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Slovo
za poøadatele

Slovo
za Èeský radioklub

Svetozar MAJCE, OK1VEY

Ing. Milo PROSTECKÝ, OK1MP

Váení pøátelé!

Váení pøátelé!

Ji poosmé se schází radioamatéøi na Mezinárodním setkání v Holicích. Ji poosmé pøipravujeme takovýto Sborník.
Kadým rokem se pøíspìvky dlouho a velice tìko shánìjí.
Letos se vak podaøilo sehnat tolik pøíspìvkù, e poèet stránek dosáhl témìø stovky a pro lepí image sborníku jsme
zvolili plnobarevnou obálku.
Pøedpokládám, e obsah pøeváné èásti èlánkù uspokojí
vìtinu ètenáøù. Rozdìlili jsme Sborník do ètyø èástí.
Vìøíme, e vechny aktivní radioamatéry zaujme pøehled diplomù, vydávaných v OK, od Radka Zouhara OK2ON.
Neménì zajímavé jsou tabulky rozdìlení VKV pásem pro jednotlivé druhy provozu od Borise Kaèírka OK1RQ. Program
LOCATOR pro vedení deníku na VKV od Jardy Meduny
OK1DUO je dalím zajímavým pøíspìvkem provoznì technické èásti Sborníku, která je doplnìna jetì dalími kratími
èlánky.
Èást vìnovaná Packet radiu má také dva velmi zajímavé
èlánky. Jednak Martin Kratoka OK1RR dává ve svém èlánku dobøe napsaný návod, takovou pravou kuchaøku, jak
pouívat DXCluster a jednak Míro Sedlák OK1OX v podobném slohu podává návod, jak pouívat BBSky typu BayCom.
Ve tøetí èásti je velice obsáhlý pøehled majákù jak na KV,
tak na VKV od Franty Jandy OK1HH a dále mapy sítí PR
vèetnì nových USER kmitoètù ve støední Evropì a FM pøevadìèù jak v OK, tak v tìch státech, odkud se podaøilo je
sehnat.
Poslední èástí jsou jako vdy nabídky firem, které se setkání zúèastní.
Domnívám se, e letoní Sborník má mnoho èlánkù, které budou mít dlouhodobou hodnotu a pøeji Vám pøi jeho
pouívání úspìchy a spokojenost.

Seel se rok s rokem a po osmé se scházíme ji na tradièním mezinárodním setkání v Holicích. Pøi této pøíleitosti mi
dovolte, abych vechny návtìvníky Holic pozdravil jménem
rady Èeského radioklubu i jménem svým.
Mnozí z nás pøijeli do Holic, aby se zde setkali se svými
pøáteli. S pøáteli nejen z Èeské republiky, ale i s pøáteli ze
zahranièí. Od svého prvého roèníku vstoupilo toto setkání
do podvìdomí mnohých zahranièních úèastníkù a mnozí
z nich se do Holic tradiènì vracejí.
Své místo v Holicích má ji i øada firem. To umoòuje
naim radioamatérùm, aby si na jednom místì zakoupili ve
potøebné. Od nìkterých souèástek a po profesionálnì vyrábìná zaøízení. Nezapomíná se ani na technickou literaturu
a o úèast mají zájem i zahranièní firmy.
O uiteènosti podobných setkání není pochyb. Svìdèí
o tom i øada meních regionálních setkání. Pøi tomto zamylení je nutno si uvedomit, e to, abychom se seli, musela
zajistit øada organizátorù z øad èlenù i neèlenù holického radioklubu OK1KHL. Zajistit prostory pro setkání i ubytování,
domácí i zahranièní firmy vyaduje mnoha hodin intenzivní,
vìtinou neocenìné práce. Zvlátní uznání pak patøí Svetovi,
OK1VEY, který je duí i hlavou celého tohoto kolektivu.
Na závìr Vám vem pøeji pøíjemný pobyt v Holicích a vem
zahranièním návtìvníkùm i v celé Èeské republice.

Zdar Vaí radioamatérské èinnosti!
Svetozar Majce, OK1VEY

Ing. Milo Prostecký, OK1MP
pøedseda Èeského radioklubu

Vydal RADIOKLUB HOLICE
v nakladatelství BEN - technická literatura
k Mezinárodnímu setkání rádioamatérù v Holicích 1997

Sestavil Svetozar MAJCE, OK1VEY
Sazba Martin HAVLÁK, BEN - technická literatura
Neprolo jazykovou úpravou.
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ZPRÁVY Z RADIOSKAUTINGU
Milo NADÌJE, OK1NV
JOTA není závod a doba úèasti závisí na monostech operátorù. 40. výroèí JOTA si zaslouí pozornosti radioamatérù èlenù skaut. organizace a dalích pøátel, kteøí jsou ochotni
umonit skautùm úèast na domácím i mezinárodním provozu

Z WORLD JOTA REPORT
Aktivit spojených s 39. Jamboree on the Air 1996 se zúèastnilo více ne 400 tisíc skautù a skautek. Pracovalo 5 700
JOTA radiostanic obsluhovaných 13 890 radioamatéry ze 100
zemí.
Oproti pøedchozímu roku se zvýil poèet spojení digitálními systémy. Ze zprávy je zøejmé, e v oblasti digitálních
kontaktù vìtina stanic pracujících se skautskými oddíly pouila paketové radiové sítì pro vstup do wconversu internetu
(AMPR Net).

na amatérských pásmech. Vnitrostátní aktivita na VKV
v pásmu 2 m se koná jako obvykle v sobotu 18. øíjna od 14:00
hod. do 17:00 hod. místního èasu na dostupných pøevádìèích
a kmitoètech.
Objevila se ale øada spojení na Internetové síti jako placené slubì prostøednictvím poskytovatelù této sluby
a telefonních linek. Na základì toho navrhlo Svìtové skautské ústøedí spojení JOTA víkendu s novo aktivitou JOTI Jamboree on the Internet.

40. JAMBOREE ON THE AIR
40. Jamboree on the air se koná o víkendu 18.19. øíjna
1997.
Zaèíná jako obvykle v sobotu v 00:00 hodin a konèí
v nedìli ve 24:00 hodin místního èasu. Pøipomínám, e úèastníci v rùzných èástech svìta se øídí svým místním èasem.
Dalí podrobnosti byly uvedeny ve Sborníku Holice '96.
Èlenové skautských jednotek se mohou zúèastnit radiového provozu vysláním pozdravné zprávy protistanici pod
dohledem oprávnìného operátora. Podmínkou je oznámení
pøedpokládané úèasti Èeskému telekomunikaènímu úøadu
prostøednictvím radioklubu OK5SCT, které je nutno pøedat
do 11. øíjna 1997.
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JAMBOREE ON THE INTERNET (JOTI)
Na základì poznatku o znaèném vyuívání sítì Internetu
skautskými organizacemi a skauty rozhodla v listopadu 1996
Svìtová skautská organizace o zavedení nové mezinárodní
aktivity Jamboree on the Internet. JOTI bude probíhat souèasnì, ve stejné dobì, jako JOTA.
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '97

Proè je HAM právì ham?
Jedna z prvních amatérských vysílacích stanic byla provozována Harvardským radioklubem (Harvard Radio Club).
Operátory byli Albert Hynam, Bob Almy a Poogie Murray.
Jejich volací znak byl vytvoøen z prvních písmen kadého
pøíjmení, tedy HAM.

Úèast na JOTI bude moné uskuteènit rùznými zpùsoby,
které jsou závislé na poèítaèovém hardware, software a dosaitelném pøístupu do Internetu.
Podrobnosti a startovací adresy budou uveøejnìny na JOTI
starter page, jakmile budou k dispozici.
Pøedpokládané zpùsoby úèasti na JOTI jsou: elektronická
pota (E-mail), zprávy via BBS, diskusní forum (usenet apod.),
WWW stránky, konverzní kanály, video/audio.

Pokud nemá zájemce o JOTI pøístup k webovým stránkám Internetu, a chce získat poslední informace o JOTI, mùe
poslat E-mail dotaz na adresu: JOTI@world.scout.org.
Adresa JOTI Starter Page: http://www.scout.org/joti/

Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '97

V roce 1911 byl pøedloen v Kongresu Spojených Státù
návrh zákona pro bezdrátová spojení, který mìl pøinést poøádek do chaotického, neøízeného pouívání radiových vln
a omezit aktivitu amatérù. Hynam, který nemìl daleko do pláèe
pøi vystoupení pøed výborem Kongresu, dokazoval, e vysoké poplatky poadované
za vydání licence a dalí poadavky by
donutily HAM a vìtinu dalích amatérù
zanechat pokusù v éteru.
Kdy se dostalo projednávání zákona
na poøad Kongresu, jeden øeèník po
druhém vystupoval na obranu práva
k vysílání malé, neastné stanice
HAM.
Mezinárodní noviny poté referovaly o uznání práva HAM
a zavedly do povìdomí veøejnosti HAM jako synonymum
pro amatérské radio. Pokud máte monost, ovìøte si údaje v US
Congressional Records.
(Scout Radio Newsletter, leden 1997, Bill VE3WMX)

ÈÁST PROVOZNÌ-TECHNICKÁ
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VKV závodní deník LOCATOR verze 9.91
Jaroslav MEDUNA, OK1DUO

Instalace
Pouívejte vdy instalaèní program LOCINST.EXE, který provede instalaci do vámi vybraného adresáøe a nainstaluje vechny potøebné soubory v podobì, v jaké byly vytvoøeny autorem. Pøedejdete tím moným komplikacím. Instalaèní program je urèen
pro MS DOS 5 a vyí. Program pøi své instalaci nemìní startovací systémovou konfiguraci ani nenastavuje ádné systémové
promìnné. Odinstalování programu se provede vymazáním adresáøe obsahujícího program LOCATOR.

Obr. 1 Program LOCATOR v reimu LOG

Poadavky na poèítaè
Podle poadovaného výkonu (jinými slovy rychlosti odezvy) je zapotøebí zvolit vhodnou konfiguraci. Program pracuje ji na
PC AT s 1 MB pamìti. Doporuèená konfigurace pro bìnou práci je PC 386DX na 40 MHz, 4 MB pamìti, grafická karta VGA.
Pokud karta podporuje VESA reimy 102 a 104 mùete vyuít i vyí grafická rozliení, pøi kterých oceníte jejich vyí pøehlednost. Pro tisk vyhoví libovolná tiskárna pracující v textovém reimu. Od verze 9.6 program bìí v chránìném reimu, kdy má
pøístup k celé pamìti. To umoòuje spravovat i velmi obsáhlé databáze. Pokud se data nevejdou do pamìti, zùstávají pøístupná
v reimu pouze pro ètení a nenahrávají se do operaèní pamìti. Pro práci z pøechodného QTH, kde není k dispozici sí, je vhodný
pøenosný poèítaè. U pøenosného poèítaèe je dùleitá spotøeba, dále jestli obsahuje jednotku hospodaøení s energií (power management), monost výmìny diskové nebo jiné jednotky za druhý akumulátor. V ádném pøípadì není podstatné, jestli je to 486DX66
nebo Pentium 100. Naopak spotøeba, vyzaøování, pohodlná klávesnice a dobøe èitelný displej jsou vlastnosti, které je tøeba odzkouet (a ne je pouze vyèíst z návodu, který mnohdy klame - napøíklad o dobì èinnosti).

Správa souborù
Standardní umístìní souborù je C:\LOCATOR, ale není dùvod proè neumístit program jinam. Instalaèní program vás proto
v jediném vstupním dialogu poádá o cestu, kde si pøejete mít program LOCATOR nainstalovaný. V této sloce se budou nacházet soubory uvedené v tab. 1. Soutìní deníky budou umístìny ve sloce LOGS, soubory urèené k exportu, importu, soubory
contest reportu a dále soubory hodnocení QSL databáze budou umístìny do sloky TEXT. Obì sloky si program vytvoøí pøi
prvním sputìní a dále také vdy, kdy budou z jakéhokoliv dùvodu zrueny nebo pøejmenovány. K vytvoøení tìchto dvou sloek
vedla snaha ulehèit (zpøehlednit) práci s daty (a rady zkuenìjích programátorù). Pokud je v tab. 1 uvedeno v kolonce typ, e lze
soubor upravovat, mùete s takovým souborem provádìt úpravy. Napøíklad lze doplòovat mapu dalími detaily, mìnit pohledy do
ní, upravovat barvy, mìnit nastavení TNC a tak dále. Naopak nedoporuèuje se mìnit obsah souborù, které nejsou k tomu urèeny.
Podrobnosti o ochranì dat budou uvedeny ve speciální kapitole. Nyní uvedu pouze názvy souborù. Program vytváøí záloní
kopie dùleitých souborù, výjimkou je LOCATOR.DEF, který je znovu vytvoøen pokud je pokozen nebo znièen. Databázové
soubory LOCATOR.QSL a LOCATOR.DAT jsou umístìny v adresáøi C:\LOCATOR (standardnì) a program LOCATOR vytváøí
jejich záloní kopie jako LOCATOR.QS_ a LOCATOR.DA_. Soubory s deníky jsou v reimu ASAVE pøepisovány pøi zadání
kadého platného QSO a dále je kadých 5 minut vytvoøena záloní kopie souboru s koncovkou *.bak. Tyto záloní kopie nejsou
nijak mazány a proto je dobré èas od èasu provést jejich úklid a smazat ty, o nich si myslíme, e ji nebudou nikdy potøeba.
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Tab. 1 Seznam souborù
S oubor

Popis

Typ

LOCATOR.EXE

program VKV deníku

spustitelný soubor

LOCATOR.DEF

konfigurace programu

binární

LOCATOR.MAP

mapa

textový, lze upravovat

LOCATOR.PFX

definice prefixù

textový, lze upravovat

LOCATOR.TNC

definice pøipojení TNC

textový, lze upravovat

LOCATOR.CLR

definice barev

textový, lze upravovat

LOCATOR.NEW

definice titulní strany

textový

LOCATOR.HLP

nápovìda

textový

LOCATOR.DAT

databáze lokátorù

textový

LOCATOR.QSL

databáze QSL lístkù

textový

RTM.EXE

RTM loader fy Borland

spustitelný soubor

DPMI16BI.OVL

RTM definice PC

binární

EGAVGA.BGI

grafické rozhraní pro VGA

binární

VESA16.BGI

grafické rozhraní pro 16 bar. VESA

binární

První sputìní
Pøi prvním sputìní instalaèní program vytvoøí potøebné sloky a konfiguraèní soubor podle pøedlohy umístìné v EXE souboru. Dále nabídne anglický nebo èeský jazyk pro dialogy. Následuje dialog, ve kterém ádá jméno vaeho prvního deníku. Pokud
nezadáte nic, bude se jmenovat CONTEST.D, koncovka *.D znamená soubor deníku a je programem bìnì pouívána. Deník je
vytvoøen a objeví se titulní strana, kde lze vyplnit základní údaje o závodì a vaí stanici. Tuto první stranu lze uloit jako vzor pro
pozdìjí pouití stiskem F8. Adresu pro korespondenci lze zmìnit stiskem F9. Vyplnìná titulní strana se opustí stiskem F10, nebo
Escape. Posledním dialogem, kterým vás program provede je zadání datumu závodu. Nyní je ve pøipraveno a mùete zaèít
závodit. Podobný prùbìh má prùvodce vytvoøením nového deníku, dosaitelný stiskem F8 pøi bìhu programu (v reimu LOG).

Tøi èásti programu
Pøestoe program je jenom jeden, obsahuje tøi samostatné èásti, které vak mohou mezi sebou komunikovat.
Jedná se o:
 soutìní deník (reim LOG)
 databázi lokátorù (reim Callbook)
 databázi QSL lístkù (reim QSL Manager)
Pøi normálním sputìní se program pøepne do reimu LOG. Pokud chcete spustit program v jiném reimu, zadejte programu
LOCATOR pøísluný pøepínaè pøi sputìní z pøíkazové øádky. Pro sputìní QSL Manageru pøepínaè -QSL a pro Callbook -LOC.
Nápovìda je dosaitelná pøepínaèem -?.
Mezi tìmito tøemi èástmi se lze pøepínat i za bìhu programu a to z reimu LOG stiskem ALT+Q do QSL Managera, nebo ALT+F6
do Callbooku. Návrat zpìt z reimu Callbook nebo QSL Manager do reimu LOG se provede klávesou Escape, viz obr. 2.

Obr. 2 Tøi èásti programu LOCATOR
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '97
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Základní nastavení
Program ukládá nastavení do souboru LOCATOR.DEF. To pøináí velkou výhodu v tom, e pøi skonèení programu se parametry programu uloí a pøi opìtovném sputìní se znovu naètou. Pokud si program nastavíte jednou podle svých pøedstav, nebudete
u muset jeho nastavení mìnit pøi kadém startu.
Základní nastavení nemusí kadému vyhovovat a proto uvádím v tab. 2 nastavení parametrù po instalaci programu a horké
klávesy umoòující jeho zmìnu. Dalí parametry, které lze ovlivòovat budou popsány v odpovídajících èástech. Konfigurace je
uloena pøi kadém øádném ukonèení programu LOCATOR.
Tab. 2 Základní nastavení programu
F u n kce

Klávesa

Základní nastavení

Poz námky

Formát èasu

ALT+B

HH:MM

druhá monost je HH.MM

Nastavení barev

ALT+C

Barevný reim

dalí monosti jsou MONO a INV MONO

Reim CONTEST

ALT+E

Zapnuto

zabraòuje chybám operátora

Zobrazuj rychlé hledání

ALT+F

Vypnuto

zobrazuj výsledky rychlého hledání

Vyzaøovací úhel antény

ALT+J

10 °

hor. vyz. úhel antény

Automatický souèet bodù

ALT+K

Vypnuto

zobrazuj souèet bodù

Pouívej Callbook

ALT+L

Zapnuto

automatické vkládání lokátorù z databáze

Autosave

ALT+S

Zapnuto

automatické ukládání a záloní kopie LOGu

Korekce UTC èasu

ALT+U

-1 hodina

rozdíl UTC-LT (local time)

Zmìna jazyka

ALT+F9

dle instalace

zmìna jazyka èesky/anglicky

Zmìna rozliení

ALT+F10

25x80

nebo 50x80 znakù na obrazovce

Nastavení TNC
Pro nastavení TNC slouí soubor LOCATOR.TNC, ve kterém je tøeba uvést, zda pouíváte TNC, na kterém portu, jakou
rychlostí, znaèku stanice, nastavení TNC pøi startu a skonèení programu. Seznam pøíkazù je v tab. 3. Pøíkazy pro TNC zde
neuvádím, pøedpokládám jejich dostupnost v literatuøe, napøíklad [5], [6]. Èísla pøeruení odpovídají standardním sériovým portùm, nestandardní pøeruení nejsou podporována. Pøenosové rychlosti je moné volit z bìné øady 1200-2400-4800-9600-19200.
Cesta k DX Clusteru se zadá stejnì, jako by to byl pøíkaz pro propojení, pouze se vypustí propojovací pøíkaz.
Tab. 3 Konfigurace TNC
Pøíkaz

Parametry

V ýz n am

Pøíklad

TNCE

0-Ne, 1-Ano

Povolení komunikace s TNC

TNCE:1

PORT

1, 2, 3, 4 - Èíslo portu

Výbìr portu pro komunikaci

PORT:2 (pro COM2)

BAUD

1200 a 19200 v obv. øadì

Rychlost komunikace

BAUD:9600

D XC L

Cesta

Cesta k DX Clusteru

DXCL:OK0DXC OK0NH

TINI

TNC pøíkazy

Inicializaèní pøíkaz

TINI=I OK1DUO

TDEI

TNC pøíkazy

Deinicializaèní pøíkaz

TDEI=U 2 PSE QRX

Pouívání programu LOCATOR
Program je navren se zámìrem vyuít jeden program zároveò pro psaní deníku, evidenci QSL a práci s databází lokátorù.
První verze programu LOCATOR byla navreny pouze pro práci od krbu, ale od verze 8 program obsahuje podporu pro práci
v závodì. Zásadní otázkou, kterou musí kadý operátor zváit pøed rozhodnutím pouívat poèítaè namísto papíru je otázka bezpeènosti dat. Pomalejí zaèátky pøi ukání do klávesnice mohou být nepøíjemné, ale ztráta èásti (nebo celého) závodu napøíklad
výpadkem napájení má katastrofální dùsledky.

Vytvoøení nového deníku
Pøi instalaci programu LOCATOR je vytvoøen první deník (obdobným zpùsobem, který bude popsán dále), pokud chcete
vytvoøit dalí nový deník, stisknìte v reimu LOG klávesu F8, která spustí prùvodce vytvoøení nového deníku. Tento prùvodce
vás provede postupnì nìkolika dialogy, které usnadní vytvoøení nového deníku.
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Prùvodce vytvoøením nového deníku:
 funkce ASAVE uloí aktuální deník, pokud je vypnuta a jsou v deníku neuloené zmìny zobrazí se dialog, který vás na to
upozorní a umoní vám je uloit
 zobrazí se dialog, ve kterém zadáte jméno souboru nového deníku (pøípona *.d je implicitní a není ji tøeba psát), pokud
toto jméno existuje, prùvodce vás na to upozorní
 zobrazí se titulní strana (obr. 3), ve které vyplníte údaje o soutìní stanici. Úpravy titulní strany ukonèíte stiskem F10 nebo
Escape.
 zobrazí se dialog Datum pro první QSO, kde zadáte datum zaèátku závodu (je nabídnuto aktuální datum), pøechod na
druhý den po pùlnoci je automatický
Titulní strana soutìního deníku
Pokud je tøeba zmìnit údaje titulní strany, je dostupná v reimu LOG stiskem klávesy F9, nebo v prùbìhu vytváøení nového
deníku. Titulní strana má dvì podoby, které souvisejí s aktuálním textovým rozliením. V reimu 50x80 je zobrazena v plné
podobì, tak jak bude vytitìna, ale v reimu 25x80 se ji nevejdou vechny informace na obrazovku a tudí není vidìt nìkteré
údaje. Pro usnadnìní práce je vhodné vytvoøit si pøedlohu titulní strany a uloit jí klávesou F8 (do vzoru samozøejmì nevyplòujte
údaje o kterých lze pøedpokládat, e se budou mìnit, jako napøíklad název závodu). Tento vzor je naèten pokadé pøi sputìní
prùvodce vytvoøení nového deníku. Takto lze uetøit stále se opakující zadávání stejných dat. Zmìna adresy pro korespondenci se
provede stiskem F9.

Obr. 3 Titulní strana deníku
Provoz MULTI BAND
Pro tento úèel je program LOCATOR vybaven funkcí ALT+F1, zmìna pásma. Je vak tøeba splnit dvì podmínky, které vak
prakticky neznamenají ádné omezení. První nutná podmínka, je aby kadý závod mìl jedineèné jméno (jinými slovy, nesmí mít
dva závody shodný název). Druhou podmínkou je poadavek nemìnit název závodu ani znaèku v prùbìhu závodu.

Obr. 4 Dialog zmìna pásma
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '97
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Postup vytváøení deníkù pro závod multi band
 vytvoøení prvního deníku na libovolném pásmu, ale kompletnì vyplnìného (je dùleité vyplnit alespoò název závodu,
pásmo a soutìní znaèku)
 spustit dialog zmìny pásma (ALT+F1)
 vytvoøit nové pásmo stiskem N
 zadat nové pásmo do dialogu pásmo
 zadat název souboru pro toto pásmo (kadé pásmo je uloeno v jednom nezávislém souboru)
 (titulní strana se ji nezobrazí, protoe je automaticky vytvoøena podle pøedlohy v ostatních denících tohoto závodu)
Samostatné uloení souborù není v tomto smìru na závadu, naopak neklade ádná omezení vzhledem k pamìti, jak tomu bývá
u programù, uchovávajících více pásem v jednom souboru. Zmìna pásma je také snadná a rychlá, stiskem ALT+F1 vyvoláte
dialog, kurzorem vyberete poadované pásmo a klávesou Enter výbìr potvrdíte. Ukazatel na spojení se nastaví na poslední øádek
a mùete pokraèovat tam, kde jste na tomto pásmu skonèili. Otázka èasu potøebného k nahrání souboru je øeena optimalizovanými procedurami pro zápis a ètení souboru, které jsou velmi rychlé. Zvlátì pokud pouíváte diskovou vyrovnávací pamì,
nepostøehnete èasové zpodìní.

Zápis deníku v prùbìhu CONTESTu
Program nabízí nìkolik variant zadávání, urèených pro rùzné situace. Zpùsob zadávání dat se v rùzných verzích programu
LOCATOR postupnì mìnil. Následující popis odpovídá verzi 9.9 a lze oèekávat dalí zdokonalení.
Reimy vkládání dat
Podle druhu práce se vstupními daty a poøadí dat rozliujeme ètyøi reimy vkládání dat:
 reim Normal, slouí k zadávání dat po závodì a umoòuje úplnou kontrolu na soutìním deníkem, kurzor ukazuje pouze
na jednu poloku tabulky a pohybuje se postupnì odleva doprava a odshora dolù.
 reim CQ, má podobné vlastnosti jako reim Norm, avak pohyb kurzoru je uzpùsoben závodu na výzvu, t.j. pøesouvá
se v poøadí Call-TxRst-RxRst-RxLocator-Time
 reim RX, má podobné vlastnosti jako reim Norm, avak pohyb kurzoru je uzpùsoben hledání stanic, t.j. pøesouvá se
v poøadí Call-RxRst-RxLocator-TxRst-Time
 reim Auto, je urèen pro zápis deníku v prùbìhu CONTESTu a je na to speciálnì vyvinut. Kurzor v tomto reimu vybírá
celý øádek. Automaticky rozpozná lokátor od znaèky, reportu a èasu.
Jednotlivé reimy lze pøepínat klávesami ALT+V a ALT+W, jak je vidìt na obr. 5, tlaèítko ALT+V slouí k postupné volbì,
ALT+W pøepíná mezi reimy Norm a AUTO. Pro práci v závodì doporuèuji pouívat reim Auto, pro opravy a dopisování do
deníku reim Norm. Reimy CQ a RX jsou doplòkové.

Obr. 5 Reimy vkládání dat - jejich pøepínání
Reim Auto
Program je pøepnut do reimu Auto, pokud je ve stavovém øádku uvedeno Ins:Auto (viz obr. 1). Pokud tomu tak není,
pøepnete se do nìho stiskem ALT+W. Reim Auto nabízí automatickou detekci vstupních dat. Dále je popis její funkce:
 pokud je vstupní údaj tvaru HH.MM, HH:MM nebo :MM, .MM je to èas
 pokud je 6 znakù dlouhý a vyhovuje syntaxi lokátoru, je to lokátor
 pokud je to pouze èíselný øetìzec, je to pøijatý report plus èíslo
 jinak je to znaèka
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Funkce usnadòující zadávání
Program LOCATOR nabízí nìkolik funkcí, které mají za úkol zpøíjemnit a usnadnit práci:
 automatická kontrola správnosti lokátoru
 automatická kontrola druhých QSO (viz obr. 6)
Tab. 4
 automatické vkládání èasu (s korekcí èasu na UTC)
Automatické doplòování znaèky
 automatické doplòování prefixù OK1, OK a OM (viz tab. 4)
 zjednoduené zadávání znaèky portable (viz tab. 4)
Vstupní data
Výstup
 vracení znaèky portable
DUO
OK1DUO
 automatické vkládání lokátoru z databáze
 automatické vkládání reportu CW/SSB
2DUO
OK2DUO
 okamité zobrazení azimutu a vzdálenosti po zadání platného lokátoru
3DUO
OM3DUO
 hledání podle posledního písmena
 oznaèení neúplných nebo chybných QSO
DUO/
OK1DUO/P
 ochrana zadaných QSO reimem CONTEST
 dalí nástroje popsané v samostatné kapitole

Obr. 6 Druhé QSO
Automatická kontrola druhých QSO
Program LOCATOR automaticky kontroluje druhá QSO. Pokud je zadáno druhé QSO, je pro kontrolu zobrazeno první QSO
vedle vstupního dialogu (obr. 6). Pøi zapnutém oknì rychlého hledání se nezobrazuje, protoe ve potøebné je zobrazeno ji
v oknì rychlého hledání (obr. 12).
Automatické vkládání èasu
Kompletní spojení lze v reimu Auto potvrdit stiskem klávesy Enter (s prázdným vstupním dialogem). To zpùsobí vyplnìní
kolonky Time aktuálním èasem UTC. Spojení lze zruit stiskem ALT+D, vstupní dialog lze smazat stiskem Escape. V jiných
reimech, ne Auto, pracuje vkládání aktuálního èasu pouze v kolonce TIME.
Automatické doplòování prefixù
Pokud je vstupní øetìzec rozpoznatelný jako znaèka a neobsahuje prefix je pøidán na zaèátek prefix OK1. Pokud je jako první
znak èíslo a ve vstupních datech se dále ádné èíslo nevyskytuje je pøidán prefix OK, nebo OM pokud je první èíslo 2 nebo 3,
viz tab. 4.
Zjednoduené zadávání znaèky portable
Není tøeba uvádìt /P, pokud je znaèka zakonèena znakem /, program automaticky doplní znak P na konec znaèky (viz
tab. 4).
Vracení znaèky portable
Pro urychlení nápravy chyb pøi provozu (èastou chybou OP je, e zapomenou øíci, e stanice je /P, nebo naopak uvedou /P
omylem navíc) je program LOCATOR vybaven rychlou zmìnou znaèky portable.
Funkce:
 pokud uvedete za znak / dalí znak /, potom ten druhý vymae ze vstupního øádku oba znaky
 pokud za øetìzec /P zapíete znak /, zpùsobí vymazání sekvence /P/
Automatické vkládání lokátorù z databáze
Pøi zapnutém Callbooku program LOCATOR automaticky doplòuje k zadané znaèce lokátor. Tuto funkci signalizuje nápis
Callbook + ve stavovém øádku, viz obr. 1. Funkce se ovládá stiskem ALT+L. Hledání v Callbooku je také zobrazeno v oknì
rychlého hledání, pokud je povoleno (ALT+F).
Provoz CW/SSB a vkládání nestandardních reportù
Pøi zmìnì provozu na CW nebo SSB staèí stisknout klávesu ALT+A. Standardní TX report je 59/599, pokud je tøeba zadat jiný
report v reimu Auto, stiskne se ALT+W pro pøechod do reimu Norm a zároveò se tím kurzor pøesune do kolonky TX RST. Nyní
lze zadat report. Opìtovné pøepnutí do reimu Auto je klávesou ALT+W.
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '97
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Hledání podle posledního písmena
Seznam znaèek zakonèených na urèité písmeno lze vyvolat stiskem kláves ALT+1 nebo ALT+Z. Hledané písmeno zadejte
následnì a objeví se okno s výsledky hledání, viz obr. 7.

Obr. 7 Hledání podle posledního písmena

Oznaèení neúplných nebo chybných QSO
Pokud jako první písmeno znaèky uvedete znak *, bude QSO povaováno za neplatné a bude mu pøiøazena nulová bodová
hodnota. Takové QSO bude v kolonce REM oznaèeno nápisem Bug!.
Ochrana zadaných QSO
Starí QSO, u kterých lze pøedpokládat, e je ji nebudeme v prùbìhu závodu mìnit lze chránit proti pøepsání funkcí CONTEST, která se aktivuje stiskem klávesy ALT+E a je signalizována ve stavovém øádku nápisem Contest+.

Zápis deníku po závodì
Zápis dat po závodì není natolik kritický jako v závodì. Pro pohodlný zápis dat vyhovuje reim Norm, který je signalizován ve
stavovém øádku nápisem Ins:Norm. Lze ho zvolit stiskem ALT+W (pøepínaè Auto/Norm). V reimu Norm se data zadávají zleva
doprava a shora dolù. Nevýhodou vùèi reimu Auto je, e nelze pouít automatického vkládání èasu a je nutno èas zadávat manuálnì.
Dále není nutné mít zapnuté funkce automatického vkládání lokátorù (ALT+L), rychlého hledání (ALT+F) a automatického souètu
(ALT+K). Pro pøehlednou práci mohu pouze doporuèit vìtí monitor (17 palcù) a vyí rozliení (80x50, ALT+F10), kdy je zobrazována celá strana soutìního deníku, tak jak je obvyklé v papírové podobì (obr. 1).

Otevøení a uloení deníku
Pro práci se soubory pouívá program LOCATOR jednoduchý dialog, viz obr. 8. Tento dialog se objevuje pøi tìchto akcích:
 otevøení deníku (reim LOG, F3)
 vytvoøení nového deníku (reim LOG, F8)
 uloení deníku pod jiným jménem (reim LOG, ALT+F2)
 import dat do deníku (reim LOG, ALT+F4)
 import dat do QSL databáze (reim QSL Manager, ALT+F3)
 import dat do databáze lokátorù (reim Callbook, ALT+F3)
Soubor lze vybrat pomocí kurzoru nebo zadat jeho název. Pro soubory deníku je pouívána pøípona *.d a pro export/import
*.txt, tuto pøíponu není nutné psát.

Obr. 8 Dialog pro práci se soubory
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Ukládání deníku je v reimu Asave automatické. Ruènì lze kdykoliv uloit deník stiskem F2. Program LOCATOR se pamatuje naposledy otevøený deník a pøi opìtovném sputìní jej otevøe, ke zmìnì deníku slouí klávesa F3 - otevøení deníku.

Nástroje v reimu LOG
Program LOCATOR nabízí nìkolik nástrojù pro usnadnìní práce. Jejich funkce je obvykle závislá na pøítomnosti dat v aktuálním
deníku a vìtinou nepracuje s prázdným deníkem, na tuto skuteènost nebude dále upozoròováno. Pokud mají nástroje jako výsledek textový soubor, je uloen do sloky TEXT.
Hledání (F7) slouí k nalezení zadaného øetìzce v deníku. Pracuje dvìma zpùsoby. Pokud je vstupní dialog neprázdný, je pouit
text v nìm umístìný jako hledací klíè. Jinak je zobrazen dialog Co hledat.
Opakuj Hledání (ALT+F7) opakuje hledání podle naposledy zadaného klíèe.
Hledej ve vech denících (F10) slouí k nalezení zadaného øetìzce v denicích, které jsou uloeny ve sloce LOGS. Zadání je
shodné s funkcí Hledání F7.
Nastav hodiny PC (ALT+H) vyvolá dialog Zadej místní èas ve kterém lze zmìnit nastavení hodin PC.
Korekce místního èasu na UTC (ALT+U) vyvolá dialog Èasový posuv proti UCT ve kterém lze nastavit èasový posuv (v
létì -2 h, v zimì -1 h).
Sma/vlo spojení (ALT+D/ALT+I). Pokud je zapnutý reim CONTEST, pracuje pouze na posledním QSO.
Automatický souèet bodù (ALT+K) zobrazuje prùbìný výsledek, prùmìr na jedno spojení a nejlepí spojení vèetnì znaèky,
lokátoru a vzdálenosti.
Automatické ukládání (ALT+S) ukládá deník po kadém spojení a vytváøí záloní kopie. Bude podrobnì popsáno v kapitole o
bezpeènosti dat.
Tab. 5 Ovládání mapy
Klávesa

Re im LOG

Re im Callbook

Vlevo/Vpravo

+/- 1 QSO

Zmìna pásma

Nahoru/Dolu

+/- 30 QSO

Zmìna pásma

Home/End

První/Poslední QSO

F1

Nápovìda

Nápovìda

F2

Zoom

Zoom

F3

Velké ètverce

Velké ètverce

F4

Pøekresli obraz

Pøekresli obraz

F5

Prohledej ètverec

CFM/ALL

F6,Esc

Konec

F7

Hledej

F8

Callbook

F9

Zmìna rozliení

ALT+F7

Hledej znovu

ALT+A

Konec

Re im QSL Manager

Konec

Callbook
Zmìna rozliení

Zmìna rozliení

Zobraz mìsta

Zobraz mìsta

Zobraz mìsta

ALT+C

Zmìna barev

Zmìna barev

Zmìna barev

ALT+S

Zobraz QSO

ALT+X

Konec

Zobraz QSO
Konec

Konec

Radioamatérská mapa
Stiskem klávesy F6 v reimu LOG (nebo ALT+M) je dosaitelná mapa s informacemi o stanicích, které jsou zapsané v soutìním
deníku (obr. 9). Tato mapa je také souèástí QSL Managera a Callbooku, s upravenými funkcemi. Ovládání mapy je uvedeno v tab.
5. Význam kláves se lií podle toho, jaká data jsou zobrazována. Spoleèné je ukonèení mapy klávesami Escape, ALT+X a F6,
poslední klávesa F6 slouí k rychlému nahlédnutí do mapy stiskem F6 a jejímu rychlému oputìní opìtovným stiskem F6. Zmìna
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '97
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rozliení se provádí stiskem F9, program LOCATOR detekuje VESA kompatibilní karty a v pøípadì, e není tento standard
podporován bude pracovat pouze v rozliení 640x480. Pro zobrazení grafických dat je tedy zapotøebí alespoò VGA karta. Zmìna
barev se provádí klávesou ALT+C, obdobnì jako v tabulce deníku.
Reim LOG
V levém horním rohu je informace o èísle QSO, znaèce, lokátoru, vzdálenosti a azimutu. Pokud je stanice v obrazovém poli,
je zobrazena její znaèka a blikající bod urèující její polohu. Okolní stanice ze stejného velkého ètverce lze zobrazit stiskem F5.
Hledání stanice je obdobné jako v tabulce deníku, klávesami F7 nebo ALT+F7. Statistika velkých ètvercù se ovládá klávesou F3,
stejnì jako v mapì QSL Manageru. Pro pøehlednost lze zobrazovat (nebo také ne) mìsta a jednotlivá QSO, slouí k tomu klávesy
ALT+A a ALT+S.
Reim Callbook
Mapa je zde pouze jako doplnìk a nemá ádné dalí funkce. Záznamy databáze lze naopak zobrazit v ostatních reimech
stiskem klávesy F8. Rozíøení moností lze oèekávat v následujících verzích.
Reim QSL Manager
Klávesy kurzoru zde mají význam výbìru pásma, klávesou F5 se volí zobrazení vech, nebo pouze potvrzených, záznamù
daného pásma.

Obr. 9 Radiamatérská mapa

Grafické hodnocení
Z reimu LOG je stiskem ALT+N dostupné grafické hodnocení závodu, viz obr. 10. Dostupné pøíkazy jsou F1-Nápovìda,
F2-Zmìna grafu, F9-Zmìna rozliení, ALT+C-Zmìna barev, ALT+J-Zmìna vyzaøovacího úhlu antény a skupina Escape,
F6 a ALT+X - Konec. Zmíním se pouze o ALT+J-Zmìna vyzaøovacího úhlu antény. Tento parametr má vliv na výpoèet smìrového diagramu (graf vlevo nahoøe) a mìl by odpovídat pouité anténì. Rozmezí hodnot je 1 a 60 stupòù.
Popis hodnocení
 Smìrový diagram - Jeho podoba závisí na nastavení vyzaøovacího úhlu antény (ALT+J). Jsou zobrazeny dva grafy, jeden
je smìrový diagram neváený (odpovídá poètu QSO) a druhý je váený podle QRB. Ke kadému grafu je nelezeno
maximum a zobrazeno graficky a numericky. Slouí jako zdroj informace, který smìr byl efektivní a který naopak ne.
 Smìrový diagram po hodinách - Je moné vybrat si ho jako jeden ze dvou spolu s následujícím grafem klávesou F2. Pro
pøehlednost doporuèuji barevné zobrazení, kdy kadému smìru (S,SV, ...) odpovídá jedna barva. Tento graf ukazuje poèet
QSO do daného smìru po jednotlivých hodinách jako výku sloupce (3D graf).
 Rozloení QRB - Graf rozloení QRB podle dosaených bodù. Informuje o tom, jak dobøe to chodilo do rùzné vzdálenosti (a kolik bodù za to bylo).
 Hodinové výsledky - Standardní graf hodinového hodnocení. Poèet QSO a hodinový souèet QRB na ose y proti hodinám
na ose x.
 Vývoj poètu QSO a souètu QRB - Standardní graf vývoje CONTESTU. Souèet QSO a souèet QRB proti èasu v hodinách.
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Obr. 10 Grafické hodnocení závodu

Komunikace s TNC v reimu LOG
Pro pouívání komunikace s TNC je vhodný reim 50x80 (ALT+F10), kdy je dostatek místa pro zobrazení okna komunikace
s TNC. Pøíkazy pro práci s TNC jsou:
 ALT+T, zobraz dialogové okno TNC
 ALT+Y, zadej pøíkaz nebo data pro TNC
 ALT+G, pøipoj se na DX Cluster
Komunikace je napsána od verze 9.8 v host mode, TNC je nastaveno pøi startu a pøi skonèení programu LOCATOR podle
definice v souboru LOCATOR.TNC. Pro zadávání pøíkazù a dat slouí pøíkaz ALT+Y. Pøíkazy jsou oznaèeny prvním znakem,
který musí být hvìzdièka * (nahrazuje znak Escape), napøíklad *I OK1DUO.

Contest report
Z reimu LOG je stiskem kláves ALT+R moné spustit hodnocení závodu. Toto hodnocení je vhodné jako zdroj dat pro rùzná
hláení, protoe obsahuje vechny dùleité informace o závodì.
Jako první se pøi sputìní hodnocení objeví dialog, ve kterém lze urèit podobu hodnocení:
 seznam DXCC
 seznam WWL (velké ètverce)
 rozloení QSO podle vzdáleností
 rozloení QSO do svìtových stran
 hodinová hodnocení
 10 nejlepích QSO
 zobrazení výsledkù na obrazovku, nebo ne
 volba výstupního souboru
Jazyk hodnocení odpovídá zvolenému jazyku programu LOCATOR, pokud potøebujete vytvoøit hodnocení v angliètinì, pøepnìte
do anglického jazyka stiskem ALT+F9 a po vygenerování souboru zpìt stejnou kombinací kláves.

Import a export dat
Výmìna dat je jedním z pøedpokladù úspìného pouívání libovolného produktu, proto i program LOCATOR nabízí sluby
pro export a import dat. Formát dat je textový, lze zvolit jeden ze tøí druhù oddìlovaèe a to mezeru, èárku, nebo tabulátor. Výmìna
dat probíhá pøes standardní rozhraní programu LOCATOR, které je pro import doplnìno automatickým rozpoznáváním a kontrolou jednoduchých chyb. Pokud vznikne pøi importu chyba je zobrazeno èíslo øádku, kde chyba vznikla. Klávesa pro import je
ALT+F4, pro export ALT+F5.
Tab. 6 Struktura dat pro výmìnu s deníkem
Datum

È as

Znaèka

Vyslaný report a èíslo

Pøijatý report a èíslo

Pøijatý lokátor

DDMMRR

HH:MM

C A LL

RS(T)NNN

RS(T)NNN

LLLLLL
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Tab. 7 Struktura dat pro výmìnu s Callbookem
Znaèka

Lokátor

Datum

C A LL

LLLLLL

DDMMRRRR

Tab. 8 Struktura dat pro výmìnu s QSL Managerem
Datum

È as

Pásmo

Znaèka

TX R P R T a N R

Vlastní lokátor

RX RPRT a N R

Pøijatý Lokátor

Tisk

C FM

DDMMRR

HH:MM

FFFFF

C A LL

RS(T)NNN

LLLLLL

RS(T)NNN

LLLLLL

P

C

Kompatibilita dat mezi verzemi
Data programu LOCATOR jsou vdy zpìtnì kompatibilní, to znamená e lze pouít starí data v novìjích verzích, ale ne
vdy naopak. Konverze dat je automatická a program sám pozná, e data jsou ze starí verze.
Pouití starích deníkù
 deníky zkopírujeme ze starí verze do libovolného pøechodné sloky
 nainstalujeme novou verzi programu LOCATOR
 smaeme starí verzi
 zkopírujeme deníky do sloky LOGS (standardnì C:\LOCATOR\LOGS\)
 smaeme pøechodnou sloku
Tab. 9 Formát dat souboru s deníkem
Soubor *.d

V ýz n a m

Typ

#

zavádìcí znak

char

C A LL

soutìní znaèka

string[12]

PORTABLE

Portable nebo Fixed

string[8]

QTH

místo vysílání

string[20]

ASL

nadmoøská výka

word

BAND

pásmo

word[5]

LOCATOR

lokátor stanice

string[6]

CATEGORY

kategorie

string[8]

CONTEST

název závodu

string[40]

TRX

transciever

string[40]

ANT

anténa

string[40]

OP1

zodpovìdný operátor

string[40]

OP2

druzí operátoøi

string[40]

DDMMRR

datum 1. QSO

string[6]

DDMMRR

datum po pùlnoci

string[6] (*)

NR2

èíslo 1.QSO po pùlnoci

word (*)

DDMMRR

datum podpisu

string[6]

NR

poèet QSO v deníku

word

#

zavádìcí znak

char

DATA

data jednoho QSO

string

#

zakonèovací znak

char

Pouití starích databází
 zkopírujeme soubory LOCATOR.DAT a LOCATOR.QSL do pøechodné sloky
 nainstalujeme novou verzi programu LOCATOR
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 smaeme starí verzi
 pøepíeme soubory ve sloce, kde je nainstalován LOCATOR (standardnì C:\LOCATOR\LOGS\), soubory z pøechodné
sloky
 smaeme pøechodnou sloku

Bezpeènost dat
Bezpeènost dat je øeena v programu LOCATOR funkcí automatického ukládání ASAVE. Ta obstarává ukládání soutìního
deníku po zadání kadého platného spojení a vytváøí po pìti minutách záloní kopii deníku s koncovkou *.bak. Pokud vznikne
chyba v souboru deníku, lze deník rekonstruovat ze záloní kopie. Záloní kopie nejsou programem mazány a zùstávají ve sloce
LOGS, proto je vhodné obèas provést úklid tohoto adresáøe a záloní soubory smazat. Záloní soubory jsou vdy vytváøeny také
pro obì databáze, Callbook a QSL Manager a mají pøíponu zakonèenou podtrítkem, protoe nelze pouít pøíponu *.bak. Dalím
zpùsob ochrany dat je pouit v reimu QSL Manager, kdy lze klávesou ALT+E pøepnout databázi do reimu pouze pro ètení.
V tomto reimu nelze do databáze nic zapsat, je povoleno pouze prohlíení. Tím jsou vylouèeny chyby z neopatrnosti. Obdobná
je funkce CONTEST v reimu LOG, která neumoòuje mìnit starí QSO.
Formát dat vech datových souborù s výjimkou LOCATOR.DEF je textový, proto je lze v pøípadì nutnosti upravovat v textovém
editoru. Ale doporuèuji èinit tak pouze s rozvahou. Vodítkem k tomu budi následující odstavec.

