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Váení pøátelé!

Váení pøátelé!

Kadoroènì je na zaèátku sestavování Sborníku velké
mnoství korespondence a dotazù na mnoho autorù. Oslovil
jsem nìkolik desítek rádioamatérù. Velká vìtina z nich el
neuznala ani za vhodné mi odpovìdìt. Jen malá èást se nechala pøesvìdèit k napsání èlánku. Nìkdo velmi ochotnì,
nìkoho bylo potøeba velmi pøesvìdèovat. Jen pár bylo tìch,
kteøí sami pøíspìvek nabídli. Vdy to na zaèátku vypadá beznadìjnì a nakonec se na poslední chvíli pøece jenom Sborník
sestaví.
Letos se mi podaøilo získat to, co máte na následujících
stránkách. Po dohodì s poradci (dnes je to moderní) jsem
nechtìl zaøadit takové pøíspìvky, které by zajímaly jen nepatrné procento ètenáøù a nezaøadil jsem tudí tøi nabídnuté
pøíspìvky.
Sborník je rozdìlen celkem na est èástí. Jeho obsah je
vlastnì na následující stránce. Velký prostor je letos vìnován
provozu na KV. Na rozdíl od minulosti se nali autoøi, kteøí
pøispìli doufám ádanými pøíspìvky. Pøíspìvek o stanièních
denících bude urèitì pro mnohé jedince i kolektivy uiteèný.
Trvalou platnost má jistì èlánek o nejvìtích svìtových závodech na KV, právì tak jako kalendáø krátkovlných závodù
a soutìí.
V èásti PACKET RADIO je na zaèátku nìkolik dobrých rad
pro zlepení provozu, které by mìli uivatelé vzít velmi vánì.
Otiskujeme trochu zjednoduené mapy sítì OK a OM a hlavnì velmi aktuální tabulku OK a OM NODù se vemi èinnými
i plánovanými USER kmitoèty.
V technické èásti snad návodù na stavbu také nìkdo pouije, i kdy nám dnes technici pomalu ale jistì vymírají.
Zajímavìjí je vak urèitì pojednání o technickém vybaveni
KV pracovitì a výbìru koncového stupnì.
Pøeji vem ètenáøùm letoního Sborníku, a jsou jim
informace do nìj posbírané k uitku a tìím se, e mi sdìlí
své pøipomínky. Chtìl bych závìrem jetì podìkovat
vydavatelství BEN - technická literatura, které se ji po nìkolik
let stará o vydání holického Sborníku pøíspìvkù, jmenovitì
panu Martinu Havlákovi, nebo jenom díky jim má sborník po
grafické stránce takovouto úroveò.

Dovolte mi, abych vás pozdravil jménem rady Èeského
radioklubu i jménem svým u pøíleitosti dalího roèníku ji tradièního mezinárodního setkání rádioamatérù v Holicích.
Uplynul rok plný aktivit èeských radioamatérù. Bylo to nejen
na stranì organizaèní, kdy spoleèným úsilím Svazu moravskoslezských rádioamatérù, Svazu èeských radioamatérù
a Èeského radioklubu byl vypracován návrh nových provozních
pravidel (povolovacích podmínek) a pøedán Èeskému telekomunikaènímu úøadu. Ten pak vypracoval vlastní povolovací
podmínky, k nim jsme mìli ètyøi strany pøipomínek!
OK DX nadace pak zorganizovala velmi úspìnou expedici do Pacifiku a dovolím si zde napsat, e èetí rádioamatéøi
ukázali svìtu, e to umìjí.
Rádioamatérské aktivity v nastávajícím období nebudou
ménì dùleité. Na konferenci WARC 1999 má dojít k revizi
Radiokomunikaèního øádu, vèetnì definice rádioamatérské
sluby. Podstatné zachování souèasné definice má pak zásadní význam pro existenci této èinnosti. Musíme si vichni
uvìdomit, e tuto èinnost dìláme ze zájmu o vzdìlání, e nejsme jen operátory továrnì vyrábìných radiostanic!
O tom, e obdobná setkání jsou velmi uiteèná, svìdèí
i øada regionálních setkání, na nich se setkávají pøátelé, kteøí
se znají z rádioamatérských pásem, jiní pak, aby si vzájemnì
vymìnili své zkuenosti.
Podìkování patøí vem organizátorùm z radioklubu Holice, kterým se podaøilo toto setkání pøipravit. Je nutno si
uvìdomit, e zajistit prostory pro setkání i ubytování, domácí
i zahranièní firmy s rádioamatérským zboím, vyaduje mnoho hodin intenzivní, vìtinou neocenìné práce.
Na závìr vám vem pøeji pøíjemný pobyt v Holicích
a zahranièním úèastníkùm i v Èeské republice.

Zdar Vaí radioamatérské èinnosti!
Svetozar Majce, OK1VEY
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

Ing. Milo Prostecký, OK1MP
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PACIFIC '98
Slavomír ZELER, OK1TN
Protoe není ádoucí opakovat stejné èlánky ve více
èasopisech s podobnou tématikou, pokusím se popsat expedici z jiného pohledu. Mimo základních informací se chci
také podìlit o ohlasy, získané s odstupem nìkolika týdnù
po skonèení expedice Pacific 98.
Expedice do oblastí vzdálených a exotických byly doposud pøístupné zemím, kde cestování nebylo spojováno
s ideologií a kde také na to byly finanèní prostøedky. Pøes
nedùvìru nìkterých radioamatérù bylo zaloení OKDXF
cestou jak se pokusit navázat na ekonomickou prosperitu
a kulturní odkazy naich pøedkù. Reprezentace není jenom hokej nebo dobrý zvuk naich pøístrojù v zahranièí.
Cestováním lze získat mnoho zkueností a reprezentovat nai zemi. S cestovní kanceláøí na Mallorku  to není
to pravé, hlavnì pro radioamatéra. Po nìkolika meních
akcích, jako byla úèast v CQWW 1994 pod poprvé vydanou znaèkou ZA9A nebo IH9/OK5DX, jsme se chystali na
nìjakou vìtí ránu. I moje sluební návtìva Jiní Afriky
byla ve znamení sbírání zkueností a navázání osobních
kontaktù. Díky náhodì jsem se mohl spolu se èleny West
Siberia klubu podívat i do vzácné 7P8 a 3DA0. ZS6ANL
zajistí v pøípadì zájmu do tìchto zemí koncese. Mìl jsem
v plánu zorganizovat úèast v CQWWV z A22, ale závodìní tak, jak mám monost z OK5W, je nemoné zajistit pøi
krátkodobé návtìvì jakékoliv zemì. Jde pøedevím
o anténní a lineárové vybavení. V roce 1996 to byla návtìva Tunisu, kde jsme pod tamní jedinou znaèkou 3V8BB
navázali témìø 13 tisíc spojení. I krátkodobá a tolik diskutovaná návtìva Seborgy zapadala do koncepce Trénovat
a stmelit tým. Pùvodnì se na tréninkovou expedici pøihlásilo více hamù, ale malá atraktivnost T00  jak prohlásil
OK1CF  byla ochuzením týmu. A právì v tomto konkrétním pøípadì by se pøedem seli dva úèastníci pacifické
expedice OK1CF a OK1DWC a mohli se tak pozdìji vyvarovat stresových situací, ke kterým dolo. Toti trénovat
v Pacifiku úèast v závodech  to je trochu drahá sranda.
V pøípadì Milana OK1DWC je to jiné, protoe si cestu
a ostatní výdaje hradil sám.
Vzhledem k tomu, e návtìva FO0, ZK1, A35, 5W0,
KH8 a 3D2 byla pøipravována více ne rok dopøedu
(a pøesto jsme se nedostali na A35, kam jsme ji mìli vydány licence), pøipadá mi rozhodnutí pøijet na týden
a zúèastnit se WPX nezodpovìdné. Toto rozhodnutí pøineslo své ovoce v nervozitì, kterou jsme my  OK1VD,
OK1KT a OK1TN  nepoznali. Díky OK1KT byly v kadé
lokalitì zajitìny hotely s otevøeným oceánem na EU, co
byl ná hlavní smìr. Kvùli pøípadným potíím s ruením
jsme zjiovali jaká TV pásma jsou v tìchto zemích pouívána.Tam, kde to bylo moné, jsme mìli pøíslib monosti
instalace naich rozmìrných antén. OK1VD vezl léky
a proel zdravotnickým kolením. I jeho èaj z meduòky
byl pro potlaèení nìkterých neduhù prospìný. Vaek také
dennì studoval podmínky íøení a bezchybnì urèoval které
pásmo je v kterou dobu nejlépe vyuitelné. Díky speciál-

Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

nímu programu jsme pak v praxi odzkoueli nezvyklé typy
drátových antén. Mìli jsme zjitìny typy zásuvek
a pravdìpodobné hodnoty pojistek. Pro rùzná pásma jsme
vezli pøesné délky koaxiálních kabelù, stoáry a nìkteré
typy antén bylo moné pouít pro rùzná pásma. Týden
pøed odjezdem jsme za pomoci dalích kolegù odzkoueli
a zmìøili antény. Pøitom jsme zjistili, e vzhledem
k hmotnosti bude nutné zmìnit konstrukci antény pro klasická pásma jinak, ne jsme plánovali a podobnì. Pøedem
jsme si urèili co kdo zajistí a poveze. U naich kolegù to
tak nebylo. Nazval jsem je nezodpovìdnými u proto, e
Karel nemìl ani roubovák. Díky pøedem dohodnutým návtìvám jsme mìli od sponzorù pøipraveno dalí technické
vybavení. Mìli jsme domluveny osobní návtìvy jak
v USA, tak na Aitutaki i na Fiji. Návtìvu Rotumy jsme
plánovali, ale vzhledem k nedostupnosti informací jsme ji
hodlali uskuteènit a v závislosti na osobní zkuenosti.
Proto cesta 3D2WC a 3D2CB byla zbyteèným hazardem.
Musím vak pøiznat, e i pøes nepøíjemné podnebí
a nepøízeò osudu byl výkon obou kolegù vynikající. Jsem
rád, e provoz z této vzácné lokality ukázal, e OK hamové to umìjí také. Rovnì mì potìilo, kdy se nepotvrdily
obavy z onemocnìní Milana a Karla, kteøí podcenili prevenci.
Nevím, zda se má jezdit pouze na atraktivní a vzdálené lokality. Amatéøi v USA dávají pøednost jiným zemím
ne my evropané. Kdy u jsem u Evropy  to si zaslouí
samostatnou èást.Týká se hlavnì provozu a naprosté neukáznìnosti vìtiny evropských stanic. Protoe se
nacházíme v Evropì a to hned uprostøed, musíme to vztáhnout i na sebe. Evropané mají v radioamatérském svìtì
patné jméno. Vichni v Evropì to víme, vichni to øíkáme, ale málokdo se chová tak, aby to napravil. I my jsme
mìli jednoznaènou zkuenost. Kdy jsem ádal tøeba
G3LU?, volala mì celá EU a to i pøes nìkolikeré prosby,
výhrùky o QRT a podobnì. Nevím, jací jsou Japonci, ale
kdy má nìkdo rýmu, tak si vezme rouku, aby na nikoho
tøeba v metru neprskal. OHLEDUPLNOST! Pøedstavuji si,
jak by to vypadalo na I. P. Pavlova. Kdy jsem poadoval
opakovat JA1ZQ?, tak mì nikdo jiný prostì nevolal
a QSO rate bylo dvakrát vyí ne pøi provozu s evropskými operátory. To se obecnì týká celého zbytku svìta
kromì EU. Opravdu nevím, co udìlat pro to, abychom byli
k sobì ohleduplnìjí. Alespoò o tom mluvit a to konkrétnì. Tøeba OK2JS volal a volal a ruil tak spojení, které
bylo pak utrpením. To, e se nìkdy operátor splete a patnì
pøepne druhé VFO, to se stává.
Dalí poznatek se týká operátorské zruènosti a informovanosti. Anglièani jako obvykle gentlemani, Skandinávci
kliïasové, kterým tak nevadí, e se nedovolají na první
pokus. Ovem jiní národy jako Italové nebo panìlé pøi
kadém volání bojovali o ivot. OK/OM patøí ke svìtové
pièce a hodnotit objektivnì ostatní se nedá a tak zùstanu
u tohoto pøíjemného zjitìní. Pøi práci jsme jasnì poznali,
kdy nás nìkterá protistanice dala do paketu.
VEOBECNÉ INFORMACE
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Vìtinou následoval hustý pile-up, který jsme snad zvládali ke spokojenosti. Pouití paketu bylo uiteèné i co
informací o QSL týèe. Nikdo se nás moc nevyptával, a
na stanice bývalého SSSR. Ty se informací o QSL a QTH
doadovaly snad pøi kadém spojení. Rutí radioamatéøi
nás také volali z jedné stanice pod znaèkami celé vesnice
nebo alespoò rodiny. Kdy má nìkdo charakteristicky nabruèený tón, nebo speciální klíèování a volá vás pod
rùznými znaèkami, tak nechápu, co je to za koníèka, jak
to mùe nìkoho tìit  podle mì jde o podvod.
Pokud se týká pakoradia  po návratu jsem zail velice nepøíjemné vìci a musím se o nì podìlit. Byli jsme
domluveni, e pokud to bude moné, poleme informace
z prùbìhu expedice via Internet a kolegové z mého QTH,
kteøí mìli pøístup do mé firmy, budou aktualizovat BBS
novinkami. Ani ve snu mì nenapadlo nakonfigurovat do
mého zaøízení jinou znaèku  tøeba OK5DX, kterou jsme
pouili také z Tahiti, nebo klubovou OK1KPX nebo firemní
OK9TZA. A tak se stalo, e jako za dob minulých mì nìjaký snaivec napráskal na ÈTU za zneuití znaèky. e není
moné, abych vysílal v OK na paketu a zároveò chytil úeh
v Pacifiku, jak to napsal OK1HOA. To, e jsem umístil
nezabalené logy pro OK amatéry do BBS byla chyba, ale
reakci a váním, které se posléze rozpoutaly, nerozumím
a tak, aby OK1. tøeba neumøel na infarkt, jsem to radi
odpojil. koda, kdyby pakoradio slouilo radioamatérùm
vysílaèùm, tak by to bylo výborné médium. Jenom nechápu, proè  pokud se jedná o psaní na stroji  blokují nìkteøí
rádobyamatéøi volací znaèky, mnohdy dvoupísmenné. Asi
budu muset své rozhodnutí pøehodnotit a obèas se podívat do DX-clusteru. Tam mi vstup nezakázali jako do BBS
a nìkdy je to pøíjemné získání DX informací.
Bohuel to mìlo i negativní dopad na nabídku OK2PAA
o umístìní logù na stránky WEB. Mìl jsem obavy
z podobných potíí a proto jsme zkomprimované logy
umístili na firemní stránku. Nakonec ve dobøe dopadlo
a díky Milanovi je moné nakouknout a podívat se na svá
spojení komukoli z celého svìta. A jak u to bývá, pøineslo
to i nelibost mnohým, kteøí se nenali v naich denících.
Je vak dobrá pøíleitost zkontrolovat i na naí stranì podobnost znaèek nebo posunutý èas, pásmo a podobné
chyby, které se stát mohou.
Pouitím interface lze vylouèit patnì zapsané pásmo
nebo mód. To se nedá vylouèit u stanic 3D2CB a 3D2WC
vèetnì vysílání z Rotumy, co ji nìkteré stanice urgují.
Rovnì pouití závodního programu CT nás vyøadilo z bojù
ve WPX závodì. Do dneního dne OK1CF, který si vynutil
pouití K1EA, nebyl schopen poslat deníky a tak nae spoleèné snaení vylo vniveè. Pouitím N6TR by se tento
problém vylouèil. Tím nechci øíct, e je nìkterý program
lepí, ale vichni ostatní znali právì zmínìný N6TR, který
umoòuje po závodì jednoduí opravy chyb, kterých jsme
se patnou konfigurací dopustili.
Program CT jsme pouili také pøi vysílání z Americké
Samoy od KH8/N5OLS a shodli jsme se, e pro opravy
znaèek pøi vysílání a pøi SSB provozu je lepí. Na CW je
zase operativnìjí N6TR. Pøi té pøíleitosti vzpomínám
DJ6SI, který pouívá papírové deníky a tuku, pøièem
jeho provoz je naprosto perfektní a je mým vzorem tak
jako SM0AGD.
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Jak jsem se zmínil, posílali jsme zprávy v rámci moností prostøednictvím Internetu. Tyto zprávy byly
bezprostøednì posílány do paket radia. Nìkteré zprávy
jsme chtìli pøedat rádiem naí pilotní stanici OK1AWZ.
Jak jsme pozdìji zjistili, vzhledem ke svým DXovým anténám nebyl Milan v OK krouku slyet a tak to chtìlo
kombinaci s nìjakou 80metrovou stanicí. Nebo by Milan
mìl mít anténu pro místní provoz, protoe v Pacifiku jsme
jeho signály mìli výborné.
Z výe zmínìných informací èerpal Roman OM3EI.
Tuto pohotovost nesl nelibì OK2ON, který si vymáhal informace do AMA magazínu a vycházel z mylného dojmu,
e je to mou povinností, kdy nás sponzoroval Èeský radioklub. Ano, obdreli jsme 50 000, od radioklubu za
výbornou reprezentaci a èlánek do èasopisu zajistil Milan
OK1DWC, aby to nebylo vude stejné. Samozøejmì, e
mám zájem se o zkuenosti a záitky podìlit, pak je radost dvojnásobná, ale názory nìkterých radioamatérù mi
pøipomínají tu nechvalnou pøíslunost k nesportovní Evropì. Zrovna tak nejapné komentáøe OK2QX, který tvrdí,
e takových expedic udìlá plno, e je to otázkou jenom
penìz. Pak se ptám, proè takové expedice nepoøádá.
Sponzoøi existují, je potøeba jenom mravenèí práce abychom je pøesvìdèili, e ta nae expedice je to nejlepí, co
mohou podpoøit
Ale abych se podìlil o to hezèí z naí expedice. Jedineèné a milé bylo povídat si s lidmi, kteøí nehromadí
majetek, kteøí jsou spokojeni s tím málem, co mají. Poznat pøekrásnou pøírodu, usínat pøi melancholickém
plouchání Tichého oceánu a umìní palem. Vidìt krásné bílé zuby usmìvavých Samoicù. Ochutnat èerstvì
utrený kokos, banán, papaju, èerstvì ulovenou tichomoøskou rybu, pøivonìt k nesmírnému mnoství pestrých
a krásných kvìtù. Snad pro nezkalení nádhery na tìchto
ostrovech neijí ádní jedovatí brouci, hadi nebo jiná havì.
Dále osobní poznání tìch nìkolik málo radioamatérù,
kteøí v této oblasti pracují nebo si ji zvolili za svou novou
zem. Bylo pøíjemné být stejným pøísluníkem radioamatérské rodiny jako Perry 5W1PC nebo Don KH8/N5OLS.
Dolo i k zamylení nad skoro poustevnickým ivotem
3D2QB, který pochází ze védska a ije se svým malým
synem na Fiji. Tìmto radioamatérùm vdìèíme za nevední a mnohdy ivotní záitky, které bychom bez jejich pomoci
nezaili.
I pøes neukáznìnost Evropanù jsme vdy otáèeli anténu na tento kout svìta, protoe je i naím domovem.
76.000 spojení jsme chápali jako 76.000 spojení
s kamarády, s pøáteli, kteøí nás zavolali, pozdravili a za to
jim potvrdíme naimi QSL lístky mnohdy novou zem
DXCC.
Díky vem, kteøí se na naem ivotním záitku podíleli. Vem, kteøí nám dreli palce. Díky, 73 a zase nìkdy na
bandu.

Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

GENERÁTOR HLÁENÍ ZE ZÁVODU
verze 1.3  19. 4. 1998
Jiøí HUB, OK1XPH, OK1XPH@OK0PPR.#BOH.CZE.EU

1. Dùvod vzniku
Protoe jsem nìkolikrát zail proceduru zasílání hláení
ze závodu potou a vèetnì úkonù s tímto spojených, usoudil
jsem na jaøe 1997, e by nebylo úplnì od vìci udìlat jakýsi
prográmek, který by toto umonil dìlat s vyuitím poèítaèe.
Nue takto se prakticky pøes víkend zrodila první verze programu GENERATOR HLASENI ZE ZAVODU. Prakticky ihned
po odeslání programu do sítì PR jsem obdrel pár vìcných
pøipomínek a také návrh, aby se pomocí programu dalo generovat i hláení do VKV PA, protoe první verze umoòovala
pouze SSB Ligu a KVPA. Po prodiskutování okolností
a eventualit a také po vyetøení troky volného èasu se v létì
povedlo úpravy programu uskuteènit, no a tak vznikla verze
1.1 umoòující i VKV PA hláení. I zde se vak ukázalo, e
nikdo uèený z nebe nespadl, tím ménì já (hi), no a tak jsem
chtì nechtì musel program upravit, opravit a novou verzi 1.2
následnì odeslat znovu do PR sítì. K této se objevilo samozøejmì také pár drobných pøipomínek a nápadù, které jsem
nyní zahrnul do zatím poslední verze 1.3.

2. Instalace programu
Do PR sítì jsem posílal instalaèní archív, který dokáe rozbalit v nìm obsaené soubory do zvoleného adresáøe. Pøitom
lze kdykoli program pøemístit, protoe na vlastní umístìní není
nijak vázaný. Èili není bezpodmíneènì nutné instalovat jej pouze pomocí onoho instalaèního archívu, pouze je to myslím
vhodné. Jakmile tedy spustíte program #genhl??.exe (?? je
èíslo verze), tak se spustí obsluha archívu a zeptá se vás na
název adresáøe, do kterého chcete archív rozbalit, èili instalovat. Je tam pøednastavený adresáø C:\GEN_HLAS. Ne snad
proto, aby se nutnì muselo instalovat právì do nìj, ale proto,
aby se program po instalaci snadno nael (tedy pokud si nezvolíte vlastní, jiný adresáø) a následnì tøeba i pøenesl do jiného,
vhodnìjího adresáøe. Po zadání adresáøe (pokud souhlasíte
s tím co je napsáno v zadávacím okénku) se stiskem klávesy

ENTER rozebìhne vlastní instalace, tedy rozbalení, o jejím
prùbìhu budete informováni jak názvem právì rozbalovaného souboru a jeho stavu, tak i o stavu celkové instalace. Po
ukonèení instalace program pípne a vy pak mùete program
zaèít pouívat a instalaèní archív si uloit na disketu pro pøípadné dalí pouití. Instalaèní program lze pøeruit
a eventuelnì i ukonèit stiskem klávesy ESCape. To je myslím
k instalaci programu ve.

3. Nastavení parametrù v souboru
HLASENI.INI
Aby se nìkteré parametry nemusely stále zadávat, pouívá program svùj inicializaèní soubor. Je to ASCII textový soubor,
který lze snadno editovat libovolným textovým editorem. Délka øádku nesmí pøekroèit 80 znakù, protoe program ète øádky
o délce 80 znakù a tak by v pøípadì delí øádky povaoval její
zbytek za dalí øádku èím by zbytecnì generoval chybová
hláení. Pøi zpracovávání INI souboru program vypisuje co,
právì dìlá, resp. jaký pøíkaz právì zpracovává. Pokud pøíkaz
nenalezne ve své interní tabulce moných pøíkazù (viz níe),
tak jej vypíe s varovným hláením a navíc pípne. Protoe
jsou vak výpisy pøi spustìní znacnì rychlé a patrnì není
v silách uivatele pøecíst je, lze tato hláení tzv. pøesmìrovat
do souboru podle standardních DOSovských pravidel.
Èili napøíklad pøíkazem HLASENI.EXE > COTODELA.TXT
se pøesmìrují (zapíí) hláení vypisovaná pøi naèítání INI souboru z obrazovky do souboru COTODELA.TXT.

Mohou se zde pouít tyto pøíkazy:
(není-li uvedeno jinak platí, e 1 = ano a 0 = ne.)
ADRESAR [max. 34 znakù]
Název podadresáøe v adresáøi GEN_HLAS, kam se
zapisují vygenerovaná hláení rozliená názvem dle závodu a pøíponou vyjadøující poøadové èíslo hláení.
TEMPDIR [max. 34 znakù]
Název podadresáøe v adresáøi GEN_HLAS, kam se
ukládají doèasné soubory za bìhu programu. Po úspìném ukonèení programu se tento adresáø vyprázdní
a smae.
BARVA
[1/0]
Nastavení zpùsobu zobrazení resp. budou-li pouity
barvy nebo ne.
EDITHLAS [1/0]
Tato volba umoní editovat vygenerované hláení.
DOSKEY [1/0]
Tato volba je pouze kosmetická. Urèuje, zda se po provedení DOSovského pøíkazu program vrátí sám (0) do
svého prostøedí nebo po stisku libovolné klavesy (1).

Obr. 1: Takhle vypadá hlavní menu (obrazovka) programu
GENERATOR HLASENI ZE ZAVODU 1.3
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HLIDANI [1/0]
Tato volba umoòuje hlídaní zadaných údajù do hláení. Pokud je aktivní, tak vás upozorní pøi pokusu
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o zapsaní hláení na pøípadné nevyplnìné kolonky. Zobrazí se dialog, v nìm si budete moci zvolit, zda budete
pokraèovat v editaci hláení, ignorovat varování, anebo jednodue hláení zahodíte, èili ukonèíte bez jeho
uloení.

apod. Èíslo za PRIPONA platí jak pro 0 tak i 7, tedy
PRIPONA0 je pro LOGPACK = 0 i 4 atd.
TYPBBS [0/1/2]
Volba urèující, jak se bude posílat hláení, tedy jak má
vypadat. Pøi volbì 0 nebo 1 se jedná o zaslaní pomocí
paket rádia a hláení se doplní o pøíkazy BBSky zvoleného typu. Volba 2 znamená zaslání potou s tím, e
se nevypíí pøíkazy pro BBSku, ale lze povolit výpis
potovních adres. Význam hodnot je 0  FBB,
1  Bay-Box, 2  Pota.
MSGSEND [0/1]
Pøipsat pøíkaz k odeslaní zprávy do BBSky.
MSGQSL [0/1]
Pøipsat potvrzení pøijetí zprávy do BBSky.
MSGEND [0/1]
Pøipsat pøíkaz k ukonèení zprávy do BBSky.

Obr. 2: Pokud je zvolena kontrola údajù hláení, tak program
pøi zápisu nevyplnìného hláení protestuje
UPLOAD [0/1/2/3]
Povolení ukládání do upload souboru. Urèuje jaké
upload soubory se smí tvoøit. 0  nic, 1  hláení,
2  deník, 3  hláení + deník
UPLDIR [max. 45 znakù]
Adresáø vaeho programu na paket, resp. adresáø, ze
kterého umíte snadno odesílat zprávy. Do tohoto adresáøe se zapíe upload soubor, je-li povoleno jeho
generování. Adresáø musí existovat, jinak program bude
protestovat.
UPLDEL [0/1/2]
Øízení smazání upload souboru. Ten otazník znamená
dotaz Ano/Ne pro potvrzení operace (0  ne,
1  ano + ?, 2  ano).
LOGFILE0 [max. 65 znakù]
LOGFILE1 [max. 65 znakù]
LOGFILE2 [max. 65 znakù]
LOGFILE3 [max. 65 znakù]
LOGFILE4 [max. 65 znakù]
Název souboru s deníkem ze závodu. Èíslo za LOGFILE
znamená èíslo závodu (viz pøíkaz ZAVOD).
LOGPACK [max. 65 znakù]
Volba archivaèního programu a programu jím se zabalený soubor s deníkem pøipraví k odeslaní do BBSky.
0/4  RAR, 1/5  ARJ, 2/6  LZH, 3/7  ZIP. Èíslo pøed
lomítkem je pro metodu 7+ a za lomítkem pro BS.
PACKCMD0 [max. 20 znakù]
PACKCMD1 [max. 20 znakù]
PACKCMD2 [max. 20 znakù]
PACKCMD3 [max. 20 znakù]
Pøíkaz pro pøísluný balicí program pøedvolený
v LOGPACK. Èíslo za PACKCMD platí jak pro 0 tak i 7,
tedy PACKCMD0 je pro LOGPACK = 0 i 4 atd.
PRIPONA0 [max. 3 znaky]
PRIPONA1 [max. 3 znaky]
PRIPONA2 [max. 3 znaky]
PRIPONA3 [max. 3 znaky]
Pøípona archivního souboru generovaného balicím programem pøedvoleným v LOGPACK. Napø. ARJ, RAR
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ADRVYPIS [0/1]
Pøipsat potovní adresy do hláení. Funguje jen, pokud
je zároveò nastaveno posílaní potou. Pøi zasílaní pomocí paket rádia nemají adresy smysl.
KVVYHOD [25]
PR adresa vyhodnocovatele KVPA a SSB Ligy. Tedy
napø. OK1HCG@OK0PPR.#BOH.CZE.EU
KVADR0 [max. 30 znakù]
KVADR1 [max. 30 znakù]
KVADR2 [max. 30 znakù]
KVADR3 [max. 30 znakù]
Potovní adresa vyhodnocovatele KVPA a SSB Ligy.
Celkem 4 øádky (0, 1, 2, 3).
A160VYHO [25]
PR adresa vyhodnocovatele A160CW/SSB
A160ADR0 [max. 30 znakù]
A160ADR1 [max. 30 znakù]
A160ADR2 [max. 30 znakù]
A160ADR3 [max. 30 znakù]
Potovní adresa vyhodnocovatele KVPA a SSB Ligy.
Celkem 4 øádky (0, 1, 2, 3).
VKVVYHOD [25]
PR adresa vyhodnocovatele VKVPA.
VKVADR0 [max. 30 znakù]
VKVADR1 [max. 30 znakù]
VKVADR2 [max. 30 znakù]
VKVADR3 [max. 30 znakù]
Potovní adresa vyhodnocovatele VKVPA. Celkem 4
øádky (0, 1, 2, 3).
POSTADR0 [max. 30 znakù]
POSTADR1 [max. 30 znakù]
POSTADR2 [max. 30 znakù]
POSTADR3 [max. 30 znakù]
Potovní adresa uivatele (odesílatele hláení). Celkem
4 øádky (0, 1, 2, 3).
ZAVOD
[0/1/2/3/4]
Pøednastavený závod, ze kterého se bìznì generuje
hláení. Samozrejmì lze závod zmìnit v hlavním menu
programu...
0  KVPA,
3  A160CW
1  SSB LIGA
4  A160SSB
2  VKV PA
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Pøíkazy platné pro KV závody:
ZNACKA [max. 12 znakù]
Volací znaèka tak, jak byla pouita v závodì.
JMENO
[max. 7 znakù]
Jméno operátora (resp. operátorky).
OKRZNAK [max. 3 znaky]
Okresní znak pøedávaný v závodì. Pokud máte pochybnosti, mùete nahlédnout do pøiloeného seznamu
okresních znakù v OK i v OM.
KAT
[0/1/2]
Kategorie KV zavodù 0  QRP, 1  QRO, 2  SWL.
QSO
[max. 3 znaky]
Poèet spojení v KV závodì. Tato volba sice funguje,
ale asi nemá hlubí smysl. Mìla slouit k externímu
generovaní hláení.
NASOBIC [max. 3 znaky]
Poèet násobièù v KV závodì. Tato volba sice funguje,
ale asi nemá hlubí smysl. Mìla slouit k externímu
generování hláení.
SWL
[0/1]
Povolení zpracování SWL pøíkazù a generování hláení z KV závodù v kategorii SWL.
SWLCIS [max. 12 znakù]
Posluchaèské èíslo (znaèka posluchaèe). Pro pøípad,
e se bude generovat hláení v kategorii SWL.
SWLNAME [max. 7 znakù]
Jméno posluchaèe, který posílá hláení v kategorii SWL.
SWLADR [max. 45 znakù]
Potovní adresa posluchaèe. Pouze jeden øádek textu!

Pøíkazy pro hláení z VKV-PA:
Hláení z VKV-PA mùe obsahovat 1 a 5 sloupcù buï za
jednu stanici z více pásem, nebo i za více stanic. pøíkazy v INI
souboru respektují tuto skuteènost tím, e jejich první znak
udává èíslo sloupce, pro který pøíkaz platí. Èili jejich syntaxe
je [èíslo_sloupce][pøíkaz]  viz níe. Program pøi zpracování
zjiuje, jaké nejvyí èíslo pøed pøíkazem najde a podle toho
nabídne poèet sloupcù hláení, co lze ovem v programu
zmìnit. Následující údaje platí pro 1. sloupec hláení
z VKV-PA. Analogicky tyto informace platí i pro pøíkazy pro
2. a 5. sloupec hláení z VKV-PA.
1ZNACKA [max. 12 znakù]
Znaèka stanice tak, jak byla pouita v závodì.

1BODY
[max. 5 znaky]
Poèet bodù. Ve VKV-PA se body poèítají v tzv. vrstvách.
Èili vlastní lokátor je za urèitý poèet bodù. Lokátory kolem nìj o bod více. Dalí kolo (vrstva) lokatorù zase
o bod víc atd.
1NASOBIC [max. 3 znaky]
Poèet násobièù  rùzných velkých ètvercù (JO60,
JO70 atd.)
1CELKEM [max. 12 znakù]
Celkem bodù  #QSO × #NASOBIC
1JMENO [12]
Jméno operátora (resp. operátorky).
Pøíkazy QSO, NASOBIC, BODY a CELKEM jsou zde opìt
v podstatì navíc. Zamýlel jsem jejich pouití pøi dávkové generaci hláení.
Závorky [] se v INI souboru NEPOUÍVAJÍ! Zde jsou jen
pro oznaèení parametrù pøíkazù.

4. Sputìní programu
Program se spoutí pomocí souboru HLASENI.EXE, který
je v adresáøi, do kterého jste program instalovali, nebo kam
jste jej následnì pøenesli. Po sputìní program hledá soubor
HLASENI.INI, který pouívá k naètení údajù, které by se jinak
musely zadávat ruènì, co není zrovna pøíjemné. Pokud jej
nenajde, pouije autorem pøednastavené hodnoty. Na zaèátku vás program pozdraví a poté, je-li toto nastaveno, se pokusí
smazat upload soubor s hláeními.
Oproti minulým verzím, je podstatnì rozíøena nabídka
v hlavním menu  poèet závodù, zasílaní hláení potou, prohlíení více pomomocných textù apod.
Po úspìném sputìní programu a pøípadném oputìní
dialogu smazaní upload souboru se ocitnete v hlavním menu
programu odkud lze spoutìt jeho rùzné èásti. Na obrazovce
vidíte na horní øádce název programu a logo autora. Také je
tam aktuální datum a èas. Na spodní øádce je struènì vypsáno nastavení zajímavých promìnných udavajících chování
programu. Tyto lze bìhem programu zmìnit, avak bez trvalých nasledkù. Ty jsou moné jen zásahem do INI souboru:
SWL - Povolení pøíkazù pro SWL.
EDI - Editace hláení po vygenerovaní.
ADR - Vypisování adres do hláení pøi posílaní potou.
UPL - Povolení uploadu do souborù !hlaseni.upl
a !denik.upl. Pokud soubor existuje, vypíe se
také jeho velikost, pokud ne, vypíe se NENI.

1KAT
[1 a 14]
Èíslo kategorie dle veobecných soutìzních podmínek
pro závody na VKV.
1. 144 MHz  SO
8. 2,3 GHz  MO
2. 144 MHz  MO
9. zatím volná
3. 432 MHz  SO
10. zatím volná
4. 432 MHz  MO
11. 5,7 GHz  SO
5. 1,3 GHz  SO
12. 5,7 GHz  MO
6. 1,3 GHz  MO
13. 10 GHz  SO
7. 2,3 GHz  SO
14. 10 GHz  MO
1PASMO [max. 7 znakù]
Textové vyjádøení pásma. Napøíklad 144 MHz apod.
1LOKATOR [max. 6 znakù]
Vlastní lokátor ze kterého bylo bìhem závodu pracováno.
1QSO
[max. 3 znaky]
Poèet QSO.
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Obr. 3: Nastavení parametrù programu z menu
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Pøed lomítkem je info o souboru !hlaseni.upl a za
lomítkem pak o souboru !denik.upl.
LGP - Metoda zabalení archívu s deníkem k odeslaní
do BBSky.
PAK - Pouitý balicí program na vytvoøení archívu souboru s LOGem.
HLI - Hlídání zadaných údajù v hláení.
Za tìmito volbami se vypisuje buï Ano nebo Ne místo 1
nebo 0.
Program se ovládá velmi snadno. V podstatì vám staèí
základní návyky pro práci s PC a umíte jej ovladat, hi. Kurzor
se ovládá samozøejmì kurzorovými ipkami a stav klávesy
Insert (reim vkládání èi pøepisovaní) se mìní rovnìz klávesou Insert.
Oproti minulým verzím jsem v této verzi (1.3) pøepsal obsluhu textových polí pøi dialogu, take nyní je lze editovat ihned
po najetí na nì kurzorem.
Kadá poloka dialogu má svùj krátký nápovìdní èi informaèní øádek zobrazovaný na pøedposledním øádku obrazovky.
Je zde struèná informace a v hranatých závorkach je uveden
pøísluný pøíkaz INI souboru, jedná-li se o poloku mající s ním
souvislost.

Obr. 5: Takto vypadá dialog vyplòování hláení z VKV-PA (Toto
není výsledné hláení, ale pouze zadávací obrazovka  viz dále)

5. Generování hláení
Pøi generování hláení z VKV-PA se vás program zeptá na
poèet vyplòovaných sloupcù. Pak u snadno vyplníte potøebné kolonky a pøi souhlasu s jejich obsahem zadáte OK. Jinak
mùete generování ukonèit, resp. pøerusit, zvolením Zru nebo
stiskem ESC.
Pøi generování ostatních hláení (KV) a pøi nastaveném
SWL se program zeptá, zda chcete generovat hláení v podobì
pro HAM nebo pro SWL. Hláení se mírnì od sebe lií. I toto
hláení vyplníte velmi snadno, a nakonec se mùzete rozhodnout stejnì, jako v pøípadì generovaní hláení z VKV-PA.
VÝSLEDEK se v programu NEZADÁVÁ!!! Ten se poèítá automaticky na základì zadaných údajù.
Pokud je nastaveno editování hláení, pak po jeho vygenerování máte monost editace a vytisknutí. Je-li povolen
upload do souboru s hláeními, máte povolenu i editaci a tisk
upload souboru.

Obr. 6: Vyplnìní hláení z KVPA pro amatéra vysílaèe

Obr. 7: Vyplnìní hláení z KVPA pro posluchaèe

Obr. 4: Postup generace celého hláení napø. z VKV-PA: Nejprve si v menu zakrtneme závod a zvolíme Vyplneni hlaseni.

6. Zabalení deníku a upload
Novinkou ve verzi 1.3 je zabalení deníku a jeho zpracování do upload souboru k odeslání do BBSky k vyhodnocovateli.
Toto lze provést po vstupu do èásti UPLOAD soubory
z hlavního menu. Zde lze jednak editovat upload soubor
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s hláeními, dále smazat upload soubory a hlavnì zabalit soubor s deníkem a pøipravit jej k odeslání. Celý proces balení
a zpracování probíhá pomocí volání pøíkazù DOSu, tedy vlastnì programù a pøíkazu COPY.
V dialogu Operace s UPLOAD soubory se zadává znaèka,
popø. posluchaèské èíslo toho, èí je balený deník (aby se v tom
vyhodnocovatel vyznal). Znaèku je nutné rovnìz vpaovat
do názvu archivního souboru, pøièem se doporuèuje pouít
tento zpùsob oznaèování: závod(3)+mìsíc(2)+znaèka(3). Èili
na znaèku zbývají 3 znaky, take v úvahu pøipadá pro pøehlednost sufix. Prvních 5 znakù vám program nabídne na základì
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

Obr. 8: Po ukonèení generace hláeni je moné (je-li to nastaveno) hláení, nebo i upload soubor, editovat vestavìným
jednoduchým textovým editorem

Tolik editaèní poloky a nyní k funkèním polokám dialogu
Operace s upload soubory:
1. Je tu volba slouící k smazání upload souborù, která
se samozøejmì zeptá, jaký soubor chcete smazat. Pokud neexistuje neudìlá nic. Je-li nastaveno mazání
s dotazem, pak se vás program nejprve zeptá, zda si
toto opravdu pøejete. Kurzor je pøednastaven na NE
take zbrklé smazání je témìr vylouèeno.
2. Pak je tu volba k zabalení deníku, která fyzicky zabalí
soubor s deníkem pomocí zvoleného balicího programu a následnì archív zpracuje zvolenou metodou
k odeslání do BBSky (buï BS nebo 7+). Takto zpracovaný soubor se pod názvem !DENIK.UPL zkopíruje do
adresáøe nastaveného jako UPLDIR v INI souboru. Po
dokonèení se soubor s archívem odstraní (smae).
Upload soubor s deníkem se vdy pøepisují, èili nelze
pøipsat dalí deník do ji existujícího upload souboru!
Tedy pokud se nepouije v názvu maska (viz výe).
3. Dalí volbou je editace upload souboru s hláeními. Tuto
volbu jsem doplnil proto, aby bylo moné zkontrolovat
upload soubor s hláeními bez potøeby generovat nové
hláení, nebo ukonèovat program.

7. Texty
Texty, které se v programu prohlíejí jsou od této verze (1.3)
pojaty jako externí textové soubory s danými názvy, které se
naèítají pøi prohlíení. Takto lze snadno doplnit dalí informace
do textù, napø. v pøípadì zmìny podmínek závodù apod.

Jsou to následující soubory:

Obr. 9: Editace hláení vestavìným jednoduchým editorem
zvoleného závodu a aktuálního mìsíce sám. Mùete i tyto znaky samozøejmì pøepsat, ale osobnì doporuèuji ponechat je
tak, jak jsou, aby mìl vyhodnocovatel vdy stejnì nazvané
soubory a mohl v nich mít poøádek, hi. Dále se zde zadává,
resp. edituje, název souboru s deníkem ze závodu a to vèetnì
cesty k nìmu. Protoe se balení deníku provádí pomocí externích DOS programù, lze vyuít této skuteènosti a název
souboru s deníkem zadat s tzv. maskou (pouít * a ?), èím se
mùze zabalit více souborù a tím pádem poslat více deníkù
najednou pomocí jednoho upload souboru.

Tyto soubory se pouívají v programu. Jejich obsah je
v podstatì libovolný, akorát název je pevnì daný. Délka øádky
je v programu stanovena na 65 znakù. Delí øádky budou zobrazeny jako 2.
KVPA
TXT - podmínky KV-PA
SSBLIGA TXT - podmínky SSB Ligy
SWLPASSB TXT - podmínky KV-PA a SSB Ligy pro
posluchaèe
OKRZN_OK TXT - seznam okresních znakù v OK
OKRZN_OM TXT - seznam okresních znakù v OM
VKVPA
TXT - podmínky VKV-PA
A160CW
TXT - podmínky Aktivity 160 CW
A160SSB TXT - podmínky Aktivity 160 SSB
POSTUP
TXT - postup k odeslání hláení via PR

Následující soubory jsou jen informaèní a nemají na bìh
programu pøímý vliv:
GH_INFO TXT - tento informaèní textový soubor
HLASENI INI - inicializaèní soubor (kopie pracovního  záloha)

8. Informace
Pøeji vám mnoho hezkých QSO nejen v závodech
a pohodlné zasílaní hláení ze závodù. Pokud nastanou problémy s programem, ozvìte se a nìjak je vyøeíme. Tedy
bude-li to v mých silách, hi. Pøipomínky, námìty atd. smìrujte
do mého boxu.

Nìkolik uiteèných údajù:

Obr. 10: Opearace s Upload soubory (pro pouití na PR)
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

Program nepodporuje my.
Program byl napsán v Turbo C++ 3.0 pro DOS.
Poadavky na pamìt: cca 152 kB RAM
Místo na disku:
cca 106,6 kB + hláení
Moje PC:
486DX/40 MHz, 16 MB RAM
VGA Trident 9440  1MB
CD ROM 4x, Sound Blaster 16
Adresa:
Jiøí HUB, Baarova 16/1594
415 01 TEPLICE
My Box: OK1XPH@OK0PPR.#BOH.CZE.EU
Telefon: domù (0417) 44 695, qrl (0417) 53 19 00 kl.279
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Úvod do daòové praxe pro radiokluby ÈRK
Zdenìk ZAVADIL, OK1SZZ

Kapitola 1.
Radiokluby ÈRK jsou z pohledu zákona è. 83/1990 Sb.,
o sdruování obèanù, ve znìní pozdìjích pøedpisù obèanským sdruením, jinak také oznaèovaným, z pohledu zákona
è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, ve znìní pozdìjích pøedpisù (dále zákon o daních z pøíjmù) jako neziskový
subjekt.Z hlediska daòových zákonù to znamená, e jejich
hlavní èinností, která je specifikována spoleènì s popisem
poslání radioklubu ve Stanovách sdruení (radioklubu), nejsou poèiny smìøující k dosaení zisku, respektive úèel, pro
který byly zaloeny, nesmìøuje k podnikání.
Hovoøíme-li o neziskovém subjektu, který provozuje také
hospodáøskou (komerèní) èinnost, máme obvykle na mysli, e
tato èinnost je zisková, a je pøedmìtem danì z pøíjmù ve smyslu
zákona o daních z pøíjmù, pøièem jeho hlavní èinnost se zpravidla pøedpokládá jako nezisková.
Jestlie vak nastane pøípad, kdy vedle ziskové hospodáøské èinnosti je dlouhodobì zisková také hlavní èinnost,
vystavuje se takovýto subjekt, z hlediska zákona o daních
z pøíjmù, nebezpeèí, e mùe dojít k jeho pøekvalifikaci na
bìnou obchodní spoleènost, èím zároveò pøijde o hlavní výhodu neziskového subjektu, toti výhodu dalího sníení
základu danì a o 30 % (viz paragraf 20, odstavec 7 zákona
o daních z pøíjmù), nehledì na to, e podle tého zákona bude
pak pøedmìtem danì i èinnost hlavní.
Radiokluby ÈRK jsou tedy jako neziskové subjektya jako
organizaèní jednotka právnickou osobou - a to nejen pro úèely
daòové praxe.
Jejich právní subjektivita, t.j. oprávnìní jednat svým jménem a zavazovat se, je m.j. charakterizována:
a) delegací právní subjektivity v souladu s právem
b) statutárním zástupcem
c) svým IÈO
d) samostatným podáváním daòového pøiznání k dani
z pøíjmù právnických osob
Pozn.: Pokud není naplnìna právní subjektivita a nejsou splnìny
body a/ a c/ , subjekt daòové pøiznání k dani z pøíjmù právnických
osob nepodává a není tedy ani organizaèní jednotkou, ale organizaèní slokou, pouhou souèástí organizaèní jednotky.
Na právnické osoby se vztahují pøísluné daòové pøedpisy. Jedná se zejména o zákony o:
- daních z pøíjmù
- dani z pøidané hodnoty
- silnièní dani
- úèetnictví
Je pochopitelné, e s uvedenými zákony budou mít daleko
více do èinìní radiokluby, je kromì své hlavní èinnosti vykazují nìjaké dalí hospodáøské (ziskové) aktivity.
Jim také nezbude nic jiného, ne aby se s daòovými pøedpisy seznámily hloubìji a v irích souvislostech, pøípadnì aby
vedením úèetní a daòové agendy povìøily zmocnìnou osobu.
Tento materiál spíe pamatuje na malé radiokluby, je zøejmì nebudou, z daòového hlediska, vykazovat ádné pøíjmy.
Ale i tìm lze doporuèit, aby vyplnìní daòového pøiznání, eventuálnì dalí, s tím spojené èinnosti, zajiovala osoba vìci znalá.
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Pozn.: Úèetnì vak musí vykazovat nejménì pøíjmy z èlenských pøíspìvkù a pøíjmy z úrokù z bìného úètu. Dále platí,
e neziskový subjekt, který splní ustanovení paragrafu 38m
zákona o daních z pøíjmù, nemusí podávat daòové pøiznání
k dani z pøíjmù právnických osob.

Kapitola 2.
2.1 Zákon è. 586/1992 Sb.
o daních z pøíjmù, ve znìní pozdìjích pøedpisù
(zákon o daních z pøíjmù)
Pro lepí pøedstavu bude vhodné, døíve, ne pøikroèíme
k vybraným dále uvedeným pasáím zákona o daních z pøíjmù,
pøíjmy jako takové, v souladu s tímto zákonem, rozèlenit:

Pøíjmy:
- jsou pøedmìtem danì (A)
- nejsou pøedmìtem danì (2)
(A) - zùstanou pøedmìtem danì (1)
- osvobozené od danì (3)
(3) - Nebudou zdanìny, protoe jsou ze zákona o daních
z pøíjmù osvobozeny, ovem nelze v souvislosti s nimi uplatòovat výdaje (viz paragraf 19, odstavec 1 zákona o daních
z pøíjmù).

(1)
a) Daò bude vypoøádána zvlátní sazbou danì - srákou
podle paragrafu 36 zákona o daních z pøíjmù, kde zvlátní sazba danì je z hlediska zdanìní pøíjmù koneèná
(cenné papíry, úrokový a dividendový pøíjem z akcií,
ap.).
b) Pøíjmy jsou zdanìny zvlátní sazbou danì, ale tato není
z hlediska zdanìní pøíjmù koneèná, a zapoèítává se do
základu danì podle paragrafu 36, odstavec 6 zákona
o daních z pøíjmù (platí od 1.1.1998, napø. úroky z termínovaných úètù).
c) Pøíjmy jsou rovnou zdanìny v základu danì (nájem,
pøíjmy z reklam, ap.).
(1) - v paragrafu 18, odstavec 3 zákona o daních z pøíjmù
je m.j. uvedeno:
U poplatníkù (Pozn.: zde radiokluby ÈRK), kteøí nejsou
zaloeni nebo zøízeni za úèelem podnikání, jsou pøedmìtem
danì vdy pøíjmy z reklam, z èlenských pøíspìvkù (Pozn.: platí obecnì i pro pøípad radioklubù ÈRK) a pøíjmy z nájemného.
(2) - v paragrafu 18, odstavec 4 zákona o daních z pøíjmù
je m.j. uvedeno:
U poplatníkù uvedených v odstavci 3 nejsou pøedmìtem
danì pøíjmy:
a) Z èinností vyplývajících z jejich poslání za podmínky,
e náklady (výdaje) vynaloené podle tohoto zákona
v souvislosti s provádìním tìchto èinností jsou vyí;
èinnosti, které jsou posláním tìchto poplatníkù, jsou stanoveny zvlátními pøedpisy, statutem, stanovami,
zøizovatelskými a zakladatelskými listinami.
b) Z dotací a jiných forem státní podpory a podpory z rozpoètù obcí, jsou-li poskytnuty podle zvlátního pøedpisu.
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

Pozn.: Toto ustanovení vyluèuje napø. dotace od soukromých
subjektù.
c) Z úrokù z vkladù na bìném úètu, (Pozn.: Poplatky za
vedení bìného úètu nelze uplatnit ve výdajích - nákladech.).
d) Z pronájmù státního majetku, které jsou podle zvlátního pøedpisu pøíjmem státního rozpoètu.
V paragrafu 18, odstavec 5 zákona o daních z pøíjmù je
m.j. uvedeno:
U poplatníkù uvedených v odstavci 3 se splnìní podmínky
uvedené v odstavci 4 a) posuzuje za celé zdaòovací období
podle jednotlivých druhù èinností (Pozn.: èinnosti ziskové
a neziskové).
V paragrafu 18, odstavec 6 zákona o daních z pøíjmù je
m.j. uvedeno:
Poplatníci uvedení v odstavci 3 jsou povinni vést úèetnictví tak, aby nejpozdìji ke dni úèetní uzávìrky byly vedeny
oddìlenì pøíjmy, které jsou pøedmìtem danì, od pøíjmù, které
pøedmìtem danì nejsou nebo pøedmìtem danì jsou, ale jsou
od danì osvobozeny.Obdobnì to platí i pro vykazování nákladù (výdajù).
(3) - v paragrafu 19, odstavec 1 zákona o daních z pøíjmù
je m.j. uvedeno:
Od danì jsou osvobozeny
a) èlenské pøíspìvky podle stanov, (Pozn.: platí pro radiokluby ÈRK) statutu, zøizovacích nebo zakladatelských
listin, pøijaté zájmovými sdrueními právnických osob,
profesními komorami s nepovinným èlenstvím, obèanskými sdrueními vèetnì odborových organizací,
politickými stranami a politickými hnutími.
- v paragrafu 20, odstavec 1 zákona o daních z pøíjmù je uvedeno: Pro stanovení základu danì platí
ustanovení paragrafù 23 a 33 a ustanovení odstavcù 2 a 6.
- v paragrafu 20, odstavec 7 zákona o daních z pøíjmù je uvedeno: Poplatníci, kteøí nejsou zaloeni
nebo zøízeni za úèelem podnikání, mohou základ
danì zjitìný podle odstavce 1 a sníený podle paragrafu 34 dále sníit a o 30%, maximálnì vak
o 3.000.000,- Kè, pouijí-li takto získané prostøedky
ke krytí nákladù (výdajù) souvisejících s èinnostmi,
z nich získané pøíjmy nejsou pøedmìtem danì.V pøípadì, e 30% sníení èiní ménì ne
100.000,- Kè, lze odeèíst èástku ve výi 100.000,Kè, maximálnì vak do výe základu danì.
- v paragrafu 23, odstavec 1 zákona o daních z pøíjmù je uvedeno: Základem danì je rozdíl, o který
pøíjmy, s vyjímkou pøíjmù, které nejsou pøedmìtem
danì a pøíjmù osvobozených od danì, pøevyují
výdaje (náklady), a to pøi respektování jejich vìcné
a èasové souvislosti v daném zdaòovacím období,
upravený podle následujících odstavcù.

