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Slovo úvodem

Dr OMs !
Ubìhl dalí rok a zase jsme pøipravili v Holicích radioamatérské setkání. Snaíme se
pøipravit ve co nejpeèlivìji a vyuít loòských zkueností a poznatkù. Ne vechno se vak daøí tak,
jak jsme si to pøedsevzali a jak bychom si to pøáli.
Jeden z velkých problémù je právì tento SBORNÍK. Pøesto, e jsme se snaili obstarávat
pøíspìvky ji od jara, pøíli jsme neuspìli. Mnoho amatérù pøislíbilo pøíspìvek, a kdy jsme se snaili
konkrétnì dohodnout, od pøíslibu ustoupili. Snad je mnohému na vinì souèasný uspìchaný ivot
a vìtinì lidí se nedostává èasu.
Radioamatéøi se dali na cestu nákupù rùzných nových ale i starích profesionálních
zaøízení cestou pøímého dovozu nebo nákupem u novì vzniklých firem. Amatérská stavba celého
zaøízení ji není v módì.
Vycházeli jsme z toho i ze skuteènosti, a se ná radioklub trochu více zamìøil na nový
zpùsob komunikace provozem - PACKET RADIO. V této oblasti se nám podaøilo získat více
pøíspìvkù a jsme pøesvìdèeni, e poskytnou mnoha amatérùm cenné informace. Dnes ji nejsou
poèítaèe na radioamatérovì stole takovou vzácností a spojení provozem PR se stávají bìnou vìcí.
Dali jsme prostor také novým povolovacím podmínkám i èlánkùm, navazujícím na jejich
pøísnìjí kritéria, napsaných z rùzných pohledù. Domníváme se, e ádnému sebevìtímu suverenu
neukodí jejich pøeètení.
Vìøíme, e ale stejnì vhod pøijde i návod na pøestavbu radiostanice TESLA VXW 100,
kterých je v souèasné dobì ve výprodeji nadbytek.
Také cenu za sborník jsme stanovili minimální, za jakou je vùbec mono takovouto
tiskovinu poøídit a prodávat.
Ne zaloíte letoní tento SBORNÍK HOLICE 92  do skøínì, sdìlte nám své
pøipomínky a návrhy na zlepení pro pøítì. Nabídnìte také své poznatky a zkuenosti ke
zveøejnìní. Vdy takovýto sborník mùe být dobrým rádcem i pomocníkem.
Snad vám jim i ten letoní bude.
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Slovo ÈSRK

Váení pøátelé!
Dovolte mi, abych Vás pozdravil u pøíleitost v poøadí ji druhého mezinárodního
setkání radioamatérù v Holicích jménem prezidia Èeskoslovenského radioklubu i jménem
svým.
O dùleitosti obdobných setkání hovoøí øada regionálních setkání, na kterých si
radioamatéøi vymìòují zkuenosti ze své èinnosti. Co vak je na nich nejdùleitìjí, to
jsou právì osobní setkání. Do budoucna je pak mono pøedpokládat, e se stane nosným
setkáním poøádaným v Èeské republice a naváe tak na tradièní radioamatérská setkání
poøádaná ve Zlínì, ale hlavnì pak v Olomouci.
Podìkování patøí vem organizátorùm z radioklubu Holice, kterým se podaøilo
toto setkání pøipravit. Je nutno si uvìdomit, e zajistit prostory pro setkání i ubytování,
pøednáející i domácí èi zahranièní firmy s radioamatérským zboím vyaduje mnoha
hodin intenzivní, mnohdy i neocenìné práce. Vìøím, i kdy to nebude hned, e se holické
setkání èasem zaøadí vedle takových setkání, jako je napø. v Laa.
Dovolte mi, abych se vrátil k jedné vìci, která byla nastínìna na stejném místì
pøed rokem. Bohuel se nám nepodaøilo v uplynulém roce uspoøádat vzájemné vztahy
mezi jednotlivými radioamatérskými organizacemi. To jaké jednotlivé organizace jsou je
vak v demokratické spoleènosti jejich vnitøní záleitostí. Mìli bychom si vak uvìdomit,
e chceme-li napø. od státu získat finanèní prostøedky, musíme mu je také vyúètovat.
Pokud chceme být zcela nezávislí, nemùeme s podporou státu poèítat. Tyto dva rozdílné
pøístupy je nutno vzájemnì respektovat a vichni bychom se mìli pøièinit o to, aby z
radioamatérských pásem zmizely plané polemiky, které ani podle nových Povolovacích
podmínek, platných od 1. èervence, na nì nepatøí.
Na závìr Vám vem pøeji pøíjemný pobyt v Holicích, zahranièním návtìvníkùm
i v Èeskoslovensku a mnoho zajímavých vzájemných setkání.
vy 73s

Milo Prostecký, OK1MP
vice-prezident ÈSRK
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POVOLOVACÍ PODMÍNKY
Vyhláka
federálního ministerstva spojù
ze dne 23. èervna 1992
o povolování amatérských vysílacích radiových stanic.
Federální ministerstvo spojù stanoví podle § 5 odst. 3 a 6, § 19 odst. 1 a § 22 zákona è. 110/1964 Sb. o
telekomunikacích, ve znìní zák. è. 150/1992 Sb.:
Èást první

Základní pojmy
§1
Pro úèely této vyhláky se rozumí :
a) amatérskou vysílací radiovou stanicí (dále jen amatérská stanice) telekomunikaèní zaøízení urèené k technickému
sebevzdìlávání a studiu. Tvoøí ji jedno nebo více vysílacích a pøijímacích zaøízení, vèetnì anténních systémú,
patøících tému driteli povolení a pracujících v pásmech vyhrazených pro radiomatérský provoz.
b) zøízením amatérské stanice její pøipravení k provozování, vèetnì jejího sestrojení nebo poøízení. Zøízení není
hromadná výroba nebo hromadný dovoz.
c) provozováním amatérské stanice její drení a uívání k radiovému pøíjmu nebo vysílání.
d) pøechováváním pouhé drení amatérské stanice.
e) operátorem fyzická osoba, která je odbornì zpùsobilá k provozování amatérské stanice.
Èást druhá

Povolení ke zøízení, provozování a pøechovávání amatérských stanic
§2
Obsah povolení
Povolení ke zøizování, provozování a pøechovávání amtérské stanice (dále jen povolení) opravòuje fyzické i
právnické osoby zøizovat, provozovat a pøechovávat amatérskou stanici. Povolení opravòuje k pøechovávání jiné vysílací
radiové stanice ne amatérské stanice, má-li být pøestavìna na stanici amatérskou.

§3
Podmínky pro vydání povolení
Povolení se vydá:
a) fyzické osobì, která dosáhla vìku 15 let, nebyla zbavena zpùsobilosti k právním úkonùm nebo její zpùsobilost nebyla
omezena a prokázala odbornou zpùsobilost podle této vyhláky (§9),
b) právnické osobì, která ma sídlo na území ÈSFR. Právnická osoba je povinna ustanovit vedoucího operátora, který
odpovída za to, e amatérská stanice bude provozována v souladu s touto vyhlákou. Vedoucí operátor musí mít
povolení amatérské stanice.

§4
ádost o povolení
Povolení se vydává na základì ádosti, která obsahuje:
a) u fyzických osob jméno, pøíjmení, bydlitì a rodné èíslo adatele a trvalé stanovitì amatérské stanice,
b) u právnických osob název, sídlo, identifikaèní èíslo (IÈO), trvalé stanovitì amatérské stanice, jméno a pøíjmení
vedoucího operátora a jeho volací znaèku.

§5
Náleitosti povolení

Rozhodnutí o povolení amatérské stanice obsahuje zejména:
a) èíslo povolení,
b) u fyzické osoby její jméno a pøíjmení, bydlitì a rodné èíslo, u právnické osoby její název, sídlo, jméno, pøíjmení a
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volací znaèku vedoucího operátora,
c) pøidìlenou volací znaèku,
d) operátorskou tøídu, je-li povolení udìlováno fyzické osobì,
e) trvalé stanovitì amatérské stanice,
f) povolovací podmínky (provozní a technické), rozliené podle tøídy operátorù, za nich je povoleno amatérskou stanici
provozovat.

§6
Platnost povolení
1) Povolení platí pìt let ode dne, kdy nabylo rozhodnutí o povolení právní moci. Platnost povolení lze prodlouit na
základì ádosti podané nejménì jeden, nejdøíve vak est mìsícù pøed skonèením jeho platnosti.
2) Pøed uplynutím doby platnosti podle odst. 1 povolení zaniká dnem, kdy se fyzická nebo právnická osoba:
a) oprávnìní vzdala
b) fyzická osoba zemøela nebo byla zbavena zpùsobilosti k právním úkonùm
c) právnická osoba zanikla
d) pro právnickou osobu pøestal být èinný vedoucí operátor s vlastním povolením, pokud nebyl souèanì ustanoven nový
vedoucí operátor,
e) odnìtím povolení amtérské stanice (1)

§7
Povinnosti pøi zániku povolení
Pøi zániku povolení podle § 6 je vlastník amatérské stanice povinen ukonèit její provozování a do 15 dnù:
a) vrátit rozhodnutí o povolení povolovacímu orgánu
b) oznámit povolovacímu orgánu, jak bylo naloeno s vysílacím zaøízením. (2)

§8
Opatøení pøi poruení této vyhláky nebo povolovacích podmínek
1) Poruí-li fyzická nebo právnická osoba, které bylo povolení vydáno,závaným zpùsobem ustanovení této vyhláky
nebo povolovacích podmínek, uloí ji povolovací orgán nìkteré z tìchto opatøení:
a) pozastavení povolení k provozování na dobu nejdéle jednoho roku,
b) odnìtí povolení (1)
2) Poruí-li ustanovení éto vyhláky nebo povolovacích podmínek operátor, mùe mu povolovací orgán uloit, aby se
podrobil pøezkouení s tím, e podle jeho výsledku mùe být pøeøazen do nií tøídy operátorù. Pøezkouení se provede
pøimìøenì podle èásti tøetí této vyhláky.
-------------------------(1) § 22 odst. 2 zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích ve znìní zákona è. 150/1992 Sb.
(2) § 5 odst. 4 zákona è. 110/1964 Sb., o telekomunikacích
Èást tøetí

Pøiznávání tøíd operátorù amatérských stanic
§9
Tøídy operátorù
1) Podle rozsahu znalosti a praxe se stanoví odborná zpùsobilost operátora jeho zaøazením do jedné ze ètyø tøíd operátorù
amatérských stanic oznaèených písmeny D, C, B, A.
2) Pøedpokladem pøiznání jednotlivých tøíd povolovacím orgánem je splnìní poadavkù uvedených v pøíloze této
vyhláky, u tøídy D, C a B té sloení zkouky podle této vyhláky.

§ 10
Zkouky
1) Zkouka se vykoná na ádost uchazeèe, která mùe být spojena se ádostí o povolení amatérské stanice. K ádosti se
pøipojí doklad o pøedepsané praxi a doklad o zaplacení zkuebních nákladù
2) Uchazeè je povinen uhradit federálnímu ministerstvu spojù zkuební náklady, které se stanoví pauální èástkou 100
Kès.

§ 11
Zkuební komise
Zkuební komise pro operátory zøizuje federální ministerstvo spojù; souèasnì jmenuje pøedsedu a dalí èleny komise
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pro jednotlivé zkuební obory. Pøedseda komise mùe ze èlenù komise urèit svého zástupce.

§ 12
Doba a místo konání zkouky
1) Zkouka se koná v dobì do esti mìsícù od podání ádosti zpravidla v sídle zkuební komise. O dobì a místì zkouky
bude uchazeè vyrozumìn nejménì týden pøedem.
2) Nemùe-li se uchazeè dostavit ke zkouce ve stanovenou dobu, je povinen to pøedem oznámit zkuební komisi a
poádat o stanovení nového termínu.

§ 13
Prùbìh zkouky
1) Pøed zahájením zkouky je uchazeè povinen prokázat svou totonost a pøedloit doklad o pøedepsané praxi.
2) Zkouka je neveøejná. Kromì èlenù zkuební komise mohou být zkouce pøítomny jen osoby, jejich pøítomnost
pøedseda zkuební komise v odùvodnìných pøípadech dovolí.
3) Pøedseda zkuební komise øídí zkouky a sleduje zkouení z jednotlivých zkuebních oborù, pøièem mùe klást
uchazeèùm doplòující otázky.

§ 14
Uchazeè skládá zkouky ze vech pøedepsaných zkuebních oborù. Od zkouky z nìkterých oborù mùe být
rozhodnutím pøedsedy zkuební komise uputìno, prokáe-li uchazeè poadované znalosti jiným zpùsobem.

§ 15
Hodnocení výsledku zkouky
1) Zkoueného hodnotí z kadého zkuebního oboru pøísluný komisaø. Pro hodnocení se pouívá dvou stupòù: prospìl,
neprospìl.
2) Uchazeè zkouku sloil, jestlie prokázal znalost látky pøedepsanou zkuebními osnovami a pøi praktické zkouce se
nedopustil více ne 3 % chyb jak ve vysílání, tak v pøíjmu morseových znaèek.
3) Uchazeè zkouku nesloil, byl-li z jednoho nebo více zkuebních oborù hodnocen stupnìm neprospìl.
4) O úspìném sloení zkouky vydá pøedseda zkuební komise uchazeèi vysvìdèení.

§ 16
Oprava a opakování zkouky
1) Neprospìl-li uchazeè jen z jednoho zkuebního oboru, mùe skládat opravnou zkouku z tohoto oboru. Tato opravná
zkouka se pøipoutí pouze jednou a musí být vykonána do esti mesícù.
2) Neprospìl-li uchazeè z více ne jednoho oboru nebo neprospìl-li pøi opravné zkouce, mùe podat novou ádost a
po uplynutí lhùty stanovené zkuební komisí, která nesmí být delí ne jeden rok.
3) Uchazeè, jemu byla povolena opravná zkouka, novou ádost nepodává.

§ 17
Slib zachování telekomunikaèního tajemství
1) Uchazeè, který úspìnì vykonal zkouku, musí pøed vydáním vysvìdèení sloit slib, e bude zachovávat telekomunikaèní
tajemství.
2) Slib zachování telekomunikaèního tajemství zní: Slibuji, e jako operátor budu vdy zachovávat telekomunikaèní
tajemství podle platných zákonných ustanovení.
3) Uchazeè skládá slib do rukou pøedsedy zkuební komise. Sloení slibu potvrdí uchazeè svým podpisem v zápise o
zkouce.
Èást ètvrtá

Ustanovení pøechodná a závìreèná
§ 18
1) Povolení jednotlivcùm vydaná do dne nabytí úèinnosti této vyhláky zùstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.
Povolení, kde doba platnosti byla stanovena do odvolání, konèí dnem 3l. 12. 1995.
2) Platnost povolení vydaných klubovním stanicím pøede dnem nabytí úèinnosti této vyhláky konèí dnem 31. 12. 1993.
Do 30. 11. 1993 mohou právnické osoby poádat o prodlouení povolení s uvedením údajù poadovaných pro vydání
povolení podle této vyhláky.
3) Platnost osvìdèení pro amtérské stanice pro mláde a platnost osvìdèení pro amatérské radiové stanice pro branné
sporty konèí dnem 31. 12. 1992.
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§ 19
Zruuje se Pøedpis o zøizování, provozování a pøechovávání amatérských radiových stanic vydaný výnosem
federálního ministerstva spojù è. j. 2700/1979-R/1 ze dne 22. 1. 1979, uveøejnìný jako pøíloha k opatøení è. 30/1979
Vìstníku federálního ministerstva spojù a registrovaný v Èástce 5/1979 Sb.

§ 20
Tato vyhláka nabývá úèinnosti dnem vyhláení.

Ministr spojù ÈSFR
Ing. Emil Ehrenberger v. r.

PØÍLOHA
k vyhláce federálního ministerstva spojù o povolování
amatérských vysílacích radiových stanic
Poadavky pro získání tøídy operátora
amatérské vysílací radiové stanice
1)

Tøída D

Vìk nejménì 15 let, ukonèené základní vzdìlání a prokázání základních znalostí v tìchto zkuebních oborech:
a) Právní pøedpisy o zøizování, provozování a pøechovávání amatérských stanic (základní ustanovení) a povolovací
podmínky amatérských stanic.
b) Základy elektrotechniky a radiotechniky, základní typy antén, jejich pouití a bezpeènostní pøedpisy.
c) Provozní radioamatérská pravidla.

2) Tøída C
Vìk nejménì 15 let, ukonèené základní vzdìlání a prokázání základních znalostí v tìchto zkuebních oborech:
a) Právní pøedpisy o zøizování, provozování a pøechovávání amatérských stanic a povolovací podmínky amatérských
stanic.
b) Základy elektrotechniky a radiotechniky, základní typy antén, jejich pouití a bezpeènostní pøedpisy
c) Provozní radioamatérská pravidla.
d) Telegrafní abeceda (tempo alespoò 40 znakù za minutu pøi tøíminutovém vysílání a tøíminutovém pøíjmu).

3) Tøída B
Nejménì jeden rok praxe jako operátor tøídy C nebo D a navázání nejménì 500 radiomatérských spojení (mimo
pøevadìèe a závody) a dále prokázání podrobných znalostí v tìchto zkuebních oborech:
a) Právní pøedpisy o zøizování, provozování a pøechovávání amatérských stanic a povolovací podmínky amatérských
stanic.
b) Provozní radioamatérská pravidla.
c) Telegrafní abeceda (tempo alespoò 80 znakù za minutu pøi tøíminutovém vysílání a tøíminutovém pøíjmu).

4) Tøída A
Dva roky praxe ve tøídì B a navázání nejménì 3000 radioamatérských spojení (mimo pøevadìèe a závody).

Poznámka :
Povolovací podmínky amatérských stanic a Provozní radioamatérská pravidla pro potøebu zkouky
zale uchazeèi na jeho ádost povolovací orgán.

POVOLOVACÍ PODMÍNKY
pro amatérské vysílací radiové stanice
§1
Úèel a rozsah platnosti
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1) Povolovací podmínky pro amatérské vysílací radiové stanice (dále jen povolovací podmínky) stanoví podmínky,
za nich lze amatérské stanice zøizovat, provozovat a pøechovávat.
2) Dritel povolení je povinen seznámit vechny osoby, je mají povolené stanice obsluhovat èi s nimi pøicházet do styku,
s obsahem povolení a s povolovacími podmínkami a zajistit jejich dodrování.

§2
Povolení ke zøízení a provozování
Amatérské vysílací radiové stanice (dále jen stanice) mohou být zøizovány a provozovány jen na základì platného
povolení.

§3
Odpovìdnost
1) Za zøízení a provozování stanice v souladu s platným povolením a s platnými povolovacími podmínkami, vèetnì
zabezpeèení stanice proti zneuití, odpovídá vùèi povolovacímu orgánu dritel povolení. Je-li dritelem povolení
právnická osoba pøebírá tuto odpovìdnost vedoucí operátor (VO), zapsaný povolovacím orgánem do povolení.
2) Vedoucí operátor musí mít platné vlastní povolení, podepisuje korespondenci a zajiuje styk s povolovacím orgánem.

§4
Doklady amatérské stanice
1) U kadé stanice musí být k dispozici tyto doklady:
a) povolení
b) stanièní deník (mohou být dva, jeden pro KV a druhý pro VKV pásma, v kadém z nich vak musí být uvedena
existence druhého),
c) u stanice právnických osob seznam operátorù.
2) Pøi práci z pøechodného (nebo pohyblivého) stanovitì musí být k dispozici povolení nebo jeho ovìøená kopie. V
pøípadì stanic právnických osob té písemný souhlas vedoucího operátora, vèetnì vyznaèení termínu, pro který je
souhlas vydán.
3) Dritel povolení musí uèinit potøebná opatøení, aby vechny doklady byly zabezpeèeny proti pokození, ztrátì,
odcizení a zneuití. Dojde-li pøesto k takové události, je nutno neprodlenì podat o ní písemné hláení povolovacímu
orgánu. Pokud bylo povolení pokozeno, ztraceno nebo odcizeno, je nutno souèasnì poádat o vydání duplikátu a
zaplatit správní poplatek za jeho vydání.

§5
Operátorské tøídy
1) Operátoøi amatérských stanic jsou rozdìleni do ètyø operátorských tøíd: A, B, C, D.
2) Operátoøi tøídy A mohou obsluhovat vysílaèe o výkonu do 750 W a pracovat v pásmech uvedených v tab. 1, vèetnì
uvedených druhù provozu. Provoz s výkonem nad 300 W musí být povolovacímu orgánu oznámen. Toto ustanovení
platí i pro stanice právnických osob.
3) Operátoøi tøídy B mohou obsluhovat vysílaèe o výkonu do 300 W a pracovat v pásmech uvedených v tab. 1, vèetnì
uvedených druhù provozu.
4) Operátoøi tøídy C mohou obsluhovat vysílaèe o výkonu do 100 W a pracovat v pásmech uvedených v tab. 2, vèetnì
uvedených druhù provozu.
5) Operátoøi tøídy D mohou obsluhovat vysílaèe o výkonu do 100 W a pracovat v pásmech uvedených v tab. 3, vèetnì
uvedených druhù provozu.

§6
1) V pøípadì, e dojde z nìkterého stanovitì k ruení jiných radiokomunikaèních slueb, èi rozhlasového nebo
televizního vysílání, mùe povolovací orgán stanovit omezující podmínky.
2) V odùvodnìných pøípadech mùe povolovací orgán povolit:
a) vyí výkon
b) jiné druhy provozu neli uvedené v tabulkách
c) jiná pásma neli uvedená v tabulkách

§7
Provoz amatérských stanic
1) Amatérské stanice slouí k sebevzdìlání, technickému studiu a sportovní èinnosti radiomatérù.
2) Zprostøedkování zpráv amatérskou stanicí nesmí být zdrojem majetkového prospìchu.
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3) Není-li ès. pøedpisy pro amatérské stanice stanoveno jinak, platí pro provoz amatérských stanic Radiokomunikaèní
øád, do kterého lze nahlédnout u povolovacích orgánù.

§8
1) Dritelé povolení jsou oprávnìni zøizovat, provozovat a pøechovávat vysílací a pøijímací radiová zaøízení, potøebná
k èinnosti amatérské stanice.
2) Na základì povolení lze pøechovávat i jiné stanice urèené k pøestavbì na stanice amatérské. Ty vak není dovoleno
provozovat ani zkuebnì.
3) Dritelé povolení a zøizovatelé stanic jsou povinni zabezpeèit povolené amatérské stanice proti krádei a zneuití,
vèetnì monosti uvedení do provozu bez vìdomí dritele povolení.

§9
Dritelé povolení a operátoøi stanic právnických osob mohou navazovat spojení s jinými amatérskými stanicemi
anebo se stanicemi, které mají styk s amatérskými stanicemi povolen.

§ 10
1) V seznamu operátorù stanice právnické osoby uvede VO seznam èlenù s vlastním povolením nebo schválených
operátorù, pro které vydává trvalý souhlas k obsluze stanice vèetnì uvedení operátorské tøídy.
2) Operátoøi bez vlastního povolení, zapsaní v seznamu operátorù, mohou stanici obsluhovat pod dozorem vedoucího
operátora nebo zapsaných dritelù povolení pouze ve tøídì C nebo D. Za provoz odpovídá dozírající operátor.
Krátkodobé hostování se pouze zapíe do stanièního deníku.

§ 11
1) Amatérské stanice mohou se souhlasem dritele povolení a za jeho dozoru provozovat ve tøídì C nebo D i zaèínající
operátoøi od deseti let. Kadý takový operátor musí být zapsán do stanièního deníku a to na dobu maximálnì dvou
let. Za provoz odpovídá dritel povolení, který je povinen tuto skuteènost pøedem oznámit povolovacímu orgánu.
2) Amatérské stanice mohou se souhlasem dritele povolení a za jeho dozoru, èi dozoru jiného dritele povolení,
obsluhovat i dritelé povolení amatérské stanice jiných státù v rozsahu své operátorské tøídy. Pøi bìných spojeních
jsou povinni za jménem udávat i svoji domácí volací znaèku.
3) Cizí státní pøísluníci, dritelé povolení CEPT, pouívají volací znaèku v souladu s doporuèeními CEPT.

§ 12
Obsah vysílání
1) Amatérských stanic je dovoleno pouívat jen k vysílání zpráv, je se vzhledem k jejich významu zpravidla nedopravují
po jednotné telekomunikaèní síti a týkají se radioamatérské èinnosti a radioamatérù.
2) Vechny zprávy je dovoleno vysílat jen v jasné øeèi, popø. s pouitím mezinárodních kódù a zkratek. Na zaèátku a na
konci kadého spojení musí být pouity úplné volací znaèky obou korespondujících stanic a to tím druhem provozu,
kterým se pøi spojení pracuje. Trvá-li spojení déle ne pìt minut, je operátor povinen zaøadit alespoò vlastní volací
znaèku nejdéle po pìti minutách. Pøi úèasti v radioamatérských závodech, soutìích a expedièním provozu není
potøebné uvádìt obì znaèky.
3) V pøípadech ohroení lidského ivota, pøi ivelných pohromách a z jiných naléhavých dùvodù veøejného zájmu lze
amatérských stanic pouít pro pøedávání zpráv k odvrácení bezprostøednì hrozícího nebezpeèí. Je vak tøeba o tom
uèinit záznam do stanièního deníku.
4) Pro radioamatérský orientaèní bìh /ARDF/ je mono vysílat pouze mezinárodnì pouívané znaky MO, MOE, MOI,
MOS, MOH, MO5 v pásmech uvedených v tab. 4. Provozovat tyto stanice mùe i osoba pouèená dritelem povolení.
Za provoz vak odpovídá dritel povolení.

§ 13
Je zakázáno vysílat :
- zprávy obsahující skuteènosti, které tvoøí pøedmìt státního, hospodáøského a sluebního tajemství , popø. jinou
zákonem stanovenou povinnost mlèenlivosti.
- zprávy a porady mající povahu reklamního nebo rozhlasového vysílání
- vulgární a obscénní výrazy
- zprávy a sdìlení pro tøetí osoby nesouvisející s radioamatérskou èinností
- bez uvedení vlastní volací znaèky.

§ 14
Vichni operátoøi jsou povinni zachovávat telekomunikaèní tajemství o zprávách, které zachytili a nejsou pro nì
urèeny, s vyjímkou skuteèností, které jsou povinni oznámit podle platných ès. právních pøedpisù.
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§ 15
Stanièní deník
1) U vech amatérských stanic musí být veden alespoò jeden stanièní deník, který nesmí být bez souhlasu povolovacího
orgánu do jednoho roku od posledního zápisu znièen, nebo musí být ode- vzdán povolovacímu orgánu.
2) Deník musí mít pøedem oèíslované listy a musí být pevnì svázán tak, aby bylo zamezeno vyjímání listù. Musí být
uvedeno, které stanici náleí. První list v deníku je urèen pro záznamy kontrolních orgánù a vedoucího operátora v
pøípadì stanice právnické osoby.
3) Do deníku amatérské stanice se zapisuje nejménì:
a) datum, pouité kmitoètové pásmo, znaèka protistanice (v pøípadì práce pøes pøevadìè postaèí znaèka pøevadìèe), èas
zahájení kadého spojení a je-li delí neli deset minut, pak i jeho ukonèení.
b) èas zahájení a ukonèení vysílání, nebylo-li delí dobu navázáno spojení
c) pøi vysílání z pøechodného nebo dalího stanovitì i umístìní stanice
d) pøi provozu mobil staèí uvádìt èas zahájení a ukonèení provozu a trasu, ze které bylo vysíláno.
4) Do deníku stanice právnické osoby se vedle výe uvedených údajù zapisuje:
a) volací znaèka nebo jméno operátora, který provádìl zapsané spojení
b) volací znaèka operátora, pod jeho dozorem provádìl operátor zapsané vysílání.
5) Pokud jsou údaje uvedené v odst. 3a a 3b vedeny na nìjakém pamìovém médiu, staèí do deníku zapsat místo tìchto
údajù jen èas zahájení a ukonèení vysílání a datum. Pamìová média je dritel povolení povinnen uchovávat beze
zmìn jejich obsahu nejménì jeden rok ode dne poøízení, resp. ode dne spojení.

§ 16
Pøi úèasti v radioamatérských závodech a soutìích se pøipoutìjí tyto vyjímky:
a) deník ze závodu, èi jeho kopie mùe být veden jako samostatná èíslovaná pøíloha stanièního deníku, ve kterém pak
staèí uvést jen název závodu, datum, èas, umístìní stanice pøi vysílání z jiného neli trvalého stanovitì, èíslo pøílohy
a poèet listù.
b) v pøípadì stanice právnické osoby je tøeba uvést té volací znaèky nebo jména operátorù, vèetnì volací znaèky
operátora, který provádìl dozor.

§ 17
Vysílání mimo trvalé stanovitì
1) Dritel povolení mùe trvale pøechovávat a provozovat stanici jen na stanovitích uvedených v povolovací listinì,
pøípadnì na dalích stanovitích pøedem schválených povolovacím orgánem, pøièem povolovací orgán urèí zpùsob
pouívání údaje /p. Pøi trvalé zmìnì stanovitì je dritel povolení povinen do sedmi dnù poádat povolovací orgán
o vyznaèení zmìny v povolovací listinì.
2) Dritel povolení mùe provozovat stanici z pøechodného stanovitì bez ohláení. Volací znaèku pak doplní o
údaj /p.
3) Dritel povolení mùe vysílat z pohyblivého prostøedku, pøièem svoji volací znaèku doplní o mobil nebo /m.

§ 18

Provoz na ès. lodích a letadlech musí být výslovnì povolen a je k nìmu tøeba souhlas vlastníka lodi èi letadla.