Formát dat
Tento odstavec je urèen pouze programátorùm a tìm, kteøí se rádi dívají vemu pod sukni.
Formát dat soutìního deníku
Je v nìkterých bodech poplatný starím verzím a proto je u parametrù, které nemají v aktuální verzi význam uvedena hvìzdièka (*), viz tab. 9. Uspoøádání dat jednoho QSO v souboru je uvedeno v tab. 10, oddìlovaè dat je mezera.
Tab. 10 Formát dat souboru s deníkem - pole DATA
È as

Znaèka

TX Report

RX Report

Lokátor

HH:MM

C A LL

RS(T)

RS(T)NNN

LLLL

Formát dat Callbooku
Formát dat je v tab. 7, jako oddìlovaè je pouit tabulátor.
Formát dat QSL Manager
Formát dat je v tab. 8, jako oddìlovaè je pouita mezera (novìjí verze budou pouívat tabulátor).

Seznam funkèních kláves reimu LOG
F1 - Nápovìda
F2 - Ulo LOG
F3 - Otevøi LOG
F4 - Datum prvního spojeni (automatická zmìna po pùlnoci)
F5 - Tisk (na tiskárnu nebo do souboru)
F6 - Mapa
F7 - Hledej znaèku nebo lokátor
F8 - Nový deník
F9 - Titulní strana
F10 - Prohledej vechny deníky (na znaèku nebo lokátor)
ALT+F1 - Pøejdi na jiné pásmo (musí být vyplnìn titulní list)
ALT+F2 - Ulo LOG pod jménem
ALT+F3 - Otevøi znovu (zru neuloené zmìny)
ALT+F4 - Import dat (formát: datum, èas, znaèka, RX, TX, LOC)
ALT+F5 - Export dat (tøi separátory: mezera, èárka, tabelátor)
ALT+F6 - Databáze CALLBOOK
ALT+F7 - Opakuj hledání (viz F7)
ALT+F9 - Zmìna jazyka (èesky/anglicky)
ALT+F10- Zmìna rozliení (80x25/80x50)
ALT+1/Z- Hledej podle posledního písmena
ALT+A - Zmìna Autoreportu CW/SSB (59/599)
ALT+B - Formát èasu (hh.mm/hh:mm)
ALT+C - Zmìna barev (barevnì / mono / inv mono)
ALT+D - Sma aktuální spojeni (omezeno v reimu Contest)
ALT+E - Reim Contest (umoòuje mìnit pouze poslední QSO)
ALT+F - Rychle hledání
ALT+G - Pøipoj DX Cluster (viz LOCATOR.TNC)
ALT+H - Nastav hodiny poèítaèe
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '97

ALT+I - Vlo místo pro spojeni (omezeno v reimu Contest)
ALT+J - Nastav vyzaøovací úhel antény (pro grafické hodnocení)
ALT+K - Uka/Schovej automaticky souèet bodu
ALT+L - Pouívej Callbook
ALT+M - Mapa
ALT+N - Grafické hodnocení
ALT+P - Výsledky podle velkých ètvercù (Provozní aktiv)
ALT+R - Contest Report (hodnoceni závodu)
ALT+Q - QSL MANAGER (evidence spojení)
ALT+S - Automatické ukládaní a záloní kopie
ALT+T - Uka okno TNC
ALT+U - Korekce èasu UTC proti èasu PC
ALT+V - Zmìna vkládacího reimu (Normal / CQ / RX / Auto)
ALT+W - Zmìna vkládacího reimu (Normal / Auto)
ALT+X - Konec programu
ALT+Y - Zadej pøíkaz pro TNC (* nahrazuje znak Escape)
Kursor - Pohyb kurzoru po LOGu
Delete - Sma znak z leva - reim Auto, sma vstupní data
PageUp - Strana zpìt
PageDown - Strana vpøed
Home - 1.QSO (v AUTO INS pøesune kurzor na první písmeno)
End - poslední QSO (v AUTO INS kurzor za posl. písmeno)
CTRL+Home - 1.QSO
CTRL+End - poslední QSO
Esc - Vyma vstupní øádek
Tab - Vyber sloupec (v AUTO INS je vybrán celý øádek)
Shift Tab - Vyber sloupec (opaèné poøadí)
Backspace - Vyma jeden znak zprava ve vstupním øádku
ÈÁST PROVOZNÌ-TECHNICKÁ
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Databáze
Program LOCATOR pouívá tøi databáze: soutìní deník (LOG), databázi lokátorù (Callbook) a seznam QSL lístkù (QSL
Manager). Databáze lokátorù a QSL databáze jsou nároèné na pamìový prostor a proto, pokud je chcete vyuívat doporuèuji
minimálnì 4 MB pamìti. Spotøeba pamìti je prùmìrnì 72 bajtù na jeden záznam v QSL databázi a 36 bajtù na jeden záznam
v Callbook databázi. To umoòuje pøi 4 MB v poèítaèi (3 MB volných) zhruba 40 000 QSL záznamù a 80 000 záznamù databáze
lokátorù. V pamìti se nachází vdy maximálnì jedna databáze spolu s LOGem.

Callbook
Reim Callbook (obr. 11) je dostupný z reimu LOG stiskem ALT+F6 (obr. 2). Tento reim slouí k úpravám databáze lokátorù. V reimu Callbook je zobrazováno nìkolik dùleitých informací na obrazovce. Dùleitý údaj je v dolní èásti uprostøed, je
oznaèen Mem a oznaèuje volnou pamì, pokud klesne pod 150 KB, zaène údaj blikat a tím signalizuje nedostatek pamìti.
Nástroje, které obsahuje QSL Manager umoòují snadnou údrbu. Data lze zadat i ruènì, ale hlavní síla je v automatizovaných
postupech, kdy jsou data generována automaticky. Pøiloená data v instalaèním souboru jsou ukázková a obsahují pouze nìkolik
set záznamù.

Obr. 11 Program LOCATOR v reimu Callbook

Obr. 12 Rychlé hledání

Nástroje v reimu Callbook
Nástroje popíi ve skupinách podle funkce:
Editace
 F2, úprava záznamu. Vyvolá dialog, ve kterém lze zmìnit poloky záznamu.
 F7, hledej øetìzec. Umoòuje nalézt hledaný záznam podle znaèky nebo lokátoru.
 ALT+F7, opakuj hledání. Opakuje poslední hledání.
 ALT+G, pøejdi na záznam èíslo. Vyvolá dialog Èíslo záznamu (1-N), ve kterém lze zadat záznam, který si pøejete
zobrazit.
 ALT+N, nový záznam. Slouí k ruènímu vytvoøení záznamu, vyvolá dialog obdobný dialogu F2, úprava záznamu.
 ALT+D, sma záznam. Smae aktuální záznam.
 ALT+S, ulo databázi a vytvoø záloní kopii (toto se provede také automaticky pøi návratu do reimu LOG).
 F9, stornuj neuloené zmìny. Pokud provedete chybnou akci, lze se tímto zpùsobem vrátit k uloené databázi.
Automatizace dat
 F3, pøidej LOG. Automaticky prozkoumá aktuální soutìní deník a aktualizuje databázi lokátorù podle nìj.
 F4, pøidej QSO z LOGu. Ruèní aktualizace databáze podle soutìního deníku.
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Správa databáze
 F10, kontrola databáze. Zkontroluje databázi na setøídìnost, správné vyplnìní pole datum, platnost lokátorù a výskyt
duplicitních záznamù.
 F5, odstranìní duplicit. Øeí problémy nalezené nástrojem F10, kontrola databáze. Odstraní duplicitní záznamy a ponechá
vdy nejaktuálnìjí záznam.
 ALT+F5, odstraò chybné lokátory. Odstraní neplatné lokátory z databáze (napøíklad JO80YY).
 F8, vyøazení starých záznamù. Odstraní záznamy starího data, ne zadané datum.
 F6, mapa. Zobrazí mapu se záznamy.

Seznam funkèních kláves reimu Callbook
ALT+F5 Odstraò chybné lokátory
ALT+F7 Opakuj hledání
ALT+F8 Znièení celé databáze
ALT+F9 Zmìna jazyka
ALT+F10 Zmìna rozliení (obrazu)
ALT+C Volba barev
ALT+D Sma záznam
ALT+G Pøejdi na záznam èíslo
ALT+N Nový záznam (QSL)
ALT+S Uloení databáze
ALT+X Konec programu
Escape Návrat do LOGu (s automatickým uloením zmìn)

F1 Nápovìda
F2 Úpravy záznamu
F3 Pøidání aktuálního LOGu
F4 Pøidej QSO z LOGu
F5 Odstraò duplicity
F6 Mapa
F7 Hledání
F8 Vyøazení starých záznamù
F9 Stornovat neuloené zmìny
F10 Kontrola databáze
ALT+F2 Export Callbooku
ALT+F3 Import Callbooku

QSL Manager
Podoba této databáze je pod prudkým vývojem a v prùbìhu nìkolika posledních verzí doznala podstatných zmìn, které vyústily v dnení podobu, která ji nabízí funkce nutné pro bìnou QSL agendu. Do reimu QSL Manager se lze pøepnout z reimu
LOG stiskem ALT+Q (viz obr. 2). Podoba programu v tomto reimu je na obr. 13. Podobnì jako v reimu Callbook je vhodné
sledovat velikost volné pamìti, pokud její velikost klesne pod 150 KB, zaène tento údaj blikat, èím signalizuje nedostatek
pamìti. Databáze je po instalaci programu prázdná.

Obr. 13 QSL Manager

Nástroje v reimu QSL Manager
Editace
 ALT+E, povol úpravy databáze. Aby bylo moné provádìt zmìny v databázi je tøeba touto funkcí povolit zápis.
 F2, úprava záznamu. Vyvolá dialog, ve kterém lze zmìnit poloky záznamu.
 F7, hledej øetìzec. Umoòuje nalézt hledaný záznam podle znaèky nebo lokátoru.
 ALT+F7, opakuj hledání. Opakuje poslední hledání.
 ALT+G, pøejdi na záznam èíslo. Vyvolá dialog Èíslo záznamu (1-N), ve kterém lze zadat záznam, který si pøejete zobrazit.
 ALT+N, nový záznam. Slouí k ruènímu vytvoøení záznamu, vyvolá dialog obdobný dialogu F2, úprava záznamu.
 ALT+D, sma záznam. Smae aktuální záznam.
 ALT+I, vlo záznam. Vytvoøí místo pro nový záznam.
 ALT+S, ulo databázi a vytvoø záloní kopii (toto se provede také pøi návratu do reimu LOG).
 F9, stornuj neuloené zmìny. Pokud provedete chybnou akci, lze se tímto zpùsobem vrátit k uloené databázi.
Podrobnìjí popis si zaslouí dialog pro editaci záznamu, který je shodný s dialogem pro zápis nového záznamu. K pohybu
mezi polokami záznamu slouí kurzor, klávesou backspace lze mazat znaky zprava, klávesou delete lze vymazat celou poloku.
Klávesa escape má funkci univerzálního zruení. Klávesa enter naopak potvrzení. Dialog nový záznam je zobrazen opakovanì,
pro sériový záznam nových dat, ukonèení záznamu se provede klávesou escape. Pro usnadnìní záznamu dat si dialog pamatuje
naposledy zadaný datum, pásmo a TX lokátor.
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '97
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Filtrování databáze
Tento nástroj umoòuje filtrovat databázi podle pásma, znaèky, lokátoru, letopoètu a druhu provozu. Jeho vyuití je mnohostranné, napøíklad pro vyhledávání znaèek na urèitém pásmu, nebo oblasti nebo pro získání informací pro diplom. Filtr pracuje
tím zpùsobem, e vechny záznamy, které nevyhovují filtru, doèasnì zneviditelní a zobrazí pouze ty, které vyhovují. Napøíklad
pokud zadáte do kolonky Band èíslo 144, budou viditelné pouze záznamy z pásma 144 MHz.
 ALT+F, zapni filtrování. Vyvolá dialog, ve kterém lze zadat parametry filtru.
 ALT+A, vypni filtrování. Zruí filtr, vechny záznamy budou viditelné.
Automatizace dat
 F3, pøidej LOG. Automaticky prozkoumá aktuální soutìní deník a aktualizuje databázi lokátorù podle nìj.
Hodnocení databáze
 F10, hodnocení databáze. Podrobné hodnocení podle jednotlivých pásem. Význam sloupcù je: pásmo, poèet QSL na
pásmu, poèet vytisknutých, poèet potvrzených, velkých ètvercù celkem, velkých ètvercù potvrzených, zemí DXCC celkem, zemí DXCC potvrzených
 F4, seznam DXCC podle pásem. Zobrazí a uloí do souboru DXCC.TXT podrobný seznam DXCC zemí na jednotlivých
pásmech.
 ALT+F4, seznam velkých lokátorù podle pásem. Zobrazí a uloí do souboru WWL.TXT podrobný seznam velkých lokátorù podle pásem.
Export dat pro tisk v programech MS Office
Program LOCATOR nevládne mocnými WISIWING nástroji pro elegantní grafické výstupy a proto je rozumné tisknout QSL
lístky v nìjakém, v tomto ohledu výkonnìjím programu, napøíklad v MS WORD nebo MS EXCEL. Pro tento úèel je moné
exportovat data z QSL databáze ve formátu pouitelném v tìchto programech. Funkce se volá stiskem kláves ALT+F5.

Definice DXCC
QSL Manager pouívá pro hodnocení DXCC definice uloené v souboru LOCATOR.PFX, formát dat je uveden v tab. 11.
Pokud není tento soubor nalezen, nebo je pokozen, neoznaèí QSL Manager funkce zobrazující DXCC hodnocení zkratkou
DXCC, ale pouze PREFIX (a pouije první 3 písmena znaèky jako prefix).
Tab. 11 Formát souboru LOCATOR.PFX
Náz ev z emì
èesky

Oddìlovaè

Náz ev z emì
anglicky

Oddìlovaè

Typický prefix

Oddìlovaè

Sez nam prefixù odd
ìlený mez erami

ZEMÌ

,

COUNTRY

,

PREFIX

:

PREFIX1 PREFIX2 ...

Seznam funkèních kláves reimu QSL Manager
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F9
F10
ALT+F2
ALT+F3
ALT+F4
ALT+F5
ALT+F7

ALT+F8
ALT+F9
ALT+F10
ALT+A
ALT+C
ALT+D/I
ALT+E
ALT+F
ALT+G
ALT+N
ALT+S
ALT+X
Escape

Nápovìda
Úpravy záznamu QSL
Pøidání aktuálního LOGu
DXCC seznam (viz LOCATOR.PFX)
Tisk
Mapa
Hledání
Stornovat neuloené zmìny
Vyhodnocení databáze
Export celé databáze
Import dat
WWL seznam
Export QSL pro tisk
Opakuj hledání

Znièení celé databáze
Zmìna jazyka
Zmìna rozliení
Vypnutí filtru QSL
Volba barev
Sma/Vloz záznam (QSL)
Zákaz zápis do databáze
Filtr QSL
Pøejdi na záznam èíslo
Nový záznam (QSL)
Uloení databáze
Konec programu
Návrat do LOGu (s automatickým uloením
zmìn)

Tisk
Program lokátor pouívá pro tisk textového reimu a proto není zapotøebí ádná speciální nastavení ani ovladaèe. Na druhé
stranì nelze oèekávat grafickou úroveò bìnou u programù pod MS Windows. Pokud chcete tisk ovlivnit, lze výstup místo na
tiskárnu poslat do souboru, který lze v libovolném editoru dále upravit a posléze vytisknout.

Tisk soutìního deníku
V reimu LOG se stiskem klávesy F5 vyvolá dialog tisku, ve kterém lze vybrat tisk na tiskárnu, nebo do souboru. Pokud
soubor do kterého chcete tisknout existuje, objeví se varovný dialog. Pøi tisku soutìního deníku je nejprve vytitìna titulní
strana, následují prùbìné listy a na závìr je vytitìn abecednì seøazený seznam vech znaèek z deníku, jako pøíloha pro vyhodnocovatele (jak je uvedeno ve zprávì ÈRK z 1. ledna 1994, pøi poètu QSO 250 a více).
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Tisk QSL
Tisknout lze samolepky pro nalepení na QSL. Program lokátor pøedpokládá samolepky 99×38,1 mm. Tiskne se v reimu QSL
Manager stiskem F5. V dialogu lze nastavit poèet títkù vodorovnì i svisle a poèet zavádìcích øádkù na kadé stranì. Dále je
umonìn tisk do souboru nebo na tiskárnu (DOSové zaøízení PRN). Pøi tisku jsou aktualizovány údaje u vytisknutých záznamù.

Tisk výsledkù a hodnocení
Vechny dialogy zobrazující pøehledy a nápovìdu obsahují monost výstupu na tiskárnu stiskem klávesy F5. Jedná se o tyto
dialogy:
 Contest report
 WWL hodnocení
 WWL report (hodnocení pro Provozní aktiv)
 Nápovìda
 DXCC hodnocení

Doporuèení

Následuje seznam základních rad pro práci s programem LOCATOR. Pokud se jich budete dret, pøedejte potíím, které by
vám mohli znepøíjemnit vaí práci.

Èemu se vyhnout
 Bez jakýchkoliv zkueností vyjet na kopec, vybalit PC, spustit program a závodit. LOCATOR je sloitý program a je
zapotøebí se s ním podrobnì seznámit v klidu. V závodì není èas hledat, co se má stisknout, aby ...
 Nemìnit název závodu a znaèku v prùbìhu závodu kategorie MULTI BAND, pøestane fungovat automatická zmìna pásma
(ALT+F1), která pouívá tyto údaje k identifikaci souboru.
 Neupravovat soubor LOCATOR.DEF, program LOCATOR by tomu nemusel rozumìt.
 Neodmaèkávat bezhlavì kadý varovný dialog, vechny varují pøed nebezpeènými akcemi. Je tøeba vdy zváit, zda jsme
si jisti, e je to opravdu správná akce (napøíklad smazání celé databáze).
 Nepracovat s nadupaným pevným diskem k prasknutí. Vdy ponechat alespoò 10 MB volného místa, pøi sputìných
Windows 95 radìji 50 MB.
 Nespoutìt program na zavirovaném poèítaèi, hrozí ztráta dat.
 Nenastavovat port pro komunikaci s TNC na port, kde máte my. Terminálový program myím nerozumí.






Co naopak mùe pomoci

Pouívat diskovou vyrovnávací pamì (napøíklad SMARTDRIVE, NCACHE).
Pravidelnì kontrolovat disk pomocí programu SCANDISK. Pøedejdete tím ztrátì dat.
Defragmentovat èas od èasu disk programem DEFRAG. Zrychlíte tím práci s diskem.
Obastnit své PC alespoò 4 MB pamìti.
Zadat název závodu v jedineèném a nezamìnitelném znìní.

Perspektivy





CW
FONE CQ AUTOMAT se zvukovou kartou
ovladaè pro TFX
plnì kompatibilní verze pro Windows 95/NT (Delphi 3.0)
























celoobrazovkový interaktivní LOG pro VKV závody
dvojjazyèná verze, èesko-anglická (ALT+F9)
instalaèní program
QSL Manager pro evidenci spojení (ALT+Q)
editor pro správu Callbooku (ALT+F6)
snadné pøepnutí do barevného nebo èernobílého reimu (ALT+C)
podpora VESA standardu pro grafické zobrazování
textové zobrazení 30 nebo 15 øádek LOGu na obrazovce (ALT+F10)
kontrola správnosti lokátoru On Line
kontrola dvojitých spojení On Line
výpoèet vzdálenosti a azimutu On Line
funkce rychlého vyhledávání fragmentu QSO v LOGu (ALT+F)
funkce rychlého vyhledávání fragmentu QSO v CALLBOOKu (ALT+L)
hledání podle posledního písmene (ALT+1, ALT+Z)
hledání ve vech denících pøítomných na disku (F10)
nìkolik zapisovacích reimù pro práci v závodu a po nìm (ALT+V, ALT+W)
automatické rozpoznání Znaèky, Lokátoru, Reportu a èasu v reimu Auto
AutoRST CW/SSB nebo ruèní zadání RST (ALT+A)
automatické vkládání lokátoru z CALLBOOKu (ALT+L)
zkrácené zadávání znaèek (automaticky)
rychlé pøepínání mezi pásmy (ALT+F1)
nastavení systémových hodin (ALT+H)

Vlastnosti programu
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 korekce místního èasu na UTC (ALT+U)
 automatické nebo ruèní zadávání èasu
 prùbìné výsledky v tabulce
 podle vzdálenosti, velkých ètvercù (ALT+P)
 po jednotlivých hodinách (ALT+R)
 do svìtových stran (ALT+R)
 grafické hodnocení výsledkù (ALT+N)
 smìrový diagram za 24 hodin
 3D smìrový diagram po jednotlivých hodinách
 vývoj poètu QSO a bodù
 hodinové výsledky
 rozloení dosaených bodù podle vzdálenosti (F2)
 radioamatérská mapa s moností vyhledávání a zobrazení hodnocení podle velkých ètvercù (F6, ALT+M)
 titulní strana deníku (F9)
 abecední seznam stanic (pøíloha pro vyhodnocovatele)
 import/export dat v textovém formátu
 textový formát dat na disku umoòující snadný export a import dat
 prùvodce vytvoøením nového deníku (F8)
 tisk na tiskárnu nebo do souboru (F5)
 komunikace s DX Clusterem pøes TNC (ALT+G)
 automatické ukládání LOGu kadých 5 minut (ALT+S, AutoSave)
 monost ukládat LOG po kadém spojení funkcí Autosave (ALT+S)

Literatura a odkazy
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Peter, DL2NBU - UKWTEST
Robi, S53WW - VHFCT, http://lea.hamradio.si/~S53WW
Bo, OZ1FDJ - TACLOG, http://members.aol.com/DJ3LE/taclhome.htm
Franta, OK1CA - Metodika radioamatérských soutìí v pásmech VKV, 1987
Radek, OK2XDX a Pavel, OK2UCX - Packet radio od A do Z
Sborník paket rádio 1993
Arnold David - Numerické metody na osobním poèítaèi, 1988

Jednoduché optické oddìlení TNC - RS232
Jako konstruktér dvou èeských TNC jsem mìl monost vidìt velké mnoství rùzných závad. Pøi hledání pøíèin se na jednom
z pøedních míst umístily znièené vstupy TNC (vyrovnávacími proudy po zemi, VF napìtím). Je nìkolik moností, jak tìmto
závadám pøedejít. S jednou z nich bych vás rád seznámil. Jedná se o galvanické oddìlení sériové linky mezi TNC a poèítaèem.
Velmi jednoduchá konstrukce vak vyaduje splnìní jistých poadavkù pro provoz. Cena vech souèástek je mení ne 100 Kè.
Zapojení izolaèního oddìlovaèe je na obr. 1. Ze zapojení vyplývá, e neobsahuje ádné tvarovaèe signálu a je napájeno ze
signálu RTS, podobnì jako oblíbený BAYCOM. Protoe vak signál RTS je pøi komunikaci pouíván, je tøeba zajistit, aby jeho
úroveò byla stále logická jednièka. To se zajistí na stranì TNC pøidáním pøíkazu <Esc> Z 0 do INI souboru vaeho terminálového
programu. Ze strany PC je to vìtinou splnìno automaticky (výjimkou je napøíklad program SP se dvìma TNC na jednom portu,
která jsou pøepínána právì tímto signálem). Napájení oddìlovaèe signalizují nízko pøíkonové LED. Pøi provozu mají obì svítit.
Ochranné diody D3 a D4 chrání optoèleny pøed záporným napìtím. Celé zaøízení je postaveno na odøezku univerzálního spoje
a vestavìno do spojky CANNON (dva konektory CANNON 9, vidlice + zásuvka + krytka).

Rozpiska souèástek:
P1
zásuvka CANNON 9
P2
vidlice CANNON 9
D1, D3, D4, D5 univerzální Si dioda
D2, D6
2mA LED
R1,R5
rezistor 10K
R2, R3, R4, R6 rezistor 1K2
C1, C2
elektrolytický kondenzátor 10M (miniaturní)
U1, U2
optoèlen
K
krytka

CAN 9 Z
CAN 9 V
1N4148
L-HLMP-1700
CR25 10K
CR25 1K2
E10M/25VM
4N25
CDA09V

Obr. 1 Optický oddìlovaè RS232
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Levný, vysoce stabilní oscilátor pro 432 MHz a 1296 MHz
Nagy Gyula, HA8ET
Radioamatéøi, pracující v pásmu 1,3 GHz, èasto zjiují,
e se protistanice pøi domluvených spojeních objevují v prùmìru o 510 kHz níe nebo výe od domluveného kmitoètu.
Toto mùe v pøípadì vzdálených, sotva slyitelných DX stanic, úplnì znemonit uskuteènìní spojení. Zkuenìjí operátoøi

Obr. 1 Èasto pouívané kmitoètové plány v transvertorech
pro 432 a 1296 MHz
po nìkolika pokusech zjistí, o kolik se musí ladit výe nebo
níe od kmitoètu, aby dosáhli vyhovující pøesností naladìní.
Tuto nepøíjemnou vlastnost lze pozorovat i u drahých továrních zaøízení, pokud se k nim ovem nezakoupí doplnìk,
v podobì zvlátì stabilního oscilátoru TCXO, v cenì nìkolika set DM. Pøeváná vìtina radioamatérù pouívá
transvertory, u kterých základní oscilátory vykazují jetì vìtí odchylky ne u transcieverù. Situace se jetì zhorí
v pøípadì, e se transvertor umístí u antény v zájmu malých
ztrát na kabelu. Zhotovení tohoto levného a jednoduchého
zapojení, které nyní zveøejòujeme, mùe znaènì zmírnit problémy se stabilitou kmitoètu.
Na obr.1 jsou zobrazeny nejèastìjí zpùsoby zapojení smìovaèù, vyuívajících krystaly s kmitoètem 96 MHz. Tento
kmitoèet je dále násoben a po filtraci je pøiveden do smìovaèe. Jeliko se kmitoèet oscilátoru násobí èasto i nìkolikrát,
tím spíe se kvalita a stabilita signálu zhoruje. Kdy vynásobíme kmitoèet 96 MHz na 1152 MHz, to znamená 12x, tak se
nepøesnost a nestabilita základního kmitoètu po násobení dvanáctkrát zhorí rovnì 12x. V oscilátoru je proto nutné pouít
kvalitní krystal s nízkým teplotním souèinitelem. Kvalitní
krystal 96 MHz/5 ppm není levný a jeho cena se pohybuje
v oblasti 2025 DM. Kmitoèet oscilátoru významnì ovlivòuje okolní teplota a teplotnì závislé souèástky pouité
v oscilátoru. V minulosti bylo publikováno v odborných publikacích nìkolik zapojení, která výraznì omezila kmitoètovou
nestabilitu oscilátorù, ale jsou dost finanènì nákladná. Jedním z øeení je stavba oscilátoru s vysoce stabilním
termostatem a pouití souèástek s teplotní kompenzací.
V druhém pøípadì se jedná o drahý systém s PLL, který obsahuje precizní referenèní oscilátor TCXO. V obou pøípadech
je cena tìchto oscilátorù srovnatelná s cenou transvertoru na
1,3 GHz.
V radioamatérské praxi lze pouít jako náhradu za drahý
a speciální výrobek, levný zapouzdøený krystalový oscilátor
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '97

(PXO), urèený pro výpoèetní techniku. Bohuel, v poèítaèích
se nepouívají oscilátory s kmitoètem 96 MHz. Ale prakticky
v kadém katalogu výrobcù lze najít oscilátor s kmitoètem
32 MHz. (S vnitøním zapojením oscilátoru se nebudu zabývat,
byl publikován v maïarské Rádiotechnice è. 1 z roku 1996.
U nás v èasopise Praktická elektronika A-Radio 2/96, str. 11.)
V minulých letech jsme vyzkoueli bezpoèet PXO od rùzných výrobcù, ale smutnì jsme konstatovali, e sice stabilita
kmitoètu tìchto oscilátorù je o øád lepí ne u zapojení z diskrétních souèástek, ale kmitoèet se liil o 12 kHz od udané
hodnoty 32 000 MHz. Nejdøíve jsme se pokusili zmìnit kmitoèet oscilátoru kapacitním zatíením výstupu, ale dosáhli jsme
odchylky jen 10 Hz od základního kmitoètu. Po tomto neúspìchu jsme pøikroèili k pokusùm se zmìnou napájecího
napìtí. Tyto pokusy byly u u pøeváné vìtiny typù úspìné.
Konstatovali jsme, e tyto levné oscilátory pracují spolehlivì
i mimo výrobcem udaný katalogový rozsah napájecího napìtí
5V ±0,5 V. Pøeváná vìtina oscilátorù spolehlivì nasazovala
kmity jetì pøi napìtí 3 V. Se zvyováním napìtí je tøeba experimentovat opatrnì. Napìtí vìtí ne 6 V radìji
nepouívejme, protoe mùe dojít k pokození oscilátoru. Jako
øeení se nabízelo pouít integrovaný stabilizátor s regulací
napìtí, s jeho pomocí se u 90 % oscilátorù dal nastavit kmitoèet 1152 MHz s pøesností ±100 Hz (!). Zbylých 10 %
poskytlo stabilnìjí a pøesnìjí kmitoèet, ne oscilátory pouité v obecnì známých transvertorech firmy SSB Electronic.

Zapojení oscilátoru
Koneèné zapojení oscilátoru je na obr.2. Oscilátor je napájen z integrovaného stabilizátoru napìtí LM317L/100 mA.
Dìliè na výstupu stabilizátoru umoní nastavit kmitoèet
u vìtiny PXO s pøesností ±100 Hz, vztaeno ke kmitoètu
1152 MHz. 100ohmový trimr zajistí dostateènou jemnost nastavení, i v pøípadì pouití 9místného èítaèe. Filtraèní
kondenzátory musí být kvalitní aby odfiltrovaly pøípadné neádoucí signály, které by mohly modulovat oscilátor. Pozor,
po násobení 12x mùe být i nejmení ruivý signál nepøíjemný. Na výstupu oscilátoru je 50ohmová zátì. Ta je nutná
z toho dùvodu, e u pøeváné vìtiny amatérù nebude k dispozici èítaè pracující do 2 GHz s rozliením 910 míst. Proto
je nutné hotový oscilátor nastavovat v laboratoøi, kde takový
pøístroj je k dispozici. S velkou pravdìpodobností lze konstatovat, e obvody za oscilátorem budou výstup oscilátoru

Obr. 2 Zapojení oscilátoru podle HA8ET - 036
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zatìovat jinak ne èítaè, a proto by bylo pøesné mìøení bez
této zátìe zbyteèné. Kondenzátor C3 je potøebný z toho dùvodu, e výstup oscilátoru není stejnosmìrnì oddìlen
(výstupní úroveò je CMOS, pøípadnì TTL podle typu PXO).
Kondenzátorem C4 se nastaví výstupní úroveò signálu tak,
aby nedocházelo k pøebuzení násobièù.
Podle obr. 3 zhotovte ploný spoj a podle obr. 4 jej osaïte
souèástkami. Mùete si zhotovit i pokusný ploný spoj, který
bude osazen paticí pro integrovaný obvod. V tomto pøípravku
pak lze vyzkouet, zda je moné u zkoueného oscilátoru nastavit poadovaný kmitoèet. Po nastavení kmitoètu oscilátoru
na levnìjím èítaèi s pøesností 23 kHz, je vhodné pøesnou
kalibraci provést èítaèem s velkým rozliením.
Nastavení je velmi jednoduché. Na oscilátor pøivedeme
napájecí napìtí v rozsahu 715 V (tøeba z baterie 9 V) a asi po
4 a 5 minutách ohøevu pøipojíme k výstupu èítaè a trimrem nastavíme poadovaný kmitoèet. (Takhle jednoduché

Obr. 5 Zmìna výstupního kmitoètu v závislosti na napájecím napìtí u jednoho pokusného vzorku (u typu IQXO-500C
od výrobce IDQ
Obr. 3 Titìný spoj pro oscilátor

prokázala ádnou zákonitost. Kmitoèet se silnì mìnil nejen
po ohøevu krystalu, ale i ohøevem kterékoliv souèástky. Kmitoèet se mìnil tu smìrem nahoru, tu smìrem dolu, podle
teplotní závislosti souèástek, ale nepovedlo se oscilátor správnì teplotnì vykompenzovat. A to z toho dùvodu, e teplota
souèástek se nemìnila stejnomìrnì. U zapouzdøených oscilátorù docházelo k rovnomìrné zmìnì kmitoètu vlivem teploty,
ale mnohem ménì, ne u oscilátoru z diskrétních souèástek.

Obr. 4 Osazovací plán ploného spoje (strana souèástek)
mìøení nám provedou prakticky v kadé laboratoøi z laskavosti. Samozøejmì i já sám s radostí pomohu s nastavením
radioamatérùm se zájmem o mikrovlny - toto ovem nabízí
autor v pùvodním èlánku.)
Po pøesném nastavení kmitoètu, doporuèuji zmìøit pøesným digitálním multimetrem na vývodu 14 oscilátoru napìtí
a poznamenat si ho. Pøi pøípadném rozladìní oscilátoru, snadno
obnovíme pùvodní kmitoèet opìtovným nastavením tohoto
napìtí.
Na obr. 5 je vidìt zmìnu výstupního kmitoètu u jednoho
ze vzorkù, v závislosti na napìtí. Na obr. 6 je zobrazena proudová závislost stejného oscilátoru na napìtí. S pomocí tìchto
dvou diagramù mùeme snadno stanovit, zda nae zapojení
pracuje správnì.
A dosud jsme se zabývali pouze nastavením pøesného
kmitoètu a nevìnovali jsme pozornost stabilitì kmitoètu. Ta
je velmi dùleitá, a proto se vyplatí vìnovat jí trochu více
pozornosti. Jak u jsme v úvodu pøipomnìli, nejenom doma
zhotovené, ale i továrnì vyrobené transvertory vykazují nestabilitu. Mimoøádnì nepøíjemná je nestabilita kmitoètu u novì
vyvinutých SMD transvertorù, u kterých je vedle oscilátoru
na spoleèné desce i koncový stupeò, který je významným zdrojem tepla. Proto jsme provedli nìkolik srovnávacích testù
klasického oscilátoru 96 MHz s tranzistorem FET a jednoho
naeho vzorku pøi rùzných teplotách. Zkoueli jsme pozvolný rovnomìrný ohøev v peci, ohøev vývodù u jednotlivých
souèástek za provozu, jako i ohøev na 60 °C s pomocí fénu
s regulací teploty.
U oscilátoru zhotoveného z klasických souèástek je kadá
souèástka jinak teplotnì závislá, a proto zmìna kmitoètu ne-
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Obr. 6 Závislost odbìru proudu IQXO-500C na napájecím
napìtí pøi pokojové teplotì
Nejdrastiètìjí zmìnu kmitoètu zpùsobila kostka ledu, umístìná na pouzdru osilátoru s provozní teplotou kolem 40 o C,
co mìøeno na 32,000 MHz nezpùsobilo zmìnu kmitoètu ani
o 1 kHz.
V provozních podmínkách k takto kritickým situacím nikdy nedochází, protoe na rozdíl od oscilátorù zhotovených
z diskrétních souèástek, u zapouzdøených oscilátorù odbìr proudu kolem 4060 mA, zpùsobí bìhem 23 minut vyhøátí
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '97

pouzdra na 3040o C. Take ani v pøípadì umístìní oscilátoru
u antény, nedochází k významnìjí zmìnì kmitoètu vlivem
vnìjí teploty. Stabilizátor, který napájí oscilátor, má podobnou teplotu jako oscilátor, take ani on nezpùsobuje
pozorovatelnou zmìnu kmitoètu.