2.2 Zákon è. 588/1992 Sb.
o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjích pøedpisù
(zákon o dani z pøidané hodnoty)
V paragrafu 2, odst.1 zákona o dani z pøidané hodnoty je
uvedeno:
Pro úèely tohoto zákona je zdanitelným plnìním
a) Dodání zboí a pøevod nemovitostí, pøi kterém dochází
ke zmìnì vlastnického práva nebo práva hospodaøení.
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b) Poskytování slueb uskuteènìné v tuzemsku pøi
podnikání, a to i v pøípadì, e se jedná o èinnost
vykazující vechny znaky podnikání, kromì toho, e
je provádìna podnikatelem, pokud zákon nestanoví jinak.
V paragrafu 2, odst.2 zákona o dani z pøidané hodnoty je
m.j. uvedeno:
Pro úèely tohoto zákona se rozumí
a) Zboím vìci movité, tepelná a elektrická energie,
plyn a voda; za zboí se nepovaují peníze a cenné
papíry, pokud tento zákon nestanoví jinak.
b) Slubami vechny èinnosti, které nejsou dodáním
zboí nebo pøevodem nemovitosti, a pøevod nebo
vyuití práv.
c) Obratem pøíjmy a výnosy za zdanitelná plnìní bez
plnìní osvobozených od danì podle paragrafu 25,
sníené u plátce danì (dále jen plátce) popøípadì
o daò nebo o daò z obratu.
d) Daní na vstupu daò u plátce, kterou vùèi nìmu uplatní jako souèást ceny za jím pøijatá zdanitelná plnìní
jiný plátce nebo daò, která je vymìøena pøi dovozu
zboí.
l) Správcem danì pøísluný územní finanèní orgán (viz
kapitola 3.), s výjimkou dovozu zboí a pøíleitostné
autobusové pøepravy v tuzemsku, kde je správcem
danì celní úøad, pokud zákon nestanoví jinak.
s) Základní sazbou sazba danì 22 %.
t) Sníenou sazbou sazba danì 5 %.
x) Hlavní èinností subjektù, které nejsou zaloeny nebo
zøízeny za úèelem podnikání, èinnosti, k nim byly
zaloeny nebo zøízeny.
Pozn.: K paragrafu 2, odstavec 2, resp.bodu x/ dluno poznamenat, e u neziskových subjektù je tøeba postupovat podle
paragrafu 35a zákona o dani z pøidané hodnoty.(Jinak øeèeno
- ve, co je zaúètováno a vykázáno v hospodáøském výsledku
v rámci hlavní èinnosti neziskového subjektu, je z hlediska
paragrafu 35a zákona o dani z pøidané hodnoty od danì osvobozeno.)
V paragrafu 4 zákona o dani z pøidané hodnoty je uvedeno:
Osobami podléhajícími dani jsou fyzické a právnické osoby, které provádìjí zdanitelná plnìní.
V paragrafu 5, odstavec 1 zákona o dani z pøidané hodnoty je m.j. uvedeno :
Plátci jsou osoby podléhající dani, jejich obrat za nejblií
nejvýe tøi pøedcházející po sobì jdoucí kalendáøní mìsíce
pøesáhne èástku 750.000,- Kè, a to od prvního dne druhého
mìsíce následujícího po mìsíci, ve kterém pøekroèily stanovený obrat.Tyto osoby jsou povinny pøedloit ádost o registraci
(oddìlení registrace místnì pøísluného finanèního úøadu, viz
kapitola 3.) podle zákona è.337/1992 Sb., o správì daní
a poplatkù, ve znìní pozdìjích pøedpisù, nejpozdìji do 20.dne
kalendáøního mìsíce následujícího po mìsíci, ve kterém pøekroèily stanovený obrat.
V paragrafu 5, odstavec 2 zákona o dani z pøidané hodnoty je uvedeno:
Plátci jsou také osoby podléhající dani, jejich individuální
obrat nepøekroèí èástku podle odstavce 1, pokud se jedná
o osoby, které uskuteèòují zdanitelná plnìní spoleènì na základì smlouvy o sdruení nebo jiné podobné smlouvy, a pokud
celkový obrat tìchto osob v rámci sdruení i mimo nìj pøekroVEOBECNÉ INFORMACE
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èí èástku uvedenou v odstavci 1. Tyto osoby jsou povinny
pøedloit jednotlivì pøihláku k registraci ve lhùtách uvedených v odstavci 1 a plátci se stávají od prvního dne druhého
mìsíce následujícího po mìsíci, ve kterém pøekroèily stanovený obrat.
Pokud osoba podléhající dani, která není plátcem, uzavøe
smlouvu o sdruení nebo jinou obdobnou smlouvu s plátcem,
je povinna pøedloit pøihláku k registraci ke dni uzavøení této
smlouvy a tímto dnem se stává plátcem.
Osoby podléhající dani, které spoleènì podnikají na základì smlouvy o sdruení nebo jiné obdobné smlouvy a nejsou
plátci, jsou povinny pøedloit pøihláku k registraci k datu úèinnosti uvedenému na osvìdèení o registraci (viz kapitolu 3.)
úèastníka sdruení, který je zaregistrován jako plátce nejdøíve, a od tohoto data se stávají plátci.
V paragrafu 5, odstavec 3 zákona o dani z pøidané hodnoty je uvedeno:
Osoby podléhající dani, jejich obrat nepøesáhne èástku
podle odstavce 1, jsou plátci od data úèinnosti uvedeném na
osvìdèení o registraci (viz kapitola 3.).Tyto osoby mohou pøedloit ádost o registraci plátce kdykoliv.
V paragrafu 7, odstavec 1 zákona o dani z pøidané hodnoty je uvedeno:
Pøedmìtem danì jsou vekerá zdanitelná plnìní za úplatu
i bez úplaty vèetnì nepenìitého plnìní v tuzemsku, pokud
tento zákon nestanoví jinak.
V paragrafu 7, odstavce 2, 3, 4 zákona o dani z pøidané
hodnoty je uvedeno, co se také povauje za zdanitelná plnìnìní.
V paragrafu 7, odstavec 5 zákona o dani z pøidané hodnoty je uvedeno, co není zdanitelným plnìním.
V paragrafu 25, odstavec 1 zákona o dani z pøidané hodnoty je uvedeno:
Od danì jsou osvobozena dále uvedená zdanitelná plnìní
za podmínek stanovených v paragrafu 26 a paragrafu 35 mj.:
a) potovní sluby (paragraf 26)
c) finanèní èinnosti (paragraf 28)
e) pøevod staveb a pronájem pozemkù a staveb (paragraf 30)
f) výchova a vzdìlávání (paragraf 31)
V paragrafu 25, odstavec 2 zákona o dani z pøidané hodnoty je uvedeno:
Od danì jsou osvobozena zdanitelná plnìní provádìná
subjekty, které nejsou zaloeny nebo zøízeny za úèelem podnikání, v rámci hlavní èinnosti (paragraf 35a).
Doplnìk 1: Ze stanoviska Finanèního øeditelství pro
hl. m. Prahu z 9. 2. t.r.:
Podle paragrafu 20, odstavec 3 zákona o dani z pøidané
hodnoty se u plátcù, kteøí nejsou zaloeni nebo zøízeni za úèelem podnikání, se do souètu ve jmenovateli koeficientu
zapoèítávají i dotace, pøíspìvky vèetnì èlenských pøíspìvkù,
popøípadì jiné prostøedky ze státního nebo místních rozpoètù.
Je tedy zøejmé, e pokud obdrí neziskový subjekt pøíspìvek z jiného zdroje ne státního nebo místního rozpoètu,
nezapoèítává se tato èástka do jmenovatele koeficientu, kterým se krátí odpoèet danì na vstupu.
Stejným zpùsobem se posuzují pøíspìvky pøijaté ze zahranièí.
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Tyto pøíspìvky by se zøejmì mìly posuzovat jako finanèní
dary a mìla by z nich být vypoøádána darovací daò podle pøísluného zákona.

2.3 Zákon è. 16/1993 Sb.
o dani silnièní, ve znìní pozdìjích pøedpisù
(zákon o dani silnièní)
V paragrafu 2, odst.1 zákona o dani silnièní je uvedeno:
Pøedmìtem danì jsou silnièní motorová vozidla a jejich pøípojná vozidla (dále jen vozidla), kterým je pøidìlena státní
poznávací znaèka v Èeské republice nebo jsou evidována
v zahranièí a jsou pouívána nebo u poplatníka urèena k podnikání nebo jiné samostatné výdìleèné èinnosti nebo jsou
pouívána v pøímé souvislosti s podnikáním anebo k èinnostem, z nich plynoucí pøíjmy jsou pøedmìtem daní z pøíjmù
podle zvlátních pøedpisù nebo obdobných daní v zahranièí.
Pokyn D-112 Ministerstva financí ÈR, è.j.151/6562/1995
o uplatòování silnièní danì ve zdaòovacím období roku 1995,
jak vyplývá ze zmìn a doplnìní zákona è.16/1993 Sb., o dani
silnièní.
K paragrafu 2 odst.1:
Silnièní dani podléhají silnièní motorová vozidla a jejich
pøípojná vozidla, která mají pøidìlenu státní poznávací znaèku
v Èeské republice nebo jsou evidována v zahranièí a která
jsou souèasnì pouívána:
b) Osobami, které nejsou zaloeny nebo zøízeny za
úèelem podnikání (rozpoètové a pøíspìvkové organizace, obèanská sdruení vèetnì odborových
organizací, politické strany, politická hnutí, nadace,
obce, okresní úøady apod.) k tìm èinnostem, ze kterých plynou pøíjmy podléhající daním z pøíjmù
(paragraf 18 zákona o daních z pøíjmù).
Pozn.: Pokud jsou vozidla vyuívána èásteènì po urèitou èást
roku, platí se pouze daò za tuto èást roku, a není dùleité,
kolik je ujeto km.
Jde o vozidla s pøidìlenou státní poznávací znaèkou nebo
evidována v zahranièí:
- Zahrnutá do hmotného majetku fyzické nebo právnické
osoby.U tìchto vozidel není pro úèely silnièní danì rozhodující zpùsob vyuití vozidel v prùbìhu zdaòovacího
období.Daòová povinnost vzniká v kalendáøním mìsíci, ve kterém je vozidlo vloeno do hmotného majetku
fyzické nebo právnické osoby, a zaniká v kalendáøním
mìsíci, ve kterém je vozidlo vyøazeno z hmotného majetku fyzické nebo právnické osoby.Dojde-li k odcizení
vozidla a následnému vydání usnesení Policie ÈR
o zastavení øízení z dùvodu, e pachatel je neznámý,
vyøazuje se pro úèely daní z pøíjmù vozidlo z hmotného
majetku ke dni vydání usnesení,
- Nezahrnutá do hmotného majetku fyzické nebo právnické osoby, která jsou pouívána k èinnostem
uvedeným zde napø. pod písmenem b/ (Pozn.: Pokyn
D-112 se odkazuje na èinnosti pod písmeny a/ a c/),
za jejich pouití jsou napø. úètovány výdaje (náklady)
pro úèely danì z pøíjmù podle paragrafu 24 zákona
o daních z pøíjmù nebo vypláceny cestovní náhrady podle zákona è. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.
Daòová povinnost vzniká v kalendáøním mìsíci, ve kterém
je vozidlo k pøedmìtným èinnostem poprvé vyuito, a zaniká
v kalendáøním mìsíci, ve kterém je vyuívání vozidla ve
zdaòovacím období ukonèeno nebo pøerueno.Obdobnì
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se postupuje u vozidel pouívaných organizací, která není
zaloena nebo zøízena za úèelem podnikání.

2.4 Úèetnictví
Pro základní i zevrubnìjí seznámemí se s problematikou
úètování a vedení pøísluné dokumentace je dobré seznámit
se s:
- zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjích pøedpisù,
- opatøením MF ÈR è.j. 283/83619/97 z 2.12.1997, kterým se upravuje úètová osnova a postupy úètování pro
politické strany, hnutí, obèanská sdruení a jiné nevýdìleèné organizace.
Pozn.: Právnické osoby, t.j. obèanská sdruení (neziskové
subjekty) úètují v jednoduchém úèetnictví, pokud nepodnikají
(nevyvíjejí jiné komerèní aktivity mimo svou hlavní èinnost)
nebo pokud jejich pøíjmy nedosáhly v pøedcházejícím roce výe
3 mil. Kè (paragraf 9, odstavec 1, písmeno d/ zákona o úèetnictví).Úèetním obdobím je kalendáøní rok.
K tomu: Pronájem vìcí movitých a nemovitých není za
urèitých podmínek podnikáním.

2.5 Obèanský zákoník è. 264/1992 Sb.
ve znìní pozdìjích pøedpisù

2.5.1 Darovací smlouva
Paragraf 628
1) Darovací smlouvou dárce nìco bezplatnì pøenechává nebo slibuje obdarovanému a ten dar nebo slib
pøijímá.
2) Darovací smlouva musí být písemná, je-li pøedmìtem daru nemovitost, a u movité vìci, nedojde-li
k odevzdání a pøevzetí vìci pøi darování.
3) Neplatná je darovací smlouva, podle ní má být plnìno a po dárcovì smrti.
Dále platí, e:
- darování je jako smlouva dvoustranný právní akt s jednosmìrným plnìním, a ne zpìtné plnìní
Pozn.: Jakýkoliv zpìtný závazek, jakákoliv, i nepatrná pøijatá smluvní podmínka, znamená, e se nejedná o dar, ale
o zdanitelný pøíjem z hlediska zákona o daních z pøíjmù u pøíjemce tohoto daru a tento pøíjem je tedy nutno, podle zákona
o daních z pøíjmù, na stranì pøíjemce zdanit.
- dárce promítne dar na své stranì v základu danì, a ne
ve výdajích - nákladech
- darování podléhá poplatkové povinnosti

Kapitola 3.
3.1 Styk s finanèními úøady
Pokud ji dostal Vá radioklub od okresního útvaru Èeského statistického úøadu vlastní identifikaèní èíslo organizace IÈO, je nezbytné, v souladu se zákonem è. 337/1992 Sb.,
o správì daní a poplatkù ve znìní pozdìjích pøedpisù, paragraf 33, se do 30 dnù po jeho obdrení zaregistrovat u místnì
pøísluného správce danì - finanèního úøadu.Toto øízení radìji neodkládejte, hrozí nebezpeèí udìlení pokuty za nesplnìní
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této oznamovací povinnosti.Souèasnì jste povinni pøíslunému správci danì sdìlit nìkteré dalí údaje (viz paragraf 33,
odst. 6 zákona è. 337/1992 Sb.), jako napø. název, sídlo, èíslo
úètu u banky, atd. .Výstupem z tohoto øízení bude pøidìlení
daòového identifikaèního èísla - DIÈ a vydání osvìdèení, které Vás m.j. registruje jako plátce té které danì nebo daní,
u nich lze pøedpokládat, e pøi naplòování Vaí èinnosti se
s nimi budete potkávat.
V kadém pøípadì se bude jednat o daò z pøíjmu právnických osob.
Toto osvìdèení je pak nutné do 15-ti dnù pøedloit pøíslunému správci danì k vyznaèení zmìn vdy, jestlie dojde ke
zmìnám skuteèností, je jsou pøímo obsaena v osvìdèení
nebo zmìnám s osvìdèením souvisejících (podrobnìji viz
paragraf 33 zákona è. 337/1992 Sb.).
Podle tého zákona, paragraf 4, snadno urèíte svou místní
pøíslunost, nemusí se vdy jednat o finanèní úøad v okresním
mìstì.
Vechny finanèní úøady v Èeské republice mají úøední dny
pro veøejnost v pondìlí a ve støedu, a to vìtinou od 8 do 11
a od 13 do 17 hodin.
U pøi první návtìvì, zároveò s registrací, místnì pøísluného finanèního úøadu se doporuèuje, vyhledat svého
pracovníka správce danì za úèelem navázání kontaktu a ke
sdìlení informací, je mohou mít pro pracovníka správce danì
význam (napø. kontaktní adresy a telefony, jména odpovìdných osob jednat za radioklub ap.). Dozvíte se zároveò, jak
bude vypadat a co bude obnáet spolupráce s povìøeným pracovníkem správce danì, i to kdy se podává a jak by mìlo
vypadat Vae pøiznání k dani z pøíjmù právnických osob, budou Vám sdìlena èísla úètù, na které budete eventuálnì
poukazovat úhrady daòových povinností a pøísluná bankovní
spojení.

Základní hospodáøské schéma
neziskového subjektu
RVWDWQtS tOHåLWRVWQpS tMP\
FHQQpSDStU\~URN\GLYLGHQG\

YODVWQtþLQQRVW
SRVOiQtGOHVWDQRY

QH]LVNRYê
VXEMHNW

SRGQLNDWHOVNiþLQQRVW
åLYQRVWHQVNpRSUiYQ Qt
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SURQiMHPUHNODPD

S tMP\ YêGDMH

S tMP\ YêGDMH
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Pozn.:
- Hlavní èinnost - pøíjmy pouze z darù a pøíspìvkù, výdaje na základní, zpravidla reijní náklady, pøedpokladem
je hospodáøská ztráta.
- pøíjmy z pronájmu, reklam je nutno právnì zakotvit
v obsahu stanov, pøedpokladem je hospodáøský zisk.
- Pøíjmy z jiných komerèních aktivit - podmínkou výkonu
podle ivnostenského oprávnìní je oprávnìní ve stanovách.
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Pøedstavuje se Radioklub AÈR
OK5ACR
Radioklub Armády Èeské republiky vznikl rozhodnutím velitele 60.
spojovací brigády v Praze s cílem podpoøit radioamatérství
v Armádì ÈR, zejména mezi vojáky základní sluby, ale i mezi
ostatními pøísluníky AÈR.
Dne 15. kvìtna 1998 radioklub získal znaèku po døívìjím
vojenském klubu v Kromìøíi  OK5ACR.
RK AÈR je èlenem Èeského radioklubu.
Radioklub AÈR je organizací sdruující radiokluby i jednotlivce
v AÈR. Jak zaruèuje statut RK AÈR, radioklub je otevøenou
organizací a chce spolupracovat i s ostatními radiokluby v Èeské
republice. Dokladem toho jsou doposud uzavøené smlouvy o
spolupráci s radioklubem OK1KLE z Klecan a radioklubem
OK1KDW z Brandýsa nad Labem. RK není a nechce být
formálním plodem úøedního rozhodnutí. Od poèátku je aktivní na pásmech pod znaèkou OK5ACR. Za své vybavení vdìèí
sponzorským organizacím.
Díky aktivitì na pásmech KV z QTH Brandýs nad Labem a VKV
z Mileovky (JO60XN) vstupuje stanice OK5ACR do povìdomí
hamù v ÈR ale také i ve svìtì, kde se na KV ji podaøilo uskuteènit
øadu QSO s Evropou, Asii, Afrikou a Amerikou.
Pro provoz na KV pouívá zaøízení ICOM 746, pro VKV - 2 m
a 70 cm - pouívá ICOM 821.
Na KV se podaøilo uskuteènit nìkolik spojení pøes druici RS12,
pokouíme se navázat spojení pøes druice na VKV.
Co nás trápí:
· pøes velkou aktivitu v tomto smìru, nedaøí se nám navázat
kontakt s mladíky v pøed zeleném vìku  koncesionáøi OK,
kterým bychom po dobu základní vojenské sluby umonili
provozovat toto radioamatérské hobby v OK5ACR  a to na
území celé ÈR.
Nejblií aktivity :
· zahájení provozu na paket rádiu.
· Michal, OK1CDD, se intenzívnì uèí Morse, aby se mohl zúèastnit A1 contestu. Slíbil, e do konce srpna s tím bude
hotov (HI). Pracuje metodicky  dle OK1XU, pouívá program AVITR pro PC.

Kontaktní adresy:
Radioklub Armády Èeské republiky
Vojenský útvar 3255 Praha
P.O.Box 8
161 01 PRAHA
telefon : (02) 20 213513 nebo 213501
vedoucí operátor:
Ing. Ladislav GRABOWSKI, OK1FQ
V Olinkách 1734/A
250 01 Brandýs nad Labem
telefon: (0202) 804594, (0602) 205623
e-mail: ladislav.grabowski@telecom.cz

Na slyenou na radioamatérských pásmech se tìí OK5ACR!
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VYBERTE SI STANIÈNÍ DENÍK!
Ing. Martin Kratoka, OK1RR
Nevím, kolik z vás, stejnì jako já, léta marnì hledá vhodný
vae pøipomínky nejen promptnì zapracoval do programu, ale
logovací program. Narazil jsem na spoustu programù, ale ádnavíc vai práci ocenil tøeba tím, e vás zdarma registroval,
ný mi nevyhovoval. S výjimkou TopLogu od I4UFH jsem
dejte mi vìdìt. Tyto pøípady bývají naprosto výjimeèné
testoval snad ve myslitelné a nasbíral øadu zkueností, o ktea vyskytují se nejvíc mezi autory shareware, ale bohuel neré bych se rád podìlil. Mezi námi je spousta ikovných
vím nic o tom, e by se taková vzácnost vyskytla mezi autory
programátorù a nepochybuji, e kdyby se tohoto tématu nìlogovacích programù (nemám teï na mysli zpravidla pomìrkterý z nich ujal, vznikl by program, který by mohl strèit rùzné
nì jednoduché závodní programy).
drahé programy zahranièní provenience do kapsy.
Vìtina logovacích programù bohuel spadá do kategorie
Pøednì je nutné vzít v úvahu, pro koho mùe mít takový
software, zvaného pay then say (nejdøív zapla, pak mluv).
program smysl. Programy, o kterých chci psát, tìko vyuije
Pokud zkusíte navázat dialog tím, e autorovi polete e-mail
VKVista, který jezdí na pøevádìèích a tu a tam z nìjaké kóty
se sdìlením deník bych si koupil, kdyby tam nebyla pásma
udìlá pár desítek QSO v závodì. Poèítaèový deník bude mít
pouze v metrech, ale uvedená frekvence, vìtinou dopadnetaké pramalý význam pro toho, kdo vysílá výhradnì SSB na
te dosti patnì. Záruku, e napø. Amerièan upraví program
80 m s kamarády v OK a sousedních státech. Naopak je nepodle evropských zvyklostí, nemáte ádnou.
postradatelný pro DXmana, který se také objevuje v závodech,
Mnozí amatéøi jsou pomìrnì skromní a staèí jim jednodusbírá QSL a diplomy a chce si udret poøádek nejen v deseti èi
chý program, do kterého lze bez problému uloit data. Problémy
statisících QSO, ale také v mnoství rùzných statistik.
nastanou zpravidla ji tehdy, chcete-li vytisknout nálepky na
Pøeváná vìtina logovacích programù vzniká dílem autoQSL  nesedí formát nálepek, chybí podpora urèitého typu
ra, který je buï programátor s velmi mlhavými pøedstavami o DX
tiskárny, nelze vytisknout víc pásem na jednu nálepku apod.
provozu, velmi vzácnì je tomu obrácenì  pièkový DXman
Pokud si koupíte nový TCVR a zjistíte, e je schopný poèítaèi
píe program pro svoji potøebu a ostatní uivatelé se svezou.
pøedávat údaje o pásmu a druhu provozu a není proto nutné je
Na fakt, e ostatní mohou mít jiné poadavky se jaksi nedostado deníku vypisovat, asi vás starý jednoduchý deník omrzí,
ne, nehledì ke kvalitám vlastní programátorské práce.
a to nebyla øeè o podpoøe paketu, automatickém vyhledávání
QSL manaerù èi snadném vyhledávání QSO a QSL pro rùzDruhou potenciální nevýhodou tìchto programù bývá fakt,
né diplomy.
e autor zapomíná, e jeho program není støedem pozornosti
operátora, e ho nesmí nijak zamìstnávat, e musí být náleiDOS nebo Windows?
tì zajitìn proti chybám vznikajícím nesprávnou manipulací,
jeho ovládání musí být ve znaèné míøe intuitivní a vzhled obJi samotný nadpis napovídá, e se vyskytují aplikace urrazovky ergonomický  pokud se díváme dvacátou hodinu na
èené pro obì zmínìné platformy. Obì mají své (nìkdy a
záøivé barvy papouka kakadu a blikající nápisy, budou vám
fanatické) pøíznivce, kteøí rádi vidí pøedevím výhody svého
pravdìpodobnì slzet oèi a hlava bude jako støep...
oblíbeného prostøedí a pøípadné nevýhody poznají, a kdy je
Tøetí nevýhodou bývá, kdy se autor pøíli snaí myslet za
obvykle pozdì. Programy urèené pro Windows mívají hezkou
uivatele. Nedostatek moností
nakonfigurovat si program podle
vlastní potøeby mùe zcela znehodnotit i jinak výborný stanièní
deník.
Podstatným faktorem urèujícím kvalitu programu vak bývá
sám autor. I sebelepí program
mùe být k nièemu, pokud pochází od autora, který je
nekomunikativní, pøipomínky uivatelù ignoruje a nebývá ochotný
poslat nejnovìjí verzi. Takoví
(zpravidla velmi arogantní) lidé
mají zájem jen o zisk, plynoucí
z prodeje programu. Komunikují
pouze se svými dealery a jejich
programy se vyznaèují naprosto
dokonalou ochranou proti zneuití, která bývá èasto tím
jediným, co na programu funguje na 100 %. Tento jev bývá
bohuel dost èastý a z dílny podobného autora pochází napø.
jeden program, který je nabízen
i u nás. Daleko ménì autorù povauje pøipomínky uivatelù za
Obr. 1: Program pracující pod Windows umoòuje zvolit si uspoøádání obrazovky podle vlastcenný zdroj informací a pokud se
ní potøeby a otevøít jen okna s informacemi, které mají pro nás význam.
setkáte s pøípadem, e autor
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grafiku a èasto øadu funkcí navíc, nebo autor neodolá zaøadit
napø. mapy èi jiná zlepení, která potøebují ke své funkci grafiku nebo tiskové monosti Windows. Dalí výhodou Windows
je monost souèasného bìhu nìkolika programù najednou.
Program, pracující pod Windows umoòuje zvolit si uspoøádání obrazovky podle vlastní potøeby a otevøít jen okna
s informacemi, které mají pro nás význam (obr. 1). Na druhé
stranì mohou být programy pod Windows pomalejí, kladou
vìtí nároky na systém a jsou zpravidla sloitìjí na ovládání,
alespoò v pøípadì souèasnì dostupných programù.
Nevýhodou Windows je skuteènost, e nejsou systémem,
pracujícím v reálném èase. Proto se vìtinou nepodaøí zajistit
dokonalé odbavení procedur, kritických na èasování bez podstatných zásahù do systému. Typickým pøíkladem mùe být
funkce elektronického klíèe, podporujícího pouití pastièky.
Èastou nevýhodou vìtiny programù pro Windows je potøeba myi èi trackballu. Program lze zpravidla do jisté míry
ovládat klávesovými zkratkami, ale rùzné dvojhmaty èi trojhmaty (Alt-***, Ctrl-Shift-***) jsou pro praxi zcela nepouitelné.
Logovací program nesmí operátora zamìstnávat èi upoutávat jeho pozornost, ta musí být soustøedìna na dìní na
pásmu a na ovládání zaøízení. Amatér si vìtinou sedá
k zaøízení, nikoli k poèítaèi. V hamshacku bývá obèas problém
najít prostor pro my s pøíslunou podlokou a mùe se také
stát, e v zápalu boje zaèneme hovoøit do myi a skáèeme
z políèka do políèka pastièkou. Jak to dopadne, si jistì kadý
umí pøedstavit sám.
Stanièní deník bývá velmi èasto provozován na notebooku, tedy na mnohem skromnìjím systému, ne jaký nabízejí
stolní poèítaèe. I kdy notebooky v mnoha smìrech ji stolní
poèítaèe dohánìjí, je stále cena srovnatelného systému ve
futrálu notebooku pøiblinì trojnásobná oproti stolnímu poèítaèi a je spí srovnatelná s cenou prùmyslového poèítaèe
v kuføíkovém provedení (portable), jeho spolehlivost, odolnost,
ivotnost a elektromagnetická kompatibilita je nesrovnatelná
se stolním poèítaèem, o notebooku nemluvì. Cenovì pøijatelný notebook umoòuje s pøijatelnou rychlostí provozovat
vìtinou pouze DOSovskou aplikaci, nehledì k tomu, e na
malém, pomalém, vìtinou èernobílém LCD displeji bývá provozování Windows spí trestem, ne ulehèením práce.
Poslední vývoj vak ukazuje právì smìrem k operaèním
systémùm, podobným Windows. Urèitý zvrat nastal právì
s uvedením Windows 95, pøíp. Windows NT 4.0 na trh. Dokonalejí procesory Pentium umoòují s pøijatelnou rychlostí
zpracovávat i úlohy ve 32bitovém prostøedí, 100 MB na disku
ji neznamená nic, pøitom takové elezo dnes poøídíme za
(v absolutní hodnotì) stejnou cenu, jakou jsme pøed osmi lety
dali za 286 (pøitom tenkrát to byly peníze, ale dnes?). Budoucnost tedy bude patøit staniènímu deníku pod Windows, který
by k ovládání nevyadoval my èi trackball a pøi zachování
jednoduchosti obsluhy umonil vyuít multitaskingových a grafických moností tohoto operaèního systému. O osudu mnoha
starích programù rozhodne nejen vývoj nových typù zaøízení
a monosti ovládání jejich funkcí poèítaèem, ale i rok 2000,
s ním se nebudou umìt vyrovnat nìkteré programy, psané
v donedávna standardních databázových prostøedích. Je proto nejvyí èas uvaovat o novém programu, který by odpovídal
souèasnému stavu techniky.

Pozor na demoverze
I mezi programy pro radioamatéry se bohuel rozmohlo
dìlení na freeware, shareware a registrované programy. ádný freeware program nevyhovìl ani základním nárokùm a je
zde nebezpeèí, e budeme mít problémy s pozdìjím exportem dat do jiného programu, který vám bude lépe vyhovovat.
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Je s podivem, kolik práce si nìkteøí programátoøi dají, aby
nejen znièili výsledky své práce, ale aby také odradili pøípadné zájemce od koupì programu. Vìtina demoverzí má v sobì
zabudovaná omezení, která fakticky zabraòují vyzkouení programu. K èemu je napø. deník, který dovoluje zapsat nejvýe
100 QSO? Stejnì tak program, který sice umoòuje vechno,
a na malièkost  uloení spojení na disk.
Shodneme se na tom, e jedním z nejdùleitìjích parametrù deníku je rychlost. Program se vìtinou chová jinak,
má-li v sobì 100 QSO a jinak pøi 100 000 QSO. Stejné je to,
pokud má demoverze vestavìnou zdrovaèku  pokud to
nezjistíte vèas a s logem vyrazíte na pásmo, mùete se díky
nucené minutové pauze vyplnìné výzvami k registraci èi gratulacemi k tomu, e jste si opatøili nejlepí program na svìtì,
dostat do infarktové situace. Po chvilce uklidnìní pak program
maete z disku a nabýváte dojmu, e autor mìl hlavu hodinu
v mikrovlnné troubì... Pokud navíc takovou crippled version
autor jetì prohlásí za shareware a nìjakým hodnì okatým
zpùsobem vás upozorní, e si s tímto bezcenným nesmyslem
smíte hrát pouze 30 dnù (vìtinou bohatì staèí 30 minut), mìní
se tento dojem v jistotu.

Co má stanièní deník umìt?
Jak jsme se ji zmínili, je pro praxi nejdùleitìjím parametrem rychlost programu, resp. rychlost zpracování dat. I jinak
dobrý deník s mnoha uiteènými funkcemi bývá k nièemu,
pokud spojení ji skonèilo a poèítaè jetì chroustá, aby nám
oznámil, e jsme s uvedenou stanicí jetì nemìli spojení.
Obzvlá otøesným pøípadem byl jeden deník z USA, který se
choval dobøe, kdy v nìm bylo jetì kolem 2000 QSO. Problémy, které nastaly pøi 30 000 QSO uvnitø, bych nikomu
nepøál, stejnì jako týden perné døiny s exporty a reorganizací
dat pro jiný program.
Bylo by chybou nekriticky vycházet z hardware (tj. TCVR
a poèítaè), které momentálnì máme k dispozici. Mohlo by se
snadno pøihodit, e právì logovací program bude slabým místem, a se nám podaøí modernizovat zaøízení. Aby bylo moné
plnì vyuít veho, co ná nový TCVR (pøíp. TNC, anténní rotátor) umí, bude nutné opatøit si i nový program  ale co s tisíci
QSO, které máme ve svém deníku? Export èi import nemusí
být bez problémù a mùeme narazit na pøípad, e s vyuitím
bìných prostøedkù nebude moný vùbec. Je proto vhodné
myslet trochu dopøedu a nevyhýbat se programu, jeho vekeré finesy nejsme schopní momentálnì vyuít.
Mnozí uivatelé vyadují program lokalizovaný pro domácí prostøedí. Samozøejmì by bylo moné tuto monost pohodlnì
realizovat napø. tím, e vekeré textové øetìzce budou èteny
ze samostatného souboru ve formátu ASCII, umoòujícím
pohodlný pøeklad. Vzhledem k tomu, e program je urèen radioamatérùm, kteøí chtìjí komunikovat s celým svìtem, nebude
pravdìpodobnì hrubou chybou ponechat v popisu logovací
obrazovky a pøísluných menu angliètinu. Program lze samozøejmì vybavit manuálem v èetinì, stejnì jako lze do èetiny
pøeloit nápovìdu, která u programù pracujících pod Windows
bývá vìtinou obsaena v samostatném souboru.
Velmi dùleitý je zpùsob ukládání dat a jejich formát. Zde
je tøeba rozliovat mezi standardními formáty (èasto .dbf, databázový formát), které vìtinou zajiují maximální bezpeènost
dat, program vak bývá zpravidla pomalejí a data zabírají
pomìrnì znaèný prostor na disku, a vlastními formáty (binární
soubory), jejich výhodou mùe být rychlejí bìh programu
a mnohem mení objem dat na disku. Vlastní formáty skrývají
jistou zradu  pokud dojde k poruení binárního souboru, bývá
zpravidla nemoná jeho rekonstrukce. Zpracování dat (rùzné
statistiky, tiskové výstupy apod.) musí probìhnout ve vlastním
programu, nebo zpravidla nebývá moné zpracovat je jiným
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programem. ivotnì dùleité jsou iroké monosti exportu
a importu a je nutné dát dobrý pozor, aby se nejednalo jen
o export do jiných logovacích programù, ale aby v nabídce
byly i standardní formáty (ASCII, DBF  FoxPro, DBase, DB 
Paradox). Nesmíte také zapomenout opatøit si program, kterým je moné takový standardní formát zpracovat. Vlastní
logovací program musí mít monost zálohování dat na disketu, ani bychom z nìj museli vyskoèit  tím je riziko ztráty dat
minimální. Výhodné je, pokud program pøi jeho oputìní vyaduje, aby v mechanice byla vloená disketa a zálohování dat
probìhne automaticky.
Jako nejvhodnìjí se jeví vlastní formát (binární soubor),
s kterým deník sice pracuje, ale vekeré údaje jsou zároveò
na disk ukládány v textové (ASCII) formì. Kadé spojení je
pak pøi zalogování appendováno nejen k pracovnímu binárnímu souboru, ale i k textovému souboru. Program musí umìt
vytvoøit vekeré pracovní binární soubory (datové i indexové)
i z tohoto textového formátu. Tím se dosáhne nejen maximální bezpeènosti ukládaných dat, ale je tím vyøeen i export
a import dat. Jednoduchá rutina pak umoní import výstupního ASCII formátu contestových programù (N6TR, K1EA, NA,
QW apod.). Nevýhodou je pomìrnì znaèný objem dat na disku, který bude oproti objemu pracovního binárního souboru
pøiblinì trojnásobný, získáváme tím vak tolik potøebnou rychlost pøi zvýené bezpeènosti díky redundanci zálohovaných
dat. Paralelní ukládání do ASCII souboru musí být samozøejmì vypínatelné (setup), nebo práce s jedním binárním
souborem je samozøejmì rychlejí, ne uvaované vysoce
bezpeèné paralelní ukládání.
Vzájemná nesluèitelnost rùzných formátù dat byla pøíèinou
snahy vytvoøit univerzální formát, zajiující jejich plnou pøenositelnost nejen mezi rùznými deníky, ale také pro
vyhodnocování závodù. ADIF (Amateur Data Interchange Format) je pouíván pøevánì na KV pásmech. Vznikl v roce 1996
za pøispìní WF1B a WN4AZY. O jeho souèasné podobì rozhodlo internetové fórum. ADIF je navren jako univerzální
rozíøitelný textový formát, který umoòuje pøenos elektronickou potou. Data jsou uloena v polích a seskupena do
záznamù. Pole jsou uvozena identifikátorem s uvedením délky
pole  formát je <ID:LE>, kde ID je identifikátor a LE je poèet
znakù (vìtí nebo rovný nule). Pro upøesnìní obsahu pole je
moné doplnit identifikátor typem, napø. <qso_date:8:d>.
U identifikátorù se nerozliují malá a velká písmena. Záznamy jsou oddìleny polem konec záznamu <EOR>. Speciálním
záznamem je hlavièka, která musí být vdy na zaèátku dokumentu a nesmí zaèínat ádným identifikátorem. ADIF ignoruje
nejen nadbyteèné mezery, ale také vechny znaky pøesahující délku libovolného pole a znaky mezi znaèkou konec záznamu
a prvním identifikátorem dalího záznamu. Mezi znaky, které
jsou obvykle ignorovány, patøí CR a LF. Pole mohou obsahovat základní typy dat: pøirozené èíslo (N  number), øetìzec
(C  char), datum (D  date  formát RRRRMMDD), èas
(T  time  je povolen zápis ve ètyømístném nebo estimístném tvaru HHMMSS a HHMM) a poznámka (M  memo). Tvar
záznamu ve formátu ADIF ukazuje následující pøíklad:

Zápis, ukládání a vyhodnocování dat je jen jednou z funkcí
logovacího programu. Dobrý deník vak umí nejen to, ale dokáe obslouit i vekerá zaøízení, která v praktickém provozu
potøebujeme. Jedná se pøedevím o øízení TCVR a odeèítání
frekvence (pásma) a druhu provozu, podporu Packet Radia
(DX Clusteru), soubìné vyuívání callbooku na CD-ROM,
ovládání pøepínaèe antén, spolupráci s externím modemem
pøi digitálních druzích provozu (RTTY, AMTOR, PACTOR
apod.) a ovládání anténního rotátoru. Zkusme si nyní øíci, co
by tyto funkce mìly zajiovat a na co je dobré dát pozor.

Øízení transceiveru
Komunikace mezi transceiverem a poèítaèem musí být
obousmìrná. Minimálním poadavkem je, aby program umìl
odeèítat z transceiveru naladìný kmitoèet a zvolený druh provozu a naladit transceiver na zvolený kmitoèet, není vak
problém ovládat vekeré funkce transceiveru, které programovì ovladatelné jsou (obr. 2). Tím, e program odeèítá
z transceiveru kmitoèet a druh provozu, odpadne nejen vypisování dvou kolonek v deníku, ale je pøedevím vylouèena
monost chyby. Program by mìl podporovat vechny dostupné typy transceiverù (Kenwood, Yaesu, Icom, Ten-Tec, JRC),
samozøejmostí je pouhé zadání typu TCVR a portu, ke kterému je pøipojen. S tím bývají èasto problémy  zatím jsem se
nesetkal s deníkem, který by nepodporoval TCVR Kenwood
(zde je výhoda, e Kenwood zavedl prakticky jednotný komunikaèní standard), potíe mohou být pouze s TS-570 a TS-870,
pokud chceme vyuít rychlou komunikaci poèítaèe s TCVR (a
56 kBd). Icom se zatím nedokázal sjednotit na urèitém zpùsobu komunikace a proto vìtinou v nabídce najdeme mnoství
typù transceiverù této firmy, kadý s jinými komunikaèními

<adif_ver:4>1.00<EOH><CALL:6>K4LTA<QSO_DATE:8:D>19960729
<TIME_ON:4>1205<TIME_OFF:4>1208<FREQ:6>14.027<BAND:3>20M<MODE:2>CW
<TX_PWR:3>100<RST_SENT:3>599<RST_RCVD:3>599<QSL_SENT:1>Y<QSL_RCVD:1>N
<NAME:4>BILL<QTH:9>CHARLOTTE
<STATE:2>KY
<COMMENT:10>TNX WINDLE<EOR>

Dalí osud tohoto formátu závisí pøedevím na autorech
programù a na jejich rozhodnutí tento formát podporovat. Vìtina moderních programù vak má podporu ADIF
implementovanou.
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parametry. Toté platí pro Yaesu s tím rozdílem, e nabídka
bývá pomìrnì chudá. Majitele FT-1000(D) a FT-1000MP musím varovat  oba TCVR nejsou totoné, dejte proto pozor,
je-li podporován pøesnì ten typ, který máte. Podpora amerických transceiverù Ten-Tec èi japonských JRC bývá pomìrnì
vzácností. Program by vak mìl umoòovat i podporu libovolného transceiveru tím, e dovolí nadefinovat jak vlastnosti
komunikaèního portu (druh, IRQ, adresu, rychlost, délku slova, stopbity a paritu), tak i obsah slova, které je vstupem èi
výstupem digitální èásti TCVR. Tato vlastnost je vak naprosto výjimeèná. Pokud nenajdete svùj TCVR pøímo v nabídce,
nezbývá, ne zkouet jiné varianty. Vìtinou vak podpora
nefunguje úplnì, v nìkterých pøípadech také vùbec.
Komunikace s transceiverem nesmí zpùsobovat ádné
zpomalování nebo dokonce visení programu, bohuel vak
existuje mnoho programù, kde je právì toto zdrojem potíí.
Komunikace musí bìet na nejnií úrovni, nejlépe jako paralelní proces a údaj o kmitoètu a druhu provozu musí být
mìnitelný, a se program nachází v kterékoli fázi logovacího
procesu.
Monost ovládat transceiver pomocí poèítaèe vybízí
k vytváøení dalích uiteèných funkcí programu. Tou mùe být
napø. seznam znaèek a kmitoètù (obr. 3), do kterého lze zapsat znaèky, druhy provozu, kmitoèty vèetnì pøípadného QSX
a poznámky ke stanicím, které vás zajímají. Pokud takový
seznam spojíme s kalendáøem, vznikne elektronický záznamník, který nám nejen pøipomene, jakou expedici máme
oèekávat, ale pøímo nabídne monost naladit transceiver na
poadovaný kmitoèet. Seznam znaèek a kmitoètù rovnì slouí
jako základ pro vytvoøení tzv. bandmapy.

Obr. 3: Seznam znaèek a kmitoètù.

Podpora Packet Radia
Dùleitá je zejména souèinnost deníku s Packet Clusterem (DX Clusterem), která s následným øízením TCVR
umoòuje ladìní a pøepínání druhù provozu podle obsahu DX
informace z Clusteru (tzv. DX spot grabbing). V praxi to vypadá tak, e se v pøísluném oknì logovacího programu objeví
DX informace a stisknutím jediné klávesy se TCVR naladí na
pøísluný kmitoèet a druh provozu, pøepne se odpovídající
anténa, znaèka stanice se objeví v pøísluném oknì deníku
stejnì jako druh provozu, kmitoèet a tzv. default (výchozí) report  pro CW 599, pro SSB 59 apod. Staèí pak stanici zavolat.
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Vìtina programù spolupracuje pouze s TNC a packet
modemy jemu odpovídajících (PK 232, KAM, AEA apod.  zde
si neplete monosti firmware). Paketové krystalky typu Baycom s deníkem nespolupracují, èestnou výjimkou je pouze
Swisslog HB9BJS. Berme v úvahu, e poèítaè je zamìstnán
daleko nároènìjími úkoly, ne pouhou obsluhou paketu. Je
proto logické, e se program chová jako tzv. dumb terminal
(doslova hloupý terminál) a výpoèetní kapacita poèítaèe je orientována jiným smìrem  na zpracování velkých datových
souborù, relaèní databáze (databáze údajù se vztahem k urèité
znaèce èi QTH), pøehrabování v indexech apod.
Zatímco vìtina paketových programù pracuje s TNC v host
módu, vyuívají logovací programy ji zmínìný terminálový mód.
Vìtinou bývá nutné nejdøíve startovat program s vypnutým
TNC, které následnì inicializujeme ESCAPE sekvencemi. Výhodou je, pokud pouíváme TNC, schopnost uchovat jednou
nastavené parametry  pokud pouíváme kromì logovacího
programu také bìný program pro PR, zùstávají v pamìti TNC
témìø vechny dùleité parametry a pøi inicializaci
v terminálovém módu zadáváme pouze èíslo kanálu a povel
k pøipojení, pøípadnì druh propoutìných rámcù. Deník by nás
zde nemìl nechat na holièkách a mìl by umìt vekeré parametry, které je nutné znovu nastavit, odeslat do TNC ve formì
makra, které vyvoláme stisknutím jediné klávesy.
Dùleité je, aby deník umoòoval nastavení komunikaèních parametrù portu, zejména rychlosti. Je vhodné
zkontrolovat si, jaké výchozí hodnoty komunikaèních parametrù deník pouívá (délka slova, parita, poèet stop bitù). Pokud
vám pøi prvním testování logovacího programu TNC nechce
komunikovat, bývá pøíèina vìtinou zde.
Komunikace s TNC nesmí zpùsobovat ádné zpomalování nebo dokonce visení programu, bohuel vak existuje
mnoho programù, kde je právì toto zdrojem potíí. Komunikace musí bìet na nejnií úrovni, nejlépe jako paralelní proces
a pøíchozí údaje z DX Clusteru se musí neustále obnovovat,
a se program nachází v kterékoli fázi logovacího procesu.
Terminálová èást by mìla umìt správnì zobrazit a vyhodnotit spoty nezávisle na systému (software), pouitého na
daném nódu DX Clusteru (PacketCluster  Pavillion Software,
Clusse  OH7LZB, CLX  DJ0ZY a DL6RAI, Dxnet  F5MZN,
PR-MFS apod.), stejnì tak by mìly být vyhodnoceny i historické spoty, na které by program mìl umìt naladit TCVR stejnì,
jako na spoty aktuální. Vzhledem k tomu, e ne vechny druhy software pouívaného na DX Clusteru umoòují dokonalé
nastavení uivatelských filtrù, mìl by toto dodateèné filtrování
zajistit terminálový program. Potlaèení spotù z nìkterých pásem, z nìkterých druhù provozu èi oznamující stanice
z nìkterých zemí je nutné nejen pro efektivní vyuití bandmapy. Dalí filtr by mìl umonit prioritní sledování urèitých znaèek
 to je výhodné pro sledování aktivity expedice, která by nám
nemìla uniknout. Velmi výhodná je i monost akustické signalizace pøíchozích spotù (hlasovì èi CW).
Propojením terminálové èásti s vlastním deníkem a jeho
statistickými funkcemi umoòuje vyhodnocovat pøicházející
spoty s ohledem na aktuální stav DXCC, zón, prefixù apod.
Pøijde-li spot, okamitì vidíme, je-li pro nás novou zemí, pásmovou zemí, máme-li s danou stanicí ji spojení, je-li stanice
vhodná pro diplom atd. Je moné zavést i barevné odliení
stanic, které mají pro nás urèitý význam.
Naprosto ojedinìlou, avak velmi uiteènou funkcí je tzv.
bandmapa, kterou známe nejvýe z nìkolika závodních programù (napø. TR Log N6TR). Bandmapa je tvoøena seznamem
znaèek a kmitoètù, na kterých stanice pracovala. Seznam je
sloen jednak ze spotù, pøicházejících z DX Clusteru a také
ze stanic, které sami do seznamu zapíeme, napø. pokud se
na stanici nedovoláme a máme v úmyslu to po chvíli zkusit
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znovu. Vzhled bandmapy mùe být stejný, jako seznamu kmitoètù (obr. 3), zcela odliný je ovem zpùsob záznamu kmitoètù
a znaèek. Zatímco seznam kmitoètù je pøedem pøipravený
a zmìny lze provádìt pouze ve zvlátním editaèním reimu,
záznam do bandmapy probíhá buï zcela automaticky (spoty
z DX Clusteru) nebo je provádìn pøímo z logovací obrazovky
stiskem jediné klávesy. Dùraz je nutné klást zejména na neobyèejnou snadnost záznamu do bandmapy i jeho vyvolání (opìt
stiskem jediné klávesy). Grafické monosti uivatelského rozhraní Windows umoòují znázornit stárnutí informací
v bandmapì  informace mohou napø. blednout v závislosti
na stáøí záznamu a po urèité dobì mùe záznam zcela vymizet. Pro udrení pøehledu o vlastní aktivitì a dìní na pásmu je
vhodné, je-li obsah bandmapy prùbìnì zaznamenáván na
disk.
Praktické pouití bandmapy nejlépe osvìtlí pøíklad: okno
bandmapy je zobrazeno trvale (je dokonce vhodné dát tomuto
oknu pøednost pøed skuteèným terminálovým oknem, zobrazujícím vekeré informace, pøicházející z DX Clusteru). V nìm
se automaticky zobrazují vekeré spoty, pøicházející z DX Clusteru ve tvaru kmitoèet  znaèka  komentáø. Stanici, kterou
zapíeme do pøísluných okének logovací obrazovky, musíme mít monost stiskem jediné klávesy zapsat do této
bandmapy  to je vhodné v pøípadech, kdy se na stanici nemùeme dovolat a chceme se k ní po chvíli vrátit. Získáme tak
smìs ze spotù a vlastnoruènì zapsaných údajù. Z kteréhokoli
okna programu pøejdeme stiskem jediné klávesy nebo pomocí myi do okna bandmapy, kde se pak pohybujeme pomocí
kurzorových ipek. Stiskem ENTER se pøísluný záznam pøepíe do logovací obrazovky, naladí se transceiver, pøepnou se
antény atd.

RTTY, AMTOR, PACTOR
Dalí terminálové okno umoní práci tìmito digitálními druhy provozu. Druhý dumb terminal mùøe být dokonce
jednoduí ne ten, který je pouit pro práci na DX Clusteru 
není toti nutné zavádìt napø. dodateèné filtrování pøíchozích
informací. Podmínkou úspìchu je pouití kvalitního modemu,
který na terminálový program neklade ádné nároky. Mùeme
tak napø. pracovat souèasnì na DX Clusteru (a vyuívat tak
monosti øízení transceiveru) a na RTTY.

Podpora CD-ROM Callbooku
Tato monost se vyskytuje pouze u novìjích programù.
Jde o to, e v závislosti na znaèce se do pøísluných rubrik
automaticky zapíe jméno, QTH, u amerických stanic také stát
pøípadnì okres (county). Podstatné je, aby deník umìl doplòovat údaje i u ji zapsaných spojení (uvítají to zejména lovci
USA okresù apod.).
Vìtina deníkù umí spolupracovat s rùznými druhy callbookù na CD-ROM  Flying Horse, QRZ!, BuckMaster, AmSoft
apod. Rychlost zpracování dat vak bývá rùzná a závislá nejen na kvalitách pouité CD mechaniky. Velké rozdíly mezi
jednotlivými typy callbooku jsou z hlediska obsahu dat. Mne
zklamal QRZ!, který obsahuje pouze stanice z USA, Kanady
(ne vechny), tu a tam Japonce a DL. Nejúplnìjí, avak nejpomalejí je Flying Horse.