§ 19
Technická ustanovení
1) Vysílaè amatérské stanice musí vyhovovat tìmto podmínkám:
a) vysílací zaøízení o výkonu do 10 W musí vykazovat kmitoètovou stabilitu lepí ne:
v pásmech do 30 MHz 100.10-6 za 1 min. z prac. kmitoètu
v pásmech do 1 GHz 50.l0-6 za l min. z prac. kmitoètu
v pásmech nad 1 GHz 100.10-6 za 1 min. z prac. kmitoètu
b) vysílající zaøízení o výkonu nad 10 W musí vykazovat kmitoètovou stabilitu dvojnásobnì vyí.
c) hloubka modulace nosného signálu neádoucí støídavou slokou musí být mení ne 5% a musí být zabránìno vzniku
klíèovacích zákmitù.
2) Pøi vech druzích provozu s kmitoètovou nebo amplitudovou modulací musí být v modulaèním øetìzci zaøazen èlen
nebo prvek úèinnì omezující nízkofrekvenèní kmitoèty nad 3 kHz. íøka pásm zabraná vysíláním musí odpovídat
minimální íøce pásma, potøebné pro pøenos informace daným druhem provozu. Kmitoètový zdvih pøi kmitoètové
modulaci nesmí být vìtí ne 4.10E-5 vysílaného kmitoètu.
3) Pro provoz s pøenosem dat platí tyto podmínky:
a) pro provoz RTTY - maximální dovolený zdvih pøi modulaci F1 pøi kmitoètech nad 30 MHz je 850 Hz a maximální
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modulaèní kmitoèet je 3 kHz. Na kmitoètech do 30 MHz je max. dovolený zdvih 170 Hz. Povolené mezinárodní kódy
CCITT a ASCII. Modulaèní rychlost do 300 Bd pøi pouití MTA 2 nebo 1200 Bd pøi pouití MTA 5
b) pro AMTOR doporuèení CCIR 476 (zdvih 170 Hz a telegrafní rychlost 100 Bd)
c) pro Packet Radio platí protokol AX.25 (aplikovaný protokol X.25 CCITT). Max. povolený zdvih pøi modulaci F1 pøi
kmitoètech nad 30 MHz je l kHz a max. modulaèní kmitoèet je 3 kHz. Max. modulaèní rychlost je 9600 Bd. Na
kmitoètech do 30 MHz je povolený max. modulaèní zdvih 200 Hz a max. modulaèní rychlost 300 Bd.
d) pro provoz SSTV platí:
kmitoèet øádkového rozkladu 16,66 Hz
kmitoèet snímkového rozkladu 1/7.2 Hz
doba trvání synchronizaèního impulsu horizont. rozkladu je 5 ms
vertikálního rozkladu je 30 ms
kmitoèet synchronizaèního impulsu 1200 Hz
kmitoèet èerné barvy 1500 Hz, bílé 2300 Hz
poèet øádek 120, pomìr stran obrazu 1:1
smìr snímkování obrazu zleva doprava a shora dolù
celková íøka pøenáeného nízkofrekvenèního pásma 3 kHz

§ 20
Neádoucí vyzaøování vysílaèù mimo minimální potøebnou íøku pásma a neádoucí vyzaøování pøijímaèù musí být
udrováno na nejnií dosaitelné hodnotì, odpovídající platným èeskoslovenským státním normám, Radiokomunikaènímu
øádu a doporuèení CCIR.

§ 21
1) Vekeré zkuební vysílání, s výjimkou nastavení anténních obvodù vysílaèe, musí být provádìno do umìlé zátìe.
2) Bìhem zmìny vysílacího kmitoètu (pøelaïování) nesmí být anténou vyzaøována ádná vf. energie, s výjimkou
druicového provozu.

§ 22
Vysílací zaøízení (s výjimkou zaøízení s výkonem mením ne 5W ) musí být zakonèeno nesymetrickým výstupem
s impedancí 50 a 100 Ohmù. Majitel vysílaèe musí té vlastnit dalí anténní konektor pro pøípadné pouití pøi mìøení
vysílaèe povolovacím orgánem.

§ 23
Jmenovitá anodová (kolektorová) ztráta aktivního prvku (prvkù) koncového stupnì nesmí neúmìrnì pøevyovat
povolený výkon. U elektronek 4x, u polovodièù 10x.

§ 24
Vysílací zaøízení a jeho pøísluenství musí být konstruováno tak, aby byly zachovány platné hygienické normy,
bezpeènostní pøedpisy a bylo zabránìno úrazu elektrickým proudem.

§ 25
Pøechodná a závìreèná ustanovení
1) Provoz zaøízení, jejich technické parametry neodpovídají ustanovením tìchto podmínek, je dritel povolení povinen
zastavit do 1. ledna 1993.
2) Operátoøi amatérských stanic zaøazení podle povolovacíh podmínek ze dne 22. ledna 1979 do operátorských tøíd A,
B, C, a D jsou nadále v tìchto tøídách zaøazeni. Mimoøádnì povolené zvýené výkony zùstávají v platnosti do 1. ledna
1993. Platnost osvìdèení pro branné sporty konèí dnem 1. ledna 1993.
3) Pøi pøípadných zmìnách povolovacích podmínek jsou dritelé povolení povinni provést pøípadné zmìny na zaøízení
amatérských stanic na svùj náklad.
4) Zruují se Povolovací podmínky pro zøizování, provozování a pøechovávání amatérských radiových stanic vydané
jako pøíloha k opatøení è. 30/1979 Vìstníku federálního ministerstva spojù è. 7/1979.

§ 26
Tyto povolovací podmínky nabývají úèinnosti dnem 1. èervence 1992.
V Praze dne 24. èervna 1992

Námìstek ministra spojù ÈSFR
Ing. Attila Maá v. r.
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Tabulka è. 1 KV
-----------------------

1810
- 1820 kHz A1
1820
- 2000 kHz A1, A3
1838
- 1842 kHz digit.
3500
- 3600 kHz A1
3600
- 3800 kHz A1, A3, A5
3580
- 3620 kHz digit.
7000
- 7035 kHz A1
7035
- 7100 kHz A1, A3
7035
- 7045 kHz digit., A5
10100 - 10150 kHz A1
10140 - 10150 kHz digit.
14000 - 14100 kHz A1
14100 - 14350 kHz A1, A3
14070 - 14120 kHz digit.
14225 - 14235 kHz A5
18068 - 18110 kHz A1
18110 - 18168 kHz A1, A3
18100 - 18110 kHz digit.
21000 - 21150 kHz Al
21150 - 21450 kHz A1, A3
21080 - 21120 kHz digit.
21335 - 21345 kHz A5
24890 - 24930 kHz A1
24930 - 24990 kHz A1, A3
24920 - 24930 kHz digit.
28000 - 28200 kHz A1
28200 - 29700 kHz A1, A3
29500 - 29700 kHz F3
28050 - 28150 kHz digit.
29200 - 29300 kHz digit.
28675 - 28685 kHz A5

Tabulka è. 2

-----

VKV
-----------------------------------------
144,000
144,150
144,600
145,000
145,800
145,250
145,800
432,000
430,000
432,100
433,000
1,24
2,30
5,65
10,00
24,00
47,00
75,50
142
241

-

144,150 MHz
145,800 MHz
144,850 MHz
145,800 MHz
l46,000 MHz
145,350 MHz
146,000 MHz
432,100 MHz
432,000 MHz
433,000 MHz
440,000 MHz
1,30 GHz
2,45 GHz
5,85 GHz
10,50 GHz
24,25 GHz
47,20 GHz
81,00 GHz
149 GHz
248 GHz

A1
A1, A3
digit.
F2, F3
A1, A3, druicový provoz
digit.
digit. druicový provoz
A1
A1, A3, F2, F3, A5, digit.
A1, A3
A1, A3, A5, F2, F3, F5, digit.
A1, A3, A5, F2, F3, F5, digit.

Vechny VKV kmitoèty uvedené v tab. 1

Tabulka è. 4

- Tøída C

1860 kHz
2000 kHz
1842 kHz
3600 kHz
3600 kHz
3770 kHz
10150 kHz
10150 kHz
21150 kHz
21120 kHz
21450 kHz
28190 kHz
28150 kHz

-

Tabulka è. 3
Tøída D

3520
144,350
145,200

KV - VKV
--------------------1810
1860
1838
3520
3580
3700
10100
10140
21100
21100
21350
28100
28100

Tøídy A-B

A1
A1, A3
digit.
A1
digit.
A1, A3
A1
digit.
A1
digit.
A1, A3
A1
digit.

-

3750 kHz
144,800 MHz
145,575 MHz

V nejblií dobì bude otevøena

nová prodejna
technické literatury !
firma

BEN

Vìínova 5/140
PRAHA 10
tel. / fax (02) 7816162
nabídnìte odborné publikace !

a dále vechny VKV kmitoèty uvedené v tab.
è. 1 vèetnì uvedených druhù provozu
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Radioamatéøi a normy
Ing. Milan Prouza OK1FYA
Je a s podivem, s jak kvalitním zaøízením jsou radioamatéøi schopni vysílat. Od rùzných inkurantù a po moderní
poèítaèem øízené transceivery. Bohuel ne vechny svými parametry odpovídají souèasné dobì a hlavnì souèasným
technickým normám. Ono se ani není èemu divit, povolavací podmínky platné do 30.6.1992 ale i povolovací podmínky
platné od 1.7.1992 neobsahují konkrétní poadavky na radioamatérské zaøízení, jen nic neøíkající vìtu e : Zaøízení
amatérské rádiové stanice musí odpovídat platným èeskoslovenským normám. JAKÝM?!? Pøitom staèí jenom napsat
asi následovné : Zaøízení amatérské rádiové stanice musí odpovídat ÈSN 36 7110, ÈSN 36 7111, ÈSN 36 7122 a
normám s nimi souvisejícími. Nic víc, nic míò.
Ve výe citovaných normách jsou uvedeny jednak poadavky na parametry radiostanic, jednak jsou zde mìøící
metody, kterými se MUSÍ tyto parametry mìøit. To MUSÍ je úmyslnì, protoe je zjitìno, e ani povolovací orgán tuto
èást norem nedodruje. Právì mìøení nìkterých parametrù je znaènì závislé na vlastnostech mìøících pøístrojù,
pøedevím spektrálních analyzátorù a mìøièù zdvihu.
Vzhledem k omezenému rozsahu sborníku se blíe podíváme na normu ÈSN 36 7110.
ÈSN 36 7110 - Radiostanice s úhlovou modulací pro pozemní pohyblivou slubu
Tato norma platí pro radiostanice s kmitoètovou nebo fázovou modulací v kmitoètových pásmech od 30 do 470
MHz s kanálovou rozteèí 20 a 25 kHz.
1. Radiostanice se rozdìlují na :
a) základnové
do 60 W
b) vozidlové
do 20 W
c) pøenosné
do 2 W
d) pøenosné
do 0.5 W
Je jasné, e radioamatérské stanice tomuto rozdìlení tak pøesnì neodpovídají, vyplatí se ovem znát poadavky na
jednotlivé skupiny radiostanic.
2. Základní parametry
Norma obsahuje celkem 21 parametrù, podle kterých se posuzuje kvalita radiostanic. Nás budou zajímat pouze
ty, které mají bezprostøední vztah jedné radiostanice ke druhé za bìného provozu. Za tyto parametry povaujme vf
parametry vysílaèe a vyzaøování pøijímaèe. Ostatní parametry povaujme za parametry obsluhy (citlivost pøijímaèe,
selektivita pøijímaèe, nf charakteristiky pøijímaèe a vysílaèe atd.).
Vztah radiostanice vùèi obsluze je záleitost obsluhy, proto mùeme tyto parametry zanedbat. Nemohou je vak zanedbat
profesionální výrobci, kteøí radiostanice vyrábìjí. Jejich výrobky by mìli odpovídat ve vech parametrech. Vechny
radiostanice, které jsou prodávány by mìly vyhovovat tìmto normám a mìly by být prodávány jen na základì
homologace od pøísluného schvalovacího orgánu (IR).
2.1 Èinitel nelineárního zkreslení vysílaèe
Mìøí se podle obr.1.
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Na modulaèní vstup vysílaèe se pøivede normální modulaèní signál s úrovní, pøi které je kmitoètový zdvih roven
standartnímu zkuebnímu zdvihu. Nelineární zkreslení musí být nejvýe
7 % u radiostanic a) b)
10 % u radiostanic c) d)
Tento parametr se projevuje na charakteru modulace.
2.2 Nejvyí kmitoètový zdvih
Mìøí se podle obr.2.
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Na modulaèní vstup vysílaèe se pøivede normální modulaèní signál, pøi kterém se dosáhne standartního
zkuebního zdvihu. Poté se úroveò modulaèního signálu zvýí o 10 dB. Pøi této úrovni se zmìøí nejvyí hodnota zdvihu
pøi zmìnì kmitoètu modulaèního signálu v pásmu 300-3000 (3400) Hz.
Tento parametr patøí mezi velmi oblíbené. Nesplòuje ho ani vìtina stanic profesionálních výrobcù. Nedodrení
tohoto parametru je typické u pøevadìèe OK0C. Stanice která pracuje s velkým zdvihem zpùsobí takové zkreslení v mf
obvodech pøijímaèe OK0C, e na nìj zaène reagovat obvod umlèovaèe umu. Stanice zaène vypadávat z pøevadìèe
pøestoe je od nìj tøeba jen 20 m. Zvlá markantní je u stanic øady VXN a VXW.
2.3 Pozadí vysílaèe
Mìøí se podle obr.3.
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Na modulaèní vstup vysílaèe se pøivede normální modulaèní signál s takovou úrovní, aby se dosáhlo standartního
zkuebního zdvihu.
Na výstupu pásmového filtru se zmìøí napìtí U1. Vypne se modulaèní signál a na výstupu pásmového filtru se
zmìøí napìtí U2. Pozadí vysílaèe je pak dáno vztahem:
B=20log(U2 /U1)

Pozadí vysílaèe musí být minimálnì -40 dB.

Tento parametr patøí opìt mezi oblíbené. Trpí jím pøevadìè OK0B. Projevuje se zvýeným umem.U jiných
transceverù je charakteristický pískáním. To svìdèí o tom, e nám napø. zbytek refenèního signálu ze syntezátoru leze
do vysílaèe (viz transceiver M02).
2.4 Úroveò neádoucích vysokofrekvenèních úzkopásmových sloek výkonu vysílaèe
Mìøí se podle obr.4.
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Pásmová zádr se naladí na pracovní kmitoèet vysílaèe. Promìnný dìliè se nastaví tak, aby se plnì vyuil
amplitudový (myleno dynamický) rozsah mìøícího pøijímaèe. Vysílaè je bez modulace. Mìøící pøijímaè se ladí na
neádoucí vysokofrekvenèní sloky poèínaje nejniím kmitoètem, vznikajícím pøi vytváøení jmenovitého kmitoètu
vysílaèe do tøetí harmonické kmitoètu vysílaèe, ne vak výe ne do 1000 MHz.
a) harmonické kmitoèty : hodnota neádoucích sloek nesmít být vìtí ne 2.5 µW (-26 dBm) pro vysílaèe o výkonu do
25 W, pro vysílaèe s výkonem nad 25 W nejvýe -70 dB proti výkonu vysílaèe.
b) neharmonické kmitoèty : hodnota neádoucích sloek nesmí být vìtí ne 0.25 µW (-36 dBm) pro vysílaèe do výkonu
25 W, pro vysílaèe s výkonem nad 25 W nejvýe -80 dB proti výkonu vysílaèe.
Tak tento parametr patøí mezi absolutnì nejoblíbenìjí. Je typický pro vìtinu stanic, které pouívají syntezátor
kmitoètu. Projeví se tím, e signál stanice je moné poslouchat jetì na nìkolika dalích kanálech (viz jedna z Pardubic
a jedna z Pøelouèe), které po pøipojení PA k jejich zaøízení je moné poslouchat v mém stálém QTH (podobných stanic
je mnoho). Nìkteré stanice ovem jsou schopné ruit i sluby v pásmu 160 MHz. Viz ona stanice z Pardubic.
Ovem POZOR!!! Tento parametr si velké mnoství radioamatérù plete s intermodulaèními produkty, které
vznikají v jejich blízkém okolí. Záøným pøíkladem IM produktu je provoz silné stanice v pøímé viditelnosti OK0C a
OK0B. Jev velice bìný, který lze matematicky vyjadøit jako:
fTXB - fRXB = 600 kHz

[1]

fTXC - fRXC = fTXB - fRXB

fTXC - fRXC = 600 kHz

[2]

fRXC = fTXC + fRXB - fTXB [4]
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[3]

Podle vztahu [4] je zøejmé, e stanice, která je v pøímé viditelnosti OK0B a OK0C a pracující na OK0B, má
velikou pravdìpodobnost, e vytvoøí IM produkt na kmitoètu pøijímaèe OK0C (fRXC). Tento produkt vytvoøí ze signálu
svého vysílaèe (fRXB), ze signálu vysílaèe OK0B (fTXB) a ze signálu vysílaèe OK0C (fTXC). Tento IM produkt mue
vzniknout tøeba na zkorodované konstrukci anténního stoáru nìkterého z pøevadìèù.
Dalí problém s tímto parametrem je jeho mìøení. Opìt pøíkladem je mìøení, která provádìl Inspektorát
radiokomunikací na setkání radioamatérù HOLICE 91. Jeho pracovníci nedodreli metodiku popsanou v této ÈSN, take
grafy z jejich mìøení jsou bezceným kusem papíru. Tento parametr je toti znaènì ovlivnìn té parametry mìøícího
zaøízení. Vìtina spektrálních analyzátorù má udáván dynamický rozsah pøípadnì zkreslení druhou a tøetí harmonickou.
Hodnota se pohybuje okolo 70 dB pro vstupní úroveò -30 dBm. A to je dost málo. Proto je nutné odfiltrovat nosný
kmitoèet. Tím mùeme mìøit úrovnì neádoucích sloek a do hodnot okolo -80 dBm. Pásmová zádr vak musí být
velice úzká, øádovì kHz aby bylo moné mìøit i v blízkém okolí nosného kmitoètu. Mìøení bez pásmové zádre jsou
schopné pouze spektrální analyzátory øady FS firmy Rohde & Schwarz.
2.5 íøka pásma vysokofrekvenèního spektra vysílaèe
Mìøí se podle obr.5.
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íøka pásma spektra se mìøí pøi íøce pásma propustnosti spektrálního analyzátoru od 30 do 150 Hz, èasové
základnì nejménì 10 s a èasové konstantì zobrazení 50 ms.
Na modulaèní vstup vysílaèe se pøivede normální modulaèní signál vysílaèe s úrovní, pøi které se dosáhne
nejvýího kmitoètového zdvihu vysílaèe. Zmìøí se úroveò signálu na výstupu mìøièe zdvihu. Místo nízkofrekvenèního
generátoru se k vysílaèi pøipojí generátor umových signálù. Úroveò umového signálu se nastaví tak, aby napìtí na
výstupu mìøièe zdvihu bylo rovné 0.47 hodnoty dosaené pøi nejvyím zdvihu.
Nastaví se nulová úroveò vysokofrekvenèního spektra vysílaèe na stínítku analyzátoru jako nejvyí hodonota
spektra z nejménì 5 po sobì jdoucích zobrazení. íøka pásma vysokofrekvenèního spektra se mìøí na kontrolní úrovni
-30 dB a na úrovních -40, -50 a -60 dB.
íøe pásma vysokofrekvenèního spektra vysílaèe pro pásmo akustických kmitoètù od 300 do 3000 (300 do 3400)
nesmí být vìtí ne:
-30 dB
18.0 (18.8) kHz
-40 dB
21.9 (23.1) kHz
-50 dB
27.1 (28.8) kHz
-60 dB
32.9 (35.2) kHz
pro stanice a), b) a c).
2.6 Výkon v sousedním kanále
Mìøí se podle obr.6.
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Na modulaèní vstup vysílaèe se pøivede signál s kmitoètem 1250 Hz s úrovní, pøi které se dosáhne standartního
zkuebního zdvihu. Úroveò signálu se zvýí o 10 dB. Mìøící pøijímaè se nastaví na kmitoèet sousedního kanálu Zjistí se
útlum dìlièe B1, pøi kterém údaj voltmetru mìøícího pøijímaèe pøevýí úroveò vlastního umu pøijímaèe nejménì o 10
dB.
Mìøící pøijímaè se naladí na jmenovitý kmitoèet vysílaèe. Zjistí se nová hodnota útlumu B2, pøi které se dosáhne
stejných hodnot na voltmetru mìøícího pøijímaèe jako v pøedchozím mìøení.
Výkon vysílaèe v sousedním kanále (Ps) ve W v sousedním kanále se vypoète jako:
Ps = P.B12/B22

kde P je výkon nosné vysílaèe.

Výkon v sousedním kanále pro vysílaèe s výkonem do 25 W smí být nejvýe 2.5 µW, pro vysílaèe o výkonu nad

15

25 W nejvýe -70 dB proti výkonu vysílaèe.
Tento a pøedchozí parametr patøí k nejvìtím bolestem dováených FM transceiverù (CT1600,IC32,FT411,...) se
syntezátorem kmitoètu. O rùznì pøedìlaných stanicích øady VXW, VXN a nìkterých úpravách stanic VR20 ani nemluvì.
Projevuje se to u stanic v blízkém okolí takové stanice tak, e se sníí tzv. efektivní citlivost. To je citlivost radiostanice
v reálném prostøedí s pøipojenou anténou.
Jestlie v sousedním kanále pracuje tato stanice, pøi pøíjmu slabé stanice dojde k pøekrytí jejího signálu umem
ze sousedního kanálu. Pøedpokládáme ovem, e stanice která je na pøíjmu má dostateènì selektivní pøijímaè (mezi
takové nelze poèítat tøeba PS83, Boubín apod.)
2.7 Úroveò neádoucích vysokofrekvenèních produktù pøijímaèe
Mìøí se podle obr.7.
S LMtPDþ

S L]S VRERYDFt
þOiQHN

P tFt
S LMtPDþ

9)
JHQHUiWRU

Pøi vypnutém signálném generátoru se mìøící pøijímaè naladí na nejnií kmitoèet vytváøený ve stanici a pøelaïuje
se do kmitoètu tøetí harmonické nejvyího vytváøeného kmitoètu ve stanici nejvýe do 1000 MHz. Zaznamenají se
úrovnì a kmitoèty neádoucích produktù.
Zapne se signální generátor, který se postupnì pøelaïuje na výe zaznamenané produkty. Jeho výstupní úroveò
se nastavuje na zaznamenané hodnoty mìøícího pøijímaèe.
Úroveò vyzaøování (P) ve W na anténním vstupu pøijímaèe se vypoète podle vztahu:
P=U2/R

kde

U je údaj dìlièe napìtí signálního generátoru ve V
r jmenovitá impedance vstupu pøijímaèe.

Tato hodnota nesmí pøesahovat 2 nW (-56.7 dBm).
Co tato hodnota znamená není tøeba dodávat. Majitelé zaøízení vlastní konstrukce mohou zpytovat svìdomí, zda
jejich výrobek splòuje tuto podmínku. Z mìøení nìkolika desítek amatérských konstrukcí tento parametr nesplòovala ani
jedna.
3. Definice pojmù
nejvyí zdvih
standartní zkuební zdvih
normální modulaèní signál

- nejvyí vrcholová hodnota zdvihu, která mùe být ve stanici pouita
- kmitoètový zdvih rovný 60% nejvyího zdvihu
- sinusový signál s kmitoètem 1000 Hz a zkreslením nejvýe 1%

4. Ostatní normy
Pokud bychom mìli probrat obdobným zpùsobem vechny parametry normy ÈSN 36 7110 a parametry ostatních
norem, které se vztahují urèitým zpùsobem i na radioamatérská zaøízení zabral by tento pøíspìvek rozsah celého sborníku.
Proto radìji uvedu èísla dalích norem, které se nìjakým zpùsobem dotýkají radioamatérských zaøízení.
ÈSN 36 7111
ÈSN 36 7122

Radiostanice s jedním postranním pásmem pro pozemní pohyblivou slubu (poadavky na SSB
zaøízení)
Krátkovlnné vysílaèe jednopásmové (poadavky na SSB a CW vysílaèe)

