétním okolnostem a konkrétnímu
stupni vývoje, v nìmž se tam naše hobby nachází.
Pozoruhodnì již pøed konáním WRC 2003 diskuse
bohužel pøivodila - specificky v zemích CEPT a naštìstí jen
u povolení CEPT - i nedozrálý kompromis: zkoušky z telegrafie ano, ale jen tempem 25 zn./min. Jde o klasického
„koèkopsa” stvoøeného od úøednického stolu bez znalosti
praxe: toto tempo je ve smysluplném radioamatérském
provozu k nièemu, pøièemž ten, kdo se nauèí telegrafii alespoò takto, je už docela blízko (pár týdnù tréninku) k tempùm 60-80 zn./min., s nimiž teprve lze na radioamatérských
pásmech opravdu zaèínat. Zajímavé je, že se naopak
v diskusi èastìji neobjevil koncept, který se zdá být logický
a životný: na KV pásma bez zkoušky z telegrafie ano, ovšem
do CW segmentù jen se zkouškou. Toto - zdá se - se uplatní v OK, pøièemž nejde o ústupek zavilé argumentaci žádné
z obou stran sporu, ale o uplatnìní praktické zásady „umíš mùžeš, neumíš - nesmíš”, tedy o cosi mnohem racionálnìjšího, než byl unáhlený postup úøadù tøeba v DL. Je dáno
mezinárodními souvislostmi (úplným upuštìním od
požadavku znalosti CW èástí velkých evropských zemí a
potøebou zachování alespoò nìjaké kompatibility koncesí
v rámci CEPT), že nemáme velké manévrovací pole: ochrana
alespoò v pøípadì CW segmentù pásem má už jen jedinou
reálnou alternativu: úpné upuštìní od zkoušek z telegrafie i
u nás. Touha, aby ÈR byla ojedinìlým ostrùvkem „starých
dobrých èasù” v oceánu liberalisující Evropy je sice úplnì
pochopitelná, také ale úplnì nerealistická, a i ti
nejzásadovìjší milovníci CW nakonec ocení, zachová-li si
státní správa u nás více smyslu pro proporce, než v DL, G a
dalších zemích.
V této souvislosti nebudiž pøehlédnuto, že zánik koncesí
omezených na VKV pásma samoèinnì vyvolá vyšší nároky
u zkoušek radioamatérù. Ti, kdo dosud vystaèili se znalost-

mi potøebnými pro provoz na VKV pásmech, budou nyní
muset ovládat i problematiku spojenou s krátkými vlnami.
Nové možnosti tedy rozhodnì nebudou zadarmo, jak se nìkteøí neopodstatnìnì tìší.
Stalo se, WRC 2003 rozhodla, jak rozhodla, a øada
evropských státù zareagovala: jen v sousedním Nìmecku
vrhlo v promptní reakci na WRC 2003 poštovní
Bundesministerium na krátkovlnná pásma jedním rázem
pøes tøicet tisíc dosavadních nìmeckých „déèkaøù”. Èást
obav pøátel CW provozu se naplnila: noví zaèáteèníci pøekrývající velmi pomalým telegrafním provozem signály vzácné
expedice a neschopní uposlechnout výzvu k opuštìní kmitoètu (nebo neschopní jí rozumìt) se stali realitou, i když
naštìstí s øídkým výskytem.
Z divokého zaujetí diskutérù by nerozmýšlející pozorovatel mohl dojít k pøedstavì, že svìtem bloumají miliony
amatérù odsouzených dosud jen k VKV pásmùm, kteøí
ihned, jak to pùjde, úprkem jako bezhlavý dav vtrhnou na KV
pásma za zpìvu barbarských písní (tak naznaèuje zápal
„odpíraèù CW”), aby tam loupili, vraždili, znásilòovali a
podpalovali stodoly (jak naznaèuje zdìšení strany druhé).
Toto se ale nestalo a nejspíš už ani nestane. Dùvod je
prostý: pro drtivou vìtšinu halasných odpíraèù CW je celá
diskuse jen „hecíøskou” kratochvílí mezi dvìma šálky kávy u
poèítaèe, nikoli projevem skuteèné touhy po krátkých
vlnách. Ti, kdo po kouzlech KV o p r a v d u toužili, se totiž
telegrafní abecedu u ž d á v n o nauèili.
Proti tomu, co skuteèného zájemce o vážnou práci na
krátkých vlnách èeká v úsilí a výdajích na zaøízení, rozmìrné
antény pro spoustu pásem, koncové stupnì, v zápasu
s TVI/BCI, ve válkách se sousedy, s domácími a s úøady, ve
skuteèném studiu techniky, provozu, šíøení vln atp., zkrátka
proti tomuhle všemu je onìch pár mìsícù nenároèné práce,
které znamená trénink telegrafie, naprostá bagatela. Jestliže
odpíraèi CW nejsou schopni pøekousnout ani telegrafii, pak
se nemusíme bát, že se budou obtìžovat s tím vším ostatním. A kdyby náhodou ano, pak dobøe tak, protože pak se
telegrafii bez øeèí douèí, nebo sami zjistí, že bez ní to nemá
cenu.
Proto nás žádný vpád Hunù neèeká, zato ovšem asi kvanta pøípadù nedorozumìní, nepochopení a mrzutostí. Èelit se
jim dá jedinou cestou: inteligentní osvìtou, tedy tím, èím se
dalo èelit i problémùm souèasným, tj. tím, co se ve
skuteènosti nedìje. Silná slova a náøky nad osudem
telegrafie vnímáme èasto se zvláštní pachutí: mnozí z tìch,
kdo prolévají ve všech tìch možných i nemožných diskusních fórech hoøké slzy, by si mìli pøedevším položit otázku,
jak stávajícímu vývoji oni sami pøedcházeli, kolik radioamatérských nováèkù pro telegrafii oni sami získali a kolik
jich ji oni sami nauèili. To pravé místo pro s k u t e è n é h o
milovníka telegrafie totiž není v nikdy nekonèících diskusních fórech, nýbrž za katedrou v uèebnì telegrafie. Bylo by
krásné, kdyby se nad tím všichni ti halasnì plaèící zamysleli
aspoò dodateènì…
V diskusích padla i pozoruhodná myšlenka, že úøady jsou
vstøícné vùèi tlaku k usnadnìní vstupu na KV pásma proto,
aby zmenšily zájem o pásma VKV a usnadnily tak jejich
odebrání radioamatérùm ve prospìch profesionálních
služeb. Každá teorie spiknutí má kouzlem nechtìného
neodolatelný pùvab, samotná druhá èást myšlenky však už
moc zábavná není. Ataky profesionálù na amatérská VKV
pásma jsou stále èastìjší a silnìjší a nelze se divit: radiokomunikace zde prožívají boom. Ti, kdo obhospodaøují kmitoètové pøídìly, pøedevším Mezinárodní telekomunikaèní
unie, vyznávají jednoduchou a správnou zásadu: „use it or
lose it”. Není snadné hájit pásma, která zejí prázdnotou
kromì nìkolika dnù v roce pøi závodech, pøed zájmem pro-
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fesionálù, kteøí hravì prokáží, že by na nich den co den rozliènými službami
posloužili široké veøejnosti.
Pøátelé pásem nad 30 MHz ovšem tato risika jistì znají, jak ukazuje i ona konspirativní teorie. Zbývá tedy již jen vyvodit z toho patøièné závìry. Pøíklad milovníkù
telegrafie, kteøí zapomnìli peèovat o svou lásku i jinak, než hezkými slovy, jim jistì
ukáže, jak dùležité je tato pásma „zabydlet” každodenním radioamatérským
provozem. Jinak se zde amatérské, zatím dosti bohaté kmitoètové pøídìly pomìrnì
rychle zmenší, a zase budeme - pozdì - plakat.
Pøíležitost k pøedsevzetím máme s novým rokem i my, radioamatéøi. Že bychom
odložili promáèené kapesníky a dali se do skuteèné práce? Nebo klíèem k úspìchu
je práce, nikoli pláè.

Nad dopisy ètenáøù...
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Opravdu není rok 1950?
Pøi prohlížení internetových stránek Mìstského úøadu Prahy 12, což
jsou napø. Modøany, lze v oddìlení dotazù od obyvatel Prahy 12
narazit na tuto perlièku:
Otázka: Kategorie: Životní prostøedí ing.
Jebavý 31. 5. 2003
Mohli byste nám poradit. Máme
v družstvu nájemníka který má na balkonì
vysílací anténu. Na co konkrétnì nevíme,
domníváme se, že mít vysílaèe v panelové
zástavbì mùže být zdraví škodlivé. Je
možné ho nìjakým zpùsobem vystìhovat.
Èlovìk nechce myslet na nejhorší s kým
ten dotyèný udržuje styky pøes vysílaèku.
Poraïte
Odpovìï: 3. 6. 2003
Provoz telekomunikaèních zaøízení vèetnì jejich sítí øeší zákon è. 151/2000 Sb., o
telekomunikacích a o zmìnì dalších zákonù,
ze dne 16. kvìtna 2000. O podmínkách
stanovených pro provoz rádiových zaøízení
pojednává oddíl 2 uvedeného zákona, a to

v §§ 57 až 66. V tìchto ustanoveních se zákon zabývá povolováním
vysílacích rádiových zaøízení, o
vydávání, zmìnách, odnìtích, pozbytích platnosti povolení k provozování vysílacích rádiových zaøízení, o kmitoètových pásmech, o
poplatcích za pøidìlené kmitoèty. V žádném
z ustanovení však není zmínka o podmínkách, které musí provozovatel takovýchto
zaøízení dodržovat ve vìci umisování antén.
V § 67 oddílu 3 téhož zákona jsou vyjmenovány okolnosti prokazování zvláštní
zpùsobilosti, kterou musí získat i provozovatel vysílacích rádiových zaøízení pro
amatérskou radiokomunikaèní službu.
Zkouška se provádí u Èeského telekomunikaèního úøadu, který vydá prùkaz zpùso-

Sjezd ÈRK
Rada Èeského radioklubu svolává Sjezd ÈRK
na 16. 10. 2004 v 9:00 v Kulturním domì
Eden, Praha 10 - Vršovice. Sjezdu se mohou
zùèastnit všichni èlenové ÈRK! Podrobné
informace pøineseme v pøíštím èísle.

Hledáme spolupracovníky!
Redakce èasopisu Radioamatér hledá na èásteèný pracovní úvazek specialisty (nadšence) pro rùzné obory
radioamatérské èinnosti:
-

VKV provoz,
technika (radioelektronika, antény, ...),
Packet Radio,
digitální druhy provozu,
výchova mladých radioamatérù,
a pøípadnì další oblasti.

V pøípadì zájmu napište nìco o sobì (klasické CV vítáno) na
redakce@radioamater.cz.
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bilosti žadateli, jenž prokázal zvláštní zpùsobilost k vykonávání obsluhy vysílacích
rádiových zaøízení.
Èeský telekomunikaèní úøad je
správním úøadem pro výkon státní správy
ve vìcech telekomunikací. Doporuèuji
proto, aby si tazatel u Èeského telekomunikaèního úøadu (ústøedna 224 004 111)
zjistil podrobnìjší informace a pøípadnì
požádal jeho technický úsek o pøemìøení
výkonu provozovaného vysílacího

Silent Key
Vlastimil Lukášek, OK1MHI
Oznamujeme, že 27. listopadu 2003 zemøel po
dlouhé nemoci Ing. Vlastimil Lukášek,
OK1MHI. Byl dlouholetým èlenem radioklubu
OK1KPA a pøítel CW provozu. Do odchodu do
dùchodu se aktivnì zúèastòoval s radioklubem
KV závodù.
Pracoval ve vývoji radiolokaèní techniky
v ÚVR Opoèínek a Tesle Pardubice.
Bedøich Jánský, OK1DOZ

Vítìzslav Hanák, OK1HR
Dovolte nám oznámit Vám, že dne 29. prosince
2003 neèekanì zemøel ve vìku nedožitých 70 let
náš dlouholetý výteèný kamarád a vedoucí naší
kolektivky OK1KBS v Jaromìøi pan Vítìzslav
Hanák OK1HR. Vía vedl dlouhé roky kroužky
mládeže, kde vychoval øadu výborných operátorù. Sám se specializoval na telegrafní provoz
na krátkovlnných pásmech. Do podvìdomí
radioamatérù se zapsal dalším zajímavým
koníèkem, dokumentováním vojenské váleèné

rádiového zaøízení, na jehož základì mu
technici jistì budou moci odpovìdìt na
otázku, do jaké míry má výkon zaøízení
nepøíznivý dopad na okolí.
Jiøí Vysloužil, OKØ

(Mùžete shlédnout na vlastní oèi na
http://zpravodaj.praha12.cz/dotazy/Defaul
t.asp?from=280&cut=1&category=)
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historie, zpracováním a vydáním knihy „Muži a
radiostanice tajné války”. Vzpomeòte spolu s
námi na tohoto skromného a nezapomenutelného kamaráda, kterého již na pásmech
neuslyšíme.
Za kolektiv OK1KBS: Vladimír Hanuš OK1VTR,
Ing. Lubomír Vychodil OK1VLG,
Ing. Václav Stolín OK1MVS

Vlado Domagalský, OK1AFC
Ve vìku 67 let odešel rovnìž kamarád a VO
OK1KPA Vlado Domagalský, OK1AFC. Vìnoval
se CW provozu a DXingu. Rozlouèení probìhlo
23. prosince v pardubickém krematoriu. Kdo
jste ho znal, vìnujte mu vzpomínku.
Beda, OK1DOZ

Borek Böhm, OK2ZBM
Ve ètvrtek 8. 1. tr. v dopoledních hodinách
náhle zemøel brnìnský radioamatér Borek
Böhm, OK2ZBM. Vìnujme mu tichou
vzpomínku.
Fanda, OK2FH, Filip, OK2ZFB
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Blahopøání OK2ZMB
O Vánoèních svátcích, v právì uplynulém roce, oslavil pøítel Milan Brázdil,
OK2ZMB, svou sedmdesátku a získal tak novou volaèku OK70ZMB. Veselého
a milého kamaráda znají mnozí ze setkání v Èechách, ale zejména na Moravì.
Jeho pøíjemný hlas slýcháváte na osmdesátce pod znaèkou jeho klubové
stanice OK2KGE. Milý kamaráde, do té osmdesátky ještì mnoho spojení
v plné svìžesti a zdraví pøejí radioamatéøi z Otrokovic a Zlína.

Zprávièky
Tajemství radiotechnického pátraèe
TAMARA
- to je název publikace, která nedávno vyšla v nakladatelství
BEN - technická literatura. Kniha pøístupnou formou popisuje
unikátní èeský systém pasivní radiolokace i jeho pøedchùdce,
rovnìž tak souvislosti kolem jeho vzniku. Je možno vøele
doporuèit všem zájemcùm o zajímavé technologie.
Tomáš Kožušník, OK2VJD

Vzpomínka na výteèné kamarády - radioamatéry
Václav Stolín, OK1MVS

Na dobré kamarády se vždy vzpomíná s úctou a s mírou
dìjù, které nám živým umožnili spoleènì prožít.
Následující pøíbìh se odehrál v dobì, kdy bylo možné
øíci, že jsme byli mladí a schopní pøipravit nejednu
rošárnu. Mnoho jeho svìdkù již nežije, chtìl bych proto
požádat všechny ètenáøe, abychom se spoleènì vrátili
do jednoho krásného, slunného èervnového dne roku
1969, do nádherného prostøedí rybníku „Biøièka“. Lesní
porost v jeho okolí je dosud vyhledávaným rekreaèním
koutkem Hradce Králové a celý prostor byl ideálním
místem pro konání øady sportovních zápolení, nevyjímaje ani radioamatérské sporty.
Není proto nutné dlouze popisovat, že toto
prostøedí s oblibou používal reprezentaèní trenér
Kamil k výbìrovým soutìžím radioamatérského víceboje. První mistrovská soutìž byla toho roku organizaènì øádnì pøipravována, vèetnì pozvání hostù
z ústøedí radioamatérù i zástupcù Amatérského rádia.
Ale toho víkendového dne dostali èlenové organizaèního týmu a rozhodèí neèekanou ránu pod pás. Jejich
øady nìkolik hodin pøed zahájením soutìže položila
asijská chøipka. V improvizovaném obsazení kontrolních stanoviš se podaøilo zvládnout vlastní prùbìh
soutìže, nezbyl ale nikdo do spoleèenské komise a ta
se úplnì rozpadla. A to je vlastnì zaèátek tohoto
pøíbìhu, této vzpomínky.
Jako host z redakce Amatérského rádia se dostavil
sám velký František, v té dobì nepøekonatelný znalec
všech druhù piva. Oèekávané tekuté pohoštìní se ale
nekonalo, protože ho prostì nemìl kdo pøinést.
Následky si hradecký organizaèní výbor pøeèetl
v dalším èísle Amatérského rádia. To ve zkrácené formì
sdìlovalo: „Soutìž probìhla podle oèekávání bez problémù, ale úplnì selhala spoleèenská komise“. Když byl
vlastní èlánek pøi pøíležitosti hodnocení soutìže
vedoucím organizaèního výboru Mirkem pøedèítán,
nevydržel tuto pohanu trenér Kamil a rozhodnì reagoval slovy: „Pánové, organizaèní výbor bude pøipravovat
další mistrovskou soutìž na podzim a já sám pøipravím
spoleèenskou komisi tak, že na to Frantík nikdy nezapomene“. Tak se také stalo.
Všechny komise pro podzimní mistrovskou soutìž
byly plnì obsazeny a pokyny pro spoleèenskou komisi
byly jednoznaèné. Trenér Kamil osobnì definoval povinnosti, kontroloval a naøídil: „Všichni èlenové spoleèenské komise budou ve slavnostním postoji oèekávat pøíchod pozvaného zástupce Amatérského rádia, Františka,
každý se sklenicí piva. Jakmile se objeví, každý èlen
komise jej vyzve k pøípitku na zdar soutìže“. Èlenové
organizaèního týmu, vèetnì závodníkù, byli do akce
zasvìceni a tak jen netrpìlivì oèekávali pøíjezd Františka.
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Ten na sebe nenechal dlouho èekat. Pøi pohledu na
vítací pivní ceremonii se objevil jeho známý úsmìv a
bylo zapoèato s oslavováním ještì nezahájené soutìže.
Trenérem oèekávaný výsledek se brzo dostavil.
Oslavovat soutìž konzumací piva systémem „na ex“,
mùže vydržet jen málokdo. To se také stalo Františkovi
osudné. Po nìkolika dalších minutách, pøemožen úsilím
dokázat, že je chlap, usnul spánkem dokonalým a
nevzbuditelným.
To byl ale teprve zaèátek sladké pomsty. Nikdo v té
chvíli tehdy netušil, jak dokonale byl jeho plán
promyšlen a dopøedu dohodnut. Spící František byl
citlivì a opatrnì naložen do Kamilovy dvanáctsettrojky
a za úèasti vybraných èlenù výboru byl jako novorozenì
dovezen na místní Novohradecký høbitov. Tam byl
v malé místnosti márnice opatrnì svleèen a položen na
pohøební máry. Kde Kamil sehnal dva vìnce a stojany
se svícny zùstane asi záhadou navždy. František ležel na
márách, u nohou vìnce a rozsvícené svícny, prostì
falešný nebožtík k pohledání. Dodnes vidím ty sepjaté
ruce na jeho bøíšku. Uèastníci stáli opodál, doslova jako
smuteèní hosté, netrpìlivì sledovali reakce Františka
v oèekávání, že chlad márnice jej brzo probudí z pivního
opojení. Nebylo potøebné èekat dlouho. Nejprve
František otevøel jedno oko, pak druhé a posadil se. Pak
zjistil, že je nahý a zahledìl se na svíce a vìnce u nohou.
Následovala pro všechny šokující reakce, když zvuèným
hlasem vyhrkl: „Krucinál, kdy já vlastnì umøel, vždy si
to nepamatuji.“ Všem pøihlížejícím se pak samozøejmì
nepodaøilo udržet na uzdì smích. Do této situace pøistoupil dùstojnì k márám trenér Kamil a slavnostním
hlasem pronesl: „Milý Františku, spoleèenská komise
po Tvé kritice na její pøedešlou práci šla do sebe a pøistoupila k tomuto vážnému rozhodnutí. Abys mohl
posoudit její skuteènou kvalitu, tak Ti pøipravila jako
souèást pozvání i funus, aby sis na ni nemusel stìžovat
v Amatérském rádiu. A kdykoliv by Tì opìt napadlo
Hradeèáky v èasopise kritizovat, jsme rozhodnuti tento
akt opakovat.“ Ale to již nikdy potøebné opakovat nebylo. Protože František byl príma chlap a rozumìl vždy
legraci, toto jejich šprýmovné podìkování Hradeèákùm
odpustil a rád se i nadále do party tìch døíve
narozených hradeckých radioamatérù vracel.
Ètenáøi, pamìtníci doby, pøedevším z té starší generace, jistì pøijmou tento žertovný pøíbìh s mým
upøímným pøáním: Vzpomeòme na dva výteèné
kamarády, kteøí již dlouhé roky nejsou mezi námi, ale
kteøí toho pro náš radioamatérský sport tolik uèinili.
Z pøíbìhu jistì poznáme naše bývalé kamarády, aniž
by bylo nutné uvádìt jejich skuteèná jména.
<4113>ü

KV Provozní aktiv - zmìna podmínek
Od 1. 7. 2004 (1. kolo XV. roèníku) dochází ke dvìma zmìnám
v propozicích: V bodì KATEGORIE se mìní obsah oznaèení
QRO tak, že: QRO = více než 5 W / maximálnì 100 W. Dále se
mìní PØEDÁVANY KÓD tak, že pøedávaný KÓD/násobiè má tøi
místa = jedno písmeno a dvì èíslice (tedy napøíklad dosud platí
A163, od nového roèníku to bude A16).
Karel Køenek, OK1HCG

Setkání radioamatérù a zájemcù o CB
Pøerov 2004
V Pøerovì se budou konat setkání radioamatérù a CBèkáøù v r.
2004 v tìchto termínech:
- jarní v nedìli 13. bøezna 2004 od 8:00 do 12:00 hod.,
- podzimní v nedìli 10. øíjna 2004 od 8:00 do 12:00 hod.
Radioklub OK2KJU Pøerov všechny srdeènì zve.

Nezapomeòte na 40. výroèí IOTA!
IOTA 2004, diplomový program ke 40. výroèí IOTA, bìží od
1. ledna 2004 (manažer IOTA 2004 Don Field, G3XTT,
don@g3xtt.com). Na stránkách CDXC (Chiltern DX Club, the
UK DX Foundation) www.cdxc.org.uk jsou k dispozici ke
stažení podrobné materiály, ale i formuláø pro podávání
žádostí, odpovìdi na èasto kladené dotazy atd. Všechny
žádosti se zasílají pouze v elektronické formì. Dotazy lze
samozøejmì stále adresovat manažerovi IOTA programu
G3KMA (g3kma@dsl.pipex.com) a obecné informace týkající
se programu IOTA jsou dostupné na internetových stránkách
programu IOTA www.rsgbiota.org.

9A Activity Contest 144 MHz,
soutìž podobná jako náš Provozni aktiv, probíhá v tomto roce
ve dnech 18. 1., 15. 2., 21. 3., 18. 4., 16. 5., 20. 6., 18. 7., 15.
8., 19. 9., 17. 10., 21. 11. a 19. 12., vždy 07:00-12:00 UTC.
Milan Èerný, OK1DJG

Nový bazar na webu
Radioamatérský portál www.cq.sk zprovoznil novou inzertní
èást svého portálu. Umožòují pøímo komunikovat s inzerentem, k inzerátu pøipojit obrázek, vyhledávat...
Viliam, OM0AAO

Odložení setkání
Jarní setkání uživatelù CB a radioamatérù v areálu vysílacího
støediska OK1KHL na Kamenci u Holic se z technických
dùvodù pøekládá ze soboty 1. kvìtna na sobotu 8. kvìtna 2004.
Rada RK OK1KHL Holice
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Zaèínajícím
Experimenty z elektroniky (1)
H. W. Silver, N0AX, upraveno podle QST 2/2003

I když dnešní elektronika pøedstavuje velmi širokou oblast s mnoha užšími specializacemi, bìžnì
se pøesto setkáváme s mnoha jednoduchými obvody, jejichž znalost bývá považována za souèást
„základního vzdìlání elektronika”. Pochopení a proniknutí do toho, jak jednotlivé prvky v daném
zapojení ovlivòují chování a vlastnosti celého obvodu patøí proto k obsahu úvodních kurzù a základních pøedmìtù odborných škol a je obsahem systematicky zpracovávaných uèebnic a návodù
pro praktická cvièení. Každý ale odborné vzdìlání nezískal nebo nemá možnost se dostateènì
úèinnì vzdìlávat sám. Nebylo by urèitì vhodné uveøejòovat v èasopisu na pokraèování obsah
nìjakých uèebnic, bude ale možná užiteèné alespoò seriálem pøevzatým z èasopisu QST takové
základní informace pøipomenout. Snad i vyškolení a akreditovaní odborníci pøijmou tyto stránky
s pochopením. V dalších èástech se budeme vìnovat napø. operaèním zesilovaèùm, aktivním filtrùm, integrovaným èasovaèùm, usmìròovaèùm, Zenerovým diodám a násobièùm napìtí, tyristorùm a dalším tématùm.

Zapojení tranzistoru se spoleèným emitorem
Náš první experiment se bude týkat zapojení tranzistoru jako zesilovaèe se spoleèným emitorem
(SE). Proè právì toto zapojení? Jedná se o nejbìžnìjší zapojení zesilovaèe - setkáváme se s ním
v analogových i èíslicových obvodech, od stejnosmìrných obvodù až po mikrovlny, lze jej sestavit
z diskrétních souèástek nebo vyrobit prùmyslovì v integrovaných obvodech.Porozumíte-li èinnosti
zesilovaèe se spoleèným emitorem, bude to dobrý start k proniknutí do elektroniky.

Úvod
Zesilovaè se spoleèným emitorem (SE) se používá v pøípadech, kdy potøebujeme dosáhnout napìového zisku
støední úrovnì a kdy vstupní impedance (impedance
„vidìná” obvodem, dodávajícím vstupní signál, který má
být zesílen), má být nìkolik kW nebo i více. Výstupní
signál má oproti signálu vstupnímu pøevrácený prùbìh
(øíkáme, že dochází k fázovému posunu o 180°). Mìní-li
se vstupní signál smìrem k vyšším hodnotám, teèe do
báze tranzistoru vìtší proud, a to má za následkem, že teèe
i vìtší proud od kolektoru k emitoru. Tím je zpùsoben vìtší
spád napìtí na odporu Rc a napìtí na kolektoru se tedy
snižuje. Opaèný prùbìh má dìj v pøípadì, kdy se vstupní
signál pohybuje smìrem k záporným hodnotám.
Aby tento obvod mohl zesilovat jak kladné, tak i
záporné zmìny signálu, musí být kolektorový proud Ic
nastaven na jinou než nulovou hodnotu tak, aby se mohl
zvìtšovat nebo zmenšovat. Zesilovaè nastavený tak, že jím
protéká nìjaký nenulový výstupní proud, i když není
pøivádìn žádný vstupní signál, se nazývá zesilovaè tøídy A.
Hodnotu tohoto klidového výstupního proudu nastavujeme pomocí tzv. pøedpìtí. Odpory v dìlièi napìtí R1 a R2
zpùsobují, že do báze teèe nìjaký malý proud Ib, který zpùsobuje, že kolektorovým obvodem protéká neustále nìjaký
proud. Pak øíkáme, že zesilovaè je nastaven tak, že pracuje ve své aktivní oblasti. Výsledný kolektorový proud je
roven klidovému proudu báze vynásobenému proudovým
zesílením tranzistoru b. Napìtí na odporech Rc a Re, které
urèíme pomocí Ohmova zákona, pak umožní stanovit
napìtí na tranzistoru mezi jeho kolektorem a emitorem
Vce, které je rovnìž ovlivnìno klidovým proudem.
Kombinace stejnosmìrných hodnot Ic a Vce se nazývá klidový bod. Když je pak pøiveden vstupní signál, mìní se
výstupní napìtí a proud kolem hodnot odpovídajících klidovému bodu.
Protože kolektorový proud se mìní v odezvì na vstupní signál, mìní se obdobnì i výstupní napìtí dané spádem kolektorového proudu na kolektorovém odporu R c.
Pro daný vstupní signál pøedstavuje vìtší hodnota R c
vìtší zmìnu výstupního napìtí - vìtší napìové zesílení.
Funkce kolektorového odporu spoèívá v tom, že na-

6

stavuje klidový pracovní bod tranzistoru tak, aby napìtí
kolektoru mohlo mìnit své hodnoty v co nejširším
rozsahu, aniž by se dostalo k hodnotì napájecího napìtí
Vcc nebo naopak až k nulovému napìtí, odpovídajícímu
napìtí zemì (kostry). Protože v dráze kolektorového
proudu leží ale také odpor Re, bude zvìtšování jeho hodnoty napìové zesílení zmenšovat. Napìové zesílení je
skuteènì dáno zhruba pomìrem R c / Re.