Pøepínání antén
U nìkterých programù se na nìkterém portu objevuje informace o tom, na jaké pásmo je pøepnut deník a TCVR.
Tuto informaci lze vyuít k pøepínání antén, pásmových filtrù
apod. Pokud toto deník umí, je to rozhodnì vítanou pøedností,
ale lépe je, pokud informaci o pásmu lze získat pøímo z TCVR
 pøepínaè lze pak vyuít i tehdy, není-li v provozu poèítaè.
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Tato informace je k dispozici u vech TCVR vybavených automatickým anténním tunerem, ale ne vude je vyvedena.
Zatímco u vìtiny výrobkù ICOM ji lze získat pøímo,
z transceiverù Kenwood je nutné ji dodateènì vyvést
z pøísluného konektoru na anténním èlenu, co pøedstavuje
jistou úpravu transceiveru. Pokud se do tohoto pustíte, pak
s vìdomím, e tím zaniká nárok na pøípadné záruèní opravy.
Pouití oddìlovacích zesilovaèù lze jedinì doporuèit, vhodné
jsou napø. obvody urèené pro sbìrnice.
Pokud je program vybaven moností ovládání pøepínaèe
antén, je vhodné dát pøednost typu výstupu, který je pouit
i u dalích programù. ádný standard zde sice neexistuje, ale
urèitá míra kompatibility je nepochybnou pøedností. Jako standard mùe poslouit napø. výstup pouitý u programu TR Log
(N6TR)  stejný výstup pouívá napø. i deník DX4WIN apod.

Ovládání rotátoru
Jednou z informací, které program nabízí, je i úhel natoèení antény na protistanici (azimut). Nìkteré rotátory umoòují
ovládání prostøednictvím poèítaèe s pouitím zvlátního interface, nevýhodou je pøedevím cena tohoto interface, která je
srovnatelná s cenou rotátoru.
Rotátor je také moné ovládat pomocí univerzálního interface SARtek. Jeho autor, Al Parsons, VE6RFM, zaruèuje plnou
podporu vech rotátorù Telex Hy-Gain (Ham II, Ham III, Ham IV,
Ham M, Tailtwister, CDX, a HDR-300/A), Alliance HD-73, Yaesu G-800SDX, G-1000SDX, 2700SDX, 2800SDX, 800S,
1000S, Orion 2300, a øadu ProSysTel. Podpora dalích typù
Orion a Daiwa bude zajitìna bìhem nìkolika pøítích mìsícù. Výhodná je nejen cena interface (kolem 180 USD), ale
i skuteènost, e umoòuje ovládání prakticky jakéhokoli rotátoru, tøeba i vlastní výroby  podpora konkrétního typu rotátoru
spoèívá v monosti instalace pøídavné desky do jeho ovládací
skøíòky a pøípadné úpravì úrovní napìtí, nesoucího informaci
o momentálním natoèení antény.
Program poskytuje pouze informaci o azimutu, vekeré
dalí funkce jsou øízeny tímto interface, který se z hlediska
programu chová jako inteligentní autonomní periferie.

Dalí funkce
Podstatnou malièkostí, bohuel vak nikoli samozøejmostí
je zobrazení trvale bìících hodin v logovací obrazovce. Je to
nutné z dùvodù monosti neustálé kontroly, nebo systémový
èas poèítaèù nevyniká zvlátní pøesností a hrozí monost zapsání nesprávného èasu, pokud si nevimneme, e systémový
èas poèítaèe není správnì nastaven. Program musí umoòovat volitelné (setup) zobrazení jak systémového èasu, tak
i UTC, pokud se od systémového èasu lií.
Pokud je deník psán pro prostøedí MS-DOS, je velmi dùleitou funkcí tzv. DOS Shell. Umoòuje odskoèit si do DOS,
tam provést cokoli na jiném programu a do deníku se opìt
vrátit pøíkazem EXIT. Samozøejmostí je, e se neztratí nejen
ádná data, ale ani obsah obrazovky a bufferù pro Packet Radio
apod. Funkènost DOS Shell je dána velikostí tzv. jádra systému, tzn., kolik pamìti zabírá logovací program, pokud se
nacházíte v DOSu. Nìkteré deníky zaberou 100200 kB, tím
je DOS Shell prakticky bezcenná. Nìkterým programùm vak
staèí k pøeití 810 kB, v DOSu jsme tedy na tom stejnì, jako
kdy nám bìí napø. Norton Commander, tj. mùete si spustit
prakticky jakýkoli program, ani by se s deníkem cokoli stalo.
Modifikací DOS Shell lze získat monost odstartovat pøímo z deníku jiný program. To je výhodné, pokud potøebujeme
napø. program pro výpoèet podmínek èi grayline, databázi èlenù klubù nebo program pro sledování pohybu druic.
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Samozøejmostí bývá monost nadefinovat si klávesu, kterou
takový program spustíme.
Nìkteré programy umoòují napø. vysílání Morse
z klávesnice apod. Monosti vyuití si jistì kadý najde sám,
osobnì nejsem pøesvìdèen, e se nejedná o nic víc, ne
o hraèku, která mùe v urèitých okamicích komplikovat obsluhu programu. Toté platí o programech, které lze pøepínat
do tzv. contest reimu. Speciální contestový program bývá vdy
lepí a pokud existuje monost importu dat, je problém vyøeen.
Na druhé stranì se poèítaè pøímo nabízí k vyuití jako elektronický klíè. Optimálním øeením by pravdìpodobnì byl na
stanièním deníku naprosto nezávislý rezidentní (TSR) program,
který by funkci klíèe zastal. Mìl by umìt zastat nejen vysílání
rychlostmi od 5 do 400 zn./min. s pouitím dvoupákové pastièky v jambickém reimu  oba reimy Curtis-A a Curtis-B (tzv.
reálné i doplòkové klíèování), funkci weighting (programovatelnou zmìnu pomìru teèka/mezera a teèka/èárka) a mìl by
zastat i funkce pamìového klíèe (nejménì 4 pamìti po 512
znacích). Naprostou nutností je také obsluha PTT transceiveru se správným èasováním. Program smí zaklíèovat jen tehdy,
je-li záruka, e vechna relé v signálové cestì (tj. nejen
v TCVR, ale i PA, pøíp. u pøedzesilovaèe na stoáru) mìla dostatek èasu k pøepnutí. Jako vzor mùe slouit klíè, obsaený
v ji zmínìném contestovém programu N6TR vyích verzí
(5.90 a vyí).

Logovací reim a ovládání programu
Ji bylo øeèeno, e ovládání programu musí být intuitivní
a nesmí operátora zamìstnávat èi rozptylovat jeho pozornost.
Je tøeba mít na pamìti, e na monitor se operátor (moná
i mimodìk) bude dívat dlouhé hodiny. Obrazovka hýøící barvami mùe být nìkdy na závadu, zvlátì pokud od ní bolí oèi.
Pomìrnì protichùdný je poadavek na to, aby deník kdykoli
poskytoval on-line informace nejrùznìjího druhu a operátor
je nemìl zdlouhavì hledat.
Práce s deníkem musí mít svojí logiku. Primárním cílem
je logování s minimem psaní na klávesnici. Právì logovací
reim, resp. ovládání programu vak obsahuje zpravidla nejvíce nedostatkù. Je nejdùleitìjí èástí programu a mìl by
umoòovat zadávání dat dvìma zpùsoby  zadávání dat
v reálném èase a dodateèný zápis dat a jejich zmìny (editaèní
reim).

Zadávání dat v reálném èase
Slouí k zadávání dat bìhem spojení. Zásadou by mìlo
být, e se vpisují jen údaje, které nelze získat jinak ne odposlechnutím bìhem spojení. Dalí data jsou buï poskytována
systémem (èas, kmitoèet a druh provozu z TCVR) nebo pøebírána z vnìjích zdrojù (externí databáze, CD-ROM) v závislosti
na vepsaných údajích nebo na datech, poskytnutých systémem. Maximální dùraz je tøeba klást na pøísnou logiku,
zahrnující vazby mezi jednotlivými údaji. I kdy se jedná
o zdánlivou samozøejmost, nefungoval dosud ádný program
podle oèekávání.
Pro pøehlednost rozdìlíme údaje logovací obrazovky do tøí
skupin:
a) údaje, které nelze odeèíst z ádného vnìjího zdroje (databáze apod.)  tím je pouze znaèka protistanice
a pøípadná poznámka, která má vztah pouze
k zapisovanému spojení.
b) údaje poskytované systémem  datum a èas spojení. Pásmo (kmitoèet) a druh provozu sem patøí také za
pøedpokladu, e transceiver je schopný poèítaèi poskytnout pøísluná data. Samozøejmostí je trvalé zobrazení
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bìících hodin (údaje na sekundu) a monost volitelnì
zobrazovat kmitoèet se stanoveným poètem desetinných míst, pøípadnì pásmo v MHz nebo v metrech.
c) údaje získané z vnìjích zdrojù na základì logických
vazeb s ji známými údaji z obou pøedcházejících skupin  sem patøí pøijatý a odeslaný report, jméno, QTH
(s pøípadným státem USA), zemì DXCC, prefix, WAZ
a ITU zóna, lokátor, pouitý satelit, vzdálenost, azimut,
místní èas protistanice, místní východ a západ Slunce
s pøípadným upozornìním na grayline, údaje o tom, na
kterých pásmech danou zemi DXCC, WAZ a ITU zónu,
prefix a lokátor ji máme a kde nám chybí, na kolika
pásmech máme s danou stanicí spojení, kolik QSO
celkem máme s danou stanicí, detaily posledních x QSO
s danou stanicí (x volitelné), vekerá QSL agenda
k dané stanici (odeslané, obdrené QSL), èlenství stanice v klubech, dalí geografická identifikace stanice
(provincie, DOK, oblast, okres, stát atd.).
Zadávání dat v reálném èase musí mít, jak ji bylo øeèeno,
svoji logiku. Musí být pøedevím stejnì jednoduché, jako zápis textu v nejjednoduím textovém editoru a musí také
respektovat základní vlastnosti zapisovaných údajù. Svoji logiku musí mít i zpùsob získávání dat  musí existovat volitelná
monost data nejen vdy vypsat, ale i kopírovat z pøedchozího
QSO, z pøedchozího QSO s touté stanicí, z relaèní databáze
nebo z datového souboru na CD-ROM.
DATUM a ÈAS jsou údaje pøímo poskytované systémem
(poèítaèem). Dùleité je nejen jejich èitelné reálné zobrazení
(tj. hodiny bìí), ale i zpùsob, jak s nimi program nakládá.
U kadého spojení je velmi vhodné zaznamenávat nejen èas
jeho zaèátku, ale i ukonèení. Èas zaèátku spojení je jednoznaènì dán okamikem, kdy kurzor opustí pole pro zápis
znaèky. Samozøejmostí by mìlo být, e èas zaèátku zaène
znovu bìet tehdy, pokud se kurzor vrátí zpìt do pole pro znaèku (pokud potøebujeme opravit znaèku, je vhodné udìlat to
v editaèním reimu). Èas ukonèení spojení je urèen okamikem zapsání spojení do deníku.
Deník by mìl zobrazovat nejen èas v UTC, pøípadnì místní èas, ale i èas v místì protistanice. Pracujeme-li s USA
v 19 hod. veèer, není pøíli vhodné pouít pozdrav dobrý veèer. Od èasu je odvozena celá øada funkcí programu, proto je
vhodné jeho zobrazení vìnovat patøiènou pozornost. Samostatnou kapitolou je pøesnost èasového údaje, poskytovaného
poèítaèem. Ta vìtinou není valná, bohuel vak není zpravidla pøíli vhodné pouít synchronizaci s èasovým normálem
(DCF 77 apod.)  to zpravidla vyaduje obsazení dalího portu, pøípadnì IRQ (hardwarového bodu pøeruení), kterých na
radioamatérovì poèítaèi nikdy není dost.
ZNAÈKA protistanice mùe obsahovat pouze velká písmena (26 znakù anglické abecedy), èíslice a lomítko (/). Jiné
znaky se nemohou vyskytnout. Je proto zbyteèné, spí dokonce na závadu, pokud program dovoluje zapsat napø. malá
písmena, teèky, závorky, znaky ! @ # $ % ^ & * , : ;  a samozøejmì mezeru. Vlastnosti znaèky lze vyuít, napø. pole pro
její zápis lze opustit mezerníkem, co je velmi výhodné
z ergonomického hlediska  pokud bychom spojení zapisovali v jednoduchém editoru (v textovém reimu), udìláme
naprosto automaticky za znaèkou mezeru, navíc mezerník je
prakticky u vech klávesnic velká klávesa.
Deník také musí rozpoznávat znaèku bez ohledu na /P, /M
apod.  mìl by znaèku vyhodnotit jako jednu stanici. Tato monost by mìla být volitelná  pro øadu diplomù je nutné rozliovat
mezi stanicí, pracující z domácího QTH èi /P, u jiných QTH nehraje roli. U stanic /MM a /AM deník musí automaticky rozeznat,
e stanice je na palubì lodi èi letadla, vìtina deníkù se vak
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/MM snaí umístit do Skotska a /AM do panìlska, pøípadnì
zobrazí chybové hláení. Expedièní znaèky jednoho dritele,
který pracoval z rùzných zemí by vak deník mìl vyhodnotit
oddìlenì, tj. DL/OK1LLL a IH9/OK1LLL jsou dvì rùzné stanice.
REPORT  RST (vyslaný i pøijatý) mùe obsahovat pouze
èíslice, ve výjimeèných pøípadech urèitá písmena (napø. M, O,
R, A). Rozhodnutí o tom, pøipustí-li program zápis písmen, je
závislé na pásmu. Logicky na kmitoètech po 30 MHz nebude
tedy zápis písmen dovolen. Pøi CW a RTTY bude mít report tøi
èíslice, pøi ostatních druzích provozu dvì. Na VKV, kde je
moné zapisovat i spojení pøes pøevádìèe, lze pøipustit i jednoznakový report.
Pokud program pøebírá údaje z transceiveru, mìl by report
být nastaven automaticky na výchozí hodnotu a kurzor by mìl
být umístìn pod èíslicí, u které lze pøedpokládat nejèastìjí
zmìny, tj. zpravidla údaj S. Vechny nabízené èíslice musí být
moné pøepsat. Navigovat kurzor v okénkách reportù lze ipkami vpravo a vlevo, pole RST opoutíme opìt mezerníkem.
Program musí umoòovat nastavit, který report budeme psát
døíve  vyslaný èi pøijatý. Nastavení se provede jednou (setup) podle zvyklostí operátora. Práci s údajem RST ukáe
nejlépe pøíklad:
Pracujeme-li provozem CW, deník nám nabízí default report 599, kurzor je umístìn pod prostøední èíslicí. Jako první
je nastaven pøijatý report. Dostaneme-li skuteènì 599, staèí
stisknout mezerník  hotovo. Kurzor skoèí do sousedního pole
odeslaného reportu, opìt pod prostøední èíslici, dáváme-li 599,
staèí opìt stisknout mezerník, kurzor pøeskoèí do sousedního
pole (jakého, si povíme dále). Pokud si vymìòujeme reporty
579, staèí stisknout 7 a mezerník apod. Zapsat report 449 ji
bude obtínìjí, nejdøív bude nutné ipkou vlevo umístit kurzor pod údaj R a pøepsat ho na 4, dalí údaj (S) opìt na 4
a mezerníkem do sousedního pole. Exotický report 499 se
analogicky zapíe tak, e se kurzor ipkou umístí pod údaj R,
pøepíe, a mezerníkem opìt pøeskoèíme do sousedního pole. Zápis dalích decibelù pøes S 9 se nejeví jako nutný, jeho
umonìní by znaènì komplikovalo jak samotný zápis, tak pravdìpodobnì i tiskové výstupy (s ohledem na velikost nálepek
a jejich cenu) a vlastní programování. Jeho pøípadné zavedení by znamenalo dvakrát stisknutí mezerníku navíc a zaøazení
procedury, která povolí jeho zápis a tehdy, kdy program skuteènì zjistí, e pøísluný report byl skuteènì 599.
JMÉNO  s výjimkou èeských jmen není nutné respektovat èeskou diakritiku, vìtina operátorù si vak odpustí
diakritiku vùbec. Logické je, aby pole pro jméno pøedcházelo
pole pro QTH, i kdy poøadí jméno  QTH není ustálené. Dùvodem je fakt, e ve jménu (stejnì jako ve znaèce) nelze
oèekávat mezery, mezerník proto mùeme opìt pouít
k pøechodu do dalího pole. Vyuijeme pøitom faktu, e vìtina dvojitých jmen v cizích jazycích bývá psána s pomlèkou,
bez mezery, napø. Karl-Heinz, Jean-Pierre apod. Urèitým
usnadnìním bývá i fakt, e i majitel takového jména si vybere
pouze jednu jeho èást, napø. Karl, Pierre apod. Nebezpeèí, e
napø. operátor vlastním jménem Karel Jaromír Erben se nám
pøedstaví jako Karel Jaromír (s mezerou) je vskutku minimální, pokud by tato monost nastala, nic nám nebrání zapsat
Karel-Jaromír. Samozøejmì by mìl být umonìn zápis malých i velkých písmen (povolení  malá i velká, nebo jen velká
 nastavitelné v setupu).
LOKÁTOR by mìl následovat za pøijatým RST, ale pouze
v pøípadì, e program rozpozná, e pracujeme na VKV, nebo
e bude jeho zápis nastaven v setupu. Ten by mìl umoòovat
následující volby:
· zápis lokátoru vdy
· zápis lokátoru pouze na VKV, na KV bez lokátoru
· bez zápisu lokátoru
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Program by mìl umonit zápis jak v obvyklé estimístné
formì, tak i ve formì ètyømístné, jak je obvyklé bìhem nìkterých KV QSO se stanicemi v USA. Pomìrnì úèelné je provádìt
prùbìnou kontrolu syntaxe zápisu lokátoru, aby nebylo moné omylem zapsat napø. J002BF, JOO2BF, JN59ZZ, pøípadnì
i kontrolu syntaxe s ohledem na umístìní protistanice, aby
nebylo napø. moné u OK zapsat JO02BF. Program by mìl
povolit jen pouití velkých písmen a èíslic.
QTH je jedinou rubrikou, kde lze poèítat s výskytem mezery.
S ohledem na stanice /MM je nutné povolit kromì velkých i malých
písmen i èíslice a lomítko (/), v nìkterých pøípadech se mùe
vyskytnout i ampersand (Et, &)  Saint Pierre & Miquelon apod.
Kromì tìchto prioritních údajù by stanièní deník mìl
umoòovat zápis celé øady poznámek. Ve vìtinì programù
chybí mnohá, naim potøebám odpovídající pole. Nutným doplòkem jsou proto poznámková pole.
POLE DOPLÒKOVÝCH INFORMACÍ by mìla umonit jak
zobrazení, tak i zápis èi opravu údajù relaèních databází  napø.
èlenská èísla v rùzných klubech, referenèní èísla rùzných ostrovních diplomù (IOTA, IIA, DIFM apod.), zkratky provincií èi
státù (WAIP apod.) a dalích údajù, které jsou vázány na konkrétní znaèku stanice.
Poèet tìchto polí by mìl být volitelný, nejménì 5. Ve vìtinì pøípadù staèí pole o 5 znacích se vztahem k relaèní databázi,
vdy s moností editace.
Pole s pøiøazením k urèité relaèní databázi musí zobrazovat údaje v okamiku, kdy je dokonèen zápis do pole, které je
relaèní podmínkou svázané s databází. Funkci lépe osvìtlí
pøíklad: v setupu je navoleno, e v poli 1 se zobrazí èlenská
èísla HSC klubu. K dispozici je relaèní databáze, obsahující
znaèku stanice a její èlenské èíslo. Po kompletním zadání znaèky je tedy v poli 1 zobrazeno èíslo HSC bez ohledu na to, v jaké
fázi zápisu (report, jméno apod.) se daný záznam nachází.
Pole se vztahem k relaèní databázi jsou tedy vyplnìna døíve,
ne je dokonèen záznam spojení.
Zcela zvlátní význam má pole pro QSL manaera. Má
vdy vztah k relaèní databázi, délku nejménì 10 znakù (kvùli
zápisu moných manaerù ve tvaru napø. KL7GNP/VY1)
a objevuje se vdy, jeho reim není nutné zvlá nastavovat.
Musí umoòovat zápis èasovì ohranièeného údaje, nebo øada
stanic má velké mnoství QSL manaerù, kteøí vyøizují agen-

Obr. 4: Uivatelsky nastavitelný význam nìkterých kláves
znaènì usnadní ovládání programu a umoní pøizpùsobit si jej
vlastním zvyklostem.
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du QSL pouze za spojení, navázaná v urèitém období (napø.
3V8BB, 4U1ITU apod.). Má-li stanice více manaerù a nelze-li
rozhodnout na základì èasového údaje, je nutné, aby se po
zadání znaèky DX stanice pole roztáhlo v roletu, nabízející
vechny manaery vèetnì dalích podmínek, za kterých urèitá QSL informace platí.
Velmi vhodné je, pokud má deník jedno poznámkové pole,
dovolující zaznamenat i delí komentáø. Minimální délka je 256
znakù a jeho obsah by mìl být vázán jen k danému spojení.
Nemìla by chybìt monost prohledávání i tìchto polí (vyhledání øetìzce).
Setup musí v pøípadì programù, psaných pro MS-DOS
umoòovat pøehledné a ergonomicky i esteticky pøijatelné uspoøádání logovací obrazovky pro vechny pøípady, umonìné
krajními limity poètu poznámkových polí (v naem pøípadì 5
a 10). Vazba mezi poli, svázanými urèitou podmínkou s relaèní
databází musí být obousmìrná, tj. pøepsání údaje, nabídnutého relaèní databází musí vést buï k pøepsání, nebo doplnìní
údaje v relaèní databázi (volitelné, setup). U programù pro
Windows je situace jednoduí  staèí jen otevøít poadovaná
okna a nastavit jejich velikost a polohu na obrazovce.

Zvlátní význam nìkterých kláves,
interaktivní komunikace programu
Aèkoli mají nìkteré klávesy klasické klávesnice odlinou
pozici, jiný tvar, zvlátní název a u mnoha jiných programù
bývá zvykem je vyuívat k urèitým funkcím, autoøi logovacích
programù je zpravidla ignorují. O moném významu mezerníku jsme si ji povìdìli dost. dalími významnými klávesami je
ENTER a ESC.
ENTER se lií svojí velikostí i umístìním. S ohledem na
zvyklosti bývá bìné vyuívat ho k ukonèení procedury zadávání dat (ENTER = vstup). V logovacím programu by mìl
umoòovat koneèné zapsání spojení do datového souboru
a souèasný pøechod k novému, dosud nepopsanému záznamu dalího spojení. Podmínkou je, e budou zapsány vekeré
nutné údaje, tj. zpravidla znaèka. U mnoha spojení, zvlátì
s expedicemi, nejsou kromì znaèky a stereotypního reportu
599 èi 59 pøedávány ádné dalí údaje, je proto zbyteèné
maèkat jakékoli jiné klávesy. Pøíklad  zavoláme 9U5CW, vyleme 599, dostaneme 599. Staèí tedy zapsat 9U5CW,
stisknout ENTER a tím spojení zalogovat. Datum, èas, kmitoèet (pásmo), druh provozu a výchozí reporty jsou pøevzaty ze
systému, resp. odeèteny z TCVR, pøípadná QSL informace
nebo dalí údaje jsou pøevzaty buï z pøedcházejícího spojení, z relaèní databáze nebo z CD ROM (na tomto pøíkladu je
mimochodem vidìt, e program musí být mnohem rychlejí,
ne si v prvním pøiblíení dokáeme pøedstavit  automatické
pøebírání údajù musí probìhnout tak rychle, e nejsme schopni jej vnímat).
ESC èili ESCAPE znamená únik. Název i pozice klávesy
napovídá, k èemu by mìla slouit. I tato klávesa vak bývá
zpravidla ignorována. Jejím stisknutím bychom se mìli okamitì dostat z pole, které právì vypisujeme, dosud napsané
by mìlo být vymazáno a dalím stisknutím ESC by kurzor mìl
pøeskoèit na pøedchozí pole. Tøetím stisknutím ESC bychom
logicky mìli ukonèit program vèetnì automatického uloení
vekerých dat a vyslání povelu k odpojení od DX Clusteru.
TAB (tabulátor) bývá èasto vyuíván k pøeskakování
z jednoho pole do druhého. Nic nebrání tento význam klávese
TAB ponechat, i kdy je ke skákání vyuit mezerník. Vhodné
je vak této klávese, stejnì jako klávesám F11, F12 (vìtinou
obtínì dostupné na notebooku), PgUp a PgDn nechat monost pøiøazení funkce pomocí setupu. Existuje øada funkcí, které
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je nutné ovládat z klávesnice a kterým je nutné pøiøadit klávesu s ohledem na zvyklosti operátora. Jde zejména o:
· skok na spot z DX Clusteru (nabízí se právì TAB)
· pøepínání pásem na TCVR (nabízejí se PgUp, PgDn)
· pøechod do terminálového okna paketového programu
· zadávání spotù pøímo z logovací obrazovky
· Packet Talk pøímo z logovací obrazovky
Klávesám Home, End, Insert a Delete je vhodné ponechat
pùvodní význam s tím, e Home a End slouí k pohybu na
zaèátek, resp. konec pole, ve kterém se momentálnì nachází
kurzor.
Optimálním øeením je vak program, umoòující uivateli
individuálnì si nadefinovat význam jednotlivých kláves.
Vedle snadné obsluhy tím získáme dalí výhodu  prakticky
není tøeba se program uèit, uivatel si mùe sám nadefinovat
klávesy napø. podle svého starého programu, na který byl zvyklý (obr. 4).

Dodateèný zápis dat a jejich zmìny
(editaèní reim)
Editaèní reim pouíváme zejména v pøípadech, kdy je do
deníku tøeba pøepsat døíve uskuteènìná spojení z papírových
deníkù. I v tomto pøípadì platí, e by program mìl tuto èinnost
operátorovi maximálnì usnadnit. Vìtina funkcí programu je
totoná s reimem zadávání dat v reálném èase s výjimkou
data, èasu, druhu provozu a pouitého pásma (kmitoètu). Logika zápisu pøitom vychází ze skuteènosti, e zápisy v tradièním
papírovém deníku jsou pøirozenì øazeny chronologicky.
Datum by mìlo být vdy kopírováno z pøedchozího zapsaného spojení. Automaticky by mìl být nastaven reim
pøepisu s moností editace odzadu, tj. bylo-li zapsáno spojení s datem 12. 5 .1990 a dalí spojení má datum 16. 5. 1990,
mìlo by k pøepisu data staèit napsat pouze den, tj. 16. Dalí
spojení s datem 28. 6. 1990 by znamenalo do pole pro datum zapsat 286.
Pro zápis èasu by mìla platit stejná pravidla. Pokud pøedchozí zapsané spojení bylo uskuteènìno v 14:21 UTC
a následující ve 14:26 UTC, mìlo by k zapsání správného èasu
staèit zapsat 6. Èas dalího spojení, napø. 18:53 UTC by mìl
být správnì zapsán jako 853.
Samozøejmostí je automatické generování oddìlovaèù data
a èasu (v uvedeném pøíkladu tedy teèek a dvojteèky) na správné pozici.
Druh provozu má být také kopírován z pøedchozího zapsaného spojení. Zmìnu by mìla umonit jediná klávesa, fungující
jako pøepínaè. Je-li pøedchozí spojení CW a dalí SSB, mìlo by
být moné provést tuto zmìny stiskem pouze jediné klávesy.
Setup programu by mìl umoòovat zvolit si druhy provozu, které pouíváme a poøadí, v jakém budou pøepínány.
Pásmo, pøípadnì kmitoèet by mìl být zapisován podobným zpùsobem. Pokud se kurzor nachází v poli pro pásmo
(kmitoèet), mìly by zmìny být provádìny opìt stiskem jedné
klávesy  pøepínaèe. Kmitoèet by mìl být odvozen od ji zapsaného druhu provozu a výchozí hodnoty by mìlo být moné
zvolit v setupu programu. Funkci lépe osvìtlí pøíklad  je-li zapsán druh provozu CW, mìl by být zobrazen zvolený výchozí
kmitoèet 14,025 kHz. Stisknutím klávesy  pøepínaèe se zobrazí 18,075 kHz, dalím stisknutím 21,025 kHz atd.
Program by mìl umoòovat definování dvou klávesy ve
funkci pøepínaèù, jednu pro pøepínání smìrem nahoru, druhou smìrem dolù. Funkci tìchto kláves lze pøirovnat ke
klávesám UP a DOWN, které èasto najdeme na celé øadì elektronických zaøízení.
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Dalí funkce programu zùstávají stejné, jako v reimu zadávání dat v reálném èase.

Reporty a statistiky
Monost vytváøení rùzných statistik a reportù patøí
k základním funkcím logovacího programu. Jde pøedevím
o vekerou agendu QSL, ale také o sestavování ádostí o diplomy. Ke statistickým funkcím patøí také rozeznávání zemí
DXCC, prefixù, lokátorù, QSL manaerù a dalích údajù.
Ji bìhem spojení by nám deník mìl prozradit, máme-li
s danou stanicí první spojení èi na kterých pásmech a jakými
druhy provozu jsme s ní pracovali. Tento poadavek je velmi
dùleitý, pokud bychom napø. volali obleenou expedici podruhé na stejném pásmu stejným druhem provozu, mùeme
se dostat na tzv. èernou listinu.
Stejným zpùsobem je vhodné sledovat zemì DXCC, zóny
WAZ a ITU a prefixy WPX. Vìtinou je vhodné znát tyto údaje
bezprostøednì po zadání znaèky. Tyto pøehledy by mìly zahrnovat i údaje o potvrzení QSL.
Deník by mìl zajistit monost kompletního zpracování agendy QSL nejen standardním zpùsobem, tj. vypsat QSL za urèené
období, ale i QSL pro urèené stanice. Pozor je tøeba dát nejen
na to, aby program umìl tisknout na nálepky libovolného formátu i pøímo na QSL lístky, ale aby tiskl napø. spojení se stejnou
stanicí na více pásmech èi více druhy provozu na jednu nálepku, samozøejmì s pøihlédnutím k maximálnímu povolenému
(nastavenému) poètu spojení na nálepce. Naprostou nutností
je i tisk znaèky QSL manaera na nálepku, stejnì jako tisk
adresních nálepek pøípadnì obálek pro QSL manaery.
Velmi málo programù poskytuje doplòkové informace o protistanici, nemluvì o jejich zaøazování do statistických pøehledù.
Takovými informacemi mohou být napø. èlenství v rùzných klubech, okresy (provincie, regiony, referenèní èísla IOTA apod.)
a platnost urèitých stanic pro nìkteré diplomy (YASME Award,
diplomy za spojení s pøísluníky jedné rodiny apod.). Doplòkové informace bývají vìtinou získávány z vnìjích zdrojù,
tj. externích databází, CD-ROM atd.
Dalí nutnou funkcí deníku je monost zpracovat i statistiku zaloenou na informacích, které nelze pøevzít z ádného
vnìjího zdroje, ale pøísluná spojení do statistiky zaøazujeme bìhem jejich navázání, èi kdykoli pozdìji. Jde o funkci
oznaèování (tag). U osvìdèených starích programù pro MSDOS bývalo k dispozici identifikátorové pole o délce jednoho
znaku, slouící k pozdìjímu vyhodnocení diplomovou statistikou. Toto pole nemá vztah k relaèním databázím, musí se
objevovat v zobrazení celého datového souboru a musí umoòovat jednoduchým zpùsobem (napø. stisknutím mezerníku)
vyplnit jedním znakem z mnoiny: ! @ # $ % ^ & * , : ; . Pøed
oznaèováním (napø. mezerníkem) musí existovat monost pøiøadit konkrétní znak konkrétnímu pøípadu, stejnì jako monost
znak odstranit pøi statistickém vyhodnocení.
Programy pro 32bitové prostøedí (Windows 95 èi NT) bývají provozovány na mnohem lépe vybavených systémech,
kde si autor mùe dovolit spoléhat na urèitou výpoèetní mohutnost. Je tedy moné kritéria výbìru (zaøazení do statistiky)
definovat slovnì jako tzv. literály. Identifikátorové pole není
nutné zaøazovat, resp. Není nutné, aby se objevovalo na obrazovce. Tak lze nejen zkoumat, zdali zapisované spojení
vyhovuje literárnì definované podmínce, která mùe i nemusí mít vztah k vnìjí relaèní databázi, ale lze k nim pøidávat
napø. i spojení, která uivatel sám oznaèí.

Situaci lépe osvìtlí pøíklady:
Oznaèování (tag): Bìhem Marconi Memorial Day navazujeme kromì spojení s normálními stanicemi také QSO se
speciálními stanicemi (EI4IMD, GB2MD, W1AA/IMD apod.) platSborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

nými pro diplom. Jejich seznam není v relaèní databázi a není
nutné pro tuto pøíleitost definovat pole a relaèní databázi mu
pøiøazovat  jedná se o akci, trvající 24 hodin a znaèky speciálních stanic máme na papíøe. Máme zájem o diplom a je tedy
tøeba do ádosti dostat údaje o spojeních. Pøejdeme do reimu
zobrazení celého datového souboru (browse), nalistujeme pøísluný den (pøedpoklad  spojení jsou øazena podle data a èasu)
a páskem jedeme po jednotlivých spojeních. Stiskem klávesy,
urèené pro funkci oznaèování (tag) se nám nejdøíve zobrazení
roletové menu s názvem selektovaného souboru a znak, kterým chceme vyplnit identifikátorové pole. Po zvolení tìchto
parametrù staèí deník pøejídìt a mezerníkem oznaèit spojení,
která chceme mít v selektovaném souboru.
Kritéria výbìru definovaná slovnì jako tzv. literály:
Máme zájem o jubilejní diplom 4X50 Award. Do ASCII souboru umístìného v adresáøi logovacího programu zapíeme:
4X50 Award
All unique calls 4X50 = 5 points
All unique calls 4X and 4Z = 1 point
Valid from 01.01.1998 to 12.31.1998
Sum of 50 points Congrats on the 4X50 Award!

Program sleduje jednak klíèová slova (zde all, unique, point, call, valid, from, to, sum) a dokáe vyhodnotit, e má
sledovat znaèky 4X50, 4X a 4Z, pøiøadit jim bodovou hodnotu
a pøi dosaení stanoveného poètu bodù oznámí splnìní podmínek diplomu a na poádání vypíe ádost. ASCII soubory
s podmínkami konkrétního diplomu i s klíèovými slovy (definovanými pro vechny sledované diplomy) mohou mít napø.
ojedinìlou pøíponu. Do podmínek diplomu lze zabudovat
i odkaz na relaèní databázi èi jinou podmínku (napø. pásmo).
Algoritmus je samozøejmì ponìkud sloitìjí, ale uvedený
pøíklad snad k staèí k pochopení jeho funkce. Bylo by samozøejmì moné takto napsat i program pro MS-DOS, který by
mohl bìet i na skromnìjím systému. S ohledem na vechny
nutné funkce vak lze pøedpokládat, e by nevyhovìl z hlediska
rychlosti, pokud by byl provozován na pomalejím poèítaèi
s procesorem øady 286 èi 386.

Jaký program?
Tento pøíspìvek mohl ve ètenáøi zanechat dojem, e popisuji konkrétní, ji existující deník. Bohuel tomu tak není.
Úèelem pøíspìvku bylo naznaèit smìr budoucího vývoje tìchto programù. Stejnì tak není zatím moné ani nìjaký doporuèit,
nebo výbìr logovacích programù nové generace je zatím
velmi omezený. Mnohé novì vznikající programy jsou zastaralé døív, ne opustí poèítaè autora, který k jejich vývoji
pøistupuje bez invence, bez znalosti praktického provozu
i moností vlastního zaøízení.
Jako nejpropracovanìjí se v souèasné dobì (kvìten 1998)
jeví DX4WIN autorù KK4HD a NJ4F, který je nabízen za
70 USD. Pomìrnì neznámý Station Master od G0CDO nabízí
iroké monosti výbìru a statistik, pokud se autor odpoutá od
konvence Windows (TAB, ENTER, my), mùe se jeho program stát konkurentem populárních stanièních deníkù. Velkou
perspektivu má, aspoò doufám, YPLOG od Tonyho, VE6YP,
pøi jeho vývoji jsem si dovolil asistovat. Tento zatím nejnovìjí softwarový produkt je teprve na zaèátku svého vývoje
a jeho testovací verze je volnì k dispozici na Internetu. Pøi
jeho tvorbì jsou respektovány výe uvedené principy, zdaleka
ne vechny vak jsou zatím implementovány. Na rozdíl od
vech dosud uvedených programù, jejich omezené (crippled)
demoverze jsou na Internetu také, umoòuje testovací verze
YPLOGu plné nasazení v praktickém provozu. Existuje mnoství dalích programù, které mohou v ebøíèku popularity
PROVOZ NA KRÁTKÝCH VLNÁCH
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zaujmout významné místo, napø. DXBase 98, Logic 5, WinLog apod. Bohuel mezi nimi není ádný èeský produkt.

®

Závìr
Posuzování chování stanièního deníku v jednotlivých fázích zápisu a vyhodnocování mùe být otázkou vkusu
a zvyklostí, dùleité je, abychom si program skuteènì vzali
pod lupu a zaèali jeho jednotlivé vlastnosti opravdu posuzovat. Míru, do jaké se pøizpùsobit programu a do jaké vyadovat,
aby byl program pøizpùsoben naim poadavkùm, si jistì kadý urèí sám. Tento pøíspìvek mùe poskytnou souèasným
i budoucím uivatelùm logovacích programù vodítko, jak program posuzovat, kde hledat jeho slabiny a kde silné stránky.
Programátor, který by se pokusil podobný program vytvoøit,
zde najde, aspoò doufám, také trochu inspirace. Není pøitom
podstatné, jaké vlastnosti programu jsem v tomto pøíspìvku
povaoval za dùleité
Zmìna logovacího programu je nyní skuteènì aktuální, a to
nejen s ohledem na rostoucí poèet typù transceiverù, které lze
ovládat poèítaèem. Rok 2000 bude znamenat takøka globální
výmìnu hardware i software a dotkne se i nás, radioamatérù.
Bude tøeba vytvoøit nové programy a nebude nutné se pøitom
omezovat pouívaným hardware  lze oèekávat, e se velmi
brzy objeví ve výprodeji velké mnoství poèítaèù za velmi nízké
ceny, pøitom se bude jednat o systémy i s procesory øady 486
a Pentium, kterých se budou firmy zbavovat právì s ohledem
na fakt, e tyto poèítaèe údajnì nepøeijí rok 2000. Vzhledem
k tomu, e si jako radioamatéøi umíme (témìø) vdy pomoci,
nehrozí nám, e nám poèítaè oznámí, e mezi spojeními, navázanými 31. 12. 1999 v 23.59 UTC a 1. 1. 2000 v 00.00 UTC
uplynulo 99 let. Mùeme se proto tìit, e úroveò naeho vybavení brzy znaènì postoupí kupøedu.

Vekerá technická a poèítaèová
literatura pod jednou støechou
Kdo jsme?
Jsme firma, která vznikla na podzim roku 1992.
Dùvodem vzniku byla prohlubující se krize na trhu
technické a poèítaèové literatury v posametovém
Èeskoslovensku. Chtìli jsme to prostì zmìnit. Mylenkou bylo, vytvoøit most mezi autory, nakladatelstvími a ètenáøi tak, aby se technické informace
a poèítaèová literatura dostaly vèas do správných rukou. Co myslíte, podaøilo se nám to?
Dalí informace na str. 38, 40 a 45.

OPÌT HOØKÉ PILULKY ANEB DOVOLÁVÁTE SE DOBØE  II.
Petr OUØEDNÍK, OK1RP
Mmoho jsme se toho mohli ji doèíst na stránkách tìch
nìkolika málo skuteènì radioamatérských èasopisù o tom
co bychom mìli, co je dobré, nutné èi co naopak nesmíme
a èeho se na pásmu musíme zcela vyvarovat. Pøi kadodenním poslechu na pásmech vak musí kadý okamitì dospìt
k závìru, e spousta operátorù zøejmì ve kole chybìla, kdy
se výe zmínìné probíralo. Bohuel se to týká i mnohých, na
prsou hrdì nesoucích, znaèku OK. Nechcete-li se tedy objevit na pøedních místech tzv. èerných listin (Black list, sheet
apod.) nìkterých pièkových operátorù èi DX-expedic, budete
se muset i Vy dret nìkolika následujících zásad:
1) Neznáme-li zcela pøesnì volací znaèku DX-stanice
nebo kmitoèet (pøíp. zpùsob) jakým poslouchá  nevoláme! Pøedejdeme tím oblíbenému up..., lsn ... apod.
na nai adresu.
2) Voláme-li ji v pile-up, vlastní znaèku dáváme max.
2× najednou! Vechno ostatní ruí vechny zúèastnìné tím spíe, nemùeme-li pracovat QSK.
3) Pokud jsme se dovolali, dáváme to, co jsme pøijali,
nic víc! Je-li tímto tedy pouze report, nebudeme pøedávat napø. jméno, ani kdybychom byli v DX lokalitì
slyet S9+20 dB. Okradli jsme tím toti jednu stanici
o monost spojení.
4) Kadé pásmo má vyhrazena tzv. DX-okna, tvoøená nìkolika kHz, zpravidla na samém zaèátku pásem. Jsou
urèena výhradnì pro DX provoz! V pásmu 40 m se
tedy rozhodnì nebudeme vybavovat s EA6 na kmitoètu 7,002 kHz. Kolika stanicím z jiných kontinentù jsme
znemonili pøíjem stanic EU se ji tìko dozvíme.
5) Bydlíme-li v Praze nebo jiném velkomìstì a nevlastníme-li dobré vybavení (a tím sebelepí tovární tcvr
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s výkonem 100 W a vertikál rozhodnì není ), zásadnì
nevoláme jakoukoli výzvu! Prùmyslové ruení je obrovské, pøíjmové podmínky nulové a otázky typu
QRL?... èi in use?... jsou v tomto pøípadì naprosto
bezcenné. Kolik stanic z jiných kontinentù pod námi
vysílá a my jsme znemonili poslech tìchto v EU zjistíme (z vlastní zkuennosti) a z oprávnìného hnìvu
ostatních na naem kmitoètu poslouchajících!! Nakonec i pravdìpodobnost spojení s DX ze ádaného smìru
je téméø nulová.
6) Jestlie pracujeme s QRP (je to vesmìs vdy, jde-li
o holý 100 W tcvr), voláme v pile-up a po náporu silných stanic. Tyto obvykle pouívají 6 (a více)  el.
smìrové systémy pøíp. plnorozmìrné vertikály pro spodní pásma a výkony okolo 2 kW. Pravdìpodobnost, e
se v tuto dobu dovoláme je více ne minimální.
7) Vysíláme pouze tak rychle, jak rychle jsme schopni
100% pøijímat i dávat, bez jediné chyby. K èemu nám
je, e jedeme rychlostí 150 zn./min, opravujeme-li se
za kadým druhým slovem a protistanice má z naí relace tím vìtí zmatek, èím je delí! Je to vìtí ostuda
ne precizní CW perlièky v tempu 80 zn./min.
Tolik a mnohé jiné by bylo k napsání. Vechny zásady jsou
zásadami obecnými, tím více vak platí napø. na 160 m, kde
je DX provoz jetì nároènìjí, pøedevím na trpìlivost a znalost moností a podmínek íøení. Ti, co by snad nechtìli ztrácet
èas ètením, na nì tak zdlouhavého èlánku, mohu doporuèit
ètení mezi øádky, v naem pøípadì ve, oznaèené tuènì. Je
to rychlé a stejnì úèinné. Není vak nutné se nic biflovat
a pøehnanì zkoumat...pouití hlavy, zdravého rozumu a sluného chování v drtivé vìtinì vítìzí.
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

Nejvìtí KV závody
Martin HUML, OK1FUA, OL5Y, ol5y@contesting.com
Jak ji z názvu èlánku vyplývá, naleznete zde maximum
informací a tipù, které se týkají esti nejvìtích KV závodù,
zapoèítávaných do mistrovství ÈR na KV. Jde o závody
ARRL DX, CQ WW WPX, IARU HF World Championship,
WAEDC, OK/OM DX, CQ WW DX.

Základní pojmy
Kategorie:
§ SO  Single Operator  jeden operátor. V této kategorii
není povoleno vyuívat jakoukoliv pomoc dalích osob
související s provozem bìhem závodu. Není tedy mono
pouívat ani DX cluster. Výjimku tvoøí OK/OM DX
contest a WAEDC, kde je pouití DX clusteru povoleno.
V jednu chvíli mùe být vysílán pouze jediný signál.
Operátor mùe mìnit pásma kdykoliv, kromì WAEDC.
§ SOA  Single Operator Assisted  jeden operátor
s pomocí. V této kategorii je moné vyuít jak DX cluster
tak pasivní pomoc jiných amatérù, ovem mimo vae
QTH. Je tedy moné, aby vám kamarád sdìloval (pozor,
nikoliv telefonem èi internetem!), e na urèitém kmitoètu
je ta a ta stanice. Není ale moné, aby volal pro vás
zajímavou stanici a ádal jí, aby vás zavolala na vaem
kmitoètu. V kadém pøípadì ve vaem QTH musíte být
jediný, kdo vysílá, poslouchá a obsluhuje vekerá
zaøízení vèetnì PC. Je zakázáno sama sebe dávat do
DX clusteru (tzv. self spotting). V jednu chvíli mùe být
vysílán pouze jediný signál, kromì vysílání spojeného
s provozem DX clusteru.
§ MO  Multi Operators  více operátorù.
§ SB  Single Band  jedno pásmo. Závodník pøihlásí do
hodnocení pouze jedno z pásem, na kterých se závod
koná. Mùe samozøejmì navazovat spojení i na jiných
pásmech a za tato pásma poslat deník pro kontrolu.
§ AB  All Band  vechna pásma. Závodník pøihlásí do
hodnocení vechna pásma, na kterých se závod koná.
Vechny níe uvedené závody jsou vypsány pro pásma
1,828 MHz (mimo WARC), kromì WAEDC, kde se
nezávodí na 160 m. Není samozøejmì povinností dìlat
spojení na vech pásmech - napø. pokud stanice nemá
antény na nìkteré pásmo nebo pokud je nepouití
nìkterého pásma z taktických dùvodù výhodnìjí.
§ ST  Single Transmitter  jeden vysílaè. V závodech
CQ WW DX a OK/OM DX tato kategorie pøipoutí druhý
vysílaè  viz podmínky tìchto závodù.
§ 2T  dva vysílaèe  tato kategorie existuje pouze v ARRL
DX závodech.
§ MT  Multi Transmitters  více vysílaèù.
§ M/S  Multi/Single  jiné oznaèení pro kategorii MO ST.
§ M/M  Multi/Multi  jiné oznaèení pro kategorii MO MT.
§ HP  High Power  výkon nad 100 W, v ARRL DX nad
150 W.
§ LP  Low Power  výkon do 100 W, v ARRL DX do
150 W.
§ QRP  výkon do 5 W.
§ SWL  posluchaèi.

Provoz:
§ Prefix WPX  prefix je definován jako vechny znaky
od poèátku znaèky a po poslední èíslici ve znaku.
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

§
§
§

§

V pøípadì znaèek s lomítkem platí ten prefix, který urèuje
QTH, kde je stanice umístìna. Pokud toto urèení
neobsahuje èíslici, doplní se 0 (nula). Prefix znaèky
neobsahující èíslice se urèí tak, e se oddìlí první dva
znaky a pøidá se 0 (nula). Oznaèení /P, /M, /A, /E, /J,
/MM, /AM a pod. nemá na prefix vliv. Nejlépe je ve
vidìt na pøíkladech (v závorce je uveden prefix):
OK1FUA (OK1), OK1FUA/P (OK1), FBC5NQL (FBC5),
CS98NH (CS98), 3DA5A (3DA5), 4K80ADR (4K80),
IH9/OK1FUA (IH9), OK1FUA/ZS6 (ZS6), G/OK1FUA
(G0), KT0R/9 (KT9), XEFTJW (XE0).
Run, Pile Up  zpùsob provozu, kdy operátor na svém
kmitoètu dává výzvu a protistanice jej volají.
S&P, S/P  Search and Pounce  zpùsob provozu, kdy
operátor hledá protistanice a volá je na jejich kmitoètu.
Rate  poèet spojení èi bodù za hodinu, které by byly
navázány, kdyby se QSO uskuteèòovaly danou
rychlostí. Bìnì se pouívá nìkolik typù rejtù:
minutový rate  poèet QSO nebo bodù za minutu
vynásobený edesáti (nìkdy se uvádí pouze poèet
spojení za minutu), desetiminutový  poèet QSO/bodù
za posledních 10 minut vynásobený esti (u N6TR),
hodinový  poèet QSO/bodù za posledních 60 minut
(u N6TR), last 10 QSO  doba pro navázání
posledních 10 QSO je pouita pro výpoèet
teoretického poètu QSO navázaných za hodinu
stejnou rychlostí (u CT od K1EA), last 100 QSO 
stejnì jako pøedchozí, pro výpoèet se pouije
posledních 100 QSO. Je pochopitelné, e pøi stejné
rychlosti provozu udává kadý rate jiné èíslo a kadý
se rùznì rychle mìní.
Split  doslova rozdìlit  zpùsob provozu, kdy operátor
jedoucí Pile Up se nechává volat na jiném kmitoètu,
ne sám vysílá. Na CW se bìnì pouívá posun 1
2 kHz, na SSB 510 kHz. Pøi volání výzvy stanice uvádí
napø. up 1 (1 kHz výe), nebo down 5 (na CW dn,
5 kHz níe). V závodech se tento zpùsob pouívá skoro
výhradnì jen v tìchto pøípadech: SSB na 40 m na
spojení se stanicemi z USA, které nemohou vysílat
v naem SSB pásmu; SSB na 80 m  nìkteré zemì
(vè. USA) mohou vysílat i nad 3,8 MHz; CW na 160 m
pro spojení se stanicemi z JA, které nemohou vysílat
pod 1,9 MHz. V tìchto pøípadech se pøi volání výzvy
uvádí pøímo kmitoèet, kde chceme být voláni. Více viz
napø. publikace Radioamatérský provoz od
OK2ON/OK2FD.