5. Závìr
Tento pøíspìvek nemá být pøehledem parametrù radiostanic FM, to by byl jeho rozsah podstatnì vìtí. Mìl by být
varováním pøed experimenty typu TRP, PS83, Mazák, VXW 020+PA apod. Tato zaøízení tìmto poadavkùm nevyhovují
a mohly by se stát v dobì dohledné zdrojem nepøíjemností. Pásmo 145 MHz (ale i pásmo 432 MHz) leí v tìsné blízkosti
pásma urèeného pro profesionální sluby. Se vzrùstajícím provozem v tìchto pásmech budou zaøízení tohoto typu
zdrojem ruení rùzných profesionálních slueb, nemluvím u o tom, e dochází a bude docházet k ruení uvnitø
radioamatérských pásem. Mìly být i upozornìním povolovacímu orgánu, aby se snail pøedcházet monému ruení ze
stran radioamatérských zaøízení a aby koneènì po nìkolika letech specifikoval, jaké parametry vlasnì radioamatérská
zaøízení mají mít. Definovat parametry v souèasnì platných Povolovacích podmínkách pro amatárské vysílací rádiové
stanice jen nic neøíkajícími paragrafy 19 a 20 je naprosto nedostateèné.
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EMC a radioamatéøi
Tomá VIK OK2PFS
Státní inspekce radiokomunikací
EMC - elektromagnetická sluèitelnost (kompatibilita) je velice rychle se rozvíjejícím oborem, zkoumajícím monost
koexistence elektrických a zvlátì elektronických zaøízení a systémù a jejich vzájemné ovlivòování.
Vzhledem k zamìøení tohoto sborníku se ve svém krátkém pøíspìvku zmíním o nìkterých problémech EMC pøi
provozu amatérské radiové stanice.
Problémùm ruení vysílaèi amatérských stanic - tedy TVI a BCI je vìnována øada èlánkù v amatérském tisku.
Ucelenìji se této problematice vìnuje napø. ARB 2/80 a ARB 4/92. Vzájemné pùsobení amatérské radiostanice a
jiného elektronického zaøízení lze z hlediska amatérské stanice rozdìlit na :
a) aktivní - vysílaè RDST (v mení míøe i pøijímaè svým vyzaøováním) pùsobí vyzaøováním vf energie ovlivnìní nebo
i znemonìní funkce rueného zaøízení.
b) pasivní - pøijímaè RDST je ovlivòován cizími signály, pøicházejícími anténním vstupem, napájecími a ovládacími
vstupy a výstupy a pøímým pùsobením elektromagnetického pole na obvody RX.
1. AKTIVNÍ OVLIVÒOVÁNÍ
V naí technické praxi se setkáváme pøevánì s aktivním pùsobením - tedy na ruení nebo na ruivé ovlivòování jinách
elektronických zaøízení a systémù provozem amatérského vysílaèe, pøíp.vysílaèe CB stanice.
V následujícím uvedu velice struènì nejèastìjí problémy tohoto typu a monosti technického øeení.
Z technického hlediska je mono rozliit dva rozdílné stavy :
a) provoz elektronických zaøízení je zhoren nebo znemonìn vyzaøováním vf energie amatérského TX pøímo na
pracovním kmitoètu rueného zaøízení - hovoøíme o ruení.
b) provoz elektronických zaøízení je ovlivòován vf energií TX na libovolném jiném kmitoètu - hovoøíme o ruivém
ovlivòování.
a) v pøípadì, e je ruení zpùsobeno neádoucím vyzaøováním amatérského vysílaèe na harmonických i neharmonických
kmitoètech, je z technického hlediska pomìrnì jednoduché øeení - jedná se o pøimìøený zásah u nebo na vlastním
TX.
V pøápadì vyzaøování harmonických nebo signálù dostateènì kmitoètovì vzdálených od provozního kmitoètu nebo
pásma , lze s úspìchem vyuít selektivitu filtrù typu dolní propusti pøípadnì jetì kombinovaných s odlaïovaèi.
V pøípadì výskytu naádoucích produktù v tìsné blízkosti nosné (produkty smìování, IM produkty, umy a diskrétní
produkty smyèek PLL apod.) je ovem nutný zásah do vlastního zaøízení.
b) ruivé ovlivòování vf signálem od amatérské RDST se projevuje zejména u :
TV pøijímaèù
R pøijímaèù v pásmech od DV a po VKV
AV zaøízení - magnetofony, gramofony, CD pøehrávaèe, videomagnetofony
spol. TV anteny (STA) a kabelové rozvody (TKR)
Z technického hlediska je nutno nejdøíve urèit takzvaný mechanizmus ruení, tzn. stanovit cestu, kterou ruivý signál
proniká do rueného zaøízení a zpùsob vlastního ovlivòování.
U pøijímacího zaøízení, t.j. u TV a R pøijímaèù se vf signál vìtinou dostává zejména pøes anténní vstupy.
Pøi ruení vysílaèem na KV nebo CB pásmech je rovnì èastá cesta ruivého signálu do TV a R pøijímaèù pøes napájecí
pøívody.
Pøi ruivém ovlivòování AV zaøízení se vf signál dostává pøes vechna pøípojná místa i pøímým pùsobením silného
vf elmag. pole na obvody zaøízení vlivem nedokonalého stínìní, smyèek na ploných spojích a pøípojných kabelech
od konektorù (vyuití jedné zemì k odstranìní smyèek a tedy brumu) apod.
Jeliko se jedná o pøíspìvek do radioamatérského sborníku tak se pøed tím, ne uvedu technické zpùsoby odstranìní
ruení a ruivé ovlivòování zmíním o doporuèeném zpùsobu postupu pøi vzniku ruení provozem amatérské vysílací
stanice.
Pøed zahájením provozu (s novým zaøízením, anténou) je nutno udìlat maximum pro to, aby vechna vf energie byla
vyzáøena pouze anténou. Je tøeba pouívat dokonale vf tìsný napajeè, peèlivé pøipojení k vysílaèi i anténì. V pøípadì
amatérského výrobku je nezbytnì nutný vf filtr v napájení, ve vývodech od sluchátek, mikrofonu, ovládání apod. - toto
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je vhodné dodret i v pøípadì vysílaèe QRP.
Antenu umístíme pokud mono co nejdále od individuálních TV a R anten i anténních systémù STA nebo TKR.
Z psychologického hlediska se zejména v pøípadì vysílání na sídliti vyplatí tento postup :
Antenu umístíme na vybrané místo nejlépe nìkolik mìsícù pøed zahájením vysílání. Podle naprosto fungujícího
systému pøi jakémkoli ruení nebo porue okolních STA budete naøèeni z ruení. Po odstranìní závad STA, pøípadnì
jiného ruení se vae okolí uklidní a akceptuje fakt, e ruení nemùete zpùsobovat vy.
Pøi zahájení vysílání pak nabývají ádné problémy.
Vìc má ovem jeden základní háèek - vae zaøízení opravdu nesmí ruit !
Mìlo by být samozøejmé, e kadý radioamatér si nejdøíve ovìøí na vlastním zaøízení - TV a R pøijímaèi, zda nedochází
k ruení.
V pøípadì, e dojde ke stínostem na ruení provozem vaeho TX je nutno rozliit, zda jde o ruení pouze jednoho
(øeknìme max. tøí) posluchaèe èi diváka nebo zda jde o hromadnou stínost. V kadém pøípadì je tøeba ovìøit, zda opravdu
jde o ruèení, zpùsobené vysíláním.
Pokud se jedná o 1 a 3 stìovatele, se kterými se dá domluvit a amatér je technicky zdatný, je nejjednoduí pomocí
technických prostøedkù (viz dále) ruení odstranit.
Jinak je nutno, a to okamitì, obrátit se na pøíslunou sluebnu Rozhlasové odruovací sluby (ROS) - viz pøiloený
seznam.
Øeení stínosti potom probíhá podle pokynù technikù ROS. Naprosto prvoøadá je rychlost, s jakou se obrátí jedna
ze stran na orgány ROS (tady je vhodné, kdy iniciativu projeví radioamatér). S ubíhajícím èasem se toti velice rychle
zhorují vzájemné vztahy obou stran a sniuje se monost domluvy a pouití èistì technických prostøedkù pro odstanìní
ruení.
Pokud je doba delí ne cca 1 mìsíc a k ruení stále dochází, rozumná domluva ji není moná a èasto u dochází k
vzájemným schválnostem (demolice antény, naruení normálních mezilidských vztahù a stálé diskuse a hádky).
V takovém pøípadì i orgány spojù jsou nuceny striktnì vyuívat více administrativních metod - omezení výkonu a
doby vysílání, pøípadnì úplný zákaz tøeba jen proto, e stìovatel ji není ochoten si nechat zabudovat napø. jednoduchý
filtr.
Proto znovu opakuji - pokud dojde k ruení, a to zejména vìtího poètu posluchaèù, je tøeba se okamitì obrátit na
ROS a samozøejmì pøestat vysílat do návìtìvy procovníkù ROS. V ádném pøípadì vak nedoporuèujeme provádìt
jakýkoliv zásah do zaøízení stìovatele. Vechny filtry a dalí pøípadné odruovací prvky zkouíme vdy vnì zaøízení
(pøed ant. vstupem apod.)
Technické zpùsoby øeení odstranìní ruivého ovlivòování
Jak ji bylo uvedeno, v pøípadì technické zdatnosti radioamatéra a stínosti nìkolika málo lidí, je moné pomocí
technických prostøedkù se pokusit o odstranìní ru. ovlivòování (ovlivòování vf signálem na jiném ne pøijímaném
kmitoètu - tedy je nutný zásah u pøijímacího zaøízení).
Ruení TV pøíjmu
Pøi ruení TV pøíjmu TX v páamech KV nebo CB pøes anténní vstup je nutno tento signál odstranit pomocí horní
propusti, nejlépe jete kombinovanì s odladìním (v pøípadì CB a vyích KV pásmech). Vzhledem k soufázové sloce
ruivého signálu vetinou samotná HP nepomáhá a je nutno provést galvanické oddìlení - vhodný filtr je uveden napø.
v ARB 4/92 a sloitìjí s odlaïovaèi na CB pásmo v pøíloze tohoto èlánku.
Pøi ruení ve VKV pásmech provozem TX je velice vhodné pouít odlaïovaèe. Vhodný odlaïovaè pro tyto úèely
je rovnì uveden v pøíloze na obr.1. Jedná se o paralelní rezonanèní obvod LC s vysokým Q, transformovaný vazební
kapacitou Cv na sériový. Zmìnou Cv mìøíme velikost odladìní jako vhodný kompromis mezi íøkou pásma odlaïovaèe
a útlumem odladìní. Dvojitý odlaïovaè napø. na pásmo 145 MHz je v krabièce z pocínovaného plechu o rozmìrech 40
x 80 mm. Jeho útlum je v pásmu 144 - 146 MHz vìtí ne 45dB a na kmitoètu 174 MHz (TV kanál R6) mení ne 0.3
dB. Podle potøeby je moné volit vzájemnou vazbu mezi obìma odladovaèi (tedy mezi body A-B) :
1. - koax. kablík o elektrické délce lambda/4
2. - rezonanèní obvod LC navázaný na odboèku - zvìtí se potlaèení
3. - kapacitní vazba - zvìtení útlumu pod odlaïovaným kmitoètem
4. - vazba indukèností - zvìtení útlumu nad odlaïovaným kmitoètem
Takto øeený odlaïovaè je univerzální a vhodnou volbou prvku zapojení pracuje od KV do UHF pásma.
Pøi praktickém pouívání je nutno odladovaè vhodnì umístit. V pøípadì individuální antény (bez aktivních prvkù)
je vhodné jej pøipojit pøímo ke vstupu TV pøijímaèe. Je-li vyuit pøedzesilovaè, pøípadnì irokopásmový zesilovaè, je
podle kvality jednotlivých prvku pøijímacího øetìzce (z hlediska odolnosti proti silným VF signálùm) nutno najít vhodné
místo - problémem bývají zejména málo selektivní pøedzesilovaèe s nevhodnými tranzistory (zastaralé málo lineární
bipolární tranzistory øady AF ... nebo GT ... ) a potom jednoduché irokopásmové zesilovaèe s malou odolností.
V pøípadì kvalitních STA a TKR problémy nebývají, maximálnì s kanály R6 nebo R7.
Øeení tohoto typu ruení je velmi rùznorodé a jeho hlubí rozbor pøesahuje rámec tohoto èlánku.
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RUENÍ ROZHLASOVÉHO PØÍJMU
Pásmo VKV
Problematika u pøijímaèù s externím anténném vstupem je obdobná jako u TV pøijímaèù.
Vìtí problém vzniká pøi ruivém ovlivòování jednoduchých pøijímaèù, které mají pouze teleskopickou anténu. V
pøípadì nutnosti je tøeba vhodný filtr zabudovat dovnitø pøijímaèe.
Pásma AM (DV, SV, KV)
Tato pásma jsou náchylná na ruení zejména provozem v pásmech KV a CB. Zde je nutno zjistit, jakou cestou se ruivý
signál dostává do radiového pøijímaèe a podle toho postupovat.
a) pouze pøes anténní vstup (pøip. do feritové antény) :
pøíjem DV a SV lze v tomto pøípadì rozumnì oetøit. Pøi provozu amatérského vysílaèe na KV pásmech bývá poslech
na KV pøijímaèích prakticky znemonìn. U CB provozu pomùe dobrý odlaïovaè na vstupu prvního aktivního prvku
pøijímaèe. Odstranìní tohoto typu ruení vyaduje profesionální pøístup a provedení, a proto ho nedoporuèuji
provádìt amatérsky - je také nezbytný zásah do zaøízení !
b) síovým pøívodem :
sí òùru namotáme na vhodný ferit (toroid, malé E jádro apod.) a zaøadíme vhodné odruovací prvky (pøehled napø.
v citovaných AR)
c) pøímým pùsobením vf elmag. pole na prvky zaøízení :
jedná se vìtinou o usmìrnìní velkého vf signálu na polovod. pøechodu (napø. vstup nf zesilovaèe). Toto lze odstranit
zablokováním a zaøazením dolních propustí - opìt zásah do zaøízení, a proto pøíli nedoporuèuji.
RUENÍ VIDEO A AUDIO ZAØÍZENÍ
Kromì ruení vf signálem, pronikajícím do vstupu tuneru videomagnetofonu (ekvivalentní ruení TV pøijímaèe),
vyadují vechny ostatní druhy ru. ovlivòování zásah do zaøízení, co jak ji bylo zdùraznìno, pøedpokládá dostateènou
technickou úroveò. Jakýmkoliv pøípadným zásahem se vak amatér vystavuje monosti následných stíností pøi porue
zaøízení - od této chvíle mùe za vechno.
RUENÍ STA A TKR
Ruení hlavní stanice STA nebo TKR, pokud je sestavena z kvalitních komponentù, je velice øídké. Pøipadá v úvahu
pouze pøi pouití málo selektivních anténních zesilovaèù.
Jiná situace nastane, pokud je v rozvádìném multiplexu umístìn TV kanál, spadající do nìkterého amatérského
pásma, tedy SR5 nebo SE6 v pøípadì pásma 2m a SE27 u pásma 70cm.
V pøípadì vìtích vyzáøených výkonù (tedy i zaøízení QRP a antén s velkým ziskem) bude nutnì docházet k ruení
TV pøíjmu. Jediná ance je dohodnout se s projektantem, pøípadnì investorem o vhodné skladbì pøenáeného multiplexu
ji pøi návrhu a projektování TKR.
V budoucnu, a bude u TKR bìný zpìtný pøenos v pásmu 5 - 45 MHz, bude aktuální otázka ruení provozem amat.
vysílaèù v pásmu KV.
Obecnì lze tedy øíci, e v kadém pøípadì je pro amatéra, jeho zaøízení ruivì ovlivòuje elektronická zaøízení,
nejvhodnìjí øeení tìchto stíností ve spolupráci s pracovníky ROS a pøípadnì úpravy na pøijímacím zaèízení stìovatele
zadat odborné firmì.
2. PASIVNÍ OVLIVÒOVÁNÍ
Pøijímaèe amatérské radiové stanice jsou rovnì pomìrnì èasto (zvlátì v mìstské zástavbì) vystaveny rùznám
ruivým vlivùm.
ÚZKOPÁSMOVÉ RUENÍ
V pásmu KV a CB se projevují bìnì vechny druhy tohoto ruení - ruení od vn linek, tyristorová a triaková regulace,
ruení od kontaktù a v poslední dobì zejména ruení od výpoèetní a obecnì digitální techniky.
Pokud je toto ruení intenzívní, projevuje se i pøi poslechu bìného rozhlasu a je vìtinou ve spolupráci s ROS
odstranìno.
V pásmech VKV, zejména 145 MHz se jetì projevuje ruení od vf linek a od nìkterých typù poèítaèù.
Ochrana proti tomuto druhu ruení je problematická - normou povolená hranice ruivého pole
46 dBuVm-1 ve vzdálenosti 3m od ruícího zaøízení øádovì pøekraèuje hodnoty citlivosti amatérských pøijímaèù.
Jediné øeení je dokonale vf tìsný napajeè, filtry na vech pøívodních místech a potom se pokusit nalézt optimální
místo pro anténu.

19

ÚZKOPÁSMOVÉ RUENÍ
Jedná se o ruení diskrétními kmitoèty. Pokud jsou v pracovním pásmu pøijímaèe, je nutno je identifikovat a odstranit.
V pøípadì, e jsou mimo toto pásmo (ruivé ovlivòování pøijímaèe), lze s úspìchem vyuít selektivních prvkù.
Typický pøíklad je u zaøízení pro pásmo 144 - 146 Mhz s mezifrekvencí 10.7 MHz a oscilátorem nahoøe. Zrcadlový
pøíjem proto padne do pásma 165.4 - 167.4 MHz. V tomto pásmu vysílá AMR (automatický mìstský radiotelefon), take
u pøijímaèù se zrcadlovou selektivitou pod 70 dB v blízkosti základnových stanic nutnì dojde k ruení pøíjmu.
ZÁVÌR
Tento pøíspìvek si kladl za cíl seznámit radioamatérskou veøejnost alespoò rámcovì s nìkterými problémy pøi
provozu amatérské radiové stanice v reálném elektromagnetickém prostøedí.
Jakékoliv technické otázky, související s problematikou EMC a mìøícími metodami lze konzultovat v prùbìhu
setkání ve stánku Státní inspekce radiokomunikací Praha, pøípadnì pozdìji se mnou na tel.èísle (05) 528313.

SEZNAM POBOÈEK ODRUOVACÍ SLUBY
ROS Praha
ROS Hradec Králové
ROS Liberec
ROS Ústí n. Labem
ROS Karlovy Vary
ROS Plzeò
ROS Èeské Budìjovice
ROS Jihlava
ROS Ostrava
ROS Olomouc
ROS Zlín
ROS Brno

Rumunská 12, 120 00 Praha 2
9.kvìtna 365, 500 02 Hradec Králové
Kaparova 592, 463 12 Liberec
Moskevská 7, 400 21 Ústí n. Labem
Jugoslávská 3, 360 00 Karlovy Vary
Purkyòova 13, 303 64 Plzeò
nám.1.máje 5, 370 00 Èeské Budìjovice
tefánikovo nám. 14, 586 00 Jihlava
Èeskobratrská 22, 728 23 Ostrava
Litovelská 1, 771 68 Olomouc
Vodní 1972, 761 58 Zlín
Rooseweltova 4, 601 49 Brno

(02) 296969, 297994
(049) 6111300
(048) 24795
(047) 24942
(017) 22351
(019) 34470
(038) 37404
(066) 22236
(069) 235284
(068) 413195
(067) 25319
(05) 24694, 37651

Monosti vzájemného
navázání obvodù

obr. 1 - odlaïovaè (145 MHz)
L1= L2 = 5z Ø 1.5mm CuAg na Ø 10 mm
Cv = 3.9 pF

obr. 2 - odlaïovaè pro VKV a CB pásmo
L = 15z Ø 0.2mm CuL na Ø 5 mm
doladit ferit. jádrem na 27 MHz
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Pøestavba stanice
TESLA VXW
na amatérské pásmo 2 m

Jiøí Stanìk, OK1UKY, Lubo Tesaøík, OK1UTL
Úvod
Se stoupajícím poètem koncesionáøù zaèíná být pásmo 2m pøeplnìno. A jeliko hodnì amatérù pouívá rùzná
amatérská zaøízení, vybavená jen omezeným poètem direktních kanálù, vìtinou S20 - S23 (145.500 - 145.575 MHz),
jsou tyto kmitoèty dost zaplnìny a dochází k interferenci s jinými stanicemi.
Ale pásmo 2m má pøeci daleko vìtí poèet direktních kanálù, kde se nechá neruenì pracovat s provozem FM.
Z tohoto dùvodu jsem se rozhodl pøestavìt radiostanici TESLA VXW 100, která se u delí èas vyøazuje z provozu
jiných slueb a mnoho amatérù ji ji vlastní.
Závìrem chci upozornit, e do pøestavby by se nemìli poutìt úplní zaèáteèníci, nebo urèité znalosti a zkuenosti
se stavbou amatérských konstrukcí pomohou pøi zdárném dokonèení pøestavby stanice.
Pøeji hodnì úspìchù

Jirka

OK1 UKY

Redakce sborníku HOLICE '92 se ètenáøùm omlouvá za horí kvalitu tisku tohoto èlánku. Vychází z podkladù,
které nám autoøi mohli poskytnout.

Dosaitelné parametry :
Kmitoètové pásmo :
2m FM
Direktní provoz :
144.400 - 145.7875 MHz
Pøevadìèe :
R0 - R7 (145.600 - 145.7875)
+ reverzní provoz a kouknutí se na vstup pøevadìèe
druh provozu :
Kmitoètový zdvih :
Výkon vysílaèe :
NF výkon RX :
Citlivost RX :
Napájení :
Provozuschopnost :
Spotøeba pøi TX :
Spotøeba pøi RX :
provozní spolehlivost :

F3
3 - 4.8 kHz - nastavitelný
1) 0.8 W
2) 0.1 - 2W - plynule nastavitelný
400 mW / 10%
lepí jak 0.4 µV
13.2 V (11 èlánkù NiCd 900 mAh)
11 V - 15 V
asi 200 mA
1) 0.8 W (KF 622)
asi 350 mA
2) 2W (KT 904)
asi 50 mA (zaskvelèována stanice)
-40 a +40°C

Døíve ne zaènete s pøestavbou, je nutné vyzkouet provozuschopnost stanice. Nejlépe tak, e ke stanici pøipojíme
nabitou baterii a po zapnutí se musí z reproduktoru ozvat um. Funkci MF obvodu zkontrolujeme tak, e na propojovací
bod è.203 (výstup 10.7 MHz ze vstupního dílu RX viz schéma) pøivedeme VF signál z generátoru, nebo jiného zdroje
staèí i MF signál z pøijímaèe VKV.
Teprve takto pøezkouenou stanici vyuijeme k pøestavbì. Stanici prozatím nerozebíráme, vyjmeme pouze
vstupní díl (QB 00026/1).
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Úprava vstupního dílu pøijímaèe
Vstupní díl pouijeme pùvodní. Upravíme jenom závity cívek, hodnoty kondenzátorù a vymìníme T201 a T202 za
lepí.
O201
C201

- L1
- L1

neosazujeme
neosazujeme

anténu pøipojíme mezi C202 a C203
O 202 :

C202 - 10pF
C203 - 15pF
L2
- 3 záv. Ø 0.4mm, stoupání 1mm

O 203 :

L3
L4
C206
C205
C204

O 204 :

L5
- 4 záv. Ø 0.4mm , stoupání 1mm
C207 - 8.2pF
L6
- 1.5 záv. Ø 0.4mm u studeného konce L5

O 205 :

L7
- 3 záv. Ø 0.4mm stoupání 1mm
C209 - 15pF
C210 - 10pF

- 1.5 záv. Ø 0.4mm
- 5 záv. Ø 0.4mm , stoupání 1mm
- 33pF
- 27pF
- 8.2pF

U L2 - L7 pouívat dolaïovací jádro N01P
O 206 :

pùvodní zapojení obvodu 10.7 MHz

T201
T202

- KF 272 (BF 272, AF 239 atd.)
- KF 272 (BF 272, AF 139 atd.)

Kdo by mìl zájem osadit vstupní díl tranzistory FET, lze pouít vstupní díl podle sborníku Jablonec n.N. 1991.
Takto upravený vstupní díl zasuneme do pùvodní radiostanice a na propojovací bod 201 pøivedeme kmitoèet 135
MHz z generátoru , nebo jiného zdroje (napø. z VXO s Xtalem 15 MHz * 9 jako pouívá PS 83). Po této úpravì by mìla
radiostanice pøijímat silné signály okolo kmitoètu 145.700 MHz (OK0C). Cívky L2 a L7 doladíme na maximální
citlivost RX.
Teprve nyní, kdy je RX funkèní, stanici rozebereme.
Z pùvodní stanice pouijeme :
upravený vstupní díl
NF zesilovaè + skvelè
MF obvod
1)

(QB 00026/1)
(QB 00050/0)
(QB 00229/0) LC
2)
(QB 002220/2) Xtal
3)
(QB 004780/4) Bil.
boèní propojovací desky (QB 00066)
(QB 00067)

Deska kmitoètù : 12.5 kHz a 1750 Hz

(pøijde na místo modulátoru QB 00029/2 v pùv. verzi)
Na této desce je osazen oscilátor s krystalem 1) 500kHz , 2) 1MHz a dìlièky CMOS 4024, 4040.
Oivování neèiní ádné potíe. Je potøeba správnì osadit diody D30 - D36 dle pouitého krystalu.

Deska kmitoètové ústøedny obsahuje
syntezátor s MHF 0320
diodovou matici pro volbu kmitoètù
modulátor
smìovaè
plynulou regulaci výkonu a PA stupeò
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Syntezátor kmitoètu :
Základ tvoøí VXO (T3), které vyrábí kmitoèet asi 133.1 MHz. Vyuívá se zde 13 harmonické Xtalu 10.234 MHz,
doladìného na 10.2385 (lze poít i jiný krystal, napø. 26.620 * 5 = 133.11 MHz) kmitoèet 133.1 je smìován v T5 s
kmitoètem VCO (T1) asi 134 MHz, rozdílový kmitoèet je zesílen v T6 a vytvarován v IO1, odkud pøichází na vstup MHF
0320 (pin 15). V tomto obvodu se pomocí fázového-napìového komparátoru a pomocí programovatelného násobièe
referenèního kmitoètu (12.5 Khz) vytvoøí chybové napìtí UL, (pin 20), které je pøivádìno na varikap (D2) u VCO 134
MHz. Takto je získán pomocí PLL smyèky pøesný kmitoèet, ktarý lze mìnit v krocích 12.5 kHz programováním
násobièky v MHF 0320.
Frekvenèní plán syntezátoru
f = VXO + trvalé pøednastavení + MF (SM TX) + programování
f = výsledný kmitoèet
VXO = 10.238 * 13 asi 133.1 Mhz (26.620*5 atd.)
pøednatsvení = pouito podle VXO
MF (SM) = 10.7 MHz
programování = dle nastavení PØ1;2;3
pøíklad výpoètu :
1) dir.
144.4 = 133.1 + 0.4 + 10.7 + 0.2 / MHz
2) R
145.6 = 133.1 + 0.4 + 10.7 + (0.8 + 0.6) / MHz
3) IR
145.0 = 133.1 + 0.4 + 10.7 + 0.8 /MHz

odskok 600 kHz

Pøepínaèe :
Pø2 :

pùvodní z VXW 100 upravit na 1x8 poloh - 2 pakety

Poloha : 0(8)
1
2
3
4
5
6
7

000 kHz
025 kHz
050 kHz
075 kHz
100 kHz
125 kHz
150 kHz
175 kHz

Pø1 (jako Pø2) upravit na 1x8 poloh - 2 pakety
Poloha : 1
2
3
4
5
6
7
8

145.000 MHz IR0 vstup pøevadìèe
145.200 MHz S8
144.400 MHz
145.400 MHz S16
144.600 MHz
145.600 MHz R0 Direkt
144.800 MHz
144.600 MHz R0 Pøevadìèe

Pø3 : isostat 1x s aretací
Poloha : 0
1
Pø4 :

000 kHz
012.5 kHz

pùvodní z VXW 100 2x4 polohy - 4 pakety

Poloha : 0
1
2
3

vypnutá stanice
zapnutá stanice - pøijímaè zaskvelèován
zapnutá stanice - pøijímaè bez skvelèe
zapnutá stanice - vysílán tón 1750 Hz (spoutìní pøevadìèe)
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Nastavení pøepínaèù
PØ1 + PØ2

napø. 84 = 145.700 - OK0C

Direktní kanály 145 MHz
30
31
32
33
34
35
36
37

144.400
144.425
144.450
144.475
144.500
144.525
144.550
144.575

50
51
52
53
54
55
56
57

144.600
144.625
144.650
144.675
144.700
144.725
144.750
144.775

70
71
72
73
74
75
76
77

144.800
144.825
144.850
144.875
144.900
144.925
144.950
144.975

Direktní kanály 145 MHz
20
21
22
23
24
25
26
27

145.200
145.225
145.250
145.275
145.300
145.325
145.350
145.375

S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15

40
41
42
43
44
45
46
47

145.400
145.425
145.450
145.475
145.500
145.525
145.550
145.575

S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23

60
61
62
63
64
65
66
67

145.600
145.625
145.650
145.675
145.700
145.725
145.750
145.775

R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

10
11
12
13
14
15
16
17

145.000
145.025
145.050
145.075
145.100
145.125
145.150
145.175

IR0
IR1
IR2
IR3
IR4
IR5
IR6
IR7

OK0
OK0
OK0
OK0
OK0
OK0
OK0
OK0

N (O)
M
E (D)
G (H)
C
B (L)
K (R)
J (W)

R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup
výstup

Pøevadìèe
80
81
82
83
84
85
86
87

145.600
145.625
145.650
145.675
145.700
145.725
145.750
145.775

Nastavení syntezátoru :
IO MHF 0320 prozatím neosazujeme !!
Do bodu , kde je spojen R28 s R8 (ladící napìtí), pøivedeme regulovatelné napìtí 1V - 2.5V. Pøi nastavení na 2.5V
se pomocí jádra u L1 nastaví kmitoèet VCO na 135.1 MHz. Pøi nastavení napìtí na 1V, by mìl být kmitoèet VCO asi
133.5 MHz.
Nelze-li dosáhnout toto pøeladìní, upravíme kondenzátor C14 nebo závity u L1 roztáhneme nebo stlaèíme.
Správnou funkci VCO lze ovìøit i na oiveném pøijímaèi (prozatím není kmitoèet stabilní !).
Po tomto pøednastavení odpojíme regulované napìtí z bodu R28 a R8. Zasuneme IO MHF 0320 do objímky a mìøíme
napìtí na odporu R28 (pouít mìøidlo s vìtím vstupním odporem). Jeslie je závìs zavìen, objeví se napìtí mezi
hodnotou 0.5 - 4.6V, které je stabilní. Pøi pøepínání pøepínaèem PØ1 se bude toto napìtí mìnit po skocích.
Správné nastavení obvodu L1 provedeme tak, e pøepínaè PØ1 nastavíme na 8 ; PØ2 nastavíme na 4 ; PØ3 na 0, potom
doladíme jádrem obvod L1 tak, aby UL (mìøeno v bodì R28 a R8) mìlo hodnotu 2V. Potom musí kmitoèet VCO být
135 MHz s velkou stabilitou. V meních mezích lze potom doladit pomocí trimru CT1 u VXO 133.1 (T3).
Ve vìtím rozsahu lze upravit pøednastavením. Je k dispozici volná váha 2; 4; 1; (pin 1; 2; 12). Je-li ústøedna v poøádku
uslyíme na pøijímaèi provoz na pøevadìèi R4 (OK0C).
Modulátor : (IO3)
U modulátoru je pouit IO A244D , u kterého se vyuívá jenom zesilovaè a AVC. Hloubka modulace se nastaví
pomocí P1 (3k3). Pøi pouití originálního mikrofonu (modrá vloka) je hodnota C1 1uF (TC), C7 1uF (TC). Chtìl bych
upozornit na skuteènost, e modrá vloka je silnì citlivá na rozptylová pole transformátoru a na VF pole, proto radìji
pouijte mikrofon elektretový. Pro tento je kapacita C1 4n7 (TC), C7 47nF - 100nF (TC).
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Smìovaè : (T9 - T10)
Je pouito zapojení vyváeného smìovaèe (pouito v TCVR Kentaur). Nastavení neèiní potíe. Správné vyváení
provedeme pomocí P2 tak, e po odpojení oscilátoru 10.7 MHz od napìtí (R55), musí být co nejmení VF napìtí (135
MHz) na výstupu (L14).
Vyváení lze nastavit také a po oivení PA, potom mùeme mìøit VF napìtí na umìlé zátìi.
Vysílaè :
Kmitoèet 145 MHz ze smìovaèe je pøes propust L16 - L17 pøiveden na G1 u T11, který je zapojen jako øízený VF
zesilovaè.Zesílení se nastavuje pomocí Pt.3 napìtím na G2.
Tranzistor T12 pracuje jako oddìlovaè, upravuje impedanci mezi T11 a T13. Tranzistor T13 je budiè pro koncový
tranzistor T14. Je zapojen ve tøídì AB s trvalým pøedpìtím báze 0.5 - 0.7 V. Proud kolektoru bez buzení nastavíme na
10 - 12 mA. (vybrat D38).
Tranzistor T14 je zapojen ve tøídì C. Pozor u tranzistorù øady KF 622 je + napìtí na pouzdru. Tranzistory T13 a T14
musí být opatøeny vhodným chladièem.
Nastavení PA :
Kondenzátor C88 prozatím neosazujeme. Ke koncovému stupni pøipojíme vhodnou zátì. Na bázi T12 pøivedeme
pøes kapacitu 33pF 145 MHz (asi 20 mW) a pomocí C trimrù naladíme PA stupeò. S ladìním zaèneme u kolektorového
obvodu T14 a postupujeme k T12. Po naladìní osadíme C88 a vyzkouíme regulaci výkonu pomocí PT 3 u T11. Zmìna
musí být plynulá, nesmí docházet k zakmitávání.
Poznámky ke stavbì :
Pøepínaè PØ1 na ovládacím panelu zùstává pùvodní, upraví se na 1 x 8 ploh 2 pakety. Pøepínaè PØ2 stejný typ jako
PØ1 upravený na 1 x 8 poloh 2 pakety. Umístí se na místo skvelèe u pùvodní stanice. Pøepínaè PØ4 je pouit pùvodní
2 x 4 polohy 4 pakety. Pøepínaè PØ 3 - isostat s aretací umístí se mezi PØ1 a PØ4.
Potenciometr regulace VF umístíme na místo mikrospínaèe u anténního konektoru. (Je nutné odstranit drák
mikrospínaèe a vyvrtat otvor pro uchycení potenciometru. TP 160 50k/N).
Pro IO MHF 0320 a IO A244D pouijeme patice. Pro ostatní IO je vhodné pouít také patice.
Vývod konektoru è.113 propojíme stínìným kablíkem s vývodem PIN 18 (IO 0320) pøívod 12.5 kHz ref. kmitoèet.
Pájecí bod RX u L14 propojíme stínìným kablíkem s vývodem konektoru è.111, kmitoèet 135 MHz pro smìovaè
RX.
Na propojovací desce "A" QB 00066/2 vyletujeme vechny souèástky, necháme jen propojky. Ploku titìného spoje
u vývodu 603 rozdìlíme na dvì èásti a naletujeme svorku pro vývod 6XX (napájení 1750 Hz). Vývod 6XX propojíme
s vývodem è.107 (na propojovací desce QB 00066/2). Vývod 603 propojíme s vývodem 110 na desce "A".
Pøi pouití pùvodní hovorové soupravy odpojíme mikrofonní vývod z 3 a pøipojíme na 2. Volný vývod 3 pouijeme
na pøipojení tlaèítka IR (vstup pøevadìèe). (Tlaèítko IR nemusíme osazovat, stejnou funkci má PØ1 poloha 1. Ale je s
ním pohodlnìjí obsluha.) Pøi pouití elektretového mikrofonu získáme potøebné napìtí na diodách 3 x KA206.
Nastavení skvelèe provedeme zmìnou odporu R, zkusmo osadíme trimr 56kOhm a nastavíme hranici umlèení.
Zmìøíme odpor trimru a nahradíme pevným odporem.
U desky kmitoètové ústøedny pøiletujeme z vývodu +U proti zemi diodu v nepropustném smìru (ochrana proti
pøepólování). Na propojovací desce "B" (QB 00067) pøeruíme + spoj a vloíme ochranou pojistku (staèí naletovat jednu
ílu z licny).
Pøi pouití koncového tranzistoru T14 v PA øady KF 6.. , je na jeho pouzdru + napájecího napìtí, proto osazujte
tranzistor pøes izolaèní podloku. Toté platí i pro T13.
Vývod 12 u IO 2 propojíme kablíkem s PØ 1 vývod 11.
Úprava pøepínaèe PØ1 a PØ2 :
PØ1 :
Pùvodní pøepínaè kanálù 2x4 polohy opatrnì rozebereme.Zkrátíme unáecí høídel rotoru jen na 2
pakety. U rotoru odstraníme jeden ze dvou kontaktù a v hlavici pøepínaèe odlomíme doraz, aby la høídel otáèet kolem
dokola. Potom pøepínaè sloíme a slepíme vhodným lepidlem.
PØ2 :
Lze pouít pøepínaè 1x10 poloh, (nìkdy k dostání v prodejnách TESLY) nebo pouijeme stejný
pøepínaè jako PØ1 ve stejné úpravì, (jde upravit i pøepínaè z radiopøijímaèe DOLY, MENUET)
Pøeji jetì jednou hodnì úspìchù pøi pøestavbì a tìím se na slyenou v pásmu 2m.
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Seznam souèástek
Rezistory (TR151, TR212 ap.) :
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14-R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31