Úprava stávajícího transvertoru 1,3 GHz
Na obr.7a je zapojení nízkoumového oscilátoru s FETem,
v obvyklém zapojení. V pøeváné vìtinì transvertorù, je pouito toto nebo podobné zapojení, a my jsme proto nae
zkouky dìlali rovnì s tímto zapojením. Kmitoèet jsme mìøili po vynásobení na 1152 MHz a níe uvedené poznámky se
vztahují k tomuto zapojení a kmitoètu. S pomocí indukènosti
Lx, je moné pøesnì nastavit kmitoèet oscilátoru. Z pìti testovaných krystalù 96 MHz/5 ppm, nebylo moné nastavit
pøesný kmitoèet u tøí kusù. Zajímavým zpùsobem zapojená
indukènost v source tranzistoru významnì ovlivòuje kmitoèet krystalu. Její hodnotu jsme mìnili v rozsahu od 0,5 do
2,2 mikroHenry a kmitoèet se mìnil o nìkolik kHz. Rezonanèní kmitoèet byl rovnì velmi výraznì ovlivòován
výstupními obvody a jejich teplotní zavislostí.
Teplotní závislost jádra výstupní cívky NEOSID 5061 je
mnohem výraznìjí ne krystalu. Jejím dolaïováním je rovnì ovlivòován rezonanèní kmitoèet. Zmìna výstupní zátìe
mùe rovnì zpùsobit zmìnu kmitoètu a o nìkolik kHz.
A nyní se podívejme jakým zpùsobem lze, s pouitím minimálních zmìn v zapojení, vyuít ve stávajícím transvertoru
nový, pøesnìjí a stabilnìjí zapojení oscilátoru.
Vypájejte nebo vyndejte krystal a indukènost Lx z oscilátoru. Poté zapojte nový výstup oscilátoru na elektrodu source
tranzistoru, jak je naznaèeno na obr.7b. Nastavte hodnotu kondenzátoru C4, pøiblinì na tøetinu kapacity a indukènost
výstupního rezonanèního obvodu L1 na maximální výstupní
napìtí, tzn. na 96 MHz. Potom tak dlouho zvyujte kapacitu
kondenzátoru C4, dokud stoupá výstupní napìtí na kmitoètu
1152 MHz. Tuto hodnotu potom snite asi o 10%. Takto nastavené zapojení poskytne stejný výstupní signál pro
smìovaè, jako pùvodní zapojení. V obou pøípadech jsme
ovìøili èistotu oscilátorù na pøijímaèi pøi úrovni signálu
S9+40dB, ale nezjistili jsme ádné rozdíly. Signály obou oscilátorù jsme jetì porovnali, pøi stejné výstupní úrovni na
spektrálním analyzátoru, na kmitoètu 96 MHz. Zajímavé bylo
zjitìní, e TTL oscilátor, vyvinutý pro úèely výpoèetní techniky, byl prakticky rovnocenný z hlediska parazitních
kmitoètù, jako oscilátor s tranzistorem FET. U nového oscilátoru se, ani v pøípadì silných signálù, neobjevily neádoucí
produkty smìování na kmitoètu 1296 MHz.
Protoe je i dlouhodobá stabilita zapojení vynikající,
mnohonásobnì pøevyuje stabilitu klasických zapojení a lze
ho proto s úspìchem pouít do rùzných generátorù. Nyní
umístìte do patice místo oscilátoru 32 MHz, oscilátor s kmitoètem 48 MHz, který je rovnì levným komerèním výrobkem
a nastavte kapacitním trimrem kmitoèet pøesnì na
48 000 MHz. Kdy tento signál pouijete k buzení diodového nebo tranzistorového násobièe, tak budete mít k dispozici
na 144,000, 432,000 a 1 296 MHz kvalitní zdroj signálu, kterým mùete ovìøovat citlivost vaich pøijímaèù a kmitoètovou
pøesnost vaich zaøízení.
Tento typ oscilátorù by bylo moné vyuít i u majákù, ale
problém je v tom, e u tìchto typù oscilátorù se nevyrábí ádný,
který by po vynásobení spadal do kmitoètové oblasti majákù.
V této souvislosti upozoròuji na to, e provozovat majáky lze
pouze v kmitoètovém segmentu doporuèeném organizací
IARU a o pøidìlení kmitoètu je nutné ádat povolovací orgán
a je také tøeba poádat o povolení vysílání pro kadý maják
zvlá.
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Obr. 7 a) Èasto pouívané zapojení oscilátoru v transvertorech pro 1,3 GHz; b) Upravené zapojení a pøipojení
oscilátorového signálu 32 MHz
Tento jednoduchý, ale iroce pouitelný obvod publikuji
s vírou, e v pásmech VHF a UHF budeme slýchat stále více
radioamatérských vysílaèù se stabilním a pøesným kmitoètem.
Pouitá literatura:
[1] Crystal Product Data Book 1993, 1995. IQD Limited England
[2] Short Form Data.AVX Limited, KYOCERA GROUP KS 0591 3K
Pøeloeno z roèenky RÁDIÓ-TECHNIKA ÉVKÖNYVE
1997 maïarského èasopisu RÁDIÓTECHNIKA.
Poznámka pøekladatele
Pokud nìkdo z Vás, pøátelé, nebudete s výsledky spokojen, nekamenujte mne prosím. Já jen pøeloil výe publikovaný
text. Veden rovnì snahou pomoci co nejirí radioamatérské
veøejnosti, protoe jsem nìkolikrát vyslechl na pøevádìèích
potíe se shánìním krystalù 96 MHz apd. Tyto oscilátory lze
koupit v cenách kolem 100 Kè, anebo získat jetì výhodnìji
z vyøazených základních desek poèítaèù PC. Zvláte ty na
32,000 MHz se vyskytují pomìrnì èasto. Já jsem to vyzkouel, funguje to, ale pøedem upozoròuji, e jsem neprovádìl
ádné pøesné mìøení. el jsem dokonce tak daleko, e jsem
byl ochoten jeden oscilátor obìtovat a zvedl jsem napájecí
napìtí a na 8 V. Oscilátor kmital, ale pouzdro u dost høálo,
take tuto alternativu nedoporuèuji. V mém pøípadì zkouený oscilátor pøeil, co nemusí platit o vaem, pokud byste to
chtìl nìkdo zkusit. Uvedený typ oscilátoru byl popsán detailnì v naem èasopise Praktická elektronika A radio è. 2/96.
Pøeloil: OK1OB
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SSB transceivery pro 1296, 2304 a 5760 MHz bez ladìní
Vidmar MAJTA, S53MV
V dnení dobì si mùeme poloit otázku,
jestli se vùbec vyplatí navrhovat a stavìt SSB
TRX. Na trhu jsou bìnì dostupné SSB
TRXy pro pásma do 30 MHz, o nìco ménì
je TRXù pro vyí pásma 144 a 432 MHz
a pro pásmo 1296 MHz je k dispozici pouze
pár typù.
Pro provoz SSB na pásmech 1296 MHz
a vyích dnes pouívá vìtina radioamatérù
základní TRX nejèastìji na 144 MHz, doplnìný odpovídajícím transvertorem, napø.
aèkoli starý, ale stále oblíbený a dobrý IC202.
Proto jsou vekeré SSB/CW aktivity na vyích pásmech koncentrovány v jednom
Obr. 1 Conventional (high-IF) SSB transceiver design
200 kHz irokém segmentu jako 1296,000
1296,200 (3x144) èi 2304,0002304,200
(16x144).
èásti pro potlaèení zrcadlových kmitoètù èi pro odstranìní
Transvertory mají ovem øadu patných vlastností. Pøijíproduktù smìování ve vysílaèi i pøijímaèi.
mací konvertory vìtinou sniují dynamický rozsah pøijímaèe,
SSB krystalové filtry jsou urèeny vìtinou pro kmitoèet
vysílací konvertory zase nevyuívají výkon základního TRXu
kolem 10 MHz a proto musíme signál 2x a 3x konvertovat
a jejich vysílací výkon je mnohem mení. Navíc vechny transna poadovaný mikrovlnný kmitoèet. Pøi pøíjmu musíme zpìtvertory produkují mimo ádané pásmo øadu parazitních
nì signál 2x a 3x smìovat na nízkou mf. Vìtina komerènì
signálù, napø. smìovacích produktù nebo vyích harmonicvyrábìných TRXù je zjednoduena tím, e jsou nìkteré funkèní
kých oscilátoru. Ty jsou o to víc nepøíjemné, e vìtinou
bloky sdílené jak pro TX tak i pro RX.
vechny padnou do radioamatérských pásem (144, 432,
Konvenèní mikrovlnný TRX je tedy sloitý a drahý. Na1296,...).
víc je pøi jeho oivování potøebná mikrovlnná mìøící technika,
Jedním z nejvìtích problémù vìtiny transvertorù je prùkterou nemá kadý k dispozici. Tak se mùe stát, e drahé
nik signálù o mezifrekvenèním kmitoètu na vstup pøijímaèe.
a sloité zaøízení bude mít horí parametry ne klasické zaTento problém se jeví nejhorí v pøípadnì pouití 1.MF
pojení s transvertorem a základním TRXem.
o kmitoètu 144 MHz v závodech pøi pøeplnìném 2-metrovém
Natìstí jsou pro radioamatéry dostupné krystalové filtry
pásmu. Silné signály o tomto kmitoètu mohou ovlivnit pøíjem
a øada smìovaèù, které jsou pro konstrukci vdy potøebné.
zaøízení s transvertorem a ze vzdálenosti 50100 km.
Existuje vak nìkolik dalích zapojení SSB TRXù, které jsou
V nìkterých zapojeních byl tento problém øeen výmìnou
levnìjí a snadnìjí na stavbu v amatérských podmínkách.
krystalu transvertoru, kdy bylo napø. pásmo 1296 MHz konNejznámìjí je zapojení SSB TRXu s pøímou konverzí signávertováno do vyího segmentu kolem 144,700 nebo
lu, obr.2. U pøijímaèù SSB s pøímou konverzí signálu je hlavní
145,000 MHz. pièkoví závodníci na mikrovlnných pásmech
zesílení soustøedìno v nf zesilovaèi a selektivita zase v RC
pouívají transvertory s MF 28 MHz, 50 MHz nebo 70 MHz.
dolní propusti.
ádné z tìchto øeení není levné. Dalí problém je, jak dopraHlavní výhodou tohoto zapojení je, e neobsahuje ádné
vit 144 MHz èi drahý KV-ALL MODE TRX s napájeèem na
komplikované smìování ani filtry pro potlaèení zrcadlových
vysoký kopec...
kmitoètù. Nf èást TRXu obsahuje pouze jednoduché filtry LC
Navíc starý dobrý IC202 se ji více ne 10 let nevyrábí.
pro potlaèení vzdálených harmonických signálù. Dobøe navrPøi koupi nového TRXu není moné dìlat hned úpravy uvnitø
ený TRX proto nevyaduje ani mnoho nastavování.
zaøízení z dùvodu platné záruky, navíc jsou zaøízení sloitìjí
Nejvìtí nevýhodu uvedeného zapojení je patné potlaèea vìtinou je pouita montá SMD. Second hand zaøízení jsou
ní neádoucího postranního pásma. Vysílaè obsahuje dva
zase vìtinou poznamenána úpravami pøedchozího majiteidentické smìovaèe pracující s 90o fázovým rozdílem (kvadle apod.
raturní smìovaè), které potlaèí neádoucí postranní pásmo.
Je tedy zøejmé, e konstrukce SSB TRXu pro pásma
Aby takový smìovaè pracoval dobøe, musí mít oba signály
1296 MHz a vyí má v souèasné dobì stále jetì opodstatnìstejnou amplitudu a jejich fázový rozdíl musí být pøesnì 90o.
ní. Problémy pøi návrhu a konstrukci transvertorù jsou známy
SSB TRX s pøímou konverzí obsahuje nìkteré kritické
ji dlouho. Nìkteré z nich se podaøilo sníit na únosnou míru,
souèástky jako jsou precizní 1% rezistory èi 2% kapacitory,
avak za cenu znaènì sloitìjího zapojení, zvýení ceny atd.
párované polovodièe do smìovaèù èi rùzné komplikované
Vìtina komerèních SSB TRXù pouívá modulátor a defázovací obvody. Nejsloitìjí èástí je 90o dìliè èi sluèovaè
modulátor na vysoké mf, viz. obr.1. Výsledný SSB signál je
pracující na nf kmitoètech, obsahující nìkolik operaèních zeve vysílaèi konvertován na výsledný vf kmitoèet, pøi pøíjmu
silovaèù a precizních souèástek. I pøi pouití vybraných
je zase vf signál konvertován na mf. Takové TRXy obsahují
souèástek nebude výsledné potlaèení neádoucího pásma lepí
drahé krystalové filtry. Mimo to jsou potøebné dalí filtry v nf
ne 40dB, co není mnoho.
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pomalý pøenos dat. Zaøízení s nulovou MF je tedy pro pøenos
Navzdory tomu patøí toto zapojení mezi populární zvlátì
lidského hlasu jako stvoøené.
u konstruktérù QRP KV TRXù. Na kmitoètech nad 30 MHz
Podobnì jako TRX s pøímou konverzí signálu vyaduje
je stále sloitìjí dodret pøesné fázové poadavky. Navíc se
i TRX s nulovou MF kvadraturní smìovaèe pro pøíjem i vydíky nízkému pøirozenému umu pouívají nízkoumové pøedsílání. Poadavky na vyváené amplitudy a fázovou chybu
zesilovaèe. Ty mohou zpùsobit neádoucí amplitudovou
jsou ale mnohem mení, protoe se tyto chyby projeví pouze
detekci ve smìovaèích nebo mohou poruit amplitudu èi
jako zkreslení nf signálu. Potom lze v celém TRXu pouívat
fázi signálù, kdy se na anténì objeví i signály z místních
bìné 5% rezistory, 10% kondenzátory èi nevybírané polooscilátorù. Proto je obecnì mnohem sloitìjí postavit SSB
vodièe.
TRX na VKV pásmech ne na KV.
Navíc nepotøebuje SSB TRX s nulovou MF ádné komNa druhou stranu mají TRXy s pøímou konverzí signálu
plikované fázovací èleny. Jak vysílací modulátor, tak
proti konvenèním SSB TRXùm s krystalovými filtry své výi pøijímací demodulátor jsou realizovány pomocí kruhových
hody, jako max. omezení parazitních zrcadlových pøíjmù èi
ménì produkovaných parazitních signálù díky
vìtinou jednomu smìování. Profesionální
zaøízení také vyuívají pøímé konverze signálù, ale nf fázování a dalí zpracování se
provádí v DSP procesorech (èíslicové zpracování signálu pomocí speciálního
mikroprocesoru). V programovém vybavení
tìchto DSP procesorù se pouívají adaptivní
algoritmy ke kompenzaci nìkterých chyb,
jako je napø. amplitudový èi fázový offset
(posuv signálu) apod. Díky tomu se dále zlepí potlaèení neádoucího postranního pásma.
Zpracovávání nf signálu se vyuívá také
v dalím zapojení SSB TRXu s nulovou mf,
obr.3. Zapojení je velmi podobné výe popsanému, a na místní oscilátor, který pracuje
uprostøed pásma SSB signálu.
V SSB TRXu s nulovou MF je nf signál Obr. 3 Zero-IF SSB transceiver design
200 Hz a 2600 Hz konvertován do dvou pásem 0 a 1200 Hz. Dolnofrekvenèní propusti mají tedy lomový
spínaèù a pevné sítì rezistorù a operaèních zesilovaèù. Pro
kmitoèet 1200 Hz, co umoòuje dosáhnout velkého potlaèetento úèel jsou ideální CMOS analogové spínaèe (4051), roní neádoucího postranního pásma. SSB TRX s nulovou MF
tace je zajitìna jednoduchým èítaèem (4029) a oscilátorem.
má tedy vechny výhody TRXu s pøímou konverzí, a navíc
I kdy vypadá blokové zapojení TRXu s nulovou MF poøeí problém s nedostateèným potlaèením postranního pásnìkud komplikovanì, je jeho stavba relativnì jednoduchá.
ma.
Díky tomu, e neobsahuje ádná kritická místa, vyaduje miMf zesilovaè pro kvadraturní signály pøijímaèe s nulovou
nimální nastavování. Vf èásti obsahují pomìrnì irokopásMF se skládá ze dvou bìných nf zesilovaèù. Ty jsou vázány
mové filtry (10%), které také nevyadují ádné ladìní. Stejnì
støídavì (AC coupling), take se chybìjící stejnosmìrná
tak sekce MF/NF. Pouze v obvodu místního oscilátoru je nutsloka projeví po demodulaci jako díra v nf spektru signálu
né nastavit násobiè. A úplnì posledním nastavováním je nalakolem 1400 Hz. Pro hlasovou komunikaci to natìstí nevadí
dìní SSB TRXu na poadovanou frekvenci.
a navíc se shoduje s dírou ve spektru lidského hlasu. NìToto je pøeklad èásti èlánku Matjae S53MV, ve kterém
která zaøízení obsahují notch filtry, které zmínìné nevyuité
popisuje svùj nový SSB TRX pro mikrovlnná pásma. V origifrekvenèní pásmo lidského hlasu vyøíznou, èím dojde ke zlepnálním èlánku dále rozebírá pouité moderní mikrovlnné
ení pomìru signál-um. Pøípadnì se do tohoto pásma vkládá
souèástky, které jsou díky rozvoji komunikací ve vyích kmitoètových pásmech bìnì dostupné a levné,
a díky kterým je zapojení mnohem jednoduí. Vìtina ladìných obvodù, vèetnì
kvadraturních smìovaèù a dìlièù signálu je
provedena technikou mikropáskových obvodù a není nutné je ladit.
Èlánek, stejnì jako celé zapojení, je velmi zajímavý a rozhodnì stojí za pøeètení.
Vechny konstrukce od S53MV, které jsem
mohl odzkouet, vdy pracovaly spolehlivì
a jejich oivování bylo bezproblémové
(TNC2, zesilovaè pro 1,7 GHz, konvertor pro
Meteosat, TRX 38 kBd na 23cm, Manchester modem apod.). Lze tedy pøedpokládat, e
tomu tak bude i u jeho poslední novinky.
Pøeklad: Radek Václavík, OK2XDX
Korektura: Milan Doleal, OK2PHM

Obr. 2 Direct-conversion SSB transceiver design
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '97

ÈÁST PROVOZNÌ-TECHNICKÁ

25

RADIOAMATÉRSKÉ DIPLOMY
Radek ZOUHAR, OK2ON, DIG 3943/CHC 2766
Podmínky diplomù jsou èas od èasu zveøejòovány v èasopisu AMA Magazín. Dosud nebyl publikován ucelený pøehled
diplomù vydávaných v OK. Kniha Radioamatérské diplomy
od Jirky OK2QX obsahuje pouze diplomy oficiální, tj. vydávané národními radioamatérskými organizacemi (èleny
IARU). Ani kniha Radioamatérský provoz na KV a VKV od
Karla OK2FD a Radka OK2ON, vzhledem k svému urèení,
se podrobnì nezabývala vemi naimi diplomy.
Po roce 1989 se v ÈR ustavila sekce DIG OK. Soustøeïuje sbìratele a zájemce o diplomy. Bohuel k iroké
radioamatérské veøejnosti se chová znaènì macesky. Právì
tato sekce by mìla hlavnì propagovat diplomy a napomáhat
zájemcùm k jejich získání.
V následujícím pøehledu najde zájemce podmínky diplomù vydávaných v ÈR. Upozoròuji, e jsou to podmínky platné
pouze pro OK stanice. Pro zahranièní stanice mohou platit
odliné poadavky.

SEZNAM DIPLOMÙ VYDÁVANÝCH v OK
ÈRK S6S
P75P SWL
100 ÈS SWL VKV
ÈS - DX SWL
DIG OK W-DIG-OK SWL VKV
OK QRP CLUB W-OK-QRP SWL VKV
SMSR MORAVA - SLEZSKO SWL VKV
MDXG MORAVA - SLEZSKO HONOR VKV
VRK DIPLOM VRK SWL
VKV DIPLOM VRK SWL VKV
TFC OK-CW-AWARD SWL VKV
SUPER OK-CW-AWARD SWL VKV
COLUMB S AWARD
TFC
CLC W - MEMBER CLC AWARD SWL VKV
PO STOPÁCH VÁLKY SWL
KV GOLD AWARD SWL
KV ACTIVITY SWL
VKV GOLD AWARD SWL VKV
VKV ACTIVITY SWL VKV
OK1IPS - LÁZNÌ ÈR VKV
OK1DRQ - ÈESKÁ REPUBLIKA A - Z SWL VKV
OK2BJR - DIPLOM OKO SWL
GOLG STAMP OKO 21 SWL
OK1DCE LETITÌ ÈR SWL VKV
I.A.A.C.A. SWL
LOCATORY ÈR VKV
OK2FD OK COUNTIES AWARD SWL VKV
PRAHA AWARD SWL VKV
OK1OFM WEST BOHEMIA SWL VKV
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OK1KQJ CHODSKO VKV
OK2PMM MORAVA SWL
OKKBWT THREE BAND MORAVA SWL
SIERRA OSCAR SWL
OK2KTE HANÁCKÉ ATÉNY VKV
Pro zkrácení textu jsem pouil nìkteré zkratky jejich význam dále vysvìtlím. Souèasnì jsem vypustil nepodstatný
obsah textu za co se vem omlouvám.
QSL - vyaduje se pøedloit QSL lístky ke kontrole
QSLL - vyaduje se pouze vlastnit QSL s moností namátkové kontroly manaerem
GCR - seznam QSL lístkù, ovìøený oficiálním diplomovým
manaerem nebo dvìma jinými amatéry
ÁDOST - písemná forma ádosti o vydání diplomu
SEZNAM - obsahuje datum, èas, volací znak, pásmo, druh
provozu a vyslaný/pøijatý report, dalí podmínku napø.
okresní znak, locator, èlenské èíslo apod. Seznam se setøídí podle charakteru diplomu. Napø. abecednì podle
okresù, jeli podmínka získání navázání spojení s urèitým
poètem okresù atd. OK = stanice radioamatéra v ÈR.
SWL - diplom je urèen pro posluchaèe v ÈR (stanice SWL)
DIG - èlen DIG klubu
VKV - diplom se vydává za provoz na VKV pásmech

DIPLOMY VYDÁVANÉ ÈESKÝM
RADIOKLUBEM
Veobecnì: QSL, 50 Kè, nálepka 10 Kè. ádosti na QSL
Slubu ÈRK, pøiloit ústøiek o zaplacení poplatku na konto
QSL sluby. Adresa penìního ústavu: Èeská spoøitelna, a.s.
Dukelských hrdinù 29, 170 21 PRAHA 7. È.úètu: 19-1004951078, konst. symbol 379, var. symbol 60007. Potovní poukázka
typu A. Nejlépe je vyádat si sloenku na adrese QSL sluby.
ádost s QSL lístky je moné pøedat osobnì také na QSL slubì ÈRK a je zde moné hotovì zaplatit poplatek za vydání.
S6S
Za QSL se vemi kontinenty, od 1.1.1950. Diplom se vydává za QSO jedním druhem provozu (CW, SSB, RTTY,
SSTV) a nálepky za jednotlivá pásma (80, 40, 20, 15, 10 m).
P75P
Za QSL v jednotlivých ITU zónách. Základní diplom za
QSO 50 zón, doplòkové známky za 60 a 70 zón, od 1.1.1960,
bez ohledu na druh provozu nebo pásma. SWL.
DIPLOM 100 ÈS
Za QSL se 100 rùznými OK stanicemi, platí i OK4.../MM,
po 1.1.1993. Základní diplom za QSO jednotlivými druhy
provozu, nebo smíeným provozem bez ohledu na pásma a za
pásmo 160 m. SWL za poslechy CW nebo SSB spojení. Nálepky za 200, 300, 400 a 500 stanic. Zvlá za QSO nad
144 MHz, neplatí QSO pøes pøevádìèe.
DIPLOM ÈS - DX
Pouze pro OK stn. a SWL, od 1.1.1994. QSL. Tøídy: základní za QSO s 20 okresy ÈR a 20 zemìmi DXCC, vyí za
50 okresù ÈR a 50 zemí DXCC, nejvyí za 75 okresù ÈR
a 90 zemí DXCC. QSO s okresy ÈR pouze CW a 30% z nich
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musí být v pásmu 160 m. O základní diplom mohou ádat
koncesionáøi pouze za spojení navázaná v dobì, kdy byli driteli tøídy C, posluchaèi bez omezení.
W - DIG - OK
Vydává èeská sekce DIG klubu pro OK a SWL. QSLL za
spojení se èleny DIG OK sekce, bez omezení data a druhu
provozu, na KV nebo VKV, pouze za CW zvlá nálepka. Na
VKV platí i QSO pøes pøevádìèe.
Tøídy: za 10, 20, 40 èlenù na KV, na VKV 5, 10, 20 èlenù
DIG OK. Poplatek 50 Kè. GCR, manaer: Ing. Martin KRATOKA, OK1RR, Vyehradská 45, 128 00 PRAHA 2. Aktuální
seznam èlenù u manaera diplomu.
WORKED OK-QRP CLUB AWARD
Vydá se OK, SWL, za oboustranné QSO-QRP s 20 èleny
OK QRP klubu. Doplòovací známky za dalích 10 èlenù, ve
tøídách CW, SSB, MIX. Maximální pouité výkony na obou
stranách mohou být pro CW 5 Wattù výkonu nebo 10 Wattù
pøíkonu, pro SSB 10 Wattù výkon nebo 20 Wattù pøíkon. Spojení mohou být navázána na libovolných radioamatérských
pásmech. Platí spojení od 1.1.1984. Spojení se stanicí OK5SLP
platí za 2 èleny. 10 Kè, známka 5 Kè. GCR. Manaer:
OK1FPL, Liboslav Procházka, Øestoky 135, 53833 Trojovice.
MORAVA - SLEZSKO
Vydává SMSR za QSL od 1.1.1990: na KV - OK stanice
za 25 mìst. Na VKV - OK stanice za 10 mìst, podle seznamu.
Platí vechny druhy provozu, neplatí vak spojení pøes pøevádìèe. SWL, 40 Kè, QSL lístky nebo GCR na adresu: Pavel
ASTNÝ, OK2PIP, Vranovská 76 614 00 Brno.
Seznam mìst platných pro tento diplom: Blansko, Brno,
Bøeclav, Bruntál, Èeský Tìín, Frýdek-Místek, Hodonín, Jihlava, Karviná, Kopøivnice, Kromìøí, Nový Jièín, Olomouc,
Opava, Ostrava, Pøerov, Prostìjov, umperk, Tøebíè, Uherské
Hraditì, Vsetín, Vykov, ïár n.S., Zlín, Znojmo.
MORAVA - SLEZSKO HONOR
Vydává MDXG za 50 QSO s moravskými erbovními mìsty dle pùvodní mapy Moravy a Slezska. Datum spojení a druh
provozu není omezen. KV, VKV nebo kombinace obou pásem. Neplatí spojení pøes pøevádìèe. 60 Kè.
Výpis z deníku, seøazený podle abecedního seznamu mìst
a èestným prohláením na: MDXG VYCOM, Box 54, 627 00
BRNO
Seznam erbovních mìst:
Adamov, Bílovec, Blansko, Bohumín, Bojkovice, Boskovice, Bouzov, Branné, Brno, Brumov-Bylnice, Bruntál,
Bøeclav, Buèovice, Budiov n/Budiovkou, Bystøice p. Host.,
Bystøice n. Pertýnem, Bzenec, Èeský Tìín, Daèice, Drnholec, Frentát p. Radh., Frýdek, Fryták, Fulnek, Hanuovice,
Havíøov, Hluèín, Hodonín, Holeov, Hostìradice, Hradec
n. Mor., Hranice, Hruovany n. Jev., Hulín, Hustopeèe, Ivanèice, Jablunkov, Javorník, Jemnice, Jeseník, Jevíèko, Jihlava,
Karviná, Kelè, Klobouky, Kojetín, Kopøivnice, Kravaøe, Kromìøí, Krnov, Kyjov, Lanhot, Lipník n. Beèvou, Litovel,
Luhaèovice, Mikulov, Miroslav, Místek, Mohelnice,
Mor. Beroun, Mor. Budìjovice, Mor. Krumlov, Mor. Tøebová, Námì n. Osl., Napajedla, Nové Mìsto n. Mor., Nový
Jièín, Odry, Olomouc, Opava, Orlová, Osoblaha, Ostrava, Otrokovice, Plumlov, Potètát, Prostìjov, Pøerov, Pøíbor, Rajhrad,
Rosice, Rousínov, Ronov, Rýmaøov, Slavièín, Slavkov, Slavonice, Svitavy, ternberk, tramberk, umperk, Telè, Tøebíè,
Tøe, Tøinec, Uh. Brod, Uh. Hraditì, Uh. Ostroh, Unièov,
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Val. Klobouky, Val. Meziøíèí, Valtice, Vel. Meziøíèí, Vel. Pavlovice, Veselí, Vítkov, Velká Bíte, Vel. Bystøice, Vizovice,
Vranov, Vrbno, Vsetín, Vykov, Zábøeh n. Mor., Zlaté Hory,
Zlín, Znojmo, ïár n. Sáz.
Diplom VETERÁN RADIO KLUBU
Diplom za QSO/SWL nejménì tøiceti stanic èlenù VRK,
po 01.01.1994. Z celkového poètu tøiceti musí být estnáct
takových, aby se z jejich suffixu, vdy jen jedno písmeno, dal
sestavit název VETERÁN RADIO KLUB. Výjimkou je
klubová stanice OK5VRK její suffix pro diplom lze pouít
celý, ale jen pro zaèáteèní písmena slov Veterán Radio Klub,
(VRK) avak do celkového poètu tøiceti amatérù se zapoèítává pouze 1x. Spojení se stanicí OK5VRK není podmínkou.
Nálepky, za 60, 100, 150, 200, vemi druhy provozu na KV
i VKV, výpis ze stanièního deníku, Neplatí QSO pøes pøevádìèe a v závodech (mimo závody poøádané VRK). K ádosti,
s èestným prohláením, se pøiloí výpis ze stanièního deníku.
50 Kè, nálepka 10 Kè. Manaer: OK2BEH, Zdenìk IVOTSKTÝ, Døínová 1645, 666 01 TINOV, ÈR.
DIPLOM VKV VETERÁN RADIO KLUBU
Shodné s pøedchozími podmínkami ale QSO musí být pouze na VKV pásmech od 1.1.1996. Základní poèet QSO je 20.
Není nutné QSO s OK5VRK. Platí spojení vemi druhy provozu, pøes pøevádìèe vèetnì QSO PR. Nálepky za 50, 100,
150 èlenù. Manaer: OK2BEH.
OK - CW AWARD
Vydává TFC klub pro OK a SWL od 1.1.1975, pouze CW
na dvou libovolných KV pásem (vèetnì WARC), QSO se stanicemi s prefixy OK, OL, OM. Od 1.1.1993 nelze pouít prefix
OM. Pokud nìkterá stanice pracovala s více prefixy, platí za
jednu stanici, platí vak i stanice OK8 nebo stanice vysílající
na základì CEPT licence. Známka za QRP, zvlá na dvou
VKV pásmech od 50 MHz výe.
III.QSL od 25 stanic na dvou rùzných pásmech (stejných
pro vechny stanice),
II. QSL od 50 stanic za stejných podmínek
I. QSL od 75 stanic za stejných podmínek,
GCR, 40 Kè, manaer: OK1DCE, Jaroslav FORMÁNEK,
OK1DCE, U vodárny 398, 27801 Kralupy n.Vltavou.
SUPER OK - CW AWARD
Vydává TFC klub za obdobných podmínek jako OK-CW
Award, za telegrafní spojení buï na KV nebo VKV pásmech
od 1.1.1973 (od 1.1.1993 nelze pouít OM) ve tøech variantách:
a) za 100 QSL (dále za 200, 300, atd.) bez ohledu na pásma;
b) za 100 QSL ( dále za 200, 300 atd.) na jednom libovolném pásmu, diplom bude vydán s vyznaèením tohoto
pásma;
c) za 100 QSL ( dále za 200, 300 atd.) bez ohledu na pásma, ale s QRP zaøízením na stranì adatele ( max. 10 W
input nebo 5 W output), diplom bude vydán
s oznaèením QRP.
GCR, SWL, 60 Kè, známka 20 Kè.
Stanice, která splní podmínky diplomu v prùbìhu kalendáøního roku v soutìi KV Provozní aktiv, nemusí vlastnit
QSL a cena za vydání diplomu je polovièní tj. 30 Kè. Manaer: OK1DCE.
COLUMB S AMERICA AWARD
Vydává TFC na poèest 500. výroèí objevení Ameriky. Termíny k navazování spojení jsou motivovány jednotlivými
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Kolumbovými plavbami. OK stanice musí získat nejménì 500
bodù za spojení se stanicemi z tìchto zemí:
ITÁLIE - distrikt 1 (I1,IK1, atd.), nejménì 3 stanice, kadé
QSO za 5 bodù.
PANÌLSKO - distrikt 7 (EA7, EC7, atd.), nejménì 5 stanic, kadé QSO za 5 bodù. Z tìchto dvou zemí je moné
navázat max. 20 spojení celkem.
SEVERNÍ AMERIKA - nejménì 2 zemì DXCC, kadé QSO
za 10 bodù.
STØEDNÍ AMERIKA - nejménì 1 zemì DXCC, kadé QSO
za 10 bodù.
JINÍ AMERIKA - nejménì 3 zemì DXCC, kadé QSO za
10 bodù.
Spojení s USA - je nutné navázat QSO min. s 10 státy, kadé
QSO za 10 bodù.
Pøi práci s QRP (max.výkon 10 W) se bodová hodnota zvyuje 2x. Tato spojení je tøeba v ádosti výraznì oznaèit. Pokud
budou vechny podmínky splnìny s QRP zaøízením bude tato
skuteènost vyznaèena na diplomu.
Základní diplom se vydá za splnìní výe uvedených podmínek. Dritelé základního diplomu mohou v dalích
termínech konání soutìe získat doplòující známku za splnìní podmínek shodných se základním diplomem. Po získání
základního diplomu a tøech doplòovacích známek lze poádat o vydání zvlátní ceny.
Termíny soutìe: 30.05.1998 do 08.08.1998, v roce 1999
ve stejných dnech. Dalí termín je 09.05.2002 a 18.07.2002
a ve stejných dnech v roce 2003 a 2004.
ádost, výpis dat o navázaných QSO, bodový zisk, èestné
prohláení o pravdivosti údajù potvrzená dvìma koncesionáøi zaslat do 31.3. následujícího roku. 50 Kè, známka 15 Kè,
manaer: OK1DCE.
TELEGRAPHY FRIENDS CLUB TFC
(Klub pøátel telegrafie)
Je klubem pøátel telegrafie a byl zaloen v roce 1992 v OK.
Èlenem klubu se mùe stát kdokoliv, kdo splní následující
podmínky.
1. Naváe nejménì 1000 spojení CW bìhem posledních 3
rokù, lze zapoèíst i QSO za rok, ve kterém je o èlenství
ádáno, ale nepoèítají se QSO navázaná v závodech.
2. Získá za splnìní dále uvedených poadavkù 15 bodù:
a) 25 potvrzených zemí DXCC CW = 5 bodù
b) 50 potvrzených zemí DXCC CW = 10 bodù
c) získání 5 diplomù provozem CW = 5 bodù
d) získání 10 diplomù provozem CW = 10 bodù
e) úèast v tuzemských CW závodech s navázáním
min. 250 QSO (lze seèítat) = 5 bodù
f) úèast v mezinárodních CW závodech s navázáním min. 500 QSO (lze sèítat) - 10 bodù
Hodnoty 15 bodù musí být dosaeno bìhem posledních 3
let, lze zapoèítat i rok ve kterém je ádáno o èlenství.
Pro bod 1. staèí uvést poèty QSO podle mìsícù a rokù
a celkový souèet. Pro bod 2. staèí uvést jednotlivé roky s výètem QSL podle DXCC, pro body za diplomy jejich èísla,
vydavatele a rok vydání, pro body za QSO v závodech názvy
závodù a poèty navázaných spojení, umístìní.
ádost o èlenství se zasílá formou pøihláky na listu, nejlépe A4, s pøehledem, jak byla splnìna jednotlivá kritéria, ve
doplnìno èetným prohláením o pravdivosti uvedených údajù. Na poádání je nutno zaslat stanièní deník, pøípadnì QSL
ke kontrole.
ádost, 20 Kè na adresu: Karel KØENEK, OK1HCG,
Nevanova 1035/20, 16300 Praha 6.
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CLC
Veobecné podmínky pro vechny diplomy vydávané CLC.
Vydávají se pro OK a SWL od 1.8.1990, vechny druhy provozu, cena pro èlena CLC a SWL 20 Kè, pro OK 50 Kè, Pokud
se ádá o dva rùzné diplomy èi rùzné tøídy tého diplomu
CLC souèasnì, zaplatí 70 Kè, za kadý dalí poadovaný souèasnì 20 Kè.
ádost s èestným prohláením a výpisem z deníku, QSLL,
s uvedením volací znaèky protistanice, data, èasu, pásma
a druhu provozu zaslat na manaera CLC: Josef MARE,
OK1FED, Píkova 1961, 15500 Praha 5.
W - MEMBER CLC AWARD
Za QSO s klubovou stanicí CLC OK5SWL a za QSO stanic amatérù, èlenù CLC i pøed jejich vstupem do CLC a po
ukonèení èlenství v nìm. adatel nemusí mít QSL lístky od
protistanic. Platí QSO pøes pozemní pøevádìèe.
za QSO OK5SWL na kadém pásmu ........3 body
za QSO se èlenem CLC na kadém pásmu ...1 bod.
3. tøída: KV 20 bodù; VKV 10 bodù;
2. tøída: KV 40 bodù; VKV 20 bodù;
1. tøída: KV 60 bodù; VKV 30 bodù;
Radioamatéøi vysílaèi si mohou zapoèítat body i za QSL
od posluchaèù - èlenù CLC.
PO STOPÁCH VÁLKY
Za QSL stanic ze zemí DXCC, na vech KV pásmech, na
jejich území se vedly vojenské operace 2. svìtové války
a jejich pøísluníci bojovali na frontách 2. svìtové války.
3. tøída: 25 zemí ze seznamu A a 10 zemí ze seznamu B
2. tøída: 50 zemí ze seznamu A a 20 zemí ze seznamu B
1. tøída: 75 zemí ze seznamu A a 30 zemí ze seznamu B
EXCELENT: vechny zemì uvedené v seznamech A a B
Radioamatéøi vysílaèi mohou pouít QSL od posluchaèù.
Seznam A: Zemì na jejich území se vedly vojenské
operace 2. svìtové války: BV, BY, CN, D4, DL, DU, EM, EP,
ER, ES, ET,EU, F, K, FO, FW, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW,
H4, HA, HL, HS, I, J2, JA, JY, KC6, KG4, KH2, KH4, KH5,
KH6, KH8, KH0, LA, LX, LY, LZ, OOD, OE, OH, OH0, OJ0,
OK, OM, ON, OZ, P2, PA, S5, SP, SU, SV, SV9, T2, T32, T5,
T9, UA1 (Eu), UA2, UA9 (As), V6, V7, VR2, XU, XV, XZ,
YB, YK, YL, YO, YU, ZA, ZS, Z3, 3B6, 3D2, 3D2X, 3V,
4N5, 4X, 5A, 5W, 7X, 9A, 9H, 9M2, 9M6, 9V; (celkem 96
zemí).
Seznam B: Ostatní zemì, jejich pøísluníci bojovali
na frontách 2. svìtové války: AP, CE, CM, CP, CX, EK, EX,
EY, EZ, HC, HH, HI, HK, HP, HR, HZ, JT, LU, OA, PY, T7,
TA, TG, TI, UJ, UN, VE, VK, VU, W, XE, XW, YI, YN, YS,
YV, ZL, ZP,3W, 4J, 4L, 4S; (celkem 43 zemí).
KV GOLD AWARD
Za QSL na vech KV pásmech, vèetnì WARC. Kadá zemì
DXCC na kadém z devíti KV pásem se hodnotí jedním bodem.
3. tøída 100 bodù, 2. tøída 200 bodù, 1. tøída 500 bodù
KV ACTIVITY AWARD
Za QSO v prùbìhu jediného kalendáøního roku (od 1.1. do
31.12.) na vech KV pásmech, vèetnì WARC. QSL se nevyadují. Kadá zemì DXCC na kadém z devíti KV pásem se
hodnotí jedním bodem jedenkrát za rok. O diplom lze ádat
kadý rok. Odeslat do konce bøezna následujícího roku.
3. tøída 100 bodù, 2. tøída 200 bodù, 1. tøída 500 bodù
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VKV GOLD AWARD
Za QSL se stanicemi pracujícími z rùzných malých ètvereèkù (napø. JO70AD) podle ádané tøídy. Kadé QSO/QSL
se hodnotí na pásmu 144 MHz jedním bodem, na pásmu
432 MHz tøemi body, na pásmu 1296 MHz pìti body a na
vyím pásmu deseti body. Neplatí spojení pøes pozemní pøevádìèe, ale platí spojení pøes kosmické pøevádìèe.
3. tøída 100 bodù, 2. tøída 200 bodù, 1. tøída 500 bodù
EXCELENT 500 bodù na jednom pásmu
VKV ACTIVITY AWARD
Za QSO se stanicemi pracujícími z rùzných malých ètvereèkù ( napø. JO70AD) podle ádané tøídy v prùbìhu jediného
roku (od 1.1. do 31.12.) na VKV pásmech. QSL se nevyadují. Neplatí spojení pøes pozemní pøevádìèe, ale platí spojení
pøes kosmické pøevádìèe. Kadé QSO se hodnotí na pásmu
144 MHz jedním bodem, na pásmu 432 MHz tøemi body, na
pásmu 1296 MHz pìti body a na kadém vyím pásmu deseti body. O diplom lze ádat kadý rok. Odeslat do konce bøezna
následujícího roku.
3. tøída 100 bodù, 2. tøída 200 bodù, 1. tøída 500 bodù
EXCELENT 500 bodù na jednom pásmu.
Diplom LÁZNÌ ÈESKÉ REPUBLIKY
Za QSO s lázeòskými místy v ÈR. od 1.1.1995 vemi druhy provozu, na KV i VKV, platí QSO pøes pøevádìèe. Tøídy
KV, VKV, KV a VKV. Celkem 20 QSO, nebo 15 QSO a stanice OK1ONA. 40 Kè. Manaer: OK1IPS, Pavel Strahlheim
via Radioklub OK1ONA, pota Bystøany, 417 62 Bystøany,
okr. Teplice.
Seznam lázní: Bechynì, Bìloves, Bílina, Bludov, DarkovKarviná, Dubí, Frantikovy Láznì, Hodonín, Jáchymov,
Jánské Láznì, Jeseník, Karlova Studánka, Karlovy Vary, Konstantinovy Láznì, Láznì Bìlohrad, Láznì Bohdaneè, Láznì
Kundratice, Láznì Kynvart, Láznì Libverda, Lipová-láznì,
Luhaèovice, Mariánské láznì, Mené-láznì, Ostroská Névá
Ves, Podìbrady, Slatinice, Teplice nad Beèvou, Teplice v Èechách, Toueò, Velichovky, Velké Losiny, Vrá, elenice.
Diplom ÈESKÁ REPUBLIKA A - Z
Za spojení s místy (s QTH) v Èeské republice zaèínajícími rùznými písmeny od A a Z, pøièem lze pouít i písmeno
CH, È - C, Ø - R,  - S, Ú - U,  - Z. Jako QTH není mylen
jen název mìsta èi obce, ale i kóty uvedené na mapì - Klínovec, Snìka atd., od 1.1.1993, KV nebo VKV - platná jsou
spojení i pøes pøevádìèe. Výpis z deníku, musí být uvedeno
QTH stanice, znaèka, datum, èas, pásmo a druh provozu. Na
diplomu bude vyznaèen druh provozu. SWL, 50 Kè.
III. 20 QSO s 20 rùznými místy zaèínající rùznými písmeny ( pø. A, Brno ........Zlín ).
II. 20 QSO s 20 rùznými místy zaèínající stejným písmenem ( napø. 20 x P - Plzeò, Písek, Praha.... ).
I. 100 QSO se 100 rùznými místy, za dodrení tìchto
podmínek - 20 rùzných písmen - od kadého 5 míst
nebo - 5 rùzných písmen - od kadého 20 míst.
Manaer: OK1DRQ, Pavel POK, Sokolovská 59, 323 12
PLZEÒ.
DIPLOM OKO
OKO ...krátké vlny sbliují vechny národy svìta...
Podmínky:
1. Diplom se vydává vem radioamatérùm svìta, kteøí
o diplom poádají a splní následující podmínky.
2. pásma 8010 m bez ohledu na druh provozu, od
2.1.1995, neplatí spojení ze závodù. OK za 12 QSO
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '97

(1 QSO s OK2OKO, 4 QSO se èleny klubu a 7 QSO
se stanicemi z okresu Olomouc). Èlenové klubu
OK2OKO jsou OK2BBK, BUJ, PBV, BJR.
3. ádost obsahuje výpis z deníku potvrzený dvìma amatéry, znaèku a adresu. SWL, 40 Kè Manaer: Milo
BREGIN, OK2BJR, 783 46 Tìetice 73.
K tomuto diplomu se nyní vydává známka GOLD
STAMP OKO 21. Známka se vydá vem radioamatérùm
svìta jako doplòující známka k diplomu OKO nebo samostatnì na poádání a splnìní podmínek.
Pásmo 80 a 10 m bez ohledu na druh provozu. OK stanice za 21 QSO celkem (1 QSO OK2OKO a 20 stanic z okresu
Olomouc nebo k diplomu 9 rùzných QSO dalích amatérù
z okresu Olomouc). 20,- Kè, výpis z deníku (dritel diplomu
jen dopsáním 9 QSO). Manaer: OK2BJR.
Seznam stanic z okresu Olomouc pracujících najdete ve
vydání OK CB 1997.
LETITÌ ÈR
Diplom vydává klubová stanice OK1KOU Soukromého
SOU Vodochody s. s r.o. a Klub pøátel telegrafie TFC.
Podmínky: QSO s místy u kterých je umístìno mezinárodní, vojenské nebo veobecné letitì, od 1. 1. 1994. CW,
SSB, FM, RTTY, KV vèetnì pásem WARC. VKV od 50 MHz,
neplatí QSO navázaná pøes pøevádìèe. Platná QSO provozem CW lze pro tento diplom navázat pouze v segmentech
urèených výhradnì pro provoz CW. QRP, CW zvlá známka, SWL, 50 Kè, známka 10 Kè.
KV:

OK/OM 50 QSO podle seznamu a QSO se stanicí
OK1KOU.
VKV: 20 QSO podle seznamu.
Známka za dalích 25 míst. Seznam, èestné prohláení.
Manaer: OK1DCE.
Seznam míst pro diplom: Beroun, Bechynì, Beneov
u Prahy, Blatná, Brno, Bøeclav, Broumov, Èáslav, Èeské Budìjovice, Èeská Lípa, Dvùr Králové, Frýdlant n. Ostrav.,
Havlíèkùv Brod, Hodkovice nad Mohelkou, Hoøice, Hoøovice, Hradec Králové, Hranice, Holeov, Choceò, Cheb,
Chrudim, Chomutov, Chotìboø, Jaromìø, Jindøichùv Hradec,
Jièín, Jihlava, Karlovy Vary, Klatovy, Kladno, Krnov, Kromìøí, Køianov, Kyjov, Kolín, Liberec, Mariánské Láznì,
Mladá Boleslav, Mnichovo Hraditì, Moravská Tøebová,
Most, Mikulovice, Mílovice, Mimoò, Námì nad Oslavou,
Nové Mìsto nad Metují, Ostrava, Olomouc, Opava, Otrokovice, Pacov, Panenský Týnec, Pardubice, Plasy, Plzeò, Polièka,
Podhoøany, Praha 4, Praha 6, Praha 9, Prachatice, Prostìjov,
Pøerov, Pøibyslav, Pøíbram, Rakovník, Raná u Loun, Roudnice n.Labem, Sazená, Sobìslav, Staòkov, Skuteè, Slaný,
Strakonice, umperk, Tábor, Touim, Uherské Hraditì, Ústí
nad Orlicí, Vlaim, Vodochody, Vrchlabí, Vysoké Mýto, Vykov, Zbraslavice, Zlín, amberk, atec, od 01.09.1994 Hronov.
I.A.A.C.A.
Vydává klubová stanice OK1KOU Soukromého SOU Vodochody s. s r.o. spoleènì s Klubem pøátel telegrafie (TFC).
Navazují se spojení s mìsty, která mají letitì pro mezinárodní linky. OK stanice mohou o tento diplom ádat a po
splnìní podmínek diplomu LÈR, základní za 75 QSL z rùzných mìst, od 1.1.1980, provozem CW, SSB, RTTY, ze vech
KV pásem vèetnì WARC, zvlá za CW, QRP a SWL. 100 Kè,
známka 10 Kè.
Pøitom je nutno dodret tato pravidla:
a) OK stanice si nemohou zapoèítat ádné QSL ze své zemì
b) z vlastního svìtadílu lze zapoèítat max. 50 mìst/QSL
c) v poètu 75 mìst/QSL musí být vechny kontinenty
ÈÁST PROVOZNÌ-TECHNICKÁ
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Nálepky za dalích 50 mìst/QSL, podle kontinentù za:
EU 75, AS 35, AF 35, NA 50, SA 20, OC 15 mìst.
ádost musí obsahovat: u stanic OK èíslo základního diplomu LÈR, seznam QSL abecednì seøazený podle kontinentù
a místa mezinárodního letitì, datum spojení, pásmo, druh
provozu. Manaer: OK1DCE.
DIPLOM LOKÁTORY ÈESKÉ REPUBLIKY
Diplom se vydává za splnìní podmínek na KV nebo VKV
pásmech. OK, SWL. 50 Kè, nálepka 20 Kè.
Základní diplom QSL od stanic pracujících z 300 rùzných
WW lokátorù na území Èeské republiky po 1.1.1985 (pøed
vznikem ÈR, tedy pøed datem 1.1.1993 nelze pouít QSL
z území Slovenska = OK3). Rùzné lokátory jsou napø. JO80AA
a JO80AB atp. KV vèetnì WARC druh provozu je libovolný,
avak stejný u obou korespondujících stanic (2xCW, 2xSSB,
2xFM, 2xRTTY, atp.), Pokud adatel získá vechny QSL za
spojení pouze jedním druhem provozu, bude to na diplomu
vyznaèeno. Pokud ale získá vechny QSL pouze za 2xCW
spojení, bude diplom vydán zcela ZDARMA!! QSL lístek musí
obsahovat znaèku adatele, datum QSO, pásmo, druh provozu, WW lokátor nebo jakékoliv jiné urèení stanovitì stanice.
Pokud vak není uveden WW lokátor, musí jej adatel zjistit
a doplnit DO ÁDOSTI, nikoliv na QSL lístek !! Seznam
QSL musí být v abecedním poøádku podle LOKÁTORÙ, nikoliv podle znaèek !! Jakékoliv úpravy QSL mají za následek
diskvalifikaci a nemonost získat tento diplom kdykoliv pozdìji. Toto platí i pro toho, kdo ovìøuje seznam QSL!!
Zápis v seznamu musí mít tuto formu:
JO70AZ OK1ABC/p 20.02.1985 3.5 MHz CW QTH: JO70AZ
JN69JO OK1ABC 05.05.1990 7 RTTY Malá Velká
atd...atd...atd
JN88JM OK2KAB 01.10.1994 1.8 SSB Vlkovice/GZN
adatel o diplom si mùe zapoèítat do seznamu i lokátory,
ze kterých sám vysílal, pokud nemá tyto lokátory potvrzeny
od jiných stanic. Za kadých 100 dalích lokátorù se vydává
doplòovací nálepka (celkem pokrývá území ÈR více ne 3000
lokátorù!!). Tento seznam QSL, zkontrolovaný a potvrzený
dvìmi dalími amatéry (pokud bude ovìøovat seznam èlen
TFC, tehdy pak staèí jeden), doplnìny o podepsané èestné
prohláení, se posílá na adresu vydavatele (manaera). Vydavatel si mùe kterékoliv QSL vyádat ke kontrole (na náklady
adatele). ádosti, které budou psány neèitelnì, kde bude krtáno a pøepisováno nebo jinak nesplní poadované podmínky,
budou vráceny zpìt adateli (na jeho náklady)>!!
Podmínky pro VKV: Stejné jako na KV, pásma up 50 MHz.
Neplatí spojení pøes pøevádìèe. Manaer: OK1DCE.
OK COUNTIES AWARD
Za QSO se vemi okresy ÈR po 1.1.1993, libovolným druhem provozu a na libovolných KV pásmech, na VKV za
spojení s minimálnì 60 OK okresy ( platí spojení pøes pøevádìèe). SWL. Nálepky k diplomu se vydávají za spojení pouze
CW, FONE, VKV. 50,- Kè
Manaer: OK2FD, Ing. Karel KARMAZIN, Gen. Svobody 636, 674 01 TØEBÍÈ, ÈR.
PRAHA AWARD
Za spojení se vemi okresy hl. mìsta Prahy po 1.1.1993,
libovolným druhem provozu a na libovolných pásmech, na
VKV za spojení s min. 8 okresy (platí i spojení pøes pøevádìèe). SWL. Nálepky za CW, FONE a VKV. 50,- Kè.
Manaer: OK2FD.
WEST BOHEMIA AWARD
Radioklub OK1OFM vydává diplom za spojení se vemi okresy
západoèeského kraje. Platí spojení od 1.11.1991. SWL. 40,- Kè
Neplatí spojení pøes pøevádìèe. Výpis z deníku. Manaer: Radioklub OK1OFM, P.O.Box 188, 304 88 PLZEÒ.
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Seznam okresù: Rokycany DRO, Klatovy DKL, Domalice DDO, Tachov DTA, Cheb DCH, Sokolov DSO, Karlovy
Vary DKV, Plzeò-mìsto DPM, Plzeò-jih DPJ, Plzeò-sever DPS.
CHODSKO
Vydává OK1KQJ za podmínek: po 1.6.1995 získat 50 bodù,
kadé QSO se stanicemi okresu Domalice (DDO) platí na
KV 1 bod a na VKV 2 body, neplatí spojení pøes pozemní
pøevádìèe. Lze jako samostatné spojení uznat i spojení RTTY,
AMTOR, PACTOR, nejménì 2 spojení s klubovými stanicemi okresu Domalice, za kadé spojení s klubovou stanicí
platí 5 bodù.
V dobì konání Chodských slavností (druhý víkend v srpnu) lze za navázaná spojení zapoèítat body dvojnásobnì.
Do diplomu platí spojení i se stanicemi pøechodnì vysílajícími z okresu Domalice. 50,- Kè.
Seznam stanic: OK1KDO, OK1KNF, OK1KQJ, OK1KYY
OK1 ASV, AY, AZG, BY, CM, DC, DLE, DVB, DX, FFV,
FFW, FGN, FJD, FWD, FXB, IAB, IBB, IBP, IES, IMP, IPK,
IVP, JAO, MR, QS, UBR, UDI, UGK, UGV, VBS, VDU, VKI,
VKU, VX, VWV, XAJ, XNM, XRM a dalí v OK CB.
Manaer: OK1MR, Milan RUSKÝ, Sadová 530, 345 62
HOLÝOV.
DIPLOMY MORAVA
Pro OK a SWL za QSO s OK2, OM2, OM6, OL6, OL7
stanicemi od 1.1.1990 na pásmech 1,8 a 28 MHz. Spojení
s prefixem OM se zapoèítávají pouze do 31.12.1993.
MORAVA AWARD
Za 100 spojení, nálepky za vechna spojení jen CW nebo
SSB. SWL. Výpis z deníku a 25 Kè se zasílá na adresu: Zdenìk MÁLEK, OK2PMM, Medlov 31, 768 32 Zborovice.
THREE BAND MORAVA AWARD
Za spojení s 10 stanicemi na kadém ze tøí libovolných
pásem, nálepky za splnìní podmínek na kadém dalím pásmu. SWL. Výpis z deníku a 25 Kè se zasílá na adresu: Jaroslav
JANO, OK2BWT, J. Petuky 1324, 752 01 Kojetín.
SIERRA - OSCAR AWARD
Za QSO se stanicemi s prefixem SO od 1.1.1983. adatelé z ÈR musí navázat 5 spojení, platí i spojení s jednou stanicí
na více pásmech jako spojení s rùznými stanicemi. Nálepky
se vydávají za vechna spojení na jednom pásmu, jedním druhem provozu, za spojení s 10 SO stanicemi. Výpis z deníku
a 6,- Kè v potovních známkách se zasílají na adresu ex
SO7BWT: Jaroslav JANO, OK2BWT, J. Petuky 1324,
752 01 Kojetín.
DIPLOM HANÁCKÉ ATÉNY
Vydává radioklub Hanácké Atény OK2KTE za spojení
se stanicemi okresu Kromìøí. Za QSO na KV nebo VKV,
vemi druhy provozu po 1.1.1995. 40 Kè, Na KV 100 bodù,
nutné QSO s OK2KTE. Bodování:
spojení se stanicí z okresu GKR 2 body
spojení se stanicí z mìsta Kromìøí 3 body
spojení se stanicí radioklubu z okresu GKR 5 bodù
spojení se stanicí radioklubu z mìsta Kromìøí 10 bodù
spojení se stanicí RK Hanácké Atény OK2KTE 20 bodù
Pøi spojení provozem CW se poèet bodù zdvojnásobuje.
Na VKV 100 bodù. Bodování jako na KV, body za CW se
dvojnásobek. Dále je násobièem kadý velký ètverec mimo
JN89, a to sousední 2x, první nesousední 3x, pak 4x, atd. Podmínkou je spojení s OK2KTE a dvìmi stanicemi z okresu
GKR. Neplatí spojení pøes pozemské FM pøevádìèe.
Výpis. Manaer: Ing. Marcel CVACHO, OK2POQ, Velehradská 3031, 767 01 KROMÌØÍ, ÈR.
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NF filtry DSP
Jan PRZECZEK, OK2UFY
V poslední dobì je èím dál více v radiotechnice populární
výraz DSP. Co je DSP ? K èemu je to dobré ?
ádám tímto odborníky, které této problematice rozumí
o schovívavost. Èlánek je urèen iroké radioamaterské veøejnosti, proto budou nìkteré pojmy z dùvodù vìtí
srozumitelnosti netechnické.
V tomto èlánku Vám vysvìtlím jak to v tom DSP chodí.
Jak DSP pouít v radioamaterské èinnosti. Proè by se radioamatér ji dnes bez DSP nemìl obejít. Cílem èlánku je praktická
stavba DSP pro radioamaterský provoz. Filtr DSP je vhodný
pro starí, ale i nové typy transceivrù. Výsledky s popisovaným DSP jsou u starích transceivrù a neuvìøitelné.
DSP (Digital Signal Processing) je odliný typ procesoru
od vech známých typù (PIC, Z80, 8051 atd.) V konstrukci je
pouit DSP procesor ADSP 2105 od ANALOG DEVICES.
Pro bìný procesor je zpracování øeèi v digitální formì velkým problémem. Realizovat by se nám podaøilo jen
jednoduchý èíslicový filtr.
Architektura DSP obsahuje hardwarovou násobièku, která dokáe v jediném instrukèním cyklu vynásobit dvì èísla
a výsledek pøièíst k pøedcházejícímu výpoètu. Procesor obsahuje nìkolik dalích poloek bloku pracujících paralelnì.
Pamì dat a programu jsou oddìlené, toto uspoøádání dosahuje znaèné urychlení èinnosti procesoru. Instrukèní soubor
procesoru je orientován na práci s analogovým signálem.
Realizace filtru na základì DSP se nezuuje jen na DP
(dolní propust), HP (horní propust) a PP (pásmovou propust),
ale lze realizovat té odstranìní umu, místního ruení a záznìju. DSP se realizuje automaticky NOTCH filtr.
Toto ve pøedurèuje èíslicové filtraci budoucnost, jako
nástupce vech pøedchozích metod.
Vechny elektrické signály obsahují ve svém kmitoètovém spektru sloky uiteèné, ale i neádoucí. K tomu abychom
vyuili pro nás sloku uiteènou a ostatní potlaèili nám slouí
filtry. Filtry jejich vlastnosti jsou kmitoètovì závislé umonují celkový signál rozdìlit na dvì èásti, na èást uiteènou
a nepotøebnou. Uiteènou propustit a nepotøebnou zadret.
Toto je té hlavním poadavkem radioamatérù slyet jen to
co chceme a signál ruivý potlaèit co nejvíce. Øeení tìchto
problémù mùeme rozdìlit do následujících èástí:
1. pomocí LC, RC pasivních èlánkù
2. aktivní filtry s operaèním zesilovaèem
3. aktivní filtry na principu spínaných kapacit
4. digitální filtry na principu DSP + AD/DA pøevodníku
Ad. 1.
Typické øeení LC filtrù je filtr pro SSB a CW od OK2JI.
Filtry jsou výborné, CW filtry nezvoní, nároèné na pøesnost