Deníky:
§ Dupe sheet, cross-check sheet  abecednì setøídìný
seznam stanic na kadém pásmu zvlá. Tyto seznamy jsou vyadovány vyhodnocovateli nìkterých závodù,
pokud posíláte deník v papírové podobì a naváete
více ne daný poèet QSO. Pokud posíláte deník v elektronické podobì, tento seznam vyrábìt samozøejmì
nemusíte.
§ CT - název jednoho z nejpopulárnìjích programù pro
vedení závodního deníku, autor K1EA.
§ TRLog - název jednoho z nejpopulárnìjích programù
pro vedení závodního deníku, autor N6TR.
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Problematika deníkù
v elektronické podobì
Zasílání deníkù v elektronické podobì je vemi vyhodnocovateli velkých závodù silnì podporováno. Je to pøedevím
z dùvodu mnohem snadnìjí kontroly a vyhodnocení. Pøipravují se dokonce zmìny pravidel, kdy poslání elektronického
deníku bude podmínkou pro umístìní se na hodnocených místech. Je to podmínka zcela pochopitelná  stanice, které posílají
elektronický deník a jsou podrobeny nekompromisní kontrole
a penalizaci, by byly v nevýhodì v porovnání s tìmi, kteøí polou deník na papíøe, jen není v monostech vyhodnocovatele
tak dùkladnì zkontrolovat. Proto doporuèuji zvyknout si na tento
zpùsob co nejdøíve  kromì toho, e uetøíte sobì i ostatním
práci, máte po vyhodnocení nìkterých závodù monost získat
soubory obsahující vae vlastní chyby, èím získáte ideální
prostøedek k závodnickému seberozvoji a napøíklad také
k porovnání pøesnosti jednotlivých operátorù. Následují zásady a doporuèení pro elektronické deníky:
§ Vekeré soubory by mìly být v textovém formátu ASCII.
Kadé spojení = jeden øádek s údaji v zarovnaných
sloupcích. V nìkterých závodech je moné posílat i BIN
soubory napø. z K1EA.
§ Pro vyhodnocovatele jsou dùleité dva soubory  soubor s vlastním deníkem a tzv. sumáø. Vlastní deník
nazvìte CALL.LOG (tedy napø. OL5Y.LOG) a sumáø
CALL.SUM. V pøípadì, e vyhodnocovatel vyaduje
jetì dalí soubory, pouijte stejný princip.
§ Sumáø (Sumary Sheet) musí obsahovat základní údaje
o stanici a o soutìícím (pouitá znaèka, znaèka operátora, jméno, adresa, pøihlaovaná kategorie) a výpoèet
výsledku (QSO, body, násobièe  po jednotlivých pásmech, celkovì a celkový výsledek po vynásobení).
Sumáø musí rovnì obsahovat následující nebo podobný text: I have observed all competition rules as well
as all regulations established for amateur radio in my
country. My report is correct and true to the best of my
knowledge. I agree to be bound by the decisions of the
Awards Committee.. Kromì toho mùe obsahovat vysílaný kód (napø. 599KW), pokud není souèástí souboru
s deníkem, rùzné komentáøe a pøipomínky (tzv. Soapbox) a èlenství v teamu èi klubu (je koda, e kromì
jediné výjimky ádný èlen Czech Contest Clubu své
èlenství neuvádí).
§ Pro pøíklad uvádím tzv. ARRL formát, který je vyadován v závodech ARRL, ale je moné jej pouít ve vech
závodech. Sloupce souboru jsou v tomto poøadí a formátu: pásmo v metrech, druh provozu (CW/PH), datum
(MM/DD/RR nebo DD/MM/RR), UTC (ètyøi èíslice bez
dvojteèky), znaèka protistanice, kompletní vyslaný kód
(tedy vè. RS/RST), kompletní pøijatý kód, oznaèení nového násobièe (napøíklad hvìzdièkou, prefixem, zónou
a pod.), body za spojení (vechny dubly èi jinak nepoèítaná spojení musí mít 0 bodù).
§ Soubory je mono zabalit (komprimovat) pomocí ZIP
èi ARJ do souboru obsahujícího znaèku (tedy napø.
OL5Y.ARJ). Nìkteøí vyhodnocovatelé vyadují posílat
sumáø jako samostatný soubor nekomprimovaný  nic
nezkazíte, kdy to tak budete dìlat vdy.
§ Soubory zásadnì doporuèuji posílat e-mailem. Jednak
uetøíte na potovném a jednak se zbavíte pøípadných
problémù s neèitelností diskety. S pomocí internetu je
mono ovìøit, zda deník vyhodnocovateli doel v poøádku. Navíc má vyhodnocovatel monost se v pøípadì
jakéhokoliv problému s vámi rychle a pohodlnì spojit.
V pøedmìtu zprávy uveïte struènì o jaký závod ze kdy
se jedná (napø. Log of OL5Y, WAEDC CW 1998, SO
AB). Pokud se pøesto rozhodnete poslat deník na disketì, doporuèuji jej na disketu umístit nìkolikrát do
rùzných adresáøù a nejlépe poslat dvì diskety naformátované na rùzných PC - kvalita disket a vzájemná
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kompatibilita je v poslední dobì velmi patná. Disketu
je tøeba øádnì oznaèit títkem.

1. ARRL International DX
Termín:
Tøetí celý víkend v únoru (CW) a první celý víkend v bøeznu (SSB), sobota 00:00 a nedìle 24:00.

Kategorie:
§ SO AB. Tato kategorie je dále rozdìlena na HP, LP
a QRP.
§ SO SB. Jeden operátor mùe pøihlásit do hodnocení
pouze jedno pásmo, ostatní pásma, pokud na nich pracoval, slouí pro kontrolu. Nerozliují se výkonové
kategorie.
§ SOA AB. Nerozliují se výkonové kategorie.
§ MO ST. V jeden okamik mùe být vysílán pouze jediný signál. V jedné hodinì (od 0. do 59. minuty) je mono
uskuteènit maximálnì 6 zmìn pásma. Pro upøesnìní:
navázání QSO na 20 m, pak na 40 m a poté opìt na
20 m se poèítá jako dvì zmìny pásma.
§ MO 2T. V jeden okamik mohou být vysílány maximálnì dva signály, kadý na jiném pásmu. Kadý vysílaè
mùe uskuteènit zmìnu pásma maximálnì 6× za hodinu, tak jako v kategorii MO ST. Oba vysílaèe mohou
navazovat jakákoliv spojení (tedy nikoli jen násobièe).
Kadý vysílaè vede samostatný deník (v jednom deníku musí být oznaèeno, které spojení navázal který
z vysílaèù).
§ MO MT. V jeden okamik mùe být vysílán na kadém
pásmu maximálnì jeden signál.

Podmínky:
Stanice USA a Kanady navazují spojení pouze se stanicemi mimo tyto dvì DXCC zemì. Ostatní stanice (vè. KH6, KL7,
CY9, CY0 ale také vè. vech /MM a /AM) navazují spojení jen
se stanicemi z USA a Kanady (dále jen W/VE). Stanice W/VE
pøedávají RS/RST a název èi zkratku státu/provincie, ostatní
pøedávají RS/RST a pøibliný výkon stanice (pøesné podmínky uvádìjí tøímístné èíslo, pokud vak máte 1kW, bìnì se
bez následkù pøedává KW èi K). Za kadé spojení se poèítají
3 body. Násobièe pro W/VE jsou zemì DXCC na kadém pásmu zvlá, pro ostatní jsou to státy USA (vèetnì DC,
samozøejmì mimo KH6/KL7  celkem tedy 49) a kanadské
provincie na kadém pásmu zvlá. Celkový výsledek se spoèítá vynásobením souètu bodù ze vech pásem souètem
násobièù ze vech pásem. Diplomy obdrí kromì vítìzù vech
kategorií v kadé zemi také vechny stanice, které naváou
alespoò 500 spojení.

Technické podmínky:
Vechny vysílaèe a pøijímaèe musí být umístìny v kruhu
o prùmìru 500 m, kromì antén. Není tedy napø. dovoleno, aby
pro úèastníka v kterékoliv kategorii vyhledával stanice jiný
operátor, jeho stanovitì bude mimo tento kruh. Není dovoleno pouívání neamatérské komunikace (telefon, internet
apod.) bìhem závodu pro zvyování bodového zisku. Tyto prostøedky je mono pouít pøed závodem pro domluvení SKEDù
apod.

Seznam USA státù a kanadských provincií:
(vdy je uveden název státu/provincie, oficielní zkratka a zkratky, se kterými se mùete v závodì setkat)
§ USA, oblast 0 (tedy W0 a pod.): Colorado  Co  CO;
Iowa  Ia  IA, IO; Kansas  Ks  KA, KS; Minnesota 
Mn  MN, MIN; Missouri  Mo  MO, MISSO; North
Dakota  Nd  ND; Nebraska  Ne  NE; South Dakota
 Sd  SD.

Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

§ USA, oblast 1: Connecticut  Ct  CT, CON; Massachusetts  Ma  MA; Maine  Me  MAI, ME; New
Hampshire  Nh  NH; Rhode Island  Ri  R; Vermont
 Vt  VT, VER.
§ USA, oblast 2: New Jersey  Nj  NJ; New York  Ny 
NY.
§ USA, oblast 3: District of Columbia  Dc  DC; Delaware  De  DE; Maryland  Md  MD, MARY;
Pennsylvania  Pa  P.
§ USA, oblast 4: Florida  Fl  F; Georgia  Ga  G; Kentucky  Ky  KE, KY; North Carolina  Nc  NC; South
Carolina  Sc  SC; Tennessee  Tn  TN, TEN; Virginia  Va  VA, VI.
§ USA, oblast 5: Alabama  Al  AL; Arkansas  Ar  AR;
Louisiana  La  L; Mississippi  Ms  MS, MIS; New
Mexico  Nm  NM; Oklahoma  Ok  OK; Texas  Tx
 TX, TEX.
§ USA, oblast 6: California  Ca  CA.
§ USA, oblast 7: Arizona  Az  AZ, ARI; Idaho  Id  ID;
Montana  Mt  MT, MON; Nevada  NV  NV, NEV;
§ Oregon  Or  OR; Utah  Ut  U; Washington  Wa 
WA; Wyoming  Wy  WY.
§ USA, oblast 8: Michigan  Mi  MI; Ohio  Oh  OH;
West Virginia  Wv  WV.
§ USA, oblast 9: Illinois  Il  IL; Indiana  In  IN; Wisconsin  Wi  WI.
§ Kanada: VE1  Nova Scotia  VE1, NS; VE2  Québec
 VE2, QU, PQ, QC; VE3  Ontario  VE3, ON; VE4 
Manitoba  VE4, MB, MAN; VE5  Saskatchewan 
VE5, SK, SAS; VE6  Alberta  VE6, AB, ALT, ALB;
VE7  British Columbia  VE7, BC; VE8  Northwest
Territories  VE8, NW, NT; VE9  New Brunswick  VE9,
NB; VO1  Newfoundland  VO1, NF; VO2  Labrador
 VO2, LAB; VY1  Yukon  VY1, YU, YK; VY2  Prince Edward Island  VY2, PEI.

Deníky:
Do 30 dnù po závodì v elektronické podobì ve standardním ARRL formátu (vìtina závodních programù jej podporuje,
viz odstavec o elektronických denících) na e-mail:
contest@arrl.org, pøípadnì na 3,5" disketì na adresu: ARRL
Contest Branch, 225 Main St., Newington, CT 06111, USA. Je
samozøejmì moné poslat i deník v papírové podobì (pokud
nebyl poøizován v poèítaèi) nejlépe s pouitím formuláøù ARRL
(k dosaení na www). Papírové deníky s více ne 500 QSO
musí obsahovat tzv. dupe-sheet. V kategorii MO 2T je nutno
oznaèit u kadého spojení, který ze dvou vysílaèù ho navázal.

Internet:
http://www.arrl.org/contests/

Taktika, doporuèení:
Popularita závodù ARRL vyplývá z faktu, e bìhem závodu navazujete spojení výhradnì se stanicemi z jednoho smìru
 s USA a Kanadou  a vaimi partnery jsou vesmìs velmi
ukáznìní operátoøi. Jde o závody, kde lze dlouhodobì dosahovat velmi vysokých rejtù, nejen díky kvalitì a síle protistanic,
ale i díky délce jejich znaèek. Pøi spojení se superstanicemi si
mùete ovìøit, s jak malým výkonem se dá navázat DX spojení. Mùete experimentovat s provizorními drátovými fixními
anténami na dolních pásmech. Zkrátka pokud si chcete skuteènì zazávodit, ARRL je ideální pøíleitostí. Pøipomínám, e
stanice v USA mohou vysílat z jiného státu, ani by dávaly /P
nebo /èíslo. Proto v nìkterých pøípadech nemusí souhlasit èíslo
oblasti v prefixu a stát, ze kterého stanice vysílá. Jeden pøíklad za vechny  AA1K bìnì vysílá ze státu Delaware. Pokud
nejsi dobrý znalec angliètiny, doporuèuji v SSB èásti chvíli
poslouchat, jak americké stanice vyslovují názvy státù. Vyhne se tak trapným situacím, kdy se nìkolikrát musí ptát
silné stanice na její stát. Dej si pozor pøi zadávání státu do PC
(nebo pøi zapisování na papír). Pøi CW je to snadné  zapíe,
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co pøedává stanice, ovem pøi SSB to mùe být pìkný zmatek. Nìkteré státy mají podobné názvy a zkratky a po zapsání
pouze prvních písmen se mùe stát promìnit v jiný. Nejèastìjí problémy jsou s MA-MD-ME, AR-OR, MI-MN-MO-MS).
Doporuèuji vìnovat týden pøed závodem nauèení èi zopakování státù a jejich zkratek nazpamì.

2. CQ WW WPX
Termín:
Poslední celý víkend v bøeznu (SSB) a poslední celý víkend v kvìtnu (CW), sobota 00:00 a nedìle 24:00.

Kategorie:
§ SO AB. Operátor mùe pracovat maximálnì 36 hodin
z celkové délky závodu 48 hodin. Pøestávky musí být
dlouhé minimálnì 1 hodinu a musí být vyznaèeny
v deníku. Poslouchání na pásmu se poèítá, jako kdyby
stanice navazovala spojení (nejde tedy o pøestávku).
§ SO SB. Jeden operátor mùe pøihlásit do hodnocení
pouze jedno pásmo, ostatní pásma, pokud na nich pracoval, slouí pro kontrolu. Platí èasové omezení jako
v SO AB.
§ SO AB/SB LP. Stejnì jako SO AB/SB, výkon max.
100 W. V sumáøi musí být uveden pouitý výkon.
§ SO AB/SB QRP/p. Stejnì jako SO AB/SB, výkon max.
5 W. V sumáøi musí být uveden pouitý výkon.
§ SOA AB/SB. Nerozliují se výkonové kategorie.
§ SO AB/SB T/S (Tribander/Single element). Závodník
mùe pouívat bìhem závodu pouze tribander (jednu
anténu pro tøi pásma 10, 15, 20 m  libovolný typ) a jednoprvkovou anténu (pro pásma 40, 80 a 160 m).
Nerozliují se výkonové kategorie.
§ SO AB/SB BR (Band Restricted). Tato kategorie je pro
úèastníky, kteøí nemají koncesi na vechna KV pásma.
Nerozliují se výkonové kategorie.
§ SO AB/SB R (Rookie). Tato kategorie je pro závodníky,
kteøí mají radioamatérskou koncesi 3 roky a ménì.
§ MO ST. V jeden okamik mùe být vysílán pouze jediný signál. Platí tzv. 10minutové pravidlo pro pøechod
z pásma na jiné pásmo. To znamená, e pøechod na
jiné pásmo je moný a po 10 minutách od navázání
spojení na tomto pásmu. Napø. pracujete na 80m, poslední QSO udìláte v 17:33. Pøejdete na 40m a první
spojení naváete v 17:35. Na libovolné jiné pásmo (samozøejmì vè. 80 m) mùete pøejít a v 17:45.
§ MO MT. V jeden okamik mùe být vysílán na kadém
pásmu maximálnì jeden signál.

Podmínky:
Navazují se spojení se vemi stanicemi na svìtì. Pøedává
se RS/RST a tøímístné poøadové èíslo spojení poèínaje 001
(a dále ètyømístné, pokud poèet QSO pøekroèí 999). Stanice
v kategorii MO MT èíslují spojení na kadém pásmu zvlá.
Za spojení mezi kontinenty se poèítají 3 body na pásmech 10,
15 a 20 m a 6 bodù na 40, 80 a 160 m. Za spojení na vlastním
kontinentu se poèítá 1 bod na pásmech 10, 15 a 20 m a 2
body na 40, 80 a 160 m. Za spojení s vlastní zemí DXCC se
poèítá 1 bod na vech pásmech. (Bodové ohodnocení za vnitrostátní spojení by mìlo platit od roku 1998.) Násobièe jsou
prefixy bez ohledu na pásma. Celkový výsledek se spoèítá
vynásobením souètu bodù ze vech pásem celkovým poètem
násobièù ze vech pásem. Diplomy obdrí vítìzové vech
kategorií v kadé zemi.

Technické podmínky:
Vechny vysílaèe a pøijímaèe musí být umístìny v kruhu
o prùmìru 500 m nebo na pozemku ve vlastnictví stanice, která se závodu úèastní  podle toho, které území je vìtí.
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Vechny antény musí být fyzicky pøipojeny do vysílaèù
a pøijímaèù, je úèastník pouívá. Ke zvyování celkového
skóre mùe být pouita jedinì znaèka, pod kterou se závodník úèastní.

Deníky:
Do 10. 5. (SSB) a do 10. 7. (CW) v elektronické podobì
v jakémkoliv textovém èi DBF formátu, nejlépe z programù
CT, N6TR, NA na e-mail: N8BJQ@erinet.com, pøípadnì na
3,5" disketì na adresu: CQ Magazine, WPX Contest, 76 N.
Broadway, Hicksville NY 11801, USA. Je samozøejmì moné
poslat i deník v papírové podobì (pokud nebyl poøizován
v poèítaèi). Poøadatel musí obdret chronologický deník (u M/M
po jednotlivých pásmech), sumáø a abecední soupis (soubor)
s násobièi  prefixy. Sumáø musí obsahovat jméno a adresu
úèastníka VELKÝMI PåSMENY. Øeditelem závodu je Steve
Bolia, N8BJQ, 7354 Thackery Road, Springfield OH 45502
USA.

Internet:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/N8BJQ/

Taktika, doporuèení:
Závod CQ WW WPX je v mnoha ohledech výjimeèný. Pøedevím tím, e se od bìných závodù odliuje systémem
poèítání násobièù (bez ohledu na pásma) a e díky pøedávanému èíslu mám jako soutìící monost sledovat, jak na tom
asi jsem. Je pravda, e právì díky tomuto èíslu se nedá dosahovat rejtù jako ve WW DX, ale s tím se nedá nic dìlat.
Základem co nejlepího výsledku je maximální poèet bodù
za spojení a maximum násobièù. Nejprve se podívejme na to,
jak získat co nejvìtí poèet bodù za spojení. Jedním ze specifik tohoto závodu je skuteènost, e spojení na dolních
pásmech (160, 80, 40 m) jsou hodnocena dvojnásobnì, ne
na horních pásmech. Znamená to tedy, e je tøeba se hodnì
soustøedit na 40 m a 80 m. Pásmo 160 m staèí vìtinou navtívit pouze nìkolikrát na pár desítek minut a vyzobat stanice,
které jedou v kategorii SB nebo MM a chvíli zkusit výzvu.
Z mých zkueností rate na tomto pásmu klesá velmi rychle
a mnoho nových násobièù zde také nebývá. V dobì otevøení
160 m jsou plnì otevøena i pásma 80 m a 40 m, kde je poèet
stanic výraznì vyí. Tím ale rozhodnì nechci øíci, e byste
mìli toto pásmo zcela vypustit  naopak. Také bych chtìl upozornit na jeden taktický omyl, kterého se obèas stanice
dopoutìjí. Na první pohled by se mohlo zdát, e je tøeba být
co nejdéle na spodních pásmech  øíká se, e kdy dìlám
rate 130 na 14 MHz a 80 na 7 MHz, je 7 MHz lepí. To ovem
èasto nebývá pravda, nebo v dobì, kdy jsou otevøena obì
pásma, je na 14 MHz výrazná vìtina spojení DX (tedy za 3
body), kdeto na 40 m (o 80 m ani nemluvì) se dìlá pøevánì
Evropa (tedy za 2 body). Kdy toto vynásobíte vyím rate na
14 MHz, je ve zcela jasné.
Pro vysvìtlení taktiky v oblasti násobièù pouiji analýzu
mého deníku IH9/OL5Y z SSB èásti v roce 98, pásmo 21 MHz.
Násobièe  prefixy  jsou v nejvìtí míøe koncentrovány ve
tøech geografických oblastech: Evropa, USA a Japonsko. Z toho
výraznì nejvíce násobièù je v Evropì (v mém pøípadì 317),
pak v USA (u mne 230) a nakonec v JA (61 - podotýkám, e
otevøení na JA bylo z IH9 v dobì závodu velmi krátké). Mimo
tyto oblasti jsem udìlal pouze 82 prefixù. Nejvíce Evropských
násobièù udìláte nejspíe na 40 m a 80 m, DX naproti tomu
na horních pásmech. A jaký zvolit zpùsob provozu  jet na
výzvu (Run) nebo vyhledávat (S/P)? Toto rozhodnutí je vdy
individuální a je tøeba pøihlíet k mnoha faktorùm. Nejdùleitìjím je, jaký jste schopni udret rate v reimu Run.
Vezmeme-li v úvahu, e rate pøi S/P bývá kolem 30 a pomìr
násobièù k poètu spojení je zhruba dvojnásobný ne Run,
dojdeme k pøiblinému závìru, e pokud nejsme schopni udret rate nad 60, je lepí S/P a naopak.
Jedno z dalích taktických rozhodnutí, které musíte dìlat
v kategorii jeden operátor, je urèování pøestávek (v tomto závodì smíte pracovat pouze 36 hodin). Základní pøedstavu
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(a pøitom pomìrnì pøesnou) vám pomùe udìlat band-plán,
ve kterém ke kadé hodinì odhadnete ze zkueností rate, který
je mono udìlat. Pozor, dùleitý je rate bodù, nikoli spojení.
Tìch dvanáct hodin, ve kterých je nejnií poèet bodù, pak
bude zøejmì nejvhodnìjích k relaxování. Nezapomeòte vak,
e je tøeba také dìlat Evropu, která je sice bodovì nezajímavá, ale je zde nejvíce násobièù.

3. IARU HF World Championship
Termín:
Druhý celý víkend v èervenci, sobota 12:00 a nedìle 12:00
UTC.

Kategorie:
Nerozliují se výkonové kategorie a nejsou hodnocena jednotlivá pásma.
§ SO AB CW, SO AB SSB, SO AB MIX.
§ MO ST MIX. V jeden okamik mùe být vysílán pouze
jediný signál. Platí tzv. 10minutové pravidlo pro pøechod
z pásma na jiné pásmo jako v CQ WW WPX.
§ HQ Stations. Speciální kategorie pro reprezentace èlenských zemí IARU. V kadé zemi (dle IARU) mùe být
pro kadé pásmo urèena pouze jediná stanice. Takøka
vdy je vak jedna znaèka pouita pro vechna pásma.
V jeden okamik mùe být na kadém pásmu a kadém druhu provozu vysílán maximálnì jeden signál 
celkem tedy max. 12 signálù.

Podmínky:
Navazují se spojení se vemi stanicemi na svìtì. S kadou stanicí mùe být na kadém pásmu kadým druhem
provozu navázáno jedno platné spojení (tedy maximálnì 12
QSO). V úsecích pásem pro SSB není dovoleno navazovat
CW spojení. Pøedává se RS/RST a èíslo ITU zóny
(v OK/OM 28), HQ stanice pøedávají RS/RST a oficiální zkratku jejich národní organizace. Za spojení mezi kontinenty se
poèítá 5 bodù, za spojení s cizí zónou na vlastním kontinentu
se poèítají 3 body, za spojení s vlastní zónou se poèítá 1 bod.
Spojení se stanicemi HQ, èleny správní rady IARU a èleny
regionálních výkonných výborù, jen jsou násobièi, se hodnotí 1 bodem. Násobièe jsou zóny ITU, HQ stanice a èlenové
správní rady IARU (Administrative Council  pøedávají AC)
a regionálních výkonných výborù (Regional Executive Committee members  pøedávají R1, R2 nebo R3 podle oblasti
IARU) na kadém pásmu zvlá bez ohledu na druh provozu.
Pro upøesnìní  QSO se dvìma (nebo více) rùznými stanicemi na jednom pásmu pøedávajícími napø. R1 se poèítají jako
jeden násobiè R1. Celkový výsledek se spoèítá vynásobením
souètu bodù ze vech pásem a druhù provozu celkovým souètem násobièù ze vech pásem. Diplomy obdrí kromì vítìzù
vech kategorií v kadé zemi také vechny stanice, které naváou alespoò 250 spojení nebo získají alespoò 25 násobièù.

Technické podmínky:
Vechny vysílaèe a pøijímaèe musí být umístìny v kruhu
o prùmìru 500 m, kromì antén. Není tedy napø. dovoleno, aby
pro úèastníka v kterékoliv kategorii vyhledával stanice jiný
operátor, jeho stanovitì bude mimo tento kruh. Není dovoleno pouívání neamatérské komunikace (telefon, internet
apod.) bìhem závodu pro zvyování bodového zisku. Tyto prostøedky je mono pouít pøed závodem pro domluvení SKEDù
apod.

Aktivní HQ stanice:
(zkratka, v závorce prefix èlenské zemì):
AARC (P40), ARAI (TU), ARI (I), ARM (ER), ARRL (W),
ARSI (VU), BFRA (LZ), CF (CO), CRC (OK), CTARL (BV),
DARC (DL), EDR (OZ), ERAU (ES), FMRE (XE), FRA (OY),
FRC (CO), FRR (YO), GRC (HC), GRF (4L), HARTS (VR),
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

HRS (9A), IARU (NU1AW), IRA (TF), IRTS (EI), JARL (JA),
LABRE (PY), LRMD (LY), MRASZ (HA), NARS (5N), NZART
(ZL), OVSV (OE), PRAC (HP), PZK (SP), RAAG (SV), RAC
(VE), RAST (HS), RCA (LU), RCH (HR), RCV (YV), REF (F),
REP (CT), RL (LX), RSGB (G), RSM (XE), SARA (OM), SRAL
(OH), SRJ (YU), SRR (UA), SSA (SM), TRAC (TA), UARK
(UN), UARL (EM), UARS (5X), UBA (ON), UFT (F), URE (EA),
VERON (PA), WIA (VK), ZRS (S5).

Deníky:
Do 30 dnù po závodì v elektronické podobì ve standardním ARRL formátu (vìtina závodních programù jej podporuje,
viz odstavec o elektronických denících) na e-mail:
contest@arrl.org, pøípadnì na 3,5" disketì na adresu: IARU
HQ, Box 310905, Newington, CT 06131-0905, USA. Je samozøejmì moné poslat i deník v papírové podobì (pokud nebyl
poøizován v poèítaèi) nejlépe s pouitím formuláøù ARRL (k
dosaení na www). Papírové deníky s více ne 500 QSO musí
obsahovat tzv. dupe-sheet.

Internet:
http://www.arrl.org/contests/

4. WAEDC (European DX Contest)
Termín:
Druhý celý víkend v srpnu (CW) a druhý celý víkend v záøí
(SSB), sobota 00:00 a nedìle 24:00.

Kategorie:
Nerozliují se výkonové kategorie a nejsou hodnocena jednotlivá pásma.
§ SO AB. Je povoleno vyuití DX clusteru. Platí 15minutové pravidlo pro zmìnu pásma (podobnì jako v CQ
WW WPX) s tím, e okamitá zmìna je moná za úèelem získání násobièe.
§ Operátor mùe pracovat maximálnì 36 hodin z celkové délky závodu 48 hodin. Pøestávky mohou být
maximálnì tøi, musí být dlouhé minimálnì 1 hodinu
a musí být vyznaèeny v deníku.
§ MO ST. Platí 15minutové pravidlo pro zmìnu pásma
s tím, e okamitá zmìna je moná za úèelem získání
násobièe. V jeden okamik mùe být vysílán pouze jediný signál, kromì navazování spojení na jiném pásmu
za úèelem získání násobièe. Je zakázáno vysílat èi pøijímat QTC paralelnì s navazováním bìných QSO.
§ SWL  posluchaèi.

Podmínky:
Soutìí se na pásmech 8010 m. Evropské stanice navazují spojení pouze s mimoevropskými a naopak. Pøedává se
RS/RST a tøímístné poøadové èíslo spojení poèínaje 001 (a dále
ètyømístné, pokud poèet QSO pøekroèí 999). Kromì bìných
spojení se v závodì pøedávají tzv. QTC. QTC pøedávají mimoevropské stanice evropským. Kadý QTC sestává z èasu,
znaèky a pøijatého èísla spojení uskuteènìného stanicí, která
QTC pøedává. Napø. 0123 OK1FUA 001 znamená, e v 0123
UTC navázal QSO s OK1FUA a obdrel od nìj èíslo 001. Vysílající stanice mùe kadé spojení pøedat jako QTC pouze
jednou (mùe tedy pøedat maximálnì tolik QTC, kolik má navázáno spojení). Mezi dvìma stanicemi mùe být pøedáno
celkem maximálnì 10 QTC bez ohledu na pásma a to v libovolnou dobu  vechny najednou nebo po libovolných èástech.
Za úèelem získání vech deseti QTC je moné s jednou stanicí navázat více QSO. Bìhem pøedávání kadé skupiny QTC
se pøedává zlomek, sestávající z poøadového èísla skupiny
QTC a poètu QTC v pøedávané skupinì  tedy napøíklad 4/8
znamená, e stanice pøedává svou ètvrtou skupinu, ve které
bude 8 QTC. Za kadé QSO a kadý pøijatý èi vyslaný QTC je
jeden bod. Násobièe jsou zemì DXCC, pøièem poèet zemí
na 80 m se násobí ètyømi, na 40 m tøemi a na ostatních pásSborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

mech dvìma. Celkový výsledek se spoèítá vynásobením souètu bodù za QSO a QTC ze vech pásem celkovým souètem
násobièù ze vech pásem. Diplomy obdrí vítìzové vech
kategorií v kadé zemi.

Deníky:
Do 15. 9. (CW) a do 15. 10. (SSB) v elektronické podobì
v jakémkoliv textovém èi DBF formátu, nejlépe z programù CT,
N6TR, NA na e-mail: waedc@compuserve.com, pøípadnì na
3,5" disketì na adresu: WAEDC Contest Committee, P.O. Box
1126, Duererring 7, D-74370 Sersheim, Germany. Je samozøejmì moné poslat i deník v papírové podobì (pokud nebyl
poøizován v poèítaèi), nejlépe s pouitím formuláøù WAEDC (k
dosaení na www). Poøadatel musí obdret chronologický deník, deník s QTC a sumáø. Deník s QTC musí obsahovat
znaèku pøedávající stanice, èas, pásmo, èíslo skupiny a pøijaté QTC.

Internet:
http://server.darc.de/referate/dx/fedcw.htm

Taktika, doporuèení:
Tento závod je nìkterými úèastníky milován, nìkterými
zavrhován. Já osobnì se øadím k té první skupinì. Je to zkrátka nìco jiného. Zde jsou mé zkuenosti a názory:
§ Pamatujte, e QTC je nejsnazí zpùsob získání bodù.
Navazovat bìná spojení se vám nebude nikdy daøit
tak rychle, jako pøijímat QTC.
§ Vyadujte QTC pouze od stanic, které dobøe slyíte
a jejich signál je pro vás èitelný. Pøijímat QTC od nìkterých JA stanic na SSB je masochismus.
§ Snate se získávat QTC ji od poèátku závodu. Poèítejte vak s tím, e nìkteré stanice rozdávají QTC a
druhý den. Mnoho stanic QTC nerozdává vùbec.
§ Velmi doporuèuji vìnovat èas dokonalému seznámení
s pouívaným programem pro vedení deníku. Zapisování QTC není zcela standardní a je potøeba si jej zaít.
Pokud budete psát QTC na papír a nikoli do PC, ztratíte monost kontroly poètu pøijatých QTC od jednotlivých
stanic.
§ Pokud se chcete co nejlépe umístit a nejste dokonalý
operátor, doporuèuji si QTC nahrávat. Jednak tím získáte zajímavý studijní materiál a jednak máte monost
si sporné QTC v klidu zkontrolovat.

5. OK/OM DX
Termín:
Druhý celý víkend v listopadu, sobota 12:00 a nedìle 12:00
UTC.

Kategorie:
SO AB, SO SB, MO ST, QRP, posluchaèi. Stanice SO se
mohou pøihlásit souèasnì do více kategorií.

Podmínky:
Soutìí se výhradnì provozem CW (novinka od r. 1998).
Stanice OK/OM navazují spojení pouze se stanicemi mimo
OK/OM (nedìlají se QSO ani pro získání násobièe) a naopak,
stanice mimo OK/OM dìlají pouze OK/OM. Ve vech kategoriích je povoleno pouívání DX clusteru. U kategorie MO ST
platí 10minutová pravidla stejnì jako v CQ WW DX (viz podmínky CQ WW DX). S kadou stanicí je mono na kadém
pásmu navázat jedno spojení. Stanice OK/OM pøedávají RST
a okresní znak, ostatní pøedávají RST a poøadové èíslo spojení. Za spojení na vlastním kontinentu je 1 bod, za DX jsou 3
body. Násobièe pro OK/OM jsou prefixy bez ohledu na pásma
(jako CQ WW WPX), pro ostatní stanice okresy OK/OM na
PROVOZ NA KRÁTKÝCH VLNÁCH
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kadém pásmu zvlá. Celkový výsledek se spoèítá vynásobením souètu bodù ze vech pásem souètem násobièù ze
vech pásem.

násobièù (zemì + zóny) ze vech pásem. Diplomy obdrí vítìzové vech kategorií v kadé zemi, pokud budou pracovat
minimálnì 12 (SO) resp. 24 (MO) hodin.

Deníky:

Technické podmínky:

Do 15.12. na adresu: Karel Karmasin, OK2FD, Gen. Svobody 636, 674 01 Tøebíè, e-mail: ok2fd@contesting.com

Termín:

Vechny vysílaèe a pøijímaèe musí být umístìny v kruhu
o prùmìru 500 m nebo na pozemku ve vlastnictví stanice, která se závodu úèastní  podle toho, které území je vìtí.
Vechny antény musí být fyzicky pøipojeny do vysílaèù
a pøijímaèù, je úèastník pouívá. Ke zvyování celkového
skóre mùe být pouita jedinì znaèka, pod kterou se závodník úèastní.

Poslední celý víkend v øíjnu (SSB) a poslední celý víkend
v listopadu (CW), sobota 00:00 a nedìle 24:00.

Deníky:

6. CQ WW DX

Kategorie:
§ SO AB.
§ SO SB. Jeden operátor mùe pøihlásit do hodnocení
pouze jedno pásmo, ostatní pásma, pokud na nich pracoval, slouí pro kontrolu.
§ SO AB/SB LP. Stejnì jako SO AB/SB, výkon max.
100 W. V sumáøi musí být uveden pouitý výkon.
§ SO AB/SB QRP/p. Stejnì jako SO AB/SB, výkon max.
5 W. V sumáøi musí být uveden pouitý výkon.
§ SOA AB/SB. Nerozliují se výkonové kategorie.
§ MO ST. Doslovný pøeklad podmínek: Jediný vysílaè
na jediném pásmu smí navazovat QSO v prùbìhu libovolného desetiminutového intervalu, jeho poèátek je
definován prvním navázaným spojením na pásmu. Výjimka: Jedno jediné jiné pásmo smí být pouito
v prùbìhu desetiminutového intervalu, pokud je navázané spojení násobièem. Nebo-li platí tzv. 10minutové
pravidlo pro pøechod z pásma na jiné pásmo jako v CQ
WW WPX. To znamená, e pøechod na jiné pásmo je
moný a po 10 minutách od navázání spojení na tomto pásmu. Napø. pracujete na 80 m, poslední QSO
udìláte v 17:33. Pøejdete na 40 m a první spojení naváete v 17:35. Na libovolné jiné pásmo (samozøejmì
vè. 80 m) mùete pøejít a v 17:45. Kromì navazování
bìných QSO je mono souèasnì navazovat spojení
na jednom jiném pásmu za úèelem získání nového násobièe, a to opìt v intervalu 10 minut. Nejlépe to bude
vidìt na pøíkladì: Stanice A vysílá výzvu na 20 m
a dìlá libovolná spojení. Druhá stanice B hledá na
pásmu 40 m násobièe. Jakmile naváe spojení, mùe
pøejít na jiné pásmo (kromì 20 m, tam jede A) a udìlat
dalí násobiè a po deseti minutách. Pokud stanice B
udìlá spojení, které není násobièem, je nutno jej zapoèítat za 0 (nula) bodù. Èili obì stanice A i B mohou
pøecházet z pásma na pásmo (a navazovat na nich spojení) nejèastìji kadých deset minut. Jak u bylo
naznaèeno, nemohou obì stanice operovat na stejném
pásmu. Je zøejmé, e s doslovným názvem kategorie
(jeden vysílaè) toto nekoresponduje, ale název zùstává zøejmì z tradièních dùvodù.
§ MO MT. V jeden okamik mùe být vysílán na kadém
pásmu maximálnì jeden signál.

Podmínky:
Navazují se spojení se vemi stanicemi na svìtì. Pøedává
se RS/RST a èíslo WAZ zóny (v OK/OM 15). Za spojení mezi
kontinenty se poèítají 3 body, za spojení na vlastním kontinentu se poèítá 1 bod. Spojení s vlastní zemí DXCC se bodovì
nehodnotí (poèítá se nula), ale navazuje se pouze za úèelem
získání násobièe. Násobièe jsou zemì DXCC vè. tzv. WAE
a zóny WAZ na kadém pásmu zvlá. Spojení se stanicemi
/MM lze uplatnit pouze jako zónový násobiè. Pro upøesnìní 
jedno spojení mùe pøedstavovat dva násobièe  jeden jako
zemì a druhý jako zóna. Celkový výsledek se spoèítá vynásobením souètu bodù ze vech pásem celkovým souètem
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Do 1.12. (SSB) a do 15.1. (CW) v elektronické podobì
v jakémkoliv textovém èi DBF formátu, nejlépe z programù
CT, N6TR, NA na e-mail: ssb@cqww.com (SSB èást) nebo
cw@cqww.com (CW èást), pøípadnì na 3,5" disketì na adresu: CQ Magazine, CQ WW DX Contest, 76 N. Broadway,
Hicksville NY 11801, USA. Je samozøejmì moné poslat i deník v papírové podobì (pokud nebyl poøizován v poèítaèi).
Poøadatel musí obdret chronologický deník a sumáø. Sumáø
musí obsahovat jméno a adresu úèastníka VELKÝMI PåSMENY. Stanice, které posílají deník na papíøe a navázaly více
ne 200 QSO, musí poslat také cross-check sheet.

Internet:
http://cqww.com/cqww/

Taktika, doporuèení:
CQ WW DX jsou nejprestinìjími závody na KV. Odpovídá tomu jak fyzická nároènost (jednotlivci mohou vyuít celých
48 hodin) a potøeba dobrého technického vybavení, tak nutnost propracované taktiky. Pokud se chcete co nejlépe umístit,
doporuèuji se dret následujících bodù:
§ Musíte mít co nejlepí vybavení jak pro navazování DX
spojení (za DX je tøikrát více bodù ne za EU), tak pro
EU (v EU je podstatná èást násobièù).
§ Násobièe jsou témìø rovnomìrnì rozloeny po celém
svìtì  musíte být tedy schopni pracovat se vemi
smìry.
§ Pro kategorii MO ST je nutné mít alespoò tøi pracovitì pro pøíjem a minimálnì dvì pro vysílání, DX cluster
a poèítaèová sí je samozøejmostí. Pokud nevyuijete
monosti dìlat násobièe paralelnì s hlavním provozem, nemáte v této kategorii anci. Vybavení stanic
na pøedních místech v této kategorii je spíe rázu kategorie M/M.
§ Pro kategorii SO AB a SOA AB je dobré mít vybavení
s moností okamité zmìny pásma s plným výkonem
(dle kategorie). Pamatujte, e mìnit pásma mùete kdykoliv libovolnì èasto.
§ Pokud pouíváte DX cluster (MO èi SOA) a nemáte
SUPER vybavení, poèítejte s tím, e na násobièe z DX
clusteru budete jen velmi obtínì proráet pile-up.
§ Pokud jedete vechna pásma, udìlejte si band-plán
a druhý den pokud mono pozmìòte èasové obsazení
jednotlivých pásem. Zvýíte tím pravdìpodobnost získání více násobièù.

Závìr
Doufám, e tento popis nìkolika významných závodù pomùe vysvìtlit jejich problematiku a odstranit pøípadné
nejasnosti èi obavy. Jsem si vìdom toho, e o kadém ze závodù by se dal napsat samostatný èlánek, který by navíc mohl
obsahovat zajímavé výsledky z histore úèasti OK stanic, souèasné rekordy (jak svìtové, tak Evropské èi OK), podrobné
rozbory deníkù nejlepích stanic a mnoho dalího. Vzhledem
k charakteru této publikace jsem dal pøednost vìtímu zábìru.
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KALENDÁØ KRÁTKOVLNÝCH ZÁVODÙ A SOUTÌÍ
Ing. Jiøí Peèek, OK2QX
Pøináíme vám pøehled hlavních závodù, poøádaných na
krátkých vlnách. Nejsou zde uvedeny vechny závody, pouze
jejich výbìr; nejsou uvádìny závody klubù jako HSC, CHC
a dalích, z AGCW jen QRP a HTP 80 závod atd. Jen minimum je jich uvedeno ménì obvyklými druhy provozu. K výbìru
mohou být názory rùzné, ale vzhledem k tomu, e kadý týden jsou o víkendu závody nejménì dva, nìkterý víkend i pìt,
uznáte sami e nìjaký výbìr proveden být musel  v tìchto
závodech budete mít vdy co dìlat. Nejedná se o závody,
ve kterých stìí najdete na pásmu nìjakou stanici z poøádající
zemì. Uspoøádání, kde nejsou uvedeny data ale o který víkend v mìsíci, sobotu èi nedìli se jedná, znamená e pøehled
má delí dobu platnosti a po zkopírování si kadoroènì podle
kalendáøe jednodue doplníte data k jednotlivým závodùm.

Celoroèní soutìe:
Worldradio DXathlon celoroènì
UBA SWL competition celoroènì

V kadém mìsíci se konají tyto nae závody:
1. so
1. ne
1. po
2. so
2. so
2. po

SSB liga
Provozní aktiv
Aktivita 160 m
OM activity
OM activity
Aktivita 160 m

SSB
CW
SSB
CW
SSB
CW

06:0007:00 m.è.
06:0007:00 m.è.
21:0023:00 m.è.
06:0006:59 m.è.
07:0007:59 m.è.
21:0023:00 m.è.

Dalí závody  nae i mezinárodní,
v jednotlivých mìsících:
Leden
1. 1.
*)
2. ne
3. so+ne
3. ví ne
po páne
po so+ne
po so+ne
Únor
1. so
1. so+ne
2. so+ne
2. so+ne
3. so+ne
3. so+ne
po páne
po so+ne
po so+ne
po páne
Bøezen
1. so+ne
2. ne
3.so+ne
3. sopo
po sone
Duben
1. so+ne
1. so+ne

New Year contest
AGCW Winter QRP
DARC 10 m Wettbewerb
Posluchaèský závod
HA DX contest
CQ WW 160 m DX contest
French DX (REF contest)
European Community (UBA)
AGCW Straight Key  HTP80
YU DX contest
PACC
First RSGB 1.8 MHz
ARRL DX contest
RSGB 7 MHz
CQ WW 160 m DX contest
French DX (REF contest)
European Community (UBA)
Czebris contest QRP
ARRL DX contest
Závod VRK
Russian DX contest
B.A.R.T.G. Spring
CQ WW WPX contest
SP DX contest
Elettra Marconi YL-OM

CW
CW
MIX
CW
CW
CW
SSB
CW
CW
MIX
CW
CW
CW
SSB
SSB
CW
CW
SSB
CW/SSB
MIX
RTTY
SSB
CW/SSB
MIX

09:0012:00
15:0015:00
09:0012:00
12:0012:00
00:0024:00
22:0016:00
06:0018:00
13:0013:00
16:0019:00
21:0021:00
12:0012:00
21:0001:00
00:0024:00
12:0009:00
22:0016:00
06:0018:00
13:0013:00
16:0024:00
00:0024:00
06:0011:00
12:0012:00
02:0002:00
00:0024:00
15:0015:00
13:0013:00

Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

Velikon.
2. ví páne
2. so+ne
3. so
3. ví
3. ne
po so+ne
po so

Holyland DX contest
Japan Int. DX HiBands
Trofeo S.M. el Rey
OK CW závod, OM CW preteky
YU-DX contest
EU Sprint Spring
Helvetia XXVI
Hanácký pohár

MIX
CW
MIX
CW
MIX
SSB
MIX
MIX

18:0018:00
23:0023:00
18:0018:00
05:0007:00
12:0012:00
15:0019:00
13:0013:00
05:0006:29

Kvìten
1. 5.
1. so+ne
2. so+ne
2. so+ne
3. ne
pø.vík.
po so+ne

AGCW QRP
ARI Int. DX contest
Alex. Volta RTTY DX
CQ MIR
EU Sprint Spring
Baltic contest
CQ WW WPX contest

CW
MIX
RTTY
MIX
CW
MIX
CW

13:0019:00
20:0020:00
12:0012:00
21:0021:00
15:0019:00
21:0003:00
00:0024:00

Èerven
1. so+ne
2. so+ne
3. so+ne
3. so+ne

CW Fieldday
WW South America
All Asia DX contest
AGCW DL QRP Sommer

CW
CW
CW
CW

15:0015:00
12:0018:00
00:0024:00
15:0015:00

Èervenec
1. 6.
Canada Day
2. so+ne SEANET contest
2. so+ne IARU HF Championship
3. so+ne HK Independence Day
po so+ne RSGB IOTA contest

MIX
CW
MIX
MIX
SSB

00:0024:00
00:0024:00
12:0012:00
00:0024:00
12:0012:00

Srpen
1. so
1. so+ne
2. so+ne
3. so+ne
3. so+ne
vdy 29.

European SW Champ.ship
YO DX contest
European contest (WAEDC)
SEANET contest
Keymens club (KCJ) CW
Závod k výroèí SNP

SSB/CW
MIX
CW
SSB
CW
CW

12:0024:00
20:0016:00
00:0024:00
00:0024:00
12:0012:00
04:0006:00

Záøí
1. so+ne
1. so+ne
1. so+ne
2. so+ne
3. so
3. so+ne
4. so+ne
4. ví
po so+ne

All Asia DX contest
IARU Reg.1 Fieldday
LZ DX contest
European contest (WAEDC)
OK-SSB závod
Scandinavian Activity
Scandinavian Activity
Elettra Marconi
CQ WW DX contest

SSB
SSB
CW
SSB
SSB
CW
SSB
MIX
RTTY

00:0024:00
15:0015:00
12:0012:00
00:0024:00
05:0007:00
15:0018:00
15:0018:00
13:0013:00
00:0024:00

Øíjen
1. so+ne
1. ne
1. so
**)
2. so+ne
2. ne
3. so
3. so+ne
3. ne
po so+ne

VK-ZL Oceania contest
21/28 MHz RSGB contest
EU Sprint Autumn
Concurso Iberoamericano
VK-ZL Oceania contest
EU Sprint Autumn
Plzeòský pohár
Worked all Germany
21/28 MHz RSGB contest
CQ WW DX contest

SSB
SSB
SSB
SSB
CW
CW

10:0010:00
07:0019:00
15:0019:00
20:0020:00
10:0010:00
15:0019:00

MIX
CW
SSB

15:0015:00
07:0019:00
00:0024:00
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Listopad
1. so+ne
2. páne
2. so+ne
2. so+ne
3. so+ne
3. so+ne
3. so+ne
po so+ne

Hláení posílejte v této formì (viz vzor):
Ukrainian DX Contest
Japan Int DX contest
OK-DX contest
European contest (WAEDC)
Esperanto contest
Second 1,8 MHz RSGB
AOEC 160 m DX
CQ WW DX contest

Prosinec
1. páne ARRL 160 m contest
1. so+ne Activity contest 3,5 MHz
2. so+ne ARRL 10 m contest
3. so+ne Croatian CW Contest
3. so+ne EA DX CW contest

CW/SSB
SSB
CW
RTTY
SSB
CW
CW
CW
CW
CW
MIX
CW
CW

12:0012:00
23:0023:00
12:0012:00
00:0024:00
00:0024:00
21:0001:00
18:0007:00
00:0024:00
22:0016:00
18:0018:00
00:0024:00
14:0014:00
16:0016:00

Pouité zkratky a význam znaèek:
m.è. - za èasem závodu znamená, e závod se poøádá
v uvedeném rozmezí místního èasu, bez ohledu na
posuny letního zimního èasu.
pá - pátek
so - sobota
ne - nedìle
pø - pøedposlední
po - poslední (pøípadnì pondìlí)
*) - vdy prvý celý víkend po 1. lednu
**) - sobota a nedìle pøed 12.10.
Velikon - sobota a nedìle pøed nebo po Velikonoèním
pondìlí avak vdy v dubnu.