100R
56k
6k8
M22
820R
8k2
2k7
M12
8k2
2k7
820R
100R
100R
33k
4k7
100R
56R
220R
56R
10R
8k2

R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
R51
R52

3k9
820R
12k
3k9
820R
18k
3k9
820R
2k7
12k
100R
3k9
560R
560R
47R
M12
560R
1k8
M12
M12
M12

R55
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
R68
R69
R70
R71
R72
R73
R74
R56

15k
3k9
27k
5k6
1k5
150R
M1
M1
1k2
22k
270R
M15
82R
12k
1k2
47R
5k6*
8k2
82R
4k7

R-trimr :

P1

3k3

P2

220R

Potenciometr :

Pt.1

50k/N (M1/N)

Kondenzátory :
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23-C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C107

4p7*
560p
M1*
2.2uF
2.2uF
150n
M1*
1n
1p5*
27p
1n
680p
8p2
1p5
4p7
1n
1n
1p5*
4p7
10n
100n
1n
20uF
100n
3*47n
680p
10n
3.3uF
100n
33p

TC
TK 725
TC
tantal (TE)
tantal (TE)
TK 782
TC
TK 724
TK 754
TK 754
TK 724
TK 725
TK 754
TK 754
TK 754
TK 724
TK 724
TK 754
TK 754
TK 744
TK 782
TK 724
TE 003
TK 782
TK 764
TK 725
TK 744
tantal
TK 782
TK 754

C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
C53
C54
C55
C56
C57
C58
C59
C60
C61
C62
C63
C64
C65
C66
C67
C68
C69
C108

1n
47p
1p5
15p
15p
120p
2p7
10n
5p6
8p2
1n
5uF
2p7
1n
1n5
47p
100p
100n
100p
47n
1n5
5uF
100p
10uF
100n
47p
120p
1n5
56p
12p
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TK 724
TK 754
TK 754
TK 754
TK 754
TK 725
TK 754
TK 744
TK 754
TK 754
TK 724
TE 004
TK 754
TK 724
TK 724
TK 754
TK 725
TK 782
TK 725
TK 782
TK 724
TE 004
TK 725
TE 004
TK 782
TK 754
TK 754
TK 724
TK 754
TK 754

C70
C71
C72
C73
C74
C75
C76
C77
C78
C79
C80
C88
C89
C90
C91
C92
C93
C94
C95
C96
C97
C99
C100
C101
C102
C103
C104
C105
C106
C98

470p
56p
22p
10n
10n
10n
4p7
4p7
1p5*
10p
4n7
4p7
1n5
10n
47n
4n7
6p8
4n7
100p
1n5
100n
10p*
4n7
100p
33p
150p
4n7
100n
20uF
10n

TK 725
TK 754
TK 754
TK 744
TK 744
TK 744
TK 755
TK 755
TK 656
TK 656
TK 724
TK 755
TK 724
TK 724
TK 764
TK 724
TK 724
TK 724
TK 794
TK 724
TK 782
TK 754
TK 724
TK 724
TK 754
TK 794
TK 724
TK 782
TE 003
TK 724

Trimr C :

PA
VCO+SM

Krystal :

Xtal-1
Xtal-2
Xtal-3

6 * 50pF
2 * 25pF
(2 * 25pF

WN 70 425
keramika
WN 70 425)

10.234 MHz (26.620 MHz)
10.7 MHz
500 kHz 1. varianta / 1000 kHz 2. varianta / 6.4 MHz 3. varianta

Polovodièové souèástky :
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

KF 173
KF 173
KF 173
KF 524
KF 524
KC 238
KF 508

IO
IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
IO6
IO7

MHF 0320
MHB 4011
MHB 4011
A 244D (TCA 440)
MHB 4024
MHB 4040
MHB 4029
MHB 4060

Cívky L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

(SF 245)
(KF 524)
(KF 525)
(KF 525)
(KC 508)
(KF 509)

T8
T9
T10
T11
T12
T13
T15
T14

KF 524
KF 525
KF 525
KF 907 (KF 910)
KSY 71 (SF 245)
KF 630 (KF 621, KFW 17)
KC 509
pro výkon 0.8W KF 622 / 2 W KT 904 (KT 907)

D1
D2
D3
D4
D5-D36
D37
D38

GA 202
KB 105
KZ 260/6V8
KZ 260/7V5
KA 202 (KA207)
KA 216
KY 130/80

ústøedna :
3.5z , Ø0.5mm CuL , odboèka na 1.5z od kolektoru T1 / kostra Pardubice , jádro N01P
3z , Ø0.5mm Cul / kostra Pardubice , jádro N01P
3z , Ø0.5mm Cul / kostra Pardubice , jádro N01P
2. 1.5z , Ø0.2mm na L3
4z , Ø0.5mm CuL / vzduchová na Ø 3.5mm samonosnì
4z , Ø0.5mm CuL / vzduchová na Ø 3.5mm samonosnì
3.5z , Ø0.5mm CuL / vzduchová na Ø 3.5mm samonosnì
10z , Ø0.2mm CuL / na odporu 10kOhm navinout tìsnì
20z , Ø0.3mm CuL / vzduchová tìsnì na trnu Ø 2 mm
20z , Ø0.3mm CuL / toroid Ø 6mm N1

Tlumivky SM + PA :
TL1 , TL2 , TL4
TL3
TL6
TL5

20z , Ø0.15mm CuL / na odporu 820 Ohm/0.25W tìsnì závit vedle závitu
10z , Ø0.3mm CuL / na ferit. tyèce Ø 2mm tìsnì
10z , Ø0.5mm CuL / na ferit. tyèce Ø 3.5mm tìsnì
20z , Ø0.15mm CuL / na odporu R74 (100R)

Cívky SM + PA :
L11
20z , Ø0.15mm CuL / na ferit. tyèce Ø 3.5mm tìsnì
L12
2*5z , Ø0.15mm CuL / bifilárnì na L11
L13
2*3z , Ø0.3mm CuL / bifilárnì , kostra Pardubice , jádro N01P
L14
2z , Ø 0.2mm CuL / na L13
L15
2z , Ø 0.2mm CuL / kostra Pardubice , jádro N01P
L16
4.5z , Ø0.3mm CuL
L17
4.5z , Ø0.3mm CuL / kostra Pardubice , jádro N01P
L18
2z , Ø0.2mm CuL / u stud konce L17
L19
3.5z , Ø0.3mm CuL / kostra Pardubice , jádro N01P
L20
5z , Ø0.5mm CuL / vzduchová na Ø 3.5mm roztáhnout na 9mm
L21
1.5z , Ø0.5mm CuL / vzduchová na Ø 4mm
L22
4.5z , Ø0.5mm CuL / vzduchová na Ø 4mm , roztáhnout na 8mm
L23
2z , Ø0.8mm CuL / vzduchová na Ø 4mm , mezera 2mm mezi závity
L24
3.5z , Ø0.8mm CuL / vzduchová na Ø 4mm , mezera 1mm mezi závity
L25
3.5z , Ø0.8mm CuL / vzduchová na Ø 6mm , mezera 1.5mm mezi závity
L26
5z , Ø0.5mm CuL / vzduchová na Ø 4mm , mezera 1mm mezi závity
L27
5z , Ø0.5mm CuL / vzduchová na Ø 4mm , mezera 1mm mezi závity
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QRG indikátor pro PR
Ing. Milan Prouza OK1FYA

-

Zpracováno dle CQ YU3

Provoz PR v pásmech KV je spojen se znaènými tìkostmi, které jsou zpùsobeny kvalitou naeho zaøízení. Pokud
jsme majiteli transceiveru s kmitoètovou syntézou tak se nemusíme nièeho obávat, horí je, kdy jsme majiteli
transceiveru s klasickým VFO.
Vzhledem k principu modulace SSB jsme nuceni se naladit na signál protistanice s pøesností nìkolika Hz. U
transceiverù s VFO se jedná o znaèný problém vzhledem ke stabilitì naladìného kmitoètu, nemluvím u o pøesnosti
indikace naladìného kmitoètu. Protoe schopnost pøijímat bezchybnì pakety se nám projeví na monitoru vdy po
skonèení správnì pøijatého paketu, je pokus o provoz PR na KV s takovýmto zaøízením zbyteènou ztrátou èasu.
Pokud vak chceme pracovat provozem PR, nezbývá nám ne si postavit zaøízení, které nám naladìní na protistanici
znaènì usnadní. Proto doporuèuji si zhotovit následující QRG indikátor.
Základem indikátoru je obvod 4046, který pracuje jako velice selektivní filtr kmitoètu 1070 a 1270 Hz (podle BELL
103). Signál z konektoru pro sluchátka se pøivádí na vstup limiteru LM339c. Na jeho výstupu je zapojen PLL 4046, který
pracuje jako selektivní filtr s obdélníkovou kmitoètovou charakteristikou. Na jeho výstupu je zapojen komparátor napìtí
LM339a (1270 Hz) a LM339b (1070 Hz).
Nastavení indikátoru je velice jednoduché, potøebujeme mìøiè kmitoètu, nf generátor a roubovák. Bez vstupního
signálu nastavíme trimrem na vývodu 12 4046 kmitoèet VCO PLL na 1170 Hz (mìøíme na vývodu 3 nebo 4 4046). Na
vstup indikátoru pøivedeme z nf generátoru signál s kmitoètem 1070 Hz a úrovní cca 100 mV. Trimr na vývodu 6 LM339
nastavíme tak, e se právì rozsvítí pøísluná LED. Zmìníme kmitoèet nf generátoru na 1270 Hz a trimr na vývodu 5
LM339 nastavime tak, aby se právì rozsvítila pøísluná LED. Protoe TNC pouíváme pøedevím na VKV, je ve vysílací
cestì TNC zapojen trimr pro nastavení optimální úrovnì signálu pro KV transceiver.
Indikátor je napájen z KV zaøízení. Pøi pøipojení indikátoru ke KV zaøízení se vlivem QRM rozsvìcují náhodnì obì
LED. Pokud pøijímáme paket, musí obì dvì LED svitit stejnou intenzitou. Jestlie tomu tak není, není ná transceiver
správnì naladìn.
QRG indikátor je natolik jednoduchý, e ho lze postavit na univerzálním ploném spoji.
Pøeji vem úspìnou stavbu a vìtí pohodlí pøi provozu PR na KV.

Radioelektrická firma

Zeller & Chmelík
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Výroba a prodej antén
pro radioamatéry,
CB, profesionální
sluby
Prodej a servis
radiostanic s
pøísluenstvím.
Nabízíme zmìøení a
zhotovení mìøícího
protokolu vech typù
radiostanic vèetnì
CB, opravy a seøízení,
poplatek za
vyhotovení a zmìøení
30 Kès. Bìhem týdne
po telefonní dohodì,
osobnì,nebo potou.

firma

JUTEL

Výrobce anténních irokopásmových zesilovaèù
nabízí rùzné druhy anténních irokopásmových zesilovaèù v konektorové úpravì !
zisk podle typu 19 a 30 dB
ceny ji od 330 Kès + zdroj 130 Kès
Záruèní a pozáruèní servis

dále nabízíme CB radia od ceny 2.800 Kès
40 kanálové

výkon 4W

JUTEL

výroba anténních zesilovaèù

Rovnì zabezpeèujeme montá !

027 32 ZUBEREC
tel: (0847) 95215
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EMC v amatérském vysílání
Ing. Jan ONDRU a Ing. Ivo POLÁK, OK1FGM
Laboratoø EMC, Zkuebnictví a.s. Praha9 - Bìchovice
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) je obor, jeho význam narùstá pøedevím v posledních dvaceti letech, a
to v souvislosti s rozvojem elektroniky a výkonové polovodièové techniky. Otázky spojené s EMC se objevily ji pøi
prvních pokusech s rádiovým pøijímaèi, kdy se v uiteèném pøenáeném signálu vyskytlo neádoucí ruení. Zdrojem
ruivého signálu byly tehdy zvlátì atmosférické výboje, spínání a provoz silnoproudých zaøízení. Dnes se radioamatéøi
potýkají s rozsáhlým spektrem ruivých zdrojù, které jim ztìují nejen bìný provoz, ale v poslední dobì také napøíklad
pøenos datových souborù po rádiových kanálech a pouití osobních poèítaèù v amatérském vysílání.
Elektromagnetická kompatibilita v praxi
Elektromagnetická kompatibilita systému znamená, e systém v daném prostøedí pracuje bez poruch, zpùsobených
vnìjími elektromagnetickými vlivy, ale souèasnì nenaruuje svou èinností jiné systémy, pracující v daném
prostøedí.
V praxi jde o známý jev, kdy nám sledování televizního programu znepøíjemní ruivé øádky, které se náhle
objeví v obrazu, doprovázené huèením a rùznými praskoty ve zvuku. Pøíèinou tohoto jevu je zpravidla nìjaký
neodruený domácí spotøebiè s komutátorovým motorkem (mixer, kávomlýnek, vysoueè vlasù, elektrická
hraèka). V uvedeném pøípadì mùeme øíci, e provoz televizního pøijímaèe nebyl kompatibilní (sluèitelný) s
èinností jiného (neodrueného) domácího spotøebièe. Stejnì tak dochází v praxi k situacím, kdy není kompatibilní
napø. èinnost øídicího poèítaèe a obrábìcího stroje, obloukové sváøeèky a radiopøijímaèe, pøenosné vysílaèky a
øízení pojezdu jeøábu, a podobnì.
Abychom alespoò omezili vzájemné pùsobení rùzných elektrických a elektronických zaøízení tak, aby
nedocházelo ke zhorení jejich funkèních vlastností nebo k úplnému selhání èinnosti, máme tyto dvì monosti :
1) Omezit ruivé jevy, vznikající provozem elektrického nebo elektronického zaøízení, které pøedstavuje zdroj
ruení (vloením odruovacího filtru do síového pøívodu, stínìním, zemnìním, konstrukèním uspoøádáním),
2) Zvýit odolnost zaøízení nebo systému, jeho èinnost je nepøíznivì ovlivnìna okolním ruením (filtrací nebo
galvanickým oddìlením vstupù a výstupù, stínìním, obvodovým øeením a pod.).
Vzhledem k tomu, e obì monosti mají svá technická (a èasto i ekonomická) omezení, bylo tøeba najít
kompromis. To znamená, e bylo nutné stanovit nejvyí pøípustnou úroveò ruení, jeho zdrojem je dané zaøízení,
a souèasnì stanovit jinou mez úrovnì ruení, jemu zaøízení musí odolat bez zhorení svých funkèních vlastností
nebo poruchy. Proto jsou pro oblast EMC vypracovány technické normy, v nich je pro daný druh zaøízení
stanovena metodika mìøení (zkouení), technické prostøedky a meze úrovnì ruení, jím musí dané zaøízení
vyhovovat.
Normalizace v oblasti EMC
Vytváøení norem pro oblast EMC probíhá hlavnì na mezinárodní úrovni, co souvisí s otázkou zjednoduení
výmìny elektronických a elektrotechnických výrobkù mezi jednotlivými státy. Pro evropské zemì jsou základem
normy vypracované v rámci èinnosti Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC). V nìkolika desítkách technických
výborù IEC se vypracovávají normy pro urèitou oblast elektrotechniky. Zvlátì významné pro oblast rádiového
ruení jsou normy vydané Mezinárodním výborem pro rádiové ruení (CISPR). V zemích Evropského spoleèenství
(ES) pùsobí v tìsné spolupráci s IEC a CISPR Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC),
který vypracovává normy pro zemì ES. Normy vydané IEC, CISPR a CENELEC jsou beze zmìn pøejímány do
národních norem jednotlivých státù. Èeskoslovensko je zapojeno do èinnosti technických výborù IEC a CISPR. V
souèasné dobì probíhají práce na pøekladech nejdùleitìjích norem a zapracování tìchto norem do ÈSN. Pozornost
je vìnována zvlátì normám CENELEC, vzhledem k pøedpokládanému pøipojení Èeskoslovenska k ES. Normy
CENELEC jsou v èlenských státech ES vydávány jako nezávazné, avak Rada ES vydala ji v roce 1989 dokument
nazvaný Smìrnice 89/336/EEC, podle ní se od roku 1996 (pùvodnì od 1992) nesmí na jednotném trhu ES objevit
výrobek, který by jednak jako zdroj ruení nesplòoval stanovené meze, a jednak nemìl stanovenou odolnost proti
vnìjímu ruení. To znamená, e vechny elektronické a elektrotechnické výrobky prodávané v zemích ES budou
muset projít zkoukami EMC a mít certifikát vydaný povìøeným orgánem.
V souèasné dobì je vydáno 15 evropských norem (oznaèených EN) a pøiblinì stejný poèet je dopracováván
a pøipraven ke schválení. Jako pøíklad je mono uvést ji platnou evropskou normu EN 55022, která vychází z
normy CISPR 22, a týká se zkouek zaøízení výpoèetní a informaèní techniky. Norma obsahuje metodu mìøení
jednak svorkového ruivého napìtí v pásmu 0.15 a 30 MHz, a jednak mìøení vyzaøovaného ruivého pole v pásmu
30 a 1000 MHz. Svorkové ruivé napìtí se mìøí ve stínìné kabinì pomocí tzv. umìlé sítì, která se vloí mezi
napájecí zdroj (sí) a zkouené zaøízení. Umìlá sí slouí jednak ke stabilizaci impedance napájecí sítì, a jednak
k oddìlení vysokofrekvenèní sloky ruivého napìtí, jeho zdrojem je zkouené zaøízení. Úroveò ruivého napìtí
se mìøí speciálními mìøicími pøijímaèi. Intenzita vyzaøovaného ruivého pole se mìøí buï na upraveném volném
prostranství nebo ve stínìných bezodrazových komorách. Zkouené zaøízení se umisuje na otoèný stùl. V
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pøedepsané vzdálenosti od zaøízení se na výsuvný stoár umístí mìøicí anténa a pøipojí k mìøicímu pøijímaèi. Pro
kadý mìøicí kmitoèet se hledá nejvyí intenzita ruivého pole pøi zmìnì výky antény a pøi zmìnách polohy
zkoueného zaøízení.
Pro mìøení ruivých napìtí se pouívají mìøicí pøijímaèe, co jsou speciální selektivní voltmetry, které mají
vysokou pøesnost, nízký um, velký dynamický rozsah a dobrou selektivitu. Zjednoduené blokové schéma je na
Obr.1. Z hlediska mìøení ruivých signálù jsou zajímavé detekèní obvody (8), které upravují signál za posledním
mezifrekvenèním zesilovaèem. Napìtí za detektorem je mìøeno a indikováno ruèkovým nebo èíslicovým voltmetrem
(9). Pro mìøení ruivého napìtí se pouívají 3 typy detektorù - støední hodnoty (AV), pièkové hodnoty (PEAK) a
kvazipièkové hodnoty (QP). Principiální zapojení jednotlivých detektorù a rozdíl indikované hodnoty pro dva
odliné signály je na Obr.2. Pro vìtinu mìøení ruivých napìtí je pøedepsán kvazipièkový detektor, jeho vlastnosti
jsou specifikovány v normì CISPR 16.
Zdroje ruení a pøenosové cesty
Ruivé elektromagnetické jevy vznikají vude tam, kde dochází ke zmìnám napìtí nebo proudu. Èím jsou tyto zmìny
rychlejí, tím snáze se ruení íøí kapacitními resp. induktivními vazbami, galvanickými cestami nebo elektromagnetickou
vlnou. Proto prakticky vechna elektrická a elektronická zaøízení mohou být povaována za zdroj ruení a lií se pouze
úrovní ruení, pøevaujícím charakterem ruení a kmitoètovým spektrem ruivého signálu. Mezi nejvýraznìjí zdroje
ruení patøí mechanické spínaèe a stykaèe, kolektorové motorky, tyristorové regulátory výkonu, spínané zdroje, èíslicové
obvody, záøivková a výbojková osvìtlovací tìlesa, koronový a elektrostatický výboj. Za zdroj ruení je nutné z urèitého
hlediska povaovat i pøenosné i stacionární vysílaèe.
K pøenosu energie ruivého signálu ze zdroje k pøíjemci ruení dochází tìmito cestami:
- galvanickou vazbou ( spoleèné napájecí nebo signální pøívody, vodivá kostra zaøízení),
- kapacitní nebo induktivní vazbou (soubìhy kabelù, vzájemná vazba cívek),
- elektromagnetickou vlnou íøící se v daném prostøedí (televizní a rádiové vysílaèe, vysokofrekvenèní ohøev, radary)
Podle èasového prùbìhu se ruivé signály rozdìlují na impulsní a periodické, které je dále mono rozliit na sinusové
(harmonické) a nesinusové.
Urèení charakteristického zpùsobu íøení a èasového prùbìhu ruivého signálu je dùleité pøedevím pøi úvahách,
jakým zpùsobem dochází k vzájemnému ovlivnìní dvou nebo více zaøízení, a jakou cestou je mono dosáhnout jejich
elektromagnetické kompatibility.
Minimalizace vlivu ruení na RX
V daných podmínkách se obvykle snaíme minimalizovat vliv ruení na ná pøijímaè (RX). Problematika
vzájemného ruení na pásmu ji byla v minulých letech diskutována. Mám na mysli napøíklad situaci pøi velkých
závodech na VKV (Polní den, Den rekordù atd.). Míra spletrù a kliksù je znatelnì nií, ne pøed nìkolika lety, ale pøesto
se najde nìkolik jedincù, kteøí budí PA s RE025 pomocí neumravnìné FT225 a podobnì. S tím spojené otázky RXù
s nízkoumovými oscilátory a smìovaèi s velkým dynamickým rozsahem jsou té probírány.
Snad jen jednu vlastní zkuenost. Po nainstalování TCVRu s mobilní 5/8lambda anténou na Jetìdu byl S-metr na
hodnotì S9+60 dB po celém pásmu. V noci, po postupném povypínání programù z místního vysílaèe, ruení kleslo na
S8. Na místì jsme dodìlali dvouobvodovou pásmovou propust na 2m a vøadili ji na vstup RXu. Ruení se rázem zmenilo
asi o 60 dB a spolu s efektem smìrových antén se situace stala únosnou. Potí byla v chybné koncepci pøijímaèe jinak
vynikajícího TCVRu. Stávající konfigurace byla: 15 dB n pøedzesilovaè na stoáru s 1 ladìným obvodem, dále za
anténním relé 2x10dB irokopásmový zesilovaè s BFR91 s uzemnìnou bází, na to navazovala pásmová propust a
diodový smìovaè ekv. SRA1H. Tím se stalo, e zesilovaè s BFR91 byl pøebuzen signály TV a produkoval IM zkreslení
v obrovské úrovni. Pokud se potlaèily signály mimo 2m pásmo zesilovaè pracoval ji lineárnì a na pásmu se sem tam
objevily parazity profesionálních vysílaèù.
Ale zpìt k ruení, a to irokopásmovému. S tím si ji tak lehce neporadíme. V první úvaze se snaíme identifikovat
zdroj a zpùsob íøení ruení do naeho RXu. V zásadì jsou tøi monosti íøení : - po napájení,
- vazbou pøímo do obvodù RXu pøes patné stínìní,
- do antény.
V prvním pøípadì se mùeme snait zabránit vf filtry v napájení. Tlumivky na feritech (dobré jsou toroidy, nevniká
do nich vnìjí pole - pozor vak na pøesycení napájecím proudem) a prùchodkové blokovací kondenzátory odvedou èasto
dobrou slubu. Pokud pøijímáme na dlouhých, støedních, nebo 160metrových vlnách, bude nám urèitì vadit ruení od
komutaèních pièek diod v napájecím zdroji. To se projevuje jako bruèení a syèení o znaèné síle. Øeení je pomìrnì
jednoduché. Pøemostíme kadou diodu sériovým RC èlenem. Tím se ostrá pice (o délce nìkolik mikrosekund) zatlumí
a spektrum ruení se pøesune o dva øády ní, roztáhne, a tím pøestane vadit. Ve zdroji 13.5 V, 10A jsem mìl maximum
ruení na 500 kHz a RC èleny mìly hodnotu 100 ohmù + 100 nF.
Ve druhém pøípadì platí, e dobøe vodivé stínìní vèetnì dobrého propojení je podmínkou nutnou, nikoliv vak
postaèující. Dobré jsou hliníkové odlitky, Cu fólie, materiál na ploné spoje, permalloy. Je tøeba víc bádat a
experimentovat, viz. pøedchozí pasá o íøení ruení.
Noise blankery
Poslední pøípad, odkud se íøí ruení do RXu, je anténa. Je to nejèastìjí pøípad pøi bìném provozu. Nìkteré ruivé
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signály lze redukovat v pøijímaèi. Impulsní periodické ruení je mono potlaèit v obvodu v angliètinì zvaném Noise
Blanker (NB), èesky vyklíèovaè poruch. V poslední dobì jsou tímto obvodem vybaveny vechny profesionální
transceivery. e není jednoduché øeit tuto otázku lze poznat z toho, e tyto NB eliminují jen nìkterý typ ruení, obvykle
ruení od zapalování benzínových motorù.
Pøi úvahách o NB jsem vycházel z lit. 1,2,3,4. Základní úvaha je pomìrnì jednoduchá. Signály vìtiny impulsního
ruení, které vadí, mají strmìjí vzestupné a sestupné hrany, ne ádaný signál. Kdy se takový impuls objeví, je po
krátkou dobu rozpojena pøenosová cesta.
Ruivé impulsy mají délku jednotek a desítek Þs a jejich amplituda je vìtí nebo srovnatelná s pøijímaným signálem.
Jaké je základní zapojení NB. Podle lit.4 u FM stereo pøijímaèù je NB zapojen mezi FM demodulátor a deemfázi. Pro
úzkopásmové RXy se bìnì pouívalo derivaèních NB zapojených a za MF filtrem, viz. obr.3. Derivaèní NB je èasto
navrhován pro odruení v mobilních TCVR.
Pokud není zapnut NB, ruící impuls projde vstupními obvody pøes smìovaè do filtru. Tento napø. SSB filtr
zdeformuje ostrý, krátký impuls na velmi zvlnìný lichobìník s obálkou nábìné hrany t=1/2.5 kHz = 400 Þs. Energie
zùstane prakticky zachována vzhledem k vysokému Q filtru. Dál je tento nataený rozkmitaný impuls zpracován v mf
zesilovaèi a demodulován do nf oblasti, kde výraznì ruí.
Jestlie zapneme NB, zdeformovaný impuls projde derivaèním obvodem, kde se ponìkud zkrátí a zesílí v zesilovaèi,
èásteènì usmìrní a pøeklopí komparátor. Ten aktivuje tvarovaè (MKO) a následnì vybudí klíèovaè. Dùleité je fázové
zpodìní, aby se vyklíèoval správný moment. Dalí podmínka správné funkce je dobøe nastavit komparaèní úroveò, aby
se nevyklíèoval uiteèný signál.
Nectnost u tohoto typu NB je, e pøi vyklíèování produkuje irí spektrum neádoucích signálù, které se zesílí a
demoduluje.
Paralelní NB
Jestlie si pøedstavíme spektrum impulsního ruení, zjistíme, e je znaènì iroké. Dále mùeme pøedpokládat, e
plocha tohoto spektra je úmìrná ruivému výkonu.
Pro pøenos nezkresleného impulsu je nutná velká íøka pásma. Tento impuls, jeho délka, má být hlavní informací pro
vyklíèovaè.
Pokud tuto informaci zkreslíme, bude vyklíèovaè vysekávat moc dlouhé úseky (ztráta uiteèného signálu = zkreslení),
nebo naopak krátké úseky se zbytky ruivých impulsù (patné vyklíèování ruení).
Z pøedchozích poznatkù lze sestavit schéma paralelního NB. Na obr.4 je blokové schéma. Jde vlastnì o paralelní
pøijímaè s velkou íøkou pásma. Ten se ladí doprostøed ruivého spektra, stabilita VFO tu není vùbec kritická. Nepouívá
se mf filtr. Ruivý signál se zesílí v mf zesilovaèi a amplitudovì zdetekuje. Dál se tento signál pøivede na komparátor,
který vybudí tvarovaè a následnì klíèovaè. Konkrétní zapojení s obvodem TCA 440 zveøejnil DJ2LR v lit.3. Pouívá zde
vstup na 35 MHz a mf irokou do 2 MHz. Ta je pro 160 m pásmo vstupem. Tento v podstatì irokopásmový detektor
podává vìrný obraz o impulzech, radiové vysílaèe mají úzké spektrální èáry a nejsou energeticky významné. Jejich
amplituda pøi irokopásmové detekci je nií a leí obvykle pod komparaèní úrovní.
Klíèovací obvod je dobré navrhnout jako vyváený kvùli minimalizaci IMD. Je to vlastnì smìovaè, který produkuje
dalí spektrum, bìhem klíèování. Krystalový filtr propustí z tohoto spektra pouze malou èást.
Výhody paralelního NB oproti derivaènímu :
- je úèinnìjí na víc typù ruení
- komparaèní úroveò není tak kritická
- produkuje mení um
Nevýhoda :
-sloitìjí konstrukce
K problematice ruení amatérského vysílání jsem se dostal okolnostmi pøi pøíjmu v praské prùmyslové oblasti, kde
je úroveò ruivého pozadí pomìrnì vysoká. Pøedpokládám, e problémy ruení jsou vak zajímavé pro amatéry i v jiných
lokalitách.
Závìr.
Otázky ruení a odruování v amatérském vysílání jsou souèástí irokého oboru elektromagnetické kompatibility. Z
pøedchozího textu je zøejmé, e øeení problémù zajitìní EMC zpravidla vyaduje poøízení nákladné mìøicí aparatury
a odborníky s nìkolikaletou praxí v oboru. V ÈSFR je zøízeno nìkolik pracovi, z nich se kadé zabývá jen èástí uvedené
problematiky. S odbornými záleitostmi je proto nejlépe obrátit se na pøísluné pracovitì, kde mají s øeením dané otázky
nejvìtí zkuenosti.
Literatura:
[1] Prchal Josef, SIGNÁLY A SOUSTAVY, v skriptum, ÈVUT elektrotechnická fakulta, kvìten 1986
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[4] Matuka Allan, Odruení rozhlasového pøíjmu, ARB 4/1983 str.152-158
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Sériový komunikaèní kontrolér
SCC Z8530
Petr Kras OK1UCI