Uzavøení - pokles kolektorového proudu na nulu
Ib, Ic - proudy báze a kolektoru
Klidový pracovní bod (Q bod) - hodnoty kolektorového proudu Icq a napìtí kolektoru Vceq, není-li
pøivádìn žádný vstupní signál
Vce, Vbe - napìový rozdíl mezi kolektorem a emitorem,
resp. mezi bází a emitorem.
Základní rovnice

Návrh zesilovaèe
1. Zvolte základní pracovní podmínky:
Vcc = 12 V (napìtí našeho napájecího zdroje),
Av = 5 (nìjaká støední hodnota napìového zesílení),
Klidový bod: Ice = 4 mA (hodnota, pøi které dochází jen
k malému ztrátovému výkonu) a Vceq = 5 V (odhadem,
zhruba polovina napájecího napìtí).
Pøedpokládejme, že proudový zesilovací èinitel
tranzistoru bude 150 a napìtí báze-emitor V be = 0,7 V.
(Reálné hodnoty b lze najít v katalogových údajích pro
daný tranzistor, pro køemíkové tranzistory je V be typicky
rovno 0,7 V).
2. Z rovnice [2] dostaneme

3. Z toho pak

4. Z rovnice [1] pro proud báze I b dostaneme
Ib = Icq / b = 4 mA /150 = 26,67 mA (27 mA)
Proud protékající odpory R 1 a R2 nastavme na desetinásobek proudu Ib, tedy na cca 270 mA (pøi takto zvoleném
pøíèném proudu protékajícím obìma odpory bude proud
báze Ib dostateènì stabilní).
obr. 1

Na obr. 1 jsou znázornìny i kondenzátory na vstupu
(Cin) a na výstupu (Cout). Takovéto zapojení se nazývá
støídavì vázané. Kondenzátory zadržují prùtok stejnosmìrného proudu do zátìže nebo do obvodu, kterým je
zesilovaè buzen. Tyto kondenzátory mají rovnìž za
následek to, že zesílení pøi velmi malých kmitoètech je
sníženo, protože impedance kondenzátoru pøi velmi
nízkých kmitoètech vzrùstá, takže stejnosmìrné zesílení
je nulové. Pro tento experiment mají všechny kondenzátory hodnotu 10 mF, což je dost pro to, aby propouštìly
støídavé nízkofrekvenèní signály. Jsou-li použity kondenzátory s vyznaèenou polarizací, pøipojuje se smìrem
k obvodu kladná strana.
Pro zapamatování:
AV - napìové zesílení, pomìr hodnot výstupního a
vstupního napìtí
b, beta - stejnosmìrný proudový zesilovací èinitel,
pomìr velikosti kolektorového proudu ku hodnotì
proudu báze

Napìtí na odporu R2 bude rovno
Vbe + Ic x Re = 0,7 V + 4 mA x 270 W = 1,8 V
(Ic = cca Ie a rovnice [4]).
Z Ohmova zákona pak R2 = 1,8 V / 270 mA = 6,7 kW
(použijeme hodnotu z øady 6,8 kW).
Napìtí na odporu R1 bude Vcc - 1,8 V = 10,2 V (dìliè
napìtí).
Z Ohmova zákona pak R 1 = 10,2 V / 270 mA = 37,8
kW (použijeme hodnotu z øady 39 kW).

Testování zesilovaèe
1. Zapojení nejprve provìøíme, a to dvakrát, kontrolujeme zejména správné zapojení vývodù tranzistoru;
teprve pak pøipojíme napájecí zdroj.
2. Zmìøte stejnosmìrného napìtí mezi kolektorem a emitorem (mìlo by být kolem 5 V), mezi bází a emitorem
(0,6-0,7 V) a mezi kolektorem a emitorem a zemí (7 V a
2 V).
3. Odpor R1 nahraïte potenciometrem 100 kW, nastaveným na hodnotu cca 39 kW. Žádné z uvedených
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hodnot stejnosmìrných napìtí by se po této zámìnì
nemìly zmìnit. Pøipojte voltmetr mezi kolektor a zem a
pozorujte, co se dìje, budete-li hodnotu R 1 zmenšovat
nebo zvìtšovat (roste a zmenšuje se hodnota proudu
báze). S pomocí Ohmova zákona urèete, co se dìje
s kolektorovým proudem, mìníme-li R 1. Hodnotu potenciometru pak nastavte zpìt na cca 39 kW.
4. Nastavte výstup signálního generátoru na sinusový
kmitoèet 1 kHz a napìtí cca 200 mVš-š a signál pøiveïte
na vstup na Cin. Máte-li možnost použít osciloskop,
mùžete na výstupu za Cout vidìt sinusový signál s amplitudou cca 1 Vš-š, který je fázovì otoèen o 180 stupòù
oproti signálu vstupnímu. (Voltmetrem, který ukazuje
efektivní hodnotu napìtí, namìøíme na vstupu cca 70 mV
a na výstupu cca 350 mV - zesílení 5).
5. Mìòte polohu R1 v obou smìrech a pozorujte na
osciloskopu výstupní signál. Pøi snižování kolektorového proudu zaène být patrné oøezávání výstupního
signálu na kladných maximech podle toho, jak se uzavírá
kolektorový proud. Zvìtšování kolektorového proudu
mùže pøípadnì vést ke zkreslení záporných vrcholù, když
tranzistor pøechází do saturace.
6. Nastavte R1 znovu na 39 kW a zvìtšete vstupní signál
tak, aby se na výstupním signálu zaèalo projevovat
zkreslení. Pokud použijete voltmetr, zjistíte, že když
signál zaèíná být oøezáván, jeho hodnota narùstá pomaleji.
7. Nastavte co nejmenší vstupní signál. Paralelnì k emitorovému odporu Re zapojte tøetí kondenzátor 10 mF
(vývod oznaèený zápornì bude pøipojen na zem).
Zvìtšujte nyní pomalu vstupní signál a pozorujte, jaké je
zesílení zesilovaèe v tomto uspoøádání. Pøemostìní emitorového odporu kondenzátorem neovlivní stejnosmìrné
pomìry v zesilovaèi, ale pro støídavý signál je nyní emitorový obvod úèinnì uzemnìn. Zesílení je omezeno
pouze hodnotou vnitøní impedance emitoru tranzistoru.
8. Nyní, když tedy máme funkèní obvod, je možno s ním
experimentovat:
- Pøepoèítejte vztahy pro klidový pracovní bod pro
kolektorový proud desetkrát vìtší nebo desetkrát
menší oproti pùvodnímu stavu.
- Zvìtšujte nebo zmenšujte kmitoèet vstupního signálu
a pozorujte, kdy zesílení klesne na 70 % pùvodní hodnoty. Tyto kmitoèty pøedstavují hranice pásma, ve
kterém se zesílení nezmenší o víc než 3 dB, urèují tedy
šíøku pásma zesilovaèe (uvedené hranièní kmitoèty
mohou ležet mimo rozsah pøístrojù, které použijete ve
vašem uspoøádání experimentu).
- Podle parametrù a možností vašeho generátoru zkuste
nastavit vstupní signál odlišného prùbìhu, napø.
obdélníkový nebo trojúhelníkový, a nastavte také
rùzné kmitoèty. Bude takové nesinusové signály
zesilovaè pøenášet nezkreslenì?
- Použijte v zapojení další NPN tranzistory shodného
typu, ale tøeba i jiné, abyste vidìli, co se dìje se stejnosmìrnými a støídavými charakteristikami.

Jaké souèástky budete potøebovat?
- potenciometr 100 kW
- odpory 270 W, 1,5 kW, 6,8 kW a 39 kW, všechny pro
zatížení 1/4 W
- 3 ks elektrolytických kondenzátorù 10 mF pro napìtí
25 V nebo vìtší (mohou být i tantalové)
- bìžný univerzální malovýkonový NPN tranzistor, napø.
BC239, KC507 apod.
<4133>ü
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Podmínky soutìže OK Maraton od 1. 1. 2004
Pro zvýšení provozní zruènosti operátorù a pro podporu soustavné práce na pásmech vyhlašuje
Èeský radioklub tuto ojedinìlou celoroèní vytrvalostní soutìž. Všichni úèastníci jsou vedeni bez
nutnosti èlenství v jakékoliv organizaci.

Všeobecné podmínky soutìže
a) Soutìž probíhá každoroènì od 1. ledna do 31. prosince na všech radioamatérských pásmech a všemi
povolenými druhy provozu. Zapoèítávají se body za
spojení s pøídavnými body jak za pøímá spojení, tak i
pøi použití družic, pozemních pøevádìèù, opakovaèù,
nódù, poèítaèe/modemu dalšího radioamatéra apod.
Omezení: další zaøízení mezi stanicemi smí být jen
jedno; nesmí se použít telefonní a internetové propojení (napøíklad „EchoLink” pøevádìèe), èi jiná profesionální sí; musí být vždy s protistanicí navázán „dialog” (neplatí u SSTV); protistanicí nesmí být „bezobslužný automat” (samotný opakovaè, samotný PR
nód, BBS, WX STN, DX Cluster, samotné
PC/TNC/modem dalšího uživatele sítì, maják apod.).
b) Soutìž je urèena domácím i zahranièním stanicím.
Zahranièní soutìžící se zaøadí do kategorie, která je
pro nì nejpøijatelnìjší. V kategoriích SWL musí
dodržet vìkovou kategorii. V kategoriích HAM musí
dodržet vìkovou kategorii, nesmí pøesáhnout maximální povolený výkon, povolený druh provozu a
pásma vèetnì jejich segmentù v dané tøídì dle
provozních pøedpisù (vyhl. 201/2000 Sb. a doporuèení IARU). Hodnocení je shodné se stanicemi OK.
c) Spojení se stejnou stanicí lze zapoèítat na stejném
pásmu a stejným druhem provozu jen jednou dennì.
Uvedené neplatí u víceetapových závodù, kdy se
závodí na stejném pásmu ve stejný den (napøíklad
„Vánoèní závod”, „OK SSB (CW) závod”) a také pøi
dìtských závodech „Velikonoèní závod”/”Velikonoèní
závod dìtí” a „Polní den mládeže”/”Polní den - 3.
subregionální závod”, kdy je možno zapoèítat obì
spojení. Za KV se považují napøíklad pásma 1,6-2,0,
3,5-3,8 MHz... a také pásmo 137 kHz. Za VKV se
považují pásma napøíklad 144-146, 430-440 MHz... a
také pásmo 50 MHz. Nerozlišují se segmenty pásem
(napøíklad 144,150-144,400 a 145,200-145,5825
MHz). Pro rozlišení dní se doporuèuje celoroènì svìtový èas (UTC).
d) Všechny body platí za èinnost bez rozdílu QTH jak na
území republiky, tak i z jiné zemì DXCC.
e) Soutìžící s více znaèkami (vlastní a závodní nebo
jinou pøíležitostní) si poèítá body za spojení za každou
znaèku, ale pøídavné body si poèítá za všechny znaèky
dohromady (tedy pøídavné body si poèítá jen
jedenkrát). Takový soutìžící je pak veden pod jednou
znaèkou a uveden v seznamu, že má ještì další
znaèky (napøíklad OK1KOK/OL1B). Soutìžící smí mít
aktivity v nìkolika kategoriích souèasnì. Takový
soutìžící je uveden v seznamu s tím, že má ještì další
aktivity v soutìži (napøíklad OKL7/OK1HRR).
f) V pøípadì, že soutìžící zmìní tøídu, je od mìsíce,
v nìmž ke zmìnì došlo, hodnocen v nové kategorii.
Tuto zmìnu je povinen zapsat do hlášení za mìsíc,
v kterém ke zmìnì došlo. V pøípadì, že by i nadále
chtìl být hodnocen napøíklad v kategorii „HAM - VKV
dle tøídy D”, musí vyhodnocovatele na tuto skuteènost
upozornit.
g) Vyhodnocovatel má právo vyžádat si podklady
k hlášení ke kontrole. Vyhodnocovatel neprávem

pøipoèítané body odeète a odeètené body vynásobí
dvakrát, a to i za zpìtná období soutìže. Soutìžící
mùže zaslat s hlášením zároveo seznam pøídavných
bodù. Jestliže na vyžádání vyhodnocovatele soutìžící
nezašle LOG ke kontrole, smí ho vyhodnocovatel
diskvalifikovat, zvláštì tam, kde je dùvodné podezøení
z nepoctivosti. Rozhodnutí vyhodnocovatele nebo
poøadatele je koneèné. Soutìžící na prvních místech
z každé kategorie pøedloží LOG ke kontrole.

Kategorie
1. SWL od 19 let
Posluchaèi zaznamenávají do deníku datum, èas,
pásmo, druh provozu, obì volací znaèky korespondujících stanic a reporty. Úèastní-li se soutìžící s koncesí
v nìkteré SWL i v HAM kategorii souèasnì, musí vést
oddìlenì deníky. Do soutìže si SWL zapoèítávají pøídavné body i body za spojení uskuteènìná na RK (jiného
koncesionáøe) - body si poèítají oddìlenì od bodù za
odposlechnutá spojení. V takovém pøípadì musí SWL
vést oddìlenì svùj deník od deníku RK (jiného koncesionáøe) a v deníku pro SWL nesmí být v témže èase
uvádìna znaèka, na kterou vysílal, ani jako stanice
slyšená, ani jako znaèka protistanice. Pracuje-li SWL
pod více znaèkami, poèítá si body za spojení (a za práci
na RK nebo jiného koncesionáøe) za každou znaèku, ale
pøídavné body si poèítá za všechny znaèky dohromady
(tedy pøídavné body si poèítá maximálnì dvakrát, jednou
jako SWL a jednou pøi práci na RK nebo jiného koncesionáøe). Tato spojení musí mít potvrzená od VO RK
nebo jeho zástupce (jiného koncesionáøe). V této kategorii jsou soutìžící po celý rok, ve kterém dosáhli k 1. 1.
vìku 19 let a více.
2. SWL od 15 do 18 let
Podmínky platí jako v pøedchozím bodì, rozdíl je ve
vìkové kategorii. V této kategorii jsou soutìžící po celý
rok, ve kterém dosáhli k 1. 1. vìku 15 až 18 let.
3. SWL od 11 do 14 let
Podmínky platí jako v pøedchozím bodì, rozdíl je ve
vìkové kategorii. V této kategorii jsou soutìžící po celý
rok, ve kterém dosáhli k 1. 1. vìku 11 až 14 let.
4. SWL do 10 let
Podmínky platí jako v pøedchozím bodì, rozdíl je ve
vìkové kategorii. V této kategorii jsou soutìžící po celý
rok, ve kterém dosáhli k 1. 1. vìku 10 let a ménì.
5. RK a SWL RK
V této kategorii se hodnotí spojení všech operátorù na
znaèku klubové stanice. Je urèena i posluchaèùm,
pracujícím kolektivnì pod jednou znaèkou (napøíklad
OKL 1000 = SWL RK).
6. HAM - VKV dle tøídy D
Do této kategorie budou zaøazeni všichni koncesionáøi
tøídy D a vyšších tøíd na vlastní žádost. Tìmto se budou
poèítat pouze uskuteènìná spojení na VKV, a to za podmínek pro tøídu D dle provozních pøedpisù (maximální
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Zaèínajícím
povolený výkon, pásma apod.). V této kategorii si
soutìžící mohou pøièíst i nìkteré pøídavné body za práci
pod znaèkou RK. Omezení: smí si pøipoèítat pøídavné
body, které vznikly jen pøi závodech, a to v kolonkách
„Úèast v závodech a soutìžích:”, „Poèet nových zemí
VKV:”, „Poèet nových velkých ètvercù VKV:” a „Poèet
nových OK/OM sufixù VKV:”; smí si pøièíst pøídavné
body, které získal jen svou èinností - nesmí si pøièíst
body za spojení, které dìlal nìkdo jiný v RK nebo za spojení s pomocí další osoby bìhem závodu (musí být
v pozici jako ostatní sólo operátoøi v této soutìžní kategorii); nesmí si pøièítat body v pøípadì, že nedodrží pøi
úèasti na RK maximální povolený výkon, povolený druh
provozu a povolená pásma pro tuto kategorii; nepoèítají
se odposlechy. Úèastní-li se soutìžící závodu na svou
znaèku a na znaèku RK, tak uvedené pøídavné body si
poèítá jen jedenkrát. Úèastní-li se soutìžící i v kategorii
SWL, musí vést oddìlenì deníky.
7. HAM - dle tøídy C
Podmínky platí jako v pøedchozím bodì, rozdíl je v tøídì
C. Pøi úèasti na RK se pøídavné body zapoèítávají i za KV,
musí se navíc dodržet povolené segmenty KV pásem.
8. HAM - dle tøídy A + B
Podmínky platí jako v pøedchozím bodì, rozdíl je v tøídì.
Pøi úèasti na RK musí soutìžící tøídy B dodržet maximální povolený výkon.
9. TOP TEN
Do této kategorie bude na závìr soutìže zaøazeno automaticky vždy 10 nejlepších stanic v absolutním poøadí
bez rozdílu kategorií. Bude-li mít poøadatel prostøedky,
mìl by každý v této kategorii dostat vìcnou cenu.

Bodování QSO/poslechu
KV: CW = 3, SSB = 1, DIGI DIR = 5 a DIGI VIA další
zaøízení = 2 body
VKV: CW = 5, SSB = 3, FM DIR = 3, FM VIA pøevádìè =
1, DIGI DIR = 10 a DIGI VIA další zaøízení = 2 body
Pod pojmem „DIGI” se rozumí všechny povolené druhy
digitální komunikace.
Bodovì se nerozlišuje družicové a pøímé QSO.
FM DIR a FM VIA pøevádìè jsou pro soutìž dva rozdílné
druhy provozu; USB a LSB je stále tentýž druh provozu.

Pøídavné body
100 bodù pro všechny kategorie za úèast v každém
závodì nebo soutìži (mimo vlastní soutìž „OK
Maraton”). A to za pøedpokladu, že soutìžící zašle
vyhodnocovateli závodu nebo soutìže deník (hlášení)
dle propozic (u závodu alespoò ke kontrole, nemusí
nutnì zasílat deník k vyhodnocení). Posluchaèi si navíc
body poèítají pouze tehdy, má-li závod nebo soutìž
samostatnou kategorii SWL (neplatí pro práci na
RK/znaèku koncesionáøe).
- za pøedpokladu, že soutìžící zašle vyhodnocovateli
závodu deník nebo hlášení (dle propozic závodu) alespoò ke kontrole (nemusí nutnì zasílat deník k vyhodnocení):
50 bodù pro všechny kategorie za každé pásmo, na
kterém bylo uskuteènìno minimálnì jedno spojení
pøi úèasti ve vícepásmových závodech.

8

50 bodù pro všechny kategorie za každých 200 spojení
ze všech pásem dohromady ve vícepásmových
závodech.
1500 bodù pro všechny kategorie za úèast v „OK/OM DX
Contestu” (platí i s výše uvedenými body).
50 bodù pro HAM kategorie pøi závodì za dozor nad
operátorem bez vlastní koncese nebo s nižší operátorskou tøídou. A to za pøedpokladu, že se soutìžící
z uvedeného dùvodu nemùže závodu jinak zúèastnit
(body jsou tedy symbolické).
30 bodù pro SWL kategorie, naváže-li soutìžící na
RK/znaèku koncesionáøe alespoo jedno spojení
v mìsíci.
30 bodù pro kategorii RK & SWL RK za každého operátora, který naváže na klubové stanici alespoò 30 spojení v mìsíci.
30 bodù pro kategorii RK & SWL RK za každého operátora, který dìlá dozor nad operátory bez vlastní koncese nebo s nižší operátorskou tøídou na klubové
stanici. A to v pøípadì, že se jedná minimálnì o 30
spojení v mìsíci (za všechny dozorované operátory
dohromady).
100 bodù za každou novou zemi DXCC na KV pásmech
- jednou za soutìž.
200 bodù za každou novou zemi DXCC na VKV pásmech
- jednou za soutìž.
30 bodù za každý nový prefix na KV pásmech - jednou
za soutìž.
100 bodù za každý nový WWL locator-square (ètverec,
napø. JN79 atd.) na VKV pásmech - jednou za
soutìž.
50 bodù zvláš za sufixy OK a OM stanic na KV pásmech
- poèítá se jen první a poslední písmeno sufixu (u
dvoupísmenných znaèek obì, jednopísmenné se
nepoèítají; napøíklad OK1AR, OK2AR a OM1AR je
150 bodù) - jednou za soutìž.
50 bodù zvláš za sufixy OK a OM stanic na VKV pásmech (platí výše uvedené).
Jednou za soutìž znamená, že soutìžící si poèítá pøídavné body jen jednou bìhem roku, napøíklad každou
novou zemi DXCC apod.
Klubovou stanicí se rozumí radioamatérská stanice,
kde držitelem oprávnìní k provozu je právnická osoba.
Viz § 5 odst. 2 vyhlášky 201/2000 Sb. V kat. 1 a 2
mohou soutìžící pro vysílání využít také možnost danou
§ 5 odst. 3 vyhlášky 201/2000 Sb.

Hlášení
a) Formuláøe hlášení obdržíte u poøadatele (sekretariát
ÈRK, IN stránky ÈRK) nebo u vyhodnocovatele a
v rubrice ZAVODY sítì PR a IN (viz dále). Formuláøe
hlášení jsou doporuèeny, hlášení lze zaslat i jiným
zpùsobem (ale tak, abychom se v nìm vyznali).
b) Hlášení se vypoèítá tak, že se seètou body za spojení
za poèítané období + pøídavné body + body z minulého období. Toto je pak celkový výsledek za soutìžní
období. V prvním hlášení se žádné body z minulého
období nepøipoèítávají.
c) Na prvním hlášení každý úèastník soutìže uvede své
jméno a pøíjmení, volací znaèku, mìsíc a rok narození
(platí pro kategorie SWL a pro všechny do osmnácti
let), kategorii, ve které má být hodnocen a pøípadnì i
pøesnou adresu, chce-li, aby mu byly zasílány výsledky klasickou poštou.

d) Bodový výsledek uvedený v posledním hlášení je
souèasnì celoroèním deklarovaným výsledkem
soutìžícího.
e) Hlášení zasílejte nejpozdìji do 15. dne každého následujícího mìsíce vyhodnocovateli, doporuèujeme
nejpozdìji však jednou za ètvrt roku (do 15. 4., 15. 7.,
15. 10. a 15. 1.), i tak lze zaslat jen jedno celoroèní
hlášení. (Termíny jsou jako doporuèení, aby byl vidìt
v soutìži vývoj.)
f) V soutìži bude hodnocen každý úèastník, který bìhem
roku zašle hlášení minimálnì za jeden mìsíc.
g) Soutìžící na prvních tøech místech všech kategorií
celoroèního hodnocení obdrží diplomy, pøípadnì vìcnou cenu. Diplomy také dostanou všichni do osmnácti let vìku bez ohledu na poøadí a první tøi
zahranièní úèastníci v každé kategorii.
h) Originál tìchto podmínek je založen u poøadatele a
vyhodnocovatele.
i) Soutìžící prohlašuje, že údaje uvedené ve formuláøi
hlášení souhlasí s LOGem a tìmito podmínkami
soutìže.
j) Soutìžící prohlašuje, že dodržel provozní pøedpisy ÈR
(vyhl. 201/2000 Sb., doporuèení IARU apod.).

Poøadatel soutìže
Èeský Radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7; sí
PR: OK1CRA@OK0PRG; sí IN: crk@crk.cz, tel.
266722240.

Vyhodnocovatel soutìže
Pro pøedávání hlášení dosažených výsledkù lze využít
následující kontakty na vyhodnocovatele:
AVZO TSÈ Z.O. NERATOVICE - OK1KMG, Kostelecká
154, 277 11 Neratovice; sí PR: OK1KMG@NAGANO; sí
IN: okmaraton@crk.cz; telefon 604801488 (Leoš
OK1ULE) a 723569084 (Jarda OK1SKK).

Vyhodnocovatel se zavazuje:
- Pravidelnì každý mìsíc vyhodnocovat soutìž.
- Poskytovat mìsíèní výsledky ke zveøejnìní sekretariátu ÈRK pro vysílání OK1CRA (automaticky poštou obdrží
od ÈRK výsledkové listiny ti soutìžící, od kterých poštou
dostane vyhodnocovatel hlášení).
- Pravidelnì uveøejòovat mìsíèní výsledky v síti PR
(rubrika ZAVODY) a v síti IN (http://www.crk.cz/CZ
/OKMARATONC.HTM), kde budou taktéž podmínky,
výsledky s komentáøi, formuláø hlášení a aktuální informace. (Aktuální informace jsou jinak souèástí komentáøù
výsledkových listin.)
<4134>ü
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Radioamatérské souvislosti
Jak se luštily šifry - 3
Ing. Jaromír Buksa, OK2UFW

3. ve stejném sloupci - šifru tvoøí písmena ležící pod
písmeny otevøeného textu
O.T. PR AZ SK EJ
Š.T. WC FV KF OH

Dokonèení

Anglické ètverce, v Nìmecku Doppelkasten,
Playfair
Tento šifrovací systém pøedstavuje tzv. bigramovou substituci. Obvykle se používaly 3 varianty.
Podle Delastelle tvoøily šifrovací pomùcku ètyøi
ètverce 5 x 5 písmen. Ètverce 1 a 2 obsahovaly srovnanou abecedu s vynecháním nìkterého z málo
používaných písmen - Q, X, W. Ètverce 3 a 4 obsahovaly
abecedu vepsanou podle hesel - ètverec 3 heslo KOLIN
a ètverec 4 heslo PLZEN (ètverec zaèíná heslem - dále
pokraèuje abeceda bez písmen, obsažených v hesle).
Šifrovací postup:
Máme zašifrovat text zaèínající slovem ANGLICKE, text si
rozdìlíme po dvojicích AN GL IC KE. Ve ètverci 1 vyhledáme první písmeno otevøeného textu a ve ètverci 2
druhé. Z tìchto písmen vytvoøíme protilehlé vrcholy
pomyslného obdélníka a na zbývajících dvou vrcholech
tohoto obdélníka najdeme písmena šifrtextu. AN nám
tedy dá IG, GL dá BH… a tímto zpùsobem dostaneme i
další šifrtext.

ANGLICKE
IGBHCEMP
Dešifrování probíhá obráceným postupem. Šifrtext
vkládáme po dvojicích do ètvercù 3 a 4 a ve ètvercích 1
a 2 èteme hledaný text.
Pùvodní systém Plaifair podle Wheatstona mìl jen
jeden ètverec 5 x 5. Pøi šifrování tímto zpùsobem mohou
nastat tyto tøi situace:
Písmena otevøeného textu leží:
1. v rùzných sloupcích a øádcích hledáme obdélník (podobnì
jako v pøedchozím pøíkladu)
2. na stejném øádku - šifru tvoøí
písmena ležící vpravo od písmen otevøeného textu
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Další variantou mùže být tabulka obsahující
v rozmìrech 6 x 6 celou abecedu i èíslice.
Luštìní tìchto šifer bylo usnadòováno znalostí pøedpokládaného textu. Hledaly se dvojice reciprokých
bigramù (èasto se vyskytující dvojice, které se v textu
zapsaly v opaèném poøadí). Tato dvojice byla zašifrována rovnìž dvojicí v obráceném poøadí (toto platí u
Playfairu s jedním ètvercem). Nalezená dvojice se zaøadila do pøedpokládaného textu a stejnì se pokraèovalo dál.
Celou tabulku se nikdy nepodaøilo sestavit napoprvé.
Tento zpùsob šifrování se používal ještì za druhé svìtové války útvary SS a jejím luštìním se v Anglii zabývali
dva z trojice dále uvádìných polských kryptologù, autorù
rozkrytí Enigmy, které však anglický šéfkryptolog Turing
k luštìní Enigmy v Bletchley Parku nepustil.
Uvedený pøehled zdaleka nevyèerpal všechny
šifrovací systémy minulosti a jejich kombinace. Byly
uvedeny jen ty charakteristické a nejpoužívanìjší.

Šifrovací tabulky a kódy
Použití kódování urychluje šifrování, zužuje množství
odesílaných znakù tím, že jeden dvou- až šestimístný
výraz pøedstavuje nìkdy i více slov, tøeba i celou vìtu.
Nevýhodou byla nutnost tvorby obsáhlých seznamù až
knih, což prakticky znemožnilo používání tohoto systému
v armádì - systém našel uplatnìní hlavnì v obchodní a
diplomatické korespondenci. Armáda používala velmi
zjednodušenou verzi kódování - šifrovací tabulky s obsahem maximálnì stovek výrazù. Jedna z nejznámìjších
byla tabulka SLDEX s rozmìrem 17 x 12 = 204 výrazù.
Pøevod výrazù do šifrtextu probíhal pomocí dvou
proužkù se souøadnicemi s rozházenou abecedou, svislého a vodorovného. Tabulka obsahovala i jednotlivá
písmena abecedy pro hláskování, èíslice a zkratky, pove ly pro posuny proužkù a pod. Šifrovací tabulky nepøedstavovaly bezpeènou šifru. Jejich používání vojsky pøi
cvièení US Army v Evropì bylo èteno bez velkých problémù hlavnì proto, že šifrující se zpravidla dopouštìli
hrubých prohøeškù proti pravidlùm, hlavnì kombi nováním otevøeného textu se zakódovaným. Luštitelé si
pomocí mapy ovìøovali pohyby a situaci cvièících jednotek a podle toho doplòovali výrazy do tabulek. Celou
tabulku se však nikdy nepodaøilo sestavit z prostého
dùvodu, že øada výrazù nebyla pøi korespondenci vùbec
použita. Jelikož šifrovací tabulky byly používány jen na
nejnižších stupních velení, mìlo jejich luštìní pro protivníka význam jen tehdy, jednalo-li se o zachycení informace pro rychle se mìnící taktickou situaci. Platnost tabulky byla nejménì mìsíc, proužky s rozházenými
abecedami se mìnily po 24 hodinách.
Pro luštìní korespondence kódovou knihou bylo
tøeba dlouhodobým sledováním korespondence získat
velké množství depeší a pak na základì výskytu jednotlivých kódových kombinací hledat odpovídající
výrazy. Na ès. pracovišti byla nìkolik let úspìšnì luštì na diplomatická korespondence jednoho evropského
státu na základì pøedpokládaného obsahu.
Jeden ze známých pøípadù z historie luštìní kódù
z poèátku druhé svìtové války: Japonský kód se americkým luštitelùm daøilo luštit celkem úspìšnì. Tìsnì pøed

Pearl Harbourem došlo ke zmìnì kódu. Amerièané
zaslali prostøednictvím japonského velvyslance do Tokia
nótu. Velvyslanec rozsáhlý text zašifroval novým k ódem
a odeslal rádiem do Tokia. Amerièané tak snadno získali
množství výrazù nového kódu.
Všechny modernìjší verze mìly zpravidla zabezpeèení
proti chybám, vznikajícím pøi pøenosu. Popis tìchto systémù však pøesahuje rámec tohoto povídání.