Podmínky závodù poøádaných
v Èeské a Slovenské republice
Podmínky závodu SSB liga. Závod se koná kadou první
sobotu v mìsíci od 06:00 do 08:00 místního èasu (probíhá
nezávisle na dalích závodech které jsou v tuto dobu) a to
výhradnì SSB provozem v segmentu 37003770 kHz. Kategorie: QRP (pøíkon max.10 W/5 W výkon), QRO (výkon podle
op. tøídy, doporuèeno 100 W. Pokud stanice v hláení neuvede výkon, je hodnocena v této kategorii), SWL. Výzva do
závodu je VÝZVA SSB LIGA. Pøedává se RS a okresní znak.
Bodování: Za úplné QSO 1 bod, neúplné spojení a spojení se
stanicemi mimo OK OL a OM se nepoèítají. Násobièe: Okr.
znaky vcetne vlastniho (vlastní okres ze zapoèítá vdy, i kdy
spojení nebylo navázáno). Výsledek je dán prostým souèinem
bodù a násobièù. Poøadatel si mùe vyádat deník ke kontrole, jeho rozhodnutí je koneèné. Z mìsíèních výsledkù bude
sestaven pøehled celoroèní aktivity. Hláení z SSB ligy musí
obdret vyhodnocovatel nejpozdìji druhý pátek po závodì na
adresu: Karel Køenek, OK1HCG, Nevanova 1035/20, 163 00
Praha 6, nebo prostøednictvím PR na:
OK1HCG@OK0PPR.#BOH.CZE.EU.
Podmínky závodu KV provozní aktiv jsou stejné s podmínkami SSB ligy, a na tyto odchylky:
a) závod se koná kadou prvou nedìli v mìsíci
b) závodí se pouze telegraficky v segmentu
35103560 kHz
c) výzva je TEST PA
d) pøedává se RST a okresní znak
e) do hláení o dosaeném výsledku zmìníte název
závodu na KVPA
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Hláení ze závodu
Kategorie
Znaèka v závodì
Pøedávaný OKR znak
Poèet platných spojení
Násobièe (OKR)
Výsledek (QSO x OKR )

:
:
:
:
:
:
:

SSB liga dne 4.1.1997
QRP
OK1HCG/p
CPI
48
39
48 x 39 = 1872

Prohlauji, e jsem dodrel podmínky závodu, uvedený
výsledek odpovídá skuteènosti.
Karel, OK1HCG
OM aktivita (OM-AC) Závod se koná vdy druhou sobotu
v mìsíci od 06:00 do 06:59 místního èasu provozem CW a od
07:00 do 07:59 místního èasu provozem SSB v pásmu 3,5 MHz
(35203560 a 37003770 kHz). Kategorie: 1. QRO (doporuèeno max. výkon 100 W), 2. QRP  max. výkon 5 W. Závodu
se mohou zúèastnit jen jednotlivci, klubové stanice mohou být
obsluhovány pouze jedním operátorem. Soutìní kód: RS(T)
+ poøadove èíslo QSO od 001.
Bodování: 1 QSO = 1 bod; za spojení s touté stanicí obìma druhy provozu se pøi druhém spojení pøipoèítává dodatkový
1 bod, take za CW a SSB QSO s touté stanicí jsou 3 b.
Násobièe: poslední písmeno znaèky protistanice jednou za
závod. Poslední písmeno vlastní znaèky je nasobièem tehdy,
kdy se tento násobiè nepodaøilo získat spojením s protistanicí. Maximalní poèet násobièù je 26. Hláení: z kadé etapy se
zasílá hlaení na korespondenèním lístku (viz vzor) najpozdìji následující pátek po závodech na adresu: JUDr. Milos Jiskra,
OM1AA, Bodvianska 11, 821 07 Bratislava. Vyhodnocení: kadá etapa bude vyhodnocena zvlá a výsledky budou
vyhláené ve zprávách OM9HQ. Stanice, které se zúèastní
jen CW èásti budou hodnoceny zvlá. Zúèastnìné stanice
mohou získat výsledkovou listinu po zaslání SASE. Slavnostní vyhlaení prvých tøí v kadé kategorii bude na setkání ve
Vysokych Tatrách. Poznámka: Vyhodnocovatel má právo pøed
vyhláením celoroèních výsledkù si vyádat kopii stanièního
deníku z urèité etapy. Pokud stanice nezale kopii do 7 dnù,
nebude klasifikovaná v celoroèním hodnocení. Celoroèní cyklus závodù zaèíná v listopadu a konèí v øíjnu následujícího
roku.
Vzor hláení z OM AC:
Znaèka:
Mìsíc a rok:
Kategorie:
Poèet QSO/bodù CW a SSB:
Poèet pøídavných bodù:
Poèet násobièù:
Chybìjící násobièe:
Výsledek:
Èestné prohláení: Prohlauji na svou èest, e jsem dodrel soutìní a povolovací podmínky. Rozhodnutí soutìní komise povauji
za koneèné.
Datum a podpis:
Aktivita 160 m - závod k oivení provozu na pásmu 160 m
se koná vdy prvé pondìlí v mìsíci SSB provozem na kmitoètech 18601900 kHz SSB provozem a druhé pondìlí v mìsíci
v úseku 18401900 kHz CW provozema to od 21:00 do 23:00
naeho èasu , zúèastnit se mohou vechny OK a OM stanice.
Výzva TEST A nebo CQ A, pøedává se RS nebo RST a okresní znak. Kategorie jsou: QRP (do 5 W výkonu), QRO
a posluchaèi. Posluchaèi musí pøijmout znaèky korespondujících stanic a kód alespoò jedné stanice. Za kadé spojení je
jeden bod, násobièe okresní znaky vèetnì vlastního. Hláení
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o dosaeném výsledku (poèet spojení, poèet násobièù a jejich
souèin) se zasílají na adresu: Pavel Konvalinka, OK1KZ, Feøterkova 544, 181 00 Praha 8, nebo prostøednictvím PR na
OK1KZ, ev. pøedávají po závodì na pásmu. Kdo má zájem
o výsledkovou listinu kadého kola, pøiloí k hláení 5 Kè ve
známkách. Z jednotlivých dílèích výsledkù bude sestaveno
poøadí celoroèní a to jak v telegrafních, tak SSB závodech.
CZEBRIS contestu se mohou zúèastnit pouze stanice
s max. výkonem 5 W na pásmech 3,528 MHz. pøedává se
RST, výkon a jméno operátora. Spojení s G stanicí 4 body,
s ostatními evropskými stanicemi vèetnì OK/OM 2 body, s DX
stanicí 3 body. Deníky do 15. 4. na adresu: Petr Doudìra,
U 1. baterie 1, 162 00 Praha 6.
Závod VRK se poøádá kadoroènì 2. nedìli v bøeznu od
06:00 do 11:00 UTC. CW (35203600 kHz) i SSB (3600
3770 kHz) provozem. Kategorie: 1.  stanice s jedním
operátorem, 2.  stanice klubové, 3.  posluchaèi. Èlenové VRK
pøedávají RS/RST, písmena VRK a èlenské èíslo VRK, ostatní
stanice RS/RST a poøadové èíslo spojení od 001. S kadou
stanicí je mono navázat jedno spojení za závod, kadé spojení se hodnotí jedním bodem. Násobièi jsou jednotlivé
stanice/èlenové VRK. Deníky v obvyklé formì do konce bøezna
na adreu: Miroslav Vrána, prof. Tuèka 3508, 767 01 Kromìøí.
Podmínky OK-CW závodu - Memoriálu Pavla Homoly:
Tento závod vyhlauje Èeský radioklub a koná se vdy tøetí
sobotu v dubnu od 05:00 do 07:00 UTC (tzn. pøi letním èase
od 07:00 do 09:00 dle naich hodinek), jen telegrafním provozem a to na kmitoètech 18601900 kHz a 35203570 kHz.
Závodí se ve dvou jednohodinových etapách. Závodu se mohou úèastnit èeské i slovenské stanice. Vyhodnocení bude
provedeno pro kadou zemi v kategoriích: a) obì pásma, b)
pásmo 3,5 MHz, c) stanice QRP do 5 W výkonu obì pásma,
d) posluchaèi. Vymìòuje se kód sloený z RST a pìtimístné
skupiny písmen, kde prvá tøi písmena udávají okresní znak,
poslední dvì si kadá stanice zvolí libovolnì a v prùbìhu závodu je nemìní. Kadé navázané spojení se hodnotí jedním
bodem, násobièe jsou jednotlivé okresní znaky na kadém
pásmu zvlá, ale bez ohledu na etapy. Deníky je tøeba zaslat
do 14 dnù po závodì na adresu: Radioklub OK1OFM, c/o Pavel
Pok, Sokolovská 59, 323 12 Plzeò
Podmínky OK-SSB závodu jsou totoné s pøedchozím
telegrafním závodem, vyjma:
a) termínu - je tøetí sobotu v záøí
b) skuteènosti e závod je výhradnì SSB provozem
na kmitoètech 18601900 kHz a 37003775 kHz
c) pøedávaný kód je RS a pìtimístná skupina písmen
Hanácký pohár poøádá radioklub mìsta Olomouce a redakce Prakt. elektroniky a Radia vdy poslední sobotu v dubnu
v dobì od 05:00 do 06:29 v pásmu 80 m v úsecích 3520
3600 kHz a 37003770 kHz. Provoz 2x CW, 2x SSB. Výzva na
telegrafii TEST OK, SSB provozem VÝZVA HANÁCKÝ POHÁR.
Kód je RS nebo RST a dvojèíslí, udávající poèet rokù trvání
licence stanice. Kategorie: Mix (CW i SSB provoz), CW, RP.
Závod je jen pro jednotlivce OK i OM s tím, e pokud se úèastní
klubová stanice, musí ji obsluhovat jen jeden operátor.
Bodování: za kadé spojení 1 bod, s kadou stanicí lze
bìhem závodu pracovat jen jednou. Výsledek je dán prostým
souèetem bodù, v pøípadì rovnosti rozhodne poèet spojení
v prvých 20, (ev. 40, 60) minutách. Spojení se nehodnotí, je-li
chybnì zachycena znaèka nebo kód protistanice, pokud je
protistanicí stanice která navázala 5 èi ménì spojení, nebo
stanice která neposlala deník k vyhodnocení. Stanice na pr-
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vých místech obdrí vìcné ceny, stanice s nejvyím poètem
bodù získává Hanácký pohár, který je mono získat do trvalého drení pokud stanice tuto trofej získá 3x za sebou, nebo
5x celkovì. Vyhodnocení v pøísluné kategorii bude provedeno tehdy, zúèastní-li se alespoò 5 stanic. Rozhodnutí poøadatele
o výsledcích je koneèné. Deník je tøeba zaslat do 10 dnù po
závodì na adresu: Bohumil Køenek OK2BOB, Kmochova 5,
779 00 Olomouc.
Závod k výroèí SNP je telegrafní závod v pásmu 80 m,
poøádaný kadoroènì poslední sobotu v srpnu od 03:00 do 05:00
UTC. Závod je rozdìlen na ètyøi 30minutové etapy. Spojení se
navazují pouze s OM a OK stanicemi, v kadé etapì je moné
navázat jedno spojení s kadou stanicí. Kmitoèty 3520
3560 kHz. Kategorie: jeden operátor - (doporuèeno max. 100
W), jeden op. QRP (max. 5 W output), posluchaèi. Kategorie
bude vyhodnocena za pøedpokladu, e se zúèastní alespoò 5
stanic. Vymìòuje se kód sloený z RST a okresního znaku.
Bodování: kadé spojení jeden bod. Násobièe jsou jednotlivé slovenské okresy bez ohledu na etapy. Deníky se zasílají
do 14 dnù po závodì na adresu: Robert Hnátek, Podháj 49,
974 05 Banská Bystrica.
Plzeòský pohár - tento závod navazuje na tradici závodu
Plzeòský prazdroj a poøádá jej radioklub OK1OFM, vdy tøetí sobotu v øíjnu. Probíhá ve dvou samostatnì hodnocených
etapách: v pásmu 80 m a v pásmu 2 m.
Podmínky pro pásmo 80 m: Závod se koná kadoroènì
tøetí sobotu v øíjnu od 06:00 do 07:30 UTC, v kategoriích MIX,
CW a posluchaèi. Druh provozu: CW a SSB v kmitoètových
segmentech 35203570 kHz a 37003775 kHz. Bodování: za
CW spojení 2 body, za SSB spojení 1 bod. S kadou stanicí je
moné navázat jedno CW a jedno SSB spojení. Spojení se
stanicí poøadatele (OK1OFM) se hodnotí dvojnásobnì. Pøedává se RS nebo ERST + libovolné dvoumístné èíslo, které se
nesmí bìhem závodu mìnit. Celkový výsledek se rovná prostému souètu bodù za spojení.
Upozornìní: platná jsou pouze spojení s úèastníky závodu. Deníky zasílejte nejpozdìji do 10. listopadu na adresu
vyhodnocovatele: OK1DRQ, Pavel Pok, Sokolovská 59, 323 12
Plzeò. Stanice na prvých tøech místech obdrí diplomy a vítìzné
stanice v jednotlivých kategoriích a ev. dalí vylosovaní podle
poètu dolých deníkù vìcné ceny od sponzora závodu. Podmínky pro pásmo 2 m.
Závod se koná kadoroènì tøetí sobotu v øíjnu od 08:30 do
10:30 UTC. v kategoriích radioamatéøivysílaèi, posluchaèi.
Závodí se provozem CW, SSB a FM (spojení pøes pøevadìèe
nejsou platná), s kadou stanicí platí jedno spojení bez rozdílu druhu provozu. Bodování: za jeden kilometr pøeklenuté
vzdálenosti se poèítá jeden bod, pøi CW spojeních dva body.
Celkový výsledek je dán souètem bodù za spojení. Pøedávaný
kód: RS nebo RST + libovolné dvoumístné èíslo + vlastní QTH
lokátor.
Upozornìní: platná jsou pouze spojení s úèastníky závodu. Deníky zasílejte nejpozdìji do 10. listopadu na adresu
vyhodnocovatele: OK1DRQ, Pavel Pok, Sokolovská 59, 323 12
Plzeò. Stanice na prvých tøech místech obdrí diplomy a vítìzné
stanice v jednotlivých kategoriích a ev. dalí vylosovaní podle
poètu dolých deníkù vìcné ceny od sponzora závodu.
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MAJÁKY
Ing. Frantiek JANDA, OK1HH
Letos, v roce 1998, slaví ná koníèek  radioamatérství
pøesnì sté narozeniny. Zpoèátku se jenom poslouchalo, potom dlouho hlavnì poslouchalo a nìkteré èistì poslechové
disciplíny mají svùj význam dodnes. Technologický pokrok,
který rychle mìní svou tváø, se pøirozenì nezastavil ani pøed
sférou majákù, jak radioamatérských, tak i profesionálních
a i tento fakt pøispìl k rùstu jejich popularity. Tu mìly ostatnì

Obr. 1: Svìtová mapa majákù IBP od VK6WIA

pásmech v synchronním provozu (k rovnomìrnému pokrytí
glóbu by bylo tøeba jetì po jednom majáku v Èínì a Rusku,
zatím se nedaøí). Nejlepí propagací celého systému i projektu
byla patrnì instalace majáku VK0IR pøed poèátkem provozu
expedice na ostrov Heard. Kdy poté expedice skuteènì vyjela, vìdìl ji snad kadý nejen o její existenci, ale i kdy a kde
ji má smysl hledat a volat. Zaryté vyznavaèe kilowattù pøitom
pravidelnì pøekvapoval holý fakt, e bìnì dobøe slýchávali signál majáku pøi
sniování výkonu a po 1 watt, pøípadnì
i s jednou desetinou wattu  a to na více
pásmech souèasnì. Oveme zde hrál
roli klíèový fakt pouitého provozu. Telegrafie, nejlépe A1A, neboli CW, èili stará
dobrá morzeovka zùstává i v dobì stomegahertzových písíèek, TORù, DSP,
jako i Internetu nadále velmi spolehlivým a pouívaným zpùsobem
dorozumìní s pouitím nejjednoduích
a nejlevnìjích prostøedkù.
Nároènost amatérského projektu IBP
vynikne i pøi srovnání s obdobným (profesionálním) projektem ITU. Aèkoli je zde
kapacita systému nií (pouze pìt èasových tìrbin), jetì nikdy nebyly
v provozu více ne dva. Pùvodní
AIS1MLB v Melbourne byl vystøídán
VL8IPS v Darwinu (http://www.ips.oz.au/
beacon/ ) a mezitím byl sputìn LN2A
ze Stavangeru (http://www.itu.int/bredh/
sg/sg3/hf-fs.htm). Mírnou nevýhodou je, e tyto majáky nejsou pøímo v amatérských pásmech (ale vìtinou jsou
dostateènì blízko), výhodou e mají vyí výkon. Oproti max.
100 wattùm majákù IBP vyzaøují 1 kW (LN2A) a 2 kW
(VL8IPS). I proto lze u nás prakticky dennì slyet VL8IPS na
ètyøech  a nìkdy i vech pìti pásmech souèasnì (málokdy
sice na 5471,6 kHz, kde zaèíná vysílat v kadou celou 20.
minutu, ale bìnì od 7871,6 kHz výe). LN2A slyíme vìtinu
dne obvykle jen na tøech niích kmitoètech (5471,6; 7871,6
a 10408,6 kHz), a výskyt jeho signálu výe (na 14406,6 kHz,
kde zaèíná v kadou celou 20. minutu a na 20496,6 kHz o 4

vdy nemalou, navzdory tomu, e jejich poslechem (a jsme-li
jejich operátory, pak ani jejich konstrukcí a provozováním) rozhodnì nelze získat zisk ani slávu. Snad jen dobrý pocit z toho,
e dìláme nìco pro druhé. Osobnì se pøiznávám, e právì
tento fenomén (vedle faktu, e majáky a problematika íøení
vln jsou jedinými radioamatérskými èinnostmi, kde jsem dosud nezail jiný, ne èistì odborný spor) je motivem, který mne
od zájmu o nì pøivedl k jejich propagaci a nakonec i koordinaci.
Hlavní úèel majákù je natìstí zøejmý. Uiteènost zjitìní výskytu otevøení do oblasti, kde právì na pøísluném pásmu nikdo
nevysílá (ale tøeba poslouchá) je nepochybná. Drtivou vìtinu
aktivních majákù ale mùeme slyet jen pøi výjimeèných podmínkách íøení a aby nedocházelo k interferencím,
neobejdeme se bez koordinace na VKV v mìøítku
evropském, na KV ve svìtovém. Tuto potøebu respektuje i IARU, která má koordinátory pro celý
svìt i pro jednotlivé oblasti (s rozdìlením práce
mezi KV a VKV). Ti pak spolupracují s národními
koordinátory, pøípadnì manaery. Obèas se vyskytne i nároènìjí úkol, jako tøeba nedávné pøeladìní
vech evropských majákù v pásmu dvou metrù.
V Evropì je jich pøes sto a s naimi esti (nyní sedmi) nebyl díky vèasné informaci i vstøícnosti
vedoucích operátorù ádný problém.
Technologický pokrok umonil pøed necelými
tøemi lety poèátek realizace druhé fáze vcelku velkorysého projektu: IBP  International Beacon
Project. I jen pasivní sledování jejich provozu je
patrnì nejrychlejí metodou praktické výuky problematiky zmìn íøení krátkých vln. V praxi pak
ikovnému operátorovi staèí pouhé tøi minuty
k tomu, aby o momentálním stavu ionosféry
v globálním mìøítku vìdìl ve potøebné. Díky hlavnímu sponzorovi a realizaènímu týmu NCDXF
(Northern California DX Foundation, Inc., http://
www.ncdxf.org/) je dnes v provozu 16 majákù
(z plánovaných osmnácti) na pìti krátkovlnných Obr. 2: Maják VK6RBP v Rolystone
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v DX-clusteru svìdèí o tom, e slyet jsou. A jetì pøíznivá
zpráva od naich východních sousedù. Po vypnutí dvou majákù na východì Slovenska (nejznámìjí byl OK0ET konstrukce
+ OM3AU) a nìkolikaleté pauze byly v Bratislavì na Kamzíku, 570 m.n.m., sputìny majáky OM0MVA na 144,478 MHz
s 110 mW, OM0MUA na 432,888 MHz s 80 mW, OM0MSA na
1296,888 s 45 mW a OM0MTA na 2320,888 MHz s 12 mW do
antén, vyzaøujících na západ a na východ. Ve výstavbì jsou
OM0MXA na 5760,880 MHz a OM0MRA na 50,24 MHz.

Obr. 3: Jedna z antén R5  zde u VE8AT v Alertu
minuty pozdìji, resp. 8 minut po, èili 12 minut pøed LN2A) znamená zpravidla výskyt sporadické vrstvy E na sever od nás.
Stejnì, jako v IBP, jsou i zde majáky nyní pøesnì øízeny èasovou základnou GPS. Vybavení majákù IBP je jednotné: vysílá
se na Kenwood TS-50S do výteèné a mechanicky velmi odolné vertikální antény Cushcraft R-5, èasové údaje dodává
pøijímaè GPS Trimble Navigation Acutime (TM), resp. nyní Palasade (TM) do øídicí logiky, vyvinuté a postavené v NCDXF.
Sledování majákù je èinností sice zajímavou, ale vzhledem k jejich mnoství èasovì nároènou. Automatické sledování
v rámci projektù Studijní skupiny 3 ITU-R je samozøejmostí,
v IBP se teprve rozvíjí. Pro zaèátek jsou dosaitelné dvì verze software ovládající nastavení pøijímaèe transceiveru:
v QBASICu od DL4FBI pro TS-870 (popis je v QST 10/1997)
a pro Windows od ZL2NN. Ve je k mání na internetu:
ftp://oak.oakland.edu/pub/hamradio/arrl/qst-binaries/dl4fbi.zip
a http://www.nzart.org.nz/nzart/ar_ww/iaru/bcomlog.html. Dalí
program BeaconClock napsal KW7KW a najdeme jej na
http://www.mutadv.com/kawin/. Pracuje pod Windows 3.1 i Windows 95. Pro stejné prostøedí je napsán i Beacon Wizard od
KU5S, k mání na http://www.wtrt.net/~ku5s/Comments.htm.
Dále napsal DC7BJ pod DOSem program BJBEACON ukazující, který maják právì má kde vysílat  je na http://
www.snafu.de/~wumpus/index.html. Nejjednoduí je asi
DOSovský program od KQ6RH pod názvem BW a najdeme
jej na http://autoinfo.smartlink.net/kq6rh. Majáky IBP jsou sledovány i profesionálními prostøedky, jak se mùeme pøesvìdèit
na adrese http://www.haarp.alaska.edu/mon/bscan.html. Sledování íøení profesionálními prostøedky i metodami, jeho
èástí je ovem opìt sledování radioamatérských majákù, je
troku o nìèem jiném - HAARP je zkratka názvu High Frequency Active Auroral Research Program a pøi pohledu na
antény v Gakonì na Alajace mùeme blednout závistí:
http://w3.nrl.navy.mil/projects/haarp/index.html. Zájemcùm
o pøedpovìdní software mohu jetì poradit adresu http://
elbert.its.bldrdoc.gov/hf.html.
Vrame se na závìr na domácí pùdu. Od posledního holického setkání pøibyly díky Rosovi OK1DXF a kromìøíské partì
OK2PWM+OK2BVX+OK2WX majáky OK0EZ na 144,47 MHz
a OK0EK na 1840 a 50011 kHz. a docházející reporty i spoty
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Obr. 4: Uprostøed této anténní farmy na hoøe Umunhum se
skrývá W6WX
Aktuální seznamy majákù u nás udruje na své webové
stránce ÈRK  http://crk.mlp.cz a v rámci I. oblasti IARU je
najdeme na adresách http://www.keele.ac.uk/depts/por/28.htm
(do 30 MHz), http://www.keele.ac.uk/depts/por/50.htm (6 m)
a http://www.scit.wlv.ac.uk/vhfc/iaru.r1.beacons/beacons.html
(VKV). Vcelku pravidelnì lze nalézt seznamy majákù i na paketu (rubrika BEACON, pøípadnì u nás MAJAKY).

Obr. 5: Anténní pole HAARP, Gakona, Aljaka
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NCDXF/IARU  rozvrh vysílání synchronních majákù
Tabulka udává minutu a sekundu, kterou kadou celou hodinu zaèíná sedmisekundová relace na pøísluném kmitoètu. Ta je pak
opakována kadé tøi minuty. Tempo vysílání volacího znaku je 22 slov, nebo-li 110 znakù za minutu. Za ním následují ètyøi jedno sekundové èárky, z nich první je vysílána výkonem 100 wattù a zbývající 10 watty, 1 wattem a 0,1 wattu.
Skuteèný okamik zaklíèování je opodìn proti nominálnímu èasu u 20 milisekund klíèovacími obvody vysílaèe, jím je Kenwood TS-50S. Antény jsou osvìdèené vertikály Cushcraft R-5. Èasový údaj dodává pøijímaè GPS Trimble Navigation Acutime
(TM), zmodernizovaný a pøejmenovaný na Palasade (TM) do øadièe, vyvinutého a vyrobeného v NCDXF. Více informací najdete
v èláncích The NCDXF/IARU International Beacon Network od Johna G. Trostera, W6ISQ a Roberta S. Fabryho, N6EK, v QST
z øíjna 1994 na stránkách 31 a 33 a dále v listopadovém èísle z tého roku 1994 na str. 49 a 51 a The NCDXF/IARU International
Beacon Project od tých autorù v QST ze záøí 1997 na str. 47 a 48, pøípadnì mùete pøímo získat na adrese Northern California
DX Foundation, P. O. Box 2368, Stanford, CA 94309-2368, USA.
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Výpoèet obletu satelitu v BBS typu F6FBB
Bedøich JÁNSKÝ, OK1DOZ

V BBS typu F6FBB (odzkoueno v OK0PRG) lze provádìt výpoèet satelitu. V BBS jsou kep. prvky obnovovány (kadý
den) automaticky, jakmile do BBS dojdou. Je to vhodné pro obèasný poslech satelitu, odpadá obnovování kep. prvku
ve vlastním PC.
nakonektuj se na BBS
[FBB-7.00f-AB1FHMRX$]
Nazdar Beda, naposledy jsi volal 17-Bre 08:50
Parametry: strankovani (OP) , zaklad zprav (ON) 0, maska (LC) RXCLUS domaci
BBS (NH) OK0PHL.#BOH.CZE.EU
15118 aktivnich
zprav, posledni je 614684, posledni vylistovana (L) 525588 Pocet
uzivatelu: 5
## Databaze QSL manazeru: QSL ## Seznam Y-znacek: YCALL ##
## Info o BBS: prikaz I ## Callbook USA: QRZ ##
## Dalsi prikazy: LE, SETLE, XR, PATH, UZIVATEL, MAC, ##
## SETMAC, LISTDIR, FINDFILE, FILENUM, KATALOG ##
zadej pøíkaz NL, napøíklad NL JO70VA (zadej svùj lokátor pro výpoèet)
pokud u v BBS má zadaný lokátor, tak NL zadávat nemusí
zadej pøíkaz F, dostane se do módu SERVER
(5) OK0PRG
(A,C,D,F,G,I,K,L,M,N,O,R,S,T,U,W,X,Y,>,=,(B)ye, ?=napoveda) >
jsi teï v módu SERVER  pøíkazem F se navrátí do módu BBS
Menu SERVER: (C,D,N,Q,T,F, (B)ye, ?=napoveda) >
zadej pøíkaz T a dostane se do módu Satelity
Satelity (C,P,T,F, (B)ye, ?=napoveda) >
zadej pøíkaz P
Volba (L=vypis, F=konec) :
zapni ukládání na HDD
zadej pøíkaz L, provede se výpis satelitu (kadý den mohou být èísla jiná)
( 0) AO-10 ( 1) AO-16 ( 2) AO-21
( 3) AO-27 ( 4) DO-17 ( 5) FO-20
( 6) FO-29 ( 7) GPS BI-01 ( 8) GPS BI-02
-  -  -  (111) MO-30 (112) Microsat 1 (113) Mir
<F> konec
Volba (L=vypis, F=konec) :
zadej pøíkaz F, vrátí se do menu Satelit
zadej pøíkaz T 113, provede se výpoèet satelitu MIR
Satelity
(C, P, T, F,
(B)ye,
?=napoveda)
>Pocatecni
datum
pro
vypocet
(den/mesic/rok):
zadej napøíklad datum 17/03/98
Pocatecni cas pro vypocet (hodina:minuta) :
zadej napøíklad èas 08:00
Cekej ...
QRA lokator: JO70VA Satelit Mir
--------------------------------------------------------------| Cas
|Azim.|Elev.|Dopler | Vzdal.| Vyska |Delka|Sirka| Ph. |
| UTC
| st. | st. | kHz
| km
| km
| st. | st. | 256 |
-------------17-Bre-98------ Obeh cislo 68977 ----------------| 21:45 | 142 | -5
| 0.0
| 2814
| 380
| 327 | 29
| 190 |
| 21:50 |
96 | -5
| 0.0
| 2861
| 379
| 310 | 41
| 204 |
<CR> pokracovat, <A>prerusit..>
zadej pøíkaz F, vrátí se do menu Satelity
pokud ji nechce pracovat v BBS zadej pøíkaz B, pokud ano pøíkaz F
Satelity (C,P,T,F, (B)ye, ?=napoveda) >Spojeni trvalo 6mn 56s, cas pocitace 2s.
Nashledanou Beda, 73!
*** reconnected to OK0NH

Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

PROVOZ NA VELMI KRÁTKÝCH VLNÁCH

37

Termíny závodù na VKV v roce 1999
Antonín KØÍ, OK1MG
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Pár slov o nakladatelství BEN - technická literatura
Pokraèování ze str. 24.

V èem si zboí, tj. knihy nebo CD ROM, vybrat?
Abyste si mohli vybírat i na dálku, vydáváme tzv. edièní plány. Jsou to pøehledy dostupné literatury, jinak øeèeno
katalogy zboí, které je k mání v naí prodejní síti. Jsou vydávány nìkolikrát roènì a na pultech naich prodejen
jsou doposud zdarma. Na vyádání je zasíláme potou. Díky naim edièním plánùm budete mít stále pøehled
o aktuální technické a poèítaèové literatuøe na èeském trhu.

Kde nás najdete a kde lze zboí zakoupit?
n
n
n
n
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V naí prodejní síti Praha - Brno - Plzeò (viz adresy s mapkami na str. 40 a 45)
Prostøednictvím naí zásilkové sluby.
Prostøednictvím naich smluvních partnerù, tj. dalích prodejen odebírajících nae zboí. Jedná se vìtinou
o knihkupectví, ve kterých si mùete zboí objednat. Výhodou je, e zpravidla neplatíte ádné pøepravní náklady.
Vìtí hromady zboí mùeme zavézt pøímo k vám, poádáte-li o to.
PROVOZ NA VELMI KRÁTKÝCH VLNÁCH
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Døíve ne prolistujete
Sveta Majce OK1VEY
stránky Sborníku vìnované provozu PACKET RADIO
jetì pár slov.
Dobré rady pro zaèátek doporuèuji pøeèíst i pokroèilým
uivatelùm PR. Jistì si pøi jejich ètení uvìdomí, e se èasto
nechovají na PR tak, jak by se sluelo. Nás, uivatelù PR,
stále pøibývá a tak se skuteènì musíme ve vlastním zájmu
chovat dle nìjakých regulí, které se v tomto provozu vytvoøily.
V dalím jsou otitìny dík pøispìní Honzy OK1FUL tabulky s pøehledem vech souèasných USERù naich NODù, a

u jsou v èinnosti, nebo se v nejblií dobì plánuje jejich uvedení do provozu. Je pøipojena i tabulka dalích objektù PR
a dík Hubertovi OK2VIR také pro pøedstavu mapka sítì PR.
Mapka není úplná a kdyby na ní byly vechny linky, pak by
byla naprosto nepøehledná a nepouitelná. Pokud se potøebujete spojit na jiný NOD èi BBSku, pak vás tam AUTROUTER
zavede svou cestou a ne podle vaich pøedstav podle mapky.
Povaoval jsem za vhodné umístit sem také tyté údaje
o síti PR OM, co nám umonil Roman OM3EI. Za to mu dìkuji.

Dobré rady pro zaèátek
Kolektiv SysOpù PACKET RADIA

Uivatelské vstupy
Provozem PACKET RADIO pracuje v poslední dobì stále
více radioamatérù. Zøejmì je to tím, e je to u nás celkem
nový zpùsob provozu a poèet poèítaèù mezi radioamatéry stále
vzrùstá. Vìtinì uivatelù jsou zákonitosti provozu známé, ale
spousta zaèáteèníkù zbyteènì tápe, ztrácí èas a tøeba i chu
více provozu na PR vyuít. V kadém pøípadì vak vìtinou
zbyteènì nevìdomky zatìují stále jetì nedostateènou sí.
Pøedkládáme proto uivatelùm PR doporuèení, kterého by
se mìli co nejvíce dret pøi komunikaci ve VKV paketové síti.
Hlavním dùvodem je usmìrnit provoz v naí PR OK síti tak,
aby si kadý odnesl nìjakou informaci a pouèení pro dalí radioamatérskou èinnost. Dalím dùvodem je také co nejvìtímu
poètu uivatelù umonit neruený provoz. Nechceme nikomu
nic vnucovat, ale také je tøeba dodrovat urèitý poøádek.
Pamatujte si jedno dosti známé heslo: Neví-li si dále rady,
pøeèti si návod. Vechny NODy a BBSky v PR síti mají své
HELPy. Je velmi výhodné si je vytisknout, nebo o vytitìní
nìkoho poádat.
Zkuenosti SysOpù NODù a BBSek ukazují, e se tìmito
dobøe mínìnými radami jetì mnoho, pøedevím zaèínajících
radioamatérù, stále jetì neøídí. Vezmete-li tyto rady vánì,
usnadníte si velmi provoz na PR.

Provoz na uivatelských vstupech
Zásadní pøednost mají stanice spojené do uzlu. Místní provoz uskuteèòujte jen na volných kanálech segmentu
144,800144,990, který je urèen pro digitální provoz na PR.
Ale i tyto frekvence pouijte jen pokud se pøesvìdèíte, e tam
není umístìn uivatelský port nìkterého NODu vám blízkého.
Protoe NODy jsou umístìné na kopcích a vzájemnì se mají
monost ruit, bylo na nìkteré NODy nutno pouít i kanaly
v tomto segmentu.
Na uivatelském portu nelze provozovat dalí neobsluhovaná zaøízení, napø. PBBS, BBS a dalí NODy. Tyto musí
být zvlá evidované u ÈTU s pøidìlenou linkou a frekvencí.
Avak i v tomto bodì je nìkdy nutno udìlat výjimku, mezi
SYSOPy pøedem domluvenou. Na dobu zkuebního provozu je pak mono provést takzvanou USERLINKU (ale to jen
na ménì zatíených uivatelských vstupech). Z takovýchto
NODù ve zkuebním provozu je vak potøebný zvlátì ohleduplný provoz.
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

Pracujte s nejbliím NODem tak, aby vás pokud moná
slyeli i ostatní uivatelé a tím nedocházelo ke kolizním rámcùm. Tím se zrychlí provoz na maximum za pøedpokladu
správného nastavení TCVR, modemu a TNC parametrù. Uivatelé, kteøí pracují se vzdáleným NODem, neslyí ostatní
stanice a tím vzniká poèet kolizních rámcù, které zdrují vechny ostatní uivatele. To je podstatný dùvod, proè vás nabádáme
k práci na nejbliím NODu.

Provoz ve VKV síti
V síti dodrujte OHLEDUPLNOST a zásady HAMSPIRITU. (Ti, kteøí neví, co je to hamspirit na pásmo nepatøí.) Spojujte
si pouze na nejblií NODy. Nejblií NOD vás postupnì spojí
- pokud jsou momentálnì linky funkèní - s kterýmkoliv dalím
NODem, nejenom v OK, ale i v zahranièí. Nejblií BBSka
vám zajistí prostøednictvím FORWARDinku pøenos zpráv na
vzdálené BBSky. Obdobnì to je i s DXCLUSTERy.
Paketový turismus (PR DX hobby) je dosti oblíben mezi
nìkterými uivateli. Pokud se rozhodnete ho provádìt prostøednictvím VKV sítì, pak si touto cestou nenechávejte posílat
dlouhé informaèní soubory (o souborech binárních a 7plus ani
nemluvì).
Nenechávejte si posílat z BBSek (ani nejblií) binární
a 7plus soubory v podveèerních a veèerních hodinách od 16
do 23 hod., pokud do sítì nevstupujete na rychlých USERech
(vìtinou na 70 cm). Vá uivatelský vstup je v pøípadì více
takovýchto uivatelù dalím, zvlátì slabím uivatelùm takøka nepøístupný.
Dbejte pokynù systémového operátora (SYSOPa). Je za
provoz NODu nebo BBSky zodpovìdný. Pøi neuposlechnutí
výzvy SYSOPa je moné, aby vám na omezenou dobu znepøístupnil vstup do NODu èi BBSky (uveøejnìní v èerné listinì).
Pokud chcete pracovat pøes KV GATE, uvìdomte si, jakou
máte tøídu. Vìtinou je na tomto NODu výstraha, e pøes nìj
mohou pøímo (interaktivnì) pracovat pouze ty stanice, které
mají oprávnìní v daném pásmu, èi na kterém portu GATE vysílá. Pozor tedy na kolize se zahranièními SYSOPy!
Dalí okruh problémù, kterému bychom chtìli vìnovat pozornost, je pouívání BBSek (Bulletin Board Station - schránka,
informaèní databáze, BOX ...) I zde vám pøedkládáme nìkolik
dobrých rad. Jsme pøesvìdèeni, e kdy se jimi budete øídit,
usnadníte provoz nejenom sobì, ale i dalím uivatelùm PR.
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Provoz v BBS  nìkolik doporuèení
Pro získávání a zasílání zpráv, pouívejte zásadnì nejblií BBSky. Hranice nejblií je povaovaná maximálnì pøes
dva NODy. Zvolte si proto svùj domácí box pro pøíchozí a odcházející potu. Vyplatí se mít stabilní schránku, kterou mùete
pravidelnì kontrolovat a zajiuje vám rychlý FORWARD.
Ne zaènete pracovat s BBSkou poprvé, mìli byste na chvíli
sledovat provoz na vaí uivatelské frekvenci. Tím se seznámíte s monostmi, zvyklostmi a rùznými pokyny. Pokud jetì
neznáte návod k obsluze BBS, vyètìte si HELP a ulote jej na
disk, nebo jetì lépe vytisknìte si jej pøímo na tiskárnì, abyste se na nìj nemuseli stále BBSky ptát.
Jistì vám dobøe poslouí té zkrácené komentované návody obou, u nás pouívaných, systémù BBS, které najdete
v tomto Sborníku.
Pøi prvém nakonektování na BBS zapitì volací znak BBSky, kterou jste si zvolili jako domaci. POZOR! Domácí BBSKa
nemùe být vlastní PBBS OK1XYZ-8! Na tu není a nemùe
být zaveden FORWARD. Údaj MYBBS si BBSky mezi sebou
vymìòují a uloí-li vám nìkdo zprávu, tak vám urèitì nedojde,
protoe není známa forwardovací adresa. Takovýchto zpráv
nám na BBSkách zùstává mìsíènì mnoho a musíme je pak
ruènì pøeforwardovat. Èasto se vak stává, e zpráva døíve
odumøe. Svou MYBBS mùete kdykoliv na kterékoliv BBSce
zmìnit a zmìna bude vzápìtí provedena v celé síti.
Rovnì je vhodné uvést své jméno do BBSky, bude vás
vdy pøi nakonektování jím oslovovat.
Soubor, který si chcete prohlíet, ulote na disk radìji
ihned, abyste si ho v pøípadì potøeby nemuseli nechat podruhé posílat.
Zbyteènì opakovanì nelistujte v pøedhledu zpráv (bulletinu).
Soubory kódované v 7plus ètìte nebo posílejte jen v dobì
slabého provozu mimo veèerní pièku od 18 hod do 22 hod.

Doporuèujeme dlouhé zprávy nebo soubory posílat v kratích
balících (do 10kB) zkomprimované a kódované 7plus.
Zprávy, adresované @EU a @WW posílejte zásadnì psané v anglickém jazyce, nìmecky pouze @OE a @DL  pro
nìmecky mluvící zemì.
Zprávy v èeském jazyce posílejte adresované pouze @CZE
(@OK), pøípadnì @SLK (@OM), pøípadnì @OKOM
Pouívejte pro odpovìï pøíkazu REPLY, dnes jsou jím BBS
vybaveny. Jednak si tím zrychlíte práci, ale co hlavní, adresace, která se zprávou pøijde bude bezchybnì opsána.
Na PR nepøenáejte nikdy komerèní informace a také komerèní programy!
Pokud ukládáte do BBS soubor jako informaci pro vechny, dobøe uvate, do které rubriky patøí a kde ho budou uivatelé
hledat. Povaujete-li za nutné, pak na nìj pár øádky upozornìte v rubrice OKINFO.

Závìr
Výe uvedená doporuèení mají za cíl co nejvíce sníit zatíení sítì. Budou-li dodrována, sníí se co nejvíce zatíení
vstupních kanálù a linek v síti. Pro plynulost provozu je také
potøeba optimálního nastavení parametru vlastního TNC. Souèasnì klade tento druh informaèního provozu vysoké
poadavky na toleranci a disciplínu jednotlivých uivatalù.
Jako SYSOPové monitorujeme provoz na svých NODech
a BBSkách a vidíme, jakých chyb se radioamatéøi dopoutìjí
pøi provozu PACKET RADIO. Berte proto tyto øádky jako dobøe mínìné rady, které by vám mìly pøedevím pomoci pøi
uívání VKV sítì PR. V souèasnosti sice intenzivnì roziøované, avak dnes jetì stále nedostateèné síti PR se pak pøi
dodrování tìchto rad rozhodnì odlehèí.
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NODy a jiné objekty PR sítì OK
Jan VESELÝ, OK1FUL (stav k 6. 8. 1998)
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Mapa sítì PACKET RADIA OK
Hubert JUNG, OK2VIR (stav k 1. 7. 1998)
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Mapa sítì PACKET RADIA OM
Roman KUDLÁÈ, OM3EI (stav k 1. 7. 1998)
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NODy PR sítì OM
Roman KUDLÁÈ, OM3EI (stav k 7. 7. 1998)
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Slovanská 13, PLZEÒ
tel. (019) 7431144
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Vìtina sortimentu poèítaèové a technické literatury je k mání v prodejním centru firmy ZEOS
- ráj poèítaèù, kde se zároveò prodává
kompletní sortiment výpoèetní techniky:

Jindøiská 29
110 00 Praha 1
tel. (02) 24398387
Po - Èt
Pá

10.00  18.00
10.00  17.00

Cejl 51
BRNO

3

sady Pìtatøicátníkù 33

PLZEÒ

tel. (019) 223574
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9.00  18.00
3

Prodejna je bezprostøednì u první
stanice tramvaje
smìrem od centra.

tel. (05) 45242353
3

Po - Pá

9.00  17.00

Vechny orientaèní plánky byly nakresleny pomocí bájeèného programu VISIO, který je témìø ideální pro technické
kreslení a kanceláøskou praxi. Více se doètete na str. 79.
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Nová BBS typu BCM verze 1.40 - BCM140
ing. Boris Kaèírek, OK1RQ

Z historie BayCom Boxù
(BayCom-Mailbox)
BayCom-Mailbox lze zaøadit mezi nejpouívanìjí typy boxù
jako druhý nejmladí mailbox. Za nejmladí lze oznaèit DPbox
verze 5.07, který je nástupcem známého DieBoxu.
Poèátky vzniku BCM boxu lze datovat k srpnu roku 1991,
kdy byl specifikován systém správy souborù. U zrodu tohoto
typu BBS stál Florian Radlherr, DL8MBT spolu s dalími radioamatéry. Za vechny zmíníme dva, Christiana, DL8MDW
a Joachima, DG8RCO.
První uvedení do provozu bylo realizováno pod znaèkou
DB0AAB na odborné kole v Mnichovì v záøí roku 1992.
V únoru roku 1994 vzniká multijazyková verze 1.17, v listopadu
tého roku pak první Linux verze 1.35. Od ledna roku 1995 se
do vývojových prací intenzivnì zapojuje Dietmar Zlabinger,
OE3DZW. Nejprve se zásadní mìrou podílí na tvorbì provozní dokumentace k BCM BOXu, vytváøí øadu velmi uiteèných
utilit  podpùrných programù. Nebyl samozøejmì sám, avak
výèet vech radioamterù, civilním povoláním vesmìs pièkových programátorù, by byl dosti dlouhý a nad rámec tohoto
pøíspìvku. Nelze vak nejmenovat alespoò Patricka DF3VI,
který dosud intenzivnì pracuje na úpravì osvìdèených
run-utilit pro nové verze BCM BOXu. Vìtina utilit slouí pøevánì sysopùm, øada jich je pak urèena i uivatelùm. Mezi
jistì nejznámìjí patøí TELL server.
Od února 1995 pak vznikají dalí verze BCM (1.36, 1.37
a 1.38). Z dneního pohledu lze konstatovat, e se jednalo
o úpravy více ménì kosmetické a o opravy pøípadných drobných chyb programu. Mezi nejznámìjí a relativnì nejdéle
pouíváné verze patøily verze BCM138j a BCM139s. Poslednì jmenovaná verze ji umoòovala kompletní transfer zpráv
mezi rubrikami, bez ohledu na typ (formát) zprávy. Byl tedy ji
moný i transfer (BIN) - binárních zpráv a ètení jejich èistého
obsahu pomocí pøíkazu R s parametrem Q.
V roce 1996 a zejména v prùbìhu roku 1997 pak zaèal bez
nadsázky prudký rozvoj BCM BOXu. Hlavním dùvodem bylo
uvedení do provozu nové verze DPboxu, který ji, mimo jiné,
obsahoval øadu výkonných serverù. Bylo nutné provést i øadu
systémových zmìn, které se sice prakticky nedotknou uivatele, ale pro chod boxu a zejména pro kompatibilitu celé PR
sitì mají klíèový význam. Poslední, z øady klasických BCM,
byla verze BCM139tb, která má ji, kromì jiného, upravené
hlavièky zpráv a rozliuje BID (identifikace bulletinu) a MID
(identifikace osobních zpráv), jak ji døíve stanovil W0RLI.
Od verze BCM139u zaèala dlouhá série testovacích verzí BCM,
které pøináely stále nová rozíøení BayCom mailboxu. Jednalo se
opìt o práci mnoha radioamtérù, kteøí se v podstatì soustøedili do
dvou skupin. Jonny, DG4MMI inicializoval a koordinoval práce
v oblasti programového vybavení serverù. Nad celkovou koncepcí
nové BCM dohlíel a hlavní tíi programových úprav nesl Dietmar
OE3DZW. Jeho aktivita pøi odstraòování pøípadných provozních
závad a zapracování rozlièných namìtù a doplòkù byla a je obdivuhodná a patøí se i na tomto místì vyslovit podìkování. 24hodinový
servis nebyl výjimkou.
Vekeré úsilí vech pak vyústilo do realizace nové generace BayCom Mailboxu, znaènì odliné od tìch pøedchozích.
Novou generaci pøedstavuje verze BCM140. Tato verze byla
oficiálnì distribuována v èervnu letoního roku 1998 a to ve
tøech variantách.
BCM140 pro operaèní systém DOS, bcm140 pro Linux
a koneènì Bcm140 pro WIN32. Z pohledu uivatele pøistupujícího do sítì PR protokolem AX25LV2 (dosud nejznámìjí
a nejrozíøenìjí protokol) je chování vech tøí uvedených typù
prakticky totoné a v dalím textu bude seznámení s novým
typem BCM orientováno tímto smìrem.
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Pro zjednoduení popisu budou vynechány servery typu
SMTP, POP3, HTTP a Telnet, kterými je verze 1.40 vybavena.
Je na místì té zmínit, e je k dispozici i verze BCM140-mini
pro operaèní systém DOS (nezamìòovat s bcm140c). Tuto
verzi je vhodné nasadit v pøípadì, e je mailbox instalován
spoleènì s Flexnet NODe na jednom PC. Tato varianta BBS
má vechny vlastnosti v rozsahu pøedchozí verze BCM139tb,
etøí vak do znaèné míry konvenèní pamì poèítaèe. Je vak
vybavena vemi typy forwardù Pøi peèlivém nastavení konfigurace PC je vak moné i pøi této sestavì provozovat
kompletní variantu BCM140.
Ne budou popsány novinky BCM140 z pohledu uivatele,
je dobré jetì zmínit, e tato verze podporuje vechny druhy
dosud pouívaných typù forwardu mezi BOXy. Patøí sem zejména ASCII a FBB (komprimovaný) forward. Samozøejmì,
stejnì jako DPBox, forwarduje vechny formáty zpráv bez
omezení. Pod pojmem forward rozumìj pøenos vech typù (formátù) zpráv mezi BOXy.

BCM140 z pohledu uivatele
Tento BOX lze z pohledu obsluhy uivatelem rozdìlit do
následujících reimù:
- Mailbox + BBS
- FileSurf SERVER
- MAILSERVER, (RUN utility)

Reim MAILBOX + BBS
(Mailbox - osobní schránky
a Bulletin Board System - systém veøejných zpráv)
Reim slouící k pøedávání, ukládání a rùznému zpracování zpráv.
V reimu MAILBOX + BBS se uivatel nachází vdy bezprostøednì po nakonektování do BOXu. K dispozici jsou
standartní funkce mailboxu, jak bylo dosud zvykem a jak je
uvedeno v dosud platných helpech pro pøíkazy v boxu pro tento reim a jsou pøístupny vechny bulletin rubriky. (s výjimkou
rubrik jednopísmenných názvù).
Mailbox - osobní schránky jsou v podstatì definovány jako
rubriky nesoucí název znaèky (CALL) uivatele.
BBS - Bulletin Board System je systém rubrik, do kterých
se rozdìlují a ukládají jednotlivé zprávy urèené pro irokou
veøejnost. Název rubriky je tvoøen skupinou jednoho resp. dvou
a osmi znakù.

Pozn.: Zprávou rozumíme urèité sdìlení osobního nebo veøejného charakteru.
Formáty zpráv
Kadá zpráva je opatøena hlavièkou nesoucí mnoho informací. Datumy a èasy odeslání, dále jsou zaznamenány
prùchody vemi BOXy, které se na pøenosu zprávy podílely,
vèetnì èasových údajù, identifikaèními údaji zpráv (BID, MID)
a øadou sluebních údajù.
U starích BOXù byly rozlieny jen dva formáty zpráv:
- zpráva v textovém formátu
- zpráva v binárním formátu
Nová generace BOXu ji rozliuje formáty tøi:
- zpráva formátu textová - bez zvlátního oznaèení a zabezpeèení
- zpráva formátu 7PLUS - box automaticky pøiøadí oznaèení (7+) pøed název zpávy; zapnuta speciální ochrana
na kontrolu pøenosu
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- zpráva formátu Binární - box automaticky pøiøadí oznaèení (BIN) pøed název zprávy; zapnuta specielní ochrana
na kontrolu pøenosu
Osobní i veøejné zprávy mohou být odeslány ve vech vyjmenovaných formátech.

Pozn.: 7PLUS zprávy navenek vypadají jako zprávy textové, mají vak ji pøi vech manipulacích s nimi zvlátní
zabezpeèení a kontrolu, stejnì jako mìly a mají zprávy binární. (Nezamìòovat kódování 7PLUS s komprimací).
Existují jetì dalí typy zpráv, ty vak zpravidla vytváøí
a odesílá BOX bez pøímého zásahu uivatele, napø. zpráva
typu ACK, tell atd.
Zprávy textové:
Obecnì lze øící, e textovou zprávu lze zapsat do BBS (odeslat) vemi typy formátù zpráv. Otázkou vak zùstavá
smysluplnost výbìru formátu pro textové zprávy.
Krátké zprávy, øádovì do 10 kB, je vhodné odesílat jako
textové. Delí textové zprávy pak rozhodnì nejprve zkomprimujeme (LHA, ARJ atd.) a teprve potom je dle celkové velikosti
výsledného komprimovaného souboru odeleme buï jako
7plus, nebo lépe jako (BIN), pøípadnì jako BinSplit. Pøi pouití
BS jednak uetøíme dodateèné kodováni do souborù 7plus,
dalí dekódováni ze souboru 7plus, dále uetøíme posílání
pøípadných err a corr souborù. Co je vak hlavní, v kadém
pøípadì etøíme v prùmìru dalích 17 % délky souboru. Toto
samozøejmì platí jak pro osobní zprávy, tak i pro zprávy veøejné.
Zprávy binární (posílání programù, obrázkù apod.):
Pokud odesíláme nìjaký program formou zprávy je logické, e nelze pouít textový formát zprávy. Máme opìt dvì
monosti, jako u dlouhé, komprimované textové zprávy. I program pøenáený po síti PR není nic jiného ne urèitý typ zprávy.
Buï budeme kódovat a dekódovat pomocí 7plus a odeleme
soubory jako textové zprávy, nebo soubor prostì jen rozdìlíme pomocí BinSplitu na mení díly a jednodue odeleme
jako BIN zprávy (soubory).

Ètení a odesílání zpráv
Ètení, resp. ukládání (odesílání, zápis) jednotlivých formátù zpráv je øízeno boxem resp. uivatelem prostøednictvím
terminálových (hostmode programù). Ponìkud odchylné je
ukládáni zpráv kódovaných pomocí 7plus. Tyto zprávy se vpodstatì pøenáejí jako textové, avak BOX, jak pøi ètení, tak pøi
zápisu zprávy, zcela automaticky zapíná kontrolu správnosti
pøenosu takto kódovanych zpráv. Zápis zpráv formátu (BIN binární) je té øízen terminálovým programem uivatele.

Typy zpráv
Pøed odesíláním zpráv si uvìdomíme, zda se bude jednat
o zprávu osobní, èi o zprávu veøejnou - bulletin. Z pohledu
zadání pøíkazu v BCM je to sice jedno, není nutné rozliovat
SP, SB atd., pouijeme radìji pouze S, box sám dle zadání
rozlií o jaký typ zprávy (msg) se jedná. Je vak nutné rozliit
adresování, pøípadnì rozdìlování zpráv.
Osobní zprávy se adresují, bulletiny se rozdìlují.
Osobní zprávy - adresování:
Pokud píeme osobní zprávu nìkomu, kdo je bìnì v PR
síti znám, není problém a staèí zadat pouze S OK7ZZZ, název zprávy a text.. O pøidìlení správné adresy zprávì se pak
ji postará box sám. Není vhodné zadávat nìjakou adresu násilím a vnucovat boxu vlastní vùli. Blokovali bychom tím velice
výhodnou vlastnost funkce BCM - postforward.
Tato funkce boxu umoòuje toti velice operativnì kademu uivateli mìnit z rùzných dùvodù home_BBS (domácí box).
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Dùvodem mùe být napø. dovolená, pracovní èinnost v cizinì
atd. Kadý uivatel mùe, napø. pøi delím pobytu (zpravidla
více jak 48 hodin), zadat kdekoliv svùj domací box. Kupøíkladu pøi týdením pobytu ve støedním Slovensku lze zadat
v OM0PBB pøíkaz A F OM0PBB a je vystaráno s doruèováním
osobní poty, osobních zpráv.
Nejen, e se tato zmìna home_bbs bìhem nìkolika desítek minut rozíøí po celé EU (nejen po EU), ale zpùsobí i to, e
vechny do té doby uloené zprávy v pùvodní home_bbs odele nejpozdìji do 24 hodin do nové home_bbs. Po návratu
domù, lze postupovat zcela analogicky.

Pozn.: Pøesunou se vechny nesmazané zpravy, tedy i ty ji
pøeètené a z nìjakého váného dùvodu ponechané v boxu.
V pøípadì, e chceme napsat nìkomu, koho sí PR jetì
nezná, ale sami naprosto pøesnì známe budoucí domácí box
adresáta, musíme napsat celou hierarchickou adresu, pokud
se jedná o zahranièí napø. OK8ZZZ@DB0AAB.#BAY.DEU.EU.