Tento èlánek se vìnuje popisu obvodu Z8530, protoe byl pouit ji v nìkolika konstrukcích, jako napøíklad modem
pro ZX Spektrum. Nikde vak nebyl popsán a tak je pro øadu lidí tajemný. Chtìl bych zde uvést základní postup
programování tohoto obvodu, aby si kadý, kdo má chu a monost si s tímto obvodem hrát, mohl napsat vlastní
program. Níe uvedený popis je jen výtakem a pøípadným zájemcùm mohu poskytnout podrobnìjí popis.
1. Úvod
Obvod Z8530 podporuje mnoho sériových datových protokolù. Lze ho naprogramovat jako vysílaè a pøijímaè
standardních protokolù, ale i jako vysílaè a pøijímaè protokolù vytvoøených uivatelem. Obvod obsahuje dva nezávislé
kanály v plnì duplexním provozu. Pøijímaè má vyrovnávací pamì pro tøi byte, vysílaè pro dva.
Asynchronní reim :
- 5, 6, 7 nebo 8 bitù na znak
- 1, 1.5 nebo 2 stop bity
- sudá, lichá parita nebo bez parity
- dìlící faktor 1x, 16x, 32x nebo 64x
- rozpoznání a generování signálu BREAK
- rozpoznání chyby parity, formátu, pøepsání
Synchronní reim :
1. Pøenosová rychlost
- pøi externí synchronizaci: a 1 Megabit/sekundu
(4 MHz takt hodin)
- pøi interní synchronizaci: a 250 kbit/s s FM kódováním
a 125 kbit/s s NRZI kódováním
2. Bytovì orientovaný pøenos
- synchronizace interní nebo externí
- 1 nebo 2 synchronizaèní znaky v oddìlených registrech
- automatické vloení a potlaèení synchronizaèních znakù
- kontrola polynomickým souètem CRC: vytvoøení, rozpoznání
- synchronizaèní znak s 8 nebo 16 bity
3. Bitovì orientovaný pøenos
- vytvoøení a rozpoznání synchronizaèního znaku
pro SDLC a HDLC protokoly
- automatické vloení a potlaèení nulových bitù - kontrola polynomickým souètem CRC: vytvoøení, rozpoznání pøeruení po blocích (block break)
Dalí vlastnosti:
- generátor pøenosové rychlosti pro kadý kanál
- digitální fázová smyèka (DPLL) pro zpìtné získání taktu
- druhy kódování: NRZ, NRZI, FM0, FM1, Manchester
2. Architektura
2.1 Veobecnì
Obvod Z8530 obsahuje kompletní øídící a interrupt logiku, která je nutná pro rùzné pøenosové protokoly. Data jsou
sériovì vysílána nebo pøijímána a paralelnì (po bytech) pøedávána na systémovou sbìrnici poèítaèe. Kromì toho jsou
k dispozici øídící signály, které mohou ovládat periferní pøístroje (modem, tiskárna atd.). Tento obvod se programuje
naplnìním øídících registrù.
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2.2 Øídící registry
V kadém kanále je k dispozici 16 zápisových a 9 ètecích registrù, dále jsou k dispozici 2 zápisové a 2 ètecí registry,
které jsou oddìlené od obou kanálù. Zápisový registr je oznaèován WR a ètecí RR.
Pøehled registrù :
WR0
WR1
WR2
WR3
WR4
WR5
WR6
WR7
WR8
WR9
WR10
WR11
WR12
WR13
WR14
WR15
RR0
RR1
RR2
RR3
RR8

ukazatel na registr, inicializace CRC, reset bity
nastavení interrupt módù
interrupt vektor (pro oba kanály)
parametr pro pøíjem
druh provozu pro vysílaè a pøijímaè
parametr pro vysílaè
synchronizaèní znak
synchronizaèní znak
vysílací registr
resetovací bity, povolení interruptu
druh provozu pro vysílání, pøíjem, zpùsob kódování
øízení taktovacího kmitoètu
èasová konstanta pro BaudRate-Generátor, (LSB)
èasová konstanta pro BaudRate-Generátor, (MSB)
øízení BaudRate-Generátoru, dále jen BR-G, DPLL
specifikace pro EXT/STAT interrupty
status registr pro vysílaè, pøijímaè a EXT/STAT interrupt
status registr pro pøijímané chyby
interrupt vektor (stejnì jako WR2 v kanále A, v kanále B obdrí registr informace pøes
sousední pøeruení)
typ pøeruení (jen v kanále A, v kanále B je vdy 00H)
pøijímací registr
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RR10
RR12
RR13
RR15

status registr pro DPLL a SDLC (platí pro sync. provoz)
èasová konstanta pro BR-G, (LSB)
èasová konstanta pro BR-G, (MSB)
specifikace pro EXT/STAT interrupty

2.3 Blokové zapojení
Z8530 se skládá z následujících funkèních blokù :
vysílaè, pøijímaè, BaudRate-Generátor, DPLL k obnovení taktu z pøijímaných dat pøepínaè taktovacího kmitoètu.
Funkce vysílaèe, pøípadnì pøijímaèe pøi asynchronním provozu :
Vysílaè obsahuje 8-bitový vysílací registr, který se plní ze systémové sbìrnice. Obsah vysílacího registru se pøedá
dále do posuvného registru a tam bude doplnìn start-bitem, stopbitem a paritním bitem v pøípadì, e je poadován. Potom
je znak vyslán nastavenou pøenosovou rychlostí.
Pøijímaè se skládá ze tøí buffer registrù FIFO a jednoho 8-bitového posuvného registru FIFO. Dalí FIFO pamì
obdrí pøi kadém pøijímaném znaku informaci o chybì a status. Pøijatá data se vyètou z posuvného registru a jsou dále
pøedána do FIFO pamìti. Pøitom se ve druhé FIFO pamìti automaticky vytvoøí informace o chybì a status. Mikroprocesor
tak mùe cyklickým dotazováním nebo pøes interrupt rozpoznat pøítomnost pøijatého znaku a ten pak z pamìti FIFO
odebrat.
2.4 Druhy vysílání a pøíjmu
Vysílání nebo pøíjem dat mùete provádìt cyklickým ètením nebo pøes interrupt.
Jestlie pracujete s cyklickým ètením musíte zpracovávat status informace v RR0 a RR1. Napø. jestlie je nastaven
bit 2 v RR0, tak je vysílací registr prázdný, to znamená , e mùe být vyslán dalí znak.
Pøi pøeruovacím provozu existují tyto tøi podstatné interrupty:
- od vysílaèe
- od pøijímaèe
- EXT/STAT interrupt
Tyto tøi typy mùete libovolnì kombinovat.
3. Popis funkce
3.1 Pøístup k registrùm
Pro pøístup k urèitému registru obvodu Z8530 potøebujete vdy dva kroky:
- Jako první naplníte WR0 ukazatelem na registr, který chcete plnit.
- V následujícím ètecím nebo zápisovém cyklu mùete vybraný registr èíst nebo do nìj zapisovat.
Po ukonèení zápisového nebo ètecího cyklu se ukazatel ve WR0 nastaví na 00, to znamená, e registr WR0, pøípadnì
RR0 mùe být také pouit.
S vysílacím registrem WR8, pøípadnì s pøijímacím RR8 mùete komunikovat pøímo pøes datový kanál. V praxi to
znamená, e uetøíte jeden pøíkaz. Jestlie s obvodem komunikujete pøes datový kanál zùstává obsah WR0 nezmìnìn.
Registr WR0 obsahuje kromì ukazatele jetì øídící pøíkazy. Je pøípustné pøedávat souèasnì ukazatel i øídící kód. V
pøípadì, e ukazatel ve WR0 není známý, mùete ho nastavit na 00 vyètením datového bytu.
3.2 Stav registrù po RESETu
Existuje nìkolik moností jak obvod Z8530 nastavit do základního stavu. Registr WR9 obsahuje odpovídající øídící
pøíkazy.
Bit 7

Bit 6

0
0
1
1

0
1
0
1

funkce
ádný význam
reset kanálu A
reset kanálu B
hardwarový reset

Následující obrázek ukazuje stav registrù po hardwarovém resetu a po resetu v kanálech A a B.

47

Hardwarový reset
7
0
0
*
*
*
0
*
*
1
0
0
*
*
*
1
0
0
0
0

6
0
0
*
*
*
*
*
*
1
0
0
*
*
*
1
1
0
0
0

5
0
*
*
*
*
*
*
*
0
0
0
*
*
1
1
*
0
0
0

4
0
0
*
*
*
0
*
*
0
0
0
*
*
0
1
*
0
0
0

3
0
0
*
*
*
0
*
*
0
0
1
*
*
0
1
*
0
0
0

2
0
*
*
*
1
0
*
*
0
0
0
*
*
0
0
1
1
0
0

Reset kanálu A(B)
1
0
0
*
*
*
0
*
*
*
0
0
*
*
0
0
0
1
0
0

0
0
0
*
0
*
*
*
*
*
0
0
*
*
0
0
0
1
0
0

7
0
0
*
*
*
0
*
*
*
0
*
*
*
*
1
0
0
0
0

6
0
0
*
*
*
*
*
*
*
0
*
*
*
*
1
1
0
0
0

5
0
*
*
*
*
*
*
*
0
0
*
*
*
1
1
*
0
0
0

4
0
0
*
*
*
0
*
*
*
0
*
*
*
0
1
*
0
0
0

3
0
0
*
*
*
0
*
*
*
0
*
*
*
0
1
*
0
0
0

2
0
*
*
*
1
0
*
*
*
0
*
*
*
0
0
1
1
0
0

1
0
0
*
*
*
0
*
*
*
0
*
*
*
*
0
0
1
0
0

0
0
0
*
0
*
*
*
*
*
0
*
*
*
*
0
0
1
0
0

WR0
WR1
WR2
WR3
WR4
WR5
WR6
WR7
WR9
WR10
WR11
WR12
WR13
WR14
WR15
RR0
RR1
RR3
RR10

* znamená, e hodnoty tìchto bitù nejsou definovány, proto je nutné nastavit je.
3.5 BaudRate-Generátor
Obvod Z8530 obsahuje dva nezávislé generátory baudové rychlosti, kadý pro jeden kanál.
Kadý BR-G se skládá z jednoho 16-bitového odeèítacího èítaèe, jeho výstup je pøipojen na dìlièku. Èítaè je plnìn
pøes registry WR12 a WR13. BR-G mùe být napájen ze dvou rùzných míst. Buï ze systémových hodin, nebo pøes vstup
RTxCA nebo RTxCB.
Zdroj hodin se nastavuje pomocí registru WR14. Jestlie bit 1 má hodnotu 1, budou pouity systémové hodiny, v
opaèném pøípadì bude pouit vstup RTxC.
Po resetu je automaticky vybrán vstup RTxC.
Z dùvodu stability mùete mìnit zdroj hodin pouze kdy je BR-G zakázán.
Pøi programování BR-G musíte dodret následující postup:
1. èasová konstanta do WR12 (LSB)
2. èasová konstanta do WR13 (MSB)
3. výbìr zdroje hodin BR-G v registru WR14
4. povolení BR-G v registru WR14, bit 0=1'
Mezi tím mùete programovat i jiné registry. Èasovou konstantu vypoètete z poadované baudové rychlosti a
danného kmitoètu hodin podle následujícího vzorce:
kmitoèet hodin
èasová konstanta = ----------------------------------------------------------- - 2
2 x baudová rychlost x dìlící faktor
Výsledek je dekadický.
3.6 Multiplexer taktu
Takt pøijímaèe
Takt pro vysílací, pøípadnì pøijímací èást mùete vybrat z více zdrojù. Vnitøní taktovací signál lze vyvést na pièku
TRxC. Platný zdroj signálu se programuje pomocí registru WR11.
Pøijímací èást mùe vyuít 4 rùzné zdroje taktu. Dva externí z RTxC nebo TRxC a dva interní z DPLL pøipojení nebo
z výstupu BR-G.
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Takt vysílaèe
Vysílací èást, stejnì jako pøijímací , mùe vyuít 4 rùzné zdroje taktù. Dva externí z RTxC nebo TRxC a dva interní
z DPLL pøipojení nebo z výstupu BR-G. Výbìr zdroje se provádí naprogramováním obsahu registru WR11.
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Takt vysílaèe/pøijímaèe
pièku TRxC mùete naprogramovat jako vstupní nebo výstupní. Nastavuje se v registru WR11.
Platí tato omezení: v pøípadì, e pièka TRxC je nastavena jako výstupní, ale souèasnì je pøipojena na vysílací nebo
pøijímací multiplexer, pak je nastavena jako vstupní a bit 2 v registru WR11 je bezvýznamný. Jestlie je pièka TRxC
pøepnuta jako výstupní, mùete na ni vyvést 3 rùzné signály:
- vysílací takt
- pøijímací takt z DPLL
- výstup BR-G
Bitem D7 v registru WR11 se nastavuje, zda se bude odebírat takt ze pièky RTxC.
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3.7 Interrupty
3.7.1 Veobecnì
Obvod Z8530 má 3 rùzné druhy interruptù:
- vysílací
- pøijímací
- EXT/STAT
Kadý druh interruptu se øídí 3 bity: interrupt enable IE, interrupt pending IP, interrupt under service IUS.
Bity IE povolíte interrupty, které si pøejete. K tomu musíte naprogramovat registry WR1 a WR15. Ve WR1 povolíte
3 druhy interruptù, ve WR15 urèíte EXT/STAT interrupt. Povolení interruptù se nastavuje bitem 3 ve WR9. Obvod
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vystaví pøeruení pouze tehdy, kdy nastane podmínka pøeruení a povoluje to pøísluný bit. V RR3 (kanálu A) je uloena
informace o tom, které pøeruení nastalo. Jsou to IP bity (visící pøeruení). Tyto IP bity mùete vynulovat registrem WR0
nebo vyètením pøijímacího nebo zápisem do vysílacího registru. Na IUS bity (na obsluhované interrupty) není ádný
pøístup. V pøípadì, e se objeví více poadavkù na interrupt, bude zpracován interrupt s nejvyí prioritou. Na konci
programu pro pøeruení musíte zapsat do WR0 øídící povel reset nejvyího IUS proto, aby se mohl zpracovávat interrupt
s nií prioritou.
3.7.2 Pøiøazení priority
Interrupty v SCC mají své priority. Interrupty na kanále A mají vyí prioritu ne na kanále B. Pøijímací interrupty
mají nejvyí prioritu. Pak následují vysílací a nakonec to jsou EXT/STAT interrupty.
3.7.3 Interrupt vektor
Z8530 umí v reimu pøeruení vydat interrupt vektor. Tento vektor pøevezme procesor a podle nìj provede pøísluný
podprogram.
3.7.4 Interrupty od pøijímaèe
Pøísluné typy interruptù se nastavují ve WR1.
bit 3

bit 4

0
0
1
1

0
1
0
1

funkce
interrupt od pøijímaèe zakázán
interrupt pøi 1. znaku nebo spec. podmínce
interrupt pøi vech pøijímaných znacích nebo speciální podmínce
interrupt pøi speciální podmínce

U blokového pøenosu se vyuívá reim 0 1, nebo 1 1.
V asynchronním pøijímacím reimu s interrupt øízením se vyuívá reim 1 0. Bit IP pøijímaèe bude nastaven, jestlie
pøíchozí znak dorazí do FIFO. Bit bude nulován vyètením znakù z FIFO. V pøípadì, e potøebujete status informací znaku,
mùete FIFO èíst teprve potom, a je vyhodnocen registr RR0. Jinak bude status informace ztracena. Bit IP mùe kromì
jiného nastavit Special receive condition, které jsou:
- pøeteèení pøi pøíjmu
- chyba rámce
- konec rámce
- chyba parity
Chyba parity vystaví interrupt pouze tehdy, jestlie ve WR1 se bit 2 =1'. RR1 objasòuje typ speciální podmínky. Pøed
tím, ne vyètete znak musíte vyhodnotit RR1.
3.7.5. Interrupty od vysílaèe
Tento interrupt je povolen, jestlie bit 1 ve WR1 je nastaven na 1. Vysílací interrupt bude vyvolán vdy, kdy je
vysílací buffer prázdný, tzn. kdy bude odeslán poslední bit.
Nastavením bitu RESET TxINT PENDING se blokuje pøeruení. Tím zastavíte proud dat po vyslání posledního
znaku z vysílací pamìti. Tato metoda se pouívá napø. na konci textového bloku, aby jste se vyhnuli vyvolání dalího
interruptu, kdy u nemáte dalí znak na vyslání. Dalí zpùsob jak øídit vysílání je pooling. Pøi tom se zakáe vysílací
interrupt a pøed znaky se testuje bit 2 v RR0 (vysílací pamì je prázdná). Jestlie má tento bit hodnotu 1,je vysílací pamì
prázdná. Jakmile je znak zapsán, tak se bit 2 nastaví na hodnotu 0.
3.7.6 EXT/STAT intrrupty
EXT/STAT interrupty lze rozdìlit podobnì jako pøijímací interrupty na více typù, viz WR15.
Interrupt, èítaè na 0, se nastaví jestlie èítaè BR-G dosáhne èísla 0. Jestlie je funkce auto enable vyøazena, tak
zmìna úrovnì na pièce DCD vyvolá interrupt. Toté platí pro pièku CTS. Interrupt SYNC/HUNT se pouívá pouze
pøi synchronním provozu. Bit TxUNDERRUN je platný pøi blokovém pøenosu. Má-li být vyvolán interrupt break/abort,
musí být nastaven bit 7 ve WR15 na hodnotu 1. Interrupt bude vyvolán, jestlie je v asynchronním módu rozpoznán
nulový znak a chyba ohranièení.
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Pøevadìèe PACKET RADIO
Kolektiv OK1KHL
VHF a UHF sí pøevadìèù pro provoz systémem PACKET RADIO se v okolních státech stále mìní a rozvíjí.
Pøedevím ale u nás podléhá vývoji a zmìnám. Úvah a plánù je mnoho, ale realisace za nimi znaènì pokulhává. Pøesto
ale to co platí dnes, za mìsíc ji nemusí být pravda. Následující stránky o sítích vychází v OK ze stavu k 1.7.1992 a v
okolních státech ze stavu na jaøe letoního roku. Mohou být vodítkem a pomùckou pro uskuteèòování spojení i pro
výpravy po sítích PR.
Seznam uzlù v OK, které mají u pøidìlenou oficiální volací znaèku, nebo jsou pokusnì provozovány pod
soukromou volací znaèkou :
QTH

CALL

Brno
Bratislava
Bratislava
Jav.Skála
Karasín
Plzeò-Bory
Praha 6
Tøebíè
Kamenec
Holice
Praha 3
Vavøinec

OK0PAB
OK0PV
OK0PBA
OK1AKD-3
OK0PB
OK0PPL
OK0PRG-1
OK2FD
OK0PH-2(-7)
OK0PHL
OK1VSR-3(-5)
OK0PPD-2

nový CALL
OK0NV
OK0NI
OK0NK
OK0NA
OK0NH
OK0NC
OK0NAD

LOC

m.n.m.

typ

VO

JN89HF
JN88NE
JN88NE
JN79GM
JN89DN
JN69QR
JO70EB
JN79WF
JO80AC
JO70XB
JO70FB
JN69LK

350

340
315
340
585

FBBS
BBS Box
FlexNet
ROSE
FlexNet
FlexNet
FBBS
DX-CLSTR
TheNet
BBS Box
ROSE
TheNet

OK2PXV
OK3CMR
OK3CMR
OK1AKD
OK2ZZ
OK1FYL
OK1VJG
OK2FD
OK1VEY
OK1VEY
OK1VSR
OK1UDI

285
341
837
432
740

ROSE
ROSE
ROSE
FlexNet

OK1VJG
OK1FIO
OK1UND

722
711
341

Uzly pøipravované nebo obèas zkouené
Vratimov
Praha 6
Mileovka
Kladno
Mezivrata

OK0PO-2
OK1VJG
OK1FIO-3
OK0PK-3
OK0PM

OK0NO
OK0ND
OK0NI
OK0NDK
OK0NB

JN99DS
JO70EB
JO60XN
JO70AD
JN79IO

Volací znaky by se mìly dle rozhodnutí porady SysOpù skládat z OK0 a dále Pxx pro BBS (Boxy, potovní schránky)
a Nx nebo Nxx pro uzlové pøevadìèe (viz tøetí sloupec). Termín pøechodu na nový volací znak kadý SysOp zavèas
oznámí do vech BBS.
Mapy sítí PR jiných státù jsou v provedení, jak se nám je podaøilo získat bez korektury a ovìøování reality. Pouze
jsme dokreslili navazující OK pøevadìèe. V síti OE je také ji øada nodù TheNet nahrazena RMNC FlexNet.
Velkou èást podkladù poskytl OK1DDR, za co mu patøí dík.

AR

je radioamatérským èasopisem s nejdelí tradicí u
nás. AR si mùete koupit za 9.80 Kès ve stáncích PNS èi
trafikách po celém území ÈSFR. Lépe je vak dát pøednost
pohodlí a jistotì : objednejte si AR pøímo u vydavatele a budete
ho dostávat spolehlivì a rychle pøímo domù potou. Staèí
vyplnit objednací lístek a odeslat ho na adresu Vydavatelství
Magnet-Press. Poté obdríte sloenku na pøedplatné a po jejím
zaplacení u budete pravidelnì dostávat AR.
Vydavatelství Magnet-Press, administrace, Vladislavova 26, 113 66, Praha 1
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Adresace v síti ROSE
Ing. Frantiek Janda, OK1HH
Z pìti souèasných portù ve ètyrech uzlech ROSE u je docela zajímavá sí a stojí za to, zamyslet se nad její konfigurací.
Takto vypadá stav z konce èervence 1992, který mj. umoòuje pouití vech telefonních smìrovacích èísel v ÈSFR
(kromì Prahy, kde nelze pouít samotnou dvojku, ale je tøeba za ní napsat jetì jednu èíslici : (1 a 9).
Poznámka : celá adresa výstupního portu uzlu sítì ROSE je zásadnì stimístná. Pouívání meního poètu èíslic
(zkracování) je namístì tehdy, vím-li, co dìlám.
Souè. CALL:
Pøítí CALL:
Souè. UTO:
Pøítí UTO:
Pokrytí :

OK1VSR-3
OK0NC-3
269
23
21 22 23
24 25 26
27 28 29
200 202
206

OK1VSR-5
OK0NC-5
456
456*
203 204
32 40
43 44 45
46 49 5
6789

OK1AKD-3
OK0NJ-3
361
361
18 19 30
33 34 36
38

OK1FIO-3
OK0NI-3
411
411
16 17 35
41 42 47
48
205

OK1UND-3
OK0NAK-3
312
312
31 39

* - Pokud by byl v budoucnu uzel sítì ROSE dále na východ, bude na tomto portu link (v terminologii sítí X.25 trunk)
a pøirozenì se zmìní i pokrytí.
Vysvìtlivky :
16 - CH, Mar. Láznì, Ostrov n/O., SO, Touim
17 - KV
18 - Blovice, DO, H. Týn, KT, Plasy, RO, Støíbro, Suice, TC
19 - PN
21 a 29 Praha 1 az 9
200- Praha 10
202- Brandýs n/L.
203- Èeský Brod
204- Øíèany
205- Kralupy n/Vlt.
206- Mìlník
30 - BN, Dobøí, PB, Sedlèany, Vlaim, Votice
31 - BE, Hoøovice, KD, RA, Slaný
32 - Èáslav, KO, KH, MB, Mnich. Hraditì, NB, Podìbrady, Uhl. Janovice
33 - Daèice, JH, Kaplice, PT, Trh. Sviny, Tøeboò, Týn n/Vlt.
34 - Blatná
35 - MO
36 - Humpolec, Kamenice n/L., Milevsko, Pelhøimov, Sobìslav, TA
38 - CB
39 - CV, Kadaò, Louny, Podboøany, atec
40 - PA
41 - DC, LT, Lovosice, Roudnice, Rumburk, TP
42 - CL, Frýdlant, JN, N. Bor
43 - Dvùr Králové, Hoøice v P., JC, Jilemnice, N. Paka, SM, Trutnov, Turnov, Vrchlabí
44 - Jaromeø, Kostelec n/Orl., NA, N. Bydov, RK, amberk
45 - HB, Holice, Chotìboø, Chrudim, Ledeè n/S., Pøelouè
46 - Lankroun, Litomyl, Mor. Tøebová, Polièka, SY, UO, Vys. Mýto
47 - UL
48 - LI
49 - HK
5 - 6 - Morava
7 - 9 - Slovensko

Na pøipomínky se tìí Franta , OK1HH
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Pøevadìèe The > < Net
Dle DB2OS @ DK0MAV a YU3FK pøeloili a upravili
Svetozar MAJCE OK1VEY Petr KRAS OK1UCI
Úvodem
Protoe stále není dostatek dostupných informací o provozu PACKET RADIO, chceme zde uvést nìkteré poznatky
s ním. Provoz systémem PACKET RADIO lze rozdìlit na provoz na KV pásmech a na provoz na VKV. V Evropì je velice
rozíøen provoz na VKV, který vak vyaduje sí pøevadìèù. Snahou kolektivù i jedincù v OK je, tuto sí vytvoøit. Tìm,
kteøí mají monost pracovat provozem PACKET RADIO na VKV jsou urèeny následující informace, které sice nejsou
zcela vyèerpávající, ale jsme pøesvìdèeni, e dalí poznatky si pøi provozu sami vyzkouí. Pøedpokládají vak základní
vìdomosti o PACKET RADIU.
NET/ROM je program který funguje na obyèejném TNC-2. Kromì spojení pomocí radiové stanice lze propojit více
TNC pomocí sériového rozhraní RS232. Tento program napsal Ron WA8DED, bohuel ho vak podle amerického zvyku
zaèal prodávat. Nìmeètí amatéøi zdruení v klubu NORD><LINK originální program pouili a dali k dispozici zdrojový
text (v ASM a C). A tak se k NET/ROM pøipojil TheNet, který je doplnìnou kopií. Nyní existuje nìkolik verzí tohoto
programu, které se vak lií jen nepatrnì, vìtinou v doplòkových a pomocných funkcích.
Uzly - NODEMy s programovým vybavením TheNet, které se v naí VKV síti pouívají se vyznaèují jistou
inteligencí a nauèíme-li se vyuívat tìch nìkolika málo pøíkazù, kterými se ovládají, pak spojení s nimi a pøes nì bude
velmi zajímavé a rychlé.
Pøíkazy, které uzel - NODEM - zná :
Verze 1.0 - CONNECT, CQ, INFO, NODES, ROUTES, USERS a pro SysOpa jetì SYSOP, PARMS, RESET, HIGH
a LOW.
Verze 1.1i - CONNECT, INFO, NODES, ROUTES, USERS a pro SysOpa jetì SYSOP, OKCALL, PARMS, RESET,
HIGH a LOW.
Verze 1.1e - CONNECT, CQ, INFO, NODES, ROUTES, USERS a pro SysOpa jetì SYSOP, PARMS, RESET, HIGH
a LOW.
Verze 1.16 - CONNECT, CQ, INFO, NODES, ROUTES, USERS, QUIT a vnìkterých pøípadech TEST. SysOp mùe
pouívat jetì pøíkazy SYSOP, CTEXT, PARMS, RESET, LED, RESTART, CLINFO, CLTEXT,
FLAG, ID, Y a X.
Verze 1.21 - CONNECT, AKTUEL, CQ, INFO, NODES, ROUTES, USERS, QUIT a v nìkterých pøípadech TEST.
SysOp mùe pouívat jetì pøíkazy SYSOP, CTEXT, PARMS, RESET, LED, CL, CT, FL, CN, ED a X.
Pøíkazy pro SysOpa mùe vyuívat a mìnit jen SysOp (zodpovìdný operátor pøevadìèe). Uivatel si mue nìkteré
z nich pøeèíst a pozná z nich nastaveni parametrù.
Mezi SysOpy v OK byla uèinìna dohoda, e volací znaèky uzlù budou v souladu s platnými pøedpisy sestaveny
následovnì :
- základ
- OK0N
- uzel pro PACKET RADIO
- dalí
- jedno písmeno
- uzel hlavní sítì
- dvì písmena- uzel doplòkový
- èíslice za pomlèkou- 2 (nebo 1 nebo 3) - pásmo 2m
- 7 (nebo 8)
- pásmo 70cm
- 12
- pásmo 23cm
- základ - OK0P a dalí dvì písmena BBS (box informací)
[ doposud se jetì pouívá staré oznaèení OK0Pxx nebo i soukromé volací znaky na zkouených nodech ].
Uzly mají kromì vlastního volacího znaku > call (OK0PH-2)< také jméno >alias (KAMEN2)<. Mohou reagovat na
volání call nebo na alias.
Uivatelské pøíkazy
Veobecnì platí :
- uzel u pøíkazù a volacích znakù nerozliuje malá a velká písmena.
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- pøíkaz C, který mùe uzel vysílat opakovanì a pøíkaz CQ, který je v uzlu aktivní cca 15 min, lze pøeruit dalím
pøíkazem nebo prázdným paketem (ENTER).
- pøíkazù mùeme uzlu dát nìkolik za sebou, uzel je splní postupnì.
CONNECTED call (zkrácenì C call ) = spoj!
pøièem call musí být znaèka stanice nebo uzlu. Uzel rozpozná nesmyslný call.
pøíklad:
cmd: C OK0PH-2
pøíkaz vl. poèítaèi = volání
*** CONNECTED to OK0PH-2
odpovìï
C OK2XXX
pøíkaz pro uzel
KAMEN2:OK0PH-2 Connected to OK2XXX
odpovìï (propojil na OK2XXX)
atd.
Lze té pouít pøíkaz:
cmd : C OK0PB via OK0PH-2 OK0PH-7
pøièem je OK0PB uzlová stanice, na kterou chci spojit, OK0PH-2 uzlová stanice, která mne slyí, OK0PH-7 uzlová
stanice, která slyí OK0PB a s OK0PH-2 tvoøí jeden nód a je s ní spojena po RS232 a mùe dìlat prostøedníka.
Rozdíl mezi pøevadìèovým provozem CONNECTED a zprostøedkováním VIA je v principu a zjednoduenì
následující :
Potvrzení pøijetí rámce provádí koncová stanice linky. Pøi spojení pøes ìkolik jiných stanic (pøevadìèù nebo uivatelù)
zpùsobem VIA, tyto stanice v podstatì jen zopakují pøijatý rámec a kontrolu správnosti pøenosu provádí a poslední
stanice. Dojde-li k nesprávnému pøenosu na nìkterém úseku linky provádí se pak opakování rámce v celém øetìzci.
Pøi spojení zpùsobem CONNECT, tedy postupném nakonektování uzlù je kadá stanice vùèi pøedchozí, z hlediska
protokolu AX25, koncovou a stará se o úspìné pøenesení rámce v tomto úseku linky. Pøi nesprávném pøenosu se pak
rámec opakuje jen mezi dvìma stanicemi.
Z tohoto dùvodu je pøi ne pøíli spolehlivých linkách výhodnìjí pouívat spojení CONNECT ne VIA.
Doporuèujeme :
> C OK0PH-2 <
> C SR6BBS via OK0PH-7 <
(je-li SR6BBS v nódech v OK0PH-2 staèí jen >C SR6BBS<)
> C SP6NIN-1 < a podobnì
nedoporuèujeme :