Šifrovací stroje
Substituèní systémy i systémy s pøipoèítáváním hesla
pøivedly rùzné vynálezce na myšlenku šifrování mechanizovat. V rozmezí nìkolika let vznikla substituèní
„Enigma” a heslopøipoèítávající „Hagelin”. Zdaleka se
nejednalo jen o tyto dva, ale uvedené stroje nalezly
nejrozšíøenìjší použití. Základem témìø všech bylo
používání pohyblivých kotouèù, a již pro provádìní
složité substituce, nebo pro vytváøení pøipoèítávaného
hesla s témìø statisticky náhodnì rozloženou èetností
výskytu jednotlivých znakù.
V roce 1918 pøihlásil Artur Serbius k patentování
šifrovací stroj s pohyblivými šifrovacími kotouèi a v roce
1923 byla zøízena akciová spoleènost a zapoèala
s výrobou Enigmy. O 10 let pozdìji Boris Caesar Hagelin
pøedložil k patentování heslovytváøející mechanický
šifrovací stroj. Ten je v elektrifikované verzi a rozšíøený
vyrábìn dodnes firmou KRYPTO ve švýcarském Zug a je
dodáván hlavnì na Støední východ. Mechanická verze
Hagelinu pod oznaèením M209 - B, používaná
Amerièany za 2. svìtové války, je na obr. 1.

c

Obr. 1 . Šifrovací stroj M209-B - hlavní èásti - A - šifrovací
kotouèe, B - šifrovací buben, C- typová koleèka

Obr. 2 Šifrovací stroj ENIGMA. Tøi pohyblivé disky + pevný vratný
disk
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Historie luštìní Enigmy
Nejjednodušší verze Enigmy je na obr. 2. Polské „Byro
szyfrov”, založené hned po první svìtové válce a úspìšnì
nasazené již v Rusko-Polské válce v roce 1920, mìlo i
skupinu BS 4, zabývající se nìmeckými šiframi. Skupina
brzy po založení narazila na strojové šifrování Enigmou.
V roce 1928 se Polákùm díky spolupráci se Švédy
podaøilo pozdržením nìmeckého balíku posílaného
diplomatickou cestou z Berlína do Stockholmu seznámit
se s konstrukcí Enigmy, hlavnì s propojením kotouèù.
Šifrovací stroj Enigma sestával ze tøí, pozdìji až z pìti
permutaèních pohyblivých kotouèù, opatøených vždy 26
kontakty, propojených jednoduchou zámìnou, každý
pochopitelnì jinou (obr. 3).

Obr 3

Kotouèe se po zašifrování každého písmene pohybovaly. Celý systém byl elektricky propojen od klávesnice
s kontakty až po žárovky, zobrazující šifrtext. Enigma šifr text netiskla, musel být odeèítán z žárovek.
V prùbìhu používání bylo dodáváno až 8 rùzných
kotouèù, v pozdìjší dobì dennì mìnìných. Èísla
použitých kotouèù, jejich poøadí a poèáteèní nastavení
pøedstavovalo záhlaví každé depeše, pochopitelnì
zašifrované. Enigem bylo bìhem druhé svìtové války
vyrobeno pøes 200 000 kusù, dnes jejich sbìratelská
cena èiní 150 tisíc dolarù.
Polské ministerstvo války ve dvacátých letech vyško lilo na Poznaòské univerzitì 20 vybraných posluchaèù
matematiky v kryptoanalýze. Po zaøazení do BS 4 se

Obr. 4 Pancéøový generál Guderian èeká na dešifrování pøijaté
radiodepeše.
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Enigmou poèali zabývat Maria Rejewski, Hendrik
Zygalski a Jerzy Rozycki. Do zaèátku práce mìli propojení kotouèù. Již bìhem prvního roku práce dosáhla
skupina prvního úspìchu. Autoøi návodu k používání
Enigmy si zøejmì neuvìdomili tøi slabá místa:
- první šestice písmen každé depeše byla šifrována
stále denním klíèem, také celý den stejným
poèáteèním nastavením pøístroje;
- prvních šest písmen každé depeše obsahovalo v otevøeném textu dva stejné trigramy;
- otoèné kotouèe omezovaly extremnì poèet možných
permutací.
Jakmile kryptologové získali dostateèný poèet zpráv jednoho denního klíèe, nebyl problém poèáteèní nastavení
zjistit. Podaøilo se tak luštit vojenskou korespondenci
èasto cvièících jednotek Wehrmachtu.
Poèátkem roku 1931 kontaktoval pracovník nìmeckého ministerstva obrany Hans Philo Schmidt francouzskou vojenskou rozvìdku s nabídkou prodeje informací o Enigmì. Bìhem nìkolika schùzek v rùzných
evropských mìstech pøedal kompletní návod k obsluze,
denní klíè pro mìsíc záøí a øíjen 1932, poèáteèní nastavení kotouèù pro jednotlivé dny a propojení kotouèù.
Získaný materiál byl ještì téhož roku pøedán Francouzi
do Varšavy. V roce 1934 mìli již Poláci díky pøíznivým
okolnostem Enigmu plnì v rukou. Jedna z nejzajímavìjších rozluštìných zpráv byla „An alle Flugplätze
Ernst Roehm abliefern tot oder lebend” (Ernsta Röhma
odeslat mrtvého nebo živého), což byl prakticky povel
pro zahájení krvavé noci dlouhých nožù.
S každým denním nastavením museli ale Poláci zaèínat od poèátku, což byla úmorná mechanická práce.
Zhotovili si pomùcku a nazvali ji Zyklometr.
Pøedstavovala model dvojice Enigem, na kterém bylo
možno pøehrát všech 26 x 26 x 26 = 17576 postavení
kotouèù. S pomocí tohoto pøístroje mohli denní klíè
stanovit bìhem nìkolika minut. To se podaøilo v roce
1938, ale oddìlení B4 nemohlo usnout na vavøínech,
protože již koncem 1938 byl poèet použitelných kotouèù
zvýšen na 5. 3 kotouèe mohly být do Enigmy nasazeny
šesti rùznými zpùsoby, což ve výsledku dávalo 60
rùzných možností, jak z pìti kotouèù zvolit tøi a nasadit
v rùzném poøadí. Zyklometr pøestal pro zvýšené množství
možných kombinací postaèovat a tak Poláci byli nuceni
vymyslet podstatnì komplikovanìjší pøístroj, který nazvali Bomba a který simuloval 6 Enigem. Základní princip tohoto pøístroje použil geniální anglický matematik,
za druhé svìtové války anglický kryptolog èíslo 1, Alan
Turing. V Bletchley Parku tak vytvoøil prakticky první
elektronický poèítaè. Polští kryptologové se po obsazení
Polska Wehrmachtem vydali velmi složitou cestou, pøi
které Rozycki zahynul, do Anglie a ještì ve Francii
pøedali jak Francouzùm, tak Anglièanùm veškeré poznatky o Enigmì. Jak již bylo øeèeno, v Anglii nebyli
(snad kvùli utajení) k luštìní Enigmy pøipuštìni.
Anglièané již koncem roku 1941 mìli k dispozici 6
Bomb, v bøeznu 1943 již 60. Nìkdy však i poèítaèi trvalo
témìø tøi dny, než vykombinoval denní klíè. V roce 1941
již Anglièané èetli podstatný díl nìmecké vojenské korespondence, o dùsledcích èehož již bylo publikováno
dostateèné množství faktù. Všichni ti, kteøí pracovali na
rozkrytí Enigmy, se museli zavázat k celoživotní mlèenlivosti. První informace o luštìní Enigmy byly publikovány až v knize W. Winterbothana „The Ultra Secret”
v roce 1974 (W. Winterbothan byl proanglický zpravodajec s kontakty na Rosenberga, nacistického váleèného
zloèince, odsouzeného v Norimberku).

Luštìní Enigmy však byla koncem roku 1941 uèinìna
pøítrž. 28. záøí 1941 nìmecká ponorka U 67 torpedovala
anglické plavidlo HMS CLYDE. Z moøe se však náhle
vynoøila anglická ponorka a nìmeckou napadla.
Admirál Dönitz, tehdejší vrchní velitel ponorkového
loïstva, usoudil, že to, že se anglická ponorka objevila
v pravý èas na pravém místì nemohla být náhoda a pojal
podezøení na rozluštìní ponorkové korespondence,
šifrované Enigmou. Za ètyøi mìsíce zapoèaly nìmecké
ponorky vést šifrovanou korespondenci novým typem,
doplnìným dalším kotouèem, tzv. øeckým. Následky byly
pro Anglièany katastrofální, poèet ztracených plavidel
prudce stoupl. Tato situace trvala až do podzimu 1942.
Koncem øíjna 1942 objevily tøi anglické torpédoborce
nìmeckou ponorku, kotvící v Mesinì poblíž pøístavu.
288 vodních bomb pøinutilo rychle ponorku k vynoøení a
torpédoborce ji prakticky rozstøílely. Nìmeètí námoøníci
ponorku opustili a nìkolik anglických námoøníkù se
ihned ponoøilo do vraku. Byli úspìšní, podaøilo se jim
nalézt knihu spojení a platný klíè k meteohlášením.
Ètvrtý kotouè, kterým byla Enigma dovybavena, se pøi
šifrování normálnì nepohyboval. V urèitém postavení
tohoto válce Enigma fungovala jako pùvodní, tøíválcová.
Pro dùležité depeše šifréøi polohu øeckého kotouèe
mìnili. Postavení tøí pùvodních kotouèù tedy zjistili lidé
v Bletchley Parku z meteodepeší. Ted již zbyl jednoduchý
problém - ve které z 26 možných poloh stojí øecký
kotouè. Tak se již 13. prosince 1942 situace opìt otoèila a depeše bylo možno znovu luštit. Schematické
zobrazení Enigmy je na obr. 5.

Obr. 5

I Japonci používali Enigmu vybavenou ještì
kolíèkovým polem, dále ètyømi pøepínaèi, které
umožòovaly telefonické pøedávání depeší a ještì dvìma
psacími stroji. Japonština byla pøevádìna na bìžnou
mezinárodní abecedu. Luštìním japonské korespondence se zabýval další velmi známý a úspìšný kryptolog
William Friedman.
Èeskoslovenští armádní luštitelé luštili korespondenci jednotek Spolkové ostrahy hranic (Bundesgrenzschutz)
až do konce šedesátých let s použitím teorie permutací a
na základì šablonovitosti v sestavování depeší a v umísování urèitých stereotypù v depeších stále na stejná
místa.

Šifrovací stroj Hagelin
Šifrování na tomto stroji je založeno na zcela jiném prin cipu, než je tomu u Enigmy. Základ tvoøí 6 pohybujících
se šifrovacích kotouèù, ovlivòujících délku periody
hesla. Šifrovací buben s volitelnými kolíèky ovlivòuje
hodnoty hesla v dané posloupnosti a také pohyb kotouèù
v každém taktu šifrování. Na rozdíl od Enigmy u všech
variant byl šifrovaný text tištìn tiskacím koleèkem, a to i
u mechanické verze. Text k zašifrováni se nastavoval na
otoèném bubínku, všechny novìjší verze mìly elektrický
pohon, klávesnici a tisk na pásku, a to jak otevøeného
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textu, tak i šifrtextu. Šifrovacích kotouèù bylo celkem 12,
nasazovalo se 6, každý s kolíèky, nastavitelnými do úèinné nebo neúèinné polohy. Periody kotouèù byly 25, 26,
29, 31, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 46 a 47. Pùvodní verze
Hagelinu - v armádì M 209B, mìla kotouèe 17, 19, 21,
23, 25 a 26. Šifrovací buben mìl na svém obvodu 32
drážek a až 32 lišt s otvory pro jezdce. Jezdce se stavily
do úèinných nebo neúèinných poloh proti kotouèùm.
Poèet úèinných jezdcù urèoval hodnotu hesla Mod (26).
Jezdce mohly být i pøekryty.
Ani šifrování Hagelinem není proti rozkrytí absolutnì
bezpeèné, protože zákonitosti hesla se odrážejí do šifrtextu. Rozepsáním dostateènì dlouhého textu na délky
periody jednotlivých kotouèù bylo možno odhadnout

pùsobení jednotlivých kolíèkù na hodnoty hesla. Heslo
se rozpadlo do dvou charakteristických podmnožin, což
je jedna ze zákonitostí šifrovacího principu Hagelin.
Pùvodní typ Hagelinu M209B byl na armádním pracovišti luštìn již v roce 1955, na základì zachycení dvou
depeší, zašifrovaných stejným heslem. Pozdìji, až do
roku 1989, byly luštìny i moderní typy s nepravidelným
posuvem kotouèù, používané hlavnì v diplomatické
korespondenci blízkovýchodních státù.
V prùbìhu války Nìmci vyvinuli další stroje - C 41,
šifrdálnopis Anna, kterým se šifrovaly hlavnì informace
strategického charakteru a jehož rozluštìním získali
Rusové informace o pøipravované operaci Citadela
(Kurský oblouk). V ÈSR bylo rovnìž uèinìno nìkolik

Nákup zaøízení a pøíslušenství v zahranièí
Jiøí Peèek, OK2QX, ok2qx@micronic.cz

Pøi sledování inzerátù na radioamatérská zaøízení nebo na jejich doplòky v èasopisech nás èasto zaujmou ceny, které pøi pøepoètu na èeské koruny bývají podstatnì pøíznivìjší (hlavnì v inzerátech
zamìøených na výprodej, pøi vánoèních a podobnì zamìøených akcích), než v nabídkách na stejná
zaøízení u nás. Mùžeme se setkat i s výrobky, které u nás na trhu vùbec nejsou, napø. s nejrùznìjšími
druhy doplòkových filtrù pro pøijímaèe nebo transceivery, které nenabízí ani výrobce a tudíž ani naši
prodejci, a pøi pøímém nákupu je možno ušetøit až ètvrtinu ceny. Navíc v nabídce existují filtry i pro
zaøízení ještì z „elektronkové éry”, které jinak dnes již nelze sehnat vùbec. Ponìvadž nejen já, ale i
nìkolik dalších radioamatérù v mém okolí zvolilo v poslední dobì k získání potøebných komponentù
právì tuto cestu, a to k plné spokojenosti, podìlím se s vámi o získané zkušenosti.
Kde tedy nakupovat (èi spíše objednávat)? Je tøeba si
uvìdomit, že prodej „pøes internet”, pøípadnì na písemnou objednávku dopisem, je na západì zcela bìžný a
obava, že zaslaný vìtší finanèní obnos bude nenávratnì
ztracen, aniž by vyžádané zboží došlo, není na místì.
Žádná firma, o které by se rozneslo, že nìjakým zpùsobem nevyøídila zásilku a peníze zpronevìøila, by prostì
neobstála. Dá se øíci, že u „zavedených” firem, jejichž
inzeráty se bìžnì objevují v èasopisech po dobu alespoò
pùl roku (a takové jsou skoro všechny), je solidní jednání zcela bìžné, vèetnì odpovìdí na dotazy obratem, a
vyøízení objednávky bývá stoprocentní.
Jak objednávat je další obvyklý dotaz. Možností je
opìt více. Nejvýhodnìjší je vyøídit objednávku prostøednictvím internetu - jen málokterá firma èi obchod dnes
nemá v inzerátu uvedenu také internetovou adresu èi
adresu svých prezentaèních stránek, ze kterých je obvykle pøímý pøístup na adresu firmy. Totéž lze pochopitelnì
zajistit i prostøednictvím klasické pošty, ale celá proce dura trvá déle, obzvláštì je-li tøeba si vyžádat pøedem
bližší údaje o nabízeném produktu, vyžadovaném zpùsobu úhrady a výši poštovného. Ne vždy jsou všechny
inzerované výrobky na skladì.
Jak platit je pochopitelnì ta nejpodstatnìjší, ale dnes
již také bezproblémová záležitost. I zde je možností více.
Nejjednodušší (i nejlacinìjší) je využít platební kartu, se
kterou jsou možné i úhrady do zahranièí (VISA, MASTER
apod.). Ale pozor, napø. Komerèní banka má právì tuto
možnost blokovánu (pokud majitel nedal s odblokováním
souhlas). Nejste-li sami držiteli takové karty, mùžete o
úhradu požádat kohokoliv, kdo ji vlastní - zpùsob úhrady
jejímu majiteli již záleží na vzájemné domluvì. Kdo má
alespoò korunové konto u Obchodní banky, mùže využít
možnosti pøevodu z jejich univerzální karty (pro „cizí”
zákazníky tuto možnost nedávají a podrobnosti je tøeba
dohodnout na poboèce). Pro každého se pak nabízí
možnost úhrady tzv. IMO (International Money Order)
poukázkou. Zde jsou ve výhodì obyvatelé velkých mìst,
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kde jsou poboèky zahranièních bank, které tyto služby
poskytují (alespoò podle internetových informací) podstatnì lacinìji, než Èeská spoøitelna - tam si za vystavení
IMO poukázky nyní úètují èástku 400 Kè (ovšem u menších poboèek úøednice u pøepážky ani neví, oè se jedná,
sám jsem se o tom pøesvìdèil).
V souvislosti s vyplnìním žádosti o vystavení IMO
poukázky doporuèuji ekvivalentní èástku platit v korunách, nebo pøepoèet se provádí v obchodním kurzu,
který je výhodnìjší než kurz smìnárenský. Èástka musí
pochopitelnì zahrnovat nejen cenu zboží, ale i manipulaèní poplatky - poštovné vèetnì pojištìní, které èiní
podle ceny a váhy u menších zásilek cca 15-20 USD.
Jakmile je vám IMO poukázka vystavena (což se dìje „na
poèkání”), musíte se sami postarat o její doruèení
adresátovi (staèí poslat jako doporuèený dopis poštou).
Výhodou tohoto postupu je to, že poukázku mùže
u banky uplatnit výhradnì její adresát (nikomu jinému ji
po pøedložení nevyplatí) a pokud by z nìjakého dùvodu
k transakci nedošlo nebo by se dopis ztratil, dostanete
poukázanou èástku zpìt.
Když adresát (firma) poukázku obdrží, mùžete v krátké
dobì oèekávat vyrozumìní z nejbližší celnice, že si máte
dojít vyøídit celní náležitosti. S nimi jsou spojeny ještì
další náklady a do kalkulace, zda je výhodné dané zboží
v zahranièí objednat, je pochopitelnì nutné je zahrnout.
Nejvýhodnìjší je, pokud vám pøijde nìjaká drobnost
s oznaèením NCV (no commercial value), tedy jako
„vzorek bez ceny” - v takovém pøípadì neplatíte nic. Pokud
ale bude pøiložena faktura s uvedením ceny, pak musíte
poèítat s placením cla a DPH. Clo se platí za výrobky
s uvedenou cenou pøesahující 1500 Kè (pokud je faktura
od firmy), event. v pøípadì, že cena pøevyšuje 6000 Kè,
pokud vám nìco posílá soukromá osoba. Jedná-li se o
výrobek ze zemí EU, clo se neplatí, jinak záleží na dohodì
s celním deklarantem, do které kolonky sazebníku cel
dotyèný výrobek zaøadí - produkty technického charakteru,
které nás zajímají, mají sazbu 5 %. To je jedna položka;

pokusù o konstrukci šifrovacích strojù - nejkurióznìjší
bylo provedení Enigmy, kde vodièe byly nahrazeny trubièkami se stlaèeným vzduchem.
Úèelem tohoto pojednání nebylo nauèit luštit šifry, ale
podat základní informace o tomto tématu. V anglické a
nìmecké literatuøe bylo vydáno nìkolik uèebnic kryptoanalýzy. V èeštinì vydal jeden ze špièkových armád ních luštitelù Mgr. Jiøí Janeèek publikaci „Odhalená
tajemství šifrovacích klíèù minulosti”. S øadou dalších
zajímavostí se lze seznámit v jiné publikaci téhož autora
„Gentlemani neètou cizí dopisy”. Dále viz R. Kippenhahn
„Verschlüsselte Botschaften, Geheimschrift Enigma”.
<4116>ü

další položkou je DPH, která se vypoète dle vzorce DPH =
(fakturovaná cena + clo) x 0,22. Po zaplacení požadované
èástky si již výrobek odnášíte vítìzoslavnì domù.
Pøed zasláním objednávky je ovšem tøeba zvážit i
nevýhody tohoto zpùsobu nákupu. Pokud byste chtìli
uplatòovat opravu v záruèní dobì, zaslání výrobku zpìt
nebude nejlacinìjší záležitostí, ale upøímnì øeèeno, u nìjakých doplòkù se s opravami nepoèítá a u kompletù
(transceiver) je pøípadná záruèní reklamace velmi
nepravdìpodobná. Prošlo jich do okruhu mých známých
nìkolik, já sám mìl tøi, vždy bez problémù. Na druhé
stranì napø. u zmínìných filtrù (viz www.qth.com/inrad)
jen tato firma nabízí pro všechny souèasné i starší modely mnoho možností, a to i takové, které nebyly a nejsou
v nabídce výrobcù (napø. pro KENWOOD zaøízení pro
SSB krystalové filtry se šíøí pásma 1800, 2100, 2800 Hz,
pro CW 125, 250, 400, 500 Hz, a to jak pro mf v oblasti
8 MHz, tak 450 kHz). Pøitom právì filtry se šíøí pásma
400 Hz jsou údajnì nejvýhodnìjší pro závodní provoz.
Navíc pro expedice vstupní filtry pro jednotlivá pásma se
šíøí cca 20 kHz pro práci více stanic souèasnì a mnoho
dalších výrobkù, které podstatnì vylepší práci na stanici
(„odstraòovaè kliksù” pro FT-1000MP, pro stejný model
speciální filtr k redukci úrovnì šumu o 3-4 dB atd.).
Podobnì lze doporuèit k objednání i další významný
doplnìk pro starší pøístroje - DSP modul firmy SGC,
který se ovládá jen dvìma tlaèítky a lze jím doplnit
kterýkoliv ze starších pøístrojù, u kterého technologie
DSP nebyla ještì použita (pochopitelnì vèetnì elek tronkových).
<4118>ü

100 let od narození
E. Krenkela, RAEM
11. prosince 2003 uplynulo 100 let od narození legendárního polárního radisty Ernsta Teodorovièe
Krenkela. V souvislosti s tímto výroèím probìhly od
19. prosince (00:00 MSK) do 21. prosince (24:00
MSK) 2003 dny aktivity za úèasti pamìtní stanice
RAEM a nìkolika dalších zvláštních stanic R1AEM
(UA1ZZ, Murmansk), R3AEM (RK3DZD, RV3DA .
Moskva), R4AEM (RU4WG, Votkinsk), R6AEM
(RA6CW), R9AEM (UA6LTO/9, Vorkuta), R0AEM
(RA0BA, Norilsk) a UP100RAEM (UN7EX,
Kokèetajev). V uvedených dnech bylo možné úèastnit
se závodu „Pamja” a získat body do diplomù „Radisté
Arktidy” a diplomu radioklubu Arktika „RAA”. Bližší
podrobnosti viz napø. kdr-forum@yahoogroups.com.
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Radioamatérské souvislosti
Zkoušky a pastièky
Josef Novák, OK2BK, josef.novak@centrum.cz

Také jste nemohli strávit nepøípustnost
používání automatického klíèe (pastièky) u
zkoušek? Pravdìpodobnì jste vycházeli ze stejného polooficiálního dokumentu „Požadavky ke
zkouškám operátorù amatérských rádiových
stanic”, kde se již skoro 10 let toto omezení
trvale zdùrazòuje. V èervenci 2001 vyšlo již 5.
vydání této uèebnice, kde je opìt natvrdo automatický klíè - pastièka zakázán!
Dogma o nepøípustnosti požití moderního manipulátoru
pøi zkouškách mne nakonec v roce 2003 vyprovokovalo
k pøímému jednání s ÈTÚ. V pøípravné fázi jsem korespondoval s neoficiálním mluvèím ÈTÚ a z jeho snahy

Akumulátory
Od principu k praxi
Kolektiv autorù. Praha, FCC PUBLIC 2003

Pojem akumulátor mnoha lidem navozuje pøedstavu
autobaterie, tedy zdroje elektrické energie pro pohon
startéru a dalších spotøebièù ve vozidle. Velký objem
akumulátorù najdeme v železnièní dopravì, kde bývají
souèástí elektrického vybavení každého vagónu. Již
mnoho let se u nás i ve svìtì laboruje s elektrickým
pohonem elektrických vozidel; tady je akumulátor zdrojem energie pro pohon vozidla. Je mnoho aplikací, kde
akumulátor plní svoji úlohu jakožto zaøízení na pøemìnu
chemické energie na elektrickou. Akumulátorová
baterie je nezbytnou souèástí moderních zdrojù
nepøerušitelného napájení (UPS). V posledních letech
nabývá specifického významu pro komunikaci mezi

Výroèí IOTA výroèní diplom
Jiøí Peèek, OK2QX, ok2qx@micronic.cz

V letošním roce slaví diplom IOTA, který v posledních
dvaceti letech získal díky dobré propagaci popularitu
pøinejmenším stejnou, jako má proslulý DXCC, 40 let své
existence. Pùvodnì se jednalo o „soukromý” diplom když se však jeho zakladatel Geoff Watts vzdal vydávání,
vycítila RSGB dobrou komerèní pøíležitost a z pùvodního
fixního seznamu ostrovù se stal dnes v podstatì
nepøetržitì se nafukující seznam, do kterého se lobující
skupiny snaží stále pøidávat nové ostrovy. Má to vše jeden
nezpochybnitelný efekt - na pásmech v okolí „IOTA kmitoètù” je stále živo.
Pro výroèní rok 2004 pøipravila komise øídící dìní
kolem tohoto diplomu zvláštní program aktivit. Celý svìt
rozdìlila do 12 zón po 30 stupních zemìpisné délky, poèínaje datovou hranicí: ostrovy ležící mezi 180°-150° v.d.
mají aktivitu v lednu, v únoru mezi 150°-120° v.d. atd.
Cílem je bìhem kalendáøního roku 2004 navázat spojení
s maximem ostrovù. Každé tzv. prémiové spojení s ostrovem, který má pøidìleno referenèní èíslo - tedy spojení
s ostrovem, který leží v „aktivovaném” pásu daného
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vyhovìt jsem byl více než mile pøekvapen. Pak jsem
zpracoval porovnání klasického telegrafního klíèe a
jedno- nebo dvoupádlového manipulátoru a myslím, že
pøehledná forma oslovila kompetentní úøedníky a usnadnila jim rychlou orientaci v problému. Obratem jsem ale
dostal neurèitou odpovìï, která v podstatì potvrdila, že
pokud ÈR nepøistoupí na zrušení požadavku „vysílat
v Morseovì abecedì”, požadavek na schopnost ruèního
vysílání je dále platný; záležitost byla právnì upravena a
zveøejnìna ve Vìstníku ÈTÚ 30. 10. 2000. K meritu vìci
- k používání moderního pádlového manipulátoru - se
ale odpovìï nevyjádøila. Soubìžnì byl ale u ÈTÚ návrh
k oficiální legalizaci pastièek kvalifikovanì a zøejmì i
s patøiènou odpovìdností projednán „na vyšší úrovni”.
Dobrozdání od èlenù zkušební komise byla jednoznaènì
pozitivní a podepøela koneèné vyjádøení øeditele správy
kmitoètového spektra ÈTÚ Ing. Jiøího Duchaèe. Jeho
dopisem z 12. 12. 2003 se stvrzuje upøednostnìní tzv.

pastièek u zkoušek oproti klasickým klíèùm, což
odpovídá modernímu souèasnému amatérskému
telegrafnímu provozu. Dále je v dopise doslovné ujištìní,
že (pastièka) bude uvedena pøi precizaci v pøipravované
novele norem, upravujících provádìní pøedmìtných
zkoušek (asi v roce 2004). Pøesnì toho jsem chtìl
dosáhnout. Vèasné publikování této zaruèené dobré
informace mùže usnadnit a èasovì zkrátit pøípravu
k vykonání zkoušek pro operátory na C a B tøídu.
Pøedpokládám, že používání pastièky jako stejného
klíèovacího manipulátoru u zkoušky a následnì i pøi
praktickém provozu ovlivní pøíznivì i pøírùstek aktivních
operátorù v telegrafním módu.
Kdo se v pastièkách teprve orientuje, tomu jednoznaènì doporuèuji pouze dvoupádlový typ. Má významné pøednosti a i „klíèování” - manipulace - s ním je
snadnìjší.
<4121>ü

lidmi (kdo z nás nemìl vybitý akumulátor v mobilním
telefon zrovna ve chvíli, kdy bylo zapotøebí nìkam
zavolat nebo poslat zprávu?).
Mnozí uživatelé zpravidla znají pojmy vyjadøující
technické vlastnosti, jako kapacita, životnost, doba
nabíjení, napìtí apod., i když vlastní obsah pojmu
nemusí být vždy každému jasný.
Zájemcùm o pouèení v tomto smìru vychází vstøíc
nakladatelství FCC PUBLIC, které ve spolupráci
s celým týmem autorù pøipravilo publikaci nazvanou
Akumulátory. Jde o ucelené dílo pojednávající o technických øešeních, která vedou k možnosti využití elektrické energie získané elektrochemickou reakcí. Po
shrnutí základních technických pojmù a objasnìní
jejich obsahu následuje zevrubné vysvìtlení fyzikálnìchemického principu akumulace elektrické energie a
popis nejrozšíøenìjších i ménì obvyklých akumulátorù.
S provozem akumulátoru je nezbytnì spjato nabíjení.