jednoduchý
LC èlánek DP

dvojitý
LC èlánek DP
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pásmová propust LC
hodnot L a C, rozmìrovì velké, nemonost jednoduché a rychlé zmìny mezních kmitoètù.
Kondenzátory v tìchto filtrech nabývají hodnot cca. stovky nF. Indukènosti od stovek mH do jednotek H.
Ad. 2.
Aktivní filtry vyuívající operaèní zesilovaèe s jednotkovým ziskem.
U tìchto filtrù je mono vypustit indukènost z dùvodù váhových a rozmìrových, které právì v oblasti komunikaèních
frekvencích dosahují velkých rozmìrù. Obvody se øeí jako
Èebyevovy nebo eliptycké filtry.

dolní propust 2 øádu

horní propust 2 øádu

Paralelní pøípadnì seriovou kombinací lze získat frekvenèní charakteristiky rùzných prùbìhù. Pro dobrou funkci tìchto
filtrù je tøeba dodrovat pøesné hodnoty kapacit a odporù. Tyto
prvky by jetì mìly být minimálnì teplotnì závislé. Obzvlátì filtry vyího øádu jsou choulostivé na pøesnost a minimální
teplotní závislost LC prvku. Veliká nevýhoda tìchto filtrù je
v zapojení jako pásmová propust pro CW s malou íøí pásma,
zvoní. Pøeladitelnost tìchto filtrù (zmìna mezních frekvencí) je stále obtíná.
Ad. 3.
Aktivní filtry se spínanými kapacitami. Tyto filtry jsou
totoné s filtry na základì operaèních zesilovaèù. Vzhledem
k tomu, e vìtina prvkù byla pøenesena na monolitický obvod øada nevýhod se odstranila. Typickým pøedstavitelem
tìchto filtrù je LTC 1064 - 1 od fy LINEAR. Tyto obvody
umoòují na základì pøivádìné frekvence, pøeladitelnost filtru. K tìmto obvodùm dnes nabízejí výrobní firmy software
pro návrh vlastních filtrù. Tímto je celý návrh znaènì zjednoduen. Typické zvonìní filtrù s operaèními zesilovaèi
zùstává.
ÈÁST PROVOZNÌ-TECHNICKÁ
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Ad. 4.
Digitální DSP filtry. Základním stavebním prvkem tohoto
filtru je filtr FIR, tento filtr:
a) je vdy stabilní
b) má lineární fázi
c) konstantní skupinové zpodìní
d) snadná realizovatelnost
e) neexistující teplotní závislot
f) kvantizaèní chyby nezpùsobují nestabilitu filtru,
sníí pouze odstup signál um
g) nemá analogový ekvivalent
h) mùe být adaptivní (vyuívá se pøi QRM, QRN)
i) v praxi se realizuje filtr takového øádu, který se vemi ostatními nelze nikdy realizovat

vání je vstup chránìn diodou D1. Napájení celého SDX 11 je
rozdìleno na napájení digitální èásti (dig.) a analogové èásti
(an.). Obì dvì èásti obsahují monolitické stabilizátory. Èást
digitální 7805 umístìný na chladièi a analogová èást 78L05.
Napìtí pro koncový zesilovaè TDA2003 (IO16) je nestabilizované a je vedeno pøímo z odporu R1 a kondenzátoru C6 na
IO16. Pøítomnost napájení indikuje dioda LED D2. Spínaèem S1 uvádíme celé SDX 11 do provozu.

Nf èást

Vstupní nf napìtí vedeme pøes vstupní filtr sloený z prvkù C37, C38, C39, C40, C42, L4, L5, na potenciometr P1,
kterým regulujeme vstupní úroveò nf signálu. Vstupní úroveò regulujeme podle svitu LED diod D3, D4. Maximální
provozní úroveò vstupního nf signálu je pøi úrovni svitu LED
Grafické znázornìní struktury filtru FIR:
diody D4 (èervené), pøi pomìru svìtlo, tma 1:1. Na vstupní
konektor nf signálu je pøipojen spínaè S5, kte[Q
rý pøiøazuje do vstupního obvodu odpor R42
a kondenzátor C41. tyto dva prvky pøizpùso'(/$<
'(/$<
'(/$<
'(/$<
bují SDX 11 na pøímé pøipojení výstupu
reproduktoru k transceivru. Standardní pøipo[K 
[K Q
[K 
[K 
[K Q
[K Q
jení vstupu SDX 11 je pøed potenciometr
hlasitosti transceivru, tot pøi rozpojeném spí




naèi S5. Z potenciometru P1 je veden signál
do dolní propusti tvoøené vnìjími prvky R43,
R44, C44 a èástí integrovaného obvodu IO15
\Q
AD28MSP02. Z tohoto obvodu vyuíváme
Digitalizace nf signálu a následující zpracování èíslicovstupní operaèní zesilovaè. Signál z vývodu 23 IO15 je vevou metodou je pro výrazné zlepení dosavadních filtrù
den na pøemostìní do obvodu IO14.
jediným moným øeením. Filtry na bázi DSP nevykazují záVýstup nf signálu z obvodu IO15 je diferenciální a takto
vislost na teplotì, není nutno pouívat pøesné souèástky,
je vedený na jednu polovinu obvodu IO13, který nám tvoøí
vystaèí s bìnou tolerancí. Tyto filtry dosahují nedosaiteldolní propust a zárovìò výstup pro IO14. IO14 74HC4066 je
ných vlastností dosavadních filtrù. Reprodukovatelnost je
pøepínaè signálu a to signálu po zprocování z DSP a signálu
100 %. Pomocí DSP realizujeme typ filtru FIR (filtr s koneènezpracovaného, pùvodního (z IO15 vývod 23). IO14 nám
nou impulsní odezvou), který nemá v analogové formì
slouí pro pøepnutí nf signálu SDX 11, kdy signál obchází
ekvivalent. Tento filtr je hlavním programových prvkem ceAD/DA pøevodník a bude na výstupu pùvodní. Øízení tohoto
lého SDX 11. Nezanedbatelnou vlastností filtru s DSP je
pøepínaèe je funkce BLOK a SDX 11. Druhá polovina IO13
realizace potlaèení irokopásmového umu a neadoucího
(OP279 / TL061) je impedanèní pøevodník. Na vývod 1 IO13
ruení. Potlaèení tìchto neadoucích signálu je dle charakteje pøipojen výstupní filtr tvoøený prvky C59, C60, C61, C62,
ru od cca. 6 dB do 20 dB, co výraznì pomáhá ke zvýení
C63, L6, L7. Tento výstup mono pøipojit k záznamovému
komunikaèní uèinnosti transceivru. V tomto pøípadì vyuízaøízení, modemu, pouít pro AVC transceivru. Zaøazením
váme adaptivního filtru FIR.
výstupu SDX 11 do funkce AVC transceivru bude AVC reagovat na uí filtr SDX 11. V pøípadì, e AVC zùstane pùvodní,
Popis zapojení SDX 11
bude AVC reagovat na irí filtr transceivru a tím nám utlumí
slabí signál, který posloucháme z SDX 11, kdy se nachází
Celý SDX 11 je rozdìlen na ètyøi èásti:
silnìjí signál mimo filtr SDX 11, ale v íøi filtru transceivru.
1. napájení
Výstup 1 IO13 je té napojen na potenciometr P2 jako regu2. nf èást
látor hlasitosti pro výkonový zesilovaè IO16 TDA2003. IO16
3. digitální èást DSP
je zapojen v zapojení, které propoutí s minimálním útlumem
4. ovládací èást, pøepínaèe
frevence 3003500 Hz. Napìové zesílení IO16 je nastaveno
odporem R55 na hodnotu 28 dB. V pøípadì poadavku na vyí
nebo nií zisk IO16 mono zmìnit hodnotu R55 od 3,3 W do
Napájení
6,8 W. Na výstup IO16 se pøipojuje pøes pøísluné konektory
Na vstupní napájecí konektor K1 pøivádíme stejnosmìrné
sluchátka (K5), reproduktor. Reproduktor mùeme pouít
napìtí v rozmezí 9 a 16 V. Klidový odbìr bez vybuzení kons impedancí od 2 W do 16 W. Takté sluchátka mohou být
cového zesilovaèe je 270 mA. Maximální odbìr pøi vybuzení
pouita nízkoimpedanèní nebo vysokoimpedanèní. Souèástdosahuje a cca 700 mA. Na tento odbìr je proto nutné diky C65, C67, C68, L9 jsou pøipájeny pøímo na sluchátkovém
menzovat napájecí zdroj. Vstup napájení je chránìn proti
konektoru (K5) na jeho pájecích oèkách.
pronikání vf napìtí filtrem C1, C2, C3, C4, L1. Proti pøepólo-
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Digitální èást
Monolitický oscilátor IO3 kmitá na frekvenci 32 MHz. IO4
nám slouí pro vydìlení základní frekvence 32 MHz
a vytvoøení hodinového signálu f1 a f2 pro procesor a AD/DA
pøevodník. IO5 (DS1233) je resetovací obvod, který zajituje
po zapnutí procesor v resetovaném stavu. Po dosaení napájecího napìtí min. 4,5 V a zpodìní 500 ms zahájí procesor
svou èinnost. IO5 zajituje resetování pro obvody IO15 a IO7.
Obvod IO9 (27C512) je pamì EPROM s kapacitou 512 kByte. V této pamìi je obsaen program vech filtrù a ostatních
funkcí SDX 11. V obvodu IO8 (GAL16V8) jsou zdruená jednoduchá logická hradla. Obvody IO4, IO8 a IO9 je nutno pøed
sputìním naprogramovat. Tyto obvody jsou v základní stavebnici dodávané naprogramované.

Pøepínaèe
Toto je øídicí èást SDX 11. Pøepínaèem S2 nastavujeme
SDX 11 do poadované funkce. Pøepínaèem S3, S4 nastavujeme v dané funkci jejich èíselnou hodnotu. (viz tabulky)
Funkce BLOK
Funkci BLOK uvádíme v èinnost zkratováním konektoru
K6.
Pøi pøíjmu CW se napø. pøi íøi pøijímaného pásma 100 Hz
neslyíme svého kolegu, který je od nás vzdálen 100 Hz.
Pøi rozhodnutí vysílat by nám kolega vzdálený 100 Hz podìkoval za ruení. Proto pøed vysíláním funkci BLOK
prohlídneme okolí a pak mùeme vysílat. SDX 11 se pøepne
na maximální íøi pásma. Ladit pøi zaøazeném filtru 100 Hz
není té ádná slast. Proto se funkci BLOK pøi ladìní rozíøíme a po doladìní vyøazením funkce BLOK zapneme zùený
filtr.

Praktická stavba
Celý systém SDX 11 je postaven na dvou oboustrannì prokovených deskách ploných spojù. Mimo obvodù IO4, IO6,
IO8, IO9 jsou vechny souèástky zapájeny. IO4, IO6, IO8,
IO9 jsou v paticích. Uvedení do èinnosti nevyaduje ádné
zvlátní znalosti, jen èisté pájení a dodrení dokumentace. Celý
SDX 11 je nutno uzavøít do kovové skøíòky pro minimální
vyzaøování neadoucích signálù z obvodu mimo prostor
SDX 11. Vhodná skøíòka rozmìrovì totoná s plonými spoji
je typ EB21/05 DONAU s rozmìry 220 × 55 × 170 mm od fy
GES ELECTRINICS. Skøíòka je vyrobena z plechu o tl. 1 mm.
Tomu, kdo by chtìl vìdìt o SDX 11 víc, pøípadnì konzultovat
nìkteré problémy, které pøi stavbì vzniknou doporuèuji se se
mnou spojit.
Celý systém SDX 11 byl do sepsání tohoto èlánku sestaven a provìøen v tøech kusech. Tyto byly propùjèeny
k provozním zkoukám radioamatérùm v mém okolí. Systém
SDX 11 je prozatím velice dobøe hodnocen a to hlavnì ve
spojení se starími typy transceivrù, kdy majitelé nemohli své
zaøízení poznat. SDX 11 tyto transceivry posunul do vyí
kategorie. Je to velice vhodná inovace starích, pøípadnì novìjích, levnìjích typù transceivrù.
SDX 11 vychází jako inovace straího typu SDX 10, kterého bylo do souèasnosti vyrobeno 60 kusù.
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Zájemci o stavbu mohou u mì získat ploné spoje, naprogramovanou pamì EPROM, naprogramovaná hradlová pole,
signální procesor a ADSP2105, kodek AD28MSP02 a mnoho
dalích rad a doporuèení.
Spojení:

OK 2 UFY Jan Przeczek
Kolmá è.p. 502
739 34 ENOV
tel: dopoledne 069/24 71 235
veèer
069/688 73 32

Pøílohy:
1. blokové schéma SDX 11 (obr. 1)
2. schéma pøipojení SDX 11 k transceivru (obr. 2)
3. propojení desek (obr. 3)
4. zdroje + indikátor úrovnì (obr. 4)
5. digitální èást DSP (obr. 5)
6. pøepínaèe (obr. 6)
7. nf + kodek (obr. 7)
8. frekvenèní charakteristiky (obr. 8)
9. srovnávací tabulky (obr. 9)
10. amplitudové charakteristiky (obr. 10)
11. ploné spoje (obr. 11, 12, 13, 14)
12. osazovací schéma ploných spojù (obr. 15, 16)

Pouité souèástky
POLOVODIÈE
IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
IO6
IO7
IO8
IO9
IO10, 11, 12
IO13
IO14
IO15
IO16
IO17

- 7805
- 78 L 05
- oscilátor 32 MHz
- GAL 16 V 8 (SDX 11 - 2)
- DS 1233
- ADSP 2105 KP 55
- 74 HC 273
- GAL 16 V 8 (SDX 11 - 1)
- 27 C 512
- 74 HC 541
- OP 279 (TL 062)
- 74 HC 4066
- AD 28 MSP 02 KN
- TDA 2003
- 4 N 35

T1, 2

- BC 557 A

D1
D2
D3
D4

- 1 N 4001
- led Æ5 mm zelená
- led Æ5 mm oranová
- led Æ5 mm èervená
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KONDENZÁTORY
C88
C37, 63, 64
C67, 78
C1, 38, 40, 61
C62, 65, 66, 69
C79, 80
C4, 17, 32, 39, 42
C47, 48, 52, 55, 56
C59, 60, 68, 70, 81
C85, 86
C41, 73
C6
C16
C71
C53, 58
C75
C9
C2, 3, 5, 7
C8, 14, 15
C18, 20, 21
C22, 23, 25
C26, 28, 29
C30, 31, 33
C34, 35, 36
C46, 49, 54
C57, 74, 82
C83, 87
C44
C50, 51
C84
C76
C72
C43, 77, 89
C24, 27
C10, 11, 12
C45
C13, 19
REZISTORY
R1
R2
R3
R4, 5
R6, 7
R8, 9
R10 - 33
R34 - 41
R42
R43, 45, 46
R47, 48, 59
R44
R49
R50, 51
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- 10 k / SMD
- 100 pF - keramika
- 1 k - keramika

- 10 k - keramika
- 470 k - foliový
- 3 G 3 / 25 V
- 1 G / 25 V
- 470 M / 16 V
- 100 M / 25 V
- 47 M / 25 V
- 47 M / 6,3 V

R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R60
R61

- 22 W typ 0204 (0207) GM
- 120 W typ 0204 (0207) GM
- 22 W typ 0204 (0207) GM
- 4,7 W typ 0204 (0207) GM
- 1 W typ 0204 (0207) GM
- 1 k typ 0204 (0207) GM
- 220 W typ 0204 (0207) GM
- M 33 typ 0204 (0207) GM
- 3 k 3 typ 0204 (0207) GM

KONEKTORY
K1
napájecí zásuvka do pl. spoje Æ2,1 mm
K2, 3, 6 cinch zásuvka SCJ - 0362 GM
K4
repro svorka SCJ - 1030 - 2P GM
K5
zásuvka jack Æ3,5 mm panelová
K7, 8
MLW20G + PFL20 GM
OSTATNÍ
S1
S2, 3, 4
S5

vypínaè páèkový P - B069B GM
pøepínaè otoèný 1 x 12 poloh P - DS1B GM
pøepínaè posuvný P - B1408 GM

L1, 3, 4, 6
L8, 9, 10, 11 indukènost BL02RN2 - R62 Murata
L2
tlumivka FASTRON axiálníTL.100 µH GM
L5, 7
tlumivka FASTRON radiální 09P - 102J
(1 mH) GM
- 100 k - keramika
- 330 pF - foliový
- 1 k - foliový
- 2 k 2 - keramika
- 10 k - foliový
- 220 k - foliový
- 10 M / 25 V
- 10 M / 6,3 V
- 4 M 7 / 6,3 V
- 22 M / 6,3 V
- 2,2 W / 2 W
- 4,7 W typ 0204 (0207) GM
- 180 W typ 0204 (0207) GM
- 470 W typ 0204 (0207) GM
- 1 k 5 typ 0204 (0207) GM
- 220 W typ 0204 (0207) GM
- 8 x 3k3
- odpor. sí 8 x 3 k 3
- 8,2 W / 2 W
- 10 k typ 0204 (0207) GM
- 30 k typ 0204 (0207) GM
- 2 k 2 typ 0204 (0207) GM
- 4 k 7 typ 0204 (0207) GM
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P1
P2

potenciometr 10 k/lin TP160
potenciometr 10 k/log TP160

Technické údaje SDX 11
Napájení
916 V/0,270,7 A
Vstupní impedance 2 kW/8 W
Vstupní napìtí
0,253 Vef
Výstupy:
1. repro
4W/2W
2. sluchátka
3. nf výstup
Filtry HP, DP

Filtry PP

8 W/1 W, Unap. = 12 V
Nnap. = 12 V
32 W
10 kW/0,25 Vef
HP - 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1250,
1500 Hz
DP - 1800, 2100, 2400, 2700, 3000, 3333,
4000 Hz
PP - 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000,
1250 Hz
B - 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400,
600 Hz

- útlum v nepropustném pásmu (stop band) 60 dB
- vzorkovací frekvence pøevodníku AD/DA - 8 kHz
- frekvence procesoru 11 MHz
- potlaèení irokopásmového umu 620 dB
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Obr. 1 Blokové schéma SDX 11

Obr. 2 Schéma pøipojení SDX 11 k transceivru
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Obr. 3 Spojení desek

Obr. 4 Zdroje + indikátor úrovnì
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Obr. 5 Digitální èást DSP

Obr. 6 Pøepínaèe
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Obr. 7 nf + kodek

Obr. 8 Frekvenèní charakteristiky
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Poloha Pø.1
irokopásmový
hluk - um

tón

HP
pevnì nastavená
hodnota 300 Hz
pevnì nastavená
hodnota 300 Hz

QRM - T



QRM - NR

nastavitelná
hodnota 18

nastavitelná
hodnota 18
pevnì nastavená
hodnota

SDX 11





HP + DP + NR

pevnì nastavená
hodnota

HP + DP
PP



DP

PP

B

18004000 Hz





18004000 Hz













2001500 Hz

18004000 Hz

2001500 Hz

18004000 Hz









4001250 Hz

50600 Hz



B3

B6

B3/50

B6/60

PKF 9 Mhz 2,4/8Q

2400 Hz

1,8

PKF 9 Mhz 0,6/4Q

600 Hz

4,5

XF 9 B

2400 Hz

1,8

X F 9 B - 10

2400 Hz

1,5

XF 9 NB

500 Hz

2,2

XF 9 P

250 Hz

2,2

SDX - 11 filtr 1

50 Hz

1,3

SDX - 11 filtr 2

600 Hz

1,15

SDX - 11 filtr 3

1700 Hz

1,2

SDX - 11 filtr 4

2400 Hz

1,17

Obr. 9 Srovnávací tabulky

Obr. 10 Amplitudové charakteristiky
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FRS - nová rádiová sluba v USA
Pavel VÁCHAL, OK1DX/MM (KF9VM)
zprostøedkoval Milan RUSKÝ, OK1MR
FCC (povolovací orgán v USA) provedl zmìny v pøedpisech, je umonily vznik nové radiové sluby - Family Radio
Service. O co se jedná? Tato sluba má zajistit kvalitní spojení na krátké vzdálenosti bez nutnosti ádat o povolení pro
osoby bez poadavku zkouek. Je to tedy provozní jakási obdoba CB nebo generálního povolení. Této sluby bylo
pøidìleno 14 kanálù v rozsahu 462,5625 a 462,7125 MHz
a 467,5625 a 467,7125 MHz (rozteè kanálù 25 kHz), povolený výkon 0,5 W pouze do miniaturní antény. Èili kmitoètovì
blízké naemu pásmu 70 cm, v nìm je snaha podobnou slubu provozovat v Evropì. Zmínìné FRS kmitoèty patøí v USA
sluby General Radio Mobile Service, avak novì pøidìlované FRS kanály jsou navrené na kmitoèty mezi jednotlivými
kanály GRMS, èím by se mìlo moné ruení omezit. Je to
vlastnì jakási obdoba X kanálù, jak je známe z pásma 145
MHz. Dalí zajímavostí je to, e FCC striktnì trvá na tom,
aby prodávané pøístroje nebyly jednodue modifikovatelné
(napø. pøestøiení drátu apod.) na jiné kmitoèty a u vùbec

nesmí vysílat mimo uvedených 14 kanálù. Tím se snaí rozptýlit obavy amatérù a i jiných slueb, e jim budou rùzní
modifikátoøi pùsobit ruení. FRS má samozøejmì povoleno
pouívání CTCSS a podobných prostøedkù, je mají omezit
vzájemné ruení.
Nabízené typy FRS transceiverù (napø. Alinco DJ-S46,
Kenwood LF-14) pøipomínají miniaturní UHF transceivery,
je jsou nabízeny pro amatéry (napø. Alinco DJ-S41T).
Proè tuto informaci dávám k dobru èeským amatérùm?
Hlavnì proto, aby lidé vìdìli, jak se øeí vznik podobných
slueb v USA, kde je nedostatek volných kmitoètù pravdìpodobnì jetì výraznìjí ne v Evropì.
Pro zajímavost jetì dodávám, e amatérské pásmo 70 cm
je v USA v rozsahu 420450 MHz, amatérská sluba je zde
sekundární, hlavní uivatel je radiolokace. V urèitých oblastech je omezen provoz mezi 420 a 430 MHz. Hlavní FM
komunikace je soustøedìna mezi 440 a 450 MHz, pøevadìèový odskok bývá 5 MHz.

Kmitoètové plány IARU radioamatérských
pásem 50, 144, 430 a 1240 MHz
Ing. Boris KAÈÍREK, OK1RQ
Výsledkem øady konferencí IARU z posledních let jsou
pomìrnì citelné zásahy do radioamatérských pásem. Nejvíce
úprav doznaly pásma nad 30 MHz. Nejmarkatnìjí zmìny lze
pak registrovat v pásmu 144146 MHz.
Pøesné rozdìlení jednotlivých pásem pro rùzné druhy provozu s pøesným vymezením hranièních kmitoètù je uvedeno
v tabulce è.1. Tato tabulka rovnì obsahuje ve zjednoduené
formì poznámky k technickým ustanovením vyplývajicích
z provedených zmìn v Radiokomunikaèním øádu.
Tabulka è.1 je sestavena tak, aby odpovídala stavu k prvnímu dni pøítího roku, tedy k 1. lednu roku 1998. Do této tabulky

jsou zahrnuty i výsledky dohody uèinìné na radì sysopù, (technická skupina) konané v Holicích dne 22.2.1997 v souladu
s ustanovením IARU pro jednotlivé národní organizace.
Jedinou podstatnou odchylkou je pouze povinnost pouít
zaøízení pro provoz NBFM. Pro ÈR je tato povinnost stanovena a ke dni 1. ledna 2000. K zásadním technickým ustanovením
pro zaøízení NBFM (úzkopásmová FM) patøí napø. maximální
modulaèní zdvih 2,5 kHz a potlaèení nosné 60 dB/12 kHz. Zjednoduenì øeèeno toto ustanovení bude platit pro vechna FM
zaøízení provozovaná v pásmu 144 MHz. Jedinou vyjímkou jsou
digitální zaøízení pouívaná v segmentu 144,800144,990 MHz.

Tabulka è. 1
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Pouívání digitálních druhù provozu je vak v tomto segmentu èasovì a lokálnì omezeno, avak bez blií specifikace místa i datumu
ze strany IARU.
Vysvìtlivky k tabulce è. 1.
Pøesné kmitoètové úseky jsou uvedeny ve sloupcích 1 a 2 s pøesností na 4 desetiná místa
Sloupek 3 nav. slouí k rychlé orientaci v rùzných kmitoètových úsecích jednotlivých pásem
Sloupek MODE a popis uvádí jednotlivé druhy provozu, pøípadnì blií provozní specifika
Poznámka: Druhy provozu jsou uvádìny v tzv. radioamatérské zjednoduené formì, protoe pregnatní specifikace jednotlivých
druhù provozu podle Radiokomunikaèního øádu by bylo naprosto nepøehledné.
Sloupek è.5 I/O pøináí charakteristiku duplexních párù, pøípadnì pøedepsanou kanálovou rozteè (spacing)
Sloupek è.6 SH ukazuje tzv. odskok duplexních párù
V posledním sloupku jsou odkazy na tabulku è.2 - oznaèování kanálù
Vysvìtlivky k tabulce è. 2.
K této tabulce není blisí vysvìtlení nutné. Jediná poznámka se týká tabulky [A], její platnost je èasovì omezena, ovem bez
bliího upøesnìní datumu platnosti ze strany IARU.
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pokraèování z pøedchozí strany
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Praktické vyuití DX clusteru
Ing. Martin KRATOKA, OK1RR
(recenzi provedl a èetnými fakty doplnil Ing. Franta Janda OK1HH)
Slovo cluster v angliètinì oznaèuje chumel, chuchvalec,
shluk. Ve spojitosti s PR znamená, s jistou mírou nadsázky, shluk
vzájemnì propojených nódù PR. Výraz shluk sice napovídá
cosi o náhodném, a chaotickém uspoøádání, pravý opak je vak
pravdou - DX cluster lze spí oznaèit za velmi sofistikovaný systém, umoòující on-line pøenos dùleitých provozních informací.
Tato specializovaná BBS, pracující v reimu on-line, vznikla
z potøeby mít monost si v co nejkratím èase vymìòovat informace o výskytu vzácných stanic DX. Uhlídat vechna pásma
a vechny druhy provozu souèasnì není moné. Pokud ale spojí
DXmani své úsilí a vymìní si vzájemnì informace o tom, kde se
co zajímavého momentálnì nachází, lze toho udìlat více. DX
cluster umoòuje, aby informaci, kterou zadal jeden úèastník, ve
velmi krátkém èase obdreli vichni ostatní. Systém lze také vyuít k pøedávání informací o QSL manaerech, plánovaných
expedicích apod. DX cluster lze vyuít také v závodech, kde mùe
být cennou pomùckou napø. pøi vyhledávání násobièù, pøi jeho
pouití je vak nutné respektovat urèitá pravidla, o kterých se
zmíníme dále.
Prakticky se u DX clusteru setkáme s nìkolika druhy software - nejrozíøenìjím je PacketCluster (TM) od AK1A Pavillion Software, dále se mùeme setkat se software Clusse, jeho autorem je Heikki Hannikainen, OH7LZB, dále také
DXnet od F5MZN a CLX od DJ0ZY a DL6RAI. V Praze také
bìel a na øadì míst bìí PR-MFS (napø. DB0JES-4). Jednotlivé systémy se ponìkud lií v pøíkazech, podstatný rozdíl
z uivatelského hlediska je v monostech ovládání TCVR. Pøíchozí informace (tzv. DX spoty) systém Clusse nabízí
v ponìkud odliném formátu, take nejsou vìtinou pouitelných contestových i loggingových programù ani korektnì
zobrazovány, ani je nelze vyuít k ovládání TCVR (zkouel
jsem deník LogPlus! od KD7P a contestové programy CT od
K1EA, TR od N6TR a NA od K8CC, vechny se stejným
výsledkem - pøi pøipojení na nód DX clusteru se SW Pavillion Software bylo ve v poøádku, v informacích z nódu se SW
Clusse se nezobrazovaly stovky Hz a pøi skoku na spot se
TCVR ladil na nesmyslné frekvence, èasto mimo amatérská
pásma).
Nová verze software OH7LZB Clusse c0.31-B9 ji umoòuje nastavit formát pøicházejících spotù kompatibilní
s formátem PacketClusteru (TM) a jsou nejen korektnì zobrazovány bìnými deníky a contestovými programy, ale je
moné je vyuít k ovládání TCVR.

Pøipojení k DX clusteru
K DX clusteru se pøipojujeme z nejbliího dostupného
nódu sítì PR, který je nalinkován k lokálnímu nódu DX clusteru. Zpùsob pøipojení závisí na software, který chceme
pouívat k provozu na clusteru - zpravidla to je stanièní deník
nebo contestový program. Vìtina tìchto programù má k dispozici terminálové okno, umoòující zadávat pøíkazy jak TNC,
tak i software pøísluného nódu. Zpùsob pøipojení samozøejmì také závisí na hardware, které máme k dispozici, zde je
vak volba pomìrnì jednoznaèná - drtivá vìtina stanièních
deníkù a naprosto vechny contestové programy vyadují
pouití TNC nebo nìkterého jeho pøíbuzného (AEA PK232,
KAMplus apod.).
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Nelze pouít napø. modem BayCom èi kartu Soundblaster
s pøísluným rezidentním programem. Poèítaè je toti zamìstnán podstatnì nároènìjími úkoly, ne pouhou obsluhou
terminálového programu, kterou je moné (a v tomto pøípadì
i nutné) pøenechat podstatnì jednoduímu specializovanému
zaøízení, které se chová jako inteligentní periferie.
Pokud chceme pouít BayCom èi kartu Soundblaster, budeme se muset smíøit s tím, e deník povedeme na papíøe.
Výjimkou je SwissLog od HB9BJS, který umoòuje pouití
modemu BayCom. Tento deník má vak øadu jiných nevýhod, pro které jej øada DXmanù opoutí.
Postup pøi pøipojování bývá zpravidla následující (jako pøíklad je zvoleno pøipojení k OK0DXP via OK0NC):
1. Spustíme deník èi contestový program s VYPNUTÝM
TNC.
2. Pøejdeme do terminálového okna.
3. Zapneme TNC, firmware se musí pøedstavit v terminálovém oknì.
4. Zadáme èíslo kanálu - napø. kanál 1 bude <ESC>S 1,
v oknì se objeví * CHANNEL NOT CONNECTED *
(to je v poøádku).
5. Zadáme typ pøijímaných rámcù - aby v terminálovém
oknì neruily zbyteèné informace, je vhodné vyfiltrovat jen protokolované in formaèní rámce DX clusteru:
<ESC>M I+OK0DXP.
6. konektujeme DX cluster: <ESC>C OK0DXP OK0NC

Pøíkazy PacketClusteru (TM) Pavillion
Software (AK1A)
PacketCluster má implementováno více ne 300 pøíkazù,
z nich vìtina umoòuje dalí modifikace èi pouití jednoho
èi více parametrù. Pro uivatele má význam pouze nìkolik z
nich, mnoho pøíkazù je vyhrazeno pro pouití sysopem.
Z pohledu uivatele lze pøíkazy rozdìlit do tøí skupin:
- pøíkazy SHOW (uka) - slouí k zobrazení zvolené informace. Je jich nesprávným pouitím zpravidla
nemùeme nic zkazit.
- pøíkazy SET (nastav) - slouí k nastavení zvolených
parametrù. Pøi jejich pouívání je vhodné zachovat urèitou opatrnost, aby jejich nevhodným nastavením
nepøestal DX cluster dìlat to, co chceme. Pøed pouitím pøíkazu SET je vhodné si zjistit, jakým zpùsobem
mùeme nevhodné nastavení zruit.
- obecné pøíkazy, které svým významem i pouitím odpovídají pøíka zùm, na které jsme zvyklí z bìných BBS
(napø. listování, výpis souboru apod.).
Pro syntaxi pøíkazù je charakteristická tzv. lomítková konvence, tzn. mezi pøíkazem a identifikátorem je lomítko.
Kompletní pøíkaz má tedy strukturu:
pøíkaz/identifikátor parametr
pøíkaz/identifikátor/poèet parametr
Pro rychlou orientaci vak bude úèelné uvést zpùsob pouití nìkterých základních pøíkazù, a to v souvislosti se situací,
do které se bìnì dostaneme a kterou je tøeba øeit právì zaÈÁST PACKET RADIO

45

dáním urèitého pøíkazu. Taková situace mùe nastat ji pøi
prvním pøipojení k DX clusteru. Nód si vyádá nae jméno
(je vhodné jej zadat v pøísluném pádu, aspoò u èeských nódù),
QTH (zadáváme mìsto, nikoli lokátor) a vìtinou jsme vyzváni k zadání zemìpisných souøadnic QTH pøíkazem SET/
LOCATION. Souøadnice DX cluster potøebuje znát k tomu,
abychom si kdykoli mohli nechat vypoèítat azimut ke stanici
DX a hodnotu MUF do pøísluného místa. Souøadnice zadáváme ve tvaru:
lat-deg lat-min N/S long-deg long-min E/W
Pøíklad:

SE/L 50 06 N 14 46 E

Pøíklad mimo jiné ukazuje, e je moné pøíkazy zadávat
ve zkráceném tvaru. Pøíkazy je moné psát malými i velkými
písmeny.
Pokud nezadáte údaje o vlastním stanoviti, není moné
zjistit MUF (SH/M) ani azimut (SH/H) - místo poadovaných
hodnot obdríte chybové hláení. Cluster pak ani nepoèítá QTF
a QRB v pøíkazu SH/ST!
Dále je vhodné nastavit svùj domácí nód DX clusteru, co
má význam pro doruèování zpráv pro nás na nód, kam se pøipojujeme. Provádí se to pøíkazem:
SE/HOM node_call
tedy napø. SE/HOM OK0DXP
Pøi prvním pøipojení je vhodné definovat tzv DX filtr, který slouí k potlaèení informací, které pro nás nemají význam.
Obecná syntaxe pøíkazu vypadá takto:
SE/FILT/MODE/BAND=(x,x,x) prefixy
Pokud vysíláte pouze na KV, budete moná chtít potlaèit
spoty z VKV. Filtr nastavíme takto:
SE/FILT/BAND=(2,6) ALL
Software PacketCluster zná tato pøeddefinovaná pásma:
160, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 6 a 2 m.
Uvedené nastavení znamená, e jsme nastavili potlaèení
vech prefixù na pásmech 50 a 144 MHz (6 a 2 m). Definování dalích pásem mùe provést sysop, proto se napø. na
OK0DXP mùete setkat jetì s pásmy 432 (70 cm) a 220 (zde
není pouito pro 220 MHz, ale pro pásma 1296 MHz a vyí).
VKVista si filtr mùe nastavit takto:
SE/FILT/BAND=(160,80,40,30,20,17,15,12,10)ALL

Dalí moná nastavení filtru ukazují pøíklady:
- chceme potlaèit DL stanice na 14 MHz:
SE/FILT/BAND=(20) DL
- chceme potlaèit OK stanice na vech pásmech:
SE/FILT/BANDS=(ALL) OK
- chceme potlaèit spoty SSB na KV:
SE/FILT/BAND/SSB=(160, 80, 40, 30, 20, 17, 15,
12, 10) ALL
Nastavení filtru je trvalé, ale lze jej kdykoli zmìnit. Pøíkaz mùeme také pouít nìkolikrát po sobì, výsledné úèinky
se sèítají. Zruit vekerá pøedchozí nastavení filtru lze zruit
pøíkazem:
SE/NOFILT
Po pøipojení k DX clusteru nás zpravidla zajímá, co ne na
pásmech dìje. K tomu není nutné psát celou øadu pøíkazù, ale
systém umoòuje definovat makrofunkci, která je vyvolána
nejen pøi kadém pøipojení ke clusteru, ale lze ji kdykoli vyvolat pøíkazem EXECUTE. Definování této makrofunkce se
provádí pøíkazem:
UPLOAD/USERCMD (ve zkratce UPL/U)
Po zadání pøíkazu nám systém oznámí pøipravenost k uloení makra, take mùeme zaèít definovat jednotlivé pøíkazy.
USERCMD mùe vypadat takto:
se/page 9999
sh/wwv/2
sh/dx/20
Jednotlivé pøíkazy mají tento význam:
nastav délku stránky na 9999 øádkù
uka poslední 2 hláení WWV
uka posledních 20 spotù
USERCMD ovem mùe obsahovat mnoho jiných pøíkazù. Není vak vhodné zaøazovat pøíkazy SET, které mají trvalý
charakter.
Nastavením jména, QTH (názvu), souøadnic QTH, domácího nódu, DX filtru a USERCMD je nód pøipraven k pouití.
Bohuel ne vichni uivatelé si k vlastní kodì provedou nastavení vech tìchto parametrù.
Dále uveïme nìkolik nejbìnìjích pøíkazù a zpùsob jejich pouití v konkrétních situacích:

Chceme

Pøíkaz

Zobrazit nápovìdu

? nebo H

Zobrazit nápovìdu k urèitému pøíkazu

? pøíkaz nebo H pøíkaz

Zobrazit n posledních DX spotù
SH/D/n
Pøíklad: Chceme vidìt posledních 10 spotù
SH/D/10
Poznámka: Nód mívá nastavenou výchozí hodnotu zobrazovaných spotù, zpravidla 5. Zjistíme ji pøíkazem SH/D.
Vìtinou staèí znát posledních pár spotù, proto vystaèíme s pøíkazem SH/D. Pokud neuvedeme poèet, zobrazuje pøíkaz
SH vdy výchozí hodnotu poètu zobrazovaných údajù.
Zobrazit posledních n spotù, které se týkají urèitého prefixu
Pøíklad: Chceme vidìt posledních 10 spotù stanic 8P6

SH/D/n prefix
SH/D/10 8P6

Zobrazit posledních n spotù, které se týkají urèité stanice
SH/D/n call
Pøíklad: Posledních 10 spotù VK0IR
SH/D/10 VK0IR
Poznámka: Lze pouít pøíkaz SH/D VK0IR, který zobrazí výchozí hodnotu poètu spotù urèité stanice (zde VK0IR).
Zobrazit posledních n spotù z urèitého pásma
Poznámka: Pásmo lze uvést v metrech i v MHz.
Pøíklad: Zobrazit posledních 10 spotù z pásma 14 MHz
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SH/D/n pásmo
SH/D/10 14 SH/D/10 20
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Zobrazit posledních n spotù mezi kmitoèty f1 a f2
SH/D/n xxxx.x-yyyy.y
Zobrazí n spotù mezi kmitoèty xxxx.x-yyyy.y.
Pøíklad: SH/D/10 7000.0-7050.0 zobrazí posledních 10 spotù mezi 7000.0 a 7050.0 kHz
Zobrazit posledních n spotù obsahujících konkrétní øetìzec
SH/D/n øetìzec
Pøíklad: Hledáme QSL informace, hledáme SH/D/20 QSL tedy spoty, obsahující øetìzec QSL
Poznámka: Lze hledat a 3 øetìzce souèasnì. Mùeme napø. pouít SH/D/20 qsl via mgr a tak vyhledat QSL informace.
Zobrazit seznam posledních n bulletinù
Poznámka: Bulletiny èteme TY/B název.