> C SP6NIN-1 v OK0PH-2 v OK0PH-7 v SR6BBS-1 SR6BBS <

Na TheNetu je moné provoz VIA zakázat.
CQ (nezkrácenì) = výzva
Po odeslání tohoto pøíkazu jsme v seznamu USERS (uivatelé) s oznaèením CQ zapsáni takto :
Uplink(OK1VEY) <..>CQ(OK1VEY-15)
Tento pøíkaz zruíme jakýmkoliv jiným pøíkazem. CQ je aktivní cca 15min od zadání. Nae volací znaèka je pøidaná
automaticky. A pravì v tuto chvíli má monost nìkterá jiná stanice, napojená na tento NÓD zadat C OK1VEY a NÓD
ho s námi spojí. Bez zadání pøíkazu druhá stanice tuto monost nemá.
INFO (zkrácenì I) = uzel vyle svoje jméno a dalí informace
pøíklad:
KAMEN2
: OK0PH-2> USERPORT
Umisteni
: Kamenec JO80AC 324mnm
Provozuje
: Radioklub OK1KHL Holice
Zarizeni
: TNC-MV + ICOM ant vert
Kmitocet
: 144.625 MHz
BBS Holice
: OK0PHL
podrobnejsi INFO viz OK0PHL [ R INFO 1 ]
SysOps
: OK1VEY+OK1UCI
NODES ( N )
Vypíe uzly s kterými má spojení (i nepøímé)
pøíklad:
KAMEN7:OK0PH-7> Nodes
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CZAR:SR6BBS-1 KAMEN2:OK0PH-2 OPOLE:SP6EEK
NODES * ( N * )
Vypíe i skryté uzly
Je-li pøed jménem # pak se jedná o skrytý uzel urèený pøedevím pro dálkové spoje mezi uzly.
NODES ? (N ?)
vypíe seznam uzlù s parametry
NODES call ( N call )
Vypíe cestu do uzlu call - kdy ji zná:
KAMEN2 : OK0PH-2> Routes to SR6BBS
> 0 6 1 OK0PH-7
nebo kdy ji nezná :
KAMEN2 : OK0PH-2 No entry for: OE3XWR-7
ROUTES ( R ) = Vypíe cesty do sousedních uzlù.
pøíklad:
KAMEN2 : OK0PH-2 Routes:
> 0 OK0PB-2 192 8
0 OK0PHL-BBS 200 0
1 OK0PH-7 240 1 !
> znamená e cesta je momentálnì pouitá
0 znamená radiové spojení
1 znamená spojení po RS232 (jiný kanál tohoto uzlu)
0-255 kvalita cesty ; je-li mení ne 70 uzel ji nepouívá
8 poèet uzlù které touto cestou mùeme dosáhnout (kvalita>70)
! znamená e cestu zapsal SYSOP ruènì
USERS ( U ) = Vypíe seznam aktuálních uivatelù, kteøí v tuto chvíli pøes pøevadìè pracují
napøíklad:
BYST2:OK0PB-2>TheNet Version 1.1 (729)
Circuit(KAMEN2:OK0PH-2 OK1HDV)
<>Circuit(OE3XWR-7 OK1HDV)
Cirkuit(KAMEN2:OK0PH-2 OK1VEY)
<..>CQ(OK1VEY-15)
Uplink(OK2BX)
<>Circuit(BYST7:OK0PB-7 OK2BX)
Uplink(OK2ZZ)
<..>Downlink(OK2BX-15 OK2ZZ)
Význam jednotlivých øádkù:
Uzel BYST2:OK0PB-2> pracuje s programem TheNet verze 1.1
(729) znamená okamitý stav pamìti(má význam jen pro SysOpa)
<> = uskuteènìné
<..> = poadované spojení
Circuit(KAMEN2:OK0PH-2 OK1HDV) = spojení stanice OK1HDV na dalí uzlovou stanici - v tomto pøípadì
OE3XWR-7
Circuit(KAMEN2:OK0PH-2 OK1VEY) .... stanice OK1VEY pøila pøes uzel OK0PH-2 a volá CQ
Uplink(OK2BX) .... stanice OK2BX se spojila s tímto uzlem a je dále propojena na uzel OK0PB-7
Downlink(OK2BX-15 OK2ZZ) = spojení OK2BX na úèastnickou stanici OK2ZZ - v tomto pøípadì jetì neuskuteènìné.
Èísla -15 (a nií) pøiøazují uzly pro rozliení.
Na uzlu OK0PH pracuje støídavì verze TheNet 1.16 a 1.21 (a byla také zkouena verze 2.06), která kromì ji výe
uvedených pøíkazù má jetì nìkteré dalí pøíkazy :
AKTUEL (A), vyle aktuelní zprávy napø. o stavu linek, provozu pøevadìèe a pod. Tyto zprávy zadává SysOp.
QUIT (Q), Pøíkaz pro ukonèení práce s NÓDem. Po tomto pøíkazu NÓD pole disconnect.
SysOp pøíkazy
SYSOP (S)
základní pøíkaz pro SYSOPa, který mu umoní pøístup k dalím pøíkazùm nódu. Na tento pøíkaz vyle nód kombinaci
5 èísel, na které je nutno odpovìdìt odpovídajícími znaky z hesla (bez mezery, z toho dùvodu heslo nesmí obsahovat znak
mezery).
Napøíklad 27 34 1 12 69
odpovìï h-7kl
Pak mono dávat dalí pøíkazy SYSOPa.
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INFO (I)
Zapsání INFO textu do nódu je pøíkazem : I [parametr], kde parametr je zadaný text.
Mùe zapsat text s maximálnì 250 znaky.
Napø. I Nód OK0XX QTH YYYYYYYY JO99AA atd....
Kadý øádek musí zaèínat znovu : I [text....]
Pøi zmìnì INFO nutno zadat nejprve pøíkaz CL 1 resp. I.
AKTUEL (A) :
Zapsání aktuální zprávy (jen u 1.21) stejným zpùsobem jako I.
CTEXT (CT) :
Vypíe se vdy po napojení uivatele na nód.
CTEXT se zadává stejnì jako INFO
kadý øádek musí zaèínat znovu : CT [ text....]
Pøi zmìnì CTEXTu nutno zadat nejprve pøíkaz CL 0 resp. C.
CLEAR (CL) :
1.16
smae CTEXT
CL 0
smae INFO
CL 1
smae AKTUEL
nutno zadat vdy pøi zmìnì nebo zruení.

1.21
CL C
CL I
CL A

FLAG (F) : (verze 1.16)
Slouí k nastavování FLAG bitù na 1 nebo 0.
Zadává se F [èíslo FLAGu] [hodnota 1 nebo 0].
FLAGy po bitech :
bit
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10 :
15 :

nastavená jednièka znamená
TEST pøíkaz mùe dát kadý
z uzlu nelze volat uivatele
uivatel nemùe vstoupit do uzlu
zakáe QSO s IDENT, mùe jenom s CALL
nevysílá BROADCAST na HDLC portu, ani vlastní call
nevysílá BROADCAST na RS232 portu, ani vlastní call
nevysílá BROADCAST na HDLC portu ale vlastní call ano
nevysílá BROADCAST na RS232 portu ale vlastní call ano
povolí USER prompt
zakáe Úvodní prompt
zapne funkci RECONNECT
zakáe PTT - znemoní QSO po rádiu.

P O Z O R ! F 15 1 nastaví FLAG 15 na 1 a vypne vysílaè - nutná osobní návtìva pøevadìèe, nebo ve napravit po
RS 232 z druhého TNC.
TEST (T) :
TNC se pøepne na vysílání a vysílá signál pro testování linek a pøijímaèù. Vysílá se støídavì 1 a 0. Nastavením F 0 1
umoní, aby toto uèinil kadý, nastavením F 0 0 jen SYSOP
T 50 testovací signál trvá 50 sek na 4.9 MHz TNC (25s na 9.8MHz). Nejdelí èas je dvì minuty ( T 120 ). Mezitím ovem
mùe watch-dog odklíèovat.
Y (Y) :
nastaví poèet linek L2.
IDENT (ID) :
nastaví identifikator na HDLC a RS-232. Pøíklad:
ID HDLC RS232 nebo
ID KAMEN2 KAMEN
vìtinou se vak zadávají oba stejné.
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LED (L) :
jedním pøíkazem ovládá obì LEDky:
LED 0: Obì LED off
LED 1: STALED on, CONLED off
LED 2: CONLED on, STALED off
LED 3: Obì LED on
NODES (N) :
Dalí TheNet nódy, které si pøevadìè nedokáe zapsat sám (spojení pøes digipeatr, daný nód nevysílá BROADCAST)
mùe zapsat SYSOP pøíkazem :
NODES nodecall + ident quality count port neighbor [digicall...]
NODES nodecall - ident quality count port neighbor [digicall...]
+ pøidává do tabulky nódù dalí se znaèkou nodecall, ident je identifikátor nódu (max 6 znakù), nemá-li identifikátor, nahradí se znakem *
quality èíslo o kvalitì spojení v rozsahu 255 (max) do 0 (min)
count èíslo pro counter, je-li 0, bude poèítadlo vyøazeno z èinnosti.
port specifikace portu 0 (HDLC), 1 (RS232).
neighbor a digicall specifikují cestu k nódu (max 2 digi)
- vymae ze seznamu nódù - nutno vypsat celý øádek.
ROUTES (R) :
Dalí stanice, které lze pøímo volat z nódu a které si nedokáe nód sám zapsat, mùe zapsat SYSOP pøíkazem:
ROUTES port call [digicall] + quality
ROUTES port call [digicall] - quality
Význam je stejný jako u NODES. Stanice, vloené SysOpem jsou oznaèeny vykøièníkem.
PARMS (P) :
Slouí k nastavení parametrù nódu. Parametry v EPROM pro TheNet 1.16
Adresa
0086
008C
008D
0093

hodnota
NO1DE 
060h
THENET
#NODE 

význam
; Call
; (SSID+030h)*2
; Ident na HDLC-Portu
; Ident na RS-232 Portu (obvykle stejný jako na HDLC)

Level 2 parametry
0099
009B
009D
009F
00A1
00A3

5
7
10
100
18000
1

; Par 18: FRACK, èas pro èekání na potvrzení
; Par 19: MAXFRAME, poèet rámcù bez potvrzení
; Par 20: RETRY, User-Link
; Par 21: RESPTIME, èas pøed pøích. potvrzení
; Par 22: CHECKTIME, èas po kterém se kontroluje spojení
; Par 23: funkce jako DIGIpeater 1-ano 0-ne

Level 3 parametry
00A5
00A7
00A9
00AB
00AD
00AF
00B1
00B3

70
30
192
240
6
5
1200
20

; Par 01: Velikost tabulky uzlù
; Par 02: Minimální kvalita pro autoupdate
; Par 03: Kvalita na HDLC
; Par 04: Kvalita na RS232
; Par 05: Poèáteèní èíslo pro obscelence count.
; Par 06: Minimální hodnota pro obscelence count.
; Par 07: Broadcast kadých .... sekund
; Par 08: èíslo pro inicializaci time-to-live

Level 4 parametry
00B5
00B7
00B9
00BB
00BD

300
2
6
180
15

; Par 09: FRACK jako v L2, ale mnohem delí pro L3
; Par 10: RETRY jako v L2, ale mnohem delí pro L3
; Par 11: Transport ACK DELAY v L3
; Par 12: Transport BUSY DELAY v L3
; Par 13: MAXFRAME v L3
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Level 7 parametry
00BF
00C1
00C3
00C5
00C7
00C9
00CB
00CD
00CF
00D1
00D3

15
2000
128
10
1
2
1
0
0
30
0

; Par 14: Poèet rámcù v RAM pro QSO
; Par 15: No-activity-timeout
; Par 16: PERSISTANCE
; Par 17: SLOT time interval
; Par 24: Kontrola platnosti Callsign
; Par 25: Identifikaèní BEACON
; Par 26: CQ na nódu dovoleno
; Par 27: Plný Duplex na HDLC
; Par 28: Flagy v pøestávkách pøi duplexu
; Par 29: TXDELAY, zpodìní dat po zaklíèování
; Par 30: Systémové FLAGy

00D5

########################################
########################################
heslo - musí mít 80 znakù.

Pøíkaz P bez parametru zobrazí právì nastavené parametry. Pokud nechceme pøi zmìnì parametrù nìkterý z nich
zmìnit, mùeme jej nahradit hvìzdièkou.
RESET :
Uvede TNC do stavu jako po pøipojení napájení.
RESTART (REST) :
Provede toté jako RESET, s tím rozdílem, e zùstane zachováno INFO, CTEXT, ROUTES, NODES a parametry.
HIGH ( HI )
rozsvítí led 0 - CONNECT 1 - STATUS
LOW ( LO )
zhasne led 0 - CONNECY 1 - STATUS
OKCALL ( O )
Lze zadat a 4 stanice, které mají povolen pøímý vstup do linkového portu, bez ohledu na SSID. Ostatním stanicím není
dovoleno vstoupit do NÓDu na úrovni L2.
X ( 1.21 ) eXtend comand, který bez parametrù zobrazí následující -F velikost volného bufferu (podobné èíslice v pøíkazu
USERS)
-C poèet connectu od posledniho bootu
-LmB nejmení buffer (x32 byte), který byl od posledního bootu
-L maximální poèet linkù
-W poèet warembootù
-LZ doba bìhu od posledniho bootu (x 10 min)
-I alias NÓDu
S parametry má následující význam :
X i KAMEN2 - zadání alias NÓDu
X 10 - zadání max. poètu linkù.
CN
Seznam maximálnì 8 stanic, které se nemohou connectovat na NÓD na úrovni L2, pouze na L4. Kdy se taková
stanice napojí, tak nedostane ádné BUSY, vechny pøíkazy budou ignorovány. Nastavením bitu 11 (parm 30) se význam
otoèí. Potom se na NÓD mohou napojit pouze stanice ze seznamu.
ED
Nastavuje cesty, kterými má posílat BROADCAST to NODES a to INFO. Vyuívá se hlavnì tehdy, kdy mezi
dvìma TheNety je digipeater a nebo pøevadìè s odliným systémem.
Ostatní pøíkazy jsou shodné s pøíkazy uivatelskými.
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Uivatelská dokumentace
k systému RMNC FlexNet
Ruda Touín ml. OL6BZR
1. Co je to FlexNet
Úvodem bych chtìl uvést nìkolik základních informací o samotném systému, nebo se velmi lií od døíve
pouívaných.
Prakticky vechny starí systémy byly zaloeny na bìném hardwaru TNC, který byl vybaven speciálním softwarem.
FlexNet není jen speciální software, ale pøedevím jde o zcela jiný hardware. Základem jsou dva druhy karet - karta
FlexNet a karta Reset. Systém mùe být vybaven jednou kartou Reset a maximálnì 16 kartami FlexNet (kadá dalí karta
FlexNet znamená dalí port), vechny desky jsou propojeny po paralelní sbìrnici. Na desce FlexNet je standardnì osazen
modem pro 1200 baudù, ale je monost pøipojení externího vysokorychlostního modemu. Maximální rychlost je
pomìrnì vysoká, 153600 baudù. Velká roziøitelnost a velká rychlost dávají pøedpoklady ke smysluplné práci i ve
velkých sitích, jak je známe v Nìmecku, Rakousku i jinde.
2. Uivatelské pøíkazy
FlexNet dává uivateli pomìrnì mnoho moností k jednoduché orientaci v systému a k získaní velkého mnoství
informací o samotném systému a uivatelých, kteøí v nìm pracují. Na tomto místì budou uvedeny vechny pøíkazy, které
jsou bìnému uivateli pøístupné.
(A)ctuel
- aktuálního textu,který mùe obsahovat informace o závaných zmìnách v systému (nové linky, systémové zmìny).
Tento text zadává SYSOP.
(B)aken
- vyvolá text majáku, port a èasový interval v nìm je vysílán
8 0:RMNC\FlexNet v 3.1 de OK0PB
vysílá na portu 0
vysílá kadých 8 minut

* Karasin * JN89DN *
* Moravia packet nets *

(C)onvers
-vstup do konferenèního modu
C
users:
: OK0PRG : OL6BZR : OK2BX 0: OL6BZT
channel? 0
*** starting convers; exit: /q ¦
(Stanice je konfer. modu na kanále 0)
Pokud si také zvolíte kanál 0, muete s ní bìnì komunikovat, ostatním stanicím je mono poslat zprávu pøíkazem
/s (vysvìtlen níe). Konferenèní mod je vhodný pro skupiny stanic, které pøi zvolení stejného kanálu vytvoøí krouek a
zpráva, kterou polejedna stanice bude odeslána vem stanicím na daném kanále. Zprávu není tøeba nijak oznaèovat,
staèí ji jen poslat.
(C)onnect call
- umoòuje navázat dalí spojení buï s nìjakým nodem v síti nebo s dalím uivatelem (viz kapitoly Autorouting a
Routing do SSID )
(D)igis
vypíe vzdálenostní tabulku ,kde jsou uvedeny volací znaky vech nodù v síti vèetnì SSID a doby odezvy 1/10 s.
4N2Z
DB0AAT
DB0ANP
DB0BOX
...a tak podobnì.

0-0
0-15
0-15
7-9

1470
DB0AAB
0-3
1519
DB0AAC
1689
DB0ABH
0-12
1854
DB0AHO
2624
DB0BAX
0-15
2198
DB0BBG
2704
DB0CZ
0-15
2887
DB0DIG
(S tìmito stanicemi je mono se spojit pøímo - napø C DB0AHO)
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0-7
0-7
0-7
0-7

2621
2187
2095
2243

(D)igis call
-ukáe pouívanou cestu k cílovému nodu
d ok0pv
*** OK0PV (0-15) T=1161
=>
*** route: OK0PB OE3XBR OE1XGR OE3XLR OK0PV
=>
Ve verzi 3.1 dolo k roziøení tohoto pøíkazu o monost vybírat si jen urèitou skupinu nodu.Pro tuto funci se pouívá
nasledující syntaxe : D * <øetìzec podle nìho se budou stanice vybírat>. Pokud tedy chcete vybrat seznam
èeskolovenských stanic v síti je mono pouít D * OK.
(F)ind call
-ukáe zda je nod dostupný v síti
(H)elp
-vypíe pomocný text,který má monost definovat SYSOP.
(I)nfo
-vypíe informace o systému,linkách atd.
(L)inks
-vypíe vechny informace o linkách (znaèka, SSID, èas odezvy, port)
OK0PH
SR6BBS
OK2FD
OE3XBR

7-7
0-0
0-15
0-7

91
54
73
98/105

(M)ycall
-ukáe vlastní znaèku + SSID

via SR6BBS-1
via SR6BBS-1
P2
P3
Èíslo portu
Èas odezvy ( první je vlastní, druhý èas
je od protistanice - jen systémy FLX nebo Baycom)
Rozsah SSID

(P)arameter
-vypíe parametry systému typy portù, txdelay, persistenci atd.
infobox timeout: 240 minutes; 8 retries
L1: channel ssid txd persistence mode
0
0
50
64
1200
1
1
50
128 1200
2

50
200 1200
3

50
200 1200
(Q)uit
-regulerní ukonèení spojení
(U)sers [n]
-ukáe uivatele na nodu nebo jen na kanálu n
Pøíkazy konferenèního modu /w
- vypíe vechny uivatele pracující v konfer. modu
/w n
- vypíe vechny uivatele na kanále n
/c
- ukáe èíslo kanálu v konfer. modu
/c n
- zmìní pracovní kanál
/s call text - pole text jen specifikované stanici, pokud se nachází na daném nodu, mùe být kdekoliv v síti.
/q
- ukonèení práce v konfer. modu
3. Routing do SSID
FlexNet rozeznává dva moné druhy portù - port uivatelský a port pro interlinky.
Uivatelský port je urèen pro uivatele a je pøístupný kadé znaèce. Protoe kadý nod mùe mít více portù
oznaèených jako uivatelské (napø. jeden na 2m a druhý na 70 cm), má kadý uivatelský port své SSID. Toto SSID je
dùleité, pokud se chcete spojit s nìjakým jiným uivatelem, o kterém víte, e pracuje pøesdaný nod. V parametrech
systému pøístupných pøes pøíkaz PAR si mùete zjistit SSID uivatelských portù.
infobox timeout: 240 minutes; 8 retries
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L1: channel ssid txd persistence mode
0
0
50
64
1200
1

50
128 1200
2

50
200 1200
3

50
200 1200
Tento kanál je uivatelský a má SSID 0.
Take pokud budete chtít volat uivatele a jste na OK0PB-2 musíte dát C OK0PB (SSID 0 se nepíe) , systém oznámí
SSID OK a bude volat stanici na portu 0 s SSID 0.
Na OE3XBR pouívají jiné oznaèení, nebo mají více uiv. portù.
OE3XBR-2 - 2m uiv. port a OE3XBR-7 70 cm uiv. port.
Interlink port je bìnému uivateli nedostupný, je dostupný pouze pro nody, které jsou na nìj pøidìleny v linkové
tabulce. Porty, které mají v parametrech vykrknuto SSID, jsou interlinkové.
4. Autorouting
Autorouting je speciální metoda, která vás zbaví starostí o to, jak se kam spojit. Pokud se chcete kamkoliv spojit v
síti FlexNet, nemusíte znát ádné znaèky nodù, které jsou mezi vámi a nodem cílovým.
Autorouting pracuje v sytémech FlexNet asi takto :
Jednotlivé nody v síti si vymìòují seznamy linek vlastních a potom také tìch, které dostaly od jiných nodù, pøitom
si pamatují od kterého nodu tyto linky dostaly, a k èasu, který rovnì dostaly, pøiètou èas odpovìdi tohoto nodu. Tak dojde
k sestavení vzdálenostní tabulky.
Jednotlivé nody podle èasù zjiují nejvýhodnìjí zpùsob spojení s jednotlivými nody v síti (FlexNet mùe dostat
z rùzných linek informace o stejném nodu s rùznými èasy), proto mùe dojít k vyuití mnohem delí trasy, která je ale
v daném okamiku kvalitnìjí.
Pokud vznese uivatel poadavek, aby ho nod spojil s urèitou znaèkou, zjistí zda se daný nod nachází v tabulce linek,
nebo zda se nachazí ve vzdálenostní tabulce. Podle toho kde se nachazí pokusí se s nim spojit. Pokud nenajde znaèku
v adné z tabulek, ovìøí zda je uivatel na uivatelském portu, jestlie tomu tak je, volá znaèku jako uivatele. Pokud
znaèka ani uivatel nevyhovují ádné z podmínek, systém oznámí, e ji není mono spojit (no route).
Pøíklad autoroutingu :
4N2Z
DB0AAL
DB0AHO
DB0BAX
DB0BOX
DB0DIG
DB0EIC