Tato problematika je v knize podrobnì zpracována a
dané téma je ozvláštnìno konstrukèním návodem nabíjeèe startovacích akumulátorù pro automobily, vèetnì
elektrického schématu a rozpisky elektronických
souèástek. Na dvou pøíkladech je ilustrována
dlouhodobá aplikace akumulátorù v ménì obvyklém
prostøedí a pøi nároèných technických podmínkách.
Kniha obsahuje pøehled aktuálních norem a pøedpisù
z daného oboru. Není opomenuta ani otázka likvidace
akumulátorù, které dosloužily. Jsou tu shrnuty zásady,
které je tøeba pøi likvidaci (recyklaci) dodržet, aby se
minimalizoval negativní vliv použitých látek na životní
prostøedí.
Knihu ocení zejména provozovatelé akumulátorových baterií, a již motoristé nebo technici
z prùmyslu èi z oblasti komunikaèní a výpoèetní techniky, ale také techniètí pracovníci servisních a prodejních firem, do jejichž pùsobnosti akumulátory patøí.

mìsíce, se hodnotí tøemi body. Spojení s ostrovy mimo
tento pás se hodnotí jedním bodem. S každým ostrovem
(ostrovní skupinou) lze navázat jedno spojení „prémiové”
a jedno normální; v mìsíci, ve kterém patøí ostrov mezi
aktivované, nelze navázat také platné spojení „normální”.
Ve sporných pøípadech (napø. Austrálie), kdy není jednoznaèné, do kterého pásu ostrovní skupina patøí, rozhoduje
pøíslušnost vìtší plochy z dané skupiny nebo více jejích
ostrovù.
Pro výroèní diplom jsou platná všechna spojení na KV
pásmech a v pásmu 50 MHz. „Zlatý” diplom obdrží ti, kdo
docílí 900 bodù, „støíbrný” bude vydán pøi docílení 450
bodù, „bronzový” za 225 bodù. Kdo bìhem kalendáøního
roku docílí alespoò 100 bodù, obdrží diplom za úèast.
Nejsou potøebné QSL lístky, každý úèastník mùže získat
pouze jeden diplom, na který si mùže vyžádat nálepku za
jedno pásmo nebo jeden druh provozu. Diplomy budou
vydány i úèastníkùm expedic na ostrovy. Diplomy se
vydávají zdarma, mùže být vyžadována úhrada poš tovného. O diplom je možné požádat nejpozdìji do 31. 12.
2005. Oficiální formuláø bude k dispozici na internetových
stránkách IOTA, veškerou korespondenci a žádosti vyøizu je CDXC, c/o 105 Shiplake Bottom, Peppard Common,
Henley on Thames, RG5 5HJ England, event. pøes e-mail
adresu g3nug@btinternet.com.
<4112>ü

Úspìch v DXCC!
Standa, OK1MS, získal jako ètvrtý
na svìtì diplom DXCC v pásmu 2m!
Srdeènì gratulujeme!
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Provoz
DX expedice
Zdenek Prošek, OK1PG, ok1pg@seznam.cz

Dnešní rubriku musím zaèít omluvou. Až po uzávìrce
minulého èísla jsem se dozvìdìl, že expedice na ostrov
Petra I. byla o jeden rok odložena. Jedna z mála lodí,
kterou bylo možno použít, je v docích v opravì. Ta nebude hotova døíve, nežli v prùbìhu ledna a to už by tam
byly problémy s nepøíznivým poèasím.
Událostí minulého období byla francouzská expedice
na ostrov Evropa. Expedice se uskuteènila po tøíleté
pøípravì. Jejími èleny byli Dany, F5CW (cw), Eric, F5JKK
(6 m), Freddy, F5IRO (ssb), Jean-Luis, F5NHJ
(digimódy, ssb, 6 m) a Pascal, F5PTM (cw). Používali
znaèku TO4E a v cw èásti CQWW TO4WW. Evropa je
neobydlený ostrov poblíž Madagaskaru o velikosti cca
7x6 km a je na nìm pouze francouzská meteorologická
stanice. Do DXCC platí spolu s Juan de Nova jako
zvláštní zem. Mnozí si øíkali, že to nejsou špièkoví operátoøi, ale když si uvìdomíme, že v této oblasti dosahují
teploty až 50 stupòù Celsia a úèastníci nemìli k dispozi ci trvalou dodávku elektrické energie, pak to byl úcty hodný výkon. Ke konci expedice je ještì ke všemu zasáhl
cyklon Cela a nemohli odplout tak, jak bylo plánováno.
Navázali asi 34 tis. spojení. Škoda, že nemohli zadávat
spojení pøímo na internet. Jejich kmitoèet byl èasto
rušen a znaèka byla obèas zneužita piráty. QSL na
F5OGL.
Známá The Five Star DXers Association (pøipomeòme
si jejich nedávné vynikající expedice 9M0C a D68C)
organizuje velkou expedici na ostrov Rodriguez. Bude to
mezinárodní tým složený z témìø 30 operátorù. V provozu bude 15 stanic s monoband anténami a PA stupni.
Expedice by mìla zaèít 17. bøezna a mìla by trvat alespoò tøi týdny. Budou používat znaèku 3B9C. Máme se
tedy na co tìšit.
Venezuelský radioklub plánuje pøi pøíležitosti svého
70. výroèí expedici na ostrov Aves koncem ledna tr.
V bøeznu by mìla probìhnout mexická expedice
XF4IH na ostrov Socorro. Chybí však ještì nìkolik dokumentù.
Skupina slovenských radioamatérù OM3TZZ
(XU7ACZ), OM1KW (XU7ADC), OM3TA (XU7ADA) a
OM1ATT (XU7ADB) se vypravila do Kambodže.
V CQWW pracovali pod znaèkou XU7ACZ. QSL na jejich
domácí znaèky.
Ze západní Samoi se ozvali Willi jako 5W0UU a
OH3UU jako 5W0UU. QSL na jejich domácí znaèky.
TY4JM byla znaèka Jean-Marca OM4JM, který byl
služebnì v Beninu. Nejednalo se tedy o klasickou DX
expedici. QSL na jeho domácí znaèku.
Eddy XV9DT používal pøi pøíležitosti 22.
Jihovýchodních asijských her znaèku 3W22S. QSL na
OZ6DT.
D88S byla znaèka, kterou používal Lee, DS4CNB, po
dobu svého pobytu na korejské antarktické základnì
King You-Jong. QSL na jeho domácí znaèku.
LZ0A je zase znaèka bulharské antarktické základny
St. Kliment Ohridski. Momentálnì se z ní ozývá Dany,
LZ2UU. Obèas vysílá také jako VP8/LZ2UU.
Z ostrova Mauritius se objevuje Jose, ON4LAC, jako
3B8/ON4LAC. QSL na jeho domácí znaèku. Jose se na
krátkou dobu ozval i z Reunionu jako FR5/ON4LAC.
5U5Z byla znaèka operátorù z The VooDoo Contest
group, kteøí se z Nigeru zúèastnili CQWWDX contestu.
Pøed contestem používali i svoje znaèky 5U7WP
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D4B - zbývá ještì
hodnì práce...

(G4BWP), 5U7VT (K7VT), 5U7NF (KC7V) a 5U7LF
(KY7M). 5U5Z via G3SXW.
Pøi zpáteèní cestì se zastavili K5VT (VT2VT) a KC7V
(XT2MF) v Burkinì Faso.
Z Nepálu se objevilo hned nìkolik stanic. 9N7AU
(JA2AAU), 9N7LN (JA2ALN), 9N7SZ (JA9LSZ). QSL na
jejich domácí znaèky.
Znaèku 9N7WE používal Janusz, SP9FIH. I v tomto
pøípadì QSL na jeho znaèku.
Z Americké Samoi se objevili KH6BK/AH8 (JA1BK) a
KH8/AH7C. Jejich signály však byly v Evropì velice
slabé. KH6BK via VE3HO a AH7C na jeho znaèku.
Z Panenských ostrovù vysílal Slávek, OK1TN, jako
KP2/OK1TN. Mìl velmi dobrý signál, zejména na WARC
pásmech. Pøíjemné na tom je, že Slávek posílá OK stanicím 100% QSL.
Z Ugandy se objevila stanice 5X1X. Je to K3JT a na
nìho se také posílají QSL.
Pod znaèkou TO6M pracoval z Martiniku Serge,
F6AUS. QSL na jeho domácí znaèku. Z Martiniku pracoval rovnìž KC0W jako TO0O. QSL rovnìž na jeho
domácí znaèku.
David OK1DTP se objevil jako TI5/OK1DTP a v cw
èásti CQWWDX Contestu byl èlenem TI5A. QSL pro
Davida via OK1TD.
V31LZ je znaèka Rumena, LZ1MS, který pùsobí jako
profesor na Galenské univerzitì v Belize. QSL na jeho
syna LZ3RZ.
Lehko se navazovala spojení s Bertem, PA3GIO/VP9,
který byl na Bermudách. QSL i pøes buro.
Známý cestovatel po Tichomoøí Vladimír, UA4WHX,
pracoval nejdøíve z Fiji jako 3D2VB a pak se pøesunul na
Severní Cookovy ostrovy, odkud pracoval jako
ZK1/AC4LN. Do Evropy však procházel velice sporadicky. Podobnì tomu bylo i z Marquezských ostrovù,
odkud pracoval jako FO/AC4LN/A, a z ostrova Austral,
kde byl jako FO/AC4LN/A.
Ve velkém stylu pracovala nìmecká expedice na
ostrovì Kerkenah, který je souèástí Tunisu. Pracovali
všemi móody na všech pásmech. QSL na DL9USA.
Ze Zanzibaru se objevil DL4MNT pod znaèkou
5H6IZ/p. Podrobnosti se v DX bulletinech neobjevily,
pouze to, že požadoval QSL na svou znaèku.
Z Trinidadu a Tobago pracoval známý manželský pár
DL7AFS a DJ7ZG. Používali 9Y4/své znaèky. QSL jako
obvykle na Babas, DL7ADS.
Nám dobøe známý Ed, 4L4FN (viz P5/4L4FN) je nyní
v Angole, odkud pracuje jako D2PFN, zejména RTTY
provozem. QSL via KK5DO.
Z Palmyry pracovali Kimo, KH7U, a Pat, NH6UY. Byli
zde služebnì a používali KH5/vlastní znaèky. V Evropì
však byli slyšet jen slabì a sporadicky. QSL pro oba na
KH7U.
Poláci SP9EVP a SP9PT navázali po dobu své expedice na CE0Y 17 tis. QSO, z toho 600 na 80 m.
Joca, PY7JN, byl služebnì na ostrovì St. Peter a ve
volném èase se ozýval jako ZW0S.
Z ostrova Christmas (Východní Kiribati) pracovala
skupina amerických operátorù T32KV (via N0KV),

Anténní farma D4B, republika Cape Verde, ostrov S. Vincent

D4B - operátor Alex, 4L5A

T32MP (via N0KV), T32N (via NO0T), T32TF (via KT0F),
T32YL (via KT0F), T32ZA (via N0ZA) a T32ZM (via
N0ZM). Dobøe využívali otevøení na Evropu, zejména na
20 a 30 m.
Z Timoru Leste pracoval Michal, OM2AQ, jako
4W2AQ. QSL na jeho domácí znaèku.
Z Haiti pracoval po dobu své dovolené Ivan, OM3LA.
Používal však znaèku HI7/OE1DIA. QSL na jeho otce
OM1APD.
Baldur DJ6SI se znenadání objevil v Djibouti a pracoval jako J20DA. QSL na jeho domácí znaèku.
Z Guamu se ozval japonský manželský pár JL1UXH a
7S4FSR jako KK2H/KH2. QSL na JL1UXH.
Pokud jste navázali spojení s Frankem, V51AS, a rádi
byste získali jeho QSL lístek, pak je nutné mu poslat
doporuèený dopis (obyèejný bývá èasto vykraden) a
pøiložit poštovné 2 USD. IRC v Namibii neplatí.
Z Fiji se objevili Hrane, YT1AD, (3D2AD) a Boban,
YZ1AU, (3D2YU). Potom se objevili na West Kiribati
jako T30M a T30Z. QSL na jejich domácí znaèky.
Z ostrova Lord Howe se ozval Mark, VK2GND, jako
VK9LD. Pracoval však pouze ssb na 14 MHz. QSL na
jeho domácí znaèku. Na tento ostrov se v únoru tr. chystá i DL7AFS a DJ7ZG. Potom mají navštívit i ostrov
Norfolk.
Zajímavá znaèka 5H9PD patøí W8FV, který je
v souèasné dobì v Tanzanii. QSL požaduje na svoji
domácí znaèku.
Z Afganistanu pracuje Johny, LA5IIA. Pracuje pod
znaèkou YA8G, pokud je v Kabulu, a YA8G/M, pokud je
na cestách po Afganistanu. QSL via LA4YW.
Finn, VK0DX, nepracuje ze žádného vzácného ostrova, ale z antarktické základny Davis.
Poèátkem roku pracovali IK0FVC, I0JBL, IK0FTA a
IK0PRG na všech pásmech z území Maltézských rytíøù
v Øímì jako 1A0KM. QSL za tuto aktivitu bude vyøizovat
IK0FTA.
Pokud byste nìkdo potøebovali nìjaké adresy, rád
vám je vyhledám (nejsem však vševìd, hi). Mùžete
paketem, e-mailem (ok1pg@seznam.cz) i poštou
(prosím SASE).
<4109>ü
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Technika
Modelování a simulace elektronických obvodù
Petr Lebduška, OK1DAE, lebduska@fzu.cz

Dnes se modeluje snad všechno: meteorologové budoucí vývoj poèasí, hydrologové prùbìh záplav,
astronomové vznik vesmíru, radioamatéøi antény. Nìkdy je to proto, že je to levnìjší, rychlejší a
pohodlnìjší (antény), jindy proto, že jsme to nestihli sledovat a nelze to zopakovat (vznik vesmíru).
Programy pro modelování elektronických obvodù a pro
simulaci jejich èinnosti existovaly už v éøe sálových
poèítaèù, ale své dokonalosti dosáhly zhruba v posledních pìti letech. Zjednodušenì øeèeno: takovému
návrhovému systému pøedložíte schéma a on vám vrátí
obrázek plošného spoje a zobrazí øadu rùzných prùbìhù,
jak budou vypadat, až desku osadíte a zapnete. A prý se
témìø nemýlí. Dokonce jsem slyšel od skuteèného
odborníka, že po sestavení a zmìøení mikrovlnného
obvodu se nìkdy zjistí, že rozdíly jsou v rámci tolerance
mìøicích pøístrojù a nedá se tudíž rozhodnout, co je
pøesnìjší: zda model èi hotový produkt.
Ceny jsou však astronomické. Ani ovládání není zrovna triviální a pokud chceme nìco zkusit jednou do
mìsíce, strávíme nìkolik dnù studováním, jak na to.
Snad každá firma ovšem dodává nìjakou zjednodušenou verzi svého softwaru, která je sice omezená, ale
zadarmo. Já jsem si nejprve pøeèetl knihu [1] a pak pár
takových programù vyzkoušel. Nìkteré se chovaly
vyloženì jako školní pomùcky, jiné zase mìly dost
nešikovné ovládání. Nejvíce se mi zalíbil produkt britské
firmy CATENA Software Ltd, který se jmenuje SIMETRIX
(zdùrazòuji, že s touto firmou mne neváží vùbec žádné
vztahy, urèitì vùbec nevìdí ani o mé existenci). Jeho
volná verze (SimetrixIntro) je ke stažení na
www.catena.uk.com. V souèasné dobì (øíjen
2003) je to verze 4.5, má velikost 8,233 MB a naprosto
nezbytné je stáhnout si i manuály (celkem 4,224 MB ten hlavní má 330 stran). Program je urèen pro Windows
98 až Windows XP (bohužel nikoliv pro Linux - chlapci
v Redmondu si mohou mnout ruce).
Omezení vùèi plné verzi, která pøijde na 2500-6300
Euro podle modulù, samozøejmì existují. Kromì toho, že
nefungují øádkové pøíkazy, uživatelské skripty a pøedefinování klávesových zkratek (což by tak moc nevadilo),
nelze v zapojení umístit více než 120 analogových uzlù,
36 digitálních uzlù a 72 digitálních portù. Další omezení
je v tom, že každý prvek má své bodové ohodnocení
(napø. tranzistor 21, kondenzátor 2 apod.) a celkový
souèet bodù nemùže pøesáhnout 384. Mùžeme se o tom
pøesvìdèit otevøením jednoho z pøíkladù, jimiž je èinnost
programu bohatì ilustrována: záložka 'File|Open
Schematic', adresáø „Work \ Examples \ Cascomp
\ cascomp_ref.sxsch”. Po spuštìní simulace klávesou
F9 se v øídicím oknì objeví zpráva, že obvod je pøíliš
rozsáhlý pro tuto verzi programu. Má pøíliš mnoho analogových prvkù. (Cascomp je zesilovaè, který vymysleli
u Tektronixe a nechali si ho pod tímto jménem patentovat.) I tak se ale dá vytvoøit dost komplikované zapojení
využitím blokù - to jsem ale dosud nepotøeboval, takže to
ani neumím.
Ještì než zaènu popisovat práci s programem, chci
zdùraznit, že nejsem žádný odborník, který by s ním pracoval dennì. Co vím, to jsem napsal do tohoto èlánku.
Pokud máte problém, na nìjž není v èlánku odpovìï,
pak nezbývá než projít manuál - já bych to musel udìlat
taky tak. Proto vás prosím, neposílejte mi dotazy. Když
se sami podíváte do návodu, pøijdete na to jistì døív, než
byste se doèkali mé odpovìdi.
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program automaticky nabízí, musíte tam taky kliknout
na prázdnou plochu. Pozor - èára se kreslí stále,
dokud „pero” nevypnete.
- Hodnoty souèástek - vybereme souèástku a
stiskneme F7. Objeví se, napø. pro kondenzátor,
takováto tabulka:

Ovládání programu SIMETRIX
Program se skládá z nìkolika modulù, které se volají
navzájem. Po spuštìní se postupnì objeví dvì okna:
jedno je jen takovým úvodním logem a upozornìním, že
firma bude ráda, když budete program dále šíøit (èili
podle mého názoru je zcela legální vypálit tìch 8,233 +
4,224 MB na CD a nìkomu vìnovat a tím ho uchránit
pøed dlouhým stahováním), to druhé patøí øídicímu modulu a obsahuje záznam všeho, co dìláte (vèetnì chybových hlášení). Tady si mùžeme nastavit nìkteré vlastnosti a tím pøizpùsobit chování programu svým pøedstavám.
Dìlá
se
to
rozvinutím
menu
'File|Options|General'. Tam mùžeme
zmìnit adresáøe, do nichž se budou ukládat schémata,
tloušku èar grafù pøi tisku a spoustu dalších parametrù.
Vlastní práci zaèneme rozvinutím menu 'File' a
kliknutím na 'New Schematic Window'.
Otevøe se další okno se základní kreslicí plochou. Nad ní
je lišta, která v levé èásti obsahuje ikony pro ovládání
programu, v pravé ikony nejèastìji používaných
souèástek.
Struèný pøehled základních funkcí:
- Vložení nové souèástky - jsou dva zpùsoby: buï
si ji najdeme na lištì, nebo rozvineme nabídku
'Place' a vybíráme v ní. Tam najdeme i takové
souèástky, které na lištì nejsou (vedení ideální èi ztrátová, transformátory, sondy atd.). Kurzor se zmìní do
tvaru požadované souèástky, tu pak kliknutím levého
tlaèítka pøipevníme na vhodné místo na ploše. Dokud
má kurzor patøièný tvar, mùžeme umisovat další
souèástky stejného typu. Pravým klikátkem vrátíme
kurzor do pùvodní podoby.
- Výbìr souèástky pro další úpravy - levým
klikátkem. Vybraná souèástka zmodrá. Lze vybrat i
nìkolik souèástek souèasnì, a to tak, že pøi kliknutí
podržíme stisknutou klávesu Ctrl nebo stiskneme levé
tlaèítko myši a kolem vybíraných souèástek opíšeme
obdélník. Pokud pøitom stisknete klávesu Alt, zahrnou
se do výbìru jen ty souèástky, které ani svým
kouskem nepøekraèují vytvoøenou hranici.
- Vybrané èásti schéma lze pøekopírovat do jiného okna
(oken mùžeme mít otevøených souèasnì celou øadu)
klasickým postupem pøes schránku, jako když napø.
kopírujeme text.
- Posouvání - umístíme kurzor na vybranou (tj. modrou) souèástku, držíme levé tlaèítko myši a posouváme. Souèástky se zachytávají do rastru naznaèeného teèkami.
- Otáèení souèástek - nejprve je opìt nutno
souèástku vybrat. Pak klikneme na jednu ze tøí ikon:
. První je otoèení (po 90°), druhá je pøeklopení podle svislé osy a poslední je pøeklopení
podle vodorovné osy. Otoèit se dá taky klávesou F5.
- Propojení - použijeme ikonu
(levým klikátkem
zapnout / vypnout). Tímto perem klikneme postupnì
na konce pøívodù obou propojovaných souèástek.
Další možností je dvojklik normálním kurzorem na
pøívod. Chcete-li zalomení spoje v jiném místì, než

Dùležité je, že buï mùžeme pøímo vepsat hodnotu
v øádku „Result”, a to v základních jednotkách (napø.
1 nF se zapíše buï „1n” nebo „1e-9” nebo
„0.000000001” - desetinná teèka, nikoliv èárka!),
nebo mùžeme klikáním na šipky v øádku „Base” mìnit
hodnotu v øadì E6, E12 a E24 (v rozsahu 1 ÷ 9.1) a
v øádku „Decade” øád. Pozor: mikro („m”) se píše jako
„u” , mega jako „meg” (samotné „M”, by velké, se
interpretuje jako „mili”).
- Smazání - oznaèit (a souèástku nebo spoj)
kliknutím a pak smazat klávesou Delete. To, co se
smaže omylem, lze znovu obnovit funkcí
'Edit|Undo' nebo kombinací kláves Ctrl Z.
Nìkdy bývají potíže s oznaèením napø. pøíliš krátkého
spoje, oznaèí se souèasnì i blízká souèástka. Chceteli oznaèit jen samotný spoj („drát”), stisknìte pøi
kliknutí Shift.
- Zoom - zvìtšení Shift F12, zmenšení pouze F12.
Úprava souèástkové lišty - do lišty lze pøidat (nebo
z ní vyjmout) symbol témìø jakékoliv souèástky dostupné jinak pøes vkládací menu. Postup: otevøít tabulku
'View|Configure Toolbar' a v ní zvolit,
co kam pøesunout.
Vzájemná indukènost - nemá svùj vlastní znak.
Umístìte na plochu dvì (nebo více) cívek, zadejte jejich
indukènosti (pomìr indukèností je druhou mocninou
pomìru závitù, jak jistì všichni víme) a pak stisknìte
F11. Do novì otevøeného okna zadejte èinitel vazby K.
Ten se pohybuje od 0.995 u transformátorù s železným
jádrem pøes cca 0.98 u VF cívek se šroubovacím jádrem
až po cca 0.8 u dvou samostatných vzduchových cívek.
Pøi jejich velké vzdálenosti nebo vzájemném pootoèení
mùže být až K -› 0, pak už ovšem nemá cenu mluvit o
vzájemné indukènosti. Požadovaný formát pro zadání
èinitele vazby K mezi cívkami L1 a L2 je „K1 L1 L2
0.98”. Koeficient musí být zadán pro každou dvojici
cívek. Napø. pøi ètyøech cívkách se vzájemnou vazbou
(nebo pøi jedné cívce se tøemi odboèkami) musíte zadat
celkem 6 èinitelù vazby (K1 až K6), vždy po jednom na
øádek. Pozor na orientaci vinutí - u schematické znaèky
cívky je malé èervené znaménko „o”, to oznaèuje zaèátek
vinutí vzhledem ke smìru proudu. Jsou-li vinutí zapojena proti sobì, musí mít èinitel vazby záporné znaménko.
Potenciometr - 'Place|Passives|Potentiometer'. Pøi zadávání hodnoty v øádku „Wiper
position” nastavte, v jaké èásti dráhy je bìžec.
Zaškrtnutím øádku „Run simulation after position
change” docílíte toho, že se simulace automaticky spustí
po každé zmìnì jeho hodnoty.
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Vedení - 'Place|Passives|Trans. Line
(Lossless)' nebo 'Place|Passives|
Trans. Line (Lossy RLC)'. Používejte to
druhé, tam se nastavuje odpor, indukènost a kapacita na
jednotku délky a celková délka. Celkovou délkou, zadá vanou do tabulky, se rozumí ta fyzická, zmìøená metrem.
Pøednastavené hodnoty (100 pF/m a 0,25 mH/m) dávají
impedanci 50 W.
Referenèní uzel - musí být u každého zapojení a vznikne
tak, že k nìmu pøipojíme uzemnìní (z lišty souèástek).
Diody a aktivní prvky - postupem 'Place|From
Symbol Library'. Otevøe se takováto tabulka,
z níž mùžeme dál vybírat:

Èíslicové obvody: 'Place|Digital'.
Operaèní zesilovaèe a komparátory: 'Place|Analog
Functions'.
Pokud chcete nìjakou speciální souèástku, vìtšinou ji
najdete v 'Place|From Symbol Library'
a pak dál hledat v tabulce. Napø. trioda je
v 'Miscellaneous|Themionic|Triode',
èasovaè 555 zase najdete v èásti 'Analog|
Special|555'. Nìkteré prvky používají
složitìjších modelù, napø. varikap nebo tyristor najdete
takto: 'Place|From Symbol Library|
Semiconductors'. Konkrétní souèástky (napø.
BC337, TL072, LM324 apod.) najdete v 'Place|
From Model Library' nebo po kombinaci
kláves Ctrl G.
Napájecí zdroj - buï klávesou V (symbol baterie),
nebo obecný napìový zdroj , u nìhož zaškrtneme ve
vlastnostech pouze „DC” (pøípadnì 'Place|
Sources|Power Suply'). Jeho vlastnosti pak
lze libovolnì upravovat (viz dále).
Zdroj signálu
Zde je celá øada možností. Ze zaèátku vystaèíme s obecným napìovým zdrojem , jemuž nadefinujeme, jak se
má chovat. Po vybrání a F7 se otevøe tabulka s nìkolika
kartami. V její pravé èásti vybereme, jak se má zdroj chovat, èili jestli má mít stejnosmìrnou nebo støídavou
složku (pøípadnì obì), a vybereme tvar signálu („Pulse”,
„Sine”, „Noise”).
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Pro ilustraci si vybereme napø. „Pulse”:
„Period” - opakovací perioda impulzu. Hodnoty
v polích „Period”, „Frequency” a „Duty” jsou pochopitelnì vzájemnì závislé.
„Width” - šíøka jednoho impulzu (samozøejmì mùže
být kratší než perioda).
„Rise” - délka nástupní hrany.
„Fall” - délka sestupné hrany. Tím lze vytvarovat napø.
trojúhelník nebo pilu.
„Vertical” - posunutí nulové hodnoty (èímž vytvoøíme
napø. trojúhelníky symetrické kolem nulového napìtí) a
poèáteèní bod (aby takový trojúhelník nezaèínal svou
max. zápornou hodnotou, ale nulou).

schéma) toto: 'File|Options|General',
karta 'Schematic' a v èásti „Bias Annotation
Precision” napíšeme, na kolik èíslic si pøejeme
zobrazení (staèí 3 až 4).
Typ analýzy
Máme-li schéma hotové (musí vždy obsahovat aspoò
jedno uzemnìní a pøípadnì podle typu simulace taky
zdroj signálu), stanovíme, jakou analýzu budeme chtít.
Rozbalíme záložku 'Simulator|Choose
analysis':

Asi je nejlepší takový zdroj impulzù nejprve samostatnì otestovat (sondou - viz dále), aby byla jistota, že se
chová tak, jak chceme.
Další prvky: AD a DA pøevodníky s nastavitelnou
dobou pøevodu, ideální transformátor (tj. bez saturace
plechù) až s deseti nezávislými vinutími, tlumivky typu
„pøesytka”, øízené napìové a proudové zdroje (napø. pro
modelování pentody), napìovì øízené spínaèe, èítaèe,
posuvné registry, hradla a budièe sbìrnice, ètyøpól
charakterizovaný S-parametry nebo nelineární blok,
jehož chování popisuje pouze obvodová rovnice. Dá se
tak napø. vložit do schéma filtr, aniž bychom museli znát
jeho detailní zapojení. Je jasné, že ve své praxi vìtšinu
z toho nikdy nepoužijeme.
Sondy
Slouží k zobrazení obvodových velièin. Mohou být buï
trvalé - ty se vkládají jako jiné obvodové prvky:
'Place|Probe|Voltage Probe' (resp.
stisknutím klávesy B) je sonda napìová,
'Place|Probe|Current Probe' (resp.
stisknutím klávesy U - skuteènì, nikoliv I !) je sonda
proudová. Pak mohou být jen takové jakési sondy testovací, na jedno použití: po skonèení analýzy se s ní klikne
na vybraný uzel, drát èi prvek a v grafu nám pøibude další
prùbìh. Tak lze zaznamenat napø. proud v drátu, proud
nìjakou souèástkou, ale i tøeba napìtí vùèi jinému bodu,
než je referenèní uzel, a taky tøeba prùbìh výkonu
v odporu. K tomuto typu sond se dostaneme po otevøení
záložky 'Probe', je jich tam bohatý výbìr.
U amplitudovì-kmitoètových charakteristik chceme
osu Y v dB. Pøíslušnou sondu najdeme rozvinutím karty
'Probe AC/Noise'. Rovnìž tam je sonda pro
zobrazení fáze.
Pokud chceme znát stejnosmìrný pracovní bod, pak
je postup tento:
a) Vložit stejnosmìrný napìový indikátor postupem
'Place|Bias
Annotation|Place
Marker' (resp. Ctrl M). Z kurzoru se stane takový
malinký domeèek, který pøišpendlíme k vybranému
uzlu èi drátu. Chceme-li indikovat proud, pak
'Place|Bias
Annotation|Place
Current Marker' (resp. Shift M) a sondu
musíme umístit na konec pøíslušné souèástky, tj. na
rozhraní èervené souèástky a zeleného drátu.
b) Spustit simulaci. Nemusí být pøipojena žádná trvalá
sonda, jako typ simulace lze zvolit napø. „DCOP”.
V okénkách sond se objeví hodnoty napìtí nebo
proudù.
c) Aby se zbyteènì nezobrazovaly hodnoty na šest cifer,
udìláme v základním oknì (to je to, z nìhož jsme na
zaèátku otevírali soubor, nikoliv to, v nìmž kreslíme

V pravé èásti je nìkolik možností:
„Transient” - pro zobrazení tvaru výstupního signálu.
Použije se, pokud chceme napø. zjistit, kde zaèíná zesilo vaè omezovat nebo jak vypadá napìtí z oscilátoru.
Schéma nemusí obsahovat žádný signálový zdroj.
„AC” - klasická tzv. kmitoètová charakteristika.
Závislost amplitudy výstupního napìtí na kmitoètu.
„DC Sweep” - v pøedem stanovených krocích se mìní
stejnosmìrné napìtí (tøeba napájecího zdroje) a sleduje
se odezva nìkde uvnitø obvodu.
„Noise” - šumové vlastnosti. Pro nás zatím nemá význam, nebo vyžaduje pøesné modely zcela konkrétních
souèástek.
„Transfer Func.” - jakási rozšíøená forma AC.
Uvažuje zmìnu signálù všech zdrojù.
„DCOP” - znamená DC Operatig Point, èili vypoète
(klidový) stejnosmìrný pracovní bod všech prvkù
v obvodu (to se ale stejnì dìlá automaticky na zaèátku
jakékoliv analýzy).
Na pøíslušných kartách se pak ještì volí nìkolik para metrù. Na obrázku je napø. vidìt, že pro AC analýzu
požadujeme logaritmickou stupnici kmitoètù („Decade”)
od 1 kHz do 100 MHz a 25 krokù na dekádu. Parametry,
které mají vliv na dobu výpoètu, volte uvážlivì - viz
odstavec „Pøerušení výpoètu”.
Analýza se spustí klávesou F9 (nebo pøíslušným øádkem na kartì 'Simulator'). Všechny výsledky se
ukládají na disk, takže když si chcete po skonèení výpoètu ještì prohlédnout prùbìhy v nìjakých jiných uzlech,
než kam jste dali sondy, máte graf ihned, nic se nemusí
znovu pøepoèítávat.
Pøerušení výpoètu - tlaèítkem 'Pause' v oknì, kde se
uvádí prùbìh simulace. Pokraèování tlaèítkem 'Resume'.
Bohužel jsem neobjevil, jak se dá test úplnì zrušit, když
napø. zjistíte, že jste zvolili pøíliš dlouhý interval a
výpoèet potrvá ještì pùl hodiny. V návodu o tom není
žádná zmínka, takže to asi nejde a jedinou možností je
celou úlohu zrušit omezenými prostøedky, které
Windows nabízejí (tj. trojhmatem Cntrl Alt Delete vyvolat
správce úloh, vybrat „SIMetrix” a zrušit kliknutím na
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'Ukonèit úlohu'). Pokud jste si pøedtím schéma neuložili
na disk, máte poslední pøíležitost tak uèinit hned po
pøerušení tlaèítkem 'Pause', jinak vás èeká znovu celé
sestavování.
Tisk výsledkù
Lze zvolit rozvržení a orientaci stránky (na výšku „Portrait”, nebo na šíøku - „Landscape”). Dále se vybere,
zda se má tisknout schéma, graf nebo obojí. Urèí se, co
má být v horní a co v dolní pùlce stránky (resp. vlevo a
vpravo pøi „Landscape”). Vìtšinou tiskneme na èernobílé

tiskárnì, takže je vhodné zaškrtnout políèko
„Monochrome” vpravo dole. Program pak automaticky
rozliší v grafu jednotlivé prùbìhy typem èáry. Také se dá
urèit, jak daleko od okraje má tisk zaèít („Margins” nutno povolit tlaèítkem 'Edit'). Jako popis obrázku se
objeví název souboru s plnou cestou, což lze zmìnit
pøepsáním v øádku „Caption”.
Obecné vlastnosti, týkající se tisku, se nastavují na
stejné kartì, na které jsme nastavovali poèet zobrazených
èíslic u statické sondy.