Pozn.: V pøípadì støedoevropských boxù postaèí ale vìtinou té (jako v ÈR) pouze znaèka boxu. Zda je moné odeslání
pouze pomocí znaèky boxu se pøesvìdèíme pøíkazem P
DB0AAB. Pokud je adresa boxu známa, je moné odeslání
pouze pomocí znaèky boxu v adrese. V pøípadì ÈR lze pouít
jen znaèku existujícího boxu., napø. S OK7ZZZ@OK0PPR.
Veøejné zprávy (bulletiny)  rozdìlování:
K odesílání zpráv typu bulletin (veøejná zpráva) pouíváme tzv. rozdìlovníky. Rozdìlovník urèuje buï zemìpisnou
oblast, do které má být zpráva odeslána, pøípadnì urèuje oblasti zájmové (@AMSAT), nebo jazykovì pøíbuzné (@OKOM).
Zemìpisné oblasti jsou napøíklad:
OK = ÈR, BOH = Èechy; MOR = Morava, PHA = Praha, BAY = Bavorsko; DL = Nìmecko; EU = Evropa;
WW = celý svìt.
Zájmové oblasti jsou napøíklad:
AMSAT; BAYCOM
Jazykovì pøíbuzné oblasti:
OKOM = ÈR + Slovensko
OEDL/DLOE = Nìmecko + Rakousko
Veøejné zprávy a adresáøe:
Je vhodné si té uvìdomit, e BCM je, stejnì jako DPBox,
typ BOXu, který je v reimu Mailbox-BBS dùslednì rubrikovì
orientovaný. Proto dobøe zváíme, do jaké rubriky veøejnou
zprávu odeleme.
Box umoòuje, kadému uivateli zvlá, nastavit tak zvaný rejektáø adresáøù. Zadává se zpravidla pomocí pøíkazu A R
-R ... názvy jednotlivých adresáøù...
Pøi výbìru adresáøù pro zadání ALTER REJECT je nutné
postupovat obezøetnì, pøi vìdomí dále uvedeném.
Po výpisu adresáøù pøíkazem Dir Board zjistíme skladbu
jednotlivých adresáøù v naem boxu. Podstatné je, e rubriky
v boxu jsou rozdìleny do adresáøù a podadresáøù. Tuto skuteènost lze ikovnì vyuít pøi zohlednìní vlastností následnì
uvedených pøíkazù.
Pouijeme-li k vyhledání (výpisu) novì dolých zpráv pøíkaz D N, jsou pak vypisovány i novì dolé zprávy do rubrik,
které jsou v podadresáøi hlavní rubriky. Tedy pøi zapsaní do
rejektu rubriky OKINFO, jsou vypsány zprávy ze vech podadresáøù (podrubrik), napø. ZAVODY, BAZAR, POMOC,
OMINFO atd.
Avak pøi pouití pøíkazu Check jsou vypsány novì pøíchozí zprávy pouze z vyjmenovaných rubrik a to bez ohledu na to,
zda je to rubrika hlavní (adresáø), pøípadnì rubrika podøízená
(podadresáø).
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Reim FileSurf SERVER
Reim slouící jako archiv rùzných textových a binárních souborù
Tento novì zabudovaný server nahrazuje døíve známé servery typu EL-server. Pøepnutí do reimu FileSurf server
probìhne po zadání pøíkazu FS. Po úvodní hláce se objeví
i základní adresáø.
Napø.:
Welcome to FileSurf
FileSurf::c:\server\>
Protoe nastavení hlavního adresáøe je velice variabilní
a mùe být i libovolné mnoství základních adresáøù, mùe
vstup do serveru v kadém BOXu vypadat jinak. Záleí na
Sysopovi kadého BOXu, jakou oblast HDD, pøípadnì jiných
mechanik (CD-ROM) pro server uvolní. Co je vak podstatné,
je skuteènost, e se v serveru pohybujeme prakticky jako
v adresáøích DOSu. Pouití rùzných terminálových programù
pak pøináí znaèné zjednoduení práce se serverem. Napø.
TOP má svùj vlastní boxlist pro FS server.
V FS serveru jsou moné následující pøíkazy:
PATH
DIR
GET
BGET
YGET
BS

- vypíe vechny dostupné základní adresáøe serveru
- zobrazí vechny podadresáøe aktuálnì nastaveného adresáøe
- spoleènì s názvem souboru - ète textový soubor
- spoleènì s názvem souboru - ète binarní soubor
pomocí binárního pøenosu
- jako BGET, jen pøenos probíha protokolem YAPP
se vemi jeho výhodami
- spoleènì s názvem souboru - ète binární soubor
po èástech (dílech) pomocí parametru -r [èíslo
dílu v hexadecimálním tvaru] je vyvolán pøenos
zaèínající poadovaným dílem

V pøípadì, e to umoní datové médium a sysop BOXu
jsou moné i zápisy souborù:
PUT
- spoleènì s názvem souboru - zapíe textový
soubor do navoleného adresáøe
BPUT
- spoleènì s názvem souboru - zapíe binarní
soubor pomocí binárního pøenosu
YPUT
- jako BPUT, jen pøenos probíhá protokolem YAPP
se vemi jeho výhodami
BAY, QUIT, EXIT - návrat do reimu BOX

Co nového v BCM140 z pohledu
uivatelských pøíkazù?
Následnì budou zmínìny jen pøíkazy nové, dále pøíkazy
dosud ménì známé a málo uívané, pøípadnì pøíkazy, ve kterých se èasto i chybuje.

Pøíkaz ALTER NEW
Tento pøíkaz umoòuje boxu zaregistrovat zmìnu CALL
uivatele a zaøídí, aby i pota pøípadnì poslaná na jeho starou
znaèku dola ji na jeho znaèku novou. Jetì pod starou znaèkou zadáme pøíkaz A NE (nová znaèka). Napø. pøi posledním
konektu zadal OK1DWW pøíkaz A NE OK1RQ, tím má uivatel zajitìno, e vekerá pota, poslaná na kteroukoliv
z uvedenych znaèek dochází ji pouze na znaèku novou a to
platí i pro postforward a to neomezenì dlouho.
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Pøíkaz COM
Tento pøíkaz je komentáøem k veøejné zpravì - bulletinu.
Pøeète-li uivatel napø. zprávu v rubrice FORUM a má k této
zprávì odpovìï èi pøipomínku, zadá pouze pøíkaz COM
a napíe svùj text. Vytvoøí tak novou zprávu, která má stejný
název a je doplnìn pouze na zaèátku uvozením Re:. Tato zpráva je odeslána se stejným rozdìlovníkem a se stejnou
ivotností jako zpráva pùvodní.

Pøíkaz REP
Tento pøíkaz není nový. Na rozdíl od pøíkazu COM vak
odpovìd, pøípadnì pøipomínku, k veøejné zprávì odele pouze odesílateli originální veøejné zpravy a to jako zprávu osobní.
U osobních zpráv je tento pøíkaz obecnì znám.

Pøíkaz Send SYSOP
Pøíkaz S Sysop je pøíkaz pro odeslání osobní zprávy sysopovi boxu, ve kterém jsme právì nakonektováni. Pøitom
nemusíme znát znaèku sysopa daného boxu. Tu si box najde
sám z vnitøních udajù. Dále postupujeme klasickým zpùsobem. S SYSOP název a text.

Pøíkaz TRansfer
Ani zde se nejedná o nový pøíkaz. Lze transferovat osobní zpravy mezi osobními schránkami a mezi osobní schránkou
a veøejnou rubrikou. Novinkou je pouze skuteènost, e lze
takto transferovat vechny formáty zpráv, tedy i (BIN) - binární.

Pøíkaz A UF - USERSF (User - forwarding)
Nová sluba boxu. Její pouití je vázáno buï na urèité typy
terminálových programù, pøípadnì a to hlavnì, na urèité typy
modemù.
Popis by byl pøíli zdlouhavý a nastavení je popsáno
i v èeském helpu BCM, proto budou uvedeny jen podstatné
skuteènosti, nutné pro rozhodnutí, zda UFWD pouít èi nikoliv.
Pùvodním zámìrem bylo vyuití integrovaných Maildropù
(minimailboxù v modemu) v multifunkèních modemech, jako
je napø. PK232MBX, pøíp.PK88 atd... Podstatné toti je, aby
modem dokázal odeslat vlastní SID pro fwd, tedy vlastní psí
známku. Mimo to musí té umìt základním zpùsobem øídit
fwd, tedy odesílat znaky OK a > dle prùbìhu fwd. Toté umí
nìkteré hostmode programy (terminálové programy) SP, TOP,
pomocí tzv. funkce PMS. Pomocí SID psí známky vyslané
modemem, pøíp. terminálovým programem, je té urèen typ
forwardu, tedy zda bude ASCII, èi komprimovaný.
Lze samozøejmì uivatelsky forwardovat i pøes nìkolik
nodù. Podstatné vak je, aby modem a TRCVR mìl uivatel
stále zapnutý. Toté platí logicky i o hostmode programech,
pokud by byly pouity ve spojení s jednoduchým modemem,
kdy musí být navíc trvale zapnuté PC.

Závìrem
Pozornému ètenáøi jistì neuniklo, e chybí, mimo jiné, popis Mailserveru a dalích nových funkcí BOXu. Èasem se jistì
podaøí vybavit nové boxy kompletními èeskými helpy. Z jistých zkueností s provozováním BOXù jsem vak povaoval
za vhodné nìkteré základní principy èinností pøi obsluze mailboxu zopakovat. Zkuení se snad neurazí, tìm ostatním to
tøeba pomùe.

Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

Provoz a funkce BBS F6FBB V7.00
Jan VESELÝ, OK1FUL
Na tomto místì bych vás rád seznámil s provozem na BBS
typu F6FBB verze 7. Autorem software je Jean-Paul Roubelat
F6FBB a na vylepování software pracuje ji dvanáctým rokem. Za tuto dobu, prola BBS mnoha zmìnami. Od populární
verze 5.15c ji mnoho vody uplynulo a nyní tu máme verzi
7.00, která je ji BBS nové generace. Systém BBS je moné
provozovat na nejrùznìjích typech operaèního systému, jako
je MS-DOS, Win3.1, WIN 95/NT nebo Linux. Program obsahuje vlastní rezidentní driver pro ovládání horní pamìti
poèítaèe, take zvlá u systému MS-DOS odpadá vìèný problém s 640 kB dolní pamìti.
Program FBB BBS je do jisté míry svázán s vývojem uivatelských programù, které pøímo spolupracují s tímto typem
BBS. Jsou to napø. WINPACK, TSTHOST, SALLY, TPK a jiné.
(zvlátì pak program WINPACK zaznamenal v posledních letech masivní vývoj a stal se doslova hitem po celém svìtì.)
Právì pro uivatele tìchto programù nabízí FBB BBS znaèné
pohodlí pøi posílání a pøijímání zpráv, downloadu/uploadu souborù a vyuívání ostatních slueb BBS.
Konkrétnì: Pøíjem nových zpráv je provádìn prùbìnì a to
pomocí Unproto hlavièek (UI rámcù), které vysílá BBS na uivatelské vstupy pøilehlého nódu. Terminálový program tyto UI
rámce zachycuje a sestavuje z nich seznam nových zpráv.
Pokud nemá seznam úplný, sám se dotáe BBS také pomocí
UI rámce a pøíslunou èást seznamu doplní. Terminálový program tak pøímo komunikuje s FBB, ani by byl na ni trvale
napojen! Zde se uplatòuje výhoda øazení zpráv v celé BBS
podle èísel.
Jak taková UI hlavièka vypadá, mùete vidìt v následující
ukázce:
fm OK0POK to FBB via OK0NAX-4* ctl UI^ pid F0
458535 B 9087 DX @WW IK8CJP 980706 OPDX364 INTERNET ED.[1/3]
Zdánlivì obyèejný øádek má pro terminálový program zásadní význam.
Øádek toti dává informaci o novì pøíchozí zprávì. Udává
její èíslo, typ zprávy (B = Bulletin, P = Privátní), délku, rubriku, rozdìlovník, call autora, èas vzniku zprávy a koneènì název.
Jakmile máme seznam zpráv úplný, terminálový program
se sám napojí do BBS FBB a pøenese pøímo k sobì zprávy
z rubrik, které nás zajímají (máme je nadefinované v terminálovém programu). Pøenos je uskuteènìn komprimovanì, a etøí
tak provoz na userportu i èas.
Pøi downloadu/uploadu souborù v FBB-DOSu je vyuíván
protokol YAPP, který jako jediný, umí navazovat soubory na
pøerueném místì. Pokud nás tedy download souboru pøestane bavit, mùeme ho ukonèit a vrátit se k nìmu pozdìji.
Co ale dìlat, pokud máme napøíklad program GP a chceme pouívat FBB BBS? Na komprimovaný pøenos zpráv
musíme bohuel zapomenout, nikoliv vak na výbìr zpráv
podle námi definovaných rubrik. BBS typu FBB má toti znaènou sílu v doprovodných externích programech, které lze do
BBS vkládat a obohacovat tak celý systém. Nìkolik takových
programù, které jsou pouívané na vech FBB BBS v OK,
bych zde rád uvedl. Mohu prozradit, e právì pro výpis no-
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vých zpráv jen z námi definovaných rubrik slouí externí programy SETLE a LE, které vytvoøil Milan OK1FMF a zásadnì
tím obohatil systém FBB.
Tolik asi zkrácenì k FBB a terminálovému programu. Nyní
se dostáváme pøímo k pøíkazové struktuøe BBS.
Uvedeme si:
- seznam pøíkazù v reimu MAILBOX
(práce se zprávami)
- seznam pøíkazù v reimu FBB-DOS
(práce se soubory)
- seznam pøíkazù v reimu SERVER
(ostatní sluby BBS FBB)
- sluba AUTO7P - jak na to?
- návod k nìkterým externím programùm

Seznam pøíkazù v reimu MAILBOX
A
B
C
D

(Abort)
- pøeruení výpisu
(Bye)
- rozpojení s BBS
(Conference) - vstup do konference
(DOS)
- pøechod do FBBDOSu nebo pøeètení souboru z FBBDOSu (download)
F (FBB)
- pøepnutí do módu SERVER
G (Gateway) - pøístup na jiné kmitoèty metodou GATEWAY
H (Help)
- nápovìda
I (Info)
- informace o systému
J (Jheard)
- seznam nìkolika posledních spojených stanic
K (Kill)
- smazání zprávy
L (List)
- výpis seznamu zpráv
M (Make)
- zkopírování zprávy do souboru
N (Name)
- zmìna Tvého jména pro komunikaci s BBS
NZ (Zip)
- zadání Tvého potovního smìrovacího èísla
NH (HomeBBS) - zadání Tvojí domácí BBS
O (Option)
- výbìr rùzných parametrù (napø. stránkování
a jazyková verze)
PS (Servers) - zobrazení dostupných komunikaèních serverù v této BBS
PG (Program) - sputìní (výpis) instalovaných externích programù
R (Read)
- ètení zprávy
S (Send)
- zápis nové zprávy
T (Talk)
- pøivolání sysopa ke klávesnici
TH (Themes) - výpis zpráv do pøedem rozdìlìných témat
podle rubrik
U (Upload)
- zápis souboru do FBBDOsu
V (Verbose) - ètení zprávy (jako R, ale s uvedením vech BBS)
W (What)
- seznam dostupných souborù v FBBDOSu
X (Expert)
- pøepínání mezi módem NORMAL a EXPERT
Y (Yapp)
- pøenos binárních souborù protokolem YAPP
Z (Zap)
- smazání souboru v FBBDOSu
> (Send text) - vyslání krátkého textu jiné stanici spojené
s BBS (break)
= (Connect) - spojení s jinou stanicí, která také pracuje s BBS
! (Info)
- zkrácená verze pøíkazu I (informace o systému)
* (Wildcard) - nahrazovací znak, jako @, ?, #, =, *, & - nápovìda viz ? *
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Ke kadému pøíkazu existuje vlastní nápovìda, kterou lze
vyvolat zápisem otazníku ?, za ním následuje mezera a poadovaný pøíkaz, napø.:
? H - vypíe abecednì seøazený pøehled vech dostupných pøíkazù

Seznam pøíkazù v reimu FBB-DOS
FBB DOS slouí jako archiv nejrùznìjích textových i binárních souborù. Stejnì jako v operaèním systému MS-DOS
lze i zde jednodue vytváøet stromovou strukturu adresáøù a zahrnout tak pøíbuzné soubory do jednoho adresáøe.
V FBBDOSu jsou dostupné tyto pøíkazy:
?
- nápovìda
B
- rozpojení
BGET
- pøeètení binárního souboru protokolem AUTOBIN
BPUT
- zápis binárního souboru protokolem AUTOBIN
CD
- zmìna adresáøe
COPY
- vytvoøení kopie souboru pod novým jménem
DEL
- smazání souboru
DIR
- výpis obsahu adresáøe
DU
- zobrazí vyuití disku
EDIT
- editace souboru øádkovì orientovaným textovým editorem
EXIT,F,QUIT - návrat do módu BBS
GET
- pøeètení textového souboru z FBBDOSu (download)
MD, MKDIR - vytvoøení nového adresáøe ve stávajícím
NEW
- zobrazení vech nových souborù od posledního pøíkazu NEW
LABEL
- zmìna popisu daného souboru v FBBDOSu
LIST
- výpis obsahu adresáøe s popisy (jsou-li vytvoøeny)
PRIV
- pøechod na zvlátní adresáø (privátní), má-li jej
uivatel
PUT
- zápis textového souboru do FBBDOSu
(upload)
RD, RMDIR - zruení adresáøe, je-li prázdný
TYPE
- pøeètení textového souboru se stránkováním
(je-li zapnuto)
VIEW
- zobrazení obsahu komprimovaných souborù
(.ZIP, .ARJ, .LZH)
WHERE
- hledá zadaný soubor na vech discích BBS
XGET
- pøeètení binárního souboru protokolem
XMODEM (po telefonu)
XPUT
- zápis binárního souboru protokolem XMODEM
(po telefonu)
X1GET
- pøeètení binárního souboru protokolem
1k-XMODEM (po telefonu)
YGET
- pøeètení binárního souboru protokolem YAPP
YPUT
- zápis binárního souboru protokolem YAPP
YGET
- pøeètení binárního souboru protokolem
YMODEM (po telefonu)
ZGET
- pøeètení binárního souboru protokolem
ZMODEM (po telefonu)
Pokud je v FBBDOSu instalováno více diskù, lze mezi nimi
pøepínat podobnì jako v MS-DOSu pøíkazy C: nebo D: atd.
Pro podrobnìjí nápovìdu k ádanému pøíkazu zapi ? (pøíkaz).

50

PROVOZ NA PACKET RADIU

Seznam pøíkazù v reimu SERVER
Dostupné pøíkazy jsou:
C : Statistiky o spojení
D : Dokumentace
N : Call-book (adresáø)
Q : QTH-lokátory (výpoèty apod.)
T : Satelity, obìné dráhy
F : Návrat do módu BBS
B : Rozpojení
Zapi ? [písmeno] pro podrobnìjí nápovìdu ke ádanému pøíkazu.

SERVER  statistiky o spojení
Zde mùe získat statistické informace o vyuití BBS.
Dostupné pøíkazy jsou:
G : základní statistika
H : grafické zobrazení vyuití BBS v prùbìhu dne (po hodinách)
I : seznam vech stanic, které nìkdy vyuívaly tuto BBS
J : grafické zobrazení vyuití BBS v prùbìhu týdne (po dnech)
L : podrobný výpis spojených stanic (lze pøeruit pøíkazem A)
O : vyuití módu BBS a módu SERVER (v procentech)
F : návrat do menu serveru
B : rozpojení
Zapi ? [písmeno] pro podrobnìjí nápovìdu k ádanému
pøíkazu.

SERVER  dokumentace
Zde mùe získat informace a dokumentaci nejrùznìjího
druhu. Pøíkazy se zadávají v èíselné podobì.
Aby sis mohl pøeèíst soubor z nabízeného seznamu, staèí
pouze zapsat jeho èíslo. Nové soubory lze zapsat komunikaèním serverem NEWDOC z módu BBS (dalí nápovìdu k tomu
mùe získat v módu BBS pøíkazem ? NEWDOC). Pøíkazem
L si zobrazí seznam dostupných souborù.
Pokud je povolena zmìna popisu i bìným uivatelùm, lze
ji provést pøíkazem napø.:
D BBS.DOC Popis prikazu BBS
Zapi ? [písmeno] pro podrobnìjí nápovìdu k ádanému
pøíkazu (B, D, F, L, R).

SERVER  callbook (adresáø)
V tomto modulu nalezne vechny informace, které chtìjí
uivatelé zveøejnit: jméno a pøíjmení, adresu, telefon atd.
Mùe zde stejným zpùsobem zanechat i informace o tobì.
Dostupné pøíkazy jsou:
I : seznam vech stanic, které se nìkdy spojily s touto BBS
N : slouí pro zadání èi zmìnu Tvého jména, adresy,
telefonu a QTH-lokátoru
R : hledání informací o uivateli BBS
F : návrat do menu serveru
B : rozpojení
Zapi ? [písmeno] pro podrobnìjí nápovìdu k ádanému
pøíkazu.
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SERVER  QTH-lokátory
QTH-lokátor urèuje místo na zemìkouli. Je sloen ze dvou
písmen, dvou èíslic a opìt dvou písmen, napø. JO70BD.
Mùe pøepoèítat lokátor do zemìpisných souøadnic a opaènì, zjistit vzdálenost a úhel smìrování antény pro dva lokátory
nebo spoèítat výsledky ze závodu (souèet vzdáleností).
Dostupné pøíkazy jsou:
C : souèet vzdáleností mezi výchozím bodem a jinými
QTH-lokátory
D : výpoèet vzdálenosti a úhlu smìrování antény pro
dva lokátory
L : pøepoèet zemìpisných souøadnic na QTH-lokátor
Q: pøepoèet QTH-lokátoru na zemìpisné souøadnice
F : návrat do menu serveru
B : rozpojení
Zapi ? [písmeno] pro podrobnìjí nápovìdu k ádanému
pøíkazu.

SERVER  satelity
Je mono spoèítat parametry obìné dráhy a zjistit charakteristiky amatérských i profesionálních satelitù. Aktualizace
dat probíhá obvykle zcela automaticky s pøíchozím forwardem.
Dostupné pøíkazy jsou:
C : charakteristiky satelitù
P : získání orbitálních parametrù
T : výpoèet dráhy satelitu
F : návrat do menu serveru
B : rozpojení
Zapi ? [písmeno] pro podrobnìjí nápovìdu k ádanému
pøíkazu.

Sluba AUTO7P - jak na to?
Monosti serveru AUTO7P
Server AUTO7P (autor IK1GKJ) pro BBS typu F6FBB
umoòuje øadu funkcí pro správu binárních souborù a zpráv
s daty 7PLUS:
- Umí pracovat se vemi disky na BBS.
- Po pøijetí ádosti o download (ve formì zprávy buï pøímým zápisem do BBS nebo forwardem) pøevede daný
binarní soubor z DOSu do podoby 7PLUS a odele ho
uivateli opìt ve formì zprávy. Je moné rozdìlení na
více èástí nebo vyádání pouze jedné èásti, která chybí. Uivatel si tak mùe nahrát binární soubor bez pouití
nìkterého z protokolu pro binární pøenos dat (YAPP
nebo AUTOBIN).
- Uivatel mùe pomocí tohoto serveru posílat binární
soubory do DOSu bez jejich pøímého pøenosu nìkterým z protokolù pro pøenos binárních dat (YAPP nebo
AUTOBIN) - funkce upload. Lze tak posílat tyto soubory i cestou forwardu mezi jednotlivými BBS.
- Server umoòuje automatické vyádání korekèního souboru, dolo-li k poruení nìkteré èásti dat 7PLUS.
- Server dokáe prohlíet pøíchozí zprávy do BBS obsa-
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hující data 7PLUS. Tyto pak postupnì dekóduje a umisuje je do FBB-DOSu.
- Server sám posílá a vyhodnocuje korekce pøípadných
chyb 7PLUS souborù.

Pøíklady pouití:
1) Uivatel nebo jiná BBS typu FBB ádá o zaslání souboru (download).
Pokud BBS neumoòuje download obecnì vem uivatelùm, mùe ho sysop povolit jen vybraným uivatelùm.
V takovém pøípadì je zapotøebí domluva pøímo s pøísluným
sysopem. Zvlátní skupinu tvoøí uivatelé s maximálními právy, kteøí napø. mohou nechat poslat soubory i jiným stanicím
nebo jako bulletiny.
SP AUTO7P [@ BBS]
(cílová BBS, na které je server AUTO7P)
FILESBBS\OTTOFIL!.EXE
(vyádání souboru FILESBBS\OTTOFIL!.EXE)
AUTO7P PART èíslo
(vyádání jen zvolené èásti souboru 7+)
/EX
(ukonèení zapisu, jako CTRL-Z)

2) Uivatel nebo jiná BBS typu FBB ádá o korekèní
soubor.
Tato monost je vdy povolena.
SP AUTO7P [@ BBS]
(cílová BBS, na které je server AUTO7P)
FILESBBS\OTTOFIL!.ERR
[AUTO7P PART èíslo]
(vyádání jen zvolené èásti souboru 7+)
- zde se zadá vlastní obsah chybového souboru /EX
(ukonèení zápisu, jako CTRL-Z)

3) Uivatel nebo jiná BBS typu FBB posílá korekèní
soubor.
Tato monost je vdy povolena kadému uivateli.
SP AUTO7P [@ BBS]
(cílová BBS, na které je server AUTO7P)
FILESBBS\OTTOFIL!.COR
- zde se zada vlastni obsah korekcniho souboru /EX

4) Uivatel nebo jiná BBS typu FBB posílá soubor
(upload).
Tato monost je vdy povolena kadému uivateli. Soubor
se po úspìném dekódování vytvoøí v zadaném adresáøi DOSu.
SP AUTO7P [@ BBS]
(cílová BBS, na které je server AUTO7P)
FILESBBS\OTTOFIL!.7PL
- zde se zadá vlastní obsah souboru /EX
Za pozornost stojí, e soubor se zadává vdy s cestou
k nìmu bez identifikátoru disku (C:\,D:\) tedy:
FILESBBS\OTTOFIL!.EXE
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tak, aby ho server AUTO7P mohl najít (v pøípadì downloadu)
nebo vytvoøit (upload).
Pokud se cesta nezadá, nebo se zadá chybnì, server pole hláku o chybì.
Èastou chybou bývá objednání si souboru uivatelem
z daleké BBS, který má tentý soubor pøímo ve své domácí
BBS. Prohlédnìte si tedy nejdøív domácí BBS, jestli vámi poadovaný soubor u neleí pøímo vedle vás.

Externí programy - SETLE A LE
Nastavení globálních rubrik pro pøíkaz LE v BBS F6FBB
Pøíklady pouití:
SETLE /OK O?INFO FORUM BAZAR
Nastaví globální rubriku /OK, která je tvoøena rubrikami
O?INFO, FORUM a BAZAR
SETLE /OK +RSYS
Do globální rubriky /OK pøidá rubriku RSYS
SETLE /OK -BAZAR
Z globální rubriky /OK odebere rubriku BAZAR
SETLE /OK
Zruí globální rubriku /OK
SETLE ?
Zobrazí vechny pouité globální rubriky spolu s datem
a èasem jejich posledního prohlíení.
V názvu rubriky lze pouít jeden ze dvou nahrazovacích
znakù:
? nahradí jakýkoli jeden znak (O?INFO = OKINFO i
OMINFO)
* nahradí zbytek názvu (DX* = DX i DXNEWS atd.)
Název globální rubriky vdy zaèíná lomítkem, za kterým
následuje max. 8 písmen nebo èíslic. Názvy globálních rubrik
si mùe kadý volit libovolnì bez ohledu na ji existující rubriky nebo globální rubriky jiných uivatelù. Slouí toti jenom
tomu uivateli, který si je definuje. Globální rubriky lze vyuívat pouze v pøíkazu LE (List Extended).

Výpis seznamu posledních zpráv dané rubriky v BBS
F6FBB (List Extended)
Pøíklady pouití:
LE OKINFO 20
seznam posledních 20ti zpráv rubriky OKINFO
LE OKINFO
seznam nových zpráv od posledního spojení s BBS
LE /OK 20
seznam posledních 20ti zpráv globalní rubriky /OK
LE /OK
seznam nových zpráv globalní rubriky /OK od doby
posledního zadaní pøíkazu LE /OK

Externí programy - UIVATEL
Zjitìní informací o uivateli BBS
Pouití:
UZIVATEL znaèka

Pøíklad: UZIVATEL OK1xxx
OK1xxx-1 naposledy spojen 6.7.1998 18:09 UTC via OK0NAX
Jmeno : Pepík Skoèdopole
Adresa : Kapitána Zemáka 32, Kotìhùlky
Lokator: JN69JS
Telefon:
Domácí BBS (pøíkaz NH) OK0POK.#BOH.CZE.EU
Domácí BBS (White Pages) OK0POK.#BOH.CZE.EU
Flagy: expert,sysop,modem,unproto list,forward
Stránkování (OP) vypnuto, privátní adresáø
Filtr zpráv (LC): *, poslední pøíkaz New: 20.6.1998 23:30 UTC
Globalní rubriky: /OK
Základ pro èíslování zpráv (ON): 0, èíslo jazykové verze (OL): 13
Dnesní download z DOSu: 0 kB
Poèet spojení: 7979
Poprvé spojen 12.1.1995 22:57 UTC
Celková doba spojení: 113d 6h 46m 58s, max. doba spojení: 18h 8m 54s
Prumìrná doba spojení: 20m 26s
- konkrétní pøíklad vyuití programu UZIVATEL -

Externí programy - PATH
Výpis hlavièky zprávy s cestou v BBS F6FBB
Pouití:
PATH èíslo_zprávy
Lze zapsat té více èísel zpráv za sebou oddìlených
mezerou.

Závìrem
Opravdu to stojí za to. Spousta vìcí v tomto èlánku nebyla
popsána a bylo by toho jistì mnoho, co by se sem jetì velo.
Nechávám ale prostor zvídavým uivatelùm, aby se sami dále
v této tématice vzdìlávali a øadu pøíkazù si sami vyzkoueli.
Servírovat vechno a pod nos, to není umìní.
Ale sám chtít poznat nìco nového, zajímavého, pøínosného - to je ten správný pøístup. (HI)
V èlánku byly pouity originální texty dokumentace k externím programùm od Milana OK1FMF.

V názvu rubriky lze pouít jeden ze dvou nahrazovacích
znakù:
? nahradí jakýkoli jeden znak (O?INFO = OKINFO i
OMINFO)
* nahradí zbytek názvu (DX* = DX i DXNEWS atd.)
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Technické vybavení pro KV závody
Martin HUML, OK1FUA, OL5Y, ol5y@contesting.com
Smyslem èlánku je seznámit vás s mými zkuenostmi
s budováním nadprùmìrné KV stanice. Pojmem nadprùmìrná KV stanice myslím skuteènost, e taková stanice je
schopná umísovat se ve velkých celosvìtových závodech
v první ètvrtinì hodnocených stanic v absolutním poøadí.
V meních mezinárodních a vnitrostátních závodech má pak
anci bojovat o vítìzství. Je zøejmé, e takováto stanice nebude mít v bìném provozu problém dovolat se na kohokoliv.

Úvod
V první øadì je tøeba uvést, e mé zkuenosti jsou výhradnì z pøíprav na závody rùzných kategorií a ze závodního
provozu. Nikdy jsem nemìl monost budovat stanici na poøád, nikdy jsem nestavìl vysoké pøíhradové stoáry s ivotností
nìkolika let, vdy lo o akce na jeden èi nìkolik závodù, bez
monosti (a tedy také bez potøeby) dlouhodobé existence.
Zaèínal jsem akcemi na 160 m jako OL1BLN/p, úèastnil jsem
se jedné akce v týmu OK5TOP. V souèasné dobì pracuji na
QTH stanice OL1A, ze kterého se úèastníme závodù také jako
OL5Y a OK1CW. Nejvìtí lekcí vak byly ètyøi expedice na
ostrov Pantelleria v prùbìhu posledních 8 mìsícù.

Základ veho  antény
Je známou skuteèností, e nejvìtí rozdíly ve výkonnosti
stanic dìlají antény. Je to pøedevím proto, e antény zabírají
velký prostor, jsou nejvíce zranitelné a jejich budování je èasovì i fyzicky nejnároènìjí. Dobré antény lze jak zakoupit,
tak postavit.
Pásma 10, 15 a 20 m je nutno mít obsazena otoènou smìrovkou. pièkové stanice mají vìtinou jednopásmové antény,
dobøe pouitelné jsou vak i vícepásmové smìrovky, tzv. tribandery. Prakticky jsme mìli monost porovnat 2el Yagi C3S
od Force12 (bez trapù, pro kadé pásmo dva prvky plných
rozmìrù), 3el Yagi Zach (klasický tribander s trapy), 4el Quad
Cubex (na jednom ráhnì 4 rozpìrné køíe, kadý se smyèkami pro jednotlivá pásma). Zároveò jsme zkoueli
i jednopásmové vertikály. V OL1A pouíváme rhombické antény. Zde jsou zkuenosti:
§ 4el Quad je vynikající anténa. Je pomìrnì rozmìrná
a tìká a sestavení zabere zhruba 10 èlovìkohodin.
Vyaduje bytelný stoár s výkonným rotátorem (typu
Yaesu G-1000). Je pomìrnì citlivá na správné délky
prvkù  pøi laborování se nám dokonce podaøilo, e byla
o 1 S horí ne 2el Yagi. Velmi obtínì se ladí, pokud je
pouit na napájení vech pásem jeden spoleèný balun.
My jsme nakonec pouili jeden balun pro 10 a 20 m
a druhý pro 15 m. Poté ji problémy s naladìním nenastaly. Funguje velmi dobøe i v nízké výce, zhruba 10 m.
Pouívá ji u nás øada stanic, pokud vím tak ke spokojenosti s jejím výkonem.
§ 2el Yagi C3S Force12. Velmi zajímavá anténa malých
rozmìrù a hmotnosti. Její stavba zabere zhruba 3 èlovìkohodiny. Výkonnost je srovnatelná s tøíprvkovými
trapovanými Yagi  porovnávali jsme v reálném provozu s tribanderem Zach. Problémy jsme mìli s vyladìním
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10 m do CW pásma  prvky jsou pøíli krátké. Ale vyøeili jsme to jejich doèasným prodlouením drátem
upevnìným stahovací páskou.
§ 3el Yagi Zach. Pokud dodríte pøi montái pøesnì rozmìry dle manuálu, je anténa pøesnì vyladìná pro pouití
v celém rozsahu daných pásem. Pokud jste maximalisté, staèí jen jemnì dotáhnout do CW èi SSB èásti pomocí
délky záøièe, aby PSV v tìchto úsecích bylo skuteènì
1 : 1. Anténa chodí tak, jak se od tohoto druhu antén
mùe oèekávat  je jasné, e trapy èást energie pohltí.
Pokud vezmeme v úvahu cenu, jednoduchost
a výkonnost, mohu ji s èistým svìdomím kadému doporuèit.
§ Vertikály. Zkuenost s vertikály na horních pásmech je
pro mne velmi uiteèná. V reálném provozu jsme ovìøili, e ètvrtvlnný vertikál umístìný u moøe je pouze o 1 S
horí, ne 3el tribander ve smìru svého maximálního
zisku. Pouity byly dva ladìné vyzdviené radiály pøipojené na jeden pól balunu, na druhý byl pøipojen vlastní
vertikál. Naproti tomu, pokud je tento vertikál umístìn
na patné zemi (bez zemního systému), je rozdíl více
jak 20dB. V SSB èásti CQ WW WPX 98, který jsem jel
z IH9, jsem na 15 m pouíval 4el Quada a zmínìný
ètvrtvlnný vertikál (nad patnou zemí, bylo doplnìno 20
radiálù rùzné délky). Za bìných podmínek bìhem dne
byl vertikál výraznì horí ne quad ve smìru svého
maxima  pomáhal mi vak èíst slabé stanice, které mì
volaly z boku (nemusel jsem dotáèet velkou anténu
a ztrácet èas). Bìhem zavírání pásma, kolem 2021
UTC, kdy chodila u jen Jiní Amerika, byly signály z vertikálu silnìjí, ne z Quada. V CW èásti CQ WW DX 97
jsme na IH9 pouívali ètvrtvlnný vertikál na 20 m, umístìný cca 5 m nad zemí se dvìma ladìnými radiály
(vlastnì taková GP). Pouit byl jako doplòková anténa
na násobièovém pracoviti, kde se ukázalo, e signály
z nìj jsou nìkdy silnìjí, ne z tribanderu. Splnil velmi
dobøe svùj úèel pøedevím proto, e pro volání násobièù z rùzných smìrù nebylo tøeba dotáèet anténu a zase
ztrácet drahocenný èas. Jaký je tedy závìr? Pokud je
to moné, doporuèuji doplnit smìrovku vertikálem i na
horních pásmech.
§ Rhombické antény. Na naem QTH v Podìbradech
máme k dispozici tøi rhombické (kosoètvereèné) antény do smìrù USA, JA a jih. Tyto antény jsou
irokopásmové, mají velmi nízký vyzaøovací úhel, velmi úzký lalok a vysoký zisk. Nae dlouhodobé
zkuenosti jsou takové, e ve svých smìrech fungují
vìtinou velmi dobøe i ve srovnání se superstanicemi
v EU. Pøi mìnících se podmínkách íøení bìhem dne
dochází vak k výrazným a silným únikùm. Je to zpùsobeno pøedevím velmi nízkým vyzaøovacím úhlem.
Pravidelnì tak nastávají situace, kdy v jednu chvíli nám
nìkteré stanice z USA øíkají, e jsme jediná stanice z EU
na pásmu a jindy neslyíme stanice, které dìlá soused
s tribanderem. Tyto antény jsou vak vynikající na dolních pásmech, kdy je na nich nìkdy signál sice slabí,
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ne na dipólu, ovem výraznì ménì zaruen. Vzhledem k tomu, e jsme na pozemku i v budovì na
návtìvì, nemùeme zde stavìt jiné antény, které by
tato skvìlá dìla doplòovaly.
Pásmo 40 m je specifické  pøedevím díky své íøce
a zpùsobu provozu s USA na SSB. Zkoueli jsme na tomto
pásmu nìkolik rùzných antén.
§ Inv.V. Klasická anténa, velmi jednoduchá na stavbu
a vyladìní. Zde uvedu nìkolik pravidel pøi stavbì
Inv.V na jakékoliv pásmo, která se nám maximálnì
osvìdèila. Vdy pouijte v bodì napájení balun  jednak odpadnou záhady pøi ladìní a jednak zásadnì
omezíte moné pronikání VF k zaøízení. Vìtinou jsme
pouívali tyto antény jako dvoupásmové (40/80 m nebo
80/160 m). Je to velmi jednoduché  prvky pøipojíte paralelnì k balunu a natáhnete do 4 rùzných smìrù.
Naladìní jednotlivých pásem je zcela nezávislé  uskuteèòuje se pouze ve dvou krocích. Ustøihnete prvky
o nìco delí ne polovina vlnové délky. Zmìøíte rezonanci (napø. podle toho, kde je nejmení PSV)
a jednoduchým výpoètem (pøímá úmìrnost) spoèítáte,
kolik musíte z kadé strany ustøihnout. Pokud dobøe poèítáte a dobøe mìøíte, je PSV tam kde chcete max.
1 : 1,5. Výka støedu by mìla být co nejvýe, my jsme
jej umísovali na pertinaxové stoáry do 16 m. Tyto
antény VDY fungovaly výbornì a pouívali jsme je jako
referenèní anténu pro porovnávání s jiným typem.
§ 2el Quad. Tato anténa, která byla pouita v obou èástech CQ WW DX 97, vznikla prodlouením prvního
a posledního rozpìrného køíe u 4el Quada Cubex na
témìø dvojnásobek. Na prodlouení byly pouity rybáøské pruty (bez oèek). Protoe jsme mìli problémy
s vysunutím stoáru s Quadem do plné výky, museli
jsme spodní rozpìry výraznì zkrátit a délku smyèek
dohnat do pásma jejich zalomením. Pøestoe spodní
strana smyèek byla pouze asi 2 m nad zemí, chodil
Quad výbornì, ve srovnání s Inv.V o øádovì 12 S lépe.
Dokonce pomìrnì slunì smìroval. Bohuel pouze do
té doby, ne nám jej vichøice bìhem CW èásti strhla.
Rovnì se ukázalo, e pouité pruty jsou pøíli mìkké
(mìli jsme tzv. bièe s akcí 5 g  to je velièina, která
udává tuhost) a pøi zatíení drátem jsou pøíli prohnuté.
Pøed èasem se mi vak podaøilo sehnat vzorek dostateènì dlouhého prutu s akcí 250 g, co se pøi zkoukách
ukázalo jako dostaèující. Bohuel cena takovéhoto jednoho prutu je cca 1700, Kè ve velkoobchodì. Protoe
na IH9 nemáme zatím k dispozici stoár, který by byl
vhodný pro takovéto monstrum, museli jsme dalí pokusy v této oblasti zastavit. Pøesto jsem pøesvìdèen,
e pøi pouití robustnìjího a vyího stoáru, je tato
ètyøpásmová smìrovka velmi dobrou cestou, jak relativnì snadno a pøitom velmi slunì obsadit pásma od
40 m výe.
§ 1el Quad. Na IH9 jsme zkoueli také tento typ antény.
Umístili jsme dvì ètvercové smyèky na roh na jeden
20 m stoár kolmo na sebe. Napájeny byly samostatnì
a dole, èili polarizace byla horizontální. K naemu pøekvapení se v praxi ukázalo, e smìrový efekt pøi
pøepínání je minimální a jejich výkonnost horí, ne
Inv.V. Pøi CW èásti CQ WW DX 97 nám i tyto antény
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smetla vichøice, take jsme postavili ètvrtvlnný vertikál,
s ním byla spokojenost mnohem vìtí.
§ Ètvrtvlnný vertikál. Na vech pásmech stavíme vertikály jednotným zpùsobem. Pouijeme dva ladìné
vyzdviené radiály a pro napájení balun. To nám zajistí
snadné naladìní, takøka nulový zemní odpor a zamezí
pronikání VF po pláti koaxu. Postup je jednoduchý.
Postavíme vertikál, pøipojíme na jeden pól balunu a na
druhý jakoukoliv zem  neladìnou (napø. nìkolik dlouhých drátù poloených na zemi), balun pøipojíme
k anténoskopu (v naem pøípadì MFJ-259) nebo k transceiveru a nalezneme rezonanci. Tu pomocí zmìny
délky záøièe dostaneme na kmitoèet, který poadujeme. Odpojíme zem a pøipojíme jeden drát o délce
lambda/4. Na druhý konec pøiváeme provázek a napneme do výky cca 1 m. Opìt zmìøíme rezonanci
a zmìnou délky jí dostaneme na ádaný kmitoèet. Pak
ustøihneme stejnì dlouhý druhý drát, pøipojíme jej k prvnímu a napneme do opaèného smìru. Pomocí
vyzdvihování a sniování tìchto radiálù se snaíme
dosáhnout co nejniího PSV. Koneèná výka bývá vdy
rùzná a souvisí s èlenitostí a vodivostí zemì v místì
antény. Nìkdy dokonce dojde k tomu, e pøíliným vyzdviením èi sníením se sice dosáhne skvìlé PSV,
ale rezonance se posune  pak anténu doladíme opìt
zmìnou délky obou radiálù. Lze snadno dosáhnout PSV
takøka 1 : 1 na poadovaném kmitoètu. íøka pásma je
dostateèná, èili na pouívaných kmitoètech je PSV vdy
pod 1 : 1,5. Výe uvedeným postupem dosáhneme toho,
e je vertikál vyladìn a e nevznikají ztráty vinou zemního odporu. To vak nestaèí  proto, aby vyzaøoval
v nízkých úhlech, potøebuje jetì ve svém okolí co nejlepí zem. Pokud tedy vertikál nestavíte u moøe (nic
lepího pro vertikál neexistuje), je tøeba natahat co nejvíce zemních radiálù  èím horí zem, tím více.
Smysluplné je tahat radiály do délky 2 lambda. Kratí
ne ètvrtvlnné rovnì nemají pøíli smysl. V CW èásti
CQ WW DX 97 jsme mìli vertikál na 160 m a 80 m (pouze 20 m vysoký s kloboukem, ladìný L-èlánkem) na
skalnatém terénu a pouili jsme 10 radiálù o délce cca
40 m se sluným výsledkem  na DX chodil výraznì
lépe ne Inv.V.
Pásma 80 a 160 m. Obì tato pásma jsou relativnì podobná. Bìný amatér na nì nepostaví otoènou smìrovku.
§ Inv.V. Jak u bylo napsáno, tyto antény fungují vdy,
tedy i na tìchto pásmech. Jejich stavba je relativnì snadná. Je zøejmé, e èím je nií kmitoèet, tím je absolutní
výka nad zemí dùleitìjí. V CQ WW DX 160 m 98
jsme v OL1A vytáhli Inv.V do výky cca 70 m (nemìli
jsme delí koax) na stoár dlouhovlnného vysílaèe.
Porovnávali jsme jej se irokopásmovým lomeným dipólem ve výce 30 m a rozdíl nebyl patrný. Pravda je
ta, e k Inv.V byl o cca 150 m delí koax a navíc byla
anténa umístìná pod uzemnìným kotvením zmiòovaného stoáru (jeho celková výka je 150 m). Èili z tohoto
pokusu, který byl pro nás urèitým zklamáním, nelze dìlat
ádné závìry. V CW èásti CQ WW WPX 98 jsem na
IH9 pouíval na 160 m Inv.V ve výce pouze 16 m. Anténa byla cca 100 m od moøe. Pøi porovnání s 30 m
vysokým vertikálem byly DX signály slabí pouze o cca
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1 S, blízké signály ze vzdálenosti cca 200 km byly na
Inv.V nepatrnì silnìjí.
§ Vertikál. S vertikály i na tato pásma mám dobrou zkuenost. Jedinou vyjímkou je SSB èást CQ WW WPX 98,
kde Pavel OK1MM jel z IH9 80 m a byl s vertikálem
20 m vysokým nespokojen. V té dobì byl umístìn na
kamenitém terénu a zøejmì jsme podcenili zemní rovinu (8 rùznì dlouhých radiálù). V porovnání s Inv.V byl
vdy horí, kromì denní doby (kolem poledne), kdy stanice v OK udávaly rozdíl 20 dB ve prospìch vertikálu.
Ovem veèer, v noci a ráno to bylo patné. Po zkuenostech s testováním a porovnáváním vertikálù (viz
pásma 1020m) jsme na CW èást CQ WW WPX 98
(opìt IH9) umístili vertikály k moøi. Bohuel nebyl èas
na dùkladné porovnání s Inv.V pøed závodem. V závodním provozu byly nìkteré stanice silnìjí na Inv.V,
ale vìtina na vertikál, nìkdy velmi výraznì. Na 160 m
byl 30m vertikál v 95% lepí a celkovì chodil fantasticky  pøekonání svìtového rekordu na tomto pásmu
o více ne 30 % hovoøí samo za sebe. Protoe se podaøilo technologicky zvládnout konstrukci a stavbu 20 m
vertikálu tak, e na jeho montá a vztyèení staèí cca 3
èlovìkohodiny, pøemýlím pro pøítí akci o 4-square (4
fázované vertikály). Kontrukènì nae vertikály vypadají tak, e spodní èást tvoøí hliníkové trubky (dole prùmìr
60 mm, nahoøe 35 mm) a horní èást rybáøský prut (tyè)
délky 8 m, skrz který je protaen drát prùmìru 1,5 mm.
Pøijímací antény Beverage jsou na spodní pásma nutností. Pøi vech naich expedicích na IH9 jsme na 80 a 160 m
neposlouchali na nic jiného. Pøi provozu jen obèas pøepneme
na vysílací antény pro porovnání, zda je lepí Inv.V èi vertikál,
ale honem zpátky na beverage. Na 40 m se nám tyto antény
nejevily jako pøínosné  signály, jejich síla a pomìr k ruení
byl stejný, jako na Inv.V èi vertikálu. Vzhledem ke skalnatému
povrchu na pobøeí se nám nepodaøilo realizovat klasické
uzemnìní. Nahradili jsme jej ètvrtvlnnými ladìnými dráty umístìnými ve stejné výce jako beverage. Na koncích jsme
beverage nezatìovali (ze stejných dùvodù, na ètvrtvlnné zatíení ji nebyl èas), èili fungovaly oboustrannì. Vdy jsme
pouili délku kolem 200 m. Pøesto fungovaly uspokojivì a velmi citelnì smìrovaly. Kadému doporuèuji si beverage alespoò
vyzkouet  pro zaèátek staèí dva smìry (severozápad a severovýchod), aby bylo co srovnávat. Nae zkuenosti ukázaly,
e i drát poloený na rùzném køoví v rùzných výkách nad
zemí a táhnoucí se libovolnì klikatì je velkým pøínosem. Pak
staèí u jen transformátor 1 : 9 a je mono poslouchat...
Stoáry a jejich kotvení. Zde uvádím jen heslovitì nìkolik
zásad pro stavbu lehkých stoárù s kotvením provazy:
§ Stoáry kotvìte do 4 smìrù. Odolnost takto kotveného
stoáru proti vìtru je øádovì vyí.
§ Kotvy by mìly jít od kolíkù v úhlu maximálnì 45 stupòù.
Èím vyí úhel, tím více je zatìován vrchol stoáru.
§ Kotevní provazy pouijte dostateènì pevné a øádnì je
utáhnìte. Pokud jsou nové, je tøeba je z poèátku
pravidelnì dotahovat, rozhodnì po deti.
§ Pøivate kotvy na obou stranách tak, aby nemohlo dojít
k jejich pøeoupání. Stoár (a tedy i kotvy) se za vìtru
pohybuje a velmi snadno se provazy pøeøíznou.
Doporuèuji pouít klasických kotevních kolíkù s kovovými oky, které jsou danému úèelu pøizpùsobeny.
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Transceiver
V souèasné dobì pouívají vichni úspìní mnì známí
závodníci tovární zaøízení  to je realita, se kterou se musí
domácí konstruktéøi smíøit. Myslím, e se dá øíci, e nejdùleitìjím parametrem TRXu vhodného pro závody je odolnost
pøijímaèe proti ruení. Na druhou stranu dùleitých parametrù
je mnoho. Jejich priorita je pomìrnì hodnì individuální, proto
je zde nebudu vyjmenovávat. Dále uvádím pouze mé vlastní
zkuenosti a zkuenosti mých nejbliích známých
s konkrétními zaøízeními, jen jsme mìli monost v závodech
pouívat.
§ TS-850S, TS-940S, TS-950S  velmi dobré TRXy klasické konstrukce. Bohuel neobsahují DSP, které mùe
v mnoha situacích velmi pomoci.
§ TS-570S a TS-870S se mi nejeví pro závody vhodné.
Jejich konstrukce vychází z pøedpokladu, e DSP mùe
nahradit klasické filtry. Mé zkuenosti ukazují opak.
§ FT-1000MP  pièkový TRX, v souèasné dobì mezi
závodníky zøejmì nejpopulárnìjí.
§ IC-756  tento TRX pouívám v souèasné dobì. A na
pár detailù jsem s ním (a i moji spolubojovníci) maximálnì spokojen. Pøed ním jsem nìkolik let pouíval
TS-950S, bìhem jednoho závodu jsem mìl oba TRXy
na sobì, pøipojené na stejnou anténu a pøepínal jsem
mezi nimi. Pokud byl znatelný nìjaký rozdíl, vdy byl
ve prospìch IC-756. Zcela zásadní rozdíl byl na horních pásmech, kde je citlivost TS-950 zcela
nedostateèná (pøedevím na 10 m)  nìkteré signály,
které na IC-756 hýbaly s S-metrem, nebyly na TS-950
vùbec èitelné. Pøi pouití DSP jsou rozdíly v pøíjmu slabých stanic jetì vìtí. Oèekával jsem, e alespoò na
7 MHz bude mít TS-950 navrch  nebyl vak patrný ádný rozdíl. Dalí pøímé porovnání jsme mìli monost
uèinit s FT-1000MP spolu s jeho majitelem, Standou
OK1JR. Bylo na to jen málo èasu a lo pouze o SSB,
kde se neprojevil mezi TRXy ádný postøehnutelný rozdíl
ani pøi pøíjmu stanic na hranici èitelnosti. Pokud stojíte
pøed rozhodnutím, který TRX z vyrábìných modelù si
poøídit, mohu IC-756 s èistým svìdomím doporuèit.

Koncový stupeò
Podrobný rozbor problematiky PA popisuje Honza OK2BNG
na jiném místì tohoto sborníku, proto jen uvedu mé zkuenosti s továrními výrobky. Mám monost pouívat PA Kenwood
TL-922 (2× 3-500Z). Jde o spolehlivý PA robustní konstrukce,
který bez problémù vydrí tvrdý závodní provoz. Maximální
výkon je 9001100 W v závislosti na kmitoètu a pro tento výkon vyaduje 100 W buzení. Bez problémù si nechá líbit i horí
PSV. Dále jsem mìl monost setkat se s PA Ameritron AL-80A,
jde o podobnou konstrukci s jednou 3-500Z. Ani s ním jsme
nikdy nemìli ádný problém. Pouívali jsme i klasickou Betu 91
 ta má velkou výhodu, e pro plné vybuzení vyaduje øádovì
3050 W, na druhou stranu její pøíli citlivé ochrany, jejich
chování se dalo jen obtínì pøedvídat, nám zpùsobovaly nepøíjemné problémy a neumoòovaly vyuít plný výkonový
potenciál.
Pokud se chcete zabývat závodním provozem a stále své
zaøízení zdokonalovat, dejte vysokou prioritu pøi výbìru PA
budicímu výkonu potøebnému pro plný výstupní výkon. V pøípadì, e budete chtít vysílat do dvou antén souèasnì, co je
TECHNIKA
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z naich zkueností zcela zásadní pøínos, bude vám staèit na
plné vybuzení obyèejný 100W TRX.