SH/B/n

Zobrazit seznam souborù v archivu
SH/A
Poznámka: Do archivu jsou pøemísovány bulletiny, pøíp. dalí soubory po urèité dobì.
Zobrazit seznam pøíkazù definovaných sysopem,
umoòujících pøístup k databázím

SH/COM

Zobrazit posledních n údajù WWV (tok na 10,7 cm, A a K indexy)SH/WWV/n
Zobrazit posledních n anoncí

SH/ANN/n

Zobrazit posledních n údajù o poèasí

SH/WX/n

Stanovit azimut do urèité zemì DXCC
SH/H dxcc prefix
Poznámka: Funguje pouze v pøípadì, jsou-li definovány souøadnice vlastního QTH.
Stanovit MUF do urèité zemì DXCC
SH/M dxcc prefix
Poznámka: Funguje pouze v pøípadì, jsou-li definovány souøadnice vlastního QTH.
Zobrazit znaèky úèastníkù,
pøipojených k lokálnímu nódu DX clusteru

SH/U

Zapnout tón, oznamující pøíchod DX spotù, anoncí a WWV zpráv SE/BE
Vypnout tón

SE/NOBE

Oznámit ostatním úèastníkùm svoji pøítomnost

SE/H (pøítomnost)

èi nepøítomnost u poèítaèe
SE/NOH (nepøítomnost)
Poznámka: Pøíkaz SE/NOH zpùsobí, e se znaèka ve výpisu (SH/U) objeví v závorkách.
Nastavit délku stránky výpisu (s pøíkazy READ a TYPE)
SE/PA nnnn
Pøíklad: Ruí-li stránkování výpisu, nastavíme délku stránky na 9999
SE/PA 9999
Zobrazit seznam n posledních dolých zpráv
DI/n nebo L/n
Poznámka: Privátní zprávy nejsou zobrazeny, pokud nejsme autory nebo adresáty zprávy.
Zobrazit vechny aktivní zprávy

DI/A

Zobrazit zprávy od èísla m

DI/m-

Zobrazit zprávy od èísla m do èísla n

DI/m-n

Zobrazit seznam n posledních dolých zpráv pro urèitou stanici DI/n call
Poznámka: Pokud byla zpráva ji ètena, zobrazí se za èíslem zprávy znaménko -. Za èíslem zpráv, které nejsou urèeny
k automatickému výmazu po pøeètení se objeví znaménko +. Za èíslem zpráv, které nejsou urèeny k automatickému výmazu
a byly ji pøeèteny se objeví *. Za èíslem privátních zpráv se objeví p.
Zobrazit seznam nových dolých zpráv
(od posledního pouití DI/N)

DI/N

Zobrazit seznam vlastních dolých zpráv

DI/O

Zobrazit seznam zpráv s øetìzcem abcd v názvu

DI/S abcd

Èíst zprávu èíslo n

Rn

Èíst zprávu èíslo n bez stránkování
R/N n
Poznámka: Má význam v pøípadì, kdy nemáme nastavenou délku stránky na 9999.
Èíst soubor z archivu
bulletin
soubor

TY/A soubor
TY/B soubor
TY/F soubor

Èíst bez stránkování soubor z archivu
bulletin
soubor

TY/A/NOPAGE soubor
TY/B/NOPAGE soubor
TY/F/NOPAGE soubor
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Odeslat zprávu typu mail
Odeslat zprávu typu mail urèité stanici
Odeslat zprávu typu mail urèité stanici s forwardem
do jiného nodu clusteru
Pøíklad: Odeslat zprávu typu mail stanici OK2BX
s forwardem do nodu OK0DXC
Odeslat zprávu typu mail urèitým stanicím
Odeslat soukromou zprávu typu mail urèité stanici
Odeslat kopii zprávy typu mail urèité stanici
Odeslat zprávu typu mail se zpìtným potvrzením urèité stanici
(zpìtné potvrzení je automaticky odesláno po pøeètení
zprávy pøíjemcem)
Odpovìï na pøeètenou zprávu
(pouíváme bezprostøednì po pøeètení zprávy)
Oslovení urèité stanice
Odpojení od clusteru

Upozornìní
Je nutné rozliovat mezi anoncí (A), odeslanou zprávou
(S) a oslovením (T). Pøi pouívání tìchto pøíkazù mìjme na
pamìti zátì systému, vyplývající z reimu práce clusteru
(burst mode). Z tìchto dùvodù je vhodné anonce pouívat jen
v nejnutnìjích pøípadech, odesílat zprávy a pomocí Talk (T)
konverzovat jedinì s úèastníky, pøipojenými ke stejnému nódu,
jako vy. Ze stejných dùvodù se v tomto pøíspìvku nezabýváme konferenèním módem a Talk módem. Vdy je vhodnìjí
odesílat zprávy a bulletiny pomocí bìné BBS.
Málo se vak psalo o tom, k èemu vlastnì DX cluster slouí,
co na nìm hledat a co na nìm být nemá a jak ho vlastnì vyuívat tak, aby byl prospìný stejnou mìrou vem uivatelùm.

Kdo mùe vyuívat DX cluster?
V podstatì kdokoli, ale smysl to má pouze tehdy, pokud
máme vybavení na urèité úrovni. Naprosto logické, avak ne
vdy samozøejmé je vyuití DX clusteru s logovacím programem (stanièním deníkem), pøípadnì contestovým programem.
Napojovat se na DX cluster pomocí paketového programu (GP,
TOP, SP apod.) nemá smysl - spoty sice uvidíme, ale poèítaè
máme ji zamìstnaný, take spojení mùeme zapisovat jen
na papír. Papírový deník vak nemá pro majitele poèítaèe naprosto ádný význam - bylo by to toté, jako koupit si auto
a pak chodit pìky. O programech, vhodných k vedení stanièního deníku, které jako jednu z funkcí umoòují pouití DX
clusteru, si mùeme povìdìt pozdìji.
Významným omezujícím faktorem bývá vzájemná snáenlivost poèítaèe s rádiovým zaøízením. Bìný poèítaè ve stolním
provedení není konstruován pro provoz v silném vf poli a rovnì pomìrnì silnì vyzaøuje. Pøípady, kdy nelze souèasnì
provozovat poèítaè s transceiverem proto nebývají vzácností.
Skøíò poèítaèe je velmi jednoduché konstrukce, u které není
zajitìno ani základní elektrické propojení jednotlivých dílù,
proto nelze ani hovoøit o nìjaké vf tìsnosti. Mezi jednotlivými typy skøíní (minitower, desktop, slim-line apod.) není rozdíl.
Základní deska bývá upevnìna k asi pomocí nýtù z plastické
hmoty, take jediným uzemnìním bývá pøívod napájecího
napìtí, pøípadnì montání plechy, kterými jsou opatøeny karty, zasunuté v konektorech sbìrnice. Periferní zaøízení jsou
s poèítaèem spojena pomocí pomìrnì dlouhých kabelù, které
nejsou vdy stínìné. Nejproblematiètìjími èástmi poèítaèe
jsou vak videokarta a monitor. Obvody video jsou iroko-
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S
S call
S call > node_call
S OK2BX > OK0DXC
S call,call,call,call
S/P call nebo SP call
S/C zpráva_èíslo call

S/RR
REP
T call
B
pásmové, monitor je v podstatì vysílaè o výkonu kolem 25 W,
produkující jehlové impulsy se støídou kolem 80 kHz.
Vzájemné pospojování vech èástí zaøízení by mìlo být
samozøejmostí, stejnì jako co nejkratí vyvedení vech koaxiálních kabelù z ham-shacku. Vechny pøívody opatøíme
naklapávacími tlumivkami, dùkladnì zkontrolujeme dotaení vekerých roubových spojù uvnitø poèítaèe. Vnitøek
skøínì monitoru je vhodné vystøíkat vodivým lakem (existuje
øada druhù, volíme lak s nejmením elektrickým odporem)
a vzniklý povlak spojit pomocí ploného kontaktu (napø. z mìdìného plechu) se zemí monitoru. U klávesnice pouijeme
stínìnou òùru, dolní èást jejího krytu vylepíme hliníkovou
fólií, kterou pomocí ploného kontaktu spojíme se stínìním
òùry a se zemí ploného spoje klávesnice. Úèinnost jednotlivých krokù je vhodné kontrolovat pøenosným pøehledovým
pøijímaèem, naladìným na nejsilnìjí záznìj, generovaný poèítaèem.
I kdy uvedenými opatøeními lze dosáhnout toho, e ná
poèítaè nebude zdrojem ruivých signálù v amatérských pásmech a nebude reagovat na signál naeho vysílaèe, jde o stav,
který nejlépe vystihuje známé úsloví z nouze ctnost. Poèítaèem, vhodným pro provoz v silném vf poli, který se zároveò
nestává zdrojem ruení mùe být napøíklad tzv. portable asi,
pouívané v prùmyslu. Kompletní poèítaè vèetnì klávesnice
a displeje má velikost a váhu bìné skøínì minitower, zásadní
nevýhodou je cena (pøiblinì pìtinásobek kompletního stolního poèítaèe). Pokud slevíme z nárokù na otøesuvzdornost
a prachotìsnost, bylo by moné takové asi vyrobit vlastními
silami a pouít komponenty bìného stolního poèítaèe, problémem vak zùstává TFT displej, jeho cena se udruje na
konstantní úrovni kolem 40 000 Kè.
Ponìkud jiná situace je v pøípadì pouití notebooku.
S výjimkou prvních typù, které èasto bývaly mohutným zdrojem ruení nejen v celém spektru krátkých vln, ale i v pásmu
2 m, bývají notebooky díky své kompaktní konstrukci zpravidla odolnìjí a produkují minimální ruení. Zdrojem problémù
u notebookù bývá výbojka, podsvìtlující displej (èastý zdroj
ruení), pøípadnì spínaný síový zdroj. Cenovì dostupné notebooky vak mají øadu jiných nevýhod - zpravidla pouze
jediný sériový port (rozíøení vìtinou nebývá k dispozici, pøípadnì je drahé), malý a pomalý èernobílý LCD displej,
pomìrnì køehká konstrukce a nemonost pouití DVP (DVK,
W9XT) karty pro SSB závody. Nelze zapomínat ani na vìtinou malou redukovanou klávesnici, na které se obtínì píe
a nìkteré klávesy nejsou pøístupné pøímo, ale jsou nutné rùzné dvojhmaty s pouitím funkèní klávesy (vìtinou oznaèené
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Fn). Samozøejmì existují notebooky, které vyhoví vekerým
nárokùm, ale jejich cena je srovnatelná s cenou prùmyslového asi. Pokud si chceme opatøit notebook, lze doporuèit
rozmìrovì vìtí a mechanicky robustní typ se snadno pøístupnou klávesnicí (bez vestavìného trackballu apod.), na které
najdeme nejménì klávesy F1 a F10, Ctrl, Alt, kurzorové ipky,
PgUp/PgDn, Home a End. Vestavìná FDD mechanika by mìla
být samozøejmostí. Dùleitý je také hladký chod kláves a pomìrnì velké hmatníky. Pøed koupí zkontrolujeme ruení
produkované poèítaèem pomocí ruèního pøehledového pøijímaèe (scanneru). Dùleitý je také typ pouívaných vnitøních
baterií a schopnost notebooku fungovat bez nich. Máme-li
monost pøikoupit rozíøení portù, není tøeba váhat.
Pouívání vnìjího monitoru a vnìjí klávesnice u notebooku nelze doporuèit - ve vìtinì pøípadù nastanou stejné
problémy, jako pøi pouití stolního poèítaèe.
Maximální efektivitu vyuití DX clusteru mùe zajistit
pouze poèítaè s pøísluným software, ke kterému je pøipojen
transceiver, umoòující ovládání pomocí rozhraní RS-232,
tedy buï pøímé pøipojení k sériovému portu, pøípadnì s pouitím pøevodníku TTL úrovní na RS-232.
Propojení s poèítaèem umoòují pouze novìjí transceivery. Pokud vlastníme starí transceiver s digitální stupnicí,

lze vyuít DX cluster rovnì, ovem s mení efektivitou nelze se automaticky naladit na pøíchozí spot a pokud chceme oznámit výskyt DX stanice, musíme tak uèinit ruènì, tj.
frekvenci zadat pomocí klávesnice.
Pokud vlastníme historické zaøízení s analogovou stupnicí (tovární i home made), má pro nás DX cluster význam
v podstatì pøímo úmìrný pøesnosti, s jakou jsme schopní naladit pøíslunou frekvenci. Pøesto se ani v tomto pøípadì
nemusíme DX clusteru vzdávat. I na zaøízení s pomìrnì hrubou analogovou stupnicí DX stanici zpravidla najdeme.
Nejdùleitìjí je toti informace, e stanice v daný èas na daném pásmu skuteènì vysílá.
Dùleité je si zapamatovat, e pokud jsme majiteli starího zaøízení s analogovou stupnicí, budeme se snait zmìøit
kmitoèet s maximální pøesností, pokud se nechceme vyhnout
oznamování stanic DX. Informace má toti cenu jen tehdy,
je-li údaj kmitoètu uveden se skuteènou pøesností ±100 Hz,
tj. na naem zaøízení bychom mìli odeèítat kmitoèet s pøesností o øád lepí. Zde je tøeba vyjít z reálné situace a z vlastních
moností - asi tìko se budeme v závodì zdrovat s mìøením
kmitoètu, kdy jde o výsledek apod.
V praxi je vak bohuel mnoství spotù udáváno s chybou
0,5 kHz a èasto i pøes 1 kHz.

Co na Packet Clusteru hledat?
Pøevánou vìtinu informací tvoøí tzv. DX spoty, tj. na obrazovce se vám objeví hláení napø. ve tvaru:
10101.0 TU4FF
19-Jan-97 2038Z CQ CQ easy
<DL8YR>
1828.8
UN9LO
19-Jan-97 2047Z
<OK1DOT>
14079.0 LU3HYS 19-Jan-97 2048Z ***RTTY*** CQ <PA0HVF>
Za údaji o kmitoètu, DX znaèce, datu a èasu zadání informace lze najít také krátký komentáø (èasto obsahuje i QSL informace)
a znaèku úèastníka clusteru, který spot do sítì vloil. Tvar tìchto hláení samozøejmì závisí na software (logovací èi contestový
program), který pouíváme.
Najdeme zde také aktuální informace o sluneèním toku a stavu geomagnetického pole, které lze vyuít k výpoètu podmínek íøení. Mohou vypadat takto (vysvìtlivky snad netøeba):
Date
Hour SFI
A
K
Forecast
11-May-1997 09
72
4
2
VERY LOW/QUIET <DL7AFV>
11-May-1997 06
72
4
2
VERY LOW/QUIET <DL7AFV>
Podobným zpùsobem lze získat údaje o poèasí (WX).
29-May 1142Z de HB9OAB: JN46ME 1000msm T=18g CLEAR=Vis >100km Wind=10/20kmh
26-May 0921Z de OE3BHB: heidenreichstein jn78nu q=1010 t+16c 5/8cu nosig
Systém také umoòuje pøedávat tzv. anonce, tj. krátké zprávy, urèené buï vem úèastníkùm, pøipojeným na lokální nód
(stejný, jako jste pøipojeni), nebo vem úèastníkùm, napojeným na vechny nódy, spojené do clusteru. Mívají zpravidla tvar:
To LOCAL de OK1EEE <2314Z>: Kam chce QSL ten 5R8EN?
To ALL de OM2DX <0952Z> : Does anybody know JG6URGs address??? (IOTA AS-117). Thanks...
To ALL de DL6KVA <1001Z> : TM5BCU/IPA is on IOTA EU-148 !
Pøi jejich zadávání je tøeba respektovat, komu budou urèeny. Anonce urèené lokálním úèastníkùm zadáváme pøíkazem A a
volíme jazyk jim srozumitelný (jsme-li pøipojeni k èeskému nódu, èetinu). Anonce vem píeme anglicky a zadáváme pøíkazem
A/F.
Kromì tìchto informací, které se objeví on-line, jakmile pøijdou, obsahuje DX cluster celou øadu informací, které lze vyvolat
pøísluným pøíkazem. Patøí k nim nejen spoty, anonce, hláení WWV a WX, dolé v minulosti, tj. historická data, ale také zprávy
(s rozliením buï konkrétnímu adresátovi nebo vem), jejich ètení a odesílání je velmi podobné postupu, obvyklému u BBS
systému FBB.
Zprava Velikost Pro
Od
Datum Cas
Nazev
2267
224 ALL
F5PYI
7-Jun 0537Z LYON DX GANG on INTERNET:
2266
0 ALL
F5PYI
6-Jun 1712Z DIFI AWARD RULES/LIST 4/4
2265
7664 ALL
F5PYI
6-Jun 1655Z DIFI AWARD RULES/LIST 2/4
2263
0 ALL
ON5KL
6-Jun 1018Z RX HS50A AS-125 TNX
2262
442 OK1HH OK1RR
5-Jun 2243Z preveseni na AJA
Dále zde najdeme bulletiny:
Celkem BULLETINS souboru/velikost
425DX314 2629 11-May-97 1151Z 425DX318 18172
08-Jun-97 0908Z
ARLB018 2613 03-Apr-97 1800Z ARLD024
2797
31-May-97 0802Z
ARLP018 1089 04-May-97 0027Z ARLP023
1465
12-Jun-97 2121Z
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Významnou souèástí systému jsou nejrùznìjí databáze (stav na OK0DXP k 15. 6. 1997):
SHOW/ADR ............................................... Lokalni adresar zde na OK0DXP (CALLBOOK)
SHOW/ADRES ........................................... Lokalni databaze adres z SR6DXC
SHOW/ADRESSE ...................................... ADRESAR a TEL. CISLA z DB0ADX, BCC, SDX
SHOW/ALLOC .......................................... Pridelene prefixy (z DB0EAM)
SHOW/ALLOCATION .............................. Serie prefixu (1.znak) z DB0SPC-8 a HB9W-8
SHOW/BAKEN .......................................... DUBUS-seznam majaku (podle QRG) z DB0AJA-15
SHOW/BAND ............................................ (VHF/UHF/SHF) Bandplany
SHOW/BCC_AD ........................................ Prime adresy z DBOBCC
SHOW/BCC_MGR .................................... Databaze QSL manazeru z DBOBCC
SHOW/BCC_QSL ...................................... Databaze QSL z DBOBCC
SHOW/BCC_WHOSWHO ........................ Seznam literatury podle CALL z DBOBCC
SHOW/BEACON ....................................... Mezinarodni seznam majaku z DB0SPC-8
SHOW/BUCKMASTER ............................ ADRESAR NA CD-ROM v DL, OM nebo OK0DXC
SHOW/BUREAU ....................................... Adresy QSL sluzeb z DB0SPC-8, DB0SDX a HB9W-8
SHOW/CAL ................................................ Databaze stanic VKV dle LOC - zde na OK0DXP
SHOW/CALLBOOK .................................. Mezinarodni CALLBOOK v DB0EAM-4
SHOW/CALLDL ........................................ Callbook DL (83.000 zaznamu)
SHOW/CALLUS ........................................ Callbook US (840.000 zaznamu)
SHOW/CONTEST ...................................... Podminky zavodu (nody DXC v OM, DL, HB)
SHOW/COUNTY ....................................... Seznam okresu U.S.A. z DL, OM
SHOW/DEALER ........................................ Databaze U.S. amaterskych utilit v DB0ADX
SHOW/DIG ................................................. Clenove DIGu
SHOW/DOK ............................................... Seznam DOK z DB0AJA-15, DB0SDX
SHOW/DUBUS .......................................... DUBUS - seznam majaku (podle CALL) z DB0AJA-15
SHOW/DXCC ............................................. Seznam v SR6DXC
SHOW/DXNET .......................................... Seznam siti od DL8QS a OE2DYL
SHOW/EAM_ADR .................................... Databaze QSL z DB0EAM-4
SHOW/FLUX ............................................. Statistika slunecniho toku z DB0SDX
SHOW/FOC ................................................ Seznam clenu FOC (krestni jmeno a FOC #) z DB0SPC-8
SHOW/FTZ ................................................. Predpovedi sireni z FTZ
SHOW/HAG ............................................... Databaze HA/HG stanic v OM0PDX
SHOW/HAMCALL .................................... Databaze v DB0RDX (cca 1 milion udaju)
SHOW/IOTA .............................................. Informace IOTA z DL (DL8AAM), OM, SP
SHOW/IOTA_AJA ..................................... IOTA - Databaze z DB0AJA-15
SHOW/IRC ................................................. Informace o IRC z DB0SDX
SHOW/ITU ................................................. Prefixy podle ITU z DB0SDX
SHOW/JAPAN ............................................ Informace pro lovce diplomu JA (DL)
SHOW/LOK ............................................... Databaze lokatoru stanic VKV - zde na OK0DXP
SHOW/MANAGER ................................... Databaze QSL manageru v DB0SPC-8 od DJ2YA
SHOW/MGR ............................................... Databaze QSL manageru od OK1RR
SHOW/NETWORK .................................... Udaje o evropskem DX clusteru z HB9W-8
SHOW/OBLAST ........................................ OBLASTI BYVALEHO SSSR
SHOW/PFX ................................................ DATABAZE PREFIXU v SR6DXC
SHOW/QSL ................................................ DATABAZE QSL v DL nebo OM0PDX
SHOW/QSLNEU ........................................ Seznamy QSL a adres (modifikovatelne) v DB0ERF-6
SHOW/QSLNEW ....................................... Seznamy QSL a adres (modifikovatelne) v DB0SPC-8 a HB9W-8
SHOW/QSL_AJA ....................................... databaze QSL z DB0AJA-15
SHOW/RADIO ........................................... Info o BCSTN (od DL5KAT)
SHOW/RULE ............................................. PODMINKY CONTESTU z DB0SDX
SHOW/SPC_QSL ....................................... QSL adresy z DB0SPC-8, DB0SDX
SHOW/SPC_TEL ....................................... Telefonni cisla stanic DL z DB0SPC-8
SHOW/SQUARES ..................................... Volaci znaky ve velkych ctvercich
SHOW/SYSNEWS ..................................... Systemove poznamky z DB0SPC/DB0SPC-8
SHOW/TELEFON ...................................... Telefonni cisla k CALL (DL)
SHOW/UKW .............................................. Svetovy VHF-Callbook 6m-3cm z DB0AJA-15
SHOW/UKWLOC ...................................... Databaze lokatoru v DB0SDX
SHOW/UTILIZATION ............................... Statistika vyuziti PacketClusteru DB0SPC
SHOW/VHF-DX ......................................... Pridavna databaze lokatoru (viz SH/VHF-DX)
SHOW/ZIP .................................................. Smerovaci cisla okresu U.S. (DB0ADX)
SHOW/ZONE ............................................. Zeme v zone WAZ (1..40)
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V nich najdeme prakticky ve potøebné k provozu na KV
i VKV. DX cluster nám tedy mùe nahradit celou øadu obtínì dostupných a drahých pomùcek. Zvlátností systému je,
e se dostaneme i k obsahu databází, umístìných na ostatních
nódech v chumlu. Pøístup k nim vak musí pøísluný sysop
nadefinovat, proto lze jen uvítat upozornìní uivatelù na databáze okolo.
Monosti tím vak zdaleka nekonèí - systém také nabízí
celou øadu dalích funkcí - napø. si mùeme nechat vypoèítat
azimut do urèité zemì DXCC, MUF apod. Rozhodnì se vyplatí prostudovat si nápovìdu a zjistit vekeré sluby, které
DX cluster nabízí.

Co na cluster nepatøí?
Z pøedchozího, i kdy neúplného výètu jsou zøejmé rozdíly oproti práci na BBS. Nejvýznamnìjím rozdílem je vak
mnoství informací, které pøicházejí v reálném èase, bez zadání jakéhokoli pøíkazu - jsou to DX spoty, anonce, informace
WWV a WX. Systém funguje jinak, syntaxe pøíkazù je jiná,
co mùe být pøíèinou chyb, jejich dùsledky nìkdy musí
napravovat sysop. Mnoství informací on-line a pøesnì vymezená skupina jejich pøíjemcù svádí k pouití clusteru
k úèelùm, ke kterým rozhodnì nemá slouit.
DX spoty musí obsahovat skuteèné DX informace. Nepatøí sem napøíklad rùzná oznámení, jako:
10100.0 C0MET 22-Mar-97 2102Z visible at 340 degs <G1JJ>
(oznámení o kometì Hale-Bopp sice zajímá témìø kadého,
ale lze jej uèinit anoncí - pøíkazem A/F, není tøeba odesílat
falený spot s vymylenou frekvencí).
50000.0 SPAIN 27-Jun-1997 1308Z BAND OPEN NOW! <GM7NZI>
(vymylený spot: neexistující znaèka, vymylená frekvence)
Anonce by mìly obsahovat informace, které jsou zajímavé buï pro vechny úèastníky, pøipojené k místnímu nódu,
pøípadnì vechny úèastníky v síti. Je proto nezbytné rozliovat mezi pøíkazy A a A/F. Kromì sebeanoncování patøí
k nejèastìjím zlozvykùm posílání soukromých zpráv pomocí anonce. K tomuto úèelu vak slouí napø. Talk. Blií
informace o jeho pouití lze získat z nápovìdy.
Bulletiny se týkají výhradnì DX provozu, QSL informací, nìkterých diplomù (napø. novinky v programu IOTA),
pøípadnì závodù (chystané expedice apod.). Rozhodnì by nemìly zahrnovat témata, obvyklá u bulletinù v BBS. Pøi
odesílání bulletinù je tedy tøeba mít na pamìti, e na clusteru
se pohybují amatéøi, jejich hlavním zájmem je DX provoz
a odesláním bulletinu, který je tematicky mimo mísu udìláme nejvý ostudu sami sobì.
Samostatnou kapitolu mùe pøedstavovat diskuse na téma,
co ohlaovat jako DX. Stejnì jako se lií pojem DX na KV
a VKV, budou se liit i spoty, týkající se jednotlivých pásem.
Rozdílné názory panují i na zpùsob oznamování otevøení nìkterých pásem do nìkterých smìrù - nìkdo volí spot (i kdy
se nejedná o vzácnou stanici), jiný volí anonci...
Co vak povaovat za vzácnou DX stanici? Jiný názor
bude mít zaèínající DXman a jiný nìkdo, kdo má pøes 300
zemí DXCC. Toté samozøejmì platí i pro VKV. Nìkdo je
naden otevøením pásma 50 MHz do EA, jiný kvùli tomu ani
nezapne zaøízení. Mnohé amatéry zajímá evropská stanice se
zvlátním prefixem nebo stanice, platná do diplomu IOTA,
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i kdy schovaná za obyèejnou znaèkou. Proto je tìké (ne-li
nemoné) stanovit pravidla, co oznamovat a co ne. V kadém
pøípadì je vhodné nastavit si filtr podle toho, co nás zajímá,
aby napø. KV DXmanovi nezvonil poèítaè pøi kadém DL na
23 cm nebo aby VKVistu, hlídajícího meteory neruily VK
na 3,5 MHz. Rozhodnutí, co oznámit a co ne je vìcí zkueností a citu, pokud budeme sebekritiètí k vlastním
zkuenostem, budeme odesílat spí ménì spotù.
Pøesto vak lze s urèitostí øíci, co do clusteru nepatøí.
- stanice, které ji oznámil nìkdo jiný. Nebudeme oznamovat stanici, kterou lze najít v posledních 10 spotech,
pøípadnì byla oznámena pøed ménì, ne 30 minutami.
- oznamování sama sebe, a to jak formou spotu, tak formou anonce. Podívejme se, kde vude se nae oznámení
objeví:
Node Connected nodes
DB0ERF-6 DB0HSK-9
DB0XDX-15 DB0ADX
DB0SPC-8
DB0FDX-8 HB9IAC-8
F6KDF-3 DB0LJ-6
DB0EAM-4
DB0BID-6 DB0FC-5
DB0BQ-6 F6KOU-3
DB0BDX
S50DXC
HA2VB
OE6XCE
OE7XBB
DB0BCC
DB0SDX
DF0SX-8
PI8DXE
DB0ABH-15 PI8DXQ
EA1FH-5
EA7URS-5
DB0JES-4 DB0AJA-15 OK0DXI
DB0IDN-6 OK0DXC
SR6DXC
OE3XKR-9
OM0PDX
OK0DXM
Z tabulky je zøejmé, e na KV nebude sebeanoncování
pøíli úèinné, protoe pøi DX provozu zpravidla o spojení s OK,
OM, DL, OE, SP, HA, EA apod. nemáme pøíli velký zájem,
stejnì tak stanice z tìchto zemí o nás. V závodech mají podobná spojení nízkou bodovou hodnotu.
Na VKV je naopak sebeanoncování sice úèinné, ale v závodì jej lze oznaèit jako nesportovní taktiku. V závodech na
KV jsou stanice, soutìící s podporou DX clusteru èasto zaøazovány do zvlátní kategorie assisted, ale poøadatelé VKV
závodù s podobným závodìním nepoèítají. Vzhledem
k tomu, e informace o naí èinnosti je íøena v oblasti, kde se
nejvíce vyskytují potenciální protistanice, lze takové oznámení povaovat za výzvu (CQ), která je íøena jinými cestami,
ne pomocí naeho vlastního zaøízení. O vhodnosti sebeanoncování pøi VKV provozu se sice vedou diskuse, pøi kterých se
lze setkat i s názorem, e tato taktika je vhodná, ádoucí a je
tøeba ji podporovat, ale pravidelní úèastníci clusteru, a domácí èi zahranièní, vnímají zpravidla takové poèínání
negativnì. Sebeanoncováním oznamujete vem úèastníkùm
v síti DX clusteru své odhodlání být první za kadou cenu,
i za cenu pouití taktik daleko za hranicí fair play.
Oznámením:
4-May 0447Z de OK1***: QRV on 10GHz JO60OK/1.3W/1.2m dish
stìí nìkoho ohromíte a pokud chcete protistanici pøimìt
k otoèení paraboly Vaím smìrem, není tøeba takové oznámení dávat do sítì dvakrát za hodinu... Kadý zkuenìjí
závodník na tìchto pásmech ví, e OK není bílým místem na
mapì, ale zemí, kam se vyplatí anténu natoèit a velmi pozornì poslouchat.
DX cluster pøedstavuje pomìrnì znaènou zátì pro PR sí.
Je proto vhodné pøipojovat se k nejbliímu nódu s vyuitím
co nejkratí linky. K pøipojení není vhodné pouít nód se systémem DAMA, nebo jeho neustálé dotazování zamìstnává
DX cluster i v pøípadì, e nejsou pøenáeny ádné informace.
Rovnì není vhodné pøipojovat se na vzdálený nód - pøi poÈÁST PACKET RADIO
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hledu na mapu sítì PR si lze pomìrnì snadno pøedstavit, co
tím zpùsobíme. Bohuel je èasto slyet názor, e kdokoli má
právo demokraticky se pøipojit kamkoli do sítì DX clusteru. Vìtinou vak zjistíme, e jsme pøipojeni k nódu, který je
v chumlu ji obsaen a je viditelný z lokálního nódu DX
clusteru. Informace jdou pak zbyteènì po linkách víckrát, zátì
systému stoupá a rychlost i spolehlivost se sniuje... Zde je
vhodné si uvìdomit rozdíl mezi BBS, kterou si vybíráme nejen podle dostupnosti, ale èasto i podle systému, ve kterém
pracuje (nìkdo dá pøednost BayBoxu pøed FBB apod.). DX
cluster pracuje v burst mode - øadu minut nic, a pak najednou desítky a stovky øádek na stejném linku... Pøedstavuje
jeden systém a z hlediska mnoství a druhu informací je tedy
lhostejné, v kterém bodì do nìj vstoupíme. Z hlediska zátìe
a stability systému vak místo vstupu do systému lhostejné
není! Pokud jste tedy v dosahu lokálního nódu DX clusteru,
pøipojte se tam - odmìnou Vám bude rychlejí a stabilnìjí
systém, schopný poskytnout kvalitnìjí sluby.
Obèas je také slyet náøky na oznámení o zlobících linkách do DL. Mnozí uivatelé DX clusteru podléhají klamnému
pøesvìdèení, e nestabilní linky jsou naí specialitou a e tím,
e se pøipojí k nódu v DL pøímo (avak ve skuteènosti prostøednictvím tých linek), pøípadné potíe obejdou a dostanou
více spotù. Zkuenost vak ukazuje, e vìtinou nebývá závada na naem území a pøíèinou oznámení o zlobících linkách
bývá výpadek mezi nódy v DL. Pokud se tedy pøipojíme na
DX clusteru nód v DL, je pradvìpodobné, e se k nìmu dostaneme oklikou a nód bude v daném okamiku izolován od
chumlu a dostaneme spoty pouze od úèastníkù, pøipojených
k tomuto nódu. Rozhodujícím kritériem je tedy vdy ozná-

mení o stavu clusteru:
Cluster: 34 nodes, 16 local / 74 total users Max users 556 Uptime 0 13:39
DX cluster je tedy jakýmsi lodivodem, který nás mùe vést
rozbouøenými vlnami éteru. Jeho existence se mnohým amatérùm stala dùvodem, proè si poøídit Packet Radio. Aby nám
spolehlivì slouil, je tøeba s ním nakládat etrnì, bez nadsázky jako s kusem vlastního zaøízení, a respektovat urèitá
pravidla, jejich dodrování nám zaruèí, e tolik potøebné informace dostaneme v pravý èas. Stejnì jako jakákoli jiná èást
PR sítì, nevznikl ani DX cluster sám od sebe a z nièeho. Systém je tøeba budovat a udrovat a proto je vítaný jakýkoli
pøíspìvek a jakákoli pomoc. Kadý sysop Vám jistì rád sdìlí,
co je tøeba a èeho se nedostává. Pokud jste pravidelnými uivateli DX clusteru, zvate, není-li skuteènì vhodné nabídnout
svoji pomoc. Jste-li zkuenými DXmany, nezapomeòte na
skuteènost, e v DX clusteru se objeví pouze informace, které
tam vloíte. Pokud pøi svých toulkách po pásmech narazíte
na zajímavý DX, neváhejte s vloením patøièné informace do
sítì DX clusteru. Informace nelze pouze èerpat, ale nutné je
také poskytovat - v ideálním pøípadì by mìl být pøíjem a výdej v rovnováze. Sousední sysopové vyhodnocují, odkud spoty
pøicházejí a podle toho i peèují o spojení k nim. Znamená to,
e zadáváním kvalitních spotù sice nepøímo, ale úèinnì pomáháte zlepovat napojení lokálního nódu do clusteru.
A co závìrem? Hodnì zajímavých spotù, hodnì pìkných
DX a hezké chvilky tøeba i jen pøi poslechu pièkového provozu kvalitních expedièních operátorù, nebo i jen pøi sledování
zmìn podmínek íøení - oblasti, kde ná koníèek pøímo souvisí se základním pøírodovìdeckým výzkumem...

BayBox ver.1.39
Míra SEDLÁK, OK1OX

Úvodem
Tyto øádky jsou urèeny pro uivatele, kteøí ji jisté zkuenosti s provozem PR mají. Úplní zaèáteèníci mohou najít informace
tøeba v knize Václavík - Lajner Packet radio od A skoro a po Z, která je v èase psaní pøíspìvku celkem bìnì k mání
v obchodech a je velmi dobrá. Cílem je spíe upøesnit nìkteré pøíkazy a pøedejít nìkterým standartním chybám, nejen zaèínajících, uivatelù.
Na tomto místì bych rád vyjádøil podìkování za cennou pomoc Borkovi OK1RQ.
Autorem pùvodního softvéru je Florian Radlherr, DL8MBT
@ DL8AAB.#BAY.DEU.EU. Od verze 1.38 se dalího vývoje softu ujímá Dietmar Zlabinger, OE3DZW
@OE3XSR.#OE3.AUT.EU. Provedl v nìm spoustu dramatických zmìn. Jiná adresace, jiný systém hlavièek,
pøetransformování (BIN) do tvaru umoòujícího transfery jako
u textových zpráv atd... U verze 1.38v byla testovací verze
témìø v podobì 1.39. BCM verze 1.39 je definitivní podobou
nové generace BayBoxu. BBS existuje ve dvou verzích: pro
DOS i pro LINUX. Rovnì dokumentace pochází od
OE3DZW.
Poznámka: v tomto textu budu pouívt fonetickou transkripci cizích výrazù do èetiny. Snaím se tím tak obejít patvary,
které vzniknou skloòováním tìchto slov psaných originálním,
vìtinou anglickým pravopisem (viz 7.p od software).
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BBS byla u nás poprvé nasazena na Klínovci (OK0PKL)
a pøestoe zpoèátku umìla jenom nìmecky, získala si oblibu pro svoji jednoduchost. Záhy vytlaèila podobný DieBox,
take nakonec zùstaly na èeském kolbiti v podstatì dva systémy: BayBox a F6FBB.

Krátké srovnání obou systémù
F6FBB si hraje na èísla zpráv. Pro BayBox jsou podstatné rubriky. Toto je proti FBB výhoda, v rubrikách se lépe
hledá a lépe se do nich tøídí informace.
Na to, e rubriky skuteènì k nìèemu jsou pøili nakonec
i autoøi softu F6FBB a vloili do BBS pøíkazy, které umoòují vypsat seznam rubrik a nìkteré tyto BBS jsou doplnìny
pøíkazy, umoòujícími prohlíet celé rubriky, podobnì jako
u BayBoxu. koda jen, e FBB umí brát za název rubriky
jen est znakù. To nutí sysopy BayBoxù vytváøet jenom estipísmenné rubriky (alespoò u základních rubrik), kvùli
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kompatibilitì, pøestoe BayBoxy mohou mít písmen osm.
Pokud pøijde forwardem do FBB osmipísmenná rubrika, je
zde oøezána na est znakù. (Pozorný ètenáø si zajisté viml, e
zde je øeè o oøezávání názvù rubrik, obsah zprávy zùstává
zachován.) Tato skuteènost zpùsobuje problémy a nezbývá,
ne doufat, e F6FBB v nìkteré z dalích verzí tuto nevýhodu odstraní. Kadý zajisté uzná, e lépe lze popsat rubriku
osmi, ne esti znaky. I v DOSu se soubor oznaèuje a osmi
znaky...
Ve forwardové spolupráci s BayBoxem dochází k nìkterým
problémùm, které nelze vdy eliminovat. Pøíkladem je odmítání binárních souborù a nìkterých sluebních informací
potøebných pro BBS typu BayBox. Tuto nekompatibilitu se
pokouíme obejít pomocí rùzných opatøení ve stanovení smìru forwardu v síti.
BBS typu F6FBB má nìkteré zajímavé funkce oproti BayBoxu. Skládá se ze tøí oblastí:
- BBS
- serveru (ten dovede poskytovat nìkteré sluby - napø.
statistické informace o vyuití BBS, vèetnì histogramù, jak èasto a kdy se tam vyskytuje konkrétní stanice,
informace o uivatelích, výpoèet vzdáleností mezi QTH
lokátory a mnoho dalích.)
- FBB DOS: dosovský prostor se kterým se dá pracovat
podobnì jako s MS DOSem v oblasti manipulace se
soubory.
Nelze opomenout sluby REQDIR, REQFILE, AUTO7P.
Pìkná vìc je virová karanténa. Binární soubory jsou nejdøíve
zpracovávány v oddìleném prostoru, podrobovány virové
kontrole a teprve poté, co jsou seznány nezávadnými jsou pøiputìny k dalímu pouití. To ve automaticky, bez zásahu
sysopa.
I pro BayBox byly vak ji napsány utility, které zpøíjemòují ivot uivatelùm. TELL server umoòuje nechat si zasílat
soubory do osobní schránky z jiných BBS. EL server zase
umoòuje pøipojit tøeba CD-ROM mechaniku nebo dalí HDD
se soubory v DOSU.
Obì BBS pouívají podobných základních pøíkazù pro ètení i zápis zpráv, pouze pøi mazání je FBB ponìkud
afektovanìjí, pouívá pøíkaz KILL (zabij), kdeto BayBox ji
pouze ERASE (smae). Pøi odchodu z BBS FBB zadáme
B(ye), kdeto v BB pouíváme radìji Q(uit) -zavilí FBBéèkáøi mají vak k dispozici svoje B v BayBoxu také... Stálí
uivatelé BayBoxu pouijí vak Q, protoe pouze pøi tomto
odchodu z BBS si tato zapamatuje, kdy byl proveden a nenabízí znovu k pøeètení zprávy ji jednou nabídnuté.
Který systém je lepí, skuteènì nevím. Kadý má své výhody a nevýhody. Logické se zdá spojit výhody do jednoho
nadtypu BBS (samozøejmì nevýhody zahodit), to je vak spíe jen sen. Rozhodnì, pouívání jednotného typu boxu (toho
nejlepího, ovem) by síti prospìlo. Stejnì tak pouívání jednotného typu nodù sítì PR by zlepilo jetì ne pøíli dobrý
stav sítì. Vimìte si, e jsem neuvedl o jaké typy síového
SW jde.
Osobnì se velmi tìím nasazení BayBoxu pod operaèní
systém Linux pro lepí správu pamìti a multitasking. Pøestoe by tato zmìna byla ji moná dnes, vychytrale èekáme, a
bude k dispozici dostatek utilit. Z hlediska uivatelù ke zmìnám v ovládání nedojde, zvýí se vak rychlost BBS.
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Vysvìtlení nìkterých termínù
FORWARDING
Je to èinnost BBS. Kadá BBS má èasový plán, podle kterého pøedává zprávy, které jsou urèeny nejen pro ni do rùzných,
pøedem naplánovaných smìrù.
ADRESACE
Pøi psaní bilténù nebo mailù jsme BBS dotazováni na adresu. Ta bývá definována buï volací znaèkou adresáta a jeho
domácí BBS, doplnìné hierarchickou adresou. Adresace zpráv
pro vechny je ponìkud jiná. Místo volací znaèky uvedeme
název rubriky a dále rozdìlovník, pro který je zpráva urèena.
HIERARCHICKÁ ADRESA
Zkratka státu a svìtadílu. Urèuje smìr, do kterého svìtadílu, státu, regionu a posléze, do které HOMEBBS a pro kterou
volací znaèku je pota pøepravována. Seznam adres je
v pøíloze.
Pøíklad:

OK0PPR.#BOH.CZE.EU

ROZDÌLOVNÍK
Urèuje buï zemìpisnou nebo tématickou oblast pøi adresování bilténu. Pøíklad: OKOM nebo BAYBOX
REGION
Mení územní celek. Jeho pouití není nutné
Pøíklady: .#MOR .#BAY (Morava, Bavorsko)
ZPRÁVY
Dìlíme je na osobní (maily, pota) a veøejné (biltény)
DOMÁCÍ BBS (HOME BBS)
Velmi dùleitý údaj, který o vás potøebují znát BBS. Pota
vám bude chodit do domácí BBS.
GATEWAY
Je to prùchod do jiného média. Jsou gejtveje do Internetu,
nebo na KV, do satelitu atd.