Aby bylo všechno jasnìjší, ukážeme si èinnost programu na dvou konkrétních pøíkladech. Kdo nechce
èekat dva mìsíce, mùže si stáhnout z redakèních stránek
[2] soubor 'Simetrix-prikl.zip' a zkusit
experimentovat. Nic na tom není a odvážnému štìstí
pøeje!
Prameny:
[1] Láníèek, R.: Simulaèní programy pro elektroniku. BEN 2000
[2] www.radioamater.cz

<4124>ü

Odpojovaè zátìže
Bob Kreuter, WA3ENK, podle QST 2/2003 pøeložil Jan Kuèera, OK1NR

Tento projekt je trochu stranou mých zájmù. Jako QRP operátor, cyklista a turista nemám vìtšinou
co odpojovat. Jak tedy odpojovaè zátìže vznikl? Stejnì jako mnoho jiných projektù, do kterých jsem
se pustil, na základì otázky, jak obtížné by to bylo. Otázka položil jednou v noci na 80 metrech mùj
nový pøítel Jerry, AG4NV. Má kempinkový vùz a už se mu nìkolikrát stalo, že vybil baterii tak, že
nemohl nastartovat. Zeptal jsem se ho, jak se mu to bìhem víkendu povedlo a on odpovìdìl dost
záhadnì, že má rád kukuøicí z mikrovlnky. Dovedl bych pochopit, že nìkdo pracuje z kempinkového
vozu na mikrovlnách, ale co s tím má co dìlat kukuøice? Nechejme odpovìï stranou, v každém pøípadì se tento odpojovaè zátìže mùže hodit tìm, kteøí pracují na portejblu, z mobilu nebo
kempinkového vozu.
Co to vlastnì odpojovaè zátìže je? Nìkdo tomu také øíká
odpojovaè nízkého napìtí nebo podpìtí. Pracuje asi jako
pojistka, která chrání vaši baterii. Zatímco pojistka odpojuje zátìž pøi velkém proudu, odpojovaè zátìže odpojuje
zátìž, když napìtí zdroje (baterie) klesne pod urèitou
úroveò. K vašemu systému je pøipojen jen ve tøech
bodech: vstup, výstup a zem.

Zaøízení sleduje napìtí baterie; když klesne, tedy je-li
baterie vybitá, zaène blikat LED dioda a z reproduktoru
se ozve varovný zvuk (ten je možné vypnout). Pokud
napìtí baterie dále klesá, odpojovaè se zachová jako
obyèejný vypínaè - odpojí zátìž a chrání baterii pøed
úplným vybitím a zaøízení pøed provozem s podpìtím.
Majitele také chrání pøed vybitou baterií a nemilou situací, kdy by nemohl nastartovat vozidlo.

Obr. 1. Kompletní odpojovaè zátìže, pøipravený k montáží

Obr. 2. Schéma odpojovaèe zátìže
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Princip èinnosti
Úplné schéma zapojení a seznam použitých souèástek
jsou uvedeny na obr. 2. Ve schématu je zobrazeno
uspoøádání vývodù MOSFET spínaèe.
Základem odpojovaèe zátìže je zdroj pøesného referenèního napìtí - mnohem pøesnìjší, než je obyèejná
Zenerova dioda. Tento zdroj referenèního napìtí poskytuje stabilní napìtí 2,5 V, i když je napájen z velmi vybité
dvanáctivoltové baterie.
Toto referenèní napìtí se porovnává komparátory U1A
a U1B se dvìma jinými napìtími: varovným napìtím a
vypínacím napìtím. Varovný komparátor U1A napájí
nízkofrekvenèní oscilátor (pøibližnì 1 Hz) U2C, který øídí
obvod, který jsem nazval „Fries Up” - používá se
v restauracích s rychlým obèerstvením. Zvolil jsem tón,
který je nepøíjemný a vzbuzuje vìtší pozornost než jiné
tóny. Obvod U2C budí tranzistory Q2 a Q3, které
rozsvìcují LED diodu a budí reproduktor.
Oscilátor U2D má dvì funkce. Jednak budí reproduktor
a jednak slouží (s diodami D2, D3 a kondenzátory C7 a C8)
k vytvoøení napìtí 24 V pro buzení vstupu FET spínaèe.
Když jsem se ze zaèátku bavil s lidmi o tomto projektu, chtìl jsem použít FET s P-kanálem, který by nepotøeboval zdroj 24 V. Pøi diskusích na pásmu ale Tom,
W4LLK, upozornil na to, že vstupní odpor i u lepšího Pkanálu MOSFET je mnohem horší, než u N-kanálu. U
FET spínaèe se pak spotøebuje pøíliš mnoho energie.
Navrhoval použít N-kanál, i když takové uspoøádání bude
vyžadovat další obvod.
MOSFETový spínaè s N-kanálem zde lze použít dvìma
zpùsoby: Mùže - místo vodièe pøivádìjícího kladné napìtí

- spínat „dolní” vývod zátìže k zemi - to ale mùže být
nìkdy nevhodné nebo dokonce nemožné. Spínaè s Nkanálem mùže být místo toho umístìn v kladné vìtvi a
budit gate FETU „shora”. Pro takové zapojení je zapotøebí
napìtí asi o 10 V vyšší, než je napájecí napìtí (aby bylo
zajištìno plné sepnutí). K vytvoøení takového napìtí
použijeme oscilátor a nábojovou pumpu, kde je takto ve
druhé funkci využit budiè reproduktoru.
Druhý komparátor, U1B, je vypínací komparátor. Pøi
poklesu napìtí pod hodnotu vypínacího napìtí nastaví
výstup vypínacího komparátoru klopný obvod, tvoøený
hradly U2A a U2B. Klopný obvod byl použit proto, že pøi
odpojení velkého odbìru od baterie se její napìtí mírnì
zvýšilo. Tím by došlo k novému pøipnutí zátìže, napìtí
baterie by znovu pokleslo, zátìž by byla odpojena atd. zaøízení by se rozkmitalo. Jednoduchý klopný obvod
zabrání novému zapnutí až do jeho resetu uživatelem.
Nakonec nìkolik slov o spínaèi FET. Byl jsem úplnì
ohromený vypínací schopností nìkterých moderních
MOSFETù - nìkteré snesou pulznì tøeba 600 A. Zvolil
jsem FET pro trvalý proud 162 A, špièkový proud 650 A,
s odporem v sepnutém stavu 4 mW. Bez chladièe mùže
pøenášet proud nejménì 10 A a s jednoduchým
chladièem mùže spínat 30 A.

Nastavení
K nastavení odpojovaèe zátìže je zapotøebí pouze nastavitelný ss zdroj, ss zátìž (napø. žárovku 12 V) a pøes ný ss digitální voltmetr.
Bìhem kalibrace nechejte spojenu spojku J2, ale
odstraòte spojku J1. Potenciometry R2 a R4 musí být

nastaveny úplnì vlevo. Mezi výstup a zem pøipojte zátìž
- žárovku 12 V. Potom pøipojte napìtí, jehož hodnota
odpovídá vámi požadované hodnotì varovného napìtí vyhovující mùže být napø. 12,4 V.
Pokud v této situaci nebude žárovka k napájecímu
napìtí spínaèem pøipojena (nebude svítit), je tøeba
stisknout tlaèítko RESET a mìlo by dojít k pøipojení
zátìže (rozsvícení žárovky); varovací LED dioda nebude
svítit. Nyní je tøeba nastavit pomalu R4 tak, aby varovací
LED dioda zaèala blikat a ozval se zvuk z reproduktoru.
Pøivedené napìtí pak snižte na hodnotu, odpovídající
vámi zvolenému vypínacímu napìtí, øeknìme 12,2 V.
Potenciometr R2 nastavte tak, aby se zátìž odpojila.
Zkontrolujte znovu obì napìtí, aby hodnoty varovacího i
vypínacího napìtí odpovídaly vašim požadavkùm. Tím je
nastavení odpojovaèe zátìže hotovo. Na obr. 1 je kompletní plošný spoj odpojovaèe zátìže, pøipravený k nainstalování.

Závìr
Tento odpojovaè zátìže je navržený pro vypínání velké
zátìže - úmyslnì jsem se proto nesnažil postavit podobné zaøízení pro zátìž menší, pøipadalo mi to neúèelné.
Obvod odebírá ze zdroje asi 8 mA. V zapojení nejsou
použita žádná spínací relé a pokud budou FETy opatøeny
pøíslušnými chladièi, bude odpojovaè zátìže sloužit
mnoho let. Zbývá tedy snad už jen otázka: Co budete
dìlat s celou kapacitou baterie?
<4126>ü

Je vaše zaøízení
skuteènì vadné?
W. Yoshida, KH6WZ, podle CQ 3/2003 pøeložil Jan Kuèera,
OK1NR, ok1nr@volny.cz

Urèitì jste to už zažili, protože se to døíve nebo
pozdìji stane každému z nás. Všichni známe ten
pocit zklamání, když zaøízení náhle pøestane
„chodit”. Ještì horší je, když zaøízení sice nìjak
funguje, ale úplnì v poøádku není nebo se chová
jinak, než jste zvyklí. Nejhorší pak je, dojde-li
k tomu v okamžiku, kdy to nejménì potøebujete
- pøi závodì, nìjaké veøejné akci nebo když
chcete nìkomu pøedvést spojení. Èlánek se
zabývá tím, jak v takových situacích postupovat;
je zamìøen na mobilní zaøízení pro VKV a UKV,
na ruèky, ale pøimìøenì se vztahuje na další
zaøízení, napájená ze sítì nebo z baterií.
Dnešní zaøízení mají mnoho provozních možností a
nejrùznìjších funkcí, pøesto ale existuje nìkolik typických druhù poruch, která se mohou u rádiových i
podobných elektronických zaøízení vyskytnout. Zmíníme
se o nìkolika typech hlavních závad a o tom, jak na nì
jít; bohužel je ale tøeba se smíøit se skuteèností, že typù
poruch existuje mnohem víc a není možno je probrat
úplnì.
Na první pohled nejdìsivìjší, ale ve skuteènosti èasto
nejsnadnìji vyøešitelná závada se projevuje tak, že
zaøízení je úplnì mrtvé. Tedy nic se nespustilo, nic
nehøeje a nic se nerozsvítilo. Taková situace svìdèí
nejèastìji o závadì v napájení, od zdroje - síové zásuvky, zdroje, síové šòùry, pojistek nebo baterie.
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U profesionálních zaøízení jsou problémová místa patrná na první pohled…

Nejprve zatahejte za všechny pøívodní vodièe od zdroje, a už je to baterie nebo sí. Je-li zaøízení napájeno ze
sítì, zkontrolujte, zda je zástrèka v zásuvce. Taková rada
vypadá smìšnì, ale pøesnì to se stalo mému dobrému
kamarádovi. Pøívodní šòùra byla samozøejmì zastrèena
v zásuvce a zaøízení pracovalo stále výbornì, než - podle
jeho slov - „chcíplo”. Ukázalo se, že kontakty v zásuvce
pøíliš nepružily a zástrèka vypadla (dlužno pøiznat, že za
pomoci hravého a nezbedného štìnìte). Zásuvka byla
vymìnìna, štìnì absolvovalo školu dobrého chování a
problém se až do dnešního dne již neopakoval.
A ještì: Nemá vaše zaøízení èasový spínaè?
Zkontrolujte, zda napájení neodpojil.
V poøádku: síová šòùra je zastrèena v zásuvce.
Zkontrolujte všechny pojistky. Postupujte podle
manuálu. Nezapomeòte, že pojistky mohou být schovány
témìø kdekoliv a že budete muset zaøízení otevøít.
Nejlepší je sledovat napájecí vodièe až po jistiè nebo
síovou pojistku v zaøízení a pojistku v napájecím kabelu.
Když je øeè o napájení, zmíním pøíhodu, vyslechnutou
v kroužku na pøevádìèi. Mluvilo se o síti Èerveného
køíže, kdy jedno portejblové zaøízení nepracovalo

…jinak tomu bývá u amatérských konstrukcí.

správnì. Síla signálu klesala, ale na blízké vzdálenosti
(nìkolika blokù domù) se to neprojevovalo. Stanice
používala mobilní anténu „magnetku” a síový zdroj,
takže operátor si myslel, že bude tøeba umístit anténu na
lepší odraznou plochu. Pøipevnil ji tedy k popelnici.
Signál se zlepšil, ale ne moc. Chvíli si s tím lámali hlavu
a pak si nìkdo vzpomnìl na síový zdroj. Aha! Nìco je
vadného v síovém zdroji.
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„Závada“ v podobì nezapojeného plochého kabelu.

Po výmìnì malého zdroje 10 W za vìtší - 20 a 30 W
- bylo vše v poøádku. Po pøipojením malého zdroje se
závada objevila znovu. Pøi podrobnìjší prohlídce operátor zjistil, že jsou uvolnìny šrouby na krytu zdroje a jeho
nedefinovaná poloha zpùsobovala obèasné výpadky.
Proè? Do zdroje se dostávalo vf napìtí. Utažením šroubù
byl problém vyøešen.
„Porucha” zpùsobená operátorem mùže nastat velmi
snadno, zvláštì u vìtšiny dnešních zaøízení s množstvím
funkcí a knoflíkù. Zvládnout ovládání nìkterých zaøízení
trvá déle než u jiných. Je dùležité si prostudovat manuál
a popis programování. Mnì v uèení pomohlo, že jsem si
dìlal v manuálu na okrajích stránek mnoho poznámek.
Nìkdy jsem musel dokonce prakticky pøepsat celou èást
manuálu, popisující nìkterou funkci nebo programovací
postup.
Vytáhnìte manuál a postupujte pøesnì podle návodu,
abyste dosáhli toho, co od zaøízení oèekáváte. Pøeètìte si
celou èást, která se týká urèité funkce, pak tøeba ještì
jednou. Zaøízení si pak postavte pøed sebe a postupujte
krok za krokem pøesnì podle manuálu.
Mikroprocesory jsou požehnáním i prokletím. Kladem
je to, že dnešní zaøízení mají v malém objemu desítky
nebo i stovky funkcí. Neštìstím je ale, dojde-li k poruše
mikroprocesoru - k tajemné záležitosti, která vyslovenì
vzruší mozek amatéra. Bývá tøeba procesor resetovat,
podobnì jako u poèítaèe, kde tøeba stisknete CTRL +
ALT + DEL. U každého amatérského zaøízení je resetování
mikroprocesoru ale jiné a každý výrobce má pro celkový
reset svùj vlastní zpùsob. Obvykle to vyžaduje trochu
zruènosti - je tøeba stisknout nìkolik tlaèítek souèasnì.
U ruèek to napø. znamená stisknout po výmìnì baterií
tlaèítko X a Y. Pravdìpodobným dùsledkem je
každopádnì ztráta všech informací, uložených do pamìti.
Jejich obnovení vás bude stát desítky nebo i stovky
stisknutí rùzných tlaèítek pro kmitoèty, tóny, ofsety a
nastavení kanálù. Øešením mùže být použití programovacího software pro vaše zaøízení a pøíslušného
kabelu. Pokud jste jako já, budete sice vrèet, ale zadáte
všechno ruènì.
Další závadou je nevhodné rozhraní. K tomu mùže
dojít tehdy, když do portu ve vašem zaøízení zasunete
nìco jiného, než tam patøí. Mikroprocesor je zmatený
(oèekává napø. TNC pro paket rádio a vy jste zasunuli
místo nìho demodulátor pro SSTV) a zaøízení neví, jak
zpracovat neznámé elektrické signály, které do nìho
pøicházejí.
S poruchou zpùsobenou nevhodným nastavením se
mùžete setkat, když si od vás nìkdo vypùjèí zaøízení
(napø. na Polní den) a zmìní nastavení nebo nastaví
funkce jinak, než jste zvyklí. Je to stejné, jako u
„poruchy” zpùsobené operátorem, ale bez konzultace
problému s pøedchozím uživatelem je obtížnìjší ji
odhalit. Jestliže se u zaøízení vystøídalo nìkolik operátorù, napø. u klubové stanice, mùže být velmi obtížné
zjistit, kdo co udìlal.
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Informace o tom, co je vadné, mùžete dostat peèlivým
pozorováním toho, jak se zaøízení chová (nebo nechová).
Jeden dobrý pøítel pùjèil svoji IC-706 na Polní den a
když ji po dlouhém víkendu dostal zpátky, konstatoval,
že je nìco vadného - zaøízení pøecházelo na vysílání pøi
každém zvuku nebo pohybu. Nakonec zjistil, že byl
aktivován VOX, který on nikdy døíve nepoužíval - pøi
mobilním provozu dával pøednost provozu PTT.
Na pøevadìèi nebo na direktu mùžete nìkdy slyšet
podivnì zkreslené FM signály. Poznáte tøeba hlas vašeho pøítele, ale nìco není v poøádku. Je to pravdìpodobnì tím, že nìkdo z vás není pøesnì naladìn - obvykle o 5
kHz nebo o jeden krok ladìní VFO. Je možné, že jste do
pamìti uložili nesprávný kmitoèet. Pro dobrou komunikaci je samozøejmì tøeba, aby obì stanice mìly nastaven správný kmitoèet.
Další pøíèinou mùže být použití užšího pásma pøi pøíjmu nebo vysílání. Nová zaøízení pro VKV nebo UKV
umožòují nastavit menší šíøku. Taková modulace se pøi
pøíjmu mùže jevit jako zkreslená.
Další bizarní porucha mùže být avizována díky závadì
zkušebního - testovacího pøístroje. Projevuje se podivnì,
protože mùže budit dojem, že nìkterá èást zaøízení je
vadná, i když to není pravda. Jednou mi volal místní
prodejce, který byl pøesvìdèený, že všechna zaøízení,
která má na skladì, jsou vadná, protože nedávají
stanovený výkon. Pøi kontrole jsem pozoroval, jak opatrnì pøipojuje wattmetr k anténnímu konektoru, zapíná
napájecí napìtí a maèká tlaèítko mikrofonu. Mìøiè
výkonu ukazoval skuteènì pouze dva watty. Vzali jsme
další zaøízení a výsledek byl stejný: jeden až dva watty na
výstupu. Pak jsme vytáhli druhý mìøící pøístroj HewlettPackard s digitální stupnicí a vestavìnou umìlou zátìží
pro VKV a pøipojili ho k zaøízení. Mìøící pøístroj ukazoval
25 W, tedy maximální jmenovitý výkon. Závada tedy
nebyla v promìøovaném zaøízení. Nakonec jsem zjistil, že
kablík pøipojující pùvodní wattmetr je dlouhý asi 6 metrù,
s nìkolika redukcemi a pravoúhlými konektory. To se
projevilo jako velmi jasná lekce o ztrátách na VKV.
Odstranili jsme všechny redukce, koaxiál RG-58 jsme
nahradili kratším a novìjším kabelem 9913 a všechna
testovaná zaøízení byla hned v poøádku i s pùvodním
wattmetrem.
Zbývá ještì zmínit nejhorší závadu, kterou je porucha,
vyskytující se jen obèas. Tyto poruchy jsou velmi nepøíjemné - je to stejné, jako když vaše auto vydává podivné
zvuky, které zmizí, jakmile ho dáte do servisu. Odjedete
a je vám jasné, že si o vás mechanik myslí, že jste
blázen; podivné zvuky se zákonitì døíve èi pozdìji objeví
znovu.
Co v takovém pøípadì? Udìlejte nejprve celkový reset
a zjistìte, zda se závada pøestala projevovat. Pokud v poruše zaøízení nepracuje, nemáte stejnì co ztratit. A když
je po resetu vše v poøádku, máte po starosti (hurá!).
Co ale když zaøízení nepracuje dál? Vypadá to, že ho
bude tøeba poslat do servisu. Ale ještì než ho zabalíte,

Hledat závadu v kabeláži bývá noèní mùrou všech závodníkù.

Vadné miniaturní anténní relé v koncovém stupni.

zkuste na webové stránce výrobce najít „Nejèastìjší
dotazy” (FAQ), „Servisní návody” nebo „Technickou
poradnu”. Prohledejte také zásady a postupy, které uvádí
výrobce pro opravy. ICOM (webová stránka
http://www.icomamerica.com) má jednu z nejužiteènìjších stránek o radioamatérských zaøízeních,
kterou jsem kdy vidìl. Informace o servisu jsou snadno
dostupné na domácí stránce „Support”. Mají vynikající
FAQ, èást o preventivní údržbì a rady pro vyhledávání
závad pro jejich zaøízení. Stránky firmy Kenwood
(http://www.kenwood.net) obsahují seznam servisních
støedisek. Stránky Yaesu - http://www.yaesu.com/amateur/amateur.html - pøinášejí informace pro kontakt na
jejich technickou podporu. Ten-Tec na stránkách
http://www.tentec.com/Amateur.htm má informace
roztøídìné podle výrobkù. Prohlédnìte si seznam inzerentù v zahranièních èasopisech, kde najdete další
výrobce a jejich webové stránky.
Další možností je váš prodejce zaøízení. Je možné, že
prodejce ví o nìkterých problémech a má pøístup k informacím o jejich øešení. Nìkteøí prodejci mají dokonce
technika, který má oprávnìní provádìt servis - zaøízení
pak nemusíte nikam posílat.
Servisní technik je nìco jako detektiv: musí zjistit
chování, provìøit stopy a vydedukovat možné pøíèiny
závady a nakonec ji odstranit. Musíme mu poskytnout
všechny poznatky a stopy, abychom mu pomohli. A tady
jsme u toho, že se vám všechny kroky a všechna
pozorování vyplatí. Mùžete mnohem kvalifikovanìji popsat chování vašeho zaøízení a nedopustit se výroku,
který servisní technici opravdu nemilují: je to vadné,
nepracuje to nebo nic se nedìje.
Naopak úèelný je popis typu: „Malý výstupní výkon
(asi 3 W na vestavìném mìøícím pøístroji výkonu/PSV)
na 2 metrech (145,5 MHz). Ovládací knoflík výkonu je
nastavený úplnì vpravo. Výstupní výkon na 70 cm se zdá
být dobrý v celém rozsahu. Použitý mikrofon je pùvodní.
Zdroj je dimenzovaný na 30 A a napìtí pøi zatížení je 14
V. Anténa je dvojpásmová magnetka na støeše auta. PSV
je na obou pásmech od 1,0 do 1,8:1 v celém ladícím
rozsahu.”
Pøi podrobném popisu technik ušetøí drahocenný èas
a nemusí se zabývat díly, které pracují správnì. Problém
pøinejmenším zúžíte.
Posledním krokem je pøipravit zaøízení k odeslání.
Dalšímu poškození svého zaøízení zabráníte peèlivým
zabalením. Pokud máte uložen pùvodní obal, ve kterém
zaøízení pøišlo, a vycpávky, je to nejlepší, jinak ho musíte
dobøe zabalit do nìèeho jiného. Nezapomeòte balík
pojistit. Když dopravce balík poškodí, mùžete na tom být
i lépe a za vaše vadné zaøízení budete nakonec mít tøeba
úplnì nové.
Doufám, že vám tyto informace budou v pøípadì vadného zaøízení užiteèné.
<4123>ü
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Technika
Anténa Spider Beam modifikace podle HB9ABX
Jiøí Škácha, OK1DMU, skachaj@volny.cz

Anténa Spider Beam [1-3], jejímž autorem je
Con, DF4SA, vzbudila v uplynulých mìsících
znaèný zájem. Pøimìøené smìrové vlastnosti
v pásmech 20, 15 a 10 m, velmi malá hmotnost a
promyšlená konstrukce umožòující snadný transport a rychlé sestavení na portejblovém pracovišti, dostupnost i ve formì stavebnice obsahující
kompletní soubor potøebných dílù a materiálu a
mj. i peèlivì zpracovaný podrobný manuál ke
stavbì, který dnes je k dispozici už v nìkolika
jazykových mutacích vèetnì èeštiny [4] jsou pro
atraktivnost této konstrukce dostateèným vysvìtlením. Zajímavé informace týkající se úprav konstrukce antény a doporuèení k drobným zmìnám,
vedoucím ke zlepšení vyzaøovacích parametrù
oproti pùvodní verzi, publikoval na svých internetových stránkách Felix, HB9ABX [5]. Výtah z tìchto informací s jeho laskavým svolením uvádíme.

vyplynulo, že i pøímo na takto zatíženém balunu vzrùstá
PSV nad 25 MHz a v pásmu 10 m má již hodnotu cca
1,5. To bylo korigováno zapojením kondenzátoru 30 pF
paralelnì k výstupu balunu. Mìl by vyhovovat slídový
kondenzátor 30 n. 33 pF (kondenzátor dimenzovaný na
500 V by mìl staèit pro výkon 2 kW) nebo vzduchový
trimr. Kondenzátor lze umístit do poslední „komùrky”
krytu balunu, pokud se pøepážka posune kousek dál do
šroubových vývodù. Konec koaxiálního kabelu by ale
mìl být epixidem zalit, aby se zabránilo vniknutí vlhkosti.
Po této úpravì byl PSV na zatíženém balunu roven 1,0 až
do kmitoètu 40 MHz a zlepšilo se i PSV po pøipojení
antény.
Dalšího zlepšení bylo dosaženo úpravou délek prvkù,
napínacích vlascù a zmìnou vzdáleností prvkù od ráhna
(mìøeno od støedu antény) - viz následující tabulky:

Felix dospìl k tomu, že nevelké modifikace pùvodního
provedení antény postavené podle originálního návodu a
z dílù, obsažených ve stavebnici antény, se projeví na
výsledných vlastnostech pøíznivì. Základní rozmìry
antény se nemìní, anténa i nadále pracuje v pásmech 20,
15 a 10 m. Úpravy mají dvojí charakter: mechanické
(geometrické a konstrukèní) a elektrické.
Zmìny uspoøádání a geometrie kostry
Úpravami se zmìní geometrii kostry tak, aby sklolaminátové nosné trubky nebyly prohnuté vzhùru, ale aby tvoøily køíž, ležící ve vodorovné rovinì. Prakticky:
- K horním vertikálním lankùm (konstrukèní manuál kap.
3.3) jsou pøivázány pøimìøenì „mohutné” šroubové
napínáky, které umožní jemnì nastavit délku lanek tak,
aby nosníky ležely ve vodorovné rovinì.
- Ètyøi vodorovná - v pùvodní konstrukci kevlarová lanka jsou nahrazena silonovým vlascem (za vlhka
nenavlhá a nerozlaïuje blízké prvky a opticky je témìø
neviditelný). Namísto uzlù jsou na tìchto lankách
použity vhodné karabinky.
- Obdobnì jsou i spodní vertikální lanka, pùvodnì
kevlarová, nahrazena silonovým vlascem. I zde jsou
místo uzlù použity karabinky, takže demontáž antény je
rychlejší.
Pohled na anténu s upravenou kostrou je na obr. 1.

Obr. 3. Prùbìh PSV v jednotlivých pásmech - pøerušovaná køivka
zmìøené výsledky na pùvodní anténì, plná køivka zmìøené výsledky
na upravené anténì. Anténa ve výšce 9 m, mìøeno analyzátorem
MFJ-269.