0-0
0-15
0-7
0-15
7-9
9-10
0-12

1470
2898
2187
2198
2704
2823
1711

DB0AAB
DB0AAT
DB0ALG
DB0BBG
DB0CZ
DB0DLG
DB0EV

0-3
0-15
0-7 2
0-7
0-15
0-15
0-12

1519
1689
102
2095
2887
1711
2316

DB0AAC
DB0ABH
DB0ANP
DB0BCC
DB0DIG
DB0DQ

0-7
0-12
0-15
0-15
0-7
0-7

2621
1854
2624
1993
2243
2542

Tyto znaèky jsou pøístupné pøes autorouting. Pokud máte konkrétní pøedstavu, s kterým nodem se chcete spojit
a chcete se pøesvìdèit, zda je pøístupný pøes autorouting, nemusíte si nechat vypisovat celou tabulku digis, ale lze pouít
pøíkaz (F)ind + znaèka. Pokud FlexNet stanici v seznamu nalezne oznámí znaèka found via OK0PB.
Pokud se chci spojit napø. s DB0AAB, která je jak je vidìt nahoøe v digis, musím zadat : =>C DB0AAB
Pokud by stanice nebyla v seznamu a já bych nebyl na uiv.portu, dostal bych zprávu : no route via OK0PB, pokud
jste na uiv. portu a stanici nenalezne v seznamu, pokusí se ji volat jako uivatele.
5. Konferenèní mod
Konferenèní mod je vhodný prostøedek ke komunikaci více stanic mezi sebou. Mohou vytvoøit krouky, jak je známe
z FM pøevadìèù. V konfer. modu je zpráva od jedné stanice rozeslána vem stanicím na jednom kanále s oznaèením, která
stanice tuto zprávu poslala. Na jednom nodu typu FlexNet mùe oddìlenì pracovat a 256 rùzných skupin uivatelù.
Oddìlenosti skupin je dosaeno zvolením rùzných kanálù pøi vstupu do konferenèního modu. Tento kanál je mono v
prùbìhu práce zmìnit pøíkazem /C n ( èíslo kanálu). Pokud vstoupí nìjaká stanice do konferenèího modu na kanál, kde
ji nìkdo pracuje, je to ostatním na stejném kanále pracujícím stanicím - <znaèka> *** Logon. Stejnì je oznámeno, e
nìkterá stanice koferenèní mod opustila - <znaèka> Logoff.
Po pøeètení tohoto drobného návodu by jste nemìli mít problém s provozem v síti FlexNet, pokud pøesto nastanou
komplikace, obrate se na systémového operátora daného nodu. Jistì vám rád poradí, nebo se pokusí nedostatky odstranit.
Závìrem pøeji vem uivatelùm PACKET RADIO mnoho radosti a co nejménì potíí pøi jeho provozování.
de OL6BZR
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Linky, vrstvy, sítì, systémy ...
Ing. Frantiek Janda OK1HH
Úvod
Radioamatéøi jsou tvorové sice pomìrnì (nezøídka nesmírnì) zvídaví, nicménì stejnì jako zbytek lidstva do
urèité míry pohodlní. V urèitých situacích (èi fázích vývoje svého zájmu) pøekonávají neuvìøitelné pøekáky a jindy
se zuby nehty drí pravd jednou objevených, povaujíce je za jediné. Snad jetì více to platí v problematice PR,
moná i proto, e se k ní vìtina zájemcù prokousávala bez pøedchozích teoretických znalostí, vlastní cestou,
ovlivnìnou monostmi bezprostøedního okolí. Úèelem tohoto pøíspìvku je doplnìní nìkterých chybìjících
informací na takovou minimální úroveò, aby laskavý èternáø postupnì získal alespoò nejzákladnìjí informace,
potøebné k utvoøení si vlastního názoru na témata, obsaená v nadpise. V úvodu a závìru tohoto pøíspìvku najdete
obecnìjí a tudí i nìkdy subjektivnìji podané údaje, naopak ve støední èásti, popisující základní principy a èinnost
systémù, se pokusím být i pøes nutná zjednoduení technicky pøesný.
K úvodu patøí i trocha historie. Paketová komunikace, podobnì jako tøeba RTTY, AMTOR, SSTV i SSB a
samozøejmì CW, nebyla vynalezena radioamatéry, ale tìsnì navázala na to, co bylo vyvinuto pro komerèní vyuití.
Nejèastìji pro poty (CW, RTTY), pohyblivou slubu (SITOR, v podstatì totoný s AMTORem), nebo kosmické
programy (SSTV). PR vychází z dnes ji tøicetiletého vývoje technologie datových sítí (první sí DARPANET
navrhla a realizovala firma Beranek, Bolt & Newmann poèátkem edesátých let) a terminálových a poèítaèových
sítí. Poté, co se firmì IBM podaøilo ve svých systémech prosadit synchronní pøenos dat proti asynchronnímu a
celosvìtovì zavést protokol BSC (Binary Synchronous Communication), pøila s dalí generací s protokolem
SDLC (Synchronous Data Link Control). Ten nyní vyuívají vechny její novìjí výpoèetní systémy. Ve srovnání
s protokolem HDLC (High Level Data Link Control) jej lze povaèovat za jeho podmnoinu. Ostatnì pøi vývoji
HDLC jako mezinárodní normy, doporuèené CCITT, slouil jako výchozí. Na rozdíl napø. od BSC byl SDLC i
HDLC vyvíjen s cílem pouití v datových a poèítaèových sítích. Zásadním krokem, který ovlivòuje vekerý vývoj
v této oblasti, byla definice sedmivrstvého referenèního modelu OSI (Open Systems Interconnection), v nìm je
popsána architektura otevøených systémù (OSA); tj. systémù, otevøených z obou stran, od základních funkcí
hardware (zdola) po èistì uivatelské funkce software (shora) a s jakýmkoli v souladu s OSA realizovaným
otevøeným systémem kompatibilních.
Pojem vrstev, který byl pøitom zaveden, se osvìdèil jako univerzálnì pouitelný a pomohl nejen vytváøet
efektivnìji fungující systémy, ale také pozitivnì ovlivnil zpùsob uvaování ji celé jedné generace inenýrù a
matematikù. Dùsledné respektování zásad architektury OSI a èlenìní jednotlivých procesù ve shodì se sedmivrstvým
modelem je typické pro datové sítì s pøepínáním paketù (vèetnì veøejných), oznaèovaných té jako WAN (Wide
Area Network). Do znaèné míry ji vyuívá architektura naprosté vìtiny sítí LAN (Local Area Network) a podøizují
se jí i návrhy velkomìstských sítí MAN (Metropolitan Area Network).
V dalím popisu jen velmi struènì uvedu úèel a funkci jednotlivých vrstev a dále se pokusím definovat
odlinosti radioamatérských sítí PR, a to ve druhé a tøetí vrstvì. A ovem i jednodue ukázat, proè jsou nutné a co
z toho vyplývá.
A na výjimku v závìru zde nenajdete reakce na nìkteré nekvalifikované informace z pøíspìvkù, jejich autory
jsou i zkuení radioamatéøi, v nich ale byla bohuel nìkdy ignorována základní technická fakta. Vyskytly se.
Komunikaèní protokol a vrstvy
Protokol stanoví pøesný formát a význam jednotlivých polí (bitù, bytù), zpráv (paketù, rámcù) v pøísluné
vrstvì. Souèasnì stanoví øídící postupy výmìny zpráv na této vrstvì. Tyto postupy jsou vìtinou definovány
stavovým diagramem protokolu.
Lidtìji a jen o málo nepøesnìji øeèeno, protokol není nièím jiným, ne pøesným souborem pravidel
komunikace mezi dvìma stejnými vrstvami na koncích okruhu (u vrstev 1-2 fyzického). Stanoví pøesný význam
vech dùleitých podrobností, napøíklad ve druhé (linkové) vrstvì je to význam jednotlivých bitù v øídícím poli
rámce a posloupnosti rámcù s øídícími poli konkrétního významu v definovaných situacích. Cílem je bezchybný
pøenos informace a oetøení vech myslitelných situacích, které mohou pøi spojení nastat. V øídícím poli rámce
je té urèeno, o který ze tøí druhù rámcù se jedná; zda o øídící (který zahajuje a ukonèuje spojení a potvrzuje
informaèní rámce), o informaèní (který pøenáí informaci a souèasnì mùe potvrzovat její pøíjem) èi neèíslovaný
(ten mùe být vyslán kdykoli - napø. CQ). V øídícím poli rámce je i jeho poøadové èíslo. Mimoøádnì dùleité je
si uvìdomit dvì vìci:
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- e spolu vdy komunikují dvì stejné vrstvy na koncích spoje (u první a druhé vrstvy fyzického, u vyích
virtuálního), a e
- spodní vrstva vdy a pouze slouí vyí vrstvì jako komunikaèní médium.
V konkrétních realizacích mùe nìkterá vrstva chybìt (napøíklad está ve zcela homogenních systémech),
anebo se naopak dìlit na dvì (èasté ve druhé vrstvì u sítí LAN).
Datové sítì, zejména paketové, obsahují zásadnì pouze tøi spodní vrstvy. Z tohoto pravidla existuje jedna
velmi zøetelná a podstatná výjimka - je jí proces (èi zaøízení), zvané PAD (Packet Assembler/Disassembler), na
jedné stranì (se sítí) komunikující paketovì, na stranì druhé (s uivatelem) asynchronnì. PAD najdeme v
kadém TNC. TNC obsahuje kromì toho (jak plný název Terminal Node Controller napovídá) i øadiè,
umoòující obslouit více logických kanálù souèasnì (u zaøízení pro PR bìnì ètyøi a deset).
Jednotlivé vrstvy jsou tedy pøedevím procesy, realizované software, pøièem hardware najdeme a ve vrstvì
první.
Nejvyí vrstva, sedmá, tzv. uivatelská, mùe být jakýmkoli procesem, a ji informaèním, øídícím apod.
V radioamatérské praxi je jí napø. programové vybavení BBS nebo clusteru. Pro spolupráci s konkrétní sítí
potøebuje zmínìný proces vrstvu estou, prezentaèní, která má za úkol zajistit vhodný interface pro zcela
konkrétní proces ve vrstvì sedmé.
Pátá vrstva, relaèní, zajiuje sestavení a ukonèení spojení, zatímco vlastní pøenos kompletních dat ve
správném poøadí, z jednoho konce spoje na druhý, je úkolem ètvrté vrstvy, transportní.
Tøetí vrstva, síová zajiuje pøepravu paketù sítí, tedy pøedevím jejich smìrování v závislosti na mìnící se
topologii a zátìi jednotlivých èástí sítì. Musí umìt zabránit tzv. vytváøení smyèek (pøi patném stavu sítì stoupá
pravdìpodobnost, e se paket znovu dostane do uzlu, v nìm ji jednou byl). Jediným systémem PR, který tuto
vrstvu, vytvoøenou dle doporuèení CCITT X.25 obsahuje, je systém ROSE, neboli RATS Open Systems
Environment.
Druhá vrstva zajiuje úplnou pøepravu informace mezi dvìma body. K øízení této pøepravy vyuívá øídícího
pole rámce a ke kontrole správnosti pøíjmu kontrolního znaku (FCS - Frame Check Sequence).
A koneènì první vrstva se stará jen o pøepravu bitù v rámci mezi sousedními dvìma body. Moderní
souèástková základna umoòuje ji vechny funkce první vrstvy a nìkteré ze druhé vrstvy realizovat èistì
hardwarovými prostøedky.
Vzájemné propojení sítí
Pro vzájemné propojení stejnorodých sítí v nejjednoduích pøípadech postaèí bridge, co je pomìrnì
jednoduché zaøízení, zcela postrádající jakoukoli inteligenci. Jde vlastnì jen o zvìtení jedné sítì.
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Pokud chceme navzájem propojit více stejnorodých sítí, ale s vlastním adresováním, pouijeme router, obsahující
i druhou vrstvu. Na rozdíl od pøedchozího pøípadu se mùe jednat o dvì rùzné sítì. Router je souèasnì nejjednoduí
moností propojení napø. systémù ROSE a FlexNet, který ale není schopen automaticky obstarat za volanou stanici
pøenos adresování do druhé sítì (napø. uzly tupu NET/ROM a TheNet).
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A pokud propojujeme sítì odlinìjí, pouijeme gateway. V ní bìí procesy vech vrstev. Napøíklad jeden kadý
terminál, pøipojený do (èi pøes) sousední (tranzitní) sítì má v gatewayi vyrovnávací pamì, v ní je aktuální kopie jeho
obrazovky.
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První a druhá vrstva a rozdíl mezi PR a ostatními systémy
Dvì nejspodnìjí vrstvy mají za úkol pøepravu paketù mezi dvìma sousedními body. Aby stejnou cestu mohlo
vyuívat více uivatelù (procesù) souèasnì, dìlí se spoj na tzv. logické kanály. V profesionálních systémech (tedy ne v
PR) je adresní pole dlouhé jeden bajt a tak umoòuje vytvoøit na jednom spoji a 255 logických kanálù (256. kombinace
má jiný úèel) a oznaèuje jen jednu èást spoje, vytvoøeného mezi dvìma úèastníky sítì (tzv. virtuálního spoje). V PR je
to jinak a do adresního pole rámce se vejde a osm volacích znakù, z nich dva patøí propojeným úèastníkùm a ostatních
(maximálnì est) slouí pro smìrování. Je tedy zøejmé, e v síti, která neumí sama smìrovat (nemá tøetí vrstvu ani její
náhraku) mùeme navazovat spojení maximálnì na sedm skokù mezi uzly (øetìzem digipeaterù).
Na rozdíl od profesionálních systémù byl u PR vývoj od druhé ke tøetí vrstvì ponìkud delí a nìjakou dobu ustrnul
právì na vrstvì 2+.
Vrstva 2+
Take víme, e vechny sítì PR, i ty, které tøetí vrstvu (zatím) postrádají, umoòují komunikaci nejen mezi dvìma
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sousedními body. K ní slouí tzv. vrstva 2+, kterou znají a v rùzném stupni dokonalosti umìjí vechna nae zaøízení,
poèínaje digipeatery, pøes uzly jako NetROM a TheNet a po sítì typu FlexNet. Dominantní rozdíl mezi niími systémy
a FlexNetem spoèíá v tom, e v jeho uzlech bìí proces, zvaný autorouter, který navazuje na vrstvu 2+ a zajiuje
automatické smìrování paketù v síti. Souèasnì ale nelze autorouter povaovat za tøetí vrstvu èi její èást, nebo má typické
atributy aplikace.
Tøetí vrstva - síová
Ta je øeena rozdílnì v poèítaèových a v datových sítích. V poèítaèových sítích (kde nemusí být jako taková vùbec
oddìlitelná od ostatních procesù) je realizována predevím èástmi operaèního systému - telekomunikaèními pøístupovými
metodami. Jsou to procesy, øízené vyími slokami operaèního systému a obsahující vlastní øízení, vyrovnávací pamìti
a interface (software) pro spolupráci s ostatními èástmi systému a uivatelskými programy.
Jejich èinnost je urèována øadou parametrù a mùe být øízena pøíkazy. Pøíkazy musí být pak pøijímány a analyzovány
(monitorem). Adresaci procesu obstarává operaèní systém (resp. jeho hlavní plánovaè a správce pamìti). Behem vývoje
nìkteré èinnosti telekomunikaèních pøístupových metod postupnì pøevzaly síové øídící programy (NCP) v
telekomunikaèních procesorech (FEP - Front-End Processor).
Princip pøepínání paketù byl vyvinut pro vyuití v sítích. Ze známých postupù je nejznámnìjí a nejrespektovanìjí
popsán v doporuèení CCITT X.25. Námi pouívané sítì vycházejí z doporuèení AX.25. Pokud vím, formát paketu dle
X.25 se od AX.25 lií právì jen v jednom: v prodloueném adresním poli. Je zde ale jetì jedna odlinost - funkèní. Volací
znak + SSID v adresním poli znamená v rùzných situacích nejen logický kanál mezi uivatelem a portem uzlu sítì (nebo
spíe èást logického kanálu; celý logický kanál mezi stanicí a uzlem je vlastnì oznaèen jedním párem ALL + SSID), ale
je i identifikací uivatele vùèi síti (NUI - Network User Identification), oznaèením portu sítì (de facto tedy síovou
adresou), dále smìrovací informací, oznaèující celý jeden uzel (a to i ve FlexNetu, ale zásadnì vdy v ROSE) a naposledy
i smìrovací informací do národní sítì ROSE (oznaèením pøísluné gateway). A to není ve, volací znak + SSID zastupuje
i èíslo uivatele pøi komutovaném spojení ze sítì. Z této odlinosti vyplývá, e zatímco se v datových sítích adresní pole
rámce vyuívá pouze v dolních dvou vrstvách, u PR je jeho vyuití podstatnì irí. Dùvod spoèívá mimo jiné i v platných
pøedpisech, které nám pøímo zakazují vysílání bez uvedení totonosti.
Tøetí vrstva OSI obsahuje dvì jednoznaènì definovaná a univerzální rozhraní: na druhou (obecnì nií) a ètvrtou
(vyí) vrstu. Proces, který zajiuje smìrování, mùe beet (v podstatì) v kterémkoli uzlu a je jednodue dosaitelný,
protoe má vlastní síovou adresu (de facto pseudoadresu, normální adresy mají porty uzlù). Stejnì adresována je
napøíklad gateway pro pøechod do jiné sítì (a jejím úkolem je i zajitìní adresace v druhé síti). Naopak linky k sousedním
uzlùm síové adresy nemusí mít.
Podrobìjí popis síové vrstvy je pøipravován pro zdokonalenou verzi tohoto pøíspìvku, která vyjde v èasopise
AMA.
Porovnání dvou nejpokroèilejích systémù - FlexNet a ROSE
Jedná se o dvì odliné filosofie sitì s pøepínáním paketù. Pøedevím co mají spoleèné:
- Vetinu principù pøepojování paketù, úplnì pak první a druhou vrstvu AX25L2V2.
- Jako síová adresa, smìrovací informace, identifikace uivatele a logický kanál je vyuíván volací znak + SSID.
- Po sestavení spojení se sí jeví plnì transparentní. Za úèelem sestavení spojení mùe sí obsahovat pomocné procesy
(aplikace v ROSE, pøíkazy ve FlexNetu).
- Na rozdíl od profesionálních sítí má bìný uivatel monost zjiovat stav sítì, jednotlivých uzlù a linek.
- Rozdíl mezi prací s obìma systémy zpùsobuje, e uivatel, zvyklý na systém jeden, je svými stereotypy veden k
postupùm, které ve druhém systému vyvolají jinou, ne pøedpokládanou odezvu.
A nyní, èím se lií :
- ROSE
- Má tøetí vrstvu OSI, jako vùbec první systém PR, realizovánu podle doporuèení CCITT X.25.
- Vzhledem k nií výkonnosti pùvodnì pouitých procesorù (proti profesionálním sítím) vyuívá statického
smìrování. Pøitom sleduje jen stav linek k sousedním uzlùm a zaplnìní vyrovnávacích pamìtí v uzlu.
- Uivatelské sluby (HEARD, USERS apod.) jsou realizovány jako procesy, bìící v konkrétním uzlu a mající svou
síovou adresu (pseudoadresu).
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- Softwarové prostøedky jsou do kteréhokoli uzlu sítì dopravovány z kteréhokoli jejího portu pouze s vyuitím
síových adres.
- Sí nemá uivatelské pøíkazy, tedy nepotøebuje v uzlech monitor, který by je analyzoval a zajioval jejich
provedení (a tím jetì zatìoval procesor uzlu).
- Sí má vícestupòovou adresaci, umonující jednoduché dosaení libovolného bodu na zemìkouli (oznaèení
vstupního a výstupního bodu sítì, v mezinárodním provozu pak jetì zemì, ve které se výstupní bod nachází).
- Sí umoòuje zkrácené adresování pro ty uivatele, kteøí neznají pøesnì konfiguraci sítì v místì cílového uzlu.
- Vekeré sluební informace, vymìòované mezi uzly, jsou maximálnì zestruènìny (na pouhé 3 bajty).
- Sí se pøizpùsobuje jen tìm zmìnám ve své konfiguraci, které byly pøedem pøedpokládány; tedy ignoruje vìtinou
krátkodobé výskyty mimoøádných druhù íøení (které jsou ostatnì problematicky vyuitelné pro svou nestabilitu);
jeji koncepce ale umoòuje v budoucnu (pøi pouití výkonnìjích procesorù) takový mechanismus bez problémù
do sítì zaèlenit (vèetnè dynamického pøesmìrovávání).
- Pro pøipojení uzlu sítì je mono pouít i èásti jiných sítí PR.
- Paketoví turisté mohou získávat informace o síti jen vyuíváním pøímo adresovaných slueb v jednotlivých
nodech, pøes které mohou pøedpokládat prùchod spojení.
- Systém je rozíøen v USA (kde vznikl) a ve vìtinì zemí svìta (pokud je v nich sí PR), s výjimkou zejména
Nìmecka, Rakouska a výcarska.
- FlexNet
- Má procesy pøepínání paketù realizovány dynamicky, sí stále zjiuje svou konfiguraci a informace o ní pro kadý
jednotlivý uzel. Procesy na úrovni tøetí vrstvy OSI jsou realizovány odlinì od doporuèení CCITT X.25 a celek
pøipomíná spíe postupy v poèítaèových sítích.
- Reie pro sestavování a udrování spojení je v koncových i prùchozich uzlech tudí pomìrnì vysoká.
- V kadém uzlu je pøítomen monitor, který zjiuje poadavky uivatelù a teprve pak je pøedává výkonným
procesùm. Ty pak nejsou adresovatelné v rámci sítì.
- Sí má jednostupòovou adresaci bez monosti èlenìní a zkrácení adres. Bez znalosti koncové adresy zbývá jen
metoda pokusu a omylu, anebo metoda postupné aproximace.
- Sí je v kterémkoli okamiku schopna podat uivateli aktuální informaci o své konfiguraci. Øídící proces
(autorouter) neumonuje (zatím) pouívat èásti jiných sítí. Neni (mnì) ale znám dùvod, který by to v dalím vývoji
vyluèoval.
- Rychlejí zmìny v konfiguraci sítì zpùsobují znaèné zvìtení reie s øízením sítì.
- Systém je zajímavìjí pro paketové turisty, které baví prolézat jednotlivé uzly a povídat si s nimi a dále vnucovat
síti vlastní smìrování paketù.
- Systém je rozíøen v Nìmecku, Rakousku, výcarsku a èástech sousedních zemí.
FlexNet a ROSE jsou dva moderní a provozuschopné systémy sítì s pøepínáním paketù. Oba systémy jsou spíe na
zaèátku ne na konci svého vývoje. Monost jejich sbliování i oddalování v prùbìhu dalího vývoje je naprosto reálná.
Vzhledem k úèelu a prostøedí, v nìm vývoj probíhá (hamspirit) je daleko pravdìpodobnìjí sbliování.
Podobnost se systémy, pracujícími v telefonních sítích, je u ROSE a u FlexNetu pøesnì stejná.
Tvar a sekvence pøíkazù conect
Srozumitelnost pøedchozího textu se nejjednoduím zpùsobem zvýí, uvedu-li konkrétní tvary pøíkazu connect. Pro
operátory, nemající zkuenost se syntaxí pøíkazu pro systém ROSE, je nejpozdìji na tomto místì vhodné uvést, co jsou
zaè a kde se píí zejména èíselné adresy. Pøedevím adresa cílového uzlu je vdy estimístná, zkrácené adresy bývají
jedno- a tøímístné. Adresa zemì je ètyømístná a není to nic jiného, ne DNIC - Data Network Identification Code,
pouívaný celosvìtovì v datových sítích. V pøíkazu CONNECT je za VIA vdy vstupní bod sítì (zpravidla nejblií uzel)
a za ním výstupní bod sítì. Navíc mùe být pøed vstupním a za výstupním bodem sítì po jednom digipeateru. Výstupní
bod sítì je v národním provozu jedno èíslo (v praxi jedno-, dvou-, tøí- èi estimístné), v mezinárodním provozu dvì èísla
(první je DNIC).
Následující pøíklady vychází z tìchto podmínek :
Mìjme v Èechách sí ROSE s mezinárodní adresou 2300 a se zkrácenou adresou Prahy 2. Mezinárodní adresa
Nìmecka budi 2620 a dejme tomu zkrácená adresa Berlína 30. Dále mìjme sousední uzly FlexNetu OK0NA (Plzeò)
a ROSE OK0NJ (Javorová Skála poblíe Tábora, adresa 361). V Praze pracuji pøes uzel ROSE OK0NC, protìjek v
Berlínì pøes uzel FlexNetu DB0GR, který je uveden v seznamu Digis. Dále mìjme uzel TheNet OK0NH v Holicích s
linky na OK0NC a na FlexNet na Karasínì, OK0NK.
Ve vech pøípadech volám z Prahy DL7UU v Berlínì a ROSE i Flexnet povauji za fungující sítì; jde tedy hlavnì
o pøechod mezi nimi. Mùj volací znak je OK1HH, dejme tomu, e se pøímo dovolám na OK0NC, OK0NH i OK0NJ a
pro lepí orientaci pøipojuji obrázek s èástí sítì z pøedchozího odstavce:
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Legenda:

2.++

L - netlink = pouze spojení mezi uzly
U - user port = vem pøístupný
G - gateway mezi sítìmi ROSE a FlexNet

1) Nejprve nejprimitivnìjí zpùsob, pøi nìm vyuívám OK0NH jako digipeater (tedy obdobu routeru) mezi ROSE
a FlexNetem, zde s podmínkou, e mne uzel TheNet OK0NH pøímo slyí:
C

DL7UU

V

OK0NH-2,OK0NK,DB0GR

Anebo pøes Javorovou skálu a s degradací uzlu ROSE na digipeater:
C
C

OK0NA
DL7UU

V
V

OK0NJ-2
DB0GR

Èi jako poprvé, ale s vyuitím uzlu èi sítì ROSE:
C
C

OK0NK
DL7UU

V
V

OK0NC-3,2,OK0NH-2
DB0GR

2) Pokroèilejí zpùsob s vyuitím OK0NH jako uzlu (vyuit router s vrstvou 2+) je:
C
C

OK0NH-2
DL7UU

V

OK0NK,DB0GR

V
V

OK0NC-3,2
OK0NK,DB0GR

Anebo via ROSE :
C
C

OK0NH-2
DL7UU

3) A nyní pøímé propojení s vyuitím tøetí vrstvy v ROSE a autorouteru ve Flexnetu (mezi OK0NJ a OK0NA si mohu
pøedstavit router):
C
C

DB0GR
DL7UU

V

OK0NC-3,361,OK0NA

Poznámka : ROSE pøipoutí vyuití jednoho digipeateru na poèátku a jednoho na konci spoje (vìtí poèet digipeaterù
by jednak mohl znamenat její obcházení a tedy sniování úèinnosti a mimoto by se ji nemusel vejít do adresního pole
rámce). OK0NA zde formálnì vystupuje jako digipeater.
4) Nakonec nejdokonalejí postup za podmínky, e nìkde mezi obìma sítìmi je gateway (napø. mezi OK0NA <->
OK0NJ):
C

DL7UU

V

OK0NC-3,2620,30
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Pozorný ètenáø si jistì poviml, e v posledním pøípadì ji vùbec nepoznám, e se protistanice nenachází v síti ROSE.
(Uzel OK0NA mj. dostane od gateway pøíkaz ve tvaru: C DL7UU V DB0GR). A kupodivu, se strany FlexNetu mùe
platit toté (pokud napø. SysOpka OK0NA laskavì zapíe OK0NJ do pøísluného seznamu - co je ovem podmínka
nutná, nikoli postaèující). Nikoli nezajímavým je fakt, e oba uvedené systémy jsou si natolik podobné, e mezi sebou
mohou komunikovat úplnì pøímo, jak vidíme v pøíkladu 3). Jediným pøíkazem dosáhnu z ROSE ovem spojení pouze
se stanicemi ze seznamu FlexNet Digis, zatímco v opaèném smìru takové omezení není.
Závìr
Vzhledem k významné roli standardizace v celosvìtovém mìøítku, vèetne jí ovlivnìného vývoje souèástkové
základny i programových produktú, je pravdìpodobnìjí smìr vývoje k ROSE. V konkrétních pøípadech ale záleí vdy
na znalostech, zkuenostech a celkovém zázemí tvùrcù systému. Pak bude moné, e si napø. FlexNet udrí rysy nikoli
datové, ale poèítaèové sítì. Následkem rozíøenosti obou systémù by mìlo být logickou povinností jejich tvùrcù zajitìní
pøechodu do systému jiného (gateway).
Jedním z podstatných dùvodù pro volbu ROSE je právì její velká výkonnost (i na ménì výkonném hardware), která
má význam pro pøedpokládaný silný tranzitní provoz mezi SP-DL-OE via OK. Pøípadné pochyby o této prùchodnosti
jsou moné jen za podmínky základních vìcných neznalostí. Bezproblémová spolupráce pøi pøímém spojení uzlù obou
systémù byla poprvé ovìøena 9.6.1992 mezi OE3XBR-2 (FlexNet) a OK1AKD-3 (ROSE), a to pøi spojení mezi
OK1UND a OK2UWY.
A nakonec osobní poznámka: ne jsem poznal ROSE, povaoval jsem logicky pro nás za optimální systém FlexNet.
Pomìrná dokonalost, technická krása a systémová èistota návrhu ROSE mne pøimìly se o ni zajímat blíe. Kdy jsem
pak zjistil, e respektuje doporuèení CCITT, nebylo více pochyb.
K situaci v OK1: právì urèitá izolace od DL a OE (na rozdíl od jihu OK2-3) pøinesla nutnost daleko dùkladnìji a lépe
zvládnout principy PR pøi zaèínání od nuly. Jako radioamatéøi chceme od PR slubu pøenosu informace a monost
technického studia. Pøenos splní v podstatì kterýkoli systém (lépe systém více univerzální a transparentní) a studium bude
poutavìjí, právì budou-li u nás systémy oba. Pøíspìvkem k vývoji jejich propojení mùeme asi nejlépe prospìt ostatním.
Dosavadní problémy jsou jen dìtské nemoci nového systému a vìtina z nich pøi pøímém propojení mezi obìma sítìmi
pøestane existovat (lze napø. dokázat, e nemonost vyuití slueb uzlù sítì ROSE, napr. HEARDu, nebo pøípady
zablokování, jsou zpùsobeny nekorektní implementací druhé vrstvy OSI v uzlech TheNet). A jetì: bezvýhradná podpora
jediného smìru je charakteristickým dùsledkem tzv. totalitního zpùsobu mylení, z nìho se jen pomalu léèíme.
Za konkrétní a pøínosné informace a pøipomínky dìkuji zejména Tomáovi, OK1DNO, Karlovi, OK1UHU, Petrovi,
OK1FDT a Jardovi Zítkovi, pøièem s posledními dvìma mám to potìení se starat o pièkovou technologií vybavenou
a od listopadu 1991 spolehlivì pracující Veøejnou datovou sí s pøepínáním paketù, provozovanou v celém Èeskoslovensku
(bez výjimky èi pomlèky) spoleènostmi EuroTel Praha a EuroTel Bratislava.
Happy Packeting!