Práce s BBS typu BayBox
Úvodem: Èlánek nechce a nemùe nahradit HELP BBS. Kompletní soubor helpù vydá BBS po zadání pøíkazu HELP ALL.
Je toho asi 70 kB a nemá moc smysl soubor stahovat ani
byste si jej nahrávali, popøípadì si jej nemínili vytisknout.
Jsou zde uvedeny jen nìkterá pouití pøíkazù, ta která pøipadala autorovi za zajímavá. Pøesné znìní plus rùzné parametry
pøíkazù je zapotøebí si najít v HELPu.
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Vlastní nastavení v boxu
a
Nastavene parametry OK1OX: (viz HELP ALTER)
Domaci box.......(A F).@OK0PPR.#BOH.CZE.EU (07.07.97 22:18)
Reject adresare..(A R).-R OKINFO RADY
Prompt...........(A P).(%b * %a * %o)=>
Login prikaz.....(A C).KEC,L,D N Jmeno.......(A N).Miro
Jazyk............(A S).OK Radky.......(A L).0
Uroven napovedy..(A H).0 Prazdnych r.(A LF).0
Info-dir........(A ID).ADEKLMWYZ User-Dir....(AUD).ADKLMTWYZ
Info-List.......(A IL).ABDJQTWXY User-List...(AUL).ABDJQTWXY
Info-Read.......(A IR).ABDEILMPRTUWYZ UserRead...(AUR).ABDEILMPRTUWYZ
Check-Opt.......(A CH).ABDEJLMWY
User-Forward..(A UF).disabled
Posledni D N.(Check).09.07.97 20:04
Posledni QUIT........08.07.97 20:34
Posledni Login.......08.07.97 19:58 via OK0NF
8074 logins, 1769 obdrzenych zprav, 6830 prectenych, 873 odeslanych
Pøi prvním propojení s BBS je vhodné se BBS pøedstavit:
A N PEPICKU
To jméno je v pátem pádu.. BBS vás tímto jménem oslovuje, tedy pátým pádem. Jene potom se v hlavièkách vámi
psaných zpráv bude objevovat to Pepíèku taky. Tady by to
vak mìlo být logicky v pádu prvním. Inu, nevyberete si. Koho
vak bude silnì uráet ten pátý pád, napíe:
A N Pepicek
dostane se z detì pod okap a BBS jej bude zdravit:
Nazdar Pepicek
a to bude tuze pìkné.
Èetinu s diakritikou bych radi v tomto místì nepouíval, mohly by s tím vzniknout potíe v jiném jazykovém
prostøedí. Mùe nás uklidnit to, e Nìmec bude èíst stejnì
Pepíèek jako Pepicek, Francouz jako Pepisek a nìkdo jiný
tøeba jako Pepikek....
A F OK0PPR
To je pøíkaz pro nastavení vaí domácí BBS. Bez nastavení domácí BBS budete mít problémy s vaí potou.
Pochopitelnì, mùete zvolit i jiný box, ale musí být platný.
To znamená, e BBS v celé republice musí vìdìt kam do
nìj posílat forward.
JE NESMYSL ZADÁVAT SI HOME BBS JAKO SVOJI
VLASTNÍ ZNAÈKU. I pokud budete pro komunikaci pouívat softvér, který se umí chovat jako malinkatá BBS (PMS),
nestane se tato bébéeskou, kterou by znala celá sí a zprávy
vám do ní stejnì chodit nebudou.. Naopak, tímto dáte jasnì
celé BBS síti jasnì najevo, e nemá vìdìt, kam vám má posílat potu.
Zásada pro volbu domácí BBS: vyuívejte prosím jen tu,
ke které máte nejblíe, abyste komunikací s ní, co nejménì zatíili sí.
Zpráva o tom, e máte nastavenou domácí BBS a jak se
jmenujete se v èase, kdy fungují linky normálnì rozíøí do
mnoiny bébéesek pomocí sluby THEBOX bìhem necelé
pùlhodiny. Jednotlivé Bay a jiné boxy si zapisují tyto údaje
do souboru na svém HDD. Zajímají je znaèky uivatelù a znaè-
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ky BBS. Poctivì si vechno ukládají a jsou èím dál tím vìtí.
Èím starí je BBS, tím víc desítek MB má tento soubor.
U BBoxu verze 1,38 a vyí není ji tøeba obèas zadávat znovu HOME BBS, protoe tohle se dìje automaticky pøi loginu
pùl roku od posledního zadání domácího boxu.
Rejekt adresáøe
A R R OKINFO RADY
Pokud øádek napíete takhle, tak se vám pøi propojení po
probìhnutí login pøíkazu bude zobrazovat listing vech adresáøù, kromì hlavních adresáøù OKINFO a RADY (vèetnì
jejich podadresáøù). Reject znamená odvrení. Natìstí se tato
funkce dá negovat a tak øádka, kterou máme dostat nabídnut
pouze obsah hlavních adresáøù OKINFO a RADY a podadresáøe KONEKTOR bude vypadat takhle:
A R -R OKINFO RADY KONEKTOR
Adresáøe zadáváme dle svého gusta, avak jen tolik kolik
se vejde na øádku.
Login pøíkaz
(to je první pøíkaz, který se provede po vaem propojení s BBS)
A C KEC, L, D N
Kec je jen pro BBS OK0PPR. Kdysi, v náhlém hnutí mysli, jsem dostal záchvat práce a opsal èást kníky o Murphyho
zákonech do souboru. Pomocí jednoduchého prográmku je
náhodnì generováno jedno z hesel tohoto souboru. Mlsnì jsem
tehdy pomýlel, e bych opsal jetì nìco ze vejka. Bohuel,
dalí záchvat se prozatím nedostavil.... Snad nìkdo jiný bude
postien....Zkrátka, kdykoliv napíete v PPR KEC, obdríte
jeden zákon.
L
jedná se o listing zpráv vaeho osobního boxu
od posledního zadání Quit
Dir New vypisuje obsah zvolených ( -rejektovaných) adresáøù
Nastavení jazyka helpu a hláek
Seznam dostupných jazykù:
A S
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Volba pøísluného jazyka:
A S OK
A S CZL
A S CES
Poèet øádkù pøi rolování:
A L 15

èetina bez diakritiky
èetina LATIN 2
èetina Kamenických

po 15 øádcích systém èeká na
entr k dalímu ètení.
A L nebo A L 0 ruí nastavený poèet øádkù

Prompt - pøíklad nastavení
A P (%b * %a * %o)=>
V závorce jsou obsaena makra: %b aktuální adresáø, %a
momentální zatíení procesoru poèítaèe, %o poèet uivatelù
v boxu, %w je tøeba oboustrannì pøenesený objem dat atd. *
jsou pro okrasu a => se vám bude objevovat na obrazovce.

Nastavení obsahu hlavièek, eventuelnì listingových øádkù
Info-dir........(A ID).ADEKLMWYZ User-Dir....(AUD).ADKLMTWYZ
Info-List.......(A IL).ABDJQTWXY User-List...(AUL).ABDJQTWXY
Info-Read.......(A IR).ABDEILMPRTUWYZ UserRead...(AUR).ABDEILMPRTUWYZ
Check-Opt.......(A CH).ABDEJLMWY
Toto je nastaveno pomìrnì dobøe. Info se týká bilténù, user
uivatelù. Viz help.
Nastavení uivatelského forwardu: týká se osobních zpráv.
User-Forward..(A UF).disabled
Psaní zpráv - mailù
S OK1ABC Název zprávy ENTR
Toto je pøíkaz pro BBS, aby pøijala osobní zprávu pro CALL
BBS odpoví: zadejte text
Vy napíete text a ukonèíte jej na novém øádku
nnnn
Toto je pokyn pro BBS, e má text ukonèit a zprávu uloit.
Poté je zpráva buï pøevedena do schránky adresáta, pokud je
také èlenem této BBS. Nebo je postavena do fronty na forward
a ve stanovenou dobu poslána pomocí sítì PR do BBS adresáta
nìkde ve svìtì. BBS se pøitom pøepne do povelového módu
(u od vás neoèekává informace -text, ale povely pro BBS).
K tomu, aby BBS tuto zprávu vùbec pøijala, musí být splnìny nìkteré pøedpoklady:
a) Pokud je OK1ABC naí bébéesce znám, není problém.
b) Pokud OK1ABC jetì nikdy nebyl na PR a tím ménì
zalogován v naí BBS, je problém, protoe tato odmítne zprávu pro nìj uloit.. Pokud jej vak z jakéhokoliv
dùvodu nae BBS nezná a vy jste si jist, e existuje na
PR, nezbude, ne vypsat kompletní hierarchickou adresu, jako v následujícím bodì. Pozor, v pøípadì BBS
od verze 1,38 výe je vak zapotøebí, aby BBS znala
buï adresáta s jeho BBS nebo alespoò cílovou BBS.
Pokud nezná ani jedno, je bohuel, zpráva nedoruèitelná. I nezbývá, ne zkusit závìreènou fintu. Pøi pokusu
doruèit zprávu tøeba do jiného svìtadílu, pokud jsme si
skuteènì jisti, e amatér existuje, je na paketu, zkusíme mu poslat zprávu na nìjakou BBS, která má KV
nebo satelitní GATEWAY. Napadá mne HB9AK. Je
nadìje, protoe pøes tuto BBS prochází více informací, e bude tato BBS alespoò BBS z té zemì znát. BBS
si toti naèítá formace o adresách a ostatních BBS
z prùchozích zpráv. Nebo tu zprávu, tøeba od JA, zkusíme poslat do nìjaké existující japonské BBS, s nadìjí,
e japonská BBS u bude vìdìt dalí...
c) Abych zprávu pro OK1ABC mohl poslat kamkoliv do
svìta, musím uvést adresu za volací znaèkou. Jde
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '97

o takzvanou hierarchickou adresaci. Ta musí obsahovat cílový mailbox, (region), stát a svìtadíl. Cílový
mailbox udává jeho volací znaèka, zato dalí èásti hierarchické adresy ji nemají s volaèkami, tak jak je znají
radioamatéøi, nic spoleèného. Pravdìpodobnì proto, e
neexistuje prefix napøíklad Evropy jako svìtadílu, se
tvùrci tohoto systému rozhodli pouít normu ISO 3166.
Podle této normy má nae zemì znaèku .CZE, Slovensko .SVK, Nìmecko .DEU atd., viz pøíloha.
Svìtadíly jsou zase oznaèovány buï dvou nebo ètyømístnou skupinou: .NA nebo .NOAM (severní Amerika) atd.
Pouívají se také ètyømístné znaèky pro urèení urèitých svìtových oblastí. .MDLE je støední východ, .CEAM je støední
Amerika .OCEA je Oceánie. Pro ná svìtadíl pouívejte .EU.
Napøíklad moje kompletní hierarchická adresa je:
OK1OX@OK0PPR.#BOH.CZE.EU
Ta adresa je vak dobrá pro zaslání mailu z kteréhokoliv
paketizovaného místa na svìtì. Pro pouití v naí zemi je
ponìkud pøepychová. V OK-landu staèí zadat zprávu pro mne
pomocí
S OK1OX@OK0PPR.
A dojde to spolehlivì také. Kadá BBS v OK ví, kterým
smìrem má posílat zprávy na OK0PPR.
Tady by se dalo diskutovat. Ono by totiz staèilo zadat pouze
S OK1OX a v ji zavedené BBS to bude fungovat - viz dále,
ale toto je jistìjí pro pøípad, e pouíváte BBS teprve krátce
sputìnou do porovzu.
Pokud adresu neznáte (i to se nìkdy stává), lze vyuít právì toho obrovského souboru - informaèního pokladu BBS,
o kterém ji byla øeè. Døíve, ne nìkomu napíu zprávu, zadám pøíkaz napøíklad
U DF3VI
a BBS prozradí, e DF3VI má domácí BBS
DB0HOM.#SAR.DEU.EU.
Alternativním pøíkazem je také:
P DB0HOM
Tím se systému táeme, zda ví, kterým smìrem má poslat
zprávu do boxu DB0HOM.
Pak smìle pøi eventuelní korespondenci napíeme:
S DF3VI
ÈÁST PACKET RADIO
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a správnou adresu za nás BBS ji sama doplní. Má to dvì
výhody:
-nemusíme hledat zavináè (@) na klávesnici
-nemùeme se splést

bude zruen ve vech BBS v Evropì. Zprávy s touto adresací
nebudou chodit. Pokud tedy mohu doporuèit, vyhnìte se ji
teï pouívání .TCH a zvyknìte si na platné .CZE!!! Rovnì
vezme za své i oznaèení rozdìlovníku TCH koncem roku.

Otázkou zùstává pouze to, jestli se dotyèný mezitím nepøestìhoval a informace sluby THEBOX o tomto do naí BBS
z rùzných pøíèin nedorazila. Ale to u je jiná kapitola.

Dojde-li nám zpráva, na kterou je tøeba odpovìdìt, uetøíme si práci se zadáváním adresy pomocí pøíkazu REPLY.
Systém sám zadá adresu a k pùvodnì zadanému názvu zprávy pøedsune RE. Odpoví-li nám protìjek stejným zpùsobem
(pomocí REPLY), døívìjí systémy RE hromadily, a jich tam
zkrátko byla úctyhodná øada. Nový systém si je seète a uvede
jejich poèet:
RE RE RE = RE^3

Pøíklad pouití pøíkazu U CALL:
u ok1ox
Nastavene parametry OK1OX: (viz HELP ALTER)
Domaci box.......(A F).@OK0PPR.#BOH.CZE.EU (07.07.97 22:18)
Jmeno............(A N).Miro
Posledni D N.(Check).09.07.97 20:04
Posledni QUIT........08.07.97 20:34
Posledni Login.......08.07.97 19:58 via OK0NF
8074 logins, 1769 obdrzenych zprav, 6830 prectenych, 874 odeslanych

Toto je pro uivatele, který je BBS znám. Následuje pøíklad pro neznámého uivatele:
Nastavene parametry JA1SW: (viz HELP ALTER)
Domaci box.......(A F).?
Jmeno............(A N).
Posledni Login.......Jeste nikdy nebyl zalogovan.
0 logins, 1 obdrzenych zprav, 0 prectenych, 0 odeslanych

Pokud je ovem cílová BBS BayBox poslední verze, mùeme pøed zadáním koncového pøíkazu nnnn, èi CTRL-Z zadat
pøíkaz /ack nebo /ACK, avak na zaèátku øádky. Pøi pøíchodu
zprávy do cílové BBS, tato automaticky vygeneruje zprávu
pro odesílatele o tom, e pota dorazila (neznamená to, e
byla ètena).
Vechny chybové hláky neuskuteènìného pøenosu zprávy jsou v posledních verzích zasílány k odesílateli do jeho
HOMEBBS.
Pokud chceme napsat zprávu pro sysopa dané BBS a nevíme jeho znaèku, napíeme mu zprávu pomocí:
S SYSOP
Poznámky: Oznaèení .TCH není v seznamu dle ISO a tudí
rok 1997 je posledním rokem jeho pouívání. Koncem roku

Kam chodí forward z OK0PPR?
Zadáte-li D P, dostanete seznam vech forwardovacích cest
v daném boxu. První øádek je oznaèení boxu, kterému je pøiøazen. Øada A je èasové schéma forwardu, v naem pøípadì
znamená, e kadou celou hodinu je zahájen forward vech
druhù zpráv. Za písmeny je zadána trasa a zpùsob propojení
OK0PPR s OK0PKL. Podrobnìjí rozbor zde nemá smysl.
Následující øádky jsou zaplnìny:
a) BBS do kterých se tímto smìrem forwarduje a rozdìlovníky.
b) dále pak hierarchickou adresací. Ve vech cestách
musí být uvedeny úplnì vechny platné BBS, co
jich v ÈR je. Mohou tam být i sousední zahranièní
BBS.
c) Parametry forwardu - zde nebudu rozebírat
d) Na pøíkladu pokusné BBS OK0PPP vidíte, o které
rubriky má zájem tamní sysop (*RMNC *RADY....)
Vechny forwardovací smìry dohromady musí obsahovat
kompletní seznam vech souèasných státù v Evropì a dále
musí být dáno, kterým smìrem se forwarduje do ostatních
svìtadílù.
Pøíklad skuteèné forwardovací tabulky, kterou získáte pomocí pøíkazu:
Dir Path

Seznam vsech partneru pro forward:
SP6KBL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA OK0NF / SP6KBL-8 SP6KBL
SP6KBL SR1BBS SP SR CZE EU EURO WW POL .POL OK OKOM OMOK AMSAT BAYCOM
THEBOX WARC TCH
OK0PHL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA OK0NF / OK0PHL
OK0PHL OK0PBB OK0PKR CZE BOH OKOM OMOK EU EURO WW AMSAT BAYCOM
THEBOX OK WARC .EST .HUN .LVA .SVK TCH
OK0PKL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA OK0NF / OK0PKL
OK0PKL OK0PPL OK0POK OK0DXI AMSAT BAYCOM THEBOX WARC CZE OK OKOM
OMOK BOH DL DLOE OEDL EU EURO WW .AFRC .ASIA .AUST .OCEA .CEAM .MDLE
.NOAM .SOAM .AF .AS .AU .NA .OC .SA .AUT .AND .BEL .BIH .CHE .DEU .DNK .ESP
.FIN .FRA .GBR .GIB .GRC .GRL .HRV .IRL .ISL .ITA .LIE .LTU .LUX .MCO
.MKD .MLT .MSR .NLD .NOR .PRT .SMR .SVN .SWE .VAT .YUG TCH
OK0PBX AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA OK0NF / OK0PBX
OK0PBX OK0PAB OK0POV OK0PBR OK0PTU OK0NMG OK0DXC OK0DXB AMSAT OK
OKOM OMOK BAYCOM WARC CZE ALL WW .ALB .BGR .BLR .ROM .RUS .TUR .UKR TCH
OK0PRG AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA OK0NF / OK0PRG
-E
OK0PRG OK0DXP *E AMSAT BAYCOM THEBOX WARC WW CZE BOH PHA OK OMOK
OKOM TCH
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OK0PPP APAAAAAAAAAAAAAAU.UAAAAA OK0NF / OK0NFD 6 / OK0PPP
-B198000 -R
OK0PPP AMSAT BAYCOM THEBOX WARC CZE OK OKOM OMOK DL OEDL DLOE EU EURO
WW PHA BOH *M *E *OKINFO *OMINFO *CZDIPL *FORUM *POMOC *BAZAR *ZAVODY
*IDXP *RSYS *AMASW *VESMIR *VIRUS *MOBILE *CRK *BBS *PGP *TOP *DEBATE
TCH
DUMMY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DUMMY
OK0PZZ
Posílání veøejných zpráv - bilténù.
Je podobné psaní mailù. Místo volací znaèky se pouívá
název existující rubriky. Tedy:
S OKINFO @CZE#1 Zítra bude burza.
Text
ukonèíme nnnn nebo CTRL Z nebo ***END na
zaèátku øádku.
To #1 je ivotnost zprávy, kterou si pøeje autor. Nemá smysl pro zprávy tohoto typu poadovat plnou ivotnost rubriky
(kterou nastavuje sysop). Název zprávy napovídá, e pozítøí
nebude mít tato ádný smysl...
Podstatná zmìna je v adresaci. Tady se nehovoøí o hierarchických adresách, jako u uivatelù. Za zavináèem se toti
udává zkratka rozdìlovníku, který si urèil pisatel zprávy jako
cílový. Osobní mail je urèen pro jednoho uivatele, biltén je
vak pro mnoinu uivatelù daného rozdìlovníku. Tedy:
OKINFO@CZE, BAZAR@OKOM, DX@EU
Je tedy rozdíl mezi .CZE a CZE i kdy jen formální.
V osobní zprávì je naprostý nesmysl zadávat adresu takhle:
S OK1OX@CZE nebo OK1OX@WW
Nesmìjte se, skuteènì jsem podobné výtvory vidìl.
BBS rozezná, co je radioamatérská znaèka a co rubrika.
Seznam nejèastìji pouívaných rozdìlovníkù:
* jsou oznaèeny ty, které se nemusí pouívat právì ve
vaí BBS
a) zemìpisné
CZE
Èeská republika
EU, EURO Evropa
WW
írý svìt
OKOM
oblast, kde se hovoøí èesky a slovensky
OMOK
oblast, kde se hovoøí slovensky a èesky
*DLOE event. *OEDL snad nemusím vysvìtlovat
*DL
b) tématické
BAYCOM: Toto mají vechny BayBoxy, je jedno, kde,
jestli v Nìmecku nebo u nás. Je nesmysl, aby chodily apdejty
softvéru BayBoxu do FBB boxu, hi.
Pozor, píe se do toho takhle:
S RUBRIKA@BAYCOM#50
Podobnì se pouívá rozdìlovník THEBOX. To je pro adresaci sluebních zpráv E(rase)/M(ybbs). Tento systém
ostatním BBSkám oznamuje, e jste právì smazali svoji zprávu
v OKINFO, aby tak uèinily také. Informace M sdìluje ostatním BBS, e jste si urèili za svoji domovskou BBS tu, kterou
si pøejete, aby to rozhlásily dál.
AMSAT (pro apdejt satelitních dat).
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V nìkterých naich BBS jsou nastaveny rozdìlovníky
OKINFO, SMSR, CRK. Nevidím to vak jako smysluplné,
snad zde dolo ku zmateènímu spojení rubriky a rozdìlovníku... V tomto pøípadì by se zpráva do OKINFO mohla zadávat
S OKINFO@OKINFO a zpráva by se íøila do tìch boxù, které
mají nastaven tento rozdìlovník. Jednoduím se jeví toto
zaøídit pøes rubriky a zemìpisný rozdìlovník CZE.
Dále se pouívá rozdìlovník WARC, v naí republice jetì zemìpisné rozdìlovníky BOH a MOR. Moravské BBS by
mìly mít MOR, pro rozesílání bilténù pouze do oblasti Moravy a podobnì èeské BBS pro oblast Èech. Nic nebrání sysopùm
jednotlivých malých oblastí aby si utvoøili vlastní rozdìlovník. Tøeba PHA pro Prahu. Lokální zprávy, nezajímající ostatní
oblasti, by si pøedávaly pouze mezi sebou. Pøíklad zadávání:
S OKINFO@PHA
se rozíøí pouze do BBS OK0PRG, OK0PPR a OK0PPP.
Dalí oznaèení tématického rozdìlovníku o zemìpisný zde
neuívejte!!!
Teï si uvìdomíme následující: z OK0PPR lze zadat biltén do celého bývalého Èeskoslovenska (OKOM), do ÈR
(CZE), do nìmecky mluvících zemí (OEDL)
Nelze vak jednodue zadat biltén pouze pro celé Slovensko, pouze pro Francii èi Maïarsko. To se dìlá tak, e se
pøímo nakonektujete tøeba do nejblií maïarské BBS a zadáte
S HAINFO@HUN
a dále ve ji známým zpùsobem. Je-li to vak nìco delího,
poete zprávu vaemu známému v Maïarsku a poádejte
o transfér do oblasti HUN. Logika velí, e píeme-li nìco do
HUN, píeme to reèí maïarskou, píeme-li do EU nebo WW,
tak nejlépe øeèí englickou. Podobná situace nastává, pokud
budete musit napsat zprávu pro celou Asii..
Závìrem: Pøi odpovídání na biltén se pouíval døíve pøíkaz
REPLY - odpovìï vak dola autorovi. Nyní lze vyuívat pøíkaz COM, který zachová:
1. název zprávy
2. stejný rozdìlovník, jako pùvodní msg. Byla-li pùvodní
msg. poslána jen do PKL, potom i COMment bude rozesílán ppouze do PKL.
3. zachová identicky stejnou ivotnost, jako má pùvodní
BBS.
COM je jediným øeením pro biltény, REPly je vhodná
pro privátní maily.
Jak nahrát do boxu binární soubor?
1. Connectovat box (pokud se ji nestalo).
2. Zadat povel S(end) a název zprávy.
3. Vyslat jakýkoliv text, napøíklad návod k pouití anebo
taky nic.
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4. Nastartovat Auto-Bin mód u vlastního terminálu a odeslat soubor. Po odeslání se soubor automaticky uzavøe
a box potvrdí pøíjem kontrolním souètem a promptem.
Dùleité: Nedává se ÁDNÉ CTRL-Z nebo NNNN k ukonèení souboru!!!!
Nìkolik slov o dodateèném transferu èi forwardu vaich zpráv
Obèas se, v zápalu boje a pøi psaní nìjakého zvlátì hodnotného pøíspìvku do rubriky FORUM, zapomenete
a nezadáte rozdìlovník CZE. Pak se ozývá náøek a prosby
sysopùm, aby opomenutí napravil. Je to docela zbyteèné, protoe jako autoøi, eventuelnì i adresáti máte automaticky
oprávnìní zprávy mazat, nebo transferovat Pokud jste tedy
autoøi zprávy v rubrice FORUM è. 156 a chcete ji dodateènì
forwardovat do CZE, staèí napsat
FORWARD -F FORUM 156 @CZE
a jste za vodou (nìkdy i pod, podle toho,co forwardujete)
Zprávu ve své osobní schránce mùete transferovat kolegovi, aby si ji také pøeèetl.
TRANSFER OK1ABC 2 OK2DEF
pøièem OK1ABC jste jako vy, dvojka je èíslo zprávy ve vaí
rubrice a OK2DEF je jako ten vá kolega. Bez obav, zpráva
vám v boxu zùstane, jen se rozmnoí. Pro transfer lze vyuít
i pøíkazu CP - týká se i (BIN) formátu.

Tady je zapotøebí dbát jistých etických zásad:
1. Jestlie kolega pole zprávu pouze pro vae oèi, do vaeho boxu, je nesluné, bez jeho souhlasu transferovat
ji do veøejných rubrik.
2. Odpovídáte-li veøejnì do rubriky tøeba FORUM na nìjakou zprávu (slunì èesky øeèeno: rozjídí se dalí
kausa), vimìte si, jak je pùvodní zpráva adresována,
zda je jen v lokální BBS, èi do CZE a tu adresaci laskavì dodrte. Ono toti docela divnì vypadá, kdy
nìkdo zadá repliku do CZE a pùvodní zpráva leí jen
v OK0PPL. Jetì jednou pøipomínám pøíkaz COMment.
Pøimlouvám se za kulturnìjí vedení diskuse, bez vzájemných uráek. Pøestoe si na bandu vichni tykáme, neznamená
to, e jsme spolu pásli krávy. Pomnìte deset artykulù o sluném chování, které jsem mìl kdysi èest uveøejnit, zvlátì pak
pouèku o pumpì s chladnou vodou a hlavou pod ní strèenou
pøed odesláním repliky.....
Ètení bilténù:
Nejdøíve si udìláme jasno, co je v BBS k dispozici. Seznam rubrik BBS vydá po zadání pøíkazu:
D B (DIR BOARD)

Vyjede napøíklad:
Obsah adresare:
AMASW / ANTENYSW BASTLENI CESTINA DENIKY DRUZICE DXCCSW EDITORY
/ HOSTMODE KLOVERSW KODERY LOKATORY MORSESW PAKTORSW RUZNE
/ SBSW SSTVSW SWFAX SWLSW SWMODEMY SWN6TR SWRTTY UTILITY VYPOCTY
CLUBS / ARDF ARRL BCL DARC ESPERA FIRAC! IARU SCOUTS YLS
HARDWARE / AMIGA APPLE ARCHIM ATARI C16-128 C64 COMPAQ COMPUTER HP IBM
/ MACINT PSION SHARP ZX
IO
/ DIGITAL LAMPS LINEARNI MODEMY MODULY
KLUBY
/ CLC CRK CSDXC CZQRP DIG KAPR OTC RSYS SCR SKAUTI SMSR TFC
/ VRK
MISTNI
/ CNOT KOMARKA NFPPR
NETS
/ BBS CZFLEX FLEX HDDIG INET NETWRK NETZE NORDLINK PACDIG
/ RELAIS SNET SYSOP TCPDIG TCPIP THENET XNET
OKINFO
/ BAZAR CALLBOOK CZDIPL FORUM IKE_VIRY MAPAOK MAPY OMINFO
/ POMOC ZAVODY
OKPROG
/ ASM BAS CECKO FOX INFOPROG PAS QBASIC
PROVOZ
/ KMITPLAN MAJAKY
PRSOFT
/ BAYSW CLUSTSW GPSW HAMCOMSW JINYSW SPSW SWTSTH TOPSW WINGT
RADY
/ BAYRADY CLUSRADY DAMARADY DOKUMENT FBBRADY FLEXRADY GPRADY
/ INETRADY OBECNE SATRADY SCANRADY SPRADY TELLRADY TFXRADY
/ TNCRADY TOPRADY ZAKONY ZKOUSKY
RIG
/ 9600BD AERIAL ALINCO AOR GPS GSM ICOM KENWOOD MODEMS
/ OSTATNI PRIJIMAC STANDARD YAESU
SATELIT / AMSAT ASTRO COSMOS KEPLER KEPSNA SAT SKY VESMIR
SOFT
/ 7PLUS AX25 BAYBOX BAYCOM CODE DIEBOX DOS DP FBB GP HTML
/ LINUX NOS OS OS2 PGP SP TOP UNIX WAMPES WIN95 WINDOWS
/ WINFBB WINPAC
STATISTI / AA T TESTY WKG
TECHNIKA / ADACOM KONEKTOR LINKTRX
TMP
TNC
/ TNC2
TRAFIC
/ 50MC AMTOR ATV BEACON CLOVER CONTEST CQ DAMA DIGI DIPLOM
/ DISTRIKT DX EME FAX IDXP INTRUD IPARC JNOS LIST MAPS METEO
/ PACKET PACTOR PIRAT QRP QSL-MG RADIO REPEAT RTTY SHF SOLAR
/ SPLIT SSTV SWL TEEN VHF VIDEO VLF WETTER WX
TRANZIST / JAPAN MOTOROLA RUSKE
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To lomítko oddìluje od sebe hlavní adresáø a podruné
adresáøe. Hlavní adresáø má význam hlavnì v tìchto pøípadech:
1. Pøi zadávaní adresáøù jejich obsah si pøejeme pøi konektu hlídat zadáme napøíklad:
A R -R OKINFO
a bude se nám zobrazovat seznam novì dolých souborù jak OKINFO, tak i vech ostatních zadaných
adresáøù.
2. Pokud si pøejeme zjistit, kolik zpráv je uloeno ve kterém adresáøi, zadame pøíkaz :
Dir Board OKINFO
a dozvíme se, kolik zpráv je uloeno ve které rubrice
a jaká je nastavena ivotnost jednotlivých rubrik. Je zde
také datum a èas uloení poslední zprávy.
Adresar
zivotnost zpravy od
OKINFO
0-100 283 09.07.97 12:37
OKINFO/BAZAR
0- 10 75 09.07.97 20:00
OKINFO/CALLBOOK 0-999 58 12.06.97 19:42
OKINFO/CZDIPL
0-999 89 05.06.97 17:10
OKINFO/FORUM
0-100 138 05.07.97 08:37
OKINFO/IKE_VIRY 0-999 79 30.01.97 20:30
OKINFO/MAPAOK
0-100 10 17.03.96 00:59
OKINFO/MAPY
0-999 90 26.02.97 13:57
OKINFO/OMINFO
0- 50 23 08.07.97 01:42
OKINFO/POMOC
0- 30 69 09.07.97 12:20
OKINFO/ZAVODY
0-365 256 07.07.97 13:41

Zrovna tak mùeme vyhledávat tøeba èást øetìzce
z nadpisu.
C koupim nebo D M koupim
Obèas se (hlavnì v korespondenci od kolegù - sysopù)
objevuje definice zprávy podle identifikátoru bilténu, tzv. BID.
To je proto, e v kadém boxu mùe stejná zpráva leet v jiné
rubrice a stejný má pouze nadpis a BID. Nadpis je pro identifikaci moc dlouhý a tak se pouívá BID. Najdete jej v záhlaví
zprávy. Vyhledává se takhle:
C 977OK0PKL00R nebo D M 977OK0PKL00R
Pøíklad hlavièky bilténu BID je vyznaèen tuènì.
OK1MSH > POMOC 09.07.97 06:52 20
Lines 1053 Bytes #30 @CZE
BID : 977OK0PKL00R
Read: OK1HCG OK1HOA OK1AMB OK1RR
OK1DTM OK1PG OK1XHC OK1UFF ok1duv
OK1JUV
Subj: Severni Morava
Path: !OK0PPR!OK0PKL!
Sent:
970709/0646z
@:OK0PKL.#BOH.CZE.EU [BBS na Klinovci (JO60LJ)] BCM1.39
From: OK1MSH @ OK0PKL.#BOH.CZE.EU
(Mirku)
To: POMOC @ CZE
X-BID: 977OK0PKL00R

Vybereme si zajímavý adresáø a pak ji mùeme èíst takzvaný listing pomocí pøíkazù L nebo DIR nebo CHECK.
Zprávy samotné si pøeèteme pomocí pøíkazu R a èísla zprávy
nebo rozsahu.

Povídání o uivatelském hesle
Jej, to jsem si nabìhl, kdy jsem kdysi prohlásil, e kadého, kdo bude èísti cizí potu proti vùli adresáta napíu do
C-notu. Vznikla velmi nechutná diskuse o tom, zda je morální èi ne, kdy se nìkomu hrabeme bez jeho vìdomí v mailboxu.
Jaksi se pozapomnìlo na to, e pota je nìco jiného, ne biltén. Pokud v FBB-BBS zadáme nìco pomocí SP (send private),
je nabízena ke ètení pouze autorovi èi adresátovi zprávy. Ostatním je skryta. Tak to bylo ji v prvním FBB boxu instalovaném
v Praze (vlastnì v ÈSFR). Zajímavé je, e francouzským tvùrcùm softvéru boxu byl status privátních zpráv jasný ihned...

Pøíklady:
R 125
R AMTOR 4R DX 15-28
R OKINFO -10

pøeète zprávu 125
pøeète ve, poèínaje è. 4
pøeète ve mezi, vèetnì 15 a 28
pøeète posledních 10 zpráv

Rozsahy platí i pro pøíkazy Erase a TRANSfer. Týkají se
aktualních adresáøù. Zmìnu mezi adresáøi provádíme pøímým
zadáním pøíkazu pro nový adresáø. Jsme-li v OKINFO, mùeme zadat tøeba R BAZAR -5. Jde ovem pouít i pøíkaz CD
rubrika, podobnì jako v DOSu, co vak nemá praktický význam.
Jak naèíst binární soubor z boxu?
Binární soubory jsou po pøíkazu LIST oznaèeny (BIN) na
zaèátku názvu souboru. To se k názvu pøipíe automaticky,
titul zapsaný uivatelem se v pøípadì potøeby zkrátí.
1. Connectovat box (pokud se ji nestalo)
2. Nastavit na vlastním terminálu Auto-Bin mód
3. Zadat R(ead) povel boxu
Nìkolik slov o vyhledávání
Pøi pokusu prohlédnout si seznam veho, co jsem kdy do
boxu napsal a co tam jetì leí staèí, kdy zadám:
C OK1OX
a po chvíli vydá box ve, co má tento øetìzec v hlavièce bilténu. Bude vak vylistována i zpráva, která má øetìzec OK1OX
v nadpisu.
L OKINFO OK1ABC
vylistuje ve od OK1ABC v rubrice OKINFO nebo
L OK1OX OK1RQ
vylistuje vsechny maily od OK1RQ v adresaøi OK1OX
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Lumpárny v BBS, provádìné na vá úèet:
a) Nìkdo ète vai potu v BBS bez vaeho vìdomí a proti
vaí vùli. Eventuelnì vám mùe smazat obsah vaí
schránky...
b) Nìkdo se zaloguje pod vaí znaèkou do BBS a mùe
tøeba posílat biltény do sítì, které neodpovídají povolovacím podmínkám
c) Nìkdo se opìt zaloguje pod vaí znaèkou a zadá vám
do BBS heslo. Pak se baví, kdy pozoruje, jak se nemùete dostat do BBS, protoe neznáte své heslo.
Tìmto zlotøilostem se vak mùete pomìrnì úèinnì
bránit:
Zadáte si uivatelské heslo do BBS. Tím znemoníte pøístup do boxu tomu, kdo si sice nadefinuje MYCALL na vai
znaèku, avak nezná heslo. Toto mùete provést sami (nedoporuèuji, na pásmu je pøili mnoho monitorù) pomocí pøíkazu:
A PW hOlUBickA
(to zpotvoøené slovo je vlastní heslo)
Jak si mùete vimnout, heslo si hraje na malá a velká
písmena, mùou se pouívat èísla a znaménka kromì støedníku a teèky. Poèet znakù je maximálnì 39. Heslo mùete zadat,
pomocí A PW (bez hesla) jej mùete zruit. Nové heslo pro
vás mùe vak zadat ji pouze sysop. Pokud se budete pokouet pøepsat staré heslo novým, BBS jej pøipojí k tomu starému...
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Nejlepí pro zadání hesla je spojit se se sysopem a sdìlit mu
heslo. Ten je zadá do BBS pøímo z klávesnice poèítaèe. Kadý, kdo napíe biltén a nemá nastaveno svoje heslo mívá
oznaèení v hlavièce bilténu No login password. Tato informace mùe pomoci pøi odhadu na závadnost obsahu zprávy.
Pokud vidím v rubrice zprávu s názvem Dùleité utility, je to
v 7plus a je u toho No login password, mohu si myslet, ze
zprávu nahrál nìkdo pod cizí znaèkou, program takto íøený
je zavirovaný, èi je to trojský kùò a po sputìní mùe smazat
HD. Opatrnosti nikdy nezbývá... Pokud tam ta informace není,
mùeme si být skoro jisti, e CALL odesílatele je asi pravá
a ten tudí nese zodpovìdnost za to, co íøí.
Takzvaný READLOCK
èili zámek na ètení vám mùe nastavit pouze sysop. Má tøi
stupnì:
REA 0 bez funkce
REA 1 povolí cizím pøeèíst ty vae zprávy, které jste
ji pøeèetli. Máte tak monost, zprávy, které nechcete, aby nìkdo èetl prostì po pøeètení smazat.
REA 2 nedovolí nikomu èíst ádné vae zprávy

heslo tøeba 123456789, pouijete sadu pouze a..z a nic víc,
BBS vám odpoví napøíklad 12345 a program odpovídá: asdfrhhujikor12345mjjedhrtudlkjjkfdoiujhlkjo, tak je intruderovi
zakrátko ve jasné...
Tøi volací znaèky v závìru prvního øádku naznaèují, e
heslo lze vyuít pro nìkolik BBS.
Ve druhém øádku je uveden øetìzec hesla. Pokud si zvolíme heslo jako náhodný øetìzec, musíme pøí pøípadné návtìvì
u kolegy-radioamatéra mít u sebe disketu s passwordem. Pøi
pouití nìjakého slova si lze toto snadnìji zapamatovat a heslo odvodit s tukou v ruce...
Teprve ke konci psaní tohoto pøíspìvku si uvìdomuji, co
vechno by bylo tøeba jetì napsat. Tím by se vak zvìtila
jeho velikost na neúnosnou míru. Nezbývá, ne slíbit, e pøítí rok se pokusím napsat pokraèování.
Pøeji pøíjemnou zábavu pøi práci s BayBoxem a hodnì
pouèení. Prosím, abyste vzali na vìdomí, e vìtina sysopù
vám bude vdìèna za pomoc jak finanèní, tak i fyzickou pro
zabezpeèení chodu nodù a BBS.
V Praze duben - èervenec 1997 Miro Sedlák, OK1OX

Vlastní úvahou mùete zjistit, e zadávání REA bez hesla
nemá smysl.
Jak funguje heslo?
Pøedpokládejme, e je nastaveno na hOlUBickA. Pøi pokusu o konekt dostaneme pìt èísel, které poèítaè náhodnì
vygeneroval. BBS si pamatuje, z kolika èísel se skládá vae
heslo a tak v naem pøípadì, nejvyí èíslo bude 9. Tøeba: 3 5
2 1 9. Vy odpovíte: lBOhA (pro poèítaè jsou hOlUBickA jako
1 2 3 4 5 6 7 8 9). Tuto odpovìï se doporuèuje umístit do
klamného øetìzce, aby se znesnadnila práce tìm, kdo chtìjí
vae heslo rozlutit. Tedy napøíklad:
a)sewKj54LmO4lBOhAl447-=/fqg
Podotýkám, e ochrana tímto heslem zase není tak úèinná, ale je lepí, ne ádná. Ostatnì, heslo je také obèas mono
mìnit.... Pomocí pøíkazu LOG se mùete pøesvìdèit, zda se
nìkdo nepropojuje s BBS pod vaí znaèkou (porovnání se stanièním deníkem).
Kdopak se tím heslem bude poèítat? Buïte klidní, vy nemusíte. Moderní druhy softvéru pro obsluhu rùzných TNC,
Baycomù apod. to zaøídí za vás, vèetnì umístìní do klamacího øetìzce. Pøíklad pro hojnì pouívaný TOP:
TOP ver. 1,60
V adresáøi TOP je umístìn soubor PASSWORD.TOP.
Stvoøíte jej tím, e na nový øádek (tøeba v Nortonu) napíete:
COPY CON PASSWORD.TOP
(BBUS) (0,45,a..z,A..Z,1..9,!../) OK0PPR OK0PKL OK0PHL
hOlUBickA
F6 (stiskneme funkèní klávesu 6) nebo pouijeme CTRL-Z
pro ukonèení souboru. Tím pádem se vytvoøí soubor
password.top s uvedeným obsahem. Pøípadné pøeklepy opravíte v textovém editoru (pozor na øídící znaky rùzných T602
apod, ty tam nesmí být!!!) Nejlépe se osvìdèil NORTON apod.
Jiná cesta je editování nìjakého nepotøebného textového souboru NORTONem a jeho následné pøejmenování.
Vysvìtlení významu znakù v souboru:
BBUS inicializuje proceduru uivatelského hesla v BayBoxu
0 pokud ji zadáme, musíme odpovìdìt na heslo ihned
správnì, jinak jsme odpojeni. 1 by znamenala, e se mùeme
jednou seknout.
45 poèet znakù odpovìdi na heslo je to 40 znakù klamacího øetìzce + 5 znakù hesla. Mùete volit a do 79 zn.
a..z ... to jsou sady znakù, které bude obsahovat klamací
øetìzec, tedy vechna malá, velká písmena, èíslice a znaménka. Skladbu si mùete zvolit sami. Pokud vak máte zvoleno
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Pøíloha:
V Evropì se pouívají následující oznaèení zemí dle ISO 3166:
.AUT
.BEL
.BGR
.BIH
.CHE
.CZE
.DEU
.DNK
.ESP
.EST
.FIN
.FRA
.GBR
.GIB
.GRC
.HRV
.HUN
.IRL
.ITA
.LTU
.LUX
.LVA
.MKD
.MLT
.NLD
.NOR
.POL
.PRT
.ROM
.RUS
.SVK
.SVN
.SWE
.TUR
.UKR
.YUG

Rakousko
Belgie
Bulharsko (ne BRG, jak bylo chybnì uvádìno døíve)
Bosna-Hercegovina
výcarsko
Èeská republika ( ne ji .TCH )
Nìmecko
Dánsko
panìlsko
Estonsko
Finsko
Francie
Velká Británie
Gibraltar
Øecko
Chorvatsko
Maïarsko
Irsko
Itálie
Litva
Lucembursko
Lotysko
Makedonie
Malta
Holandsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Ruská federace
Slovensko
Slovinsko
védsko
Turecko
Ukrajina
Jugoslávie (zbytek)

Dalí oznaèení:
.ALB
.AND
.BLR
.FRO

Albánie
Andorra
Bìlorusko
Faerské ostrovy
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.GRL
.ISL
.LIE
.MCO
.MDA
.MSR
.SJM
.SMR
.VAT

Jetì svìtadíly:

Grónsko
Island
Lichtentejnsko
Monako
Moldávie
Monserrat
Svalbard/Jan Mayen
San Marino
Vatikán

. AFRC
.ASIA
.AUST
.OCEA
.CEAM
.MDLE
.NOAM
.SOAM
-----------

.AF
.AS
.AU
.OC
----------.NA
.SA
.EU

Afrika
Asie
Austrálie
Oceánie
støední Amerika
støední východ
severní Amerika
jiní Amerika
Evropa