Délky vodièù a délky úsekù napínacího vlasce,
uvádìné v tabulce, již obsahují dodateèné úseky pro
svázání vlasce s vodièem, podobnì jako u údajù v tabulkách originálního návodu.
Dále:
- Stahovací pásky, upevnìné podle pùvodního manuálu na
nosnících ve vzdálenosti 5 m (viz str. 14 originálního konstrukèního manuálu) se pøi použití výše uvedených hodnot
na nosníky upevní ve vzdálenosti 4,95 m od støedu.
- Napájecí bod napájeného skládaného dipólu je 60 cm
nad støedovým dílem, podle str. 20 manuálu.
- Dodržte odstup 12 cm mezi dipóly pro 15 a 20 m. Dipól
pro 10 m probíhá rovnobìžnì od dipólu pro 15 m ve
vzdálenosti 11 cm.
- Neohýbejte konce dipólù ostøe zpìt (str. 21 manuálu),
hrozí zlomení. Vhodnìjší je ohnout vodiè v polomìru cca
1 cm a nastavení provádìt pøihnutím nebo odehnutím
tìchto úsekù vùèi dipólu.
Detailní pohled na uspoøádání napájených dipólù je na
obr. 2.

Obr. 1. Anténa Spider Beam v modifikaci podle HB9ABX

Další úpravy a zmìny elektrických parametrù
U pùvodní konstrukce bylo dosaženo nejnižší hodnoty PSV v pásmu 28 MHz kolem 1,5 (viz obr. 3). Z promìøení balunu zakonèeného bezindukèní zátìží 50 W
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Obr. 2. Upevnìní a pøipojení dipólù pro jednotlivá pásma

Výsledkem tìchto úprav je zlepšení prùbìhu PSV zmìøená data viz obr. 3.

Z provozních zkoušek vyplynulo i zlepšení F/B a šíøky
pásma na ostatních pásmech bez snížení zisku v pøedním
smìru (napø. pomìr síly signálu F/B cca S9/S1).
Felix dále doporuèuje použít místo pìtiminutového
epoxidu, se kterým se pracuje dosti nepohodlnì, nìjakou jinou zalévací hmotu, napø. silikonový kauèuk.

Obr. 4. Celkový pohled na anténu Spider Beam modifikovanou
podle HB9ABX

Obrázky i nìkteré další informace lze najít na webové
stránce HB9ABX [5].
Jak mì informoval Con DF4SA, je o popisovaných
úpravách informován a zná je; vezme je v úvahu pøi
dalším vývoji této antény.
[1] http://www.qsl.net/df4sa
[2] C. Paul, DF4SA: Anténa Spider Beam - lehký plnorozmìrový
tribander (20-15-10 m). Radioamatér 4/2003, 19
[3] M. Huml, OK1FUA: Anténa Spider Beam - zkušenosti z praxe.
Radioamatér 5/2003, 23
[4] Zájemci si mohou o manuál požádat na emailové adrese spider beam@radioamater.cz - viz Radioamatér 6/2003
[5] http://home.datacomm.ch/hb9abx/spider-e.htm
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Technika
Úvod do práce se souèástkami pro
povrchovou montáž (SMD)
Dean F. Poeth II, K8TM, podle CQ 4/2003 pøeložil Jan Kuèera, OK1NR, ok1nr@volny.cz

Souèástky pro povrchovou montáž se používají stále víc i ve výrobcích pro
radioamatéry. Jsou malé a práce s nimi má své zvláštnosti. Všechno, co k tomu
potøebujete, je trpìlivost, praxe a vhodné náøadí a pomùcky. Když se nauèíte
nìkolika trikùm, mùže být práce s SMD dokonce i zábavná.

Proè SMD?
SMD mají lepší technické parametry než souèástky
s vývody pro pájení v otvorech, díky malým rozmìrùm
mají kratší vnitøní spoje a potøebují menší desky s plošnými spoji. Tím se zmenší parazitní indukènosti a kapacity obvodù. Používání SMD mùže být také cenovì
výhodnìjší než bìžných vývodových souèástek, protože
rozmìry desek mùžou být menší, mùže být i ménì vrstev
a dìr.
Výmìna SMD u vícevrstvových desek mùže být snadnìjší než vývodových souèástek, protože u vícevrstvových desek je velmi obtížné prohøát hluboké
otvory; ohøát plošku a vývod SMD na povrchu desky je
mnohem snadnìjší.
Èlánek je urèen tìm, kteøí by rádi s SMD experimentovali, ale nemají k dispozici profesionální pájecí stanici,
pájecí pasty, horkovzdušné pero a osvìtlené lupy. Pájení
SMD mùže být obtížné, takže než s nimi zaènete pracovat, je nejlepší se nauèit nejdøíve pájet vìtší souèástky.
Následující postupy nejsou jediné, které pøicházejí
v úvahu. S SMD souèástkami mùžete pracovat mnoha
rùznými zpùsoby (to je nakonec obdobné jako u bìžných
souèástek). Úèelem èlánku je pøedstavit nìkolik postupù, které pro úspìšnou práci s touto technologií
mohou použít amatéøi i profesionálové. A když znáte
nìkolik trikù, mùže být práce s SMD i zábavná.

Obr. 1. Pracovní tácek. Na obdélníkovou podložku z tvrdšího papíru
pøilepte nìkolik vrstev èistého bílého kanceláøského papíru. Slepte
hrany a rohy, aby souèástky nemohly vypadnout. Vhodné rozmìry
jsou 22x28 cm.

Sežeòte si pájeèku s výkonem
15 nebo 25 W nebo tužkovou
pájeèku s regulovatelnou teplotou (300°C) a špièatým hrotem.
K vyèistìní tištìného spoje pøed
pájením budete potøebovat
nevodivý
brusný
papír.
Nepoužívejte drátìnku (ocelovou „vlnu”), protože mùže
zanechávat drobné (témìø
mikroskopické) kovové èástice.
Pro hledání spadlých souèástek
je užiteèný silný magnet. Ke
ètení hodnot odporù a elektrolytických kondenzátorù budete také potøebovat hodináøskou
lupu zvìtšující 4x nebo nìjakou jinou lupu.

Pracovištì
SMD jsou velmi malé, takže nejprve bychom mìli
dosáhnout toho, aby „vypadaly” vìtší. Trik spoèívá
v osvìtlení pracovištì jasným svìtlem. Dobøe poslouží
nastavitelná stolní lampa s matovou žárovkou 100 W.
Lampu by mìlo být možné nastavit v rozmezí cca 15-60
cm nad deskou pracovního stolu. Obvyklé osvìtlení
místnosti nebo dílny není dostateèné. Pøi hledávání
souèástek spadlých na podlahu je rovnìž šikovné, lze-li
lampu umístit tak, aby ji bylo možno natoèit i mimo stùl.
Další trik spoèívá v tom, že se pracuje na úplnì èistém
jasnì bílém povrchu. Velmi dobøe poslouží pracovní
tácek podle obr. 1. Souèástky jsou na papíru velmi kontrastní a ohnuté okraje misky zabrání jejich upadnutí.
Pracovní tácek si mùžete zhotovit z tužšího papíru nebo
lepenky apod. rozmìrù cca 22x28 cm. Na jednu stranu
nalepíme dvì vrstvy jasnì bílého papíru (dvì vrstvy
proto, aby tmavší povrch neprosvítal). Po zaschnutí lepidla papír otoète a na zadní stranì namalujte obdélník o
10 mm menší, než jsou vnìjší rozmìry. Okraje ohnìte
podle èar, rohy pøihnìte a pøilepte - do zaschnutí lepidla
stisknìte slepované plochy tøeba kolíèkem na prádlo.
Uvedené jednoduché rady nepodceòujte - budete
pøekvapeni, jaký pøíznivý vliv má dobré osvìtlení a bílý
povrch podložky pøi práci.

Bezpeènostní opatøení pøi práci s SMD

Zkušební pinzeta je vyrobena ze dvou kouskù cuprextitu, oddìlených døevìnou rozpìrkou.

Náøadí a pomùcky
V rámeèku je uveden seznam náøadí a zaøízení, které
budete pro práci s SMD potøebovat. Samosvorná pinzeta není drahá a je mnohem lepší, než pinzeta obyèejná.
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Tab. 1. Tvar a oznaèení nìkterých bìžných SMD

Souèástky pro povrchovou montáž jsou velmi malé a na
rozdíl od práce s bìžnými souèástkami je tedy nutné
dodržovat speciální opatøení:
- Pøi práci s SMD nejezte ani nepijte.
- Neskladujte souèástky v hrníècích, na talíøcích ani na
jiném jídelním nádobí.
- Souèástky držte z dosahu dìtí a domácích zvíøat.
- Používejte ochranné brýle.
- Nepracujte na okrajích stolu, abyste zabránili pádu
souèástek na podlahu.

Tab. 2. Obvyklé rozmìry SMD

Tab. 3. Typické oznaèení rezistorù a odpovídající hodnoty

- Používejte silné osvìtlení a magnet pro hledání
spadlých souèástek.

Identifikace SMD
V tabulce 1. je pøehled nìkterých používaných SMD.
Uvìdomte si, že mnoho SMD souèástek (napø. kondenzátory) se bìžnì neoznaèuje - proto je tak užiteèná mìøící
pinzeta (popsaná dále). Typické rozmìry odporù a kondenzátorù jsou uvedeny v tabulce 2. Z tìchto údajù
mùžete pøibližnì vypoèítat délku èipu vynásobením
prvních dvou èíslic deseti; šíøku dostanete obdobnì
vynásobením posledních dvou èíslic deseti (výsledek
vyjde v tisícinách palce, tedy v 0,0254 mm).
Nejobvyklejší rozmìr odporù a kondenzátorù je 1206
(3,2x1,6 mm).
Hodnoty odporù se èasto vyjadøují tøemi èíslicemi.
Pøíklady nìkterých typických hodnot jsou v tabulce 3.
První dvì èíslice oznaèují hodnotu a poslední èíslice
násobitel (poèet nul, které se pøidají k prvním dvìma èíslicím). Napø. odpor oznaèený 102 má hodnotu 1000
ohmù.
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na plošku a souèástku. Pasta zároveò odstraní povrchové oxidy, které mohou zabránit rozteèení pájky.
- Pøiložte pájedlo na plošku fólie. Nikdy neohøívejte
pøímo souèástku (mùže prasknout).
- Na plošku k okrajùm souèástky pøiložte tenkou trubièkovou pájku (0,5 mm). Po roztavení pøilne pájka
k souèástce a vytvoøí vrstvièku mezi ní a ploškou.
- Pájku nechejte vychladnout a lihem odstraòte zbytky
pasty. Zkontrolujte spoj lupou - jeho povrch musí být
spojitì prohnutý, lesklý a hladký, bez dolíèkù - viz
obr. 4.

Závìr
Práce s SMD mùže být obtížná, ale mùže být i dost
zábavná. Podobnì jako pøi pøechodu od pájení drátových
vodièù k tištìným spojùm vyžaduje i práce se SMD nové
zkušenosti. Zvládnutí SMD vyžaduje trpìlivost a praxi,
které jsou ale vlastní vìtšinì z nás.
<4120>ü

Obr. 2. (A) Bìžné bipolární tranzistory a jim odpovídající SMD, (B)
bìžné FETy a jim odpovídající SMD.

Uspoøádání SMD tranzistorù je na obr. 2, pro
porovnání jsou znázornìna i pouzdra bìžných tranzistorù
v pouzdru TO-92. Všimnìte si jiného uspoøádání vývodù
SOT-23 oproti TO-92.

Zkoušení a mìøení SMD
Zkoušení a mìøení mùže být pøi použití bìžných zkušebních hrotù obtížné. Souèástky mají pøi pøiložení a pøitlaèení hrotù tendenci se posunovat nebo pootáèet, což
mùže být velmi nepøíjemné. Lepší zpùsob je udìlat si
z kouskù cuprextitu pinzetu podle obr. 3. Souèástka je
po uchopení pinzetou pøes mìdìnou fólii pøipojena
k ohmmetru nebo mìøièi kapacit.
Pinzetu je možné zhotovit velmi snadno. Ustøihnìte
dva proužky cuprextitu a pøipravte si rozpìrku napø.
z kousku døeva. Nevodivým brusným papírem vyleštìte
mìdìnou fólii a epoxidovým lepidlem pak pøilepte
proužky k rozpìrce (mìdìnou fólií dovnitø). Po úplném
vytvrzení pøitlaète konce pinzety k sobì a srovnejte je pil níkem. K fólii potom pøipájejte mìøící vodièe - tyto
pøívody udìlejte co nejkratší, abyste omezili rušení a
zmenšili jejich vlastní kapacitu.
Pinzetu pøipojte k ohmmetru nebo k mìøièi kapacit a
uchopte SMD. Použitím tohoto nástroje se mìøení velmi
zjednoduší. Èasto používám tuto pinzetu k roztøídìní
odpájených použitých souèástek a k poslední kontrole
souèástek tìsnì pøed zapájením na desku.

Obr. 3. Díly pinzety pro SMD a sestavení pinzety

zaøízení nemáte k dispozici, mùžete k odpájení použít
odsávací licnu a pastu. Licna èasem zoxiduje, takže je-li
matná, použijte novou.
Asi 2 cm licny vyplòte pastou. Pøiložte licnu ke spoji
a lehce pøitlaète hrotem pájeèky. Pájedlo se natáhne do
licny. Každý kousek licny se mùže použít jen jednou. Po
každém použití licnu odstøihnìte. Celý proces opakujte
nìkolikrát, dokud není témìø všechno pájedlo
odstranìno. Pak uchopte souèástku pinzetou a lehce
otáèejte. Netahejte. Pokud souèástku nelze uvolnit,
zkuste znovu odstranit víc pájedla. Tento postup
vyžaduje praxi, takže budete-li chtít takové souèástky
dále požívat, vyzkoušejte si odpájení z nìkolika
použitých desek.

Pájení SMD

SMD je možné odpájet speciálním pájecím zaøízením,
které používá horkovzdušné trysky. Pokud takové

Existuje nìkolik rùzných zpùsobù úspìšného pájení
SMD na desky tištìných spojù. Nauèit se nìkteré z nich
je snadné, jiné vyžadují speciální materiály (pájecí pastu,
která je smìsí práškového pájedla a pasty) nebo speciální pájecí zaøízení.
Dospìl jsem k názoru, že nejjednodušší zpùsob je
nejprve souèástku pøilepit na desku a pak pøipájet
vývody. Postup je následující:
- Oèistìte mìdìnou fólii nevodivým brusným papírem.
Pøípadné zbytky neèistot oèistìte hadøíkem navlhèeným lihem.
- Souèástku pøilepte na správné místo na desce.
Lepidlo na desku naneste párátkem - pozor, nesmí se
dostat na místo pájení.
- Samosvornou pinzetou umístìte souèástku na desku.
Nechte lepidlo zaschnout.
- Lehce se dotknìte souèástky párátkem. Pokud se
pohne, pøilepte ji znovu.
- Naneste párátkem pastu na vývody souèástky a na
místo spoje. Úkolem pasty je pøenést teplo z pájedla

Samosvorná pinzeta se pøi práci s SMD používá snadnìji než
pinzeta obyèejná.

Obr. 4. Prùøez pájeným spojem se SMD

Odpájení SMD z použitých desek
Použité souèástky je možné odpájet z desek pistolovou
pájeèkou pomalým ohøíváním malé plošky na desce.
Používejte ochranné brýle. Jakmile se zaène pájka
rozpouštìt, klepnìte deskou o stùl a souèástka odpadne.
Opatrným pájením a praxí je možné bez poškození odpájet i polovodièe. Já dìlám tuto práci venku, protože pøi
ohøívání deska páchne nebo se zaène i rozkládat a vyvíjí
se kouø.

Odpájení jednotlivých SMD
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Elektroinženýr typový technolog
Zn: L-DTa758. Pro našeho klienta, významnou
mezinárodní spoleènost, hledáme odborníka na
pozici Elektroinženýr - typový technolog. Klient
požaduje VŠ vzdìlání v oboru elektro nebo fyzika
(PhD je výhodou), zkušenost ve vývoji technologií a
transferù, znalost procesních simulaèních nástrojù a
simulaèních nástrojù pro obvody a zaøízení (Suprem,
Pisces, ISE etc.). Dále požadujeme dobré komunikaèní, dokumentaèní a teamingové schopnosti,
vysokou motivaci, preciznost a velmi dobrou znalost
anglického jazyka - písemnou i ústní. Výhodou je
zkušenost v oblasti device engineering. Na této pozici ponesete zodpovìdnost za kvalitu technického
zpracování integrovaných obvodù (IO), dlouhodobé
a systematické zvyšování výtìžnosti hrotového
mìøení na daných IO, analýzu desek se sníženou
výtìžností nebo zvýšeným rozptylem parametrù èipu,
identifikace jejich pøíèin a dále návrhy popø. realizace
nápravných opatøení. Budete aktivnì spolupracovat
s operaèními technology na všech problémech díl
èích technologických operací spojených s výrobou
daných IO. Dále bude Vašim úkolem sledovat
nejnovìjší poznatky v oblasti polovodièových technologií s cílem jejich aplikace pro neustálé zvyšovaní
kvality technologického procesu a také snižování
nákladù. Budete vyvíjet nové IO a úzce spolupracovat s konstruktérem, inženýrem výrobku, výrobou
masek, mìøením èipù, montážní linkou apod. v prùbìhu kvalifikace nového výrobku. Dále budete
spolupracovat s operaèními technology na kvalifikaci
nových zaøízení a nových technologických postupù,
jejich charakterizaci a optimalizaci. Spoleènost
nabízí zajímavou, odpovìdnou a podnìtnou práci
v prostøedí perspektivní a stabilní spoleènosti, odpovídající platové ohodnocení, možnost profesního
vzdìlávání, nadstandardní sociální výhody, a pomoc
pøi øešení bytové otázky. Pracovištì: Severní Morava.
Kontakt: axios@axios.cz. Další pozice na
www.axios.cz.
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Výkonové zesilovaèe ošetøování, údržba a opravy
H. W. Silver, N0AX, podle QST 9/2003 pøeložil Jiøí Škácha, OK1DMU, skachaj@volny.cz

Koncové stupnì nemají pøíliš mnoho pohyblivých mechanických dílù; jejich údržba je proto èasto
zanedbávána. Pøeètìte si k této problematice øadu námìtù.
Zesilovaèe bývají nejrùznìjšího provedení a rozmìrù velké i malé, lehké nebo tìžké, elektronkové nebo
polovodièové, pracují v pásmech KV nebo VKV. Bez
ohledu na tyto rozdíly ale všechny vyžadují èas od èasu
trochu péèe. Cena zesilovaèe mùže být na úrovni ceny
špièkového transceiveru, takže je dùležité, aby se mu
dostalo alespoò trochu kvalifikované údržby.
Èlánek je sice zamìøen hlavnì na zesilovaèe s elektronkami, ale myšlenky a námìty, které jsou zde prezen továny, mohou a mìly by být aplikovány na jakýkoli
amatérský zesilovaè - pro KV nebo VKV. Zesilovaèe
osazené polovodièovými prvky pracují s menšími hodnotami napìtí a obecnì obsahují ménì poruchových
míst, ale i tak vyžadují èas od èasu trochu údržby.

Bezpeènost pøedevším
Pøedevším je dùležité pøipomenout základní pravidla,
vztahující se k bezpeènosti práce. V elektronkových
zesilovaèích se používají výkonné zdroje napìtí, pøesahujícího èasto 1 kV; rovnìž vf napìtí v zesilovaèi mùže
pøi plném výkonu mít hodnoty stovek voltù. Témìø
všechna napìtí v zesilovaèi mohou být smrtelnì
nebezpeèná! Buïte velmi opatrní a pozorní!

prostorách. Život mùže ohrozit proud i jen nìkolik
miliampér, protékající vašim tìlem - ignorovat fyzikální zákony se nevyplácí.
- Trpìlivost: Oprava zesilovaèe není žádným závodem,
vìnujte jí proto potøebný èas. Nepracujte na zaøízení,
jste-li unaveni nebo když nejste ve formì. Po vypnutí
zesilovaèe vyèkejte nìjakou dobu, než otevøete skøíò kondenzátory potøebují i nìkolik minut, než se vybijí
pøes paralelnì zapojené odpory.
- Vybíjecí tyè: Podle obr. 1 si zhotovte vybíjecí tyè a
tuto jednoduchou pomùcku používejte vždy, pracujete-li na zaøízení, v nìmž se vyskytuje nebezpeèné
napìtí. Uzemòovací vodiè by mìl mít dost velký
prùøez - minimálnì 2-4 mm2 - a mìl by být kvalitní
vzhledem k velkým špièkovým proudùm, které se
vyskytují pøi vybíjení kondenzátorù nebo zkoušení jistièù - až stovky ampér. Není-li zaøízení zakrytováno,
dotknìte se okem tyèe každého dílu a spoje, se kterým
byste bìhem práce mohli pøijít do kontaktu.
Nepøedpokládejte nic - náhodné zkraty a poruchy
souèástek mohou pøivést napìtí i do míst, kde by se
nikdy nemìlo vyskytovat.
- Spoleèník: Pøi práci na zaøízení, které by potenciálnì
mohlo zpùsobit vážné ohrožení, je vždy dobré, je-li

to udržovat všechny ventilaèní otvory volné od všudypøítomných chuchvalcù prachu, koèièích chlupù a hmyzu.
Zvláštì náchylné k nasávání všech možných neèistot
jsou møížky ventilátorù. Vezmìte vysavaè a vysajte nejen
vnitøek zesilovaèe, ale i okolní plochy. Nenechávejte
v blízkosti zesilovaèe žádné tekutiny. Jeden rozlitý šálek
kávy mùže zpùsobit škodu za stovky dolarù.
Papíry a èasopisy držte radìji od zesilovaèe dál, i
kdyby byl povrch skøínì z plného plechu. Papír pùsobí
jako izolátor a brání vyzaøování tepla povrchem skøínì.
Tepelné chladièe zesilovaèe musí pro úèinnou funkci mít
zajištìnu volnou cirkulaci vzduchu ve svém okolí. Kolem
zesilovaèe a nad ním by mìlo být nejménì tak 10 cm volného prostoru. Pokud výrobce doporuèuje urèitý volný
prostor, zpùsob a orientaci montáže nebo proudìní
vzduchu, tato doporuèení respektujte.
Podobnì jako vnìjšek zesilovaèe musí být udržován
v èistotì i vnitøek. Obvody a vodièe s vysokým napìtím
pøitahují prach jako zbìsilé. Prach brání rozptylování
tepla a v silnìjší vrstvì mùže zpùsobit tøeba i vznik
oblouku nebo zuhelnatìt. Náš pøítel vysavaè by mìl
odstranìním prachu a neèistot dát zesilovaèi zcela nový
vzhled. Pokud uvnitø najdete hmyz (nebo ještì nìco
horšího), pokuste se vystopovat, kudy se tam dostal a
takový otvor uzavøete. Napø. kryt obdobný okenní žaluzii
nebo síce umožòuje proudìní vzduchu, ale nevítané
návštìvníky nepropustí. Pøi èištìní vnitøku zaøízení je
souèasnì vhodná pøíležitost k vizuální inspekci - viz
následující kapitola.

Obr. 1. Uzemòovací tyè je výborným nástrojem, kterým zajistíte, aby cokoli uvnitø zesilovaèe, co by mìlo být vybito, skuteènì vybito bylo.
Mùže vám zachránit i život.

- Síové napájení: Zjistìte si a sledujte stav jak støídavých síových obvodù, tak i zdrojù ss napìtí.
Jakmile nepracujete s „živým” zaøízením, fyzicky
odpojte pøívodní síový kabel i ostatní napájecí kabely.
Vypnìte obvodové jistièe. Pøesvìdèujte se vždy
dvakrát - vizuálnì a mìøicím pøístrojem, že napájení je
vypnuté, abyste si byli absolutnì jisti.
- Ochranné bezpeènostní spínaèe, tlaèítka apod.: S výjimkou naprosto specifických procedur stanovených
výrobcem nikdy nepøemosujte nebo nezkratovávejte
tyto ochranné prvky. Mùže to být nutné opravdu
pouze v øídkých pøípadech pøi hledání závad - postupujte tak pouze tehdy, je-li to absolutnì nezbytné.
Tyto ochranné prvky jsou použity proto, aby vás
chránily.
- Pravidlo jedné ruky: Kdykoli provádíte na živém
zaøízení nìjaká mìøení, mìjte jednu ruku v kapse - pak
jí nemùže protékat proud. Dobrou zásadou je rovnìž
používat obuv s izolaèní podrážkou a veškeré
údržbové práce nebo opravy provádìt v suchých
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pøítomna nìjaká další osoba. Nemusí to být nutnì
amatér, ale pro pøípad problémù by mìl být nablízku.
Mìl by vìdìt, jak pøerušit pøívod proudu a mìl by znát
zásady první pomoci. Amatéøi pracují s elektrickými
pøístroji èasto - je proto vhodné, je-li taková osoba
nebo nìkdo, kdo zná zásady první pomoci, k dispozici v domì nebo v blízkém okolí.

Èištìní
Prvním pravidlem dobré péèe o zesilovaè je èistota.
Dovedu si pøedstavit, že v devadesáti procentech ham
shackù je právì toto první pravidlo porušováno.
Zesilovaèe nemusejí být udržovány v nablýskaném
stavu, ale jejich nejhorším nepøítelem je teplo.
Nadbyteèné teplo urychluje proces stárnutí souèástek a
namáhá drahé elektronky a transformátory. Èistotu je
tøeba udržovat jak uvnitø, tak i vnì zesilovaèe.
Zvenèí musíte zamezit prachu a dalším pøekážkám,
aby blokovaly cesty, kterými má odcházet teplo. Znamená

Obr. 2. Malý štìtec a vysavaè s úzkou hubicí pomohou snadno
odstranit neèistoty

Vysavaè pracuje v takových situacích nejlépe,
použijeme-li na jeho hadici úzkou hubici. Pøi èištìní si
mùžeme pro uvolòování a odstraòování prachu pomáhat
malým štìtcem (viz obr. 2). Nepoužívejte originální
vysavaèové hubice s kartáèem - jsou urèeny k èistìní
podlah a ne elektroniky. Nìkteré vysavaèe také umožòují
vyfoukávání, ale vzduch obvykle nemá dostateèný tlak,
takže neèistí tak dobøe jako štìtec; kromì toho se
vyfoukaný prach usadí kousek dál tøeba na nìjakém
jiném zaøízení a je tedy lepší ho z takového kolobìhu co
nejdøíve vyøadit. Štìtec odstraní prach i z nepøístupných
míst a dílù a pøitom je neohrožuje nebo tøeba neuvolní
spojovací vodièe.
Pokud se vám nepodaøí dostat se štìtcem nebo hubicí
vysavaèe dostateènì tìsnì k èištìným místùm, lze prach
a špínu obvykle uvolnit pomocí nádobky (spreje) se
stlaèeným vzduchem. Když k èištìní používáte hadøík,
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nezapomeòte odstranit i zachycené nitì nebo útržky.
Kromì pøípadù, kdy to výrobce doporuèuje, k èištìní
nebo umývání souèástek nikdy nepoužívejte organická
rozpouštìdla nebo èistièe ve spreji - v zaøízení mohou
zùstat zbytky tìchto látek nebo mùže dojít k poškození
souèástek.

Vizuální kontrola
Když už je zesilovaè vyèištìn, je èas na vizuální kontrolu.
Demontujte všechny vnitøní kryty a kabely a ... zastavte
se. Vezmìte vybíjecí tyè, zachyte krokodýlek uzemòovacího vodièe na šasi a dotknìte se každého exponovaného vodièe. Teprve potom, pøi osvìtlení silnou lampou a nejlépe i pomocí lupy prohlédnìte souèástky a
spoje. Zesilovaèe obsahují v porovnání s transceiverem
podstatnì ménì souèástek a dílù, takže je docela dobøe
možné prohlédnout každou souèástku a izolátor. Dívejte
se po prasklinách, pøíznacích jiskøení a oblouku, zuhelnatìlých drahách (tenké èerné linky), zmìnìné barvì,
uvolnìných vodièích, natavených plastických izolacích a
po všem dalším, co nebude pùsobit „normálnì”. To je
rovnìž správný okamžik ke kontrole dobrého dotažení
uzemòovacích a montážních šroubù. Je také vhodná
chvíle ke zjištìní, zda nìkde není cítit spálenina. Nos
dokáže rychle odhalit zápach pøipeèeného transformátoru, kondenzátoru nebo spáleného odporu. Nauète se
vnímat vùnì zdravých a ne zcela zdravých souèástek.
Vše, co jste zjistili, vymìnili nebo pøemístili, si poznamenávejte, i když se jedná o naprosté malièkosti.
Pokud si zatím ještì nevedete technický zápisník, zaènìte
nyní. Jednoduchý blok s poznámkami o údržbì, propojování, barevném znaèení, chování antény apod. vám
mùže v budoucnosti ušetøit spoustu èasu.