Ostatní zaøízení
Podpùrná a pomocná technika je velmi iroký pojem. Následuje nìkolik zaøízení, které povauji za pøínosné a nìkdy
i nutné. Opìt pøipomínám, e mluvím o nadprùmìrné stanici,
která se chce umístit v první ètvrtinì na svìtì.
PC. Bez poèítaèe to zkrátka nejde. Problematika poèítaèù
pro vedení deníku byla hezky popsána v èervnovém Radiu.
Nìkolik doporuèení:
§ Klíèování CW z programu je nutností.
§ Pokud pouíváte notebook, tak rozhodnì s kvalitní externí klávesnicí.
§ Je-li to moné, propojte PC s TRXem a vyuijte tím
mnoho velmi pøínosných funkcí (napø. bandmapa).
§ Já a moji kolegové pouíváme pro závody program
TRLog od N6TR. Pokud jej èlovìk pochopí a pozná,
zjistí, e jde o jinou kategorii ne jiné programy. Slyel
jsem jedno pøirovnání - N6TR se má ke K1EA jako Unix
k Windows 95. Není to zcela pøesné, ale podstatu to
vystihuje. Zjednoduenì øeèeno  N6TR nabízí øádovì
více volitelných parametrù a moností.
§ Pouívejte bìhem závodu automatické zálohování na
disketu (pokud to program umoòuje).
§ Propojení PC do sítì v kategorii MO je nutností.
§ Vìnujte maximum èasu dokonalému poznání pouívaného programu. Není nic trapnìjího, ne kdy nevíte,
jak kterou funkci vyvolat a poèítaè vás pak vlastnì zdruje.
Packet. Jeho pouití ve formì DX-clusteru je velmi pøínosné, zvlátì kdy ho propojíte s programem pro vedení deníku.
Nezapomìòte vak, e u vìtiny závodù není jeho pouití
v kategorii jeden operátor povoleno.
Voice Keyer. Toto zaøízení vám zásadnì usnadní SSB
závody. Umoní vám pít èi jíst, ani by jste pøeruili provoz.
Rovnì sníí fyzickou nároènost závodu. Mám osobní zkuenosti jak s Voice Keyerem od MFJ, tak s kartou DVP do PC.
S obojím vak mám velké problémy pøi pouití elektretových
mikrofonù (v náhlavní soupravì) s vysokou výstupní impedancí
 dochází k pronikání VF do modulace. Tento problém se projevuje nejvíce na vyích kmitoètech. Pøi pouití originálních
dynamických mikrofonù tento problém nevzniká. S DVP kartou, která je pochopitelnì mnohem pøíjemnìjí (ovládá ji pøímo
program), jsou obèas problémy spojené s tím, e cesta nf signálu není galvanicky oddìlena od PC - dochází tak k pronikání
brumu do modulace. V pøípadì budování stálého stanovitì
lze jistì tyto problémy systematicky vyøeit. DVP karta navíc
umoòuje na povel zaznamenat posledních a 30 sekund pøijímaného signálu na disk (s oznaèením èísla spojení, ke
kterému se záznam vztahuje), pøípadnì jeho okamité pøehrání do sluchátek.
Pøepínaè antén. Elektrický pøepínaè antén je jedna ze zásadních vìcí, kterou potøebujete, pokud chcete pouívat
beverage, èi vysílat do více antén najednou. Mìl by umoòovat nezávislou volbu vysílacího øetìzce (PA èi antén) a pøijímací
antény. Zároveò mùe øeit nezávislé zapínání PTT pro jednotlivé PA a TRX. Touto problematikou se zabývám nìkolik let
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 v souèasné dobì je v provozu pøepínaè ji tøetí generace,
který øeí následující problematiku:
§ Dvì nezávislá pracovitì o maximální konfiguraci
2 × TRX, 4 × PA, 5 × beverage.
§ Kadé mùe budit jeden èi dva PA.
§ Kadý ze dvou TRXù mùe pøijímat z libovolné ze 7
antén: 5 × beverage (sdílené), 2 × vysílací anténa (pøipojená k danému pracoviti).
§ Jediným signálem (napø. z PC) ovládá TRX a oba PA
(samostatnì zapínatelné).
§ Sestává z hlavní jednotky a dvou ovládacích skøínìk,
obsahuje 22 relé, 14 pøepínaèù, 25 LED, 11 amphenolù
a spoustu drátù.
Pásmové filtry. Jde o filtry, které propoutìjí pouze dané
rozmezí kmitoètù. Slouí k zamezení ruení mezi jednotlivými
pásmy u stanic v kategoriích MO. Osobnì pouívám výrobky
firmy Dunestar, která vyrábí dva druhy. Jednak vepásmový
elektricky pøepínaný (stojí cca 300 USD) a dále jednopásmové pro kadé pásmo (jeden stojí 40 USD). Filtry se pøipojují
mezi TRX a PA, jsou tedy dimenzovány na øádovì 100 W. Jiná
metoda øeící stejný problém je pouití pásmových zádrí vyrobených z koaxiálních pahýlù. Její výhoda je pøedevím v tom,
e ji lze aplikovat a za PA (omezí se tak jeho neádoucí vyzaøování). S pomocí nìkolika T-konektorù lze snadno pøipojovat
nìkolik pahýlù souèasnì a øeit tak vepásmový provoz.
Elektrocentrála. Pokud vìnujete pøípravì své úèasti hodnì èasu, energie a penìz, nenechte se zaskoèit pøípadným
výpadkem dodávky elektøiny. Kdo to ji zail ví, o èem mluvím.
Pøed závodem elektrocentrálu doplòte palivem, cviènì nastartujte a pøipravte si kabely tak, abyste byli schopni se rychle
pøepojit. Podle Murphyho zákonù je pak vysoká pravdìpodobnost, e k výpadku nedojde.
Mìøicí pøístroje. Mám-li vybrat nejuiteènìjí mìøicí pøístroj, tak jde rozhodnì o anténní analyzátor (anténoskop).
Osobnì pouívám MFJ-259 a vem ho doporuèuji. Stojí kolem 10 000, Kè, ale pokud èasto pracujete s anténami, velmi
rychle se zaplatí. Pìkné srovnání tøí nejrozíøenìjích pøístrojù bylo v èervencovém èísle CQ Contestu. Dalím
uiteèným mìøákem je PSV-metr, nejlépe spojený
s Wattmetrem. Doporuèuji jakékoliv dvouruèièkové pøístroje,
které není tøeba nijak kalibrovat a vechny potøebné údaje
jsou na první pohled zøejmé.
Internet. Domnívám se, e e-mailovou schránku by mìl
mít kadý HAM, který se chce vánì zabývat KV závody. Sledováním rùzných reflektorù (diskusní skupiny) získáte mnoho
zajímavých a uiteèných informací. Internet a KV závody je
téma pøíli rozsáhlé, pøesahující rámec tohoto èlánku.

Závìr
Doufám, e jsem vás pøíli neodradil. Závodìní na vyí
úrovni je èím dál tím více po vech stránkách nároènìjí.
Nelze si dìlat iluzi, e pièkový operátor doene velký technický rozdíl. Platí to i naopak  pièkové technické vybavení
bez operátorských schopností také nestaèí. Zcela jistì platí
pravidlo, které kdysi napsal Jirka, OK2RZ  závodníkem formule 1 se èlovìk nikdy nestane, kdy bude stále trénovat
s trabantem.
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Ne budu mít lineár . . .
Jan BOCEK, OK2BNG
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Tab. 1: Ekonomická úvaha pøed poøízením PA

Zkuenost:
Zapnu rádio a na kmitoètu 3799 kHz slyím Erika
VK4BER, jak v 18:45 UTC volá CQ EU. Slyitelnost je 55
56, ale nikdo jej nevolá. Zkouím to s VA a 100 W, ale
bezúspìnì. Zapínám PA s výkonem 700 W (ZZ 1003) a na
první pokus dostávám 56.

Vysvìtlení:
Dostupnou a smysluplnou hladinou QRO je 500 a 800
Wattù efektivního výkonu v anténì. Pøedpokladem
jsou sluné antény i QTH.
3RO

Otázka:
Koupit PA, nebo jej postavit?

1. atribut odpovìdi  penìenka
Studujeme katalogy a sbíráme informace.
V urèitém stádiu mùeme dospìt k nìèemu takovému jako je uvedeno v tab. 1. Samozøejmì, e
vechna èísla v tabulce jsou relativní, pøesto vak
mají dobrou vypovídací schopnost: u PA v oblasti
nad 1000 W neúmìrnì rostou finanèní náklady
jak na poøízení hotových výrobkù, tak i samotných souèástek.

2. atribut odpovìdi  èas
Tento prvek nelze zaøadit do tabulky a porovnávat s jinými. Vichni PA chtiví by vak do svého
sloupeèku DAL mìli zakalkulovat èas nutný pro
výbìr a realizaci nákupu hotového výrobku (moná i v zahranièí), nebo èas potøebný pro
monitorování inzerátù a návtìvy burzovních míst,
èi èas spotøebovaný shánìním materiálu a vlastní
stavbou PA. Posloupnost poloek smìøující
k vìtím hodnotám je zde evidentní. A nezapomeòte prosím zahrnout cestovní výlohy!

3. atribut odpovìdi  úèel
Úèel = zpùsob provozování (alespoò v naem
pøípadì). Pøi obèasném DXingu, kdy volám vzácné stanice, není nutné, aby mùj PA byl tak
dimenzován, jako kdy chci vyvolat PILE-UP ane-































bo se zúèastnit kontestù. V posledních
dvou pøípadech se pøedpokládá reim
CC (Continuous Carrier). Tyto PA,
jsou-li takto nejen oznaèené, ale i vyrobené (po èesku odolnost cihlaklíè)
jsou velmi drahé.

4. atribut odpovìdi  technická
podstata

Elektronka = základ. Její výbìr
ovlivòuje koneèný výstupní výkon
i cenu PA. V tab. 2 jsou uvedeny zná±
±
mé výkonové elektronky, které lze
pouít pro PA domácí výroby. V naich


podmínkách je dobré si doplnit po pro

hlídce burzy Holice '98 tuto tabulku


burzovními cenami a zároveò si vímat


dostupnosti daných typù v inzerci.


Z èistì technického pohledu je dùlei

tá tab. 3. Na základì zvolené
elektronky urèíme velikost havicího
trafa ve VA, úroveò hladin napìtí a výkon anodového trafa. U koupených hotových výrobkù nás
mohou zajímat kromì parametrù uvedených v tab. 4 i dalí
vlastnosti  napø. budicí výkon, havicí výkon, hluènost, váha,
dostupnost servisu, kvalita servisní dokumentace, èetnost pouití, výsledky (umístìní) v kontestech, variabilnost pøipojení
a naladìní antén, zpùsob ochran, spolehlivost atd. U nìkoho
mohou rozhodnout rozmìry nebo barva (dle výroku naich en:
Nejrychlejí auta jsou èervená). Pøesto je tabulka 4 pøipravena k dopsání aktuální ceny kadého výrobku.
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Tab. 2: Výkonové elektronky pro KV lineární zesilovaèe
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Tab. 3: Pøehled obvyklých typických nastavení elektronek

5. atribut odpovìdi  zkuenosti

)LUPD

7\S

3RXW>N:@

(OHNWURQND

&HQDY

Nemáme-li ádné a netouíme-li si klopotnì nìjaké
poøídit, spíe budeme uvaovat o koupi. Cítíme-li se na
to, dáme se do díla. Nezbytností je nìjaký stavební návod fungující zejména jako smìrnice pro ná návrh
stavby. Témìø vdy vak narazíme na technické zádrhele a nedokonalosti (své, koncepèní, souèástkového
trhu apod.). Pøesto, e je kadý podomácku vyrobený
PA originálem determinovaným pouitými souèástkami
a nápady konstruktéra, je dobré neobjevovat znovu
Ameriku a snait se vystøíhat chyb jiných. Proto èerpáme ze své knihovny, eventuelnì se snaíme dostat
k informacím jinde. V knihovnì autora èlánku je asi 50
souborù materiálù (øíká jim NOTEBOOK QRO), ve kterých jsou popsány PA s elektronkami podle tab. 2. Velmi
populární jsou PA s GU 81, SRS 455, 457, GK 71,
RE 400, 1000, ale také s keramickými elektronkami ruského inkurantu GU 34, 43, GS 35 b, GI 7 b, GU 74, 78,
84 apod. Jednotlivé soubory tvoøí setøídìný materiál,
ve kterém jsou obecné informace, katalogové listy elektronek, kopie èlánkù, detailní popisy i výkresová
dokumentace a fotografie. V nìkterých jsou konstrukèní návrhy, detailní konstrukèní èásti i finty, stavební
návody i obrazové pøílohy. Seznam je pro zájemce dostupný proti SASE.
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Shrnutí
Nebudu øíkat tak nebo onak. Rozhodnutí, zda koupit èi stavìt, je opravdu na kadém jedinci. Mohu vak
poradit a doporuèit hlavní zásadu: Výsledek by mìl
být co nejvíce v souladu s mými ekonomickými a
technickými monostmi a tím, k èemu chci svùj PA
pouívat.
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Tab. 4: Pøehled vybraných typù PA pro KV s jejich elektronkami
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Vhodnost radiostanic pro 9k6 G3RUH
Pavel EXNER, OK1XWA
Øada zájemcù se ji nechala zlákat monostmi rychlejí komunikace v síti PR a poøídila si patøièné vybavení.
V souèasné dobì je na trhu dostatek TNC i radiostanic
s oznaèením 9600 Bd Ready. Podle mých zkueností to
zdaleka neznamená, e je zaøízení opravdu vhodné
k tomuto druhu provozu. Mezi jednotlivými výrobky jsou
znaèné rozdíly, aèkoli je pravda, e alespoò jeden rámec
ze sta se vdy podaøí pøenést ...
Poadavky kladené na kvalitu zaøízení pro 1k2 a 9k6 jsou
diametrálnì odliné. Na 1k2 lze provozovat libovolnou stanici
v témìø libovolném stavu. Poadavky na nf zkreslení a kmitoètovou stabilitu jsou minimální. Odchylka kmitoètu 3 kHz se
pøi silném signálu nemusí výraznì projevit. Rychlost klíèování
také není podstatná.
Pro 9k6 se pouívá odliný typ modulace, témìø na hranici
moností radiostanic pro standardní kanálovou rozteè. Vyuívá se nf modulaèní signál s kmitoètem od nìkolika Hz a do
cca 6 kHz. Ve standardních modemech typu G3RUH je zaøazen scramber, který zavedením vhodného kódování odstraòuje
stejnosmìrnou sloku modulaèního signálu a dovoluje tak vyuívat støídavé vazby mezi jednotlivými stupni pøenosové cesty.
Pøínos scrambleru je sice významný, avak nejnií pøenáený kmitoèet je stále pouze 510 Hz. A právì pøenos nízkých
kmitoètù je nejvìtím problémem komerèních zaøízení. patný pøenos nízkých kmitoètù degraduje citlivost a o 30 dB.
Vazební kondenzátory musí mít proto dostateènou kapacitu
øádu µF i pøi pomìrnì vysoké vstupní impedanci. (Vstupy
s impedancí 600 W, obvyklé na 1k2 nelze pouít.) Optimální je
stejnosmìrná vazba vech stupòù vysílaèe. Vysoké vazební
kapacity zpùsobují problémy, pokud je odpínáno napájecí napìtí modulaèních obvodù pøi pøepínání RX/TX. Nabíjení
kondenzátorù pøi zaklíèování zpùsobuje zbyteèné prodlouení potøebného pøedklíèování. Je samozøejmé, e nelze pouít
klíèování pøes mikrofonní vstup  obvyklé u ruèek.
V dalím kroku je vhodné promìøit pøenos nf kmitoètù vysílaèe. Pro dobrou funkci musí vysílaè pøenáet kmitoèty
v rozsahu 5 Hz a 4,5 kHz se zvlnìním ±1 dB. Pokles na 6 kHz
by nemìl pøekroèit 6 dB. V cestì modulaèního signálu nesmí
být zaøazeny ádné filtry. Optimální je pøipojení pøímo na samostatný modulaèní varikap vysílaèe. (I u zaøízení s jediným
VCO, nebo vìtina modemù zajiuje vypínání modulace pøi
pøíjmu.) Není-li ve vysílaèi fázový závìs (pøípadnì je smìován s mezifrekvencí u All mode zaøízení), je zpravidla ve bez
problémù a práce je z velké èásti u konce.

Vysílaèe s modulací do smyèky PLL
O zaøízeních s PLL se traduje, e je buï nelze pouít vùbec pro 9k6 a nebo musí mít oznaèení 9600 Bd Ready. Celý
problém spoèívá právì v pøenosu nejniích kmitoètù. Smyèka fázového závìsu se snaí stabilizovat kmitoèet VCO, který
je vak rozlaïován pøivádìným modulaèním signálem. PLL
tak pùsobí proti modulaènímu signálu. Filtr ve smyèce urèuje,
na jak rychlé zmìny kmitoètu VCO bude PLL reagovat. Pøi
úzkém filtru PLL (pomalá smyèka) nebude smyèka schopna
reagovat na rychlejí zmìny a nebude proto pùsobit proti modulaènímu napìtí. Z rozboru funkce PLL vyplývá, e pøi
modulaci VCO se filtr smyèky chová jako hornofrekvenèní propust zaøazená do cesty modulaèního signálu. Pøi modulaci do
VCXO se naopak chová jako dolnofrekvenèní propust. Bìné
radiostanice pouívané pro pøenos øeèi mají fázový závìs
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

modulován do VCO, pøièem íøka smyèky PLL je 50 a 100 Hz.
Na íøce filtru smyèky závisí také rychlost zavìení PLL pøi
pøepínání RX/TX.
Vìtina výrobcù (Alinco, Kenwood, Yesu, Icom) pouívá
stejnou koncepci s tím, e sníila íøku pásma smyèky na 30
a 50 Hz. Znamená to, e kmitoèet 30 Hz je potlaèen o 3 dB
a nií kmitoèty podle øádu PLL o 6 a 12 dB na oktávu. Výe
uvedené poadavky tak nelze splnit a není moné oèekávat
dobrou funkci. Chybovost je velmi vysoká (a desítky procent).
Øada uivatelù nemonitoruje rámce a proto èasto konstatuje
pouze nepatrné zrychlení oproti 1k2. (To bývá èasto chybnì
pøipisováno zahlcení nódu.) Dalí nevýhodou je znaèný èas
potøebný k pøepnutí RX/TX. (Kenwood TM733 potøebuje 180
a 300 ms, co je doba potøebná k pøenosu jednoho rámce.)
Je proto vhodné i tato zaøízení 9600 Bd Ready upravit. Náprava je jednoduchá (dosud jsem nepochopil proè to tak není
u z výroby).

Dvoubodová modulace
Zavedením modulace také do VCXO lze zajistit i pøenos
nízkých kmitoètù (vèetnì DC). Dvoubodová modulace se bìnì pouívá pouze u speciálních datových radiostanic pro
profesionální aplikace. Vyuívají ji vechny radiostanice MOTOROLA. Zaèínají se pouívat i mezi radioamatéry, nebo jsou
to prakticky jediné dostupné radiostanice s PLL pouitelné bez
úprav pro 9k6.
Pøesným nastavením úrovnì modulace VCXO lze dosáhnout jednotkového pøenosu v celém poadovaném rozsahu
kmitoètù i lineární fáze. Pøi praktické realizaci není pøenos jednotkový, nebo v jednotlivých modulaèních cestách mohou být
zaøazeny rozdílné vf filtry. U zaøízení s PLL v hybridním provedení to je èasté. Také není vdy dodrena konstantní citlivost
modulátoru VCO v celém pásmu pracovních kmitoètù. I pøesto
lze dosáhnout výe stanovených parametrù. V zaøízeních pro
radioamatéry je èasto místo VCXO/TCXO pouit pouze krystal pøipojený pøímo k obvodu PLL. Zavedení modulace je
moné pøipojením varikapu. Potøebné modulaèní napìtí bývá
do 6 Vpp. Doladìním kapacitního trimru se nastaví pùvodní
kmitoèet. Linearita modulace VCXO není pøíli podstatná.
Zmìnou pøedpìtí varikapu lze také zavést teplotní kompenzaci (TCXO), co by u zaøízení provozovaných na nódech mìlo
být samozøejmostí. Tímto zpùsobem lze upravit vechny radiostanice (i ruèky) k bezproblémovému provozu 9k6. Zmìnou
filtru PLL lze zrychlit pøepínání RX/TX. Tuto úpravu vak neprovádìjte nemáte-li dostateèné znalosti PLL a patøièné
pøístrojové vybavení. Nevhodnou zmìnou filtru PLL lze znepøíjemnit okolním stanicím komunikaci na sousedních
kanálech.

Pøijímaè
V pøijímací cestì je vhodné zapojit vstup modemu pøímo
na demodulátor FM pøes dostateènì velkou oddìlovací kapacitu. Aby nedocházelo k nabíjení kondenzátoru pøi pøepínání
RX/TX, je tøeba zajistit trvalé napájení obvodu FM demodulátoru. (Vypínání IF RX je pomìrnì èastou chybou komerèních
radiostanic.) Vechny pøechodové jevy pøi pøepínání RX/TX je
vhodné zkontrolovat osciloskopem. Teprve jejich úplné odstranìní umoòuje dosaení oèekávaných parametrù. Pøíjem
signálu 9k6 zpravidla neèiní problémy u ádného zaøízení
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s filtrem pro rastr 25 kHz. U nìkterých
RX není rozkmit demodulovaného signálu dostateèný a je tøeba zaøadit
zesilovaè (nejlépe s OZ). Dostateèný
rozkmit pro vechny modemy 9k6 je
4 Vpp.

Kmitoètová stabilita
a zdvih
Bohuel je velmi málo radiostanic
s teplotnì stabilním oscilátorem, zaruèujícím odchylku kmitoètu maximálnì
1 kHz. Pro bezporuchovou funkci PR sítì
je tøeba, aby zaøízení na nodech tuto
podmínku za vech okolností splòovala. U linek mùe být tedy vzájemná
odchylka kmitoètu a 2 kHz, co pøi malém zdvihu zpùsobuje znaèné zkreslení
a pøi velkém zdvihu zase problémy

Obr. 1: Kenwood TM-733 bez úprav (diagram oka GMSK0,5)

Poznámky:
· Uvedené zásady kupodivu nedodrují ani
renomovaní výrobci radioamatérských stanic.
· Lepí parametry mají èasto stanice dodávané meními výrobci speciálnì pro
pøenos dat.
· Vysoká cena zaøízení nezaruèuje dobré
parametry.
· Pøed koupí nového zaøízení se vyplatí zjistit, jak je to s jeho 9600 Bd Ready
a s obtíností pøípadných úprav pro dvoubodovou modulaci.
· U vìtiny zaøízení s podporou 9k6 je
v menu volba mezi 1k2 a 9k6. Umoòuje vybrat mezi citlivým nf vstupem 1k2 (200 mV)
a vstupem 9k6 (2 V). Rovnì jsou vyvedeny
dva rùzné výstupy z demodulátoru pro 1k2
a 9k6. Signál z výstupu 9k6 má vìtí rozkmit.
Pro vìtinu modemù je vhodné pouívat nastavení 9k6 i pøi provozu 1k2.

Obr. 2: Kenwood TM-733 po úpravì (diagram oka GMSK0,5)
s úzkou íøkou filtru RX a tedy opìt zkreslení. Vhodný zdvih je
závislý na typu FIR filtru modemu, který urèuje íøku spektra
modulaèního signálu. Pøi vìtí íøce se musí nastavit mení
zdvih, aby byla zachována íøka pásma FM signálu.

Popis realizovaných úprav nìkterých radiostanic je
k dispozici na http://www.dcom.cz.

Karel Frejlach

Digitální radioamatérský provoz
Pøináí podrobné informace o pouití vybraných programù pro radioamatérský provoz .
V oddílu publikace zabývajícím se digitálním
provozem je popsáno pouití programu Hamcomm pro radiodálnopis, Amtor a monitorování
provozu Pactor. Seznam radiodálnopisných
stanic tiskových agentur bude také zajímavý.
Dále je zde proveden struèný výklad protokolu
Pactor a vysvìtleno pouití programu BMKMULTY. Obsáhlá èást publikace je vìnována provozu PR, je popsáno pouití programu BCT
(Baycom), vyuívání Flexnet, databanky - BBS
Baycom a pouití pøíkazù pro databanky typu
dx cluster Pavillion Soft. První oddíl je ukonèen
pokyny pro práci v síti Amprnet, základními
informacemi pro pøípravu poèítaèe na práci
s Ham-Web stránkami a dalími zajímavostmi.
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Ve druhém oddíle zabývajícím se zpracování ostatních druhù radioamatérského provozu
poèítaèem jsou uvedeny informace o jednom
z nejdokonalejích programù CW PLUS pro
pøíjem a vysílání telegrafie. V kapitole pojednávající o pøíjmu a vysílání faksimile je popsáno pouití programu NFAX vèetnì nastavení
korekcí pro nezkreslený pøíjem. Nechybí zde
ani pøehled vybraných profesionálních stanic
vysílajících synoptické mapy, meteorologické
snímky a snímky pro tiskové agentury. V této
èásti je popsán i pøíjem snímkù ze satelitù
NOAA. V dalí kapitole je popsáno pouití
programu JVFAX pro provoz SSTV.
V závìru publikace je uvedeno schéma univerzálního modemu 300 bitù/s vhodného pro
vechny druhy digitálního provozu.
Rozsah 214 stran A5, vydal autor vlastním
nákladem (knihu koupíte samozøejmì v BENu),
obj. èíslo 120934, MC 139 Kè.
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Zajímavý obvod pro konstrukci PR modemù
Ing. Vladimír VÁÒA, CSc, OK1FVV
Mezi výrobky CML Microsystems Plc. Group, speciálnì jejích poboèek ve Withamu a Rochestru ve Velké Británii jsem
objevil zajímavý integrovaný obvod FX589P vhodný do modulátorù/demodulátorù pro PR pøenos dat vysokými rychlostmi.
Vzhledem k umístìní továrny v UK je pochopitelné, e jednou
z prvních konstrukcí pro PR s tímto obvodem je AX384 High
Speed Amateur PR Controller od Matthero Phillipse G6WPJ
a Johna Fergusona G8STW. (rubrika Packet News v Practical
Wirelles). Z fotografie AX384 uveøejnìné v katalogu CML se
zdá, e kromì FX589P je zbytek øadièe bìným TNC - obsahuje toti jetì Z80CPU, Z80SIO, EPROM, RAM atd. Od
distributora CML pro ÈR, kterým je praská firma MACRO
WEIL s.r.o. jsem získal nejen informaci o cenì IO (518,40 Kè
bez DPH), ale i 16 str. informací o FX589 z jejich katalogu.

FX589 Low Voltage/High Speed
GMSK Modem
Feautures:

q Full Duplex Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK)
q Data Rates: 4 kb/s to 80 kb/s
q Selectable BT: 0,3 or 0,5

Applications:
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Low Current Analogue Non-DSP
Meets RCR STD-18
Wireless LAN/Modems
Handy Dta Terminals
Low Power Wireless Data Links for PCs, Laptops and
Printers
Point-Of-Sale Terminals
Wireless Bar-Code Readers and Stock Controllers
Wireless Local Loop
Amateur Packet Radio
Wireless ISDN
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YAM - Yet Another 9k6 Modem
Nico PALERMO, IV3NWV

Trochu historie

Vlastní popis modemu

Koncepce modemù pro paket rádio (PR) s pøenosovou rychlostí 9600 Bd a FSK modulací se od uvedení modemu G3RUH
koncem roku 1980 podstatnì mìnily. Avak dodnes pøedstavuje základní koncepci plnì duplexního FSK modemu pøi
zachování úzké íøky pásma (max. 20 kHz) a je svìtovým standardem v PR na 9k6 Bd.
Snahy po zjednoduení modemù a modernizaci vedly mnohé konstruktéry k realizaci dalích modemù (DF9IC - hradlová
pole GAL16V8, BayCom 9k6 FSK PAR, BayCom DF9IC 9k6
FSK SCC, DK9PR - 68HC05, DF9IC - PICPAR mikroprocesor
RISC øady PIC16Cxx, modulace GSMK VFAST28.8 a nakonec nelze rovnì opomenout vyuití zvukových karet pro PR
-HB9JNX).
Vzhledem k tomu, e se od r. 1996 plnì vìnuji vývoji zaøízení s programovatelnými hradlovými poli, pøedkládám
výsledky mého bádání v podobì nového levného modemu 9k6
pro PR. Nejdraí souèástka v tomto modemu je XC5202 (v ÈR
stojí kolem 500, Kè, ostatní souèástky do 100, Kè).

Modem pracuje rychlostí 9600 Bd. Propojení pøímo se sériovým portem COM poèítaèe mu poskytuje nejen komunikaci
s PC, ale lze jej pouít k jeho napájení. Modem ve své struktuøe zahrnuje HDLC kontrolér, co mimo jiné usnadòuje vývoj
programového ovladaèe a zároveò dovoluje rychlou a spolehlivou HDLC synchronizaci. Modem poskytuje buï GMSK nebo
kosinový NLF D/A pøevodník pro modulátor plnì kompatibilní
s G3RUH, dále pak hardwarovou digitální detekci nosné
a vysoce úèinný obvod obnovy vysílacích (Rx) hodin.
Vyznaèuje se asynchronním rozhraním, kterým je øízen
a zároveò napájen. Sériové rozhraní pouité pro vzájemnou
komunikaci modemu a poèítaèe není vyloenì sluèitelné
s RS-232 elektrickou specifikací, protoe výstupy modemu poskytují pouze CMOS kompatibilní napìtí. Toto je tolerováno
vìtinou kontrolérù sériových bran a nemìly by se vyskytnout
vìtí problémy.
Modem má úplný duplex; tedy vysílaè a pøijímaè jsou zcela
nezávislé, co umoòuje provádìt test zpìtné smyèky, tzv. loopback.
Sériový komunikaèní protokol byl navren i pro ménì výkonné poèítaèe a mùe pracovat s ménì ne 1200 interrupty
pro pøenos dat. Rozhraní s handshaking pouívá signály buï
jako øídicí nebo stavové linky pro vestavìný HDLC kontrolér
a pro programování modemu.
Kódování a dekódování HDLC rámcù, stejnì jako vloení
rámcové znaèky (Flag) a synchronizaci pøijatých rámcù provádí modem sám. Generování a kontrolování rámce kontrolní
posloupnosti pøenechává modem programovému vybavení
ovladaèe.
Analogový vysílací výstup je nyní aktivní pouze bìhem pøenosu. Jestlie dáváte pøednost stále aktivnímu analogovému
TX výstupu (hlavnì pro testy a odlaïování), zapojte PIN 19
na XC5202 FPGA na GND.
Pøijímaè DPLL se nyní zavírá rychleji. DPLL byl modifikován pro uzavøení asi za 13 ms (64 datových hran, 128 bitù
avg). Pøed touto modifikací byl nejhorí pøípad doby zachycení DPLL 26 ms. DCD signál je nyní generován dokonce
v nepøítomnosti pøijatých signálù. RX LED nesvítí, kdy ádný
signál na modem nepøichází.

Logické jádro modemu
Základem modemu je obvod od firmy XILINX XC52026PC84C, mající strukturu programovatelného logického pole
(FPGA). FPGA pøedstavuje svou strukturou rozsáhlý zdroj logiky (logické kombinatorické brány, vyrovnávací pamìti
a klopné obvody) uspoøádané v malých blocích nazvaných
CLB. Tyto bloky jsou navzájem propojeny pomocí programovatelných propojek. CLB jsou konfigurovatelné, tj. e mohou
být naprogramované k vykonání takové logické funkce, jakou
si programátor sám zvolil.
Na rozdíl od mikrokontrolérù (MCU) není kód programu
ètený v èinné dobì, ale pouze bìhem konfigurace. Toto pøedstavuje jednu z výhod, proè jsou FPGA pak mnohem rychlejí
ne MCU. XC5202 patøí mezi rychlé SRAM obvody. V porovnání s obvody na bázi PROM lze FPGA programovat velmi
rychle a snadno. Zato ale vyadují konfiguraci pøi kadém novém pøipojení napájení. Logické jádro modemu se
nakonfiguruje asi bìhem 4 sekund pøes sériový port PC. Není
tedy poadován ádný EPROM programátor a to i dokonce
v pøípadì, e byl konfiguraèní kód zdokonalen.
Logické jádro modemu se skládá ze tøí hlavních blokù: vysílaèe, pøijímaèe a hodinového generátoru. Tyto bloky jsou
navzájem nezávislé a propojené v XC5202 v horní úrovni schématu (1.YAM jádro rozhraní).
Vysílaè tvoøí scrambler, digitální vysílací filtr a antiliasing
filtr. Digitální data vystupující z posuvného registru modemu
jsou pøevádìna pomocí sítì rezistorù R2-R9 na analogový signál. Jejich velikost umoòuje zvolit tvar budoucího modulaèního
prùbìhu, který je pak pøivádìn na vstup modulátoru. Mùeme
si vybrat buï tvar sinusovný (Cosine NLF Shaping), nebo gaussovu køivku (GMSK Shaping). Na schematu je vybrána NLF
kosinová modulace, která vzkazuje mení zkreslení (ISI).
Pøijímaè je sloen ze vstupního filtru, komparátoru
a descrambleru. Minimální vstupní napìtí z pøijímaèe má být
200 mV.
Okolní obvody tvoøí blok napájení, oddìlovací obvod mezi
rozhraním, pøevodník D/A, obvody pro zpracování analogových signálù, obvod PTT a signalizace.
Podrobný popis jednotlivých vnitøních obvodù by pøesáhl
rámec tohoto sborníku, proto váným zájemcùm doporuèuji
mou Home Page na http://www.microlet.com/iv3nwv.
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Konstrukce a testování modemu
Modem je osazen souèástkami na dvoustranném ploném
spoji o rozmìrech 90 × 55 mm (otvory nejsou prokovené!).
Horní stranu ploného spoje se souèástkami tvoøí stínicí vrstva spojená se zemí. Obvod FPGA je v patici PLCC84. Po
oivení pøipojíme modem k sériovému portu PC (konektor
CANNON 25 pinù) a nejdøíve je tøeba nahrát do FPGA øídicí
program (download bitstream). Pro zobrazení diagramu oka
musí být TXOUT aktivní (uzemníme pin 19 U1) a propojíme
signály TXOUT a RXIN a osciloskop pøipojíme do kontrolního
bodu TP3 - RXEYE. Osciloskop synchronizujeme externím
signálem z TP1.

Ovladaèe modemu
Na poèítaèi nainstalujeme pøísluný programový ovladaè
pro modem. Je moné vybrat nìkolik variant:
1. PC/Flexnet driver - DG1SCR vytvoøil ovladaè YAMSER,
který pracuje i pod W95
2. TFPCX - PE1DNN poslední verze TF2.7b podporuje YAM
3. SV2AGW Packet Software for W95 - VxD driver podporuje YAM
4. Nord><Link TFX - YAMINIT.EXE, YAM.COM
5. NOS Packet Driver - YAM.COM alfa
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

Obr. 1: Celkové schéma modemu
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Obr. 2: Rozloení souèástek

Obr. 6: Oscilogram èasového prùbìhu

Obr. 3: Horní strana ploného spoje

Obr. 7: Oscilogram èasového prùbìhu
Uvádím konfiguraci uloenou v autoexec.bat pro PC-Flexnet a Grafic-Packet:

D:
CD /FLEX
(pøedpoklá se, e vechny dalí programy jsou v D:\FLEX\)
LH FLEXNET
YAMSER /C2 /I03
(nastaví sériový port COM2/IRQ3 a nahraje program do FPGA)
FLEX
FSET MODE 0 9600
FSET TXD 0 15
TFEMU
GP
FLEX /U

Obr. 4: Spodní strana ploného spoje

© Vekerá práva vyhrazena. Jakékoliv komerèní vyuití a uveøejòování pouze se svolením autora!
Se svolením autora volnì pøeloil a upravil OK2OP.

Obr. 5: Oscilogram signálu oko
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Obvody doplòkové selektivity pro pásmo 145 MHz
Ing. Vladimír KNITL, OK2DGB
Provoz rádiových sítí zvlátì v pásmech VKV doznal za
nìkolik uplynulých let znaèného rozmachu. Pøibyly rozhlasové vysílaèe v pásmu VKV a øada dalích veøejných
i neveøejných slueb zaloených na rádiovém spojení. Radioamatérský provoz rovnì doznává øadu zmìn. Vzrùstá poèet
radioamatérù, kteøí se vìnují provozu v pásmu 145 MHz. Vichni vak musí tzv. koexistovat s ostatními rádiovými zaøízeními.
Radioamatérská zaøízení provozovaná v blízkosti jiných vysílaèù mohou být nepøíjemnì omezena z dùvodu nedostateèné
selektivity a dynamického rozsahu.
V tomto pøíspìvku se budu dále zabývat jen urèitou oblastí
selektivity. Selektivita blízká (mezikanálová) udává o kolik dB
je potlaèen pøíjem ze sousedního kanálu. Tato selektivita je
dána filtry a provedením mezifrekvenèního zesilovaèe. Vstupní díl nemá na tuto selektivitu vliv. pøi pouití dvojího smìování
s filtrací se vak dosahuje velmi dobrých hodnot blízké selektivity (6080 dB).
Selektivita vzdálená hodnotí potlaèení neádoucích pøíjmù
signálù mimo pouité pásmo. V tìsné souvislosti s touto selektivitou je parazitní smìování na nelinearitì aktivního prvku
vstupního dílu. Dva kmitoètovì vzdálené signály velké intenzity vytvoøí parazitní signál, který mùe padnout do pøijímaného
kanálu.
Zvlátní pozornost si zasluhuje selektivita zrcadlová, daná
pøímo principem smìování. Jen ilustrativní pøíklad pro objasnìní.
Máme pøijímaè s mezifrekvenèním kmitoètem
fm = 10,7 MHz a chceme pøijímat signál o kmitoètu
fp = 145,0 MHz. Oscilátor má kmitoèet o fm výe, tedy
fo = 155,7 MHz. Obecná rovnice pro popsání produktù smìovaèe je
fs = |n.f1 ± m.f2| m = 1,2... n = 1,2...

(1)

Pro mezifrekvenèní produkty staèí uvaovat n = m = 1
a znaménko rozdílu. Rovnice (1) je tak splnìna pro uvedené
kmitoèty fm, fp, fo.
fm = fo  fp = 155,7 - 145,0 = 10,7 [MHz]

(2)

Rovnice (1) je vak splnìna i pro kmitoèet zrcadlový fz.
Lze jej v tomto pøípadì urèit jako
fz = fo + fm

(3)

Jeho hodnota èiní 166,4 MHz. Bude-li tedy v praxi vysílat
zaøízení na kmitoètu 166,4 MHz, bude nám znemoòovat pøíjem ádaného kmitoètu fp = 145,0 MHz. Zrcadlovou selektivitu
lze ovlivnit jednak výbìrem mezifrekvenèního kmitoètu, jsme
vak vázáni støedními kmitoèty mezifrekvenèních filtrù. Dalí
zlepování zrcadlové a vzdálené selektivity je moné samostatným filtrem pøedøazeným celému pøijímaèi.
Ji nìkolikrát jsem hledal monost, jak vylepit selektivitu
bez zásahu do zaøízení. velmi dobré zkuenosti jsem získal
s rezonátorovými filtry typu HELICAL. Dá se jimi dosáhnout
uí íøka propustného pásma, ne poskytuje vstupní díl pøijímaèe s LC ladìnými obvody. Ztráty v ladìných obvodech se
vyjadøují obecnì èinitelem jakosti Q jako pomìr reaktance ku
reálnému odporu v sériovém zapojení. U bìných cívek s jádrem lze dosáhnout jakosti kolem hodnoty 100, s vyími
hodnotami se setkáváme jen u úsekù koaxiálních vedení. Takové úseky vak pro pásmo 145 MHz vychází pøíli rozmìrné.
Mnohem rozmìrovì pøíznivìji vychází rezonátory HELICAL.
Odzkouel jsem øadu variant HELICAL vázaných obvodù. Jeden úspìný návrh popisuji dále.
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Návrh HELICAL rezonátoru jsem pøevzal z [1] , str. 3436.
Jedná se o výpoèet zjednoduený, ale ovìøil jsem, e dosti
vìrnì odpovídá skuteènosti.
Jako výhodnìjí pro výrobu i nastavení se mi jeví varianta ètvercového prùøezu plátì rezonátoru. Základ poèetního
návrhu tvoøí kompromis mezi èinitelem jakosti a rozmìry rezonátoru. V tomto místì je nutno si ujasnit, jak bude rezonátor
mechanicky proveden. Plá mùe být z jednostrannì plátovaného kuprextitu, dùleitá je jakost povrchu mìdi
a mechanická tuhost plátì. roubovice je jedním koncem spojena s plátìm, druhý konec je volný. Z hlediska ztrát je nejlepí,
kdy roubovice je vzduchová a samonosná. Je nutno mít na
pamìti, e impedance podél roubovice smìrem k volnému
konci dosahuje vysokých hodnot a nakmitané vysokofrekvenèní
napìtí dosahuje na volném konci pøiblinì Q krát vìtí hodnoty, ne jakou je roubovice buzena. Jakákoliv mechanická
podpìra na konci roubovice má za následek energetickou
ztrátu a tím sníení jakosti Q. Bohuel samonosná roubovice
nemá dostateènou mechanickou tuhost a takový rezonátor
podléhá mikrofoniènosti.
Jeho naladìní je prakticky nemoné. Proto musí být roubovice navinuta na nosné kostøe, její materiál má malé
dielektrické ztráty. Vhodné jsou kostry tvaru hvìzdice, kdy vodiè roubovice se kostry dotýká jen v nìkolika bodech
a pøibliuje se nejvíce samonosnému provedení.
Návrh jsem pøizpùsobil svým materiálovým monostem
a jako nosné kostry jsem pouil keramické kostry z karuselu
radiostanice RM31. Na plá rezonátoru jsem pouil ploný
spoj, mìï je letìna pøípravkem NEOXYD bez dalí povrchové ochrany. Poèetní øeení vychází z následujících
vztahù:
Èinitel jakosti nezatíeného rezonátoru:
Qo = 2,36 . S . Öfo [, mm, MHz]

(4)

Poèet závitù roubovice:
1=

 
IR  6

[, MHz, mm]

(5)

Rozteè závitù:

3=

IR  6


Prùmìr roubovice v ose vodièe:
D =0,66 . S [mm, mm]

(7)

Obr. 1: Nákres ètvercového rezonátoru HELICAL
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Délka roubovice:
B = 0,99 . S [mm, mm]

(8)

Délka dutiny:
H = 1,6 . S [mm, mm]

(9)

Prùmìr vodièe roubovice:
d = (0,4  0,6) . P [mm, mm]

(10)

Výchozí hodnoty pro návrh rezonátoru jsou:
fo = 145,0 MHz; D = 20 + 1 = 21 mm
K prùmìru kostry 20mm je pøipoèten odhad prùmìru vodièe.
Nejprve vypoèteme èinitel jakosti Qo. Dosadíme do vztahu
(7) a potom do vztahu (4). Odtud dostáváme: S = 31,8 mm;
Qo = 904. Hodnota Qo nìkolikanásobnì pøevyuje hodnoty
dosaitelné u LC obvodù. Zvolenou velikost kostry lze povaovat za dostateènou. Zbývá dopoèítat ostatní rozmìry.
Výsledky výpoètù jsou tyto:
S = 31,8 mm
N = 8,75 záv.
P = 3,58 mm
D = 21,0 mm
B = 31,5 mm
H = 50,9 mm
d = (1,42,2) mm
Konstrukèní rozmìry jsou tedy známy. Zbývá rozhodnout,
kolik rezonátorù na propust pouijeme, jaký bude zpùsob jejich vzájemné vazby a vazby vstupu a výstupu filtru. Poèetní
rozbory jsou velmi sloité a nepøesné, proto jsem se rozhodl
pro experimentální cestu.
Na základì nìkolika pokusù jsem doel k závìru, e pro
potlaèení silných signálù z pásma 160 MHz a rozhlasových
vysílaèù z pásma CCIR mi postaèí tøi rezonátory. Vazba vstupu a výstupu filtru se mi osvìdèila odboèkou na roubovici.
Vazební závit u zemního konce je také moný, ale hùøe se
nastavuje. Èistì kapacitní vazba mezi rezonátory je jednoduchá na realizaci i nastavení, nedává vak to nejlepí, co mohou
rezonátory poskytnout.
Velmi dobré výsledky dává kapacitní vazba kombinovaná
s vazbou induktivní. Je realizována nastavitelnou tìrbinou
v pøepáce mezi roubovicemi. Pøepáka je zhotovena z oboustrannì plátovaného pl. spoje a spolehlivý kontakt po celé délce

s plátìm rezonátoru (i s víkem!) je zajitìn prunými kluznými kontakty. Vysouváním pøepáky a zvìtováním tìrbiny od
zemního konce roubovice se mìní stupeò vazby.
Samotný rezonátor je ladìn mosazným roubem M4, který
se zaroubovává do osy roubovice u jejího volného konce.
Tento roub neplní funkci jádra, ale promìnné kapacity mezi
zemí a volným koncem roubovice.
Vazební odboèky vstupu a výstupu vychází pro 50 Ohm
asi pùl závitu od zemního konce a jsou vedeny Cu páskem
íøe 2 mm na prùchodky v boèních stìnách. Vypoètený poèet
závitù roubovice podle vztahu (3) je 8,75, ale pro skuteèné
provedení je hodnota mení, (aby bylo mono uplatnit dolaïování kapacitou roubu) v tomto pøípadì je to 7,5 závitu.
Ladìní filtru je pracné a neobejde se bez rozmítaèe. Dosahované výsledky vak stojí za námahu. Kmitoètová
charakteristika se dá zmìnou vazebních tìrbin dobøe tvarovat podle poadavkù, rovnì strmost bokù charakteristiky je
vysoká.
Mechanický výkres celého pásmového filtru je na obr. 2.
Pevné pøepáky mají délku asi 7 mm, ale nejsou nutné, pouze
mírnì vylepují potlaèení v nepropustném pásmu. V èelní stìnì jsou vpájeny tøi matice M4 z mosazi, kterými se
zaroubovávají rouby M4. Na obr. 2 jsou znázornìny jen matice pojistné, které slouí k fixaci roubù. Izolaèní podloky
jsou zhotoveny z plexiskla síly 3 mm (novodur ap.) a slouí
k vystøedìní roubovice v dutinì rezonátoru.
Nejmení prùchozí útlum, kterého se mi podaøilo dosáhnout, je 2,2 dB. Pro pøíjem je to rozdíl zanedbatelný, ale pro
vysílací cestu to znamená ztrátu výkonu 40 procent. pøi výkonu TX øádu wattù to filtr snese, pøi výkonech desítek wattù u
je monost tepelného pokození. Kadý pak musí uváit, jestli filtr zaøadí a za celé zaøízení a oelí ztrátu výkonu, nebo filtr
vøadí jen do cesty pøijímaèe. Získaná selektivita vak tyto ztráty vyváí. Výsledná kmitoètová charakteristika filtru je na obr. 3.
Tvar køivky v oblasti propustného pásma se dá ovlivnit nastavením vazebních tìrbin.

Obr. 3: Pøenosová charakteristika filtru HELICAL
Pokud by chtìl nìkdo pouít tento druh filtru k potlaèení
harmonických signálù TX, bude zklamán. HELICAL rezonátor
má rezonanèní vlastnosti stejné jako koaxiální vedení, take
jeho rezonance se opakuje s trojnásobkem základního kmitoètu. U popisovaného filtru jsou parazitní rezonanèní maxima
na kmitoètu 429 MHz; 8,2 dB; 953 MHz; 36 dB; 1 256 MHz;
38 dB.

Pouitá literatura:
Obr. 2: Pohled na filtr s odejmutým víkem
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Generátor hodinového taktu a obnova datového signálu
Ing. Vladimír KNITL, OK2DGB
Následující pøíspìvek je urèen radioamatérùm, kteøí pronikají do tajù vyuití mikropoèítaèù øady 8051. Pøi provozu packet
radio (P.R.) není nutné být jen konzumentem zapojení rùzných modemù a jiných doplòkù. Pomocí mikroprocesoru
s minimem vnìjích souèástek lze realizovat napø. èíslicový
umlèovaè umu (obvod DCD), rùzné úpravy datového a hodinového signálu apod. Malou ukázkou, jak se dá postupovat,
je návrh generátoru hodinového taktu a obnovy datového signálu.
Datový signál na cestì k pøíjemci je zatíen zkreslením,
které vzniká pøi modulaci, prùchodu filtry a demodulaci. Ke
zkreslení se jetì pøidá vliv poruch a umù. Výsledkem je
zmìna èasové polohy hran datových impulzù, pøípadnì krátkodobé zmìny logických úrovní bìhem jednoho bitu. Obvody
digitálního fázového závìsu (dále DPLL) odvozují hodinový
kmitoèet podle hran v datovém signálu, co je na stranì pøíjemce jediná informace o pøenosové rychlosti. Hodinový signál
pak urèuje okamiky platnosti pøijatých dat.
Princip èinnosti je patrný z èasových prùbìhù podle obr. 1
a z obvodového zapojení podle obr. 2.

Obr. 3: Vývojový diagram hlavního programu
datového signálu o èasový okamik jedné estnáctiny bitu.
Vzestupná hrana hodin pøepisuje vstupní data do výstupního
klopného obvodu. Naznaèený princip DPLL je jádrem demodulátorù synchronních datových provozù, jako je P.R. apod.
Základem mého návrhu DPLL je procesor 8051 s krystalem 12 MHz. Pøenosová rychlost je 2400 bps. Výhodou
programového øeení je snadná zmìna parametrù DPLL
a doplnìní dalími funkcemi, co u obvodového øeení není
snadné.
Obr. 1: Èasové prùbìhy signálù v obvodu DPLL
Hrana 1 vstupních dat (INPDAT)je ve správné èasové poloze a v soubìhu s hodinami (CLK). Hrana 2 INPDAT je èasovì
zpodìna. Promìnný dìliè zaène dìlit sedmnácti, tím bìh CLK
zpomalí a u hrany 3 nastává opìt soubìh INPDAT a CLK.
Hrana 4 je èasovì urychlena a promìnný dìliè zaèíná dìlit
patnácti, tím se bìh CLK urychlí a opìt se pøiblíí u hrany 5
fázi INPDAT, a u hrany 6 je dosaeno pøesné synchronizace.
V této smyèce regulace fáze CLK není ustálený stav (dìlicí
pomìr 16), ale sestupná hrana CLK neustále kmitá okolo hran

Obr. 2: Obvodový princip DPLL
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Obr. 4: Program obsluhy pøeruení od èasovaèe CT0
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V programu jsem pouil èasovaè 0 v osmibitovém samoplnícím reimu pro funkci promìnného dìlièe kmitoètu. Èasovaè
po pøeteèení vyvolává pøeruení obsluhované na adrese 0Bh.
Èinnost programu je znázornìna na vývojovém diagramu hlavního programu, obr. 3. Vývojový diagram obsluhy pøeruení je
na obr. 4. Samotný výpis zdrojového textu je dostateènì komentován. Za zmínku stojí pouze význam testovacího bitu
BLIK. Zde je mono pomocí osciloskopu (v nouzi postaèí svit
LED diody) zjistit rozsah synchronizace DPLL. Log. 0 znamená zpomalení, log. 1 zrychlení hodin. Budeme-li pomalu mìnit
kmitoèet vstupního datového signálu (kmitoèet 1200 Hz), uvidíme na bitu BLIK zmìny íøky impulsù jak se DPLL snaí
udret synchronizaci s datovým signálem.