BBSka OK0PBR
Dalibor BERKA, OK2PEN
V radioamaterské paketové síti je moné kromì jiných
BBSek se také propojit do BBSky pracující pod znaèkou
OK0PBR. Tato BBSka vak na rozdíl od vìtiny BBSek (v OK
síti ádná) pracuje pod americkým softwarem MSYS. Software umoòuje této BBSce zároveò s paketovou sítí pracovat
i jako BBSka krátkovlnná. Zde je moné se do ní propojit
tøemi rùznými módy a to pøedevím PACTORem dále G-TORem a v poslední øadì AMTORem. O tìchto druzích
digitálního provozu na krátkých vlnách bylo ji napsáno více
odborných èlánkù v rùzných radioamaterských èasopisech
a proto zde nebudu jejich principy vysvìtlovat. Ve vech tøech
pøípadech vak je provoz nutný s pomocí zvlátního kontroleru (modemu) jeho amaterská stavba byla popsána jen zøídka
a to pokud vím jen v zahranièních èasopisech. V konstrukèních návodech se vìtinou pouívá naprogramovaná EPROM
bez ní se (kromì AMTORového kontroleru) zapojení neobejde. Existuje i verze programu HAMCOM který umoòuje
kromì provozu AMTOR práci i v reimu PACTOR avak oba
tyto reimy jsou simulovány poèítaèem v nedokonalé formì
tak, e nejsou kompatibilní s bìnými hotovými kontrolery
a tím i propojení do OK0PBR nebo jiných podobných KV
BBSek je nemoné.
Na krátkých vlnách OK0PBR automaticky skanuje nìkolik kmitoètù s pøísluným pøepínáním antén, dobou vyèkávání
na jednotlivých kmitoètech a denním èasovým rozmezím jednotlivých kmitoètù. Ve øídí poèítaè. Propojit se mùe pouze
jedna stanice proto na KV BBSkách je pravidlem se zdrovat
co nejkratí dobu. Prakticky to znamená e BBSka je urèena
hlavnì k ukládání a vybírání osobních zpráv a pøeètení jednoho buletinu bìhem propojení. Nedoporuèuje se zdrovat
v BBSce déle jak 15 minut. BBSka je také nastavena tak e
nepøejímá buletiny obsahující binární soubory (v soukromých
zprávách ano) i kdy tyto je moné PACTORem také ukládat
a vybírat. Na krátkých vlnách OK0PBR rovnì spolupracuje
s podobnými BBSkami ve svìtové síti mezi nimi probíhá
podobné forwardování zpráv jako v paketové síti. Po propojení na KV je moné se také propojit dále i do paketové sítì
avak opaènì z logických dùvodù toto moné není. Vzhledem k tomu, e do OK0PBR chodí stanice i ze zámoøí je její
komunikaèní jazyk vytvoøen pouze v angliètinì. Syntaxe komunikace s BBSkou je stejná jak na krátkých vlnách tak i pøi
spojení paketem. Velká vìtina uivatelských pøíkazù je stejná nebo podobná BBSce typu FBB (OK0PAB, OK0PRG,
OK0PBX atd.). Struèný výpis pøíkazù se vyvolá povelem H a
pokud chceme ke kadému pøíkazu podrobnìjí informace
zadáme povel ?(pøíkaz) napø.: ?L. Po pøipojení nového uivatele se BBSka zeptá na jméno, QTH, PSÈ a domácí BBS
uivatele. Je to velmi podobné jako u FBBBBS. Pøi druhém
propojení ji tyto dotazy odpadají. Pokud se jedná o krátkvlného uivatele, je vhodné si nastavit poèet øádkù pro listování
neb ètení abychom mohli pøípadnì toto vèas pøeruit a zbyteènì neprodluovali pobyt v BBSce. Poèet øádkù se nastaví
povelem X (poèet øádkù) napø.: X 5. Rovnì je vhodné poveSborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '97

lový øádek zkrátit na pouhý prompt povelem X (bez argumentu) a také vylouèit po propojení výpis stávajích rubrik
povelem XC. Tyto, pokud je chceme znát, vyvoláme pøíkazem LC. Pokud se jedná o paketového uivatele, tak zde mùe
zùstat jakoukoliv dobu bez èasového omezování a výe uvedené úpravy vynechat. Peketem se samozøejmì propojit mùe
na rozdíl od KV i více uivatelù najednou. Zde BBSka umoòuje i konferenèní reim stejnì tak jako jiné typy BBSek
pøíkazem C (oputìní konference je pak povelem ControlZ Q
nebo /EX. Konverzovat lze i s uivatelem který je v naeho
propojení na paketu pøipojen na KV vstupu. Pro informaci
o stanicích, které se pøipojili daného dne je pøíkaz J a pro informaci o dané stanici kdy a jak se do BBSky propojila je
pøíkaz P (znaèka stanice). Pøíkaz U nám sdìlí jaké stanice
jsou momentálnì pøipojeny a na kterých vstupech. Pøíkazem
I vyvoláme informaci o BBSce kde jsou rovnì KV kmitoèty
které jsou momentálnì skanovány. Kmitoèty jsou udány jako
t.zv. MARK t.zn. e je tøeba se naladit (pokud nemáme monost nastavit pøímo reim RTTY) pøi reimu LSB o kmitoèet
naeho filtru výe od mark-kmitoètu. Reim USB se zpravidla pro digitální provoz na KV nepouívá (pøi nìm bychom
se ladili o kmitoèet filtru níe od mark kmitoètu). BBSka spolupracuje s nodem OK0NMA a její druhé stanovitì je
v lokátoru JN89HF. Na KV je pøipojen tcvr ICOM-735 s vertikální anténou R-7 a na 80 metrech pracuje 83m dlouhý LW.
Stávající skanované kmitoèty jsou uvedeny v tab. 1.
Zpravidla kadý ètvrtek od 16:00 do 18:00 LT je na BBSce
provádìna údrba. Citlivost BBSky na KV je vynikající a vstupovaly do ní stanice kromì Evropy z ZS, W, PY, VK, 4X atd.
Vylepení BBSky je moné jetì výmìnou malého HD (pouze 40 MB) za vìtí, dále instalace KV smìrovky (jako tøetí
antény ze ètyø monì automaticky pøepínatelných) pro kvalitnìjí dálkové propojení a irokopáspového lienárního KV
koncového stupnì.
BBSka je provozována z výluènì soukromých zdrojù (stávající hodnota bez provozních nákladù cca 90 000,- Kè)
a proto pøípadný pøíspìvek je moné zaslat sloenkou, kterou
na poádání zale sysop OK2PEN nebo OK2PXV.
Tab. 1 Skanované kmitoèty
U TC
Od:

D o:

00:00

23:59

Kmitoèet MARK

[kHz]

3583,0

7038,0

7041,0

10128,0

14067,0

14069,0

14073,0

14075,0

14077,0

18105,0

18108,0

06:00

23:59

21073,0

10:00

16:00

28073,0
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AMPRNET - AMATÉRSKÁ
INTERNETOVÁ PAKETOVÁ SÍ
Ing. Frantiek FENCL, OK2OP
V databázi [1] celosvìtové amatérské internetové paketové sítì (AMateur Packet Radio NET) bylo k 1.6.1997
evidováno 38.353 IP adres, (OK: 120, OM: 96), v tom je
odhadem asi 3.000 gejtù (gate = brána). Tyto gejty umoòují
prùchod mezi Internetem a paketovou rádiovou ( - PR) sítí a
zároveò slouí jako BBS (zasílání elektronické poty E-Mailu). I kdy je tato amatérská podsí oddìlena od bìného Internetu, mùe SYSOP gejtu na základì dohody
s poskytovatelem pøipojení k Internetu povolit pøístup z PR
do Internetu i naopak z Internetu do PR sítì a vyuívat nìkteré sluby Internetu, jako napø. zasílání E-Mailu na neamatérské
adresy, pøíp. povolit TELNET z Internetu na PR nebo naopak.
To je v dnení dobì velmi výhodné pro ty, kteøí jsou ji pøipojeni do Internetu, tudí mohou bìnì vstupovat do PR sítì
bez nutnosti pouívat VKV zaøízení. Existuje rovnì monost pøesmìrovat E-Mailovou adresu xyz.ampr.org na
neamatérskou adresu abc.def.cz (tzv. MX - Mail eXchanger).
Napø. záznam v databázi AMPR.ORG pro OK0NMU vypadá
následovnì:
gw.ok0nmu

IN A 44.177.26.254
... pøiøazení hostname a IP adresy
gw.ok0nmu IN MX 10 gw.ok0nmu
... nejdøíve zkus poslat potu na tuto adresu
gw.ok0nmu IN MX 20 prgate.sci.muni.cz.
... nejde-li to, pak zkus tuto adresu
ok0nmu
IN CNAME gw.ok0nmu
... druhé hostname, rovnocenné prvnímu
U nás jsou v souèasné dobì v provozu ètyøi internetové
gejty - OK0NMG, OK0NMU, OK0NTU a OK0NCG. V sousedních zemích jsou pøístupné OM0PBL, OE5XUR, HA5OB,
SR6DOP, DB0FHO, HB9F, S55TCP a dalí.
Internetové gejty jsou na základì dohody mezi SYSOPy
propojeny tzv. AXIP-linkami (obdoba NETROMu), co umoòuje navazovat spojení mezi propojenými gejty podobnì, jako
se navazují spojení mezi PR nódy. V níe uvedené tabulce ve
sloupci NETROM je uvedena jak volací znaèka AXIP-linky,
tak i tzv. alias, tudí napø. spojení s gejtem OM0PBL mùeme provést pøíkazem
c om0pbl nebo c vab
Spojení s amatérem, který je dostupný paketem z nìkterého gejtu, se dá uskuteènit pomocí jména portu pøísluného
AXIP-linku. Jméno portu se zjistí pøíkazem ports. Napø.
chceme navázat pøímé spojení s Johnem, VK2IAH, který je
na pøíjmu na kmitoètu nódu VK2MJ. Tento nód je dostupný
z gejtu VK2GMU : MACUNI pøes port VHF1
Pøíkazy:
c macuni
... spojíme se do gejtu, který je umístìn na univerzitì v Sydney
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c vhf1 vk2iah vk2mj
... pokus o pøímé spojení s VK2IAH via nód VK2MJ.
Pokud má pøísluný AXIP-link povolené digi, pak není
ani zapotøebí vstupovat do gejtu. Spojení se navazují podobnì jako v paketové síti pomocí pøíkazu via - ovem slùvko
via se nepouívá. Napø. spojení s gejtem OM0PBL odkudkoliv, odkud je OK0NMG pøístupné, lze uskuteènit pøíkazem
(SSID daného gejtu pro pøísluný AXIP-link zjistíme pøíkazem J):
c om0pbl ok0nmg-5
nebo
c vab ok0nmg-5
Dalí pøíklad je pouití nìkolika gejtù pro spojení PR gejt -...- gejt - PR s vyuitím povoleného digi:
c ha5ob ok0nmg-12 ha5kfu-1 ha5ob-1
V tabulce jsou rovnì uvedeny IP adresy a tzv. hostname pøísluného gejtu. Pokud tedy gejt nemá aktivován
AXIP-link, pak se do tohoto gejtu dostaneme pouze pøíkazem
telnet xyz.ampr.org. Je vak nutno poèítat s tím, e je tøeba
se tzv. pøihlásit svou znaèkou a heslem (login/password), co
není vude povoleno, a pokud je to povoleno (je tøeba vyzkouet, na které login/heslo se podaøí pøihlásit - login:
amateur, ghost, call - heslo: amateur, anonymous, ...), pak
monosti práce na tomto gejtu jsou znaènì omezené (napø.
lze jen èíst zprávy, nelze pøejít do PR sítì apod.).
Tabulka bude postupnì doplòována a je moné ji stáhnout v Internetu z OK0NMU zasláním E-Mailu, kde uvedeme
pøíkazy:
reqsvr@prgate.sci.muni.cz
d tab.ip

... záhlaví

/ex

... text se ignoruje, mùe být prázdný

Verzi souboru poznáme podle data poøízení souboru (v záhlaví místo d tab.ip uvedeme dir tab.ip).
Literatura:
[1] ftp://ftp.ucsd.edu/hamradio
ampr.org ... celosvìtová databáze (hostname -> IP adr.) 1,2 MB
amprhost ... celosvìtová databáze (IP adr. -> hostname) 1,3 MB
Celá tabulka adres je v textové podobì uloena v BBS
OK0PHL v adresáøi (MISTNI\) PHL a dle pøíslibu autora bude
asi 4x do roka doplòována respektive obmìòována.
Po nakonektování na OK0PHL staèí zadat pøíkaz
D PHL - a po výpisu adresáøe si pøíkazem R x vyberete ten
spravný soubor k pøeètení.
(Poznámka OK1VEY)
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NETROM

IP NUMBER

HOSTNAME
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NRULDPSURUJ
Z\[DPSURUJ
UHGZRRGDPSURUJ
DKEZDPSURUJ
MSOJZZYLRDPSURUJ
JZDETYDPSURUJ
EEVQLDNDPSURUJ
JZQLDNDPSURUJ
QOQFDPSURUJ
DGULFZDLS[DPSURUJ
QQHLDPSURUJ
GIZJDWHDPSURUJ
ZEFTXDPSURUJ
XQWJDWHDPSURUJ
QPVXJZZJEQPVXHGX
JZQHXDDPSURUJ
JDWHQJVDDPSURUJ
XXJDWHZDVOJDPSURUJ
DE]DPSURUJ
JDWHNFDXJDPSURUJ
NLXDPSURUJ
JZNLXDPSURUJ
LQG\JDWHNLSDPSURUJ
NIXJDPSURUJ
QU[GDPSURUJ
JZQNLRDPSURUJ
SVFDHWDPSURUJ
JZZP[DPSURUJ
JZQXDQDPSURUJ
ZDRQJDPSURUJ
EEVNEMJDPSURUJ
NPIDPSURUJ
VQMVZLWFKDPSURUJ
NFFDPSURUJ
NDWFTDPSURUJ
ZDWVRQQQRQDPSURUJ
YKIQQMKDPSURUJ
NIQKDPSURUJ
ZXSGDPSURUJ
\VXZEOYSDPSURUJ
NY[ZDPSURUJ
JZZEXXVDPSURUJ
NGMPODPSURUJ
KDPJDWHZEEEZDPSURUJ
DXVJZZENKODPSURUJ
VDWQO\WDPSURUJ
DEHKDPSURUJ
QGE[DPSURUJ
GNQNJUJDPSURUJ
KDPJDWHZIFQEDPSURU
JZQYGDDPSURUJ
JZNENMDPSURUJ
ZEFMRZEFMRDPSURUJ
QQZSDPSURUJ
VZQJDDDPSURUJ
JZQJDDDPSURUJ
ZGF\EDPSURUJ
DXJVJZWFPDQDPSURUJ
JZNEWGIDPSURUJ
LSVZLFKZDKHHDPSURUJ
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LOCATION
6DQ)UDQFLVFR&$
5HGZRRG&LW\&$
0DQRD+DZDLL+,
3DVDGHQD&$
/DQFDVWHU&$
3LQH-XQFWLRQ&2
3LQH-XQFWLRQ&2
:KDWFRP&R:$
'DOODV7;
'RXEOH2DN7;
'RXEOH2DN7;
/DV&UXFHV10
'HQYHU&2
0HPSKLV7(11
6DOW/DNH&LW\87
%D\6W/RXLV06
6WDUNYLOOH06
%ORRPLQJWRQ,1
%ORRPLQJWRQ,1
,QGLDQDSROLV,1
)RUW:D\QH,1
,RZD&LW\,$
5RFKHVWHU1+
$UOLQJWRQ0$
9LUJLQLD
2DNODQG1:D\QH10DUOWRQ13RWVGDP1<
3ODWWVEXUJK1<
%LQJKDPWRQ1<
%XIIDOR1<
$NURQ2+
<RXQJVWRZQ2+
1DSHUYLOOH,/
,/
1(&$52/,1$
7H[DV$ 08QLY7;
$XVWLQ7;
6$QWRQLR7;
&RUSXV&KULVWL7;
'LFNLQVRQ7;
6XJDUODQG7;
+RXVWRQ7;
&3HQQ
/DUDPLH:<
:DOOLQJIRUG&7
:HVW+DYHQ&7
:HVW+DYHQ&7
0LQQHDSROLV01
9LUJLQLD

ÈÁST PACKET RADIO

63

NETROM

IP NUMBER

HOSTNAME

LOCATION
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*:8:66:$1,3
*:8:681,
*&59&59126
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(%'+($/&$/$
,.'-(520(*:

,7=4/81,&7

,.3:-';&3&-
,:'$03,6$*:
9(+$5+$5*:
9(9$;07/*:



9(0&++$06
9(0&+/,18;
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9(53,,53,




































































ZEN[DPSURUJ
DHHMDPSURUJ
WPSNG\DODPSURUJ
JZZGQN]DPSURUJ
NRNVDPSURUJ
OLQX[NRNVDPSURUJ
ZEWKWDPSURUJ
DFHWDPSURUJ
JDWHNDDILDPSURUJ
PDIZDZELDPSURUJ
JDWHNU\DPSURUJ
QIRZDPSURUJ
GWZJDWHDPSURUJ
QXOOQIRZDPSURUJ
NGDDDPSURUJ
NERJQDPSURUJ
NNXDPSURUJ
NEUILDPSURUJ
QLPRDPSURUJ
D]JDWHQMSDPSURUJ
KDPJDWHQNKQDPSURUJ
FRQYHUVSRPRFtWHOQHWX
JZMH\HNDPSURUJ
WRN\RJZDPSURUJ
GEIKRDPSURUJ
GOFIDPSURUJ
GFLNDPSURUJ
GIDQQDPSURUJ
GEVLJDPSURUJ
JZWY[DPSURUJ
JZJZXZVDPSURUJ
JDWHJZXZVDPSURUJ
JFUYDPSURUJ
JEEEFDPSURUJ
HDF[IDPSURUJ
HEGKHDPSURUJ
JZLNGMHDPSURUJ
LQWHUJZLWWQFDPSURUJ
JZLW]TODPSURUJ
LNTOGDPSURUJ
LNSZMDPSURUJ
JZLZGDPDPSURUJ
YHKDUDPSURUJ
PWOJZDPSURUJ
JDWHYHFNPDPSURUJ
DWYHXRZDPSURUJ
YHWRNDPSURUJ
SRUWYHPFKDPSURUJ
XQL[YHPFKDPSURUJ
VZLWFKYHUSLDPSURUJ
EEVYHUSLDPSURUJ
YHULWDPSURUJ
JZYHUSLDPSURUJ
URXWHYHUSLDPSURUJ
YHQ[RDPSURUJ
JZYHVHQDPSURUJ
JZYHRFUDPSURUJ
JZYHVVIDPSURUJ
YHVVIDPSURUJ
YHSLQDPSURUJ

3ODQWDWLRQ)/
0LDPL)/
(QJOHZRRG)/
9HQLFH)/
7DPSD%D\)/
&DOO%RRNQD.2.6
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)RUW5XFNHU$/
0RELOH$/
$/
0LFKLJDQ
'HDUERUQ0,QIRZ
'HDUERUQ0,
+ROODQG0,
$EEHYLOOH/$
:0LVVRXUL
7XFVRQ$=
7XFVRQ$=
+HUHIRUG$=
5HQR1HYDGD
5HQR1HYDGD
.\RWR
7RN\R-DSDQ
(PGHQ1:*HUPDQ\
%DVVXP
.DUOVUXKH6:*HUPDQ\

/DQFDVWHU
/RQGRQ
6SDLQ
5RPH
:6LFLO\
3LHPRQWH
3LVD,WDO\
0RQWUHDO34
10RQWUHDO
:DWHUORR
+DPLOWRQ21
+DPLOWRQ21
+DPLOWRQ21

7RURQWR21
7RURQWR21
7RURQWR21
&RUYDOOLV21
:HVWHUQ34YLDVDW
3HWHUERURXJK21
3HWHUERURXJK21
6(0DQLWRED
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NETROM

IP NUMBER

HOSTNAME

LOCATION
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YHXPUDPSURUJ
YHLSDPSURUJ
YHNYDPSURUJ
YHXVDPSURUJ
YHLSJDPSURUJ
EEVYHNLNDPSURUJ
YHZNVDPSURUJ
KDPJDWHYHVIXDPSURUJ
YHWSJDPSURUJ
KDPJDWHYHLHHDPSURUJ
GVQQRGYNGVQDPSURUJ
GVQJZYNGVQDPSURUJ
PLQQLHYN[ZWDPSURUJ
JZXWVDPSURUJ
JZPXDPSURUJ
FVLURJZYNSNDPSURUJ
JZYN\XLDPSURUJ
RXUJZYN][TDPSURUJ
YNUDJDPSURUJ
JZQFOHDPSURUJ
XRZJZYNDPZDPSURUJ
JZYNGMJDPSURUJ
JZYN[UDDPSURUJ
YNFVXDPSURUJ
JZYNHUPDPSURUJ
YNUXPDPSURUJ
YNUFVDPSURUJ
YNZUPDPSURUJ
YNHFYDPSURUJ
YNU]EDPSURUJ
YNNLYTXWDPSURUJ
KDPER[YNYKDPSURUJ
JZYNZLDPSURUJ
ROGEEVYN[[[DPSURUJ
JZYNDVIDPSURUJ
YNZVUDPSURUJ
YNGO[DPSURUJ
LFHJZYN]WWDPSWRUJ
SLJWEDPSURUJ
]]TDPSURUJ
[DFDPSURUJ
YLFRKUEUDPSURUJ
RKDDRDPSURUJ
JZRKUEDDPSURUJ
VNJNDPSURUJ
KEDEDPSURUJ
KEIDPSURUJ
KEFDPSURUJ
KEDHDPSURUJ
RH[LUDPSURUJ
MNXOLQ]DPSURUJ
RQNXODPSURUJ
RQXIDDPSURUJ
RQDQUDPSURUJ
VWFSDPSURUJ
VWFSDPSURUJ
\YN[HDPSURUJ
\YHJDDPSURUJ
OXPDDPSURUJ
EEVVYX\DPSURUJ

:LQQLSHJ0%
:LQQLSHJ0%
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6DVNDWRRQ6.
&DOJDU\$%
6RXWK&RRN/DNH$%
%XUQDE\9DQFRXYHU%&
9DQFRXYHU%&
9DQFRXYHU%&
'HHS6SDFH7UDFNLQJ&
W\SHEEVIRU&DQEHUUD$&7
6\GQH\876YNVXW
0DFTXDULH8QL6\GQH\
&6,526\GQH\16:
0DUVILHOG
2XULPEDK
*RVIRUG+DPYHQWLRQ6W
1HZFDVWOH
:ROORQJRQJ16:
81,$UPLGDOH16:
%DWKXUVW
:DJJD:DJJD
0HOERXUQH9,&
0HOERXUQH8QL
$OEXU\
0LOGXUD
6XQUD\VLD9,&
%ULVEDQH4/'
7KXQGHUELUG%ULV4/'
5RFNKDPSWRQ
$GHODLGH6$
$GHODLGH6$
$GHODLGH6$
0W*DPELD
3HUWK:$
/DXQFHVWRQ7DVPDQLD
1HWKHUODQGV
+DLID,VUDHO
,VUDHO
7DPSHUH)LQODQG
9DDVD)LQODQG
.XRSLR)LQODQG
6ZHGHQ

/LQ]
/HXYHQ
$QWZHUS
6ORYHQLD/MXEOMDQD
0DULERU
9HQH]XHOD
9HQH]XHOD
$UJHQWLQD
*UHHFH
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NETROM

IP NUMBER

HOSTNAME

LOCATION

69$$:$7+(16

+*%'8.).,
+$2%2%12'(
+$2%2%%2;
+$.)8%0(
+$30)30)
+$.1+.1+1(7
+$'4*(25*
&(%8&&(*$7(
&(%00(,(8&9


/;,67/8;1(7



65.:;32*$7(


63<=7*/*$7(

$$%'5.=

;((%&&,&(6(
;(*55*'/1(7
;(17007<*:
33%/8%/812'



3<$0;63$8/2
3<8)3,1(7
38$.0,356
3<$$5-12'(
3<$$$6752
37);)25';






2.10*&=*$7(
2.10808*$7(
2.17817812'
2.1&*2.*$7(

5$$3:,306.
5:$+026&2:
5=$;2,3068
<8%%*,3

203%/9$%
<2.:7.:7*7<
<2/*8%$1$7
/<;;.$812'
878=.,(9
878=7$9(;
8<//,3.+$






VYDDZDPSURUJ
LSJDWHVYWVODPSURUJ
JZKJEGXDPSURUJ
KDREDPSURUJ

*UHHFH
7KHVVDORQLNL
.).,%XGDSHVW

























































JZKDNIXDPSURUJ
JZKDSPIDPSURUJ
JZKDNQKDPSURUJ
JZKDGTDPSURUJ
FHEXFDPSURUJ
FHEPPDPSURUJ
]VXFWDPSURUJ
O[MEDPSURUJ
O[LVWDPSURUJ
WRUXQDPSURUJ
JZVSS]KDPSURUJ
JGDQVNDPSURUJ
SR]QDQDPSURUJ
ZDUV]DZDDPSURUJ
RSROHDPSURUJ
JOLZLFHDPSURUJ
NUDNRZDPSURUJ
DDEGDPSURUJ
D]YDPSURUJ
FLFHVH[HHEFDPSURUJ
JZ[HJUUDPSURUJ
[HQWPDPSURUJ
SSEOXDPSURUJ
HGXJUDIJZDPSURUJ
SSXIJZDPSURUJ
SSPFEDPSURUJ
S\DP[DPSURUJ
DUSDS\XISDPSURUJ
UVJZSXDNPDPSURUJ
UMJZS\DDDPSURUJ
DVWURS\DDDPSURUJ
IRUG[DPSURUJ
FRMMDPSURUJ
KL[DPSURUJ
EEVKKEDPSURUJ
KKSMDPSURUJ
DQWUDNWDNDDPSURUJ
WDHLDPSURUJ
JZRNQPJDPSURUJ
JZRNQPXDPSURUJ
JZRNQWXDPSURUJ
JZRNQFJDPSURUJ
UDDSZDPSURUJ
JZUDDSZDPSURUJ
UZDKDPSURUJ
U]D[RDPSURUJ
\XEDPSURUJ
EHRDPSURUJ
RPSEODPSURUJ
\RNZWDPSURUJ
\RNMRDPSURUJ
JZO\[[DPSURUJ
NLHYDPSURUJ
XWX]DPSURUJ
X\OODPSURUJ
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&KLOH
&KLOH
6$IULFD
+RZDOG
7RUXQ VS\DS
*GDQVN
*GDQVN
3R]QDQ
&HQWUDO3RODQG
2SROH JZVUGRS
*OLZLFH
.UDNRZ
&URDWLQH
&LFHVH0H[LFR

%UD]LO
%UD]LO6DQWD&DWDULQD
%UD]LO6DQWD&DWDULQD
%UD]LO
%UD]LO6DR3DXOR
%UD]LO&XULWLED
%UD]LO3RUWR$OHJUH
%UD]LO
%UD]LO
%UD]LO
&XED
'RPLQLFD
+DLWL
+DLWL
7XUNH\
7XUNH\
987)6%UQR
$VWUR08%UQR
782VWUDYD
+DP(3(F]3UDKD
0RVFRZ
0RVFRZ
0RVFRZ
0RVFRZ
<XJRVODYLD
<XJRVODYLD
6ORYDNLD/LSW0LNXODV
5RXPDQLD
5RXPDQLD7LPLVRDUD
/DWYLD.DXQDV

.KDUNRY
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MAJÁKY pouívané v radioamatérských
pásmech KV a VKV
Ing. Frantiek JANDA, OK1HH
Èeský radioklub, který zastupuje èeské radioamatéry
v IARU, poádal Ing. Frantika Jandu OK1HH, aby pøevzal
funkci kmitoètového koordinátora pro radioamatérské majáky. Pro ná sborník pøipravil tento pøehled.
Koordinátorem majákù KV v I. oblasti IARU je
Prof. Martin Harisson, G3USF a koordinátorem majákù VKV
v I. oblasti IARU je John Wilson, G3UUT.

Seznam koordinovaných kmitoètù majákù
v I. oblasti IARU v pásmu 2 metrù
Seznam byl sestaven tak, aby respektoval následující pravidla pøijatá rozhodnutím konference v Tel Avivu IARU 96
o reorganizaci spodní èásti pásma dvou metrù, vèetnì pøesunutí vech majákù do segmentu 144,400144,490 MHz.
1. Následkem doèasného (do roku 1999) pouívaní uplinku SAREX NBFM na 144,490 MHz je nutno tento
kmitoèet ochránit pøed ruením, prièem pøedpokládáme pouití pøijímaèe s krokem 25 kHz. Z toho vychází
nejvyí pøidìlitelný kmitoèet pro maják na
144,479 MHz.
2. V Holandsku je nováèkùm pøidìleno pásmo
144,44144,49 MHz (bod 1, poznámka j). Pøidìlení je
sice doèasné a bude zrueno, nicménì nelze nyní pøidìlovat majákùm kmitoèty v tomto pásmu do
vzdálenosti 200 km od holandských hranic.
3. Dva kmitoèty s ochranným segmentem 1 kHz je tøeba rezervovat pro plánované transatlantické majáky.
Nyní jsou sice problémy s pouitím vhodného kmitoètu v USA (kde lze pouít pouze segment
144,275144,3 MHz), ale je dùleité poèítat s dalím
vývojem.
Operátoøi majákù mají instalovat vìtí antény, smìrované na SZ a pustit do nich více elektøiny.
4. Kmitoèty pro majáky jsou pøidìleny po 1 kHz za úèelem optimálního vyuití a minimalizace sdílení. Tam,

kde je to moné, je u výkonnìjích majákù dodren
rozestup 2 kHz, nebo více, zejména i od slabích majákù na velkých kopcích.
5. Tam, kde je to moné, jsou dobøe slyitelné a výkonné
majáky umístìny v segmentu 144,400144,440 MHz
(bod 1, poznámka k). Není to sice mono dodret ve
vech pøípadech, nicménì by realizace nemìla zpùsobit pøíli velké problémy.
6. Vechny majáky mají být pøeladìny ze segmentu
144,850144,99 MHz pøed 1. èervencem 1997 (bod 1,
poznámka k).

OBECNÉ POZNÁMKY
Pøi zmìnách kmitoètù bereme v úvahu obecná doporuèení
v bodu 2. Zvlátì pøi klíèovaní v módu F1A je tøeba sníit
zdvih na 250 kHz, aby se zamezilo ruení sousedního kanálu,
vzdáleného 1 kHz. Dùleitá je i kmitoètová stabilita výstupního kmitoètu.
Tam, kde je to moné, jsou majáky v kadé jednotlivé zemi
rozprostøeny po celém segmentu za úèelem vzájemné separace.
Ref. 1
IARU VHF Managers Handbook 4th Edition Nov 1996.
Section IIc, 144146 MHz bandplan (Tel Aviv 1996).
Ref. 2
IARU Region 1 VHF/UHF Beacons - A guide to good practice (Tel Aviv 1996).
Elektronické kopie nového seznamu majákù 2 m a kompletní seznam majákù VKV lze získat na adrese RSGB VHF
committee, webová stránka http://www.scit.wlv.ac.uk/vhfc/
Koordinovány byly vechny kmitoèty aktivních majákù
a dále tìch, jejich operátoøi projevili o koordinaci zájem (první termín byl do poloviny bøezna 1997, dalí pøibývají
postupnì).

Novì pøidìlené kmitoèty v pásmu dvou metrù
Kmitoèet Call
144,400
144,401
144,402
144,402
144,403
144,404
144,405
144,406
144,407
144,408
144,409
144,410
144,411
144,412

EA8VHF
OY6VHF
EI2WRB
EA1VHF

Nejbl. mìsto
Canary Is
Faroe Islands
Portlaw
Curtis
French
UK

FX3THF
DB0SI
I1G
SK4MPI

Lannion
Schwerin
La Spezia
Borlaenge

Lokátor

Anténa

Transatlantic beacon
Guard frequency
IL28GC
IP62OA
2 x 4 el
IO62IG
5 el Yagi
IN53UG
5 el Yagi
Transatlantic beacon
Guard frequency
Transatlantic beacon
Guard frequency
IN88GS
9 el Yagi
JO53QP
2 x Big wheel
JN44VC
4 el Yagi
JP70NJ
4 x 6 el Yagi
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Smìr vyz.

ERP

Omni
NE/SE
95=B0
NE

10
?
50/50 Not op
200
150
?

E
Omni
SE
NW/NE

50
10
4
1500

ÈÁST MAPOVÁ

W Status

Temp QRT
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Kmitoèet Call

Nejbl. mìsto

Lokátor

Anténa

Smìr vyz.

ERP

W Status

144,413
144,414
144,415
144,416
144,417
144,418
144,419
144,420
144,421
144,422
144,423
144,424
144,425
144,426
144,427
144,427
144,428
144,429
144,430
144,431
144,432
144,433
144,434
144,435
144,435
144,436
144,436
144,437
144,438
144,439
144,440
144,441
144,442
144,443
144,444
144,444
144,445
144,446
144,447
144,448
144,449
144,450
144,451
144,452
144,453
144,454
144,455
144,456
144,457
144,457
144,458
144,458
144,459
144,460
144,461
144,462
144,463
144,464
144,465
144,466
144,467
144,467
144,467
144,468

Monaco
Wurselen
Bordighera IM
Delft
Pirttikoski
Louvain La N.
Cremona

JN33RR
JO30DU
JN33UT
JO22DC
KP36OI
JO20FP
JN55AD
JN48OM
JO55VO
JO40HG
JO33WW
N56NB
JO10EQ
JM08PV
JN99FN
JO22NC
JN67JT
JN65QX
JO01DH
N85JO
JM75FV

Yagi
10 el Yagi
Big wheel
Omni
10 dBd gain
Big Wheel
Big wheel

E
22=B0
Omni
Omni
200=B0
Omni
Omni

50
50
20
50
200
15
10

?

Big wheel

Omni

25

Halo
Ground plane
Big wheel
4 el Yagi
Halo
8 x Dipole
Ground plane
2 x 3 el Yagi
V Dipole
Turnstile

Omni
10
Omni
0,1
Omni
14
Omni
20
W
0,3
Omni
10
270/337=B030
Omni
1
NW
40
Omni
1
Omni
1

Oslo
Walferdange
Oestersund
Melsungen
Bergen

JO61EH
JN46KE
KP07MV
JN55OL
JO32
JO49GT
JN39BP
JP73HF
JO41RD
JP20LG

16 el Yagi
Yagi
Halo
Turnstile
Big wheel
Horizontal YagS
V Dipole
2 x 8 el Yagi N

S
S
Omni
Omni
Omni

Nummi
Bayreuth

KP10VJ
JO50WC

9 el yagi
Vertical

N
Omni

150
5

Lerwick
Èeské Budìjovice
Klintehamn
Biel
P.Mirteto RI
Trebbin
Tromso
A
Dundee
Olbia SS
Hamina
Rhoen
Vindeln

IP90JD
JN78DU
JO97CJ
JN37OE
JN62IG
JO62KK
JP99LO
JO60CF
IO86MN
JN40QW
KP30NN
JO50AL
JP94TF
IN91DJ
JN05VE
JN63IB
JP77KI
JN86CW
JO65KJ
JN72FH
JP53EG
JN81EC
JN59PL
JO75KC
JN47FI
JM78WD
JN99DQ
JN26IX

2 x 6 el Yagi
3 x Dipole
2 x Cloverleaf
3 el Yagi
2 x Big wheel
4 x Dipole
10 el Yagi
3 el Yagi
4 el Yagi
Turnstile
Dipole
Vertical
2 x 10 el Yagi
Big wheel 6dB
4 x dipole
2 x 6 el Quad
Hybrid Quad
2 x Cloverleaf
2 x 5 el Yagi
10 el Yagi
Big wheel

NE/SE
Omni
Omni
345=B0
Omni
Omni
190=B0
E
160=B0
Omni
NW/SE
Omni
N/SW
Omni
Omni
Omni
15/180=B0
80=B0
Omni
340/180=B0
15=B0
Omni

500/500
0,07/0,007
20
120
?
10
Temp QRT
5
500
0,7
20
1
0,1
1
100
18
25
10
100
40
?
10
24
Temp QRT
500
8

SqLo
2 x Dipole
Big wheel

Omni
Omni
Omni

8
0,1
20
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3A2B
DB0JW
I1M
PI7CIS
OH9VHF
ON4VHF
I2M
DB0RTL
OZ7IGY
DB0TAU
PI7FHY
IN3A
FX2VHF
EA6VHF
OK0EJ
PI7PRO
DB0JT
IV3A
GB3VHF
9A0BVH
9H1A
DB0LBV
HB9H
SK2VHG
I3Z
PI7NYV
LA1VHF
LX0VHF
SK3VHF
DL0UH
LA4VHF
I4A
OH2VHF
DB0KI
I5A
GB3LER
OK0EB
SK1VHF
HB9HB
I0A
DL0UB
LA7VHF
OK0EC
GB3ANG
IS0A
OH5ADB
DB0GD
SK2VHF
EA2VHF
FX4VHF
I0G
LA5VHF
HG1BVA
SK7VHF
I6A
LA2VHF
I7A
DF0ANN
OZ4UHF
HB9RR
I8A
OK0ED
FX7VHF

Tollose
Trento
Le Croquet
Ibiza
Frýdek-Místek
Nieuwegein
Oberndorf
Manzano UD
Wrotham, Kent
Malta
Locarno
Svappavara
Verona

Brive
Foligno PG
Bodo
Szentgotthord
Falsterbo
Ortona CH
Melhus
Bari
Bornholm Is
Zurich
Reggio C.
Frýdek-Místek
Beaune

ÈÁST PACKET RADIO

Omni

50
1
12
10
50
1
380

?
?
?
800
Planned
Temp QRT
MS beacon

?

Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '97

Kmitoèet Call

Nejbl. mìsto

Lokátor

Anténa

Smìr vyz.

ERP

W Status

144,468
144,469
144,469
144,470
144,471
144,472
144,473
144,474
144,474
144,475
144,475
144,476
144,477
144,478
144,478
144,479
144,479
144,479
144,480
144,481
144,482
144,483
144,484
144,485
144,486
144,487
144,488
144,489
144,490

Kirkenes
St Austell
Alcamo TP
Vantaa

KP59AL
IO70OJ
JM67LX
KP20

14 el Yagi
3 el Yagi
2 x Big wheel

210=B0
NE
Omni
Omni

250
40
10

Mondello PA
Lycksele
Soria
Benecko

N
NNE
Omni
Omni
Omni
Omni
S
Omni
Omni
Omni
Omni

15
0,1/10
4
100
1
50
0,75
3
Planned

LA6VHF
GB3MCB
IT9A
OH2VAN
OZ?
IT9G
SK2VHH
EA3VHF
OK0EL
DL0SG
LY2WN
FX9VHB
DB0ABG
LA3VHF
S55ZRS
F6KJD
SR5VHF
IT9S

Mandal
Kum
Bourg/Bresse
Wesola
Zafferana CT

JM68QE
5 el Yagi
JP94
Horizontal
JN11MV
Halo
JO70SQ
Dipole
JN69KA
KO25GC 2 x Dipole
JN12LL
Halo
JN59WI
Big Wheel
JO38RA
16 el Yagi
JN76MC
Dipole
JN26QE
Big wheel
KO02OF Turnstile
JM77NO 2 x Big wheel

GB3NGI

Ballymena

IO65VB

2 x 4 el Yagi

NE/SE

120/120

DL0PR

Garding

JO44JH

4 x 6 el Yagi

N/S

1000

DB0FAI

Langerringn

JN58IC

16 el Yagi

305=B0

1000

Jonava
Pic Neulos

Planned
Planned
35
Planned
15kW QRV summer
1
Not op
0,004

Seznam majákù KV

(Mimo majákù IBP na kmitoètech 14100, 18110, 21150, 24930 a 28200 kHz.)

Kmitoèet Call

QTH

Lokátor

Výkon

Anténa

1801
1817
1840
1840
3525
3579
3600
3699
5470
7048
7049
7870
10144,6
10407
14070
14405
18068
18100
18101
18102
18110
20947
21105
21151
24915
24930
24932

Americana SP
Plettenberg Bay
nr Kromeøí
Kromeøí
Americana SP
Scheggerott
Kam. ehrovice
Turramurra
Sveio
Americana SP
Fortaleza CE
Sveio
Scheggerott
Sveio
Americana SP
Sveio
Montefelcino
Americana SP
Thornhill ONT
Bordighera
Kassel
Sveio
Americana SP
Bordighera
Montefelcino
Hamburg
Americana SP

GG67IF
KF15PF
JN89
GG67IF
JO44VQ
JO70AC
QF56
JO29PO
GG67IF
HI06RF
JO29PO
JO44VQ
JO29PO
GG67IF
JO29PO
JN63KR
GG67IF
FN03GL
JN33UT
JO41NL
JO29PO
GG67IF
JN33UT
JN63KR
JO53AM
GG67IF

5
1
5
5
30
150mw
550
5
700
30
750
5
750
12
5
1
10
5
550
5
10
12
10
5

Inv. V
1/2 Dip E-W
Hor. Loop;
LW
Inv V
Dipole
Dipole 90/270
Vert Monop
Inv V
Vert Monop
Hor. Loop
Vert Monop
GP
Vert Monop
Dipx2
GP
Vertical
5/8 Vert
GP
Vert Monop
Inv V
2 5/8 Vert
Dip x 2
Dip
GP

PY2AMI
ZS1J
OK0EK
OK0EM
PY2AMI
DK0WCY
OK0EN
VK2RCW
LN2A
PY2AMI
PY7BCN
LN2A
DK0WCY
LN2A
PY2AMI
LN2A
IK6BAK
PY2AMI
VE3RAT
I1M
DL0AGS
LN2A
PY2AMI
I1M
IK6BAK
DK0HHH
PY2AMI
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Typ Smìr Mód
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1/F1
A1
A1/F1
A1
A1/F1
A1
A1/F1
A1
A1
A1
A1
A1
A1/F1
A1
A1
A1
A1
A1

ÈÁST MAPOVÁ

Status
?
24
Soon Qrv
Non-OP
?
8-9, 16-19 LT
24
24
24+
?
?
24+
24zz
24+
?
24+
24
?
24
24
24
24+
?
24
24
24
IRREG

69

Kmitoèet Call
28125
28175
28180
28180
28183
28186
28195
28197,0
28197,9
28200
28201
28202
28203,6
28205
28205
28207
28207
28208
28208
28209
28210
28210
28211
28212
28213
28215
28215
28217,9
28218
28218
28219
28219
28220
28220
28220
28221
28222
28223
28225
28225,7
28226
28230,2
28232
28233
28234
28235,5
28235
28237
28237
28239
28239,0
28240
28241
28244,0
28245,5
28248
28250,1
28249
28250v
28250
28250
28250
28251
28252
28252
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QTH

KA5FYI
VE3TEN
OD5TEN
I1M
SV3AQR
ZS6PW
IY4M
VE7MTY
LU5FSY
EA1AU
EI
ZS1J
KD6UVN
WA4SZE/
DL0IGI
KJ4X
KE4NL
W8KFL/4
5Z4ERR
NX2O
KC4DPC
N7SCQ
LA4TEN
LU1UG
PT7BCN
KA9SZX
GB3RAL
N2BJB
VE2TWO
W8UR
PT8AA
WB9VMY
LU4XS
5B4CY
KB9DJA
K5PF
W9UXO
HG5GEW
KW7Y
LW5EJU
PY2AMI
ZL2MHF
W7JPI
KD4EC
N6TWX
VE1CBZ
KQ4TG
LA5TEN
NV6A
YO2X
K8UZW
N3SME
AB8Z
WA6APQ
K0VXU
K8NHE
Z21ANB
PI7BQC
EA3JA
S55ZRS
KD4NOQ
K0HTF
WJ9Z
OH2TEN
WJ7X

Lokátor

Austin TX
EM10
Ottawa
FN25
Tripoli
KM74WK
Bordighera
JN33UT
Amalias
KM07QS
Pretoria
KG44DE
Bologna
JN54QK
Pitt Meadows
Rafael
FF98GS
IN52PF
Plettenberg BayKF15PF
Laguna BeachCA DM13
4McCaysville
GA Mt. Predigstuhl
Pickens SC
EM84
Ninety Six SC
EM94
Venice
FL Thika
KI88MX
Staten I. NY?
FN30
Wilmington NC FM14BF
Sotra I.
JP20MG
Gen. Pico
Fortaleza CE
HI06RF
Champagne IL EN50VD
Nr Didcot
IO91IN
FN21
Radisson PQ
FO13
Mackinaw C. MI EN75
Rio Branco AC FI60CA
Calumet OK
EM05
T. del Fuego
FD65PA
Zyyi
KM64PR
Mooresville IN EM69RO
Apex NC
FM05
Lake Bluff IL
EN62BG
Tapolca
JN86NQ
Camano I. WA CN88SD
Americana SP GG67IF
Mt Climie
RE78BU
Sonoita AZ
DM41QP
Jupiter FL
EL96WV
Lawrenceville
GAEM73
Fredericton NB Leland NC
FM14
Nr Oslo
JO59JV
San Diego CA DM12
Timisoara
KN05OS
Parma OH?
EN91
Freeland PA?
FN21BA
Parma OH
EN91
Long Beach CA DM13
Stilwell KS
EM28
Mackinaw C. MIEN75
Bulawayo
KG47
Haarlem
JO22HK
Barcelona
JN11BI
Mt Kum
JN76MC
Memphis TN
EM55BE
Des Moines IA EN31EN
Milwaukee WI
EN63AD
Lohja
KP20AG
Prior Lake MN EN34

ÈÁST PACKET RADIO

Výkon

Anténa

1
10
5/20
4
15
20
5
5
5
100
100
2
10
10
15
10
5
5
250
5
5
1
25
?
0,5
5
2
2
26
35
16
10
10
4
5
1
5
7
3
1
10
0,5
2
30
0,5
25
2
1
10
10
50
5

Sloper
GP
2x5/8 Vert
GP
3 el Yagi
5/8 GP
Vertical
1/2 Vert
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
Vee
GP
Indoor Dip
Vertical
GP
GP
CX 1000
1/4 GP
Vertical
GP
Vertical
GP
GP
GP
Vertical
GP
GP
Vert
GP
Vert. Dip
3 el Yagi
Vertical
Double Zep
Vertical
Vee
5/8 GP
Yagi
Dipole
Vertical
4-el Yagi
05 Vertical
GP
Vertical
GP
5/8 GP
Vertical

Typ Smìr Mód
Omni
Omni
Omni
N
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
045
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
F1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
F1
A1
A1
A1
A1
F1
A1
A1
A1
F1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
F1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

Status
?
24
Non Op
24
IRREG
08-1800*
ROBOT/24
24
24?
NON-OP
Planned
24
?
24?
?
24
IRREG
24
V.IRREG
24
24
24
24
IRREG
IRREG
24
24
-?
?
24
IRREG
IRREG
IRREG
24
24
12-0300
24
24
24
?
Op?
24
24
24
IRREG
24
24
24
24
IRREG
?
?
?
24
?
24?
24
24
24
24
TEMP/QSY280
24
24
24
24
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Kmitoèet Call

QTH

28253
28254
28257
28257
28259,8
28260
28262
28263
28264
28265
28264,8
28266
28267,9
28268
28269
28269
28270
28270
28271
28272
28272,0
28275
28275
28275
28276,8
28276
28277
28279
28280
28280
28280
28281
28282
28282,5
28282
28284
28284
28285
28285
28285
28286
28287,3
28289
28290
28290,3
28292
28291
28292
28293
28294
28294
28295,8
28299,9
28302

Wannon Falls
QF02WH
Hastings FL
EL99GQ
Konstanz
JN57NP
Hollywood FL
EL95
Hyannis MA
FN41UP
Nr Adelaide
PF95GD
Dural
QF56MH
Seffner FL
Nr Perth
OF78WB
Cairns
QH23
Santa Fe
FF98
Albany
OF84
Pirttikoski
KP36OI
Birmingham AL EM63NM
Darwin
PH57KP
Kissimmee FL EL96
Townsville
QH30JS
St Pburg FL
EL87PS
Smithfield NC
FM05
Greenfield IN
EM79
Las Cruces NM DM62
CampbellvillKY EM77
Luedenscheid
JO31TF
Still Bay
KF05QK
Newton IA
EN31LP
Grand Rapids MI EN73EW
Kiel
JO54GH
Tyler TX
EM22
1000 Oaks CA DM04NF
Austin TX
EM10DH
Memphis TN
EM55BE
Keswick NB
FN65NX
Montreal
FN35BJ
Hradec Kralové JO70WE
Villa Carlos
FF78RO
3 Rivers MI
EN71
Troy NY
FN32DR
Portland OR
CN85
Pt Orchard WA CN87
Adelaide I.
FC52WK
Chandler AZ
DM43AH
Rochester NY
FN13AC
Corpus Christi TX EL17
Strengnes
JO89KK
Sophia NC
FN65RR
Berwick PA
FN11UB
Collinsville IL
EM58AQ
San Jorge
Deer Park OH
EM79SD
Kristineberg
JP95HB
Greeley CO
DN70
Laurel MD
FM19NE
Fredericton NB FN65
Amersfoort
JO22QD

Poznámky:
?
v
*
**

VK3SIX
WA4SLT
DK0TEN
KM4Y
KA1NSV
VK5WI
VK2RSY
WB4LJY
VK6RWA
VK4RIK
LU1FHH
VK6RTW
OH9TEN
KB4UPI
VK8VF
WB4JHS
VK4RTL
KF4MS
KD4UAI
WA9TPZ
KN5H
K4VXP
DA2JH
ZS1LA
N0JAR
NS8V
DF0AAB
KG5YB
NO6J
K5MW
KD4NOQ
VE1MUF
VE2HOT
OK0EG
LU2HDX
K8LKC
N2JNT
KB7EFZ
KB7DQJ
VP8ADE
N5AQM
KE2DI
WJ5O
SK5TEN
KE4YVL
W3RGQ
KB9NV
LU2FFV
WC8E
SK2TEN
KE0UL
W3VD
VE9MS
PI7ETE

Lokátor

Aktivita nepotvrzena
Kmitoèet kolísa
Obèas mìní kmitoèet
Mùe pøeruit provoz pro QSO

Výkon

Anténa

25
20
40
10
10
25
20
4
20
20
40
5
5
5
100
5
QRP
20
20
5
5
10
5
20
1
5
10
10
1
1
1
2
5
75
3
5
5
5
10
5
5
10
5
0,5

GP/5el
Vertical
GP
Vert.Dip.
GP
1/2 Vert
Vertical
Vertical
1/2 GP
1/4 Vert
Vertical
Vertical
GP
Vertical
Dipole
Vertical
3-el Yagi
Ringo
GP
GP
Dipole
Vert Dip
GP
Vertical
1/4 GP
GP
5/8 GP
Vertical
? GP
GP
Vertical
Vertical
Vertical
GP
Ringo
Vertical
Vertical
Vert Dip
Loop
Vertical

Typ Smìr Mód
Omni/E
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
N
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni
Omni

A1
A1
F1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
F1
A1
A1
A1
A1
F1
A1
A1
A1
A1
F1
A1
A1
F1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
F1
F1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
F1A

Status
QRT?
12-24
24
IRREG
24
24
24
OP?
24
24
24
24
24
QRT?
24
IRREG*
QRT?
24
?
?
24
?
IRREG*
TEMP QRT
24
24
24
24
?
?
Fm250
QRT?
24
24
IRREG
?
24
0, 15, 30, 45 m
24?
V IRREG
24?
24?
QRT?
24
?
IRREG*
24
IRREG
24
Non Op
24
24
24
24?