Elektrické díly
Zesilovaèe obsahují mnoho souèástek pracujících s vysokým napìtím nebo s napìtími nebo proudy o vysokém
kmitoètu, urèených pro velká zatížení. Tyto díly mohou
být drahé nebo je lze jen obtížnì nahradit, takže je
dùležité, abyste jim vìnovali dobrou péèi. Zaènìme
s napájecím zdrojem.
Napájecí zdroje výkonových zesilovaèù mají tøi hlavní
èásti: støídavý transformátor a související síové obvody,
usmìròovaè a filtraèní obvody a mìøící a regulaèní
obvody. Transformátor vyžaduje jen nepatrnou údržbu kromì zajištìní dostateèného chlazení a bezpeèného
upevnìní. Napájecí vodièe a souèástky jako jsou spínaèe, jistièe a stykaèe, jsou-li mechanicky nepoškozené
a v poøádku, fungují nejèastìji rovnìž dobøe i po elektrické stránce.
Usmìròovaèe a filtraèní kondenzátory vysokého
napìtí vyžadují obèasné vyèištìní. Sledujte pøípadné
stopy po zmìnì barvy kolem souèástek montovaných na
deskách plošných spojù a provìøte, zda nìkteré vodièe
nejsou uvolnìné. Vysokonapìové kondenzátory jsou
obvykle elektrolytické nebo olejové a nemìly by vykazo vat známky úniku nìjaké kapaliny, nafouknutí nebo
odplyòování kolem jejich vývodù.
Souèástky zajišující mìøení a regulaci napìtí a
proudu, zapojené za filtraèními obvody, mohou být
ovlivnìny teplem a silným zneèištìním. Dojde-li k poruše nìkterých jiných dílù zesilovaèe, tøeba elektronky,
jsou tyto obvody znaènì zatìžovány. Odpory mohou
snést znaèné tepelné pøetížení, ale lze pak pozorovat jeho
pøíznaky - zmìnu barvy nebo deformaci.
Zesilovaèe obsahují dva typy relé - silová (související
s napájecími obvody apod.) a vysokofrekvenèní.
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Ovládací relé spínají støídavá a stejnosmìrná napìtí a
nezacházejí se vstupní nebo výstupní vf energií. Bìžný
problém projevující se u ovládacích relé je oxidace jejich
kontaktù nebo poškození jejich povrchu drobnými
krátery. K èištìní kontaktù lze použít nìjaký leštící
prostøedek. V nouzi staèí i útržek obyèejného papíru,
který se protáhne mezi jemnì stisknutými kontakty.
U relátek a spínaèù se vyhnìte pøehnanému èistìní
postøíbøených kontaktù. Odstranit vrstvu pokrývající kontakty je snadné; i když postøíbøené kontakty relátek a spí naèù mají tmavou barvu, tato temná vrstva je stále
dobrým vodièem. Jakmile je jednou støíbrná vrstva
odstranìna, je pryè a eroze kontaktù pak už bude postupovat rychleji. Pokud se pøi vizuální kontrole zjistí
zøetelné dùlky nebo zmìna barvy nebo když mìøení
odporu prokáže, že kontakty relé vykazují kolísající hodnotu odporu, je nejlepší výmìna.
VF relátka zajišují pøepínání pøíjem-vysílání a smìrují vf signály buï pøes obvody zesilovaèe nebo tak, aby
zesilovaè obcházely. Zesilovaèe konstruované pro plný
BK provoz obvykle používají rychlá vakuová vf relé.
Vakuová relé jsou zatavena a není u nich možné kontakty èistit nebo provádìt nìjakou jinou údržbu. Pokud vf
relé vymìòujete, použijte pøímo specifikovaný náhradní
díl nebo takovou souèástku, která je konstruována pro
spínání vf napìtí a má stejné parametry, jako originální
díl.
Kabely a konektory jsou v zesilovaèi podrobeny
znaènému tepelnému a elektrickému namáhání. Umìlé
hmoty køehnou a kontakty konektorù oxidují. Kabely by
mìly být stále ohebné a nemìly by být pøíliš zkroucené
nebo zohýbané u svorek nebo pøíchytek. Pøi prohlížení
spojù je vhodné kabely jemnì zahýbat na obou koncích,
aby se zjistilo, zda nejsou uvolnìné nebo ohnuté.
Konektory by mìly být uvolnìny a jednou èi dvakrát
rozpojeny a zapojeny, aby se vyèistila vrstva kyslièníku
na kontaktních plochách. Peèlivì provìøte každý konektor, který se zdá volný. Konektory zajišující vnitøní
propojení jsou namáhány mechanicky i elektricky a
uvolnìní tøeba vysokonapìového kabelu pod napìtím by
urèitì nebylo dobré. U tìchto kabelù provìøte jak kvalitu
pájených spojù, tak i mechanickou stabilitu a ujistìte se,
že jsou pevnì uchyceny.

vizuální kontrola by nemìla zjistit žádné vypálené dùlky
nebo oxidaci jezdce (pohyblivé èásti pøepínaèe, která se
otáèí mezi kontakty) nebo jednotlivých kontaktù. Sršení
nebo pøetížení dokáže otoèné pøepínaèe rychle znièit. Na
obr. 3 je fotografie mohutného pásmového pøepínaèe,
který je znaènì poškozen jiskøením. Na postøíbøených
površích je pøijatelná lehká oxidace. Fosforbronzové
kontakty lze nìkdy èistit tenkým odøezkem gumy na
gumování, ale tak lze i snadno odstranit nanesenou kontaktní vrstvu, takže pøi tomto zpùsobu èištìní buïte velmi
opatrní; pøesvìdèete se také, že jste pak odstranili
všechny zbylé žmoleèky pryže. Kontakty otoèných pøepí naèù nelze snadno vymìnit, celou desku pøepínaèe.lze
vymìnit, pokud lze získat pøesnì shodný náhradní díl.
V zesilovaèích se vyskytují všechny typy kondenzátorù a odporù. Vymìòujte je za souèástky, urèené pro
dané použití. Zvláš dùležitá jsou napìová a výkonová
omezení, zejména tam, kde tìmito souèástkami protékají velké vf proudy. Všechny kondenzátory vymìòované ve
vf ladìných obvodech musí být peèlivì provìøeny
z hlediska jejich povolených maximálních hodnot vf
napìtí a proudù - ne pouze obdobných stejnosmìrných
hodnot. Vysokonapìové odpory jsou obvykle dlouhé a
tenké, aby nebyly náchylné k výbojùm z povrchu. I když
tøeba menší (a levnìjší) odpor má nominální výkonové
parametry stejné, odolejte pokušení použít jej jako
zámìny. V nouzi lze jako náhradu vysokonapìového
odporu použít nìkolik složených odporù s vhodnou
kombinaci hodnot. V mìøících obvodech nepoužívejte
uhlíkové odpory, ale dávejte pøednost stabilnìjším
odporùm s kovovou vrstvou.
Když opravujete nìjaký starý zesilovaè a výrobcem
specifikované díly již nejsou dostupné, mùžete je ještì
získat na rùzných amatérských setkáních a burzách.
Mùžete se také pokusit sehnat stejný nefungující zesilovaè k rozebrání na náhradní díly.

Elektronky

Nejdražší souèástkou výkonových zesilovaèù je obvykle
elektronka, která obstarává vlastní zesílení zesilovaèe.
Dobrá údržba elektronek zaèíná správným nastavením
provozu zesilovaèe. Pro nastavení úrovnì vstupního signálu, pracovního cyklu (èasového režimu zatížení), ladìní a
úrovnì výstupního signálu se øiïte
instrukcemi výrobce. Hodnoty napìtí
a proudù indikované mìøidly èasto
kontrolujte, abyste mìli jistotu, že
elektronky budou provozovány v optimálním režimu a vykáží maximální
životnost. Výteèné webové stránky o
provozu výkonových elektronek má
tøeba spoleènost Penta Labs.
Struktuøe vnitøních dílù elektronek obvykle nesvìdèí mechanické
údery a vibrace, s elektronkami zacházejte proto jemnì. Výrobcem
mùže být tøeba také specifikováno,
v jaké poloze má být zesilovaè provozován, ètìte proto pozornì provozní
Obr. 3. Pásmový pøepínaè vlevo vykazuje jasné stopy destruktivních pøeskokù
manuál.
Elektronky vyvíjejí velké množství tepla a je proto
Obdobnì jako relé spínají i spínaèe v zesilovaèích buï
dùležité, aby zaøízení použité ke chlazení pracovalo
napájecí silová napìtí a signály nebo cesty vf signálù.
Vhodnì dimenzované spínaèe a pøepínaèe, pokud s maximální úèinností. Cesty chladícího vzduchu by
mìly být èisté, vèetnì švù a záhybù na kovových
vypadají z mechanického hlediska v poøádku, jsou
obvykle funkèní i elektricky. Nejbìžnìjšími vf pøepínaèi trubkách. Všechny nátrubky a komínky by mìly na sebe
jsou pøepínaèe pro volbu jednotlivých pásem - obvykle pøesnì dosedat a mìly by být udržovány v èistotì. Baòku
elektronky udržujte èistou a po manipulaci s elektronkou
otoèné a vyrobené z plastù nebo z keramiky. Podrobná

23

Klubové zprávy
Technika
ji oèistìte - je tøeba otøít otisky prstù, aby se nevypálily
do povrchu skla.
U kovových elektronek, kde jsou použity prstencové
kontakty zkontrolujte, že plochy jsou èisté a mají dobrý
kontrakt po celém obvodu. Nedokonalý kontakt pouze
v nìkterém místì mùže mít za následek nesoumìrné
rozložení proudu a nerovnomìrné zahøívání vnitøku elek tronky; dùsledkem mùže být zborcení vnitøních møížek a
vznik harmonických nebo parazitních kmitoètù.
Propojení anodových èepièek a souèástek zapojených
pro tlumení VKV kmitù by mìla být spolehlivá a nemìla
by vykazovat nìjaké známky pøehøátí. Barevnì zmìnìné pøehøáté souèástky pro potlaèení parazitních kmitù
mohou naznaèovat nesprávné nastavení neutralizaèních
obvodù. Provìøte kontakty patice a kolíky elektronky
z hlediska spolehlivosti všech pøechodù, zejména
v obvodu žhavicího proudu vlákna katody, kde protéká
velký proud. Nìkolikeré vysunutí a opìtné zasunutí elektronky do soklu kontakty oèistí.
Neutralizaèní obvody, jejichž úèelem je potlaèení VKV
oscilací zápornou zpìtnou vazbou mezi anodou a
møížkou, je potøebné nastavovat jen zøídka - kromì pøípadù, kdy vymìòujete elektronku nebo když došlo k vìtším zmìnám zapojení vodièù nebo opravám vf
souèástek. Instrukce pro tato nastavení poskytuje
výrobce. Pokud se projevují syndromy VKV oscilací, aniž
byste mìnili elektronku, pak se zøejmì zmìnily charak teristiky elektronky nebo pøilehlých souèástek. Parazitní
kmity ve výkonových zesilovaèích mohou být dost silné
na to, aby vyvolaly nebezpeèí jiskøení. Než se rozhodnete
mìnit nastavení neutralizaèních obvodù, proveïte radìji
nejdøíve optickou kontrolu.
Mìøící obvody vykazují poruchy jen zøídka, ale z hlediska spolehlivosti hrají klíèovou úlohu. Poznamenáte-li
si pøedem „normální” hodnoty napìtí a proudù, budete
mít k dispozici cenné údaje, zaène-li nìco vypadat špatnì. Právì takové informace jsou pøedurèeny pro
zachycení v technickém deníku. Poznamenejte si nastavení ladìní, úrovnì buzení a napìtí a proudy elektronky
na každém pásmu a s rùznými anténami. Dojde-li
k nìjakým zmìnám, mùžete se vrátit k poznamenaným
hodnotám a nebudete muset spoléhat na svou pamì.

neodstraòujte nebo nenahrazujte díly nevhodného tvaru
nebo s nevhodnými vlastnostmi.
Rùzná dvíøka a vnitøní kryty by mìly být uchyceny
pevnì a k jejich upevnìní by mìly být použity všechny
šrouby. Všimnìte si uvolnìných kovových krytù. Pokud
je nìkde v otvoru v plechu stržený závit, vyvrtejte jiný
otvor nebo použijte šroub vìtšího prùmìru - dbejte pøitom na to, aby v okolí šroubu a za ním bylo dost místa.
Pøi hledání uvolnìných dílù nebo plechových krytù si
pomùžete pohybováním zesilovaèe ze strany na stranu.
Pøi takové údržbì je také vhodná pøíležitost k vyèištìní
pøedního a zadního panelu a odstranìní otiskù prstù
døíve, než panel poškodí nevratnì. Èistá jednotka s kompletní skøíní bude mít podstatnì vìtší prodejní hodnotu
než nevzhledný špinavec, takže je ve vašem zájmu
udržovat vzhled zesilovaèe co nejlepší.

Doprava
Cestujete-li s vaším zesilovaèem nebo pokud ho nìkam
posíláte, pak peèlivost pøi jeho zabalení mùže zabránit
zbyteènému poškození. Nevhodné balení mùže mít také
za následek následné problémy pøi získávání pojistné
náhrady, kdyby už k nìjakému poškození došlo. Dobrou
metodou ochrany zesilovaèe pøi skladování nebo prodeji je používání originálních obalù, ty ale nejsou urèeny
pro používání pøi èastém stìhování. Cestujete-li èasto, je
lepší opatøit si solidní transportní bedny, zhotovené
speciálnì pro pøepravu elektronických zaøízení.

Nìkteré zesilovaèe vyžadují, aby pøed transportem
z nich byl vymontován transformátor. Abyste si to
provìøili, prostudujte manuál k zaøízení nebo se spojte
s výrobcem. Opomenete-li transformátor pøed transportem demontovat a dopravovat zvláš, mùže být
dùsledkem závažné poškození kostry zesilovaèe a skøínì.
Pro dopravu by mìly být z objímek rovnìž vyjmuty
elektronky. Nemusí být dopravovány zcela oddìlenì, jeli možné je uložit dovnitø skøínì zesilovaèe v odpovídajících obalech z pìnových materiálù. Pokud ale výrobce
zesilovaèe nebo elektronek doporuèuje, aby byly
pøepravovány oddìlenì, samozøejmì se tímto
doporuèením øiïte!

Plán èištìní a údržby
Tato diskuse poskytuje mnoho námìtù k pøemýšlení. Je
jednoduché údržbu odkládat, ale podobnì jako u automobilu bude funkènost podstatnì lepší a životnost delší,
pokud se budeme øídit spolehlivým plánem. Pro úèely
radioamatérù není vìtšinou nutné provádìt údržbu
èastìji než jednou roènì. Je-li v prùbìhu roku nìjaké
období, kdy jste nejaktivnìjší, otoète kalendáø a udìlejte
si do nìho poznámku na termín napø. šest týdnù pøedem,
abyste se mohli pøipravit a mohli vèas sehnat pro pøípadnou výmìnu potøebné díly.
Zvažte, jaké požadavky na údržbu klade váš zesilovaè
a co doporuèuje výrobce. V klidu si sednìte nad
manuálem a sestavte si seznam hlavních krokù, které
byste mìl udìlat, a pomùcek, které budete potøebovat. Až

Mechanický stav
I když zesilovaè je zejména elektronické zaøízení,
obsahuje i znaèný poèet mechanických dílù, které
ovlivòují jeho dobrý stav. Tepelné cykly a namáhání spojená s tepelnými zmìnami mohou zpùsobit uvolnìní
mechanických spojù nebo vyvolat poruchy materiálu.
Provìøení a kontrolu dobrého uchycení vyžadují osy a
spojky spínaèù a panelová ložiska, úchyty apod.
Všechny montážní spoje musí být utažené, zejména
zajišují-li souèasnì zemní propojení. Provìøte všechny
souèástky montované na panelu, zejména vf konektory,
abyste mìli jistotu, že jsou upevnìny spolehlivì.
Chronické poruchy plynoucí z uvolòování BNC nebo PL
konektorù uchycených v kulatých otvorech pøitažením
jednoduché matice jsou velmi èasté a vznikají opakovaným zapojováním a rozpojováním tìchto konektorù.
Teplem jsou ohrožovány zejména díly z gumy nebo
z plastù. U øemínkù, pøevodù a kladek se pøesvìdèete, že
jsou èisté a že místa namazaná vazelínou apod. nejsou
zaprášená a zneèištìná. Volné nebo vytahané øemínky by
mìly být vymìnìny. Zkontrolujte O-kroužky, izolaèní
prùchodky a manžety, zda nejsou zkøehlé nebo prasklé.
Jsou-li nìkde použity izolaèní manžety nebo fólie, zkontrolujte, zda pokrývají to, co by mìly pokrývat. Nikdy je
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Obr. 4. Uvedený vývojový diagram mùže sloužit jako pomùcka pro specifikování problémù v zesilovaèi, pokud není k dispozici
návod pro vyhledávání a odstraòování závad od výrobce.
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nastane termín údržby, budete pøipraveni a schopni
zhostit se tìchto èinností co nejefektivnìji.

Øešení problémù
Výhodou pravidelné údržby je to, že budete s vaším
zesilovaèem dobøe obeznámeni pro pøípad, že by nìkdy
bylo tøeba jej opravovat. Budete-li vìdìt, jak co vypadá
(a voní), získáte tak dobré východisko pro uskuteènìní
efektivní a rychlé opravy.
Následující diskuse je mínìna jako ilustrace obecného sledu krokù pøi odstraòování závad, nikoli jako
návod k postupu krok za krokem. Støednì podrobné
schéma ve formì vývojového diagramu pro tyto èinnosti je na obr. 4. Pøes vlastním zahájením prací na vašem
zesilovaèi si proètìte manuál k nìmu, zejména kapitolu
„Teoretické základy èinnosti”, a seznamte se se zapojením zesilovaèe. Pokud je postup odstraòování poruch
v manuálu uveden, samozøejmì se jím øiïte.
Byli byste urèitì pøekvapeni, kolik problémù typu
„zesilovaè vùbec nepracuje” je zpùsobeno tím, že zesilovaè nemá síové napájení. Pøedtím, než se pustíte do
otevírání skøínì nereagujícího zesilovaèe, provìøte, že
v síové zásuvce je skuteènì odpovídající napìtí a že
pojistky nebo jistièe v napájecích obvodech jsou
skuteènì v zapnutém nebo prùchozím stavu. Je-li støídavé síové napájení v poøádku, postupujte pøes všechny
vnitøní pojistky, jistièe a stykaèe a relé až k vývodùm
primáru transformátoru.
Tìžké závady ve zdroji vysokého napìtí jsou jen zøídka nenápadné, takže je vìtšinou zøejmé, kde je problém
a jaké souèástky s ním souvisejí. Pøi opravì napájecího
zdroje využijte pøíležitosti rovnìž k tomu, abyste provìøili
všechny související souèástky. Nevymìníte-li všechny
vadné souèástky, závada se mùže opakovat, jakmile
zdroj opìt zapnete.
Usmìròovaèe mohou vykazovat zkrat nebo naopak
nejsou vùbec prùchodné - pro provìøení použijte digitální tester diod. Pøerušený usmìròovaè bude mít
pravdìpodobnì za následek pokles hodnoty vysokého
napìtí na 50 procent nebo i ménì, ale vadná souèástka
se sama nebude pøehøívat nebo nebude zjevnì znièena.
Zkratovaný usmìròovaè se obvykle projevuje mnohem

dramatiètìji a mùže øetìzovým efektem vyvolat vznik
poruch u dalších usmìròovaèù nebo filtraèních kapacit.
Je-li v øetìzci usmìròovaèù vadný jeden z nich, je vhodné vymìnit v postižené øadì i všechny ostatní, protože
byly podrobeny vlivu vyššího než normálního napìtí.
Závady filtraèních kondenzátorù v obvodu vysokého
napìtí se obvykle projevují jejich zkratem, tøebaže nìkdy
mùže dojít i ke ztrátì jejich kapacity a nárùstu jejich ekvivalentního sériového odporu. Provìøte usmìròovaèe, ale
i souèástky mìøících obvodù, protože mohly být
poškozeny proudovým nárazem pøi proražení filtru.
Závady výkonového transformátoru se obvykle projevují
porušením izolace a následným jiskøením a obloukem
mezi závity. Výsledkem mùže být nezamìnitelný zápach
pøipálené izolace transformátoru. Vadný transformátor je
obecnì neopravitelný.
Kromì vysokonapìového anodového zdroje mùže být
obèas závada i ve zdroji napìtí pro druhé møížky tetrod.
Obvyklým zdrojem závady je regulaèní obvod, upravující
napìtí z hodnoty napìtí anodového. Práce zesilovaèe bez
zdroje napìtí druhé møížky mùže být pro elektronku
nebezpeèná, takže po opravì provìøte elektronku peèlivì.
Pokud jsou napájecí zdroje v poøádku a vlákno elektronky svítí, zkontrolujte klidový proud. Je-li pøíliš velký
nebo naopak malý, zkontrolujte všechna pøedpìtí a
pøívody proudù k elektronce - anodovou tlumivku, zdroj
napìtí pro stínící møížku (u tetrod) a møížkový nebo
katodový obvod.
Pokud jste provìøili napájecí zdroje a nezjistili jste
žádné problémy s hodnotami ss napìtí a proudù, budete
se muset vìnovat souèástkám v obvodech vf.
Samozøejmým nápadem je zkusit nejprve zamìnit elektronku za jinou dobrou. Nedìlejte to! Elektronky jsou
drahé a je-li problém nìkde jinde, mùžete znièit i tu
náhradní. S výmìnou elektronky poèkejte, dokud si
nejste zcela jisti, že závada je pravdìpodobnì zpùsobena skuteènì elektronkou.
Provìøte PSV na vstupu zesilovaèe. Má-li zmìnìné
hodnoty (v minulosti jste si urèitì poznamenali normální hodnoty PSV a vstupní výkon, že), pak máte
pravdìpodobnì nìjakou závadu ve vstupních obvodech
nebo je vadná jedna nebo více elektronek. Vizuálnì
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zkontrolujte vstupní obvody a pásmový pøepínaè a pak
provìøte všechny souèástky tìchto obvodù ohmmetrem.
Jeli PSV na vstupu normální a pøivedený dostateèný
vstupní výkon nemá za následek žádné zmìny
anodového proudu, mùže být vadná elektronka, její sokl
nebo spoje mezi vstupními obvody a elektronkou.
Provìøte ovládací obvody pøíjem-vysílání a relé. Pokud
se anodový proud mìní, zkuste naladit výstupní obvody.
Pøinese-li to malý nebo vùbec žádný efekt, mùže být
vadná elektronka nebo mohou být pøerušeny spoje mezi
elektronkou a výstupními obvody. Pokud má nové naladìní nìjaký vliv, ale v jiných polohách než obvykle, mùže
být vadná elektronka nebo mùže existovat problém ve
výstupních obvodech. Na místì je vizuální kontrola a
provìøení obvodù ohmmetrem.
Klíèem k odhalení pøíèin poruch ve vašem zesilovaèi
je peèlivost a metodický pøístup - je tøeba se vyhnout
falešným závìrùm nebo provádìní nahodilých pokusù.
Budete-li na rozpacích, pravdìpodobnì vám ochotnì
pomùže zákaznická služba výrobce, zejména budete-li
mít peèlivé poznámky podrobnì popisující pøíznaky
poruchy a jakékoli rozdíly od normálního chování.
Užiteèné údaje a vodítka mùžete najít rovnìž na internetových stránkách výrobce zesilovaèe nebo na jiných
internetových zdrojích. Mìjte na pamìti, že se nìkdy
mùže jednat o souèasné projevy nìkolika problémù - pøi
souèasném výskytu mohou pùsobit jako nìjaká velmi
podivná skládanka. Nikdy nezapomínejte na to, že vìtšina problémù má velmi prostá øešení, která lze vytipovat
peèlivými testy, provádìnými krok za krokem.

Závìrem
Zesilovaèe tvoøí èást amatérské výbavy již po mnoho let.
Jsou to jednoduché, pomìrnì spolehlivé èásti
amatérských sestav. Vyhraïte si èas na to, abyste se
s vaším zesilovaèem seznámili zevnitø i zvenèí. Budete-li
o nìj peèovat, odmìní se vám spolehlivou službou a
maximální životností elektronek.
Literatura
Penta Labs:”Tube Maintenance & Education”. www.pentalaboratories.com/maintenance.asp
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OPRAVA

Jiøí Peèek, OK2QX, ok2qx@micronic.cz

V Polsku se dostal na trh nový výrobek u nás již známé
firmy V-Electronics, jejímž majitelem je SP3ABG. Jedná
se o transceiver s názvem Digital 2004, pokraèovatel
døíve produkovaného typu Digital 2011. Všechny
souèástky jsou tentokrát umístìny na jedné desce
plošných spojù, ladící systém již byl použit v typu
Trapper 2002. Všechny obvody odpovídají moderním
poznatkùm, takže je pøedpoklad, že výrobek bude produkován delší dobu. Transceiver bude dostupný jednak
jako hotový produkt, jednak jako stavebnice, obsahující
plošný spoj, indukènosti, vf transformátory, napro gramovaný mikroprocesor, dokumentaci atd.
Rozmìry 22x12x5 cm, hmotnost 0,7 kg, napájení 12
V/2,5 A, vysílaè pracuje v rozsahu 1-30 MHz a pøijímaè
50 kHz-30 MHz v šesti podrozsazích pøepínaných vstupních filtrù. Provoz CW/SSB, automatické pøepnutí
správného postranního pásma, výkon 6-12 W podle
pásma. Citlivost pøijímaèe 0,5 mikrovoltu, výstupní
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Prosíme všechny ètenáøe èlánku „Mìní
se indukènost na feritových toroidech
s kmitoètem?“ (è. 5/2003), aby si výsledné spravné znìní tabulky 1 stáhli
z webovských stránek èasopisu (sekce
Download).
Dìkujeme za pochopení.
výkon 1 W/8 ohm. Krok syntezátoru možno zvolit od 1 Hz
do 10 MHz v 11 stupních, uvnitø je vestavìn elektretový
mikrofon s PTT i reproduktor (ale transceiver obsahuje i
konektor pro pøipojení externího mikrofonu a reproduktoru), podsvìtlený displej LCD, šest samostatných
pamìových VFO s možností volby tøí kmitoètù na
každém, neomezený RIT a øadu dalších „vymožeností”.
Cena v dobì, kdy byl pøíspìvek psán, zatím nebyla zveøejnìna. Vzhled osazeného plošného spoje viz obrázek.
<4125>ü
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Klubové zprávy
Technika
Zesilovaè výkonu
pro QRP TRX
Jiøí Peèek, OK2QX, ok2qx@micronic.cz

Øada hlavnì zaèínajících radioamatérù, kteøí používali
k obeznámení se s radioamatérským provozem malý QRP
vysílaè, je již dnes postavena pøed problém, zda si poøídit
zaøízení nové, nebo zda si ke stávajícímu postavit nebo
koupit zesilovaè. Tento problém bude v dohledné dobì,
jakmile vstoupí nové podmínky
pro provoz radioamatérských
stanic v platnost, ještì výraznìjší. Musíme doufat, že stanice
zaèáteèníkù najdou v radioamatérském provozu na krátkých
vlnách zalíbení a budou
pøecházet do øad tìch, kteøí smìjí
vysílat s výkonem 100 W. Nabízí
se zde možnost stavby elektronkového PA stupnì; to je sice
nejjednodušší zpùsob, jenže
vhodné elektronky je dnes na
jedné stranì problematické
získat za rozumnou cenu, na
druhé stranì ke stavbì elektronkových zaøízení má hlavnì
mladá generace stále vìtší
odpor. A postavit koncový stupeò s polovodièi zase není nic
jednoduchého; pokud má mít
solidní parametry a slušný vnìjší
vzhled, znamená to umìt nejen
pájet, ale také øezat, pilovat,
sváøet - prostì tento druh èin-

nosti je dosti problematický. To už vùbec nehovoøím o
možnosti rychlého znièení výkonových vf tranzistorù pøi
uvádìní do provozu a zde se nejedná o nìkolikakorunové
hodnoty!
Nabízí se ale pøece jen urèitá šance, jak lze ke koncovému stupni pøijít za rozumnou cenu. Kdo má k dispozici
internet, zjistí na stránce www.rmitaly.com, že firma RM
Construzioni Elettroniche nabízí celou škálu krátkovlnných
výkonových zesilovaèù, a to jak polovodièových, tak elektronkových. Ty elektronkové s výkonem až 1 kW jsou
v porovnání s tím, co nabízejí renomované firmy, také re-