V nejblií dobì bude otevøena

nová prodejna
technické literatury !
firma

BEN

Vìínova 5/140
PRAHA 10
tel. / fax (02) 7816162
mono i dobírkou !
Hledáme autory odborných
publikací a kniní nakladatelství, která
vydávají technickou literaturu !

de OK1HH

Hlavní obory distribuce :
elektrotechnika, poèítaèe, software,
strojírenství, stavebnictví, chemie.
Nìkolik nejzajímavìjích titulù :
Katalog polovodièových souèástek
1. díl - Tranzistory AC105 - BF979 44.Vyjde celkem 7 dílù (T+D, IO atd.)
MS DOS 5.0 prakticky (rozíøené vydání) 59.Èernochovy strojnické tabulky
(pøipravujeme na vánoèní trh)
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Stav PR v OK
Ing. Michal Majce, OK1UKE
Jak si packetová veøejnost jistì vimla, dolo k rozporu názorù na podobu sítì PR u nás, tedy pøesnìji v OK1 a OK2.
To se bohuel dotklo hlavnì uivatelù. Vìtina sysopù se vìnuje obranì své koncepce a útokùm na koncepce jiné. Rád
bych zde, pøesto,e mi jistì profesionálové amatéøi vytknou nìkteré nepøesnosti, uvedl nìkolik obecností.
Trocha historie nikoho nezabije
Packet se do Èech a na Moravu dostal takøka souèasnì darem od pøátel do Prahy, Holic a Bystøice. Pøesnìji do Prahy
z Francie ROSE a FBBS, do Holic ze Slovinska TheNet a TheBox a do Bystøice z Rakouska TheNet. Brzo vak Ruda
OK2ZZ zakoupil na Karasín z Nìmecka FlexNet a druhý FlexNet byl pozdìji s pomocí nìmeckých pøátel instalován v
Plzni.
Ne se podaøilo tyto ostrùvky propojit se svìtem a mezi sebou (zde nutno podotknout, e Prahu o hodnì pozdìji)
nauèili se uivatelé i sysopové se svým systémem pracovat a zvládli jeho taje.
Podívejme se pro zajímavost na stav v zemích odkud do OK systémy PR pøili
Francouzská sí mìla letos na jaøe 8 uzlù ROSE, 2 uzly KANode, 6 FlexNetù a na 50 uzlù TheNet. Kvalitu linek jsem
nemìl monost posoudit, protoe koncovému uivateli není zøejmé, jakou mìrou se který prvek sítì podílí na zpodìní
pøenosu.
Ve Slovinsku ji dva roky provozují sí TheNet s interlinky na 1.2 GHz a pøenosovou rychlostí 19 200 Bd
(experimentálnì i 38 400 Bd a uivatelskými vstupy 144 MHz 1 200 Bd a 430 MHz 9 600 Bd. Na 430 MHz jsou i nìkteré
linky. Díky tomu, e není vloen ádný jiný systém, dovoluje tento old grandfather provozovat programy jako je TCP/
IP a reakèní doby jsou pro naince zvyklého na Prahu s 1 200 Bd a ètyømi opakováními vskutku okující.
V Rakousku se na síti znaènì projevila nejednotnost sysopù a dá se o ní øíci e je nestabilní a velmi rùznorodá. Zdá
se ale, e se situace v poslední dobì lepí.
V DL pouívají sítì FlexNet a BayCom propojené vìtinou na 1.2 GHz. Uivatelské vstupy jsou na 430 MHz. O
jejích kvalitách se snad ani není potøeba rozepisovat.
Souèasnost u nás?
- Vstupní uzel OK0PB s FlexNetem, linkami na 70 cm do OE3XBR, SP9BBS, OK0PH a DXCLUSTER OK2FD a
uivatelským vstupem na 144.800 MHz.
- Vstupní uzel OK0PPL s FlexNetem linkou 70 cm do DB0EV a 2 m do OK0PPD v Domalicích.
- Uzel OK0PH s TheNetem 1.21, ktrý umí odpovídat FlexNetu, linkovaný po 70 cm na OK0PB a SR9BBS a s
uivatelským vstupem 144.750 MHz
- Ètyøi uzly ROSE v Praze Táboøe (Javorová skála) na Kladnì a sporadicky na Mileovce propojené proti doporuèení
IARU na uivatelském kmitoètu mezi sebou a s uivatelským vstupem OK0PH, které dosud pracují prozatímnì
pod volaèkami provozovatelù.
- FBBS OK0PAB v Brnì, která je zároveò nodem, propojená na uivatelském kmitoètu na OK0PB.
Perspektivy
Vzhledem ke sporùm nejsou perspektivy nijak záøivé. Dokud toti nezaèneme (místo rozsáhlých sporù a èlánkù o
jinak dosti sporném zaøazení toho kterého systému do tzv. úrovní OSI, sporù o kompatibilitu èi je-li lepí datagram nebo
virtual-circuit) stavìt spolehlivé a rychlé linky, pak se dá øíci, e se fungující sítì jen tak nedoèkáme.
Nìkolik obecných poznámek bez souvislostí
Pøi nevyhovujících linkách nleze usuzovat na kvalitu toho kterého systému. Napøíklad reakèní doba mailboxu
OK0PRG pøes jeden TheNet a dva uzly ROSE je z Holic vìtinou delí ne mailboxu YT3A pøes celkem dvanáct uzlù
TheNet, FlexNet a BayCom. To by jistì opravòovalo k napsání velmi bøitké kritiky systému ROSE, leè ve je zpùsobeno
nevhodným pøipojením OK1VSR chatrnou linkou na uivatelský vstup OK0PH.
Vzhledem k tomu, e se KPR za osum mìsícù nepodaøilo sestavit plán výstavby sítì s rozpoètem, kterým je
podmínìna finanèní pomoc Èeského radioklubu, je výstavba uzlù odkázána na nemalé investice provozovatelù.
Napøíklad vybudování a provoz uzlu OK0PH stál radioklub OK1KHL pøes 15.000.- Kès nepoèítaje v to vlastní práci
èlenù radioklubu. A o tom na kolik pøiel Rudu OK2ZZ uzel Karasín, díky nìmu máme spojení se svìtem, radi ani
nepøemýlím.
Na jednoznaèném sjednocení programového vybavení se asi jen tak brzy nedohodnem. Závìr jednání sysopù
pøevadìèù v Meziøíèí vak jednoznaènì hovoøí o páteøové síti FlexNet a libovolných tzv. uivatelských pøevadìèích. Bylo
by proto vhodné vylepit a vybudovat linky, pøedevím ve støedních a západních Èechách, a propojit sí do DL a to jak
na západ tak na sever. Nastalý provoz nás jistì dotlaèí k vybrání optimální skladby sítì.
Nashledanou v lepích èasech

Michal OK1UKE
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Program pro TNC2 vlastními silami
Vícekanálový TNC FIRMWARE AX.25 Verze 2
Copyrigt 1990. Ronald E. Raikes (WA8DED)
Pøeklad a poznámky OK1UCI a OK1UKE
Znaèné mnoství amatérù paketistù pouívá v provozu PR poèítaè a modem TNC2. Proto jsme se rozhodli
pro zvídavé pøeloit dokumentaci nejpouívanìjího programu pro TNC2 urèeného pro spolupráci s poèítaèem.
Tento èlánek je urèen pro vechny, kteøí si chtìjí napsat svùj vlastní program pro provoz PR. Lze k tomu vyuít
libovolný poèítaè vybavený sériovou linkou a to ji od inteligenèní úrovnì terminálu. Tìíme se na první
program SP pro ZX Spectrum.
Tento firmware podporuje úplný AX.25 LINK LAYER PROTOKOL VERZE 2.0, popsaný v ARRL
specifikaci vydané v øíjnu 1984 stejnì jako pøedcházející verze 1.x. Podporuje souèasnou práci na více
propojených linkách pod rùznými verzemi protokolu. Pùvodnì je kompilován pro maximálnì ètyøi spojovací
kanály, i kdy je moné zmìnit (v rozumných mezích) MAXLNK ve zdrojovém textu. (V souèasné dobì máme
k dispozici variantu s 8 a 12 kanály - pozn. pøekl.) Program je uloen v jedné EPROM typu 27256 a je pøipraven
pro instalaci do TAPR TNC-2 nebo ekvivalentního modemu. Pamì RAM je automaticky nastavena podle
skuteènì osazených obvodù na 16 nebo 32 kB.
Pøíkazy a informace jsou posílány do TNC ve formì øádkù. Øádky mohou mít maximálnì 256 znakù vèetnì
zakonèovacího CR. Kdy 256-tý znak není CR, bude zruen a na terminál bude poslán znak BELL. BACKSPACE
i DELETE mohou být pouity pro mazání jednoho znaku zpìt v øádku. (Protoe se jedná o terminálové rozhraní,
není moná jiná editace øádku ne zpìtné odmazávání - pozn pøekl.) Celé vkládané øádky mohou být zpìtnì
vyvolány stiskem CONTROL-U nebo CONTROL-X. CONTROL-R doèasnì vymae rozepsaný øádek, aby
mohly být zobrazeny pøicházející rámce. Dalí CONTROL-R obnoví øádek a umoní pokraèovat v zadávání. V
dobì, kdy je rozepsaný øádek uloen, je akceptováno pouze dalí CONTROL-R (s výjimkou XON/XOFF
protokolu). Znak BELL je poslán na terminál, pokud je zadán nebo vymazán. Øádek zaèínající znakem ESCAPE
(zobrazí se * ) je povaován za pøíkaz. Je-li pøíkaz zadán bez parametrù, zobrazí aktuální hodnotu tohoto
parametru. Øádek nezaèínající ESCAPE bude odeslán jako text.
Tento firmware umoòuje pracovat v pìti virtuálních (zdánlivých) TNC kanálech èíslovaných 0-4. Terminál
je v jednom okamiku pøipojen pouze k jednomu z tìchto kanálù, vybranému pøíkazem S. Informace poslaná
na kanál 0 je vdy unproto. (unproto znamená bez protokolu, tedy jako nepotvrzovaný rámec - pozn. pøekl.)
Unproto cesta mùe být nastavena pøíkazem C, pokud je vybrán kanál 0. Kanály 1-4 jsou také unproto, pokud
nejsou právì connectovány. Odcházející ádost o spojení mùe být zadána na kterémkoli nenaconnectovaném
kanále, kdeto pøicházející ádost o connect bude pøijata na prvním volném kanále (pokud nepøekroèí
maximální poèet pøíchozích spojení nastavený pøíkazem Y). Informace pøijatá na nevybraném kanále zùstane
ve frontì, dokud nebude kanál vybrán. LED STA indikuje pøítomnost informace ve frontì, pøíkazem L lze
zjistit na kterém kanále je. Odesílaná informace je poslána jen na vybraném kanále. Kdy je spojení skonèeno,
zùstanou pøijaté informace ve frontì, dokud nebudou zobrazeny. Kdy si pøejete zmìnit spojovací cestu (pøes
digipeatry), ale jste napojeni, nebo se snaíte napojit na jinou stanici, není nutné napøed disconnectovat.
Jednodue pøe-zadáte pomocí pøíkazu C novou cestu (via) bez ztráty informace.
(Pozn: Nezamìòovat digipeater a nód, lze pouít jen pro digipeatry, tedy provoz via)
Pouitá verze protokolu k navázání spojení se urèuje pomocí pøíkazu V, ale bude automaticky zmìnìna,
pokud je to nezbytné pro pøizpùsobení - se verzi protokolu TNC protistanice. Verze 2 protokolu pracuje
efektivnìji pøi práci v síti, obzvlá pøi tìkých podmínkách. Standardnì je nastavena verze protokolu 2 a mìla
by být pouita kdykoli je to moné. Je-li pouita verze protokolu 2, je spoutìn watch-dog timer vdy, kdy není
odesílána informace. Zùstane - li TNC neèinné po dobu tøí minut, druhé TNC provìøí, mají-li stále jetì spojení.
Jestlie nepøijme ádnou odpovìï po poètu pokusù nastaveném pøíkazem N, je hláena zpráva LINK
FAILURE. Tento postup bude také pouit v pøípadì, e se stanice odpojí bez pøíkazu disconnect. Zmìna verze
protokolu bìhem spojení není dovolena.
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Pøíkazy F, I, N, O a V si udrují své parametry samostatnì pro kadý kanál. Hodnota uloená v kanálu 0 je pouita
pro inicializaci vech kanálù po startu a pro reinicializaci kanálù po disconnect. Tyto hodnoty lze mìnit nezávisle na
kadém kanálu pøed a bìhem spojení. Kdy je spojení ukonèeno, vrací se automaticky standardní nastavení. Pøíkaz D
pouitý na kanále provede jeho reinicializaci.
Monitorování rámcù je øízeno pøíkazem M. Jeho parametry urèují typy rámcù, které mají být monitorovány.
ZNAK
RÁMEC
-------------------------------------------------------------------------N
ádné
I
info rámce
U
neèíslované rámce
S
kontrolní
C
monitor i pøi spojení
+
seznam volaèek, které monitoruje (max. 8)
seznam volaèek, které nemonitoruje (max. 8)
Znaky + a - nelze pouít souèasnì, jsou-li pouity musí být jako poslední parametr následovaný jednou a osmi
volaèkami. Je-li seznam volaèek prázdný, budou monitorovány vechny. Zadáním + nebo - bez seznamu volaèek,
bude seznam prázdný.
Hvìzdièka zobrazená po volaèce v seznamu digipeatrù oznaèuje rámec poslaný touto stanicí. Kontrolní oblast
obsahuje jeden z øídících kódù:
JMÉNO
POPIS
---------------------------------------------------------RRa
pøipraven pøijímat
RNRa
nepøipraven pøijímat
REJa
zamítnutí
UI
neèíslovaná informace
DM
disconnect mód
SABM
ádost o spojení
DISC
ádost o rozpojení
UA
neèíslované potvrzení
FRMR
zamítnutí rámce
Iab
informace
?ccH
neznámý
a
b
cc

pøítì oèekáván rámec èíslo (0-7)
èíslo tohoto rámce (0-7)
hexadecimální hodnota

Dále je zobrazován jeden z následujících znakù vyjadøujících verzi protokolu, pøíkazový/odezvový bit a POLL/FINAL
BIT:
(nic)
!
^
+
v

verze 1
verze 1
verze 2
verze 2
verze 2
verze 2

rámec bez POLL/FINAL BITu
rámec s POLL/FINAL BITem
pøíkazový rámec bez POLL BITu
pøíkazový rámec s POLL BITem
odezvový rámec s FINAL BITem
odezvový rámec bez FINAL BITu

Identifikaèní pole protokolu je zobrazeno hexadecimálnì.
Bezobsluný mód nastavený pøíkazem U dovoluje uivateli zadat text, který bude poslán napojené stanici, potom
jí dovolí nechat struènou zprávu. Tento mód mùe pracovat na vech kanálech souèasnì, ale ádným zpùsobem
neomezuje schopnost pracovat na jednom z naconnectovaných kanálù, nebo schopnost ádat o spojení. Je-li
bezobsluný mód povolen, je hláení o stavu linky øazeno do fronty na tomto kanálu a není posíláno na terminál dokud
není tento kanál øádnì vybrán. Hláení o stavu linky budou proto zobrazovány postupnì v poøadí s informacemi na tomto
kanále. Dodatek: text zadaný uivatelem pøíkazem U bude poslán kadé stanici, která se napojí. Jestlie zùstane vybrán
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kanál 0, stanice se mohou napojovat a zanechávat vzkazy na kanálech 1-4 (omezeno parametrem pøíkazu Y). Pøíkaz
L lze pouít k rozhodnutí mají-li být vzkazy ponechány na nìkterém kanále. Vybrání kanálu obsahujícího vzkazy
zpùsobí zobrazení vech hláení o stavu linky a informací v tomto kanále. Je-li povolen provoz XON/XOFF , mùe se
pro pohodlnìjí ètení pouít CONTROL-S a CONTROL-Q k regulaci výpisu textu na terminál.
SEZNAM PØÍKAZÙ

*
*

*
*

*

PØÍKAZ
PARAMETRY
POPIS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A (1)
0
Automatické vkládání LF vypnuto
1
Automatické vkládání LF zapnuto
C
Cs1 [Cs2...Cs9]
Spojení vèetnì cesty
D
Disconnect
E (1)
0
Echo na terminál zakázána
1
Echo na terminál povolena
F (4)
1-15
Èekání na odpovìï (sekundy)
G
0
Vyádání informace (host mód)
1
Vyádání stavu linky (host mód)
I
Cs
Zadání volaèky
JHOST (0)
0
Zapnut terminál mód
1
Zapnut host mód
L
0-4
Zobrazí stav kanálu
M (IU)
NIUSC + Monitorovací mód
N (10)
0-127
Poèet opakování (0=stále)
O (4)
1-7
Poèet vyslaných nepotvrzených I rámcù
P (64)
0-255
Hodnota persistence
QRES
Restart
R (1)
0
Funkce digipiter vypnuta
1
Funkce digipiter zapnuta
S (0)
0-4
Výbìr kanálu (0=unproto)
T (30)
0-127
TxDelay (10ms)
U (0)
0 [text]
Bezobsluný mód vypnut
1 [text]
Bezobsluný mód zapnut
V (2)
1
Nastavena 1 verze protokolu
2
Nastavena 2 verze protokolu
W (10)
0-127
Slot time interval (10 ms)
X (1)
0
PTT povoleno
1
PTT zakázáno
Y (4)
0-4
Maximum pøíchozích spojení
Z (3)
0
FLOW zakázán, XON/XOFF zakázán
1
FLOW povolen, XON/XOFF zakázán
2
FLOW zakázán, XON/XOFF povolen
3
FLOW povolen, XON/XOFF povolen
@B
Zobrazí velikost volné pamìti
D (0)
0
Plný duplex zakázán
1
Plný duplex povolen
S
Zobrazí aktuální stav linky
T2 (100)
0-65535
Èasovaè T2 (10 ms)
T3 (18k)
0-65535
Èasovaè T3 (10 ms)
V (0)
0
Kontrola platnosti volaèek zakázána
1
Kontrola platnosti volaèek povolena

Následující pøíkazy mají význam pouze pro FDS DANET12M
@ A (0)
F
J
P (=)
R (0)
X (0)

0
1

0
1
0
1

Digitální AFC zakázáno
Digitální AFC povoleno
Vybere FSK mód
Vybere JAS mód
Vybere PSK mód
Pøijímací port = A
Pøijímací port = B
Vysílací port = A
Vysílací port = B
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Pøi startu programu jsou nastaveny hodnoty uvedené v závorkách. Pøíkazy oznaèené * lze zadat pro kadý kanál zvlá.
(hodnoty kanálu 0 jsou naèteny po zapnutí a po disconnectu, k inicializaci kadého connect kanálu).
POPIS PØÍKAZÙ
A
povoluje nebo zakazuje automatické vloení znaku LF po znaku CR do terminálu.
C
ádost o spojení. (V nebo via mezi cílovou volaèkou a volaèkou digipeatru být nemusí, ale je dovoleno.) C mùe být
pouito na kanálu ji naconnektovaném pro zmìnu volaèky digipeatru ale nikoliv pro zmìnu cílové volaèky. C na kanálu
0 lze pouít pro nastavení unproto cesty.
D
ádost o rozpojení. Pokud jsou v TNC jetì neodeslané nebo nepotvrzené informace, nebude poslán disconnect
request frame dokud nebudou vechny informace pøeneseny a potvrzeny. ádné dalí informace zadané po pøíkazu D
ji nebudou odeslány. Druhým zadáním pøíkazu D lze vnutit DISC RQ pøed informace, které jetì nebyly potvrzeny.
Pøíkaz Dpouitý bìhem zøizování spoje a nebo po odeslání DISC RQ, zpùsobí okamitý návrat do disconnect stavu.
Pøíkaz D pouitý na disconnectovaném kanálu zpùsobí reinicializaci vech parametrù souvisejících s connectem na
hodnoty zadané v kanálu 0.
E
povolí nebo zakáe echo z TNC na terminál
F
nastavuje èas, po který oèekává potvrzení, ne zaène opakovat nepotvrzený rámec. Èas se získá výpoètem:
èas (sec) = frame ack * (2 * poèet digi + 1)
Hodnotu je mono zadat pro kadý kanál zvlá, standardnì je nastavena hodnota zadaná v kanálu 0.
G
pøíkaz je pouit pro dotazování virtuálních kanálù TNC v HOST módu. Nebude-li specifikován parametr, bude
vrácena dalí poloka (informace nebo link status), za pøedpokladu, e existuje. Popis viz popis HOST mode.
I
nastaví volaèku. Po inicializaci jsou to mezery. Zmìna volaèky bìhem spojení není povolena. Jestlie volaèka jsou
mezery TNC nedovolí connect, ani vyslání neadresného packetu. Volaèka zadaná v kanále 0 je pouita k inicializaci
kadého kanálu po zapnutí napájení nebo po disconnect.
JHOST
pøepíná mezi terminálem a host módem. HOST mode operacím bude vìnována pozornost dále.
L
zobrazí link status (stav spojení) jednoho nebo vech kanálù. Zobrazená informace obsahuje spojenou cestu, poèet
pøijatých rámcù dosud nezobrazených, poèet odeslaných rámcù dosud neodvysílaných, poèet odvysílaných rámcù dosud
nepotvrzených a souèasný poèet opakování. Znak + pøed èíslem kanálu oznaèuje souèasný vybraný kanál. Práce s tímto
pøíkazem v host módu je ponìkud odliná. HOST mode operacím se budeme vìnovat dále.
M
nastavuje monitorovací mód. Parametry urèují, které typy rámcù budou monitorovány. V následující tabulce je
seznam písmen, urèujících typy rámcù.
ZNAK
RÁMEC
-------------------------------------------------------------------------N
ádné rámce
I
informaèní
U
UI neèíslovaný (Unnumbred Information)
S
kontrolní (Supervisory)
C
monitor pøi connect
+
a seznam volaèek, které monitoruje (max 8)
a seznam volaèek, které nemonitoruje (max 8)
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+ a - nemohou být pouity souèasnì. Jsou li pouity musí být jako poslední parametr (následovaný jednou a osmi
volaèkami, je-li to poadováno). Prázdný seznam znamená, e budou monitorovány vechny volaèky.
N
nastavuje maximální poèet rámcù, které mohou být vyslány bez potvrzení ani by byl pøedpokládán LINK FAIURE.
Pøíkaz mùe být zadán pro kadý kanál zvlá. Pøíkaz zadaný v kanálu 0 je pouit pro inicializaci po zapnutí nebo po
disconnect.
O
astavuje maximální poèet nepotvrzených I rámcù, které mohou být poslány v jedné relaci. Pøíkaz mùe být zadán
pro kadý kanál zvlá, pøíkaz zadaný v kanálu 0 je pouit pro inicializaci po zapnutí napájení nebo po disconnect.
P
nastavuje hodnotu p-persistence. P-persistence bìhem simplexního provozu urèuje náhodnost pøechodu na vysílání.
Kdykoli jsou pøipraveny nìjaké rámce k odvysílání, TNC nejprve èeká na volný kanál. Jestlie je kanál volný, je
generováno náhodné èíslo od 0 do 255. Je-li mení nebo rovno hodnotì persistance je aktivováno vysílaní pomocí PTT.
Je-li vìtí opakuje se generování v intervalu slot time nastaveném pøíkazem W.
QRES
restart firmwaru s reinicializací zálohované RAM na standardní parametry.
R
povolí nebo zakáe funkci jako digipeater.
S
slouí k nastavení pracovního kanálu.
T
nastavuje dobu mezi zaklíèováním pomocí PTT a vlastním vysíláním dat (TXDELAY) v krocích 10 ms.
U
povolí nebo zakáe bezobsluný provoz.
V
urèuje zda bude pouita verze protokolu 1 nebo 2. Lze zadat rùzné hodnoty pro kadý spojovací kanál, hodnota
zadaná v kanále 0 je pouita pro inicializaci po zapnutí napájení nebo po disconnect. Zmìna verze protokolu bìhem
spojení není povolena.
W
slouí pro nastavení p-persistence slot time intervalu. Je pouit pøi simplexním provozu. Parametr je zadáván s
krokem 10 ms.
X
povolí nebo zakáe PTT.
Y
slouí k nastavení maximálního poètu spojení, která smìjí být zaloena pøicházejícími poadavky. Tento pøíkaz nemá
vliv na odchozí ádosti o spojení.
Z
povoluje nebo zakazuje FLOW CONTROL (øízení toku dat) a XON/XOFF s terminálem. Je-li FLOW CONTROL
povolen, výstup na terminál bude zastaven, dokud nebude zadávání pøíkazu, nebo informace ukonèeno. Je-li FLOW
CONTROL zakázán, není výstup na terminál nijak omezován. FLOW CONTROL a XON/XOFF mùe být zakázán
bìhem doby, kdy TNC pracuje bez terminálu, aby nedolo ke ztrátì dat. Kdy je XON/XOFF povolen, mùe být rolování
na terminálu zastavováno a spoutìno znaky CONTROL-S a CONTROL-Q. FLOW CONTROL a XON/XOFF nejsou
funkèní pokud je TNC v Host módu.
@
je softwarový údrbový pøíkaz.
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Parametr:

B
D
S
T2
T3
V

zobrazí velikost volné pamìi
povolí nebo zakáe FULL DUPLEX na HDLC (TRX)
zobrazí souèasný stav linky
nastaví èasovaè T2 s krokem 10 ms
nastaví èasovaè T3 s krokem 10 ms
povolí nebo zakáe zkoumání platnosti volaèky.

Èasovaè T2 nastavuje velikost prodlevy mezi pøijetím informaèního rámce a vysláním rámce, který je odezvou.
Tento èas dovoluje potvrdit více rámcù jednou relací. Pokud se na lince po dobu T3 nic nedìje, TNC zkoumá, zda je
protistanice stále jetì connected.
REIM HOST MODE
Host mód je vhodný pro provoz pod kontrolou host procesoru. Pøíkazy a informace do TNC, stejnì jako status a
informace z TNC, jsou jasnì stanoveny proto, aby umonily uspoøádanou a jednoznaènou komunikaci. Ke sníení
hardwarového a softwarového handshakingu bude TNC posílat host procesoru jen nezbytné údaje, vechny pøenosy mezi
nimi jsou limitované na 256 bytù. Pøenáené informace jsou zcela transparentní (prùhledné).
Jestlie je zvolen druh provozu host móde, musí být první byte, poslaný do TNC, binárnì èíslo kanálu. Je-li posílána
informace musí být druhý byte binární 0. Je-li posílán pøíkaz, musí být druhý byte binární 1. Tøetí byte musí být binárnì
skuteèná délka informace nebo pøíkazu zmenená o 1 (je nepøípustná prázdná informace nebo pøíkaz ). Následují vlastní
informaèní nebo pøíkazové byty. Informace poslané na kanál 0 budou poslány unproto. Informace poslané na nespojený
kanál budou ignorovány. TNC reaguje na informace i pøíkazy nejprve èíslem kanálu, po nìm binárním èíslem 0, 1 nebo
2, signalizujícím úspìch nebo chybu. Po èíslech 1 nebo 2 nenásleduje zakonèovací hláení.
Kanály mohou být dotazovány na pøijaté informace nebo link status pouitím pøíkazu G. Monitorování hlavièek a
monitorování informací je posíláno vdy kanálem 0, souèasnì s ádostmi o link status. Vechna ostatní link status hláení
jsou posílána na odpovídajícím kanále souèasnì s hláením o stavu kanálu. V odezvì na pøíkaz G TNC reaguje nejprve
binárním èíslem kanálu, následovaným binárním èíslem 0, v pøípadì e není nic k dispozici nebo binárním èíslem 3-7
oznaèujícím, co následuje. Èíslo 4 znamená monitorovací rámec neobsahující informaèní pole. Èíslo 5 znamená
monitorovací rámec, který obsahuje informaèní pole. Dalí pøíkaz G poslaný na kanál 0 vyvolá toto informaèní pole,
pøedelé èíslem 6.
Host pro TNC
KANÁL
KÓD
POPIS
------------------------------------------------------------------------------n
0
Information (pøedchází mu délka-1)
n
1
Command (pøedchází mu délka-1)
TNC pro Host
KANÁL
KÓD
POPIS
-----------------------------------------------------------------------------------------n
0
úspìch (nic nenásleduje)
n
1
úspìch (následuje hláení zakonèené null)
n
2
neúspìch (následuje hláení zakonèené null)
n
3
link status (zakonèeno null)
n
4
Monitor Header (zakonèeno null)
n
5
Monitor Header (zakonèeno null)
n
6
Monitor Informace (pøedchází mu délka-1)
n
7
Connect Informace (pøedchází mu délka-1)
Úspìná hláení
{status kanálu}
{hodnota parametru}
CHANNEL NOT CONNECTED
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Chybová hláení
INVALID CALLSIGN
MESSAGE TOO LONG
INVALID PARAMETER
INVALID BAUD RATE
NO SOURCE CALLSIGN
INVALID COMMAND: ?
NOT WHILE CONNECTED
INVALID VALUE: ?????
NO MESSAGE AVAILABLE
INVALID CHANNEL NUMBER
TNC BUSY - LINE IGNORED
CHANNEL ALREADY CONNECTED
STATION ALREADY CONNECTED
INVALID EXTENDED COMMAND: ?
Link Status hláení
BUSY fm {volaèka} via {digipeatery}
CONNECTED to {volaèka} via {digipeatery}
LINK RESET fm {volaèka} via {digipeatery}
LINK RESET to {volaèka} via {digipeatery}
DISCONNECTED fm {volaèka} via {digipeatery}
LINK FAILURE with {volaèka} via {digipeatery}
CONNECT REQUEST fm {volaèka} via {digipeatery}
FRAME REJECT fm {volaèka} via {digipeatery} (x y z)
FRAME REJECT to {volaèka} via {digipeatery} (x y z)
x y z = FRMR informaèní byty
Formát hlavièky monitoru
fm {volaèka} to {volaèka} via {digipeatery} ctl {name} pid {hex}
Channel Status format
abcdef
a = poèet pøijatých, jetì nezobrazených link status hláení
b = poèet pøijatých, jetì nezobrazených rámcù
c = poèetrámcù pøedaných TNC, které jetì nejsou odeslány
d = poèet odeslaných rámcù, které jetì nejsou potvrzeny
e = poèet opakování právì provádìné operace
f = stav linky
Moné stavy linky jsou :
0 = disconnect
1 = linka se buduje
2 = rámec zamítnut
3 = ádost o disconnect
4 = pøenos informace
5 = zamítnuto odeslání rámce
6 = èekání na potvrzení
7 = TNC zaneprázdnìno
8 = protistanice zaneprázdnìna
9 = obì zaøízení zaneprázdnìna
10 = èekání na potvrzení a TNC zaneprázdnìno
11 = èekání na potvrzení a protistanice zaneprázdnìna
12 = èekání na potvrzení a obì zaøízení zaneprázdnìna
13 = zamítnuto odeslání rámce a TNC zaneprázdnìno
14 = zamítnuto odeslání rámce a protistanice zaneprázdnìna
15 = zamítnuto odeslání rámce a obì zaøízení zaneprázdnìna
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Pozn.1: Na kanálu 0 jsou zobrazovány pouze poloky a,b.
Pozn.2: Ve verzi 1 jsou moné pouze stavy 0 - 4.
STANDARDNÍ PARAMETRY
Nìkolik pøíkladù, jestlie si budete pøát zmìnit implicitní parametry, které jsou odliné od standardních hodnot. Pro
snadný pøístup jsou vechny parametry uloeny na zaèátku EPROM a to od adresy 0080H. Následuje výpis uloený v
této oblasti:
TYP

HODNOTA

POPIS

BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
BYTE
WORD
WORD

1BH
 ,60H
00H

04H
03H
01H
40H
0AH
1EH
03H
01H
01H
01H
01H
04H
0AH
04H
00H
00H
00H
04H
64H
4650H

znak pro pøíkaz
volaèka (pozn.1)
nepouito
alias, mnemonický identifikátor
maximum napojení (connect)
mód monitoru (pozn.2)
funkce jako digipeatr zakázána/povolena
P-persistence hodnota
slot time interval (10ms)
TXDELAY (10ms)
FLOW CONTROL mód
funkce PTT zakázána/povolena
auto LINEFEED zakázáno/povoleno
ECHO pøíkazové øádky zakázáno/povoleno
VERZE 2 zakázána/povolena
maximum nepotvrzených rámcù
maximum opakování
FRAME ACKNOWLEDGE INTERVAL
kontrola platnosti volaèky zak./pov.
FULL DUPLEX zakázán/povolen
8-bitové znaky zakázány/povoleny
nepouito
TIMER T2 interval (10ms)
TIMER T3 interval (10ms)

zakázáno = 00H / povoleno = 01H
Pozn.1 :

Druhotné oznaèení (SSID, èíslo za pomlèkou) musí být posunuto vlevo a seèteno se 60H.
Pøíklad : SSID=0 -> 60H, SSID=1 -> 62H, SSID=12-> 78H

Pozn.2 :

Monitorovací mód je sloen z následujících bitù:

BIT
RÁMEC
-------------------------------------------0
I rámce
1
UI rámce
2
Kontrolní rámce
3
Monitor i pøi spojení

... x ...
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