LN2A je souèástí programu mìøení síly pole, organizovaného ITU.
QTH Stavanger, výkon vysílaèe 750 W, anténa vesmìrová.
Rozvrh vysílání:
MHz
Minuty od-do
1
14,409
00-04
20-24
40-44
2
20,947
04-08
24-28
44-48
3
5,470
08-12
28-32
48-52
4
7,870
12-16
32-36
52-56
5
10,407
16-20
36-40
56-00
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ÈÁST MAPOVÁ
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Tabulka vysílání pìtipásmových majákù IBP
tìrbina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Zemì

CALL

Kmitoèet [MHz]
STATUS
14,100 18,110 21,150 24,930 28,200

United Nations
4N1UN
Edmonton
VE8AT
nr San Jose
W6WX
Hawaii
KH6WO
Masterton nr Wellington ZL6B
Roleystone, WA
VK6RBP
Mt. Asama
JA2IGY
China
BY??
Russia
UA??
Wadduwa nr Colombo 4S7B
Pretoria
ZS6DN
Kenya
5Z4B
Tel Aviv
4X6TU
Espoo
OH2B
Madeira
CS3B
Buenos Aries
LU4AA
Peru
OA4B
Caracas
YV5B

00:00
00:10
00:20
00:30
00:40
00:50
01:00
01:10
01:20
01:30
01:40
01:50
02:00
02:10
02:20
02:30
02:40
02:50

* W6WX a KH6WO jetì nemají povolení pro pásma WARC
# VE8AT je doèasnì v Edmontonu, Alberta

00:10
00:20
00:30*
00:40*
00:50
01:00
01:10
01:20
01:30
01:40
01:50
02:00
02:10
02:20
02:30
02:40
02:50
00:00

00:20
00:30
00:40
00:50
01:00
01:10
01:20
01:30
01:40
01:50
02:00
02:10
02:20
02:30
02:40
02:50
00:00
00:10

00:30
00:40
00:50*
01:00*
01:10
01:20
01:30
01:40
01:50
02:00
02:10
02:20
02:30
02:40
02:50
00:00
00:10
00:20

00:40
00:50
01:00
01:10
01:20
01:30
01:40
01:50
02:00
02:10
02:20
02:30
02:40
02:50
00:00
00:10
00:20
00:30

On air
On air
#
On air
On air
#
Na místì
On air
On air
Hledání místa
Hledání místa
On air
#
On air
On air
On air
On air
On air
On air
On air
On air

# KH6WO vysílá z doèasného QTH poblíe definitivního
# 4S7B nevysílá na 18,100 kHz kvùli velkému èSV

Aktuální seznam vech èeských, moravských a slezských majákù
Kmit. [MHz]
1,840
1,840
3,599
3,600
28,2825
50,011
144,427
144,446
144,452
144,467
144,474
144,4??
432,885
432,930
432,965
432,970
432,980
1296,900
1296,930
1296,9??
2320,930
5760,030
5760,040
10368,050
10368,075
24192,114

72

CALL
OK0EM
OK0EK
OK0EM
OK0EN
OK0EG
OK0EK
OK0EJ
OK0EB
OK0EC
OK0ED
OK0EL
OK0EO
OK0EP
OK0EA
OK0EO
OK0EB
OK0EC
OK0EA
OK0EL
OK0EO
OK0EL
OK0EL
OK0EA
OK0EL
OK0EA
OK0EL

Nejbl. mìsto
Kromìøí
Kromìøí
Kromìøí
Kladno
Hr. Králové
Kromìøí
Frýdek-Místek
È. Budìjovice
A
Frýdek-Místek
Benecko
Pøerov
umperk
Trutnov
Pøerov
È. Budìjovice
A
Trutnov
Benecko
Pøerov
Benecko
Benecko
Trutnov
Benecko
Trutnov
Benecko

Lokátor m.n.m. anténa
JN89OF
OK2BZM
JO70AC
JO70VF
JN89OF
JN99FN
JN78DU
JO60CF
JN99DQ
JO70SQ
JN89QQ
JO80OC
JO70UP
JN89QQ
JN78DU
JO60CF
JO70UP
JO70SQ
JN89QQ
JO70SQ
JO70SQ
JO70UP
JO70SQ
JO70UP
JO70SQ
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300
???
385
240
300
1323
1084
778
290
900
???
1505
1355
610
1084
778
1355
900
610
900
900
1355
900
1355
900

vyzaøuje

ERP [W]

INFO
OK2BZM
LW
Omni
10/1
OK2PWM
???
???
???
???
Corner dipole Omni
0,15
OK1DUB
Dipole
Omni
10
OK1MGW
2 dipoles
Omni
10/1
OK2PWM
4 el Yagi
W
0,3
OK2UWF
Mini-wheel Omni
0,066/0,0075 OK1APG
3 el Yagi
E
0,7
OK1VOW
2×Dipole
Omni
0,1
OK2UWF
Dipole
W/S
0,005
OK1AIY
???
???
???
OK2VLX
2×3 el Yagi E
6
OK1VPZ
2×15 el Yagi S/W
3
OK1AIY
Turnstile
Omni
0,05
OK2VLX
Mini-wheel Omni
0,030/0,0165 OK1APG
10 el Yagi
E
1
OK1VOW
4×15 el Yagi S/SW/W/NW 1,6
OK1AIY
Horn 5 dB
W/SE
0,8
OK1AIY
???
???
???
OK2VLX
Horn 5 dB
W/S
0,8
OK1AIY
Horn 5 dB
W/SE
0,08
OK1AIY
Slot 12 el
W/S
0,5
OK1AIY
Waveguide W/SE
0,05
OK1AIY
Slot 12 el
W/S
0,5
OK1AIY
Waveguide W/SE
0,00002
OK1AIY

STATUS
OFF
ve výstavbì
OFF
ON
ON
ve výstavbì
ON
ON
ON
ON
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
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Nové uivatelské kmitoèty nodù sítì PR
v pásmu 2 m v oblasti HG-OE-OK-OM-S5
V níe uvedené tabulce je seznam NODù, které budou
s platností od 1. 1. 1998 pouívat jednotlivé novì doporuèené
frekvence v pásmu 2 m, dle usnesení konference IARU
v Tel Avivu. NODy na tyto frekvence pøejdou postupnì od
1. 7. 1997, kdy tato èást pásma bude uvolnìna od doposud
pouívaných majákù. SysOpové jednotlivých NODù pøechod
na nové frekvence buï u ohlásili, nebo tak uèiní do
31. 12. 1997.
Pouití frekvencí pro jednotlivé NODy koordinovali regionální koordinátoøi na schùzce v bøeznu ve Vídni tak, aby
docházelo k co nejmení pravdìpodobnosti vzájemného ruení. Pokud by k tomu pøecejenom dolo, pak se bude hledat
jiná, lépe vyhovující frekvence.
144,8000

144,8875

HG2PEG
OE6XHG
OK0NA
OK0NMK

HG8KDA
OE7XFR
OK0NB
OM0NWB

OE1XGR
OE9XFR
OK0NFM

HG2PSK
OE4XDB

HG3PMF
OK0NK

HG5PDF

HG1PNK
OE3XAR
OE6XPR
OE9XPI
OK0POV
SR6DWB

HG7PST
OE3XZR
OE7XAR
OK0NCK
OM0NVA

HG8PUA
OE5XDR
OE7XIR
OK0NL
OM0NYP

HG1PGY
OE5XSR

HG3KGC
OK0NHC

HG8PKU

HG0PLA
HG8KCI
OE6XHR
OE7XOR
SR6BBS

HG1PCU
OE2XOM
OE7XER
OK0NI

HG6PBD
OE3XLR
OE7XMR
OK0NN

HG3PNA
OE3XPR

HG7PTM

HG8KQM

HG1PYY
OE5XZL
OE8XPR
OK0NC
OM0NXB
S55YKO

HG5KFU
OE6XWR
OE9XPR
OK0NM
OM0NXF

OE1XCR
OE7XHR
OK0NAD
OK0NSU
OM0NZB

HA3PMF
HG9PNB

HG3KGC-5
OE3XDR

HG8BV

(AMTOR)

HG6PGA
OK0NF
OK0NRH
OM0NVB
OM0NZA

144,9250

HG1PZA
OE7XWR

HG5DBU
OM0NMA

OE3XKR

144,9375

HG4PYB
OE3XSR
OK0ND
OK0NN
OM0NNS
S55YMS

HG6KNH
OE7XNR
OK0NFK
OK0NO
OM0NWS

HG8PSZ
OK0NAX
OK0NH
OM0NNA
OM0NZL

144,9500

144,8375

OE2XUM

144,9125

HG2PVB
OK0NAS
OK0NPI
OK0NHN
OM0NWT

144,8250

HG6PNB
OK0NLP

144,9000

HA3PG
OE1XRU
OK0NT
OK0NTU
OM0NVT
S55YMB
144,8125

HG3PMC
OE5XCR

144,9625
HG1PSO
HG9PNA

HG3PHB
OE6XAR

HA5OB

HG8JJ

144,8500

144,9750
HG3PJH
OE2XMR
OE7XLR
OK0NHK
SR6DOP

HG5PTV
OE5XBR
OK0NCT
OK0NLL

OE1XLR
OE6XPE
OK0NE
OM0NXA

HG1PVL

HG2PTB

HG3PPS

HG0PDB
OE1XIR
OE7XJR
OK0NC
OM0NWA

HG2PKB
OE3XER
OE7XRR
OK0NHU
9A0XZG

HG5PRK
OE5XBL
OE7XPR
OK0NJ

144,8625
144,8750
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144,9875
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Mapa sítì PACKET RADIA OK
Michal POUPA, OK1XPM

74
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Nódy
CALL
OK0NA
OK0NAD
OK0NAS
OK0NAX
OK0NB
OK0NC
OK0NCK
OK0NCT
OK0ND
OK0NE
OK0NF
OK0NFK
OK0NFM*
OK0NH
OK0NHC
OK0NHK
OK0NHN
OK0NHU
OK0NI
OK0NJ
OK0NK
OK0NL
OK0NLL
OK0NLP*
OK0NM
OK0NMA
OK0NMB
OK0NMK*
OK0NN
OK0NO
OK0NOJ
OK0NP*
OK0NPI
OK0NRH
OK0NRS
OK0NT
OK0NTU

QTH
Lokátor
Plzeò, Koutka
JN69QS
Koráb u Kdynì
JN69MJ
A
JO60CF
Plzeò, Doubravka
JN69RR
Zakletý vrch
JO80FF
ÚTB, Praha
JO70FB
Kladno, Rozdìlov
JO70AD
Praha, Libu
JO70FA
Jetìdka
JO70LR
Klínovec
JO60LJ
Praha
JO70FD
Letitì Bubovice
JN79BW
Mìlník, Chloumek
JO70GI
Holice, Kamenec
JO80AC
Vysoká u Kutné Hory JN79OW
Hradec Králové
JO70WE
Náchod
JO80BK
Ústí nad Orlicí
JN89EX
Komáøí víka
JO60WR
Tábor, Hýlaèka
JN79IJ
Skalky, Blansko
JN89JM
Holý kopec u Pøerova JN89SJ
Pøerov
JN89RL
Prostìjov
JN89NL
Brno, Hády
JN89IF
Brno, Královo Pole JN89HF
Brno, Kohoutovice JN89GE
Bøeclav
JN88KS
ïár nad Sázavou JN79XN
Velký Javorník
JN99BM
Nový Jièín
JN99AO
Brdy, kopec Praha JN69VO
Kraví Hora u Písku JN79CH
Olomouc
JN89QQ
erák, Jeseníky
JO80NE
Tøebíè
JN79UF
Ostrava, Poruba
JN99BU

CALL
OK0PTU
OK0PHL
OK0PPL
OK0PPR
OK0POK
OK0PRG
OK0PKL
OK0PKR
OK0PFI
OK0PPV
OK0PAB
OK0PBB
OK0PMK
OK0PBX
OK0POV
CALL
OK0DXB
OK0DXC
OK0DXP
OK0DXI

QRG
144,900
144,975
144,800
144,825
144,900
144,875
144,925
144,805
144,825
144,850
144,800
144,825
144,900
144,825
144,9625
144,850
144,800
144,875
144,950
144,875
144,9125
144,925
144,850
144,8875
144,975
433,650
144,625
144,900
144,825
144,825
144,975
144,825
144,800
144,800
145,275
144,800
144,800

QTH
Lokátor
Ostrava, Poruba
JN99BU
Holice
JO70XB
Plzeò, Koutka
JN69QS
Praha
JO70FD
Plzeò, Doubravka
JN69RR
ÚTB, Praha
JO70FB
Klínovec
JO60LJ
Holý kopec u Pøerova JN89SJ
Pøerov
JN89RL
Prostìjov
JN89NL
Brno, Královo Pole JN89HF
Brno - Kohoutovice JN89GE
Bøeclav
JN88KS
Tøebíè
JN79UF
Nový Jièín
JN99AO
QTH
Brno, Královo Pole
Tøebíè
ÚTB, Praha
Plzeò, Doubravka

CALL
QTH
OK0NMG Brno, abovøesky
OK0NTU-10 Ostrava, Poruba

Lokátor
JN89HF
JN79UF
JO70FB
JN69RR

Systém
RMNC/FlexNet V3.3g
PC/FlexNet V3.3e
RMNC/FlexNet V3.3g
PC/FlexNet V3.3e
PC/FlexNet V3.3e
PC/FlexNet
RMNC/FlexNet V3.3g
PC/FlexNet
BayCom-Node
RMNC/FlexNet V3.3g
RMNC/FlexNet V3.3g
PC/FlexNet
PC/FlexNet
RMNC/FlexNet
PC/FlexNet V3.3e
PC/FlexNet 433,625
PC/FlexNet V3.3e
BayCom-Node
RMNC/FlexNet V3.3g
PC/FlexNet
PC/FlexNet V3.3e
BayCom-Node
BayCom-Node
BayCom-Node
RMNC/FlexNet V3.3f
PC/FlexNet V3.3e
PC/FlexNet V3.3e
PC/FlexNet
RMNC/FlexNet V3.3g
RMNC/FlexNet V3.3g
RMNC/FlexNet V3.3g
PC/FlexNet
PC/FlexNet V3.3e
BayCom-Node
RMNC/FlexNet V3.3g
PC/FlexNet V3.3e
PC/FlexNet V3.3e

BBS

QRG
OK0NTU
není
OK0NA
OK0NF
OK0NA
OK0NC
OK0NE
OK0NL
OK0NLL
OK0NLP
OK0NMA
OK0NMB
OK0NMK
OK0NT
OK0NOJ

ASL
420
785
761
363
992
420
420
336
925
1244
350
427
253
340
472
277
450
390
810
520
701
360
210
232
424
330
410
430
620
918
400
862
636
581
1320
688
300

Systém
MZN
PacketCluster
PacketCluster
Clusse V0.31-B6

TCP/IP Gateway

Lokátor QRG
JN89GF není
JN99BU OK0NTU
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Poznámka
2.user 439,050 -7,6
438,200 -7,6
2.user 439,350 -7,6
2.user 144,975
2.user 433,600

OK1UWN 2.user 438,250
OK1OX
OK1VEP
OK1XMP
OK1VEY 2.user 439,350 -7,6
OK1DRY
OK1VYE
OK1XOX
OK1VOF
OK1HMA
OK1AYU
OK2PTC
OK2BZM
OK2JBU
OK2XDU
OK2DGB
OK2XHR
OK2XCL
OK2PAA
OK2ZM
OK2ZM
OK1USN
OK1VHB
OK2KK
OK2UCX
OK2BXT
OK2XND

2.user 430,925 +7.6
2.user 430,825
2.user 438,075 -7,6
2.user 433,850

Systém
ASL Sysop
FBB V5.15c
300 OK2XND
BayCom-Mailbox
290 OK1VEY
BayCom-Mailbox
420 OK1GB
BayCom-Mailbox V1.39 350 OK1OX
FBB V7.00d
363 OK1XOK
FBB
420 OK1HH
BayCom-Mailbox
1244 OK1UWN
BayCom-Mailbox
360 OK2BZM
BayCom-Mailbox
210 OK2JBU
BayCom-Mailbox
232 OK2XDU
FBB V7.00d
330
BayCom-Mailbox
410 OK2XHR
BayCom-Mailbox
430 OK2XCL
BayCom-Mailbox
688 OK2BXT
FBB V7.00d
400 OK2ZM

DX clustery
QRG
OK0NMA
OK0NT
OK0NC
OK0NA

Sysop
OK1GB
OK1UGU
OK1VOW
OK1XOK
OK1FFC
OK1HH
OK1FMF
OK1UNY

Systém
JNOS
JNOS V1.10

ASL
330
688
420
363

Sysop

ASL
280
300

Sysop
OK2XDP
OK2XND

ÈÁST MAPOVÁ

OK2BXT
OK1HH
OK1XOK

75

Chorvatsko
mapa pøevadìèù a sítì PACKET RADIO, 9A3TW

Legenda:
2 - 2 m: 1200 bps
1 - 70 cm: 19200 bps
3 - 70 cm: 1200 bps
4 - 70 cm: 9600 bps
5 - 23 cm: 38400 bps
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Legenda:
- hlavní pøevadìè
- lokální pøevadìè
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Rakousko
mapa pøevadìèù a sítì PACKET RADIO, (Stav k 24. èervnu 1997)
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Slovinsko
mapa pøevadìèù a sítì PACKET RADIO, S52HI & S56SIJ
(Stav k 20. èervnu 1997)
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výcarsko
mapa pøevadìèù a sítì PACKET RADIO, HB9CJD & HB9BXQ
(Stav k èervnu 1997)
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Relais 144 MHz
QRG TX
145.2250
145.6000
145.6000
145.6000
145.6000
145.¢000
145.6000
145.6125
145.6250
145.6250
145.6250
145.6500
145.6625
145.6625
145.7000
145.7250
145.7375
145.7500
145.7625
145.7750

QRG RX
145.2250
145.0000
145.0000
145.0000
145.0000
145.0000
145.0000
145.0125
145.0250
145.0250
145.0250
145.0500
145.0625
145.0625
145.1000
145.1250
145.1375
145.1500
145.1625
145.1750

Call
H89LC
H89E1
H89E1
H89LU
H8985
H89MM
H89RW
H89F
H89Y
H890K
H890K
H89F
H89CF
H89HAI
H89F
H89G
H89F5
H89Y
H89H
H89AG

QTH
Grand-Sommartel
Valle Scura
Motto Rotondo
Luzern
Stollenh usern
Les Pliades
Parpaner Rothorn
Heimwehfluh
Gerstenhorn
Monti di Malmera
San Salvatore
Ulmizberg
Timpel
Weissfluhgipfel
Schilthorn
Poele Chaud
Bad Ramsach
Sex Carro
Arosio
Lägern Hochwacht

Locator
JN370G
JN46M1
JN46KC
JN47E8
JN37TL
JN36KL
JN46TR
JN36WQ
JN36XI
JN46ME
JH45LX
JN36RV
JN47HA
JN46VT
JN36VN
JN368K
JN37WJ
JN36MD
JN46K8
JN47EL

Alt.
1337m
1500m
1700m
560m
638m
1320m
2850m
660m
2927m
850m
912m
800m
1100m
2850m
2970m
1628m
750m
2091m
1490m
880m

Remarks
Sim lex Echo FM
<> otto Rotondo
<> Valle Scura

Status
1
1
1
1
1
1
1
1
C> Sex Carro
1
<> San Salvatore
1
<> Monti Malmera
1
<> Burgdorf
1
1
CTCSS 141.3
1
Piz Gloria
1
1
DTMF vorgesehen
1
<> Gersthorn
1
1
1

Locator
JN47G1
JN465U
JN36N1
JN47FE
JN37TM
JN46MC
JN46VT
JN36XH
JN375G
JN37MD
JN47QG
JN37VL
JN46DX
JN46HX
JN36FQ
JN36RW

Alt.
870m
590m
1704m
510m
285m
1816m
2843m
1998m
1280m
1607m
2502m
701m
2120m
1900m
890m
540m

Remarks
ID U CUTO)

JN47IL
JN47AK
,lN36WQ
JN47N8
JN36MQ
JN375N
JN47RD
JN36TP
JN45LX
JN36VN
JN368E
JN47KN
JN37TN

625m
850m
593m
1390m
1250m
350m
1411m
2362m
912m
2970m
450m
499m
280 m
340m
995m
280m
502m
691m
460m
3295m
1224m

Relais 430 MHz
QRG TX
438.6500
438.65b0
438.6500
438.6750
438.6750
438.6750
438.6750
438.6750
438.7000
438.7250
438.7500
438.775Q
438.8000
438.825D
43B.8500
43B.9250
438.9250
438.9250
438.9500
438.9750
438.9750
439.0000
439.0250
439.0250
439.0500
439.0500
439.0500
439.1000
439.1000
439.1000
439.1000
439.lOD0
439.1250
439.1500
439.15þ0
439.2250
439.3750
439.3750

QRG RX
431.0500
431.0500
431.0500
431.0750
431.0750
431.0750
431.0750
431.0750
431.1000
431.1250
431.1500
431.1750
431.2000
431.2250
431.2500
431.3250
431.3250
431.3250
431.3500
431.3750
431.3750
431.4000
431.4250
431.4250
431.4500
431.4500
431.4500
431.5000
431.5000
431.5000
431.5000
431.5000
431.5250
431.550D
431.5500
431.6250
431.7750
431.7750

Call
H89UF
H89RW
H89Y
H89RF
H8985
H89EI
H89HAI
H89V
H898A
H89XC
H89UF
H89F5
H89UF
H89CF
H89MM
H89F
H89HD
H89HD
H89AG
H89F
H89GL
H89FG
H89DG
HBOFL
H89F
H890K
H89F
H89G
H89HD
H89KF
H89KF
H89KF
H89KF
H89W
H89F
H89Z0
H89UF
H89XC

QTH
Uetliberg
Chur
Roc Blanc
Zug
Muttenz Basel
Monte Bar Lugano
Weissfluhgipfel
Moosalpe
Weissenstein
Chasseral
S ntis
Sissacherflue
Pilatus
Fronalpstock SZ
La Praz Lausanne
Bern
Zürich Stadt
Kyburg
Strihen
Interlaken
Mollis Fronalp
Le Gibloux
Basel
Buchserberg
Niesen
San Salvatore
Schilthorn
Petit Lancy
Frauenfeld
Basel
Giebenach
Bachtel
Basel
Winterthur
Burgdorf
Uster
Corvatsch
Loveresse
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JN37TN
JN471L
JN37TB
JN47II
JN46VK
JN370G

<> Corvatsch /95
qrv wann?
<> Corvatsch
ID P

m Projekt 7.1.96
<> Frauenfeld
ID G

<> Monti Malmera
<> Kyburg
koordinierte QRG
nicht koord.
nicht koord.
Soll-ARG 439.100
ID W
<> Ulmizberg
<> H89UF S ntis

ÈÁST MAPOVÁ

Status
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
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Seznam radioamatérských pøevadìèù
v pásmu 2 m/70 cm
CALL

QTH

LOC

OK0A
OK0AB
OK0AC
OK0AD
OK0AE
OK0AG
OK0B
OK0BAC
OK0BB
OK0BC
OK0BE
OK0BF
OK0BJ
OK0BK
OK0BNA
OK0BNB
OK0BNC
OK0BT
OK0BU?
OK0C
OK0D
OK0E
OK0F
OK0G
OK0H
OK0I
OK0J
OK0K
OK0L
OK0M
OK0N
OK0O
OK0P

Javoøice
JN79QF
Brno - Hády
JN89HF
Beroun - Písek JN79AS
Ostrava
JN99CT
Plzeò
JN69QT
Tøebíè
JN79WF
Èerná Studnice JO70QR
Beroun - Písek JN79AS
Plzeò
JN69QT
Èerná hora
JO70VP
Klínovec
JO60LJ
Rychnov n. Knì. JO80BE
Pardubice
JO70VA
Kladno
JO70AD
Praha 3 ikov JO70GD
Praha 4
JO70GB
Praha 6 Petøiny JO70EC
Tøebíè/Kluc. h.
JN79XE
Ustí nad Labem
Èerná hora
JO70VP
Lysá hora
JN99FN
Klínovec
JO60LJ
Suchý vrch
JO80IB
Kle
JN78DU
Dìvín
JN88HU
Buková hora
JO70DQ
Pardubice
JO70VA
Kladno
JO70AD
Klatovy/Doubrava JN69OK
Dbán
JN79IP
Praha 6 Petøín
JO70EB
Vetrný kopec
JN89QQ
Vsetín - Duná JN99AJ

QRG [MHz]
145,750
145,6125
145,775
145,600
145,6125
145,600
145,725
438,750?
431,250
438,700
438,650
439,275
438,750
439,000
438,975
439,025
439,250
439,400
438,800
145,700
145,650
145,650
145,775
145,675
145,675
145,7875
145,7875
145,750
145,7375
145,625
145,600
145,600
145,625

Vstup [MHz] ASL [m] Ved.op.
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
7,6
+7,6!
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7.6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

837
690

869
690
129
124
451
480
398
410
400
490
1299
1323
1244
900
1083
683
475
723
714
389
602

Aktivace Poznámka

1750Hz
OK2UZG
CTCSS 103,5
OK1VUM? 1750Hz
1750Hz
1750Hz
1750Hz *
1750Hz
OK1VUM
plan
Pozor - obrácený odskok
OK1MS
**
plan
nosna
OK1AYR
nosna
OK1FWG
plan
nosna
OK1BMX
nosna
OK1DNH
CTCSS 88,5
OK1UAN
nosna
nosna
plan
OK1MS
1750Hz **
1750Hz
1750Hz
1750Hz
1750Hz
1750Hz
OK1VVM 1750Hz
OK1FWG 1750Hz
1750Hz
OK1VUM? 1750Hz
1750Hz
OK1VUM CTCSS 88,5
OK2ITS
1750Hz
1750Hz

Legenda:
* pøevadìè OK0AG ji 3 roky nepracuje, koncesi vak stále má...
** u OK0C a OK0BC se plánuje CTCSS 136,5 Hz
Poznámka redakce Sborníku: Protoe nefunguje Rada pro provoz pøevadìèù a nebylo mono získat ovìøené údaje o pøevadìèích, byl pouit pro sborník seznam pøevadìèù FM, tak jak jej na PR zveøejnil Lubo OK2JVC za pøispìní OK1FIP, OK1DUB,
OK2BSP a OK2BMU. Seznam byl dále doplnìn údaji, které má k dispozici sekretariát Èeského radioklubu.
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Vybrané zemì s licencemi CEPT
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ÈÁST MAPOVÁ

Maïarsko:

Slovensko:

výcarsko:

Rakousko:

Chorvatsko:

Itálie:

Øecko:

Nìmecko:

160 m

80 m

40 m

30 m

20 m

17 m

15 m

12 m

10 m

6m

2m

70 cm

23 cm

Dr. Hans SCHWARZ, DK5JI (Stav k 25. èervnu 1997)
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Panelové

GES

pøístroje
ORBIT CONTROLS s.r.o.
U Nikolajky 28
150 00 Praha 5
ÈR
Tel.: (02) 57 32 10 11
90 00 70 09
Fax: (02) 57 32 10 76

TECHREG
Dukelských hrdinù 2
984 01 Luèenec
SR
Tel./fax: (0863) 331 592

pøevodníky
snímaèe

mìøení elektrických
a neelektrických velièin

modifikace pøístrojù
podle pøání zákazníka

pøesnost, spolehlivost,
stabilita

PACKET RADIO 9600 BD
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POUITÍ MODERNÍCH MÌØICÍCH PØÍSTROJÙ SE SBÌRNICÍ RS 232C
Z JINÍ KOREJE A TAIWANU V RADIOAMATÉRSKÉ PRAXI
Ing. Lubomír HARWOT, CSc., Micronix s.r.o.
Spoleènost Micronix se kadoroènì zúèastòuje mezinárodního setkání radioamatérù v Holicích, kde vystavuje novinky
pøedních výrobcù mìøicí techniky z Jiní Koreje a Taiwanu.
Od posledního setkání v minulém roce byly mnohé pøístroje
inovovány a celkovì byla rozíøena nabídka meøicí techniky
(1).
Èlánek popisuje vybrané typy meøicích pøístrojù pouívaných v radioamatérské praxi, které jsou vybaveny sériovou
sbìrnicí RS 232C, co umoòuje uchovávat namìøené hodnoty v poèítaèi a pozdìji je napøíklad podrobit matematickým
výpoètùm.
Jednotlivé kapitoly pojednávají o digitálních multimetrech,
osciloskopech, generátorech funkèních a signálních. V poslední
èásti jsou zahrnuty lineární laboratorní zdroje.

Reálnì zobrazené hodnoty na multifunkèním displeji jsou
uvedeny na obr. 1, kde jsou souèasnì zobrazovány MAX, MIN
hodnoty a velikost mìøené velièiny. Podobnì je zobrazena
napø. na støídavých rozsazích napìtí amplituda, kmitoèet a dB.
Zobrazení více hodnot z reálného mìøení umoòuje provádìt
okamitou analýzu namìøených hodnot, vyhodnotit inflexní
body souboru mìøení, provádìt výbìr souèástek, atd.

Digitální multimetry
U digitálních multimetrù (DMM) byly zaznamenány zmìny v nìkolika zásadních oblastech, které jsou rozhodující pro
speciální aplikace.
a) Rozíøení mìøených velièin
b) Zobrazení na LCD
c) Pouití vybraných funkcí
d) Pokrytí kmitoètového pásma, mìøení RMS a TRUE
RMS hodnot
e) Spolupráce s poèítaèem - sbìrnice RS 232C
Ad. a)
Nové digitální multimetry Metex umoòují (kromì U, I,
R, C, kmitoètu, hFE a teploty) mìøení indukèností a èinného
výkonu. Vybrané typy mají jetì vestavìný vnitøní generátor
obdélníkového prùbìhu (10 Hz a 10,24 kHz). Indukènosti
mìøí multimetry Metex M 3860D a M 3870D, výkon do
4000 W mìøí M 3860M. Indukènosti jsou mìøeny pøi základním kmitoètu 1 kHz, náhradní schéma je nastaveno
multimetrem. Pøi mìøení výkonu je mìøen èinný výkon spotøebièe pomocí speciálního adaptéru, který je pøipojen do sítì
a spotøebiè se pøipojuje do patice adaptéru. Multimetr vyhodnocuje jak výkon (W), tak napìtí (V),
proud (A) a úèinník, co umoòuje vyhodnotit také charakter zátìe (odporová,
induktivní a kapacitní).

Obr. 1 Multifunkèní LC displej
Ad. c)
Bìhem mìøení umoòují DMM nastavení speciálních funkcí, jako jsou MIN, MAX, REL hodnoty, CMP (mìøení
v toleranèním pásmu), MEM a REL (uchování a vyvolání hodnot z pamìtí), RH (ruèní nastavení mìøicího rozsahu), apod.
Funkce jsou nastavovány v posloupnosti, pøièem jednotlivé
symboly jsou uvedeny na LCD.
Ad. d)
Pøi mìøení støídavých sinusových prùbìhù (hladká køivka)
je kmitoètové pásmo DMM voleno obvykle do 400 Hz (mìøení RMS). Nìkteré ruèní multimetry Metex mìøí v pásmu a do
20kHz (mají oznaèení TRUE RMS). Multimetry mìøí s definovanou pøesností neharmonický prùbìh pøi daném èiniteli
tvaru (kt = UEF/USTØ). Multimetr Meter 700T (4 1/2 digit) mìøí
irokopásmovì støídavé velièiny v kmitoètovém pásmu a do
50 kHz.

Ad. b)
Z hlediska reálného zobrazení mìøených
velièin lze rozdìlit DMM na:
- multimetry s jedním LC zobrazovaèem
(M 3800, M 3650, DM 311, DM 331334, SDM 383, 420, apod.)
- multimetry s dvìma LC zobrazovaèi duální displej (M 3850D, M 36x0D)
- multimetry s multifunkèním displejem
(4 x 3 3/4 digit, 4 x 4 1/2 digit)
Obr. 2 Záznam namìøených prùbìhù odchylek napìtí

88

PØÍSPÌVKY FIREM

Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '97

Ad. e)
Moderní DMM jsou standardnì vybaveny sériovou sbìrnicí RS 232C, komunikující smìrem DMM - PC. Na obr. è. 2
je uveden prùbìh odchylek napìtí pøi mìøení multimetrem
Metex M 3870D. K multimetrùm Metex a Summit je dodáván základní software, který umoòuje záznam namìøených
hodnot ve formì tabulky s udáním èasu nebo ve formátu YT.
Dále lze uchovat namìøené hodnoty na HDD poèítaèe, popø.
provést zpìtné vyvolání prùbìhù. Software pracuje pod systémy DOS (SW FORMAT) a Windows 3.1x, W95 (SW
SCOPE).

Analogovì-digitální osciloskopy
se sbìrnicí RS 232C
Analogovì-digitální osciloskopy øady SRS 3000 (OS 3020,
OS 3040 a OS 3060) spoleènosti LG Precision mìøí v kmitoètovém pásmu do 60MHz, mají dva kanály a rychlost vzorkování 20 MS/s (mìøení pøedevím periodických p r ù b ì h ù ) .
Osciloskopy se vyznaèují moností pøepnutí do analogového
reimu (CRT obrazovka), co umoòuje plynulé a nezkreslené pozorování prùbìhù. Po pøepnutí do digitálního reimu
STORAGE probíhá vzorkování rychlostí 20 MS/s (rozliení 8 bit) a lze vyuít mnoho speciálních funkcí. Osciloskopy
mají lineární a logaritmickou interpolaci, monost pozorování pøed bodem spoutìní (plynulé nastavení v celém mìøítku
stínítka), automatické zaznamenání (GO-NOGO) po pøekroèení nastavené limitní hodnoty do obrazové pamìti (celkem
dvì pamìti 2k na kanál), nastavení pomìru S/N a z 256 prùbìhù, lupu, v ose X signálù uchovaných v pamìti (ALT-MAG),
atd. Jsou distribuovány se sbìrnicí RS 232C + SW. Obr. 3
znázoròuje namìøené prùbìhy z osciloskopu LG Precision OS
3060 (výpis z LJ tiskárny PC).

Generátory a lineární laboratorní zdroje
se sbìrnicí RS 232C
Generátory funkcí, generátory signální a lineární laboratorní zdroje se sbìrnicí RS 232C umoòují oboustrannou
komunikaci s poèítaèem, vechny prvky jsou nastavovány
softwarovì nebo manuálnì z èelního panelu.
Generátor funkcí FG 503 pracuje v kmitoètovém pásmu
od 10 mHz do 3MHz, má lineární a logaritmické rozmítání,
nastavitelný ofset a èinitel plnìní. Umoòuje skokovou a plynulou zmìnu úrovnì výstupního prùbìhu s vyhodnocením na
16 char displeji. Èítaè do 200 MHz a sbìrnice GPIB jsou øeeny jako pøísluenství (opt.). Testování logických polí
umoòuje samostatný výstup generátoru obdélníkového prùbìhu CMOS úrovnì.
Generátory signální pokrývají kmitoètové pásmo od 10 kHz
do 1 100 MHz, standardnì umoòují amplitudovou a kmitoètovou (stereo) modulaci. Mají výstupní zeslabovaè,
komunikaci pomocí GPIB-RS sbìrnice, rozliovací schopnost
10 Hz, iroký dynamický rozsah, ochranu výstupu proti zkratu, atd.
Lineární laboratorní zdroje øady LPS mají jak softwarovì,
tak manuálnì nastavitelnou velikost proudu a napìtí s krokem 0,01 základní jednotky napìtí a proudu. Standardní
provedení laboratorních zdrojù je 30 V/3 A.
Závìr
Uvedené mìøicí pøístroje se vyznaèují velmi dobrými technickými parametry, splnìním norem ISO 9001, moností
zabezpeèení kalibraèních protokolù a v neposlední øadì velmi pøíznivou cenou.
Spoleènost Micronix zabezpeèuje na uvedené pøístroje vlastní záruèní a pozáruèní servis, jako i poradenskou slubu.
Literatura
[1] Katalog mìøicí a testovací techniky
1997/98 Micronix, Praha 1997.
[2] Harwot, L.: Sdìlovací technika roèník 1997 - ètenáøský servis.

Obr. 3 Záznam prùbìhù z osciloskopu OS 3060
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Nové radiostanice z ELIXU
ELIX, Klapkova 48, Praha 8 - Kobylisy
Elix dostal v poslední dobì od zahranièních výrobcù CB
stanic mnoho výrobkù na mìøení a testování. Nìkolik výrobkù svými vlastnostmi pøekvapilo a pøináí opravdu nìco
nového, proto ELIX ve snaze vyjít vstøíc pøedevím radioamatérùm a zájemcùm ze zahranièí uvádí na trh nìkolik
zajímavých radiostanic a nejúspìnìjí výrobky pøipravuje i ve
verzích schválených pro èeský trh.
HYGEN K-22 je zcela nová subminiaturní ruèní
radiostanice. Její rozmìry jsou opravdu velmi
malé - 50 () × 120 (v) × 34 (h) mm . Vybavení
funkcemi je maximální moné - osvìtlený LCD
displej ukazující kanál nebo kmitoèet podle pøání, modulace AM i FM v celém rozsahu,
skanování vdy v pásmu (AF), 5 pamìtí, pøepínaný výkon L a H, hlídání dvou
kanálù, pøímá volba kanálu 9, ruèní
squelch i autosquelch, pøípojku na
ext. reproduktor a mikrofon atd. Výkon a 4 W podle napájení.
Radiostanici ELIX dodává jak
s pouzdrem na 6 èlánkù, tak
i s pouzdrem pro 10 èlánkù, se kterým má radiostanice s rezervou plný
výkon 4 W. Poèet kanálù je a 240.
Citlivost radiostanice, zpracování
a kvalita modulace jsou velmi dobré. Proto ELIX pracuje i na schválené
(homologované) verzi této radiostanice ELIX K-22, která svými
opravdu miniaturními rozmìry nemá
doposud na trhu obdobu.

HYGEN - 323 SSB je nová verze mobilního KV transceiveru
s výkonem min. 25 W/FM a SSB a min. 8 W AM. Kmitoètový rozsah je 25,61528,305 MHz s moností odjetí o min.
5 kHz na kadou stranu. Indikace kanálu a kmitoètu je samo-
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zøejmostí. K dispozici je dále rychlé skanování, 4 + 1 pamì,
DW, stupòovitá regulace VF zisku a citlivosti mikrofonního
zesilovaèe, nezávislé ovládání XIT a RIT. Radiostanice HYGEN - 323 je velmi peèlivì zpracována a je opatøena odnímacím panelem pro mobilní provoz a úèinným chladièem na
zadní stranì. Celkový design stanice je velmi pìkný a i namìøené skuteèné technické parametry øadí tuto stanici k nejvyí tøídì .
HYGEN - 775 je opìt nová verze mobilního KV transceiveru, tentokrát s výkonem 15 W a modulací FM a AM.
Nejzajímavìjí u tohoto transceiveru není jen dokonalé provedení, ale i velmi dobré parametry pøijímaèe i vysílaèe
a bezvadnì fungující autosquelch - ASQ. Kmitoètový rozsah
je opìt 25,61528,305 MHz s indikací kanálu a kmitoètu.
K dispozici je také rychlé skanování, 4 + 1 pamì, DW, pøímá volba kanálu 9 a 19, BEEP. Radiostanice byla dùkladnì
promìøena, parametry a konstrukce byly shledány jako vynikající a ELIX opìt pøipravuje dodávky schválené verze této
nové radiostanice.
HYGEN - 535 je ruèní CB radiostanice pøináející pøevratnou novinku - vestavìný radiopøijímaè VKV. Rozmìry radiostanice jsou 55 × 160 × 38 mm. Vybavení funkcemi je opìt
maximální (DW, KEY-LOCK, SCAN, pøep. PWR atd.) vèetnì pamìtí a skanováni i pro radiopøijímaè. Plný výkon 4 W je
umonìn pouitím optimálního a osvìdèeného poètu 9 ks
akumulátorù. Vestavìný radiopøijímaè VKV není rozhodnì
oizen - jeho citlivost i reprodukce
je velmi dobrá, má dokonce 8 pamìtí pro nejoblíbenìjí stanice
a skanování. Vzrùstající obliba
této kombinace a také vysoká
kvalita této stanice dala podnìt
k tomu, e ELIX bude prodávat i homologovanou verzi této
stanice - stanice je ji schválena pro èeský trh pod názvem
ELIX - 535.
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Praktická pøíruèka pro paket-radio
Pøíruèka obsahuje informace, které by mìl mít k dispozici
uivatel sítì paket-radia. V úvodní èásti je vysvìtlen základní princip èinnosti sítì, úèel protokolu AX.25, jsou
vysvìtleny i technické pojmy a uveden pøíklad uspoøádání
terminálu (stanice) sítì. Dále je vysvìtleno pouití terminálového programu Baycom a pouití pøíkazù pro uzel
Flexnet vèetnì pøíkladù vytváøení rùzných druhù spojení
v síti. Pro nejèastìji vyuívané databanky - BBS - Baycom, F6F88, DP a MSYS jsou uvedeny pøíkazy i pøíklady
jejich pouití. Vysvìtlen je té zpùsob komprimace souborù pro pøenos sítí a zajitìní a oprava pøenesených souborù programem 7 plus. Radioamatéøi, kteøí se zabývají
dálkovým (DX) provozem najdou v pøíruèce pøíkazy pro
dx clustery Pavillion, Clusse, Eutocluster a DxNet. V èásti vìnované síti Internet/Amprnet jsou popsány zpùsoby
vyuití této sítì terminálem sítì paket-radia, jsou zde uvedeny pøíkazy pro uzly typu TNOS v síti Amprnet. Provoz
paket-radio na krátkých vlnách je popsán rovnì z hlediska uivatele vèetnì konstrukce jednoduchého modemu
a pøíkladu komunikace s pouitím terminálového programu Baycom. Poslední èást publikace obsahuje základní
údaje o satelitech s provozem paket-radia.
Vydal autor Ing. Karel Frejlach vlastním nákladem, rozsah
152 stran A5, obj. èíslo 120874, MC 98 Kè. Prodej v Holicích zajiuje nakladatelství BEN - technická literatura.
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