Pøehled souèástek:
Místo øeckého mí = mikro použito M; rezistory bez uvedení výkonu 1/4 W
C 1 = 8,2 pF 50 V
C 2 = 4,7 MF 16 V
C 3 = 33 MF 16 V
C 4, 5, 6 = 10 nF 50 V
C 7 = 56 pF 50 V N750
C 8 = 150 pF 50 V N750
C 9 = 470 pF 50 V N750
C 10 = 150 pF 50 V N750
C 11 = 100 nF 50 V
C 12 = 10 nF 50 V
C 13 = 3 x 470 pF 50 V
C 14 = 47 nF 50 V
C 15 = 220 pF 500 V N750
C 16 = 47 nF 50 V
C 17, 18 = 220 pF 500 V N750
C 19 = 47 pF 1000 V N750
C 20, 21 = 100 nF 50 V
C 22 = 470 MF 35 V
C 23 = 470 nF 63 V polyester
C 24 = 82 pF 50 V N750
R 1 = 2,2 K
R 2 = 10 K
R 3, 4 = 2,2 K
R 5 = 100
R 6 = 12 K
R 7 = 2,2
R 8 = 100
R 9 = 180 2W
R 10 = 150 2W
R 11, 12, 13 = 10 2W
R 14 = 47 2W
R 15 = 27 2W
R 16 = 100 2W
R 17 = 1,0 1/2W
R 18 = 12 K
R 19 = 3,3 K 1/2W
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lativnì laciné. My zde ale hovoøíme o snadno dostupném a co nejlevnìjším doplòku ke stávajícímu
QRP vysílaèi, který umožní provoz v základní tøídì (a
R 20 = 68 2W
již bude nazvána jakkoliv), nikoliv o velkém
R 21, 22 = 10 1/2W
R 23 = 68 2W
výkonovém stupni. Pøitom pøedpokládám, že postavit
R 24, 25 = 2,2 K
si k takovému zesilovaèi zdroj není zase tak nároèné
R 26 = 2,2 K 1/2W
a mìl by to zvládnout i radioamatér-zaèáteèník, když
D 1, 2 = 1N4148
D 3 = 1N4004
prakticky všechny komponenty k tomu potøebné jsou
D 4 = LED èerv.
bìžnì dostupné v prodejnách souèástek a transforD 5 = 1N4004
mátor nám ochotnì navine kterákoliv firma, která se
D 6, 7, 8 = 1N4148
D 9, 10 = 1N4004
touto èinností zabývá (v Holicích v loòském roce
D 11, 12, 13 = 1N5400
takové vystavovaly hned tøi).
D 14 = LED zel.
Podle mne je z nabízených typù pro daný úèel
D 15 = LED žl.
nejvhodnìjší typ KL500, uvádìný hned ve dvou
D 16 = 1N4004
D 17 = Zener. dioda 12 V 1,3 W
verzích - pro napájecí napìtí 12 nebo 24 V. I když
Tr 1, 2 = BC 547
vìtšina amatérù by asi sáhla spíše po verzi 12 V, já
Tr 3 = BF 199
doporuèuji naopak KL500/24. Vyšší napájecí
Tr 4 = BC 547
Tr 5 = BD 179
napìtí totiž pøináší nejen lepší úèinnost, ale hlavnì
Tr 6, 7 = SD 1446
vyšší linearitu, což je pro koncový stupeò dost výL 1 = 10 MH
znamný parametr. A když se podíváte na velké
L 2 = VK 200 1 záv.
L 3 = VK 200 2 záv.
transceivery, které obsahují i zdroj, pak zjistíte že
L 4 = VK 200
jejich koncové stupnì jsou konstruovány ne pro 24
L 5 = VK 200
V, ale nìkteré dokonce na 48 V. I filtrace ve zdroji
Rl 1 = Relé 24 V
Rl 2 = Relé 12 V
je pro menší proudy snazší.
Fuse = poj. 2 x 8 A
Tento koncový stupeò vidíme na schématu na
S 1 = Pøepínaè 3 A (Pøedzesilovaè)
S 2 = Pøepínaè 3 A (Lineár. provoz) obr. 1. Podle výrobce je schopen pracovat v celém
krátkovlnném pásmu 1,8-30 MHz pøi napájecím
S 3 = Pøepínaè 3 A (SSB)
S 4 = Pøepínaè výkonu 6 poloh
napìtí max. 28 V ss a proudu 16 A, pro CW a SSB
T 1 = Vstupní transformátor
provoz je potøebný budící výkon v rozmezí 2-20 W.
T 2 = Vstupní transformátor
Maximální výstupní výkon má být až 600 W PEP,

což je ovšem hodnota spíše papírová než skuteèná poèítejme radìji s trvalým výstupním výkonem nejvýše
250 W; pøi buzení cca 10 W to bude v oblasti 100 W.
Zesilovaè je vybaven automatickým pøepínáním pøíjemvysílání, ochranou proti pøepólování (mimochodem
dosti primitivní: pøi nesprávném pøipojení zdroje jsou
diody D13/D12 vodivé a pøepálí se pojistka v pøívodu
kladného napìtí) a širokopásmovým zesilovaèem (Tr3)
pro pøíjem, který ovšem u továrních transceiverù pùjde
jen stìží využít - ty jsou dostateènì citlivé samy o sobì.
Pro pøípadné experimentátory uvádíme také hodnoty

použitých souèástek a informaci, že na uvedené internetové adrese je i výkres a osazení plošného spoje tohoto
zesilovaèe.
Nelze bohužel mluvit o nìjakém „ideálním” výrobku.
Asi nejvìtším nedostatkem, který je zøejmý na prvý
pohled, je chybìjící ochrana omezující výkon pøi vyšším
PSV. Nemusí se obávat ten, kdo má dobrou anténu s
napájeèem 50 ohmù a PSV nepøekraèujícím pomìr
1:1,5, ale u dlouhodrátových èi vícepásmových antén
vyžadujících anténní pøizpùsobovací èlen by snadno
mohlo dojít pøi pøepnutí pásma k odpálení koncových
tranzistorù. Pokud bych mìl podobný koncový stupeò
provozovat doma, pak by rozhodnì bylo vhodné doplnit
jej pøídavným ventilátorem. Koneènì v èasopise
Funkamateur 9/2003 známý technik DJ6HP popsal
právì pro tento koncový stupeò rùzné doporuèené
úpravy (doplnìní obvodem PTT, vyzkratování pojistky,
ev. úprava pøepínaèe výkonu). Výrobce také upozoròuje,
že koncový stupeò splòuje požadavky norem CE pouze
za pøedpokladu, že mezi anténu a tento koncový stupeò
bude zaøazen filtr s oznaèením 27/586, který výrobce
také dodává. Na druhé stranì je tøeba vzít v úvahu, že za
cenu, za kterou je zesilovaè nabízen (po pøepoètu cca
6300 Kè) u nás dostanete možná samotnou dvojici koncových tranzistorù (v katalogu nejsou, soudím podle
obdobných pro transceivery).
A jakým zpùsobem lze podobné výrobky v zahranièí
objednávat a platit, bylo popsáno v jiném èlánku v tomto
èísle.
<4128>ü
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Klubové
Závodìní
zprávy
Soukromá
inzerce
Prodám kompaktní duralový
støedový díl pro montáž drátové
KV smìrovky typu „Spider beam”
a sklolaminátové trubky. Cena
dohodou. Tel.: 286 891 541.
Prodám duralové ráhno s pøipevnìnými sklolaminátovými
držáky prvkù vè. mìdìného záøièe
a komplet materiálu ke konstrukci
6-prvkové kubické smìrovky pro
144 MHz s obojí polarizací. Cena
dohodou. Tel.: 286 891 541.
Prodám TCVR 145 MHz
Boubín, výr. Radiotechnika
Teplice, RX Pionýr „S” 3,5 MHz,
výr. Radiotechnika Teplice, zdroj
13,8 V - 3-5 A, výr. BRD, TX RS41 Tøinec, 50/100 W, 1,8-12
MHz, Tel.: 737 950 464 po 19.
hod.
Poskytnu schéma pøijímaèe
R311 osazeného 2Ž27 za úhradu.
Jaroslav Pospíšil, OK2BQC,
I.P.Pavlova 40, 779 00 Olomouc.
Preselektor PR-150 (výr. Lowe
Electronics Ltd. England) o
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rozsahu 0,03-30 MHz s pøep.
antén, pøedzesilovaèem a attenuátorem, hodící se pro všechny KVrx, vymìním za DSP NIR-10 nebo
podobný, pøíp. prodám. Pùvodní
cena 9600 Kè. Nabídka na tel. 585
233 479, pøíp. 736 167 574.
Prodám TCVR OTAVA model
1977 vè. náhr. elektr. do PA.
TCVR je dobrém stavu - v provozu. Cena cca 5 000 Kè. Ing. Fr.
Zádružný, Nádražní 756, 342 01
Sušice II, tel. 376 522 517, 721
946 175, e-mail zakruzny@tiscali.cz.
Prodám kv trx Kenwood
TS450S, ufb stav, bez oprav, filtry
cw 500 Hz, ssb 1.8 kHz, první
majitel, nekuøák. Cena dohodou.
tel.: 602 600 606.
Prodám Pb AKU 12 V, 5 Ah,
7 Ah, 12 Ah a 17 Ah cena 50,- Kc
za kus. Kontakt: Rudolf Hon,
Blodkova
2,
Praha
3,
ko@email.cz nebo 604 639 292.
Volat veèer, SMS možno psát
kdykoliv.
Prodám TCVR Heathkit HW
100, 3,5-28 MHz/100 W, Cw filtr
500 Hz, vèetnì nového zdroje a
náhradních elektronek. Cena
6500 Kè. Tel. 376 528 988.

Prodám TCVR ICOM 706 MK II
G, velmi málo používaný (cca 200
QSO), 100% stav, cena 32 000
Kè. Ing. Zákružný František,
Nádražní 756, 342 01 Sušice, tel.
376 522 517, 721 946 175, 388
404 116, e-mail: zakruzny@tiscali.cz.
Prodám KV TRX Kenwood
TS430S, 160-10 m 100 W,
všechny filtry, se sí. zdrojem
PS430, ant. tuner MFJ s PSV/W
mìøením. Vše jako nové, Praha,
cena doh. Tel. 602 301 329.
Prodám YAESU FT847 s CW
filtrem a SSB Collins EMF v RXu
a anténní èlen FC20 (celkem
55 000,- Kè). OK1MP, tlf. 603
480 090.
Koupím výsuvný lankový
stožár Magirus k radiovozu a
kopii zapojení pøijímaèe R-314 a
rdst PR37. Jaroslav Pokorný,
Svat. Èecha 21, 680 01
Boskovice.
Prodám KV TCVR ICOM
IC735+cw filtr 250 Hz v dobrém
technickém stavu. Cena asi
22 000 Kè. Fr. Neckáø, Alšova 21,
736 01 Havíøov-Mìsto. Tel.: 605
516 878.
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Závodìní

OL párty
komentáø poøadatele
Tento závod byl do znaèné míry experiment - snaha uspoøádat ponìkud netypickou akci ani ne tak s cílem závodit
jako spíše si pøipomenout dobu minulou, kdy OLáci øádili na 160m, poøádali
rùzné spoleèné akce, prostì tvoøili partu
nadšených lidí. Zda se že se zámìr
vydaøil, úèast byla nad oèekáváni
vysoká, samozøejmì pøedevším z øad
bývalých OL. Stanic bylo tolik, že ten,
kdo toto chtìl pojmout skuteènì jako závod a ne jen si udìlat pár QSO se známými, si urèitì nemùže stìžovat.
Na pásmu se vyskytly ex-OL stanice od tìch, co dostaly OL koncesi nejdøíve, až po ty z doby relativnì nedávné
(znalci snadno rozeznají dle sufixu OL znaèky). Mnozí byli zajisté pøekvapeni, kdo všechno ze známých
amatérù byl také kdysi OL. Na druhou stranu je opravdu škoda, že ve vìkové kategorii, jež odpovídá tehdejší
OL, nebyl jediný úèastník. Nìjak chybí následovníci...
Vyskytl se jeden drobný organizaèní problém - nìkteøí zaèali závodit o hodinu døíve. K tomu na vysvìtle nou: 2100Z je to samé co 2100 UTC èi 2100 GMT, písmenem Z se oznaèuje èasová zóna shodná s UTC.
Jako jeden z mála vnitrostátních závodù mìl tento úèastníky z 5 zemí, dokonce ze 3 kontinentù (díky
4U1ITU-OM3CGN, YB0AJR-OK1JR a AF4JF-OK1QW). Trochu zmatku vnesly do akce španìlské stanice
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Závodìní
Kalendáø závodù na KV

DTC CONTEST „Deutschland-Contest“

závodící v té dobì na 80 m (kdo to mohl dopøedu tušit?), ale naštìstí pøimìøené výkony
OK/OM úèastníkù ukázaly „kdo má pravdu“. Nìkolik HAMù zaslalo hlášení coby sympatizující; dìkujeme za podporu, škoda že jste nemohli pøidat body ostatním...
Pro 3 vítìzné stanice z každé kategorie jsou pøipraveny vìcné ceny (absolutní vítìz
láhev kvalitní moravské slivovice - sponzor OK2ZV, další také rùzné „elektronky“), dále
barevné diplomy, všichni úèastnici obdrží pamìtní QSL lístek.
Komentáøe zúèastnìných byly povìtšinou pozitivní až nadšené, mnozí mají zájem o
konání dalšího roèníku. Pùvodním zámìrem poøadatele bylo uspoøádat jen jednu akci
s tím, že se uvidí „jak to vùbec dopadne“. Èili nechte se pøekvapit, tøeba ještì nìco
bude...
Další zajímavé informace vèetnì komentáøù úèastníkù najdete na Internetu na adrese
http://ok1fou.nagano.cz/olparty/index.html.
Za poøadatele - ex OL3AXS, OL4BEV, OL2AXW, OL1AZM a další...
<4131>ü
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K propagaci telegrafního provozu a oživení zájmu o diplomy DLD, vydávané DARC, poøádá DTC e.V./DL-CW-CLUB DTC CONTEST „DeutschlandContest“.
Výsledek: poèet bodù z obou pásem x
Termín: každoroènì o Velikonoèním souèet násobièù z obou pásem.
Každá kategorie se vyhodnocuje
pondìlí. Letos 12. 4. 2004.
Èas: 08:00-11:00 míst. èasu, tj. 06:00- zvláš. S každou stanicí lze pracovat na
obou pásmech.
09:00 UTC.
Deníky musí obsahovat všechny nutné
Pásma: 3520-3560 kHz a 7010-7035
údaje o spojení, posluchaèské deníky
kHz.
musí obsahovat obì znaèky, pásmo, èas
Výzva: CQ DC nebo CQ TEST.
Úèastníci: všichni amatéøi-vysilaèi a a nejménì jednu ze skupin. Na souhrnném listu s výpoètem musí být uvedena
posluchaèi.
adresa, kategorie a použitý výkon, jakož i
Kategorie:
prohlášení a podpis.
1: více než 25 W výkonu/output,
Termín zaslání: do 31. kvìtna poštou
2: 5-25 W výkonu,
nebo elektronicky na dl1ydl@muen3: max. 5 W výkonu/QRP,
ster.de; výsledky poštou za SASE nebo
4: posluchaèi / SWL.
via e-mail. Adresa: Frank Schmitte,
Reporty: RST - èíslo spojení - DOK.
DL1YD, Sophienstrasse 35, D-48145
Neèlenové DARC vynechají DOK.
Münster.
Pøíklady: 559003/A06 resp. 579002.
Hodnocení: QSO 2 body, DOK 1 násoFrank Schmitte, DL1YD
biè, zemì DXCC 1 násobiè. Každé pásmo
<4135>ü
boduje zvláš.
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Závodìní
CRIC, Czech Radio
Individual Championship
- II. roèník
Jan Kuèera, OK1QM, jan.ok1qm@volny.cz, Martin Huml,
OK1FUA/OL5Y, huml@radioamater.cz

Oznamujeme pøípadným zájemcùm, že se bude
konat II. roèník soutìže CRIC. Informace o
prvním roèníku naleznete v Radioamatéru
6/2002, 4 a 2/2003 a také na internetu na
cric.radioamater.cz.
Po zkušenosti z prvního roèníku jsme se rozhodli udìlat
nìkolik zmìn. První z nich je závod, v jehož rámci se
soutìž bude konat, a tedy i její termín. Jako závod jsme
vybrali IARU Region 1 Field Day, který je letos 5.-6.
èervna. Tento závod nám umožòuje zmìnu druhou totiž prodloužení závodu o nìkolik hodin.
Dále nabízíme úèast dvojicím nebo i jednotlivcùm,
kteøí z nìjakého dùvodu nemají možnost nebo zájem
zúèastnit se v hlavní kategorii pøímo na místì konání,
aby se - pøi dodržení níže uvedených soutìžních podmínek - zúèastnili ze svých QTH. Výsledky pøedají SMS
nebo e-mailem. Vyhodnoceni budou v samostatné kategorii pouze na základì pøedaných výsledkù.

Podmínky soutìže jsou tedy pøedbìžnì tyto:
Soutìžní mód CW.
Pásma 80, 40 a 20 m.
Místo konání - blízké okolí Holic.
Závodníci budou rozdìleni po dvou na jednotlivá
stanovištì. Ta budou zajištìna organizátory soutìže
v rùzných místech nedaleko Holic, v osobních automobilech závodníkù.
Vybavení bude následující: dipóly na pásma 80, 40 a
20 m, napájené jediným koaxiálním napájeèem. Dipóly
budou upevnìny na deset metrù vysokém stožáru.
Transceivery si závodníci pøivezou vlastní a povolený
výkon je 100 W.
Deník lze vést elektronický i ruèní. Podmínky soutìže
odpovídají podmínkám závodu IARU Region 1 FD.
Doba konání CRIC je 14 hodin závodu IARU Region
1 FD (17:00 až 07:00 místního èasu), pøièemž oba
závodníci se pravidelnì støídají po hodinì provozu,
takže èistý provozní èas jednoho závodníka je 7 hodin.
Dvojice závodníkù spolupracuje pouze pøi stavbì
antény a zøízení stanovištì. Spolupráce pøi závodu není
povolena.
Elektrická energie 220 V pro napájení transceiverù,
poèítaèù a osvìtlení bude zajištìna poøadatelem z místa
stanovištì.
Po ukonèení vlastního provozu (nedìle ráno) bude
krátký èas na odpoèinek a poté probìhne vyhodnocení
a diskuse. Na setkání jsou vítáni samozøejmì i ti, kteøí
nebudou mít zájem soutìžit.
Máte zájem utkat se v krátkovlnném závodu s ostatními soutìžícími za velmi podobných provozních podmínek? Napište na CRIC@radioamater.cz, pøípadnì
poštou na adresu Jan Kuèera, Pivovarská 26, 466 01
Jablonec nad Nisou. Uveïte, zda chcete být v roli
„pozorovatelù” nebo závodníkù.
<4136>ü
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Závodìní
Závodit? Ano!
Honza Kuèera, OK1QM, jan.ok1qm@volny.cz

Byl jsem požádán, abych svými
pøíspìvky doplnil rubriku Závodìní.
Poøád si øíkám, proè já, když je u
nás øada výborných závodníkù se
spoustou zkušeností a schopností,
které by mohli pøedávat ostatním.
Nejspíš nemají dost èasu.
Sám jsem s vážným závodìním
zaèal pomìrnì nedávno a ještì si
dobøe vzpomínám na mé první
závody. Moje pøíspìvky budou tedy
urèeny úplným nováèkùm a tìm,
kdo se závodìním na krátkých
vlnách zaèínají a uvítají vstupní
informace.
Radioamatérské hobby je to nejlepší, co
mì mohlo v životì potkat. Díky nìmu i po
více než dvaceti letech této èinnosti se
uèím stále nové vìci, získávám další
zkušenosti, zajímavé zážitky, potkávám
nové lidi. Vždycky mì fascinovalo, jaké
rozmanité možnosti náš koníèek poskytuje. Možná právì ta rozmanitost zajímavé
èinnosti pøitahuje i všechny ostatní
radioamatéry. Jednou z jeho souèástí je
také závodìní. Poprvé jsem vyzkoušel
vážnìjší závodìní na KV pøed nìkolika
lety a úplnì jsem tomu propadl. Pokusím
se na vás trochu toho mého nadšení
pøenést.
Mezi radioamatéry se asi nenajde
nikdo, kdo by nevìdìl, co je to závodìní.
Každý víkend, nìkdy jen na chvilku a
jindy i na celých ètyøicet osm hodin, se
pásma zaplní a úèastníci závodu si
v rychlém tempu pøedávají soutìžní kód.
Na stránkách èasopisù nebo Internetu si
mùžeme prohlédnout vybavení nìkterých
soutìžních stanic.

Obrázky jsou si èasto hodnì podobné.
Vidíte na nich vysoký stožár s velkou
anténou, pøípadnì s více anténami v nìkolika patrech nad sebou. Pøi pohledu na
tato monstra mùže èlovìk snadno
podlehnout dojmu, že závodìní pro nìj
není, protože o nìèem takovém si mùže
jen nechat zdát.
Nedejte se zmást. Vìtšina stanic
používá drátové antény pro spodní pásma
a pro horní pásma vertikální anténu nebo
v lepším pøípadì vícepásmovou
smìrovku.
Nechci v žádném pøípadì tvrdit, že by
pro lepší umístìní by jen v tuzemském
mìøítku mohla obecnì staèit pouhá drátová anténa, ale rád bych rozptýlil pøípadné obavy, že si s jednodušším vybavením
nemùžeme užít dostatek zábavy.
Rozhodující bude nejspíš to, co od
závodìní oèekáváme. Znám závodníky,
kteøí by vùbec neuvažovali o úèasti
v závodì s holým transceiverem a
jednoduchou drátovou anténou. Jejich
jedinou motivací v závodì je snaha o
vyvolání a užití si tzv. pile upù. Pile up je
skuteènì nesmírnì vzrušující souèást
závodìní. V jednom okamžiku vás volá
vìtší množství stanic a vám rychle
narùstá adrenalin a poèet spojení v deníku. OK znaèka nebývá v závodech vzácná
a tak pile up vìtšinou pøichází právì díky
tìm velkým anténám a také odpovídajícím
velkým výkonùm.
Ptáte se, co vám tedy mùže pøinést
úèast v závodì s vaším jednoduchým
vybavením? Porovnejte situaci na pásmech v bìžné dobì a v okamžiku, kdy se
koná nìjaký závod. Dlouhodobì zdánlivì
zavøené pásmo najednou v prùbìhu závodu ožije a vy slyšíte spoustu místních i
DX stanic, které pøímo prahnou po spojení s vámi. Že máte kvùli jednodušší
anténì slabší signál? To není vùbec
dùležité. Na druhé stranì je buï dobøe

vybavená stanice nebo operátor, který si
s tím poradí. A už máte v deníku nový
násobiè a na vedlejším kmitoètu vás èeká
další.
Hledáte nový náboj pro vaše hobby?
Puste se do závodìní. Dlouho jste
nemìli dùvod zabývat se vaší anténou?
Tøeba právì nìkteré neudìlané násobièe
a spojení v závodì budou tou hybnou
silou, která vás donutí podívat se na vaši
stávající anténu z nového pohledu.
Nìkteré signály jste v rušení vùbec neslyšeli? Tak to mùže být správná motivace pro vyzkoušení nìjaké poslechové
antény.
Stále odkládáte propojení vašeho
transceiveru s poèítaèem? Poøád to nebylo až tak moc dùležité? Vedení soutìžního
deníku v poèítaèi je velká výhoda a jakmile se do toho ponoøíte, uvìdomíte si,
že dnes už je to naprosto nezbytné - a to
co jste odkládali jde najednou samo.
Jsou vìci, se kterými si možná sami
neporadíte. A tak zjistíte, že máte ve
mìstì ochotného kamaráda - zkušeného
závodníka, který vám rád pomùže s nastavením soutìžního deníku, vysvìtlí
nejasnosti v podmínkách závodù, prostì
poradí, s èím bude tøeba.
Pøevážná vìtšina KV závodù má kategorii LP - low power, nízký výkon, maximálnì 100 W. Z pohledu výkonu
soutìžíte se stejnì vybavenými stanicemi
- samozøejmì, že stanice s lepšími anténami jsou vùèi vám ve výhodì. Vždycky
bude nìkdo s lepším vybavením a je jen

na vás, jestli vás to odradí nebo pobídne
k dalšímu úsilí. Každopádnì by vám to
nemìlo kazit potìšení ze závodìní.
Urèitou nevýhodu krátkovlnných
závodù vidím v tom, že se koneèné
výsledky dozvíme velice dlouho po
skonèení závodu. Vlastní vyhodnocení
deníkù zabere nìkolik mìsícù a další
mìsíce trvá, než se výsledky dostanou do
èasopisù, kde se s nimi mùžeme
seznámit. Existuje však radioamatérský
server www.contesting.com, na kterém je
konference nazvaná 3830. Závodníci sem
bezprostøednì po závodì posílají své
pøedbìžné výsledky a tady se mùžeme
dozvìdìt, jak se nám daøilo v porovnání
s nìkterými jinými úèastníky závodu.
Jsou i další možnosti, jak zmírnit nevýhodu dlouhotrvajícího zpracování výsledkù.
Já jsem to napøíklad øešil tak, že jsem
navázal kontakt s jinými závodníky v mé
kategorii a spoleènì jsme prùbìh závodu
probírali. Pozdìji jsem se stal èlenem
soutìžního týmu, ve kterém jsem našel
nové, stejnì naladìné kamarády. Tady
dostalo závodìní novou, velice intenzívní
podobu.
Samozøejmì existuje mnoho dalších
pøíkladù toho, co vám mùže závodìní
pøinést. S vìcmi souvisejícími se budu
podrobnìji zabývat v dalším èlánku a do
té doby vám pøeji hodnì úspìchù
v závodech.
<4138>ü

Petr Spáèil, OK1FCJ, p.spacil@ctipro.cz

Plánování další výpravy zaèalo už v létì po mém návratu z SV8 a po
rozhodnutí, že by to chtìlo vyzkoušet zajímavìjší lokalitu. Poté, co jsem
zjistil, že nebude nijak jednoduché zorganizovat výpravu do první stovky
nejhledanìjších zemí, jsme s Pavlem OK1DX rozhodli, že si zajedeme na
zkoušku na Madeiru, CT3 - je pomìrnì blízko, je souèástí EU a tak by se
nemìlo narazit na neèekaná pøekvapení, známá tøeba z výprav do rùzných
exotických zemí, zejména afrických.
Rozhodnutí padlo na poslední víkend
v listopadu, termín CQ WW telegrafní
èásti. Logistická pøíprava a zejména seznam, co vzít sebou, obsahoval asi 50
položek, na které se nesmìlo zapomenout. Vstupní informaci o CT3 a možnostech vysílání a výbìru QTH poskytl
ochotnì Luis, CT3EE. Listopad se blížil a
tak následovalo zakoupení 3el trapované
YAGI 20-15-10 od Slávka, OK1TN a
zapùjèení vhodného stožárku od
OK1FFV. Druhou anténu AVT4 - vertikál
40-20-15-10 z dílny italské firmy ECO
ochotnì zapùjèila firma DDAMTEK. Na

dolní pásma jsme naplánovali drátovky a
dipóly. TCVR 2 kusy, 1TS850 a 1FT857
bez PA. K tomu 2 notebooky, koaxy a
dalších nìkolik desítek položek. Celkem
to bylo více než 80 kg.
Dnem odjezdu z OK byla støeda 26. 11.,
kdy jsem se po vlastní ose pøesunul do
Duesseldorfu, kde mne již èekal OK1DX.
Udìlali jsme finální kontrolu a pøebalení a
následující ráno jsme byli již kolem 07:30
u odbavení spoleènosti Thomas Cook na
cestu na Funchal. Naštìstí paní pøimhouøila oèi nad jasnou nadváhou a tím jsme
ušetøili podstatné peníze. Po 4 hodinách
pøistáváme na letišti
u Funchal,
hlavního
mìsta Madeiry.
Ostrov nás pøivítal
velmi krásným sluneèným poèasím, teplotou
23 stupòù C a po
bezproblémovém odbavení si vypùjèujeme
Toyotu Avensis a
vydáváme se vstøíc
plánovanému dobrodružství. Ostrov má
sopeèný pùvod a je
velmi hornatý. Mìli
jsme sice pøedbìžnì
plánované QTH v tzv.
„HAM FRIENDLY HOTEL“, ale jak se ukázalo,
HAM friendly už není a
radioamatéry, tedy lid,
který natahuje dráty, jak
mi bylo vysvìtleno, tam
nechtìjí ani vidìt. Dá se

jen pøedpokládat, co zpùsobili ti, co byli
pøed námi.
Pøedstava, že seženeme ubytování
v severní èásti ostrova byla - velmi jednoduše øeèeno - mylná. Turistická oblast je
jižní, nicménì na EU a US, tedy hlavní
smìry aktivit, vzhledem k horám totálnì
zavøená. Pro výbìr hotelu jsme zvolili
cestu horami pøes východ a dále na sever.
Bohužel to byla zásadní chyba, protože
nás èekala cesta o šíøce cca 3 m, kde se
mezi sebou vzájemnì vyhýbala projíždìjící
auta. Pøi našem bloudìní jsme narazili na
radioamatéra CT3IQ a ten nám ukázal
cestu ke kontestovému stanovišti CQ9K.

Tam nacházíme i našeho známého Luise.
Z CQ9K mìla být velká US aktivita, ale
nakonec dorazil jen KL2E drive KL7Y,
který se rozhodl jet SO2R Low Power kategorii bez DX clustru. Na ostrovì není DXC
na PR, jediná možnost je pøipojení na
internet telefonní linkou. CQ9K lokalita je
na vrchu ostrova se všemi otevøenými
smìry. Na každé pásmo od 40 po 10 m
samostatný stožár a monoband YAGI, na
40 m také vertikál a drátovky na dolní
pásma. Stanice obvykle pracuje v M/M
kategorii.
Pokraèování na 3. stranì obálky

Pokraèování z 2. strany obálky
V Santane na cestì k našemu QTH
navštìvujeme mezinárodní skupinu
radioamatérù pracujících jako CT9L.
Mezi nimi DJ1YD Jara, DK6QJ a zástupci z OH a I. Bylo to pro nì pøekvapení,
protože jejich pùvodní pøedpoklad, že
budou na ostrovì sami a tedy pro všechny „nutný“ násobiè, nevyšel. Vybavení
podobné jako v CQ9K, probíhaly intenzivní pøípravy na závod. Po seznámení a
fotografování vybavení opouštíme známé
pracující v kategorii M/2.
Po 30 minutách horských zatáèek a
nìkolika projetých vesnièkách na severní
stranì se dostáváme do vesnièky Ponto
Delgada, našeho nového QTH. Malý
baráèek na svahu uprostøed vesnièky se
zdál vhodným místem po marném, témìø
tøíhodinovém hledání jiného ubytování.
Majitelka se divila, že chceme ubytovat,
protože na stejném pozemku probíhala
hluèná stavba rozšiøující budoucí ubyto-

vací kapacitu, což nám ale nevadilo. Na
náš dotaz, zda si mùžeme roztáhnout
nìkolik drátù, nemìla žádné námitky, jen
se ptala, zda je to legální. Mimosezónní
sazba 35 EURO za byt vybavený 2 lùžky,
kuchyòkou s obývacím pokojem a
koupelnou s WC byla atraktivní. Únava se
zaèíná hlásit, ale na druhé stranì je
spokojenost, že jsme našli koneènì QTH,
kde mùžeme postavit antény.
V pátek 28. 11. se dáváme do stavby
kontestového QTH. Nejdøíve stavíme 3 el
YAGI, následnì vertikál AVT4 a v podveèer ještì dipól na 80 m, to vše doplòuji
LW na 160 m v sobotu veèer. Naše drátování bylo vdìèným tématem jak dìlníkù, tak i majitelky penzionu. V obývacím pokoji pøipravujeme 2 vysílací pracovištì, TS 850 a FT 857, dva notebooky
a zasíovaný Writelog software pro závod.
Úvahy nad tím, jakou kategorii pojedeme,
rozhodujeme pro M/S, i když bez PR DXC
a jen se 100 W s daným anténním

vybavením a kompletnì uzavøeným
smìrem na Afriku a Jižní Ameriku si
nedìláme žádné iluze o výsledku.
Pøedpokládám, že použití PA by zpùsobilo znaèné TVI širokému okolí vzhledem
ke špatnému signálu dvou místních TV
kanálù a individuálním chatrným
anténkám na okolních domech. Bohužel
docházelo ke vzájemnému rušení obou
stanic na nìkterých pásmech, což pøipisujeme nekvalitním pulzním zdrojùm.
Mùj pøedpoklad byl
kolem 3000 QSO a 5
mil. bodù, i když v r.
2002 CQ WW CW bylo
možné udìlat i více jak
4000 QSO s podobným
vybavením;
odhad
Pavla byl na 2000 QSO.
Závod se pìknì rozbìhl,
prvních 1000 QSO
máme pøed 10 UTC,
2000 spojeni pøed 19
UTC. Nakonec 4350
QSO, 101 zón, 373 zemí
s výsledkem 6 100 000
bodù nám pøináší pøi
našem
skromném
„small pistols“ vybavení
uspokojení.
Potìšením byla práce na 80 m, kdy nám
„chybìlo“ EU rušení a
všechny stanice byly
pìknì èitelné, i když
dipól byl jen pár metrù
nad zemí. Na 160 m to

byl spíše boj o pøežití, protože s LW nad
zemí a se 100 W se dá špatnì udìlat díra
do svìta. Ale byly i stanice, které
poslouchaly na první zavoláni, napøíklad
A61AJ. Pokud bylo otevøené pásmo,
velmi èasto byly pìkné pileupy, kde hodinový rate byl od 100 do 160 QSO.
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