Výpis zdrojového textu programu
;**************************************************************
;* Program digitalniho fazoveho zavesu pro obnovu hodinoveho *
;*
taktu a datoveho signalu. Urceno pro uP AT89C(20)51. *
;* Odladeno dne 28.03.98
OK2DGB
*
;**************************************************************
;
;Kmitocet oscilatoru procesoru ........ 12 MHz
;Prenosova rychlost dat ............... 2400 bps
;Obnoveny hodinovy signal ............. 2400 Hz
;Platna vstupni data pri vzestupne hrane hodin. signalu.
;Platna vystupni data pri sestupne hrane hodin. signalu.
;Rozsah zachyceni DPLL (1130-1280)Hz
;
kons0

equ

(255-209)

konsu

equ

(255-209+13)

konsd

equ

(255-209-13)

;delici pomer CT0 pro
;2400 Hz
;zrychlit CLK o 1/16
;bitu
;zpomalit   

inpdat
outdat
clk
blik

bit
bit
bit
bit

p1.0
p1.7
p1.6
p1.1

;vstup dat
;vystup dat
;vystup hodin
;testovaci bit

org
jmp

0
regdat

org 3H
reti
org
0BH
jmp
intcl
org
reti
org
reti
org
reti
org
reti
org
regdat: mov
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;obsluha preruseni od CT0
;konec pulperiody CLK

13H
1BH
23H
2bH

30H
th0,#kons0

;pocatecni plneni CT0
TECHNIKA

dpll:

mov
mov
setb
setb
setb
jb
jnb
jmp

tl0,#kons0
tmod,#00000010B
ea
et0
tr0
inpdat,datal1
inpdat,$
synchr

;CT0 do rezimu 2 (samoplnici)
;povol preruseni obecne
;povol preruseni od CT0
;start CT0
;skoc, jsou-li vst.data v log.1
;cekani na vzest. hranu vst.dat
;jdi nastavit rychllost CLK

datal1: jb
synchr: jb
mov
clr
jmp
cll1: mov
setb
jmp

inpdat,$
clk,cll1
th0,#konsd
blik
dpll
th0,#konsu
blik
dpll

;cekani na sest. hranu vst.dat
;skoc, je-li CLK v log.1
;zpomalit CLK
;log.0 pri zpomal. CLK

intcl: cpl

clk

;zmena log. signalu hodin
;(pulperioda)
;je to sest. hrana, skoc bez
;zmeny
;dat na vystupu
;jsou-li vst.data v log0, skoc
;vyst. dat do log.1
;konec obsluhy preruseni
;vyst. dat do log.0
;odchod z obsluhy preruseni od
;CT0

i2:
i1:

jnb

clk,i1

jnb
setb
jmp
clr
reti

inpdat,i2
outdat
i1
outdat

;zrychlit CLK
;log.1 pri zrychl. CLK

end

Jiøí Peèek

Od CB k radioamatérùm
Pøíruèka je urèena uivatelùm CB pásma, kteøí si
chtìjí rozíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a vem, kteøí se
pøipravují ke zkoukám pro
povolení provozu na radio amatérských pásmech
a zaèínajícím amatérùm vysílaèùm.
Uivatelùm CB pásma jsou
urèeny jednak úvodní pojednání se vztahem k jejich
provozu a platné pøedpisy,
jednak kapitoly vìnované
íøení vln, kteráto oblast je
pro nì obvykle velkou neznámou. Hlavním cílem je vak seznámit je se zásadami radioamatérského provozu, aby se zpoèátku tøeba jen poslechem, pozdìji, po sloení potøebných
zkouek také aktivnì - mohli rychle zapojit do radioamatérské
èinnosti. Pøi rozhovorech s uivateli CB pásma vìtinou vyjde
najevo, e mají velmi zkreslené pøedstavy o obtínosti vlastního radioamatérského provozu, o spoustì formalit a obtínosti zkouek, pøípadnì finanèní nároènosti. Snad je
následující kapitoly pøesvìdèí o tom, e tomu tak zdaleka není
a obavy jsou zbyteèné.
Rozsah 192 stran A5, vydalo nakladatelství BEN - technická
literatura v dubnu 1998, obj. èíslo 120894, MC 199 Kè.
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PIC LCmetr
Jan Przeczek, OK2UFY
PIC LCmetr je urèen pro jednoduché a rychlé mìøení
malých kapacit a indukèností. (0,1 pF a 1 µF; 0,01 µH a
100 mH). K jednoduchosti mìøení patøí jako samozøejmost
automatické pøepínání rozsahu, vèetnì kalibrace a odeètení vnítøních kapacit a indukèností pøístroje.
Základem mìøení kapacit a indukèností PIC LCmetru je
mìøení frekvence oscilátoru s IO1. Po zapnutí PIC LCmetru
se rozbìhne oscilátor IO1, L1, C1, procesor zmìøí frekvenci
f1. Následuje kalibrace. K rezonanènímu obvodu L1, C1 se
paralelnì pomocí relé Re1 pøipojí kalibraèní kapacita C2 a, b.
Potom následuje zmìøení frekvence f2.
I =



p /&

I =


p /(& + )

Frekvence oscilátoru je pøi mìøené kapacitì 1 pF asi
750 kHz a pøi mìøené kapacitì 1 µF asi 20 kHz. Pøi mìøení
kapacity je sepnutý pøepínaè Pø. 3a, který pøiøadí mìøený kondenzátor paralelnì k C1. Pøi mìøení indukènosti je sepnutý
pøepínaè Pø. 2a, který pøiøadí mìøenou cívku do série s L1.
Výsledná zmìøená kapacita a indukènost:
« ) á
/ ; = Ã  - ³ ¢ /
³ã
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PIC LCmetrem mùeme odeèíst vstupní kapacitu Cp (indukènost Ls) vstupních svorek PIC LCmetru, popø. mìøicích
hrotù  a to tlaèítkem 0.
Výsledná zmìøená kapacita a indukènost je:
« ) á
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Pøi nulování necháváme vstupní svorky u mìøení kapacit
rozpojené. Pøi mìøení indukènosti vstupní svorky zkratujeme
zkratovacím mùstkem.
Procesor PIC 16C622 vypoèítává vechny výe uvedené
matematické vzorce, mìøí frekvenci a øídí displej LCD. Po zapnutí PIC LCmetru a pøi vypnutých pøepínaèích mìøení se na
displeji objeví nápis STOP. Rozbíhá se oscilátor a mìøí se
frekvence f1. Po chvíli nám displej LCD oznámí kalibraci
KALIBRUJI. Procesor pøes relé pøipojí kondenzátor C2 a, b
k rezonanènímu obvodu C1, L1 a zmìøí frekvenci f 2.
Po uskuteènìní tìchto úkonù nám displej oznámí MUZES
MERIT. V této chvíli mùeme zapnout mìøení L nebo C. Pøi
zapnutí obou mìøení L a C najednou nám displej oznámí VADNA VOLBA, proto musíme jedno mìøení vypnout. Pokud
zapomeneme po ukonèení mìøení spínaèe L a C vypnout
a znovu zapneme LCmetr, displej nás upozorní VYPNI VOLBU. Jestlie bychom nevypnuli volby mìøení, nebylo by moné
kalibrovat.

Popis sestavení
Celý pøístroj je postaven na jedné desce s plonými spoji
a je vestavìn do plastové krabice U  UNKA (GM electronic),
ve které je také drák esti baterií R6, z nich je pøístroj napájen. Souèástky potøebné k sestavení pøístroje se osazují
v poøadí : rezistory, kondenzátory, relé, konstrukèní prvky (pøepínaèe, cívka, distanèní sloupky, svorky, ), polovodièové
souèástky, displej LCD 16 znakù  1 øádek.
Vzhledem k pouití miniaturních souèástek pouijte mikropájeèku s regulací teploty (napø. ERS 50) a kvalitní pájku (napø.
SN60Pb) s dostateèným mnostvím tavidla (kalafuna).
Zapojení kalibraèního kondenzátoru C2 a, b vìnujeme náleitou pozornost, nebo na jeho pøesnosti a stabilitì závisí
výsledná pøesnost a dlouhodobá stabilita mìøení. Tento konSborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

Obr. 1: Pøedení panel (mìøítko 1 : 1)
denzátor musí být vybrán (kapacitu 1200 pF) a jeho pøehøátí
pøi pájení by mohlo mít za následek zmìnu kapacity i dlohodobé stability!
Polovodièové souèástky, které nejsou umístìné v objímce,
pájíme rovnì co nejkratí dobu a na závìr a po zevrubné
kontrole zapájených pasivních souèástek. Mìøicí svorky pøiroubujeme k desce s plonými spoji pomocí roubù
a distanèních sloupkù M3 × 15 mm. Nakonec umístíme displej
LCD na distanèní sloupky M3 × 25 mm a propojíme se základní deskou. Do plastové krabice umístíme pøístroj a po oivení
a vyzkouení.

Uvedení do provozu
Odbìr celého PIC LCmetru je asi 11 mA. V dobì kalibrace
se zvìtí odbìr na 22 mA po dobu 1 s. Pøi pouití jiné krabièky
TECHNICKO-INZERTNÍ ÈLÁNKY
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Obr. 2: Schéma PIC LCmetru
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je vzhledem k minimálnímu odbìru moné pouít destièkovou
baterii 9 V. Napìtí z baterie 9 V je stabilizováno IO3 na 5 V pro
displej LCD, IO1, IO2. Rezistor R6 omezuje proud pro podsvìtlený displej (ten není nutné pouít). Odporovým trimrem
P1 nastavujeme kontrast displeje LCD.
Poadavek na pøesnost je jen u kalibraèního kondenzátoru C2 a, b, který by mìl mít pøesnost kapacity nejménì 1 %.
Na této kapacitì je závislá výsledná pøesnost mìøení PIC
LCmetru. C2 a, b se skládá z nìkolika kondenzátorù tak, aby
mìl kapacitu 1020 pF. Základem je stabilní a pøesný kondenzátor 1000 pF (PHILIPS typ KS 427, KS 433). Do kapacity
1020 pF dostavíme jedním nebo dvìma kondenzátory
z hmoty NP 0. Na L1 a C1 nejsou kladeny zvlátní poadavky,
pokud jde o pøesnost, vyhoví tolerance 5 %. Ostatní souèástky jsou bìných tolerancí.
Cívka L1 je sestavena na jádøe cívky 09P (oznaèení GM
electronic) a má indukènost 330 µH.
Pùvodní vinutí odvineme, navineme asi 43 závitù drátem
o Æ 0,3 mm. Dùleité pro tuto cívku je její sériový odpor. Tento
by nemìl pøekroèit 0,2 W. Indukènost cívky L1 68 µH by mìla
být dodrena s pøesností ±5 %, co by pøi 43 závitech mìlo
být dodreno.
Pøesnost mìøení je závislá na pøesnosti kalibraèní kapacity, proto je nutné ji vìnovat nejvìtí pozornost. Jen tak se dá
dodret maximální pøesnost. Maximální mìøená kapacita je
1,5 µF a indukènost 150 mH.
Pozor! PIC LCmetr mìøí jen nepolarizované kapacity. PIC
LCmetr byl srovnáván s mìøicím pøístrojem HP 4275. S tohoto porovnání vycházejí nepøesnosti v mìøení PIC LCmetru.
Dosaené výsledky jsou v této kategorii pøístrojù víc jak dobré.

Popis hláení displeje LCD
STOP

- èasová prodleva 3 sekundy pro rozbìh
a stabilizaci frekvence oscilátoru IO1.

KALIBRUJI !

- mìøí frekvenci f1 a f2 za pomocí pøipojeného kondenzátoru C2 a, b. Doba
kalibrace je 1 s.
MUZES MERIT ! - volíme druh mìøení pøepínaèem L nebo
C. Jednotky mìøení C = pF, nF, µF. Jednotky mìøení L = nH, µH, mH.
VYPNI VOLBU ! - je sepnut spínaè L nebo C, pro kalibraci
je nutné oba spínaèe vypnout.
VADNA VOLBA ! - jsou sepnuty oba spínaèe L a C, spínaè
jednoho druhu mìøení je nutné vypnout.
NENI Lx !!!
- na mìøicích svorkách není pøipojena cívka s indukèností.
NENI KAPACITA ! - na mìøicích svorkách je pøipojen kondenzátor, který má svod.

Popis programu pro PIC LCmetr
Inicializace CPU a IO portu.
Inicializace displeje LCD.
Kontrola sepnutí spínaèe L a C.
Jestlie je L nebo C sepnut,
Displej VYPNI VOLBU
Jestlie není L a C sepnuto,
Displej STOP
(èas pro rozbìh a stabilizaci oscilátoru IO1, 3 s)
Kalibrace
Displej KALIBRUJI
Mìøení frekvence f1
Sepnutí kalibraèní kapacity (C2 a, b)
Mìøení frekvence f2
Odpojení kalibraèní kapacity (C2 a, b)
Výpoèet C1

Obr. 3: Horní strana ploného spoje  strana souèástek (mìøítko 1 : 1)
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98
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Obr. 4: Dolní strana ploného spoje (mìøítko 1 : 1)

Výpoèet L1
Displej MUZES MERIT
Pokud jsou oba spínaèe L a C sepnuty,
Displej VADNA VOLBA
Jestlie pøi sepnutí L není na mìøicích svorkách pøipojená
cívka s indukèností (nekmitá oscilátor IO1).
Displej NENI Lx !!!
Jestlie pøi sepnutí C je na mìøicích svorkách kapacita se
svodem (nekmitá oscilátor IO1).
Displej NENI KAPACITA
Vynulování displeje.
Jestlie je sepnutý spínaè L (zkratované mìøicí svorky).
Sepnutí spínaèe 0 zápis indukènosti Lx do RAM.
Displej Lx=0.
Jestlie je sepnutý spínaè C.
Sepnutí spínaèe 0 zápis kapacity Cx do RAM.
Displej Cx=0.
Mìøení Lx.
Sepnutý spínaè L.
Mìøení f2.
Výpoèet Lx.
Displej Lx= .
Mìøení Cx.
Sepnutý spínaè C.
Mìøení f2.
Výpoèet Cx.
Displej Cx= .
Konec.
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Technická data
Mìøicí rozsahy:
indukènost
0,01 µH a 100 mH
kapacita
0,1 pF a 1 µF
automatické pøepínání rozsahù
autokalibrace

Pøesnost mìøení:
indukènost
v rozsahu 1 µH10 mH
v rozsahu 10 mH100 mH
v rozsahu 10 nH100 nH
kapacita
v rozsahu 1 pF10 nF
v rozsahu 10 nF1 µF
v rozsahu 0,1 pF1 pF

±0,5 %
±2 %
±7 %
±0,5 %
±2 %
±7 %

±7 % nepøesnosti se dosahuje ve spodních mezích rozsahu

Napájení:
9 V/cca 11 mA

Zobrazení:
LCD displej 16 znakù × 1 øádek

Dodatek  rozíøení funkcí PIC LCmetru
Bìhem pøípravy tohoto pøístroje dolo oproti popisu
v ARadiu 3/98 k úpravì a rozíøení programu PIC procesoru.
Následující popis pøináí uvedené doplòky:
Základní funkce pøístroje zùstávají beze zmìn.

Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

Rozíøené funkce se volí tlaèítkem s pùvodním oznaèením 0 po provedené automatické kalibraci pøístroje pøi zapnutí
pøed zvolením druhu mìøení, tj. kdy displej pøístroje ukazuje MUZES MERIT !.

1. µ:
Zobrazené údaje o kapacitì èi indukènosti se pøepoèítávají na µF a µH s pøesností na 4 desetinná místa u kapacity a 3
desetinná místa u indukènosti

2. a MOD:
Porovnává kapacitu a indukènost první mìøené souèástky
(Cz, Lz) se souèástkou porovnávanou (Cx, Lx). Výsledek se
zobrazuje jako rozdíl v nF a nH. Prakticky toto mìøení provádíme tak, e po zvolení tohoto módu zapneme pøísluný druh
mìøení (C, L). Displej hlásí ULOZ Cz (ev. Lz) a NULUJ.
Vloíme první souèástku a zmáèkneme nulovací tlaèítko 0.
Poté mìøíme druhou (porovnávanou)souèástku a rozdíl tìchto hodnot odeèteme na displeji. Hodnota první souèástky
zùstává a do vypnutí pøístroje trvale uloena v pamìti a je
tedy mono porovnávat vìtí mnoství Cx a Lx najednou.

3. µ MOD:
Obdobná funkce jako bod 2, výsledek se zobrazuje v µF a µH.

4. % MOD:
Obdobná funkce jako bod 2, výsledek je pøepoèítán jako
procentuální odchylka porovnávaných souèástek. Velmi uiteèná funkce pøi párování kondenzátorù a indukèností.

Pouitá literatura
Digitales L/C-Meter mit hoher Genauigkeit. Electronic Kits 5/96.

Pouité souèástky

Rezistory:
R1R3
R4
R5
R6
P1

- 100 kW (0207) GM
- 1 kW (0207) GM
- 47 kW (0207) GM
- 82 W (0207) GM
- 10 kW (PT 10 V) GM

Kondenzátory:
C1
- 680 pF styroflex 5 %
C2 a, b, c - 1020 pF styroflex + NP 0; 0,5 %
C3, C4 - 10 µF/16 V tantalový
C5
- 4,7 µF/10 V tantalový
C6
- 100 nF keramický
C9C11 - 100 nF keramický
C13
- 100 nF keramický
C7, C8 - 22 pF (NP 0)
C12
- 10 µF/25 V elektrolytický
C14
- 47 µF/16 V elektrolytický

Indukènost:
L1

- 68 µH 09 P

Ostatní souèástky:
X
Re1
Pø. 1
Pø. 2
Pø. 3
Pø. 4

- krystal 8 MHz HC 49
- relé SIL 5 V/500 W
- isostat (2 × pøepínaè s aretací)
- isostat (4 × pøepínaè s aretací)
- isostat (4 × pøepínaè s aretací)
- isostat (2 × pøepínaè bez aretace)

Naprogramovaný procesor PIC, desku s plonými spoji
a dalí souèástky k PIC LCmetru lze objednat u firmy:

Polovodièové souèástky:
IO1
IO2
IO3
D1
LCD

- LM 311 AN
- PIC 16 C 622
- 78 L 05
- 1 N 4148
- DV 16 100 S1RB (neprosvìtlený) nebo
DV 16 100 S1FBLY (prosvìtlený)

Daniel Meca, Petr Vlach

Nebojte se CB

První opravdu èeská pøíruèka
pro nae síbíèkáøe. Autoøi se
snaí srozumitelnou formou, bez
velkých nárokù na technickou
zdatnost ètenáøe, odpovìdìt témìø na ve, co jste o CB potøebovali vìdìt, ale nebylo se koho
zeptat. Poradí vám pøi nákupu, instalaci i pøi provozu CB stanièek.
Naleznete zde mnoho cenných
informací pro zaèáteèníky i pokroèilé, pro nì chystáme jetì dalí kníku, zamìøenou naopak
pøevánì na techniku.
Rozsah 112 stran A5, vydalo
nakladatelství BEN - technická literatura v srpnu 1998, ISBN 8086056-44-9, objednací èíslo
120923, MC 99 Kè.
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Daniel Meca a kolektiv

CB pro pokroèilé
Volnì navazuje na kníku Nebojte
se CB, která je urèena spíe zaèáteèníkùm. Kniha se bude naopak ubírat
hodnì technicky a kromì jiného pøinese také øadu návodù na výrobu rùzných
doplòkù a pøísluenství. Naleznete zde
rùzná zapojení zdrojù, nabíjeèek akumulátorù, wattmetru, fázomìru, mìøièe
ÈSV, selektivy, matcheru, anténního
pøedzesilovaèe, kompresorù dynamiky,
autoskvelèe, útlumového èlánku, VOXu
a dalích zaøízení. Nebude scházet ani
nìkolik návodù na rùzné antény, vèetnì zamìøovací. Dozvíte se leccos zajímavého o dálkovém spojení a to
s opakovaèi i bez nich. Ve bude doplnìno i trochou síbíèkáøského humoru.
Vyjde pøítí rok v nakladatelství BEN
- technická literatura.
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Nové typy VKV radiostanic na naem
trhu a jejich technické øeení
ELIX, Klapkova 48, Praha 8
Firma ELIX, pøední èeský dovozce a výrobce komunikaèní techniky, zaøadil do svého sortimentu øadu cenovì
výhodných radiostanic jak VKV, tak KV a CB. Tyto radiostanice jsou cenovì velmi blízké monostem bìného
amatéra, výhodné prodejní ceny bylo dosaeno díky osobnímu jednání ve výrobních závodech. Navíc jetì zbývá
prostor pro dalí prodej ve stále se zvìtující síti dealerù
ELIXu a na slevy pro dritele licencí OK a èleny CB klubù.
Radiostanic v prodejnì ELIXu je velké mnoství, proto si
pøedstavíme jen nìkteré typy jako prùøez sortimentem
a pøiblííme si technické øeení jejich obvodù.

pro pøípadné zájemce o stavbu takového zesilovaèe (obr. 2) 
cena samotného integrovaného obvodu u nìkterých dovozcù
polovodièù se velice blíí cenì celého transceiveru DRAGON
SY-130!

DRAGON SY-130
ELIX uvádí tuto novou radiostanici jako poadavek radioamatérù na kvalitní a pøitom levnou (cena 7 690, Kè vèetnì
CTCSS- TSQ modulu!) VKV výkonnou radiostanici pro FM direktní a pøevadìèový provoz a PACKET RADIO. Radiostanice
SY-130 je technicky, vzhledovì, konstrukènì, obvodovì i funkènì prakticky totoná se známou stanicí ALINCO DR-130, navíc
je vybavena modulem dekodéru a enkodéru vech 50 kmitoètù CTCSS ji od dodavatele. To znamená úsporu dalích cca
2 500, Kè za samostatný modul, který je nutno k vìtinì stanic dodateènì dokoupit.
Stanice DRAGON SY-130 je konstruována s ohledem na
zvýenou spolehlivost, ve VF výkonové èásti je osazena osvìdèeným prakticky neznièitelným koncovým VF modulem
S-AV17, který dnes pouívá vìtina svìtových výrobcù radiostanic. Modul je umístìn na bohatì dimenzovaném chladièi.
Jeho výkonová charakterisika je na obr. 1. Tento integrovaný
obvod lze po doplnìní pøíslunými výstupními filtraèními obvody vyuít i pro amatérskou konstrukci FM koncových stupòù,
napø. k ruèním stanicím v mobilním provozu. Ale upozornìní

Obr. 2: Zesilovaè s S-AV17
Radiostanice DRAGON SY-130 má podle mìøení i podle
hodnocení amatérù z kolektivky OK1KIK, kteøí mìli radiostanici k dispozici, velmi dobré vf vlastnosti. Selektivita, citlivost
i odolnost pøijímaèe jsou vynikající, stejnì jako u ,,vzoru ALINCO DR-130, homologovaného i pro profesionální provoz. Dobré
vlastnosti jsou dány koncepcí vstupní èásti - viz. obr. 3. Dva
tranzistory DUAL-GATE MOS, 1. MF kmitoèet 21,4 MHz a dva
1. MF filtry 21,4 MHz a kvalitní 2. MF filtr jsou samozøejmostí,
stejnì jako vstupní obvody ladìné varikapy, které umoòují
dosáhnout vysoké a vyrovnané citlivosti v celém pásmu a do
174 MHz.

Technická data radiostanice DRAGON SY-130
Frekvenèní rozsah: Tx i Rx 136 - 174 MHz, ladìné vstupy
CTCSS (TSQ) dekodér i enkodér v cenì - vech 50 tónù
Modulace: FM  F3
Napájecí napìtí: 1213,80 V
Odbìr proudu: pøíjem cca 0,8 A, vysílání 4/12A pøi L/H výkonu
Výstupní VF výkon: H  cca 50 W, L  cca 5 W
Potlaèení neádoucího vyzaøování: min. 60 dB
Provoz: simplex, semiduplex, krok 5; 10; 12,5; 15; 20 a 25 kHz
Pøijímaè: superhet s dvojím smìováním, MF 21,4 a 455 kHz
Citlivost: 16dBu pro odstup s 12 dB
Oddìlení kanálù: min. ±6 kHz pro 6 dB, ±15 kHz pøi 60 dB
Poèet pamìtí: 30
Provoz REV - reverzní provoz stiskem jednoho tlaèítka
Èasové omezení vysílání nastavitelné od nekoneèna do 30 s.
Reim PRI - pøíjem se souèasným hlídáním dalího kmitoètu
Odskok kmitoètu RXTX nastavitelný 015,995 MHz
Nahazovací tón 1750 Hz pro aktivaci pøevadìèù
Rozmìry : cca 140 () × 40 (v) × 155 (h) mm

Nové zajímavé radiostanice ALINCO
Obr. 1: Charakteristiky VF výkonového modulu S-AV17
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Japonská firma ALINCO je jedním z nejvìtích svìtových
výrobcù transceiverù. Její výrobky jsou tak kvalitní, e zaujímají èelní místo na nároèném trhu v USA a i na ná trh se
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

Obr. 3: Vstupní èást VKV radiostanice DRAGON SY-130
z Japonska dostávají prostøednictvím autorizovaného distributora  firmy ELIX.
Firma ALINCO vdy pøichází s nejnovìjím øeením  pøíkladem mùe být napø. grafický spektrální analyzátor pouitý
poprvé právì u radiostanic ALINCO, KV mobilní transceiver
DX-77 pokrokové koncepce atd. V poslední dobì vzbuzuje
velký zájem amatérù øada miniaturních radiostanic velikosti
kreditní karty. Jsou to typy ALINCO DJ-C4 (pásmo 430 MHz),
DJ-C1 (pásmo 2 m) a DJ-C5 (dvoupásmová radiostanice 2 m
+70 cm). Tyto radiostanice jsou plnohodnotné transceivery
s vekerými funkcemi  pamìti, odskoky, volitelný krok, skanování, CTCSS, 1 750 Hz a mnoho dalích funkcí. Jsou
napájeny vestavìným výmìnným akumulátorem LiIon s velkou
kapacitou, souèástí dodávky je i procesorem øízený stojánkový nabíjeè. Lze je samozøejmì kmitoètovì rozíøit a jsou ideální
pro direktní i pøevadìèový provoz, napø. ve mìstech a na výletech a pøi organizaci rùzných akcí. Kovové pouzdro radiostanice
je robustní a pøeije i neetrné zacházení a provoz ve venkovním prostøedí. Výkon radiostanic je 0,3 W, amatéøi jistì vìdí,
jak pøekvapivá spojení lze s tímto výkonem uskuteènit i v direktním provozu pøedevím na pásmu 70 cm. Aèkoliv pro
vstupní obvody pøijímaèe není mnoho místa k dispozici, i u této
stanice VF vlastnosti odpovídají kvalitì výrobkù ALINCO. Cena
tìchto radiostanic je zajímavá, s kompletním vybavením
a inteligentním stojanovým nabíjeèem stojí 6 990, Kè (jednopásmové typy C1 a C4) a 9 990, Kè (dvoupásmová
radiostanice DJ-C5). Staèí nahlédnout do ceníkù firem napø.
v Rakousku a Nìmecku a je jasné, e nákup v tuzemsku je
mnohem výhodnìjí, nehledì k monosti odeètení DPH, pøípadnì celé ceny radiostanice a záruce.
I dalí radiostanice ALINCO jsou zajímavé svojí spolehlivostí, cenou a co je pro amtéry snad nejdùleitìjí  dostupností
náhradních dílù. Zajdìte se podívat k nìjakému prodejci radiostanic a nechte si ukázat, zda má na skladì náhradní díly
k typu radiostanice, kterou si chcete zakoupit! Vdy u kadé
pouívané radiostanice dojde èasem napø. k pokození a opo-

tøebení klávesnice a tlaèítek,
k pokození po pádu atd. Kadý
radioamatér jistì chce, aby jeho
radiostanice vypadala i po letech
pouívání
jako
nová.
U radiostanic ALINCO jsou
vechny potøebné exponované
náhradní
díly,
doplòky
a
pøísluenství
ihned
a dlouhodobì k dispozici
u výhradního dovozce ELIX ve
skladu v Praze.
Sortiment souèasnì dodávaných radiostanic ALINCO
obsahuje typy pro vekeré potøeby  jsou to ve velkém
mnoství prodávané ruèní radiostanice homologované a vyuívané pro profesionální provoz
(DJ-180, DJ-480, DJ-1400).
Dále jsou to uivatelsky pøíjemné ploché radiostanice
DJ-190 a DJ-191 (s DTMF), zajímavé snadnou obsluhou
(málo pouívané funkce skryty ve spodních vrstvách menu),
s vìtími tlaèítky a displejem s velkými èísly vhodné i pro
osoby se slabím zrakem U tìchto stanic je také zajímavá
funkce monosti optimalizace parametrù pro uvaovaný kmitoètový úsek pásma 130174 MHz pomocí servisního menu
 napø. nastavuje se soubìh 3 ladìných vstupních obvodù
v 256 krocích, výchylka S-metru tak, aby odpovídala skuteènosti, modulace, výkon atd. a to ve z klávesnice bez nutnosti
zásahu do stanice.
Sortiment dvoupásmových ruèních stanic ALINCO je zastoupen plnì dvoupásmovým ruèním typem DJ-G5 s moností
pøíjmu i v leteckém pásmu AM od 108MHz a v pásmu 900 MHz
a vozidlovými typy DR-605 a DR-610. Obzvlátì plnì dvoupásmový typ DR-605 za cenu 18 990, Kè pøedstavuje cenovì
a technicky velmi zajímavý výrobek. Schéma vstupní èásti UHF
dílu této stanice (obr. 4) odborníkovi jistì napoví mnohé o VF
vlastnostech radiostanice.
Malé a pøitom výkonné a robustní nerozbitné radiostanice ALINCO DJ-S41 pro pásmo 430 MHz a ALINCO DJ-S11
pro 2 m pøedstavují ideální a levné øeení malého FM transceiveru. Jsou napájeny tøemi tukovými akumulátory,
samozøejmostí jsou vechny obvyklé funkce. Výkon je a 0,5 W
pøi velmi malé spotøebì - transceivery mají velkou úèinnost
koncového stupnì a úsporný pøijímaè. Pøekvapivý je velký
zájem pøedevím o typ DJ-S41. Tyto stanice stojí 5 490, Kè.
KV transceivery jsou v sortimentu ALINCO zastoupeny
cenovì výhodnými typy DX-70 (mobilní TRX pro KV a 50 MHz)
a nejnovìjím stolním typem DX-77 s pøíjemnou obsluhou
a velmi dobrými parametry. Oba KV transceivery dodává ELIX
díky dohodì s výrobcem o podpoøe radioamatérského hnutí
v ÈR za 29 990,- Kè, a to byla doposud cena obvyklá spíe za
pouitá nebo výprodejní zaøízení.

Obr. 4: Vstupní díl radiostanice ALINCO DR-605
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Ztratili jste spoustu vaeho
drahocenného èasu bìháním po
prodejnách? Vìnovali jste snad celý
den
shánìní
a
obcházení
doporuèených obchodníkù a
promarnili tak své volno èekáním ve
frontách zcela bez úspìchu, ani
byste cokoli sehnali èi koupili?
Je nejvyí èas se stát naím
Panem zákazníkem! Pøestaòte
utrácet za MHD, marnit dlouhé
hodiny shánìním a objídìním.
Staèí si vybrat z nabídky èi katalogu
a telefonicky nebo písemnì nás
kontaktovat. Ostatní zaøídíme sami!
Anténní pøepínaèe * anténní adaptéry * antény KV i VKV
* anténní závìsy * anténní èleny * baluny * beverage
antény * bezindukèní odpory * common mode filtry * cívky
VF vzduchové * drátové KV antény vech typù * filtry
VHF/UHF * filtry TVI * filtry lowpass/highpass * filtry síové
* ferity * izolátory (støední/velká vejce) keramické *
izolátory skloplast * Isotron KV antény * koaxiální
konektory vech typù * koaxiální kabely * konstrukèní VF
souèásti * kondenzátory otoèné deskové a 4 kW *
krystaly * koaxiální
relé a 1,5 kW/2 GHz * materiál pro baluny * mobilní
KV antény * mìnièe * napájecí støedy drátových antén
* napájecí zdroje * otevøené vzduchové vedení *
pøechody koaxiální * rolery a 4 kW * reflektometry *
SWR analyzátory * spojky koaxiální * sklolaminátové
stoáry * Siferit materiály * pièkové telegrafní pasti
* telegrafní elektronické klíèe * toroidy * transvertory
* trapy LC * vertikální antény KV/VKV/NMT/GSM *
wattmetry * Yagi antény VKV/NMT/GSM * zesilovaèe
lineární KV/VKV pro výkony a 2 kW * zátìe umìlé
KV/VKV * zápùjèní zesilovaèe...
... a mnoho jiného pro vás mùeme obstarat, pøestoe nemáme dané zboí v naem stálém
katalogu! Jsme specializováni pøedevím na nedostatkové èi jinak problematické produkty!

KATALOG * CENÍKY * REZERVACE * TERMÍNY * INFO

ContiWa Communication, Petr Ouøedník, OK1RP

Kroftova 8/392, Praha 5, 150 00, tel.: (02) 57325699 (zázn.), mobil.: (0602) 800168, QRL: (0601) 209072
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CD DISK  ELEKTRO!
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souvisí, lze mezi nimi pøepínat pomocí
hypertextových odkazù.
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Potøebujete informace o souèasných normách elektro  tzv. na cédéèku?
Potøebujete formuláøe pro provádìní revizí?
Nemùete sehnat potøebné zákony?
Potøebujete adresy a telefonní èísla na ITI, IBP nebo ÈSNI?
Nevíte, jak zpracovat protokol o urèení prostøedí podle nových norem?
Sháníte návod jak vystavit Prohláení o shodì?
Pøipravujete se ke zkoukám podle vyhl. è. 50/1978 Sb. a RT?

Zde jsou uvedeny podrobné
informace o osvìdèených
mìøíc ích pøístr ojích
vhodných nejen pro
bìnou práci, ale
i pro provádìní
revizí, vèetnì
revizí ruèního
náøad í.

Neváhejte!
V souèasnosti zavádìcí cena

MÌØÍCÍ PØÍSTROJE

5 985, Kè vèetnì DPH

CD ROM je pouitelný na vech poèítaèích poèínaje PC 386, které mají instalován systém Windows verze 3.1 a vyí.
Vechny informace budeme prùbìnì aktualizovat. První aktualizaci obdríte zdarma!

CD ROM ELEKTRO

DÁLE VÁM NABÍZÍME:
- zkouky dle vyhláky è. 50/1978 Sb., vèetnì prokolení
- pøípravný kurs ke zkoukám revizních technikù elektro
- prodej elektrotechnické literatury
- prodej mìøicích pøístrojù
Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

a dalí sluby z naí nabídky si
mùete zakoupit nebo objednat na
adrese:
PIS  Ing. Jiøí Váòa
Boleslavská 133
288 02 Nymburk
tel.: (0325) 512771
fax: (0325) 513280
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2 m + 70 cm FM handy
se irokopásmovým
pøijímaèem

2 m + 70 cm + RX

IC-Q7E
FM handy

Nejnovìjí ICOM duoband transceiver IC-Q7E je 2 m/70 cm handy
s vestavìným irokopásmovým pøijímaèem. Tímto malým pøístrojem (formát
kreditní karty) navazuje Icom na úspìné kombinace TCVR a pøijímaèe,
reprezentované ji v roce 1991 IC-2SRE/IC-4SRE. IC-Q7E nabízí uivateli
bohatou a komfortní výbavu, vysoký výkon a velmi pøíznivou cenu.
F
F
F
F
F
F
F
F

2 m/70 cm RX/TX, 301 300 MHz RX
FM, AM-RX, WFM-RX
VF výkon 350 m W pro 2 m a 300 mW pro 70 cm
200 EEPROM pamìových kanálù
digitální squelch s automatickým pøizpùsobením
RIT funkce na FRQ pøes 835 MHz
ochrana proti støíkající vodì
napájení jen 2 baterie AA nebo akumulátory

F Citlivost (napø.): 118174 MHz 0,16 µV
380470 MHz 0,18 µV pøi 12 dB SINAD
F Rozmìry: 58 × 86 × 27 mm ( × V × H)
F Hmotnost (vèetnì aku a antény): 170 g
F Balení: anténa, klips na opasek, poutko
F Monost rozíøení TX FRQ na 136174 MHz a 400470 MHz

Dalí vlastnosti:
velký reproduktor (prùmìr 36 mm) l podsvìtlený displej s hodinami
l úsporný reim pro aku l CTCSS l 4 rùzné druhy scanu l prioritní
sledování 1 FRQ l 1750 Hz

Kompletní sortiment amatérských radiostanic
a pøísluenství vám nabízí:

Point Slovakia

Paní Eva Sulírová
P.O. Box 5
SK- 058 01 Poprad 1
Tel./fax: +421 968 61552, tel.: +421 903 616316

Point electronics
Handelsges.m.b.H.

Stumpergasse 41-43
A- 1060 Wien
Tel.: +43 1 5970880, fax: +43 1 597088040
http://www.point.at
E-mail: mail@point.at

Pouze tito obchodníci vám poskytnou plnou záruku
Icom (Europe) v délce 2 roky!!!
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bájeèný PROGRAM pro TECHNICKÉ
KRESLENÍ a KANCELÁØSKOU praxi
Pár slov na zaèátek aneb jak jsme zaèínali v BENu dìlat kníky

Pøed nìkolika lety, kdy jsme zaèínali vydávat technické pøíruèky, jsme hledali program, který by obsáhl iroké spektrum
grafických prací. Bylo potøeba kreslit elektrotechnická schémata, tabulky, grafy, vývojové diagramy a bloková schémata.
Nemohli jsme si dovolit koupit nìkolik jednostrannì zamìøených programù a v kadé publikaci tak kombinovat nìkolik
rùzných formátù grafické prezentace. Nìkteré veobecnì rozíøené grafické programy se chovaly tìkopádnì a byly pro
nae pouití nevhodné. Tehdy se nám do ruky dostal, patrnì z nìjakého zahranièního sharewarového CD, program VISIO LITE.
Na nìm jsme si ovìøili, e to je ten pravý a zakoupili verzi VISIO 3.0. Pøestoe jsme ho tehdy provozovali na 386DX, pro nai
potøebu se choval vcelku svinì. Pouití programu VISIO pro grafické práce tak navdy vyøeilo v naem nakladatelství mnoho
problémù se závìreèným zpracováním kadé knihy. Díky prostøedí Windows je VISIO mocným nástrojem pro technické kreslení jakéhokoliv zamìøení.
Nejlépe se prodává to, èemu rozumíte. A tak jsme se rozhodli tento vynikající produkt nabízet dále, nebo nejenom my potøebujeme, aby vekeré
titìné materiály vypadaly profesionálnì a pøitom jsme na jejich tvorbì strávili minimum èasu. Je to jediný softwarový produkt, který nabízíme.

Èím se zabýváte
Hlavní management, kanceláøská
praxe, výrobní management, vedení
projektù, marketing a prodej, øízení
kvality, lidské zdroje, penìnictví,

&HQWUiOD

VNXSLQD

Technické oddìlení, elektronika a elektrotechnika, prùmyslová automatizace,
hydromechanika, strojírenství, stavebnictví, architektura,

7

&

H[SRUW



RSHUDWLYQt
VNODG

Správa sítí, návrh a analýza databází, softwarové projekty, Internet
a intranet, prùmyslové procesy,
engineering,


NQLKRYQD

VNXSLQD

'

,%0&RPSDWLEOH

5

/DSWRSFRPSXWHU

6HUYHU

VNXSLQD

:RUNVWDWLRQ

0DF

Typy výkresù
Vývojové diagramy, technologické
výkresy, organizaèní schémata,
èasové projekty, marketingové mapy,
bloková schémata, zemìpisné mapy,

VISIO 5.0 STANDARD

Pro bìné kanceláøské pouití, organizaèní
schémata, 1300 prvkù, po vytvoøení vlastních
prvkù i technické výkresy, integrace do MS
Office, podpora pro Internet,

9 490 Kè

Elektronická a elektrotechnická schémata, strojnické výkresy, výrobní a
montání výkresy, pùdorysné plány,
vedení potrubí, plánování procesù,

Fyzické provedení sítì, logický popis
sítì, internetové stránky, mnoinové
diagramy, zobrazení toku dat, návrh
grafických rozhraní,

VISIO 5.0 TECHNICAL

VISIO 5.0 PROFESSIONAL

19 999 Kè

19 999 Kè

Pro kreslení technických výkresù (strojní,
stavební, elektro, ), pøes 2500 prvkù +
1300 dalích z VISIO STANDARD, podpora pro
AutoCAD (R10R13, DWG/DWF/DXF),

VECHNY 3 VERZE

30denní plná verze Visio 5.0 STANDARD +
+ TECHNICAL + PROFESSIONAL k otestování,
zda program vyhovuje vaim potøebám.

100 Kè

/DVHUSULQWHU

Pro kreslení sloitìjích síových schémat
(pøedevím poèítaèových), organizaèních a
výrobních procesù, vývojových diagramù,
pøes 600 prvkù

BEN - technická literatura
Vìínova 5, 100 00 PRAHA 10
(pouhých 200 m od stanice metra Stranická),
tel. (02) 7820411, 7816162, 7820211, fax (02) 7822775
Internet: www.ben.cz/visio e-mail: ben@ben.cz

Visio je dodáváno na CD-ROM, je urèeno pro 32bitový systém Windows 95/NT - Service pack 3. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Demoverze zdarma na Internetu.
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Moderní pøedzesilovaè pro 144 MHz s GaAsFETem
Milan Gütter, OK1FM, gutter@ges.cz

1. Úvod
Pøed delí dobou jsem v rùzných èasopisech a sbornících
uveøejnil konstrukci anténního pøedzesilovaèe s tenkrát nejdostupnìjím tranzistorem BF981. Zapojení bylo jednoduché
a spolehlivì fungovalo (pokud se podaøilo získat z TESLY takové KF981 nebo KF982, které samovolnì nekmitaly.)
V dnení dobì je to ji pøekonaná historie. GaAsFET tranzistory jsou bìnì dostupné za velmi pøíznivé ceny a výsledky
s nimi jsou rozhodnì lepí. umové èíslo kolem 0,3 dB není
ádnou vyjímkou, pokud se pouije spolehlivé zapojení. Pozor
vak na to, e rùzní bastlíøi bez hlubí znalosti problematiky
uveøejòují konstrukce, které je tøeba brát s rezervou. Pøíèinou
bývá neznalost potøebné teorie, kombinovaná s nemoností
spolehlivì a objektivnì zmìøit. Ne kadý má pøístup k nákladnému profesionálnímu mìøicímu pracoviti v cenì miliónù korun.
S voltmetrem a dobrou vùlí (co je vybavení vìtiny tìchto nadencù) je seriózní vývoj v oboru vf techniky nemoný.
Má-li být výsledek práce úspìný, je doporuèeníhodné dret se osvìdèených zapojení pièkových konstruktérù. Snaha
o vylepení vede pøevánì ke zhorení. Dále je dùleité nepouívat souèástky typu co uplík a bazar dá. Je nutné peèlivì
dodret vechna doporuèení a ádnou souèástku nenahrazovat podle vlastní úvahy nìèím, co sice stejnì vypadá, ale uvnitø
je úplnì jiné.
Následující popis je zkráceným volným pøekladem èlánku
z èasopisu DUBUS 1/1993 (DUBUS je do OK a OM dodáván
prostøednictvím GES-ELECTRONICS). Konstrukce pochází od
osvìdèeného a seriózního konstruktéra DJ9BV. Zájemcùm
doporuèuji si originální èlánek vyhledat a dùkladnì prostudovat.
Jsou zde podrobnì diskutovány m.j. i podmínky stability
zapojení s GaAsFETy s ohledem na vstupní a výstupní impedanci. Pokud se uvedenou problematikou nehodláte zabývat
a nebo tomu nerozumíte, s klidným svìdomím vìøte, e tato
konstrukce od DJ9BV je ta správná.

2. Bezpodmíneènì stabilní
nízkoumový pøedzesilovaè
pro 144 MHz podle DJ9BV
Popisovaný GaAsFET pøedzesilovaè pro 144MHz pásmo
má nízké umové èíslo typicky 0,3 dB, mírný zisk 18 dB (3S
stupnì), výteèné výstupní ÈSV (< 1,1 : 1), únosné vstupní ÈSV
(< 5 : 1) a je bezpodmíneènì stabilní (K > 1) v kmitoètovém

rozsahu 10 MHz a 10 GHz. Pouívá jednohradlový GaAsFET tranzistor MGF1302 firmy MITSUBISHI, helical obvod na
vstupu a neladìný výstupní obvod. Na rozdíl od nìkterých døíve popsaných konstrukcí (W6PO s balunem 4 : 1 v Drainu,
YU1AW s ohmickou zátìí v Drainu) je tento pøedzesilovaè
bezpodmíneènì stabilní (K > 1). Pojem bezpodmíneènì stabilní znamená, e zesilovaè se nemùe samovolnì rozkmitat
pøi libovolné impedanci, pøipojené na vstupu èi výstupu.
Nekmitá ani tehdy, není-li vstup èi výstup vùbec zakonèen.
To je velmi dùleitá vlastnost tohoto zapojení, nebo tranzistory GaAsFET jsou toti z principu prùbìhu svých S-parametrù
potenciálnì nestabilní a je nutno, aby typem zapojení byly
podmínky bezpodmíneèné stability vytvoøeny.
Dosaení umového èísla 0,3 dB a podmínky bezpodmíneèné stability na 144 MHz dosáhl DJ9BV tìmito prostøedky:
- pouitím TRANZISTORU GaAsFET MGF1302
MITSUBISHI S typickým umem 0,2 dB
- pouitím vstupního obvodu s nízkými ztrátami, tj. helical cívka s vysokým obvodovým èinitelem jakosti
(nezatíené Q = 700, dáno cívkou a rozmìry vstupního obvodu). Pøi celkovém èiniteli jakosti zatíeného
vstupního obvodu Q = 10 (íøe pásma 15 MHz pro pokles 3 dB) jsou ztráty vstupního obvodu asi 0,07 dB.
Tím se umové èíslo samotného tranzistoru 0,2 a
0,3 dB zvyuje na prakticky dosaenou hodnotu 0,27
a 0,37 dB. (Vstupní obvod s klasickou cívkou s Q = 200
by mìl ztráty asi 0,22 dB a umové èíslo by vzrostlo na
celkových asi 0,42 a 0,52 dB)
- pouitím vysoce kvalitních dolaïovacích kondenzátorù
(Q = 5000)
- vyuitím obvodové techniky nízkoztrátové zpìtné vazby v obvodu SOURCE (zde dosaeno tím, e vývody
MGF1302 jsou ponechány v délce 4 mm bez blokování - indukènosti L4 a L5 pøívodù - a pak teprve blokovány
vysoce kvalitními kondenzátory na zem)
- správným irokopásmovým pøizpùsobením obvodu
DRAINU. To bylo dosaeno seriovým rezistorem R1,
pevnì nastavenou RLC kombinací a fixním LC pøizpùsobovacím obvodem. Takto navrený kombinovaný
obvod garantuje správné pøizpùsobení výstupní impedance GaAsFETu a zajiuje stabilitu zapojení.
- optimalizací návrhu zapojení pomocí CAD-software
COMPACT Software Inc., Paterson, NJ 07505 USA.
Podrobný popis návrhu parametrù najde zájemce v pùvodním èlánku v DUBUSU 1/93.

Obr. 1
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3. Praktické provedení
Praktické provedení je nejlépe patrné z pøetitìných pùvodních obrázkù.
Podmínkou úspìnosti je peèlivá a pøesná práce a pouití
pøedepsaných typù souèástek. Experimentování bez mìøicí
techniky (kdo ji má?) pøinese jen horí výsledek a zklamání.
Pøedzesilovaè byl postaven ve více exempláøích zejména
pro profesionální aplikace GES-ELECTRONICS. Byla ovìøena dobrá opakovatelnost a vdy stejnì dobré výsledky.
V pøíloze je uveden seznam souèástek tak, jak je lze koupit v nìkteré prodejnì GES-ELECTRONICS (Praha, Hradec
Králové nebo Plzeò), nebo objednat u zásilkové sluby GESELECTRONICS v Plzni.
(Nejdraí polokou jsou kvalitní vysokojakostní kondenzátory JOHANSON). Pouitý vstupní konektor N-male s malou
pøírubou umoòuje pøipojit pøedzesilovaè pøímo k anténnímu
koaxiálnímu relé bez pøechodky. Na obrázku je vstupní N-konektor variantnì umístìn z vrchu krabièky. Dodávaná deska
ploného spoje je pøipravena pro montá vstupního N-konektoru z boku krabièky, montá z vrchu je moná. Pouitý N male
konektor je vhodný pro pøímé pøiroubování pøedzesilovaèe
na koaxiální pøepínací relé (GES-ELECTRONICS typové oznaèení CX-520). Podle typu relé je moné pouít panelový BNC
nebo jiný kvalitní konektor. Výstupní BNC konektor slouí
k propojení kabelem se zaøízením.
Zhotovení zesilovaèe není nikterak sloité. Je tøeba pracovat peèlivì a pøesnì. Podmínkou úspìchu je zejména správné
pájení, to je pouívat kvalitní cín a výhradnì tepelnou pájeèku. Velice vhodná je napø. pájecí digitální stanice SBL530.1A
DIAMATRAL (lze koupit u GES-ELECTRONICS). GaAsFETy
jsou sice citlivé na elektromagnetické pole od smyèky pistolové pájeèky. Nedoporuèuje se tyto souèástky pistolovou
pájeèkou testovat, co vydrí. Pro peèlivou práci se osvìdèu-

Obr. 2: Horní køivka v grafu znázoròuje zesílení v závislosti
na kmitoètu, dolní køivka umové èíslo
je pouít tzv. pomocnou ruku se svìráèkem a lupou (helping-hand). Prodejní oznaèení této praktické pomùcky
u GES-ELECTRONICS je HH2 DONAU.
Po osazení zesilovaèe a kontrole zapojení pøipojíme z regulovatelného zdroje s nastavitelnou pojistkou napájecí napìtí.
Trimrem P nastavíme poadovaný proud GaAsFETem
(1215 mA). Kondenzátorové trimry JOHANSON na vstupu
zesilovaèe nastavíme asi na polovièní kapacitu. Doladìní provedeme paralelním trimrem. Sériový trimr je obtíné nastavovat
bez kvalitního umového generátoru. Dosaení optimálního
umového èísla vyaduje pouít umový generátor. Je tøeba
si uvìdomit, e minimum umového èísla neodpovídá maximálnímu zesílení! Prùbìh závislosti umového èísla je pomìrnì
plochý, jak je vidìt z grafu.

Tab. 1: Souèástky podle oznaèení z katalogu GES-ELECTRONICS
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VHF  UHF VÝKONOVÉ MODULY
Milan Gütter, OK1FM, gutter@ges.cz
Oznaèení

Kmit.
pásmo
[MHz]

[MHz]

Max. .
pásma
[W]

Pout Vývod Tøída Pozn.
min.
[mW]

PHILIPS
438BGY
BGY32
BGY33
BGY35
BGY36
BGY43
BGY45B
BGY45A
BGY47T
BGY48A
BGY49B
BGY91B
BGY93B
BGY110D
BGY110E
BGY110F

6888
6888
68108
132156
148174
148174
148174
400470
350500
400440
400440
870950
132156
824849
872905
880915







140175










1200
1500
1500
11000
11000







890915
915960




430450
430450
902905
870915
430450
450470
490512
870915
430450
824851
430480
430480
144146
154162
144148
144148
135175
144148
220225
144148
144148



902915


430495

870920














23
23
22
22
21
13
28
1,4
2,3
5
20
6
2
1,7
1,7
1,7

100
100
100
300
100
80
150
45
50
35
150
30
35
1
1
1

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/9,6V
FM/7,5V
FM/9,6V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/9,6V
FM/7,2V
FM/7,2V
FM/7,2V

50
10
130
60
500

A
A
A
A
A

SSB/15V
SSB/10V
SSB/15V
SSB/12,5V
SSB/12,5V

14
25

1
150

A
A

SSB/12,5V
SSB/26V

17
20
8
8
8
8
5
8
8
8
7
7
20
33
33
22
14
8
30
65
7

200
200
200
1
150
150
150
1
12
2
50
20
200
200
200
200
200
150
200
400
15

C
A
C
C
C
C
AB
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
C
C

FM/12,5V
SSB/12,5V

RF PRODUCTS
SMA202
SMA101
SMA601
WRLS0941
WRLS0945

1
0,16
1,25
1
5

SGS-THOMSON
STM915-13
STM960-15
TOSHIBA
S-AU3
S-AU4
S-AU11
S-AU12
S-AU14
S-AU16H
S-AU16SH
S-AU17A
S-AU26
S-AU43
S-AU50M
S-AU57
S-AV5
S-AV6
S-AV7
S-AV8
S-AV10L
S-AV12
S-AV15
S-AV17
S-AV22A
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FM/12,5V
FM/13,2V

FM/12,5V
FM/12,5V
FM/49,6V
FM/9,6V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
SSB/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
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Oznaèení
[MHz]
S-AV24
S-AV28

Kmit.
pásmo
[MHz]

Max. .
pásma
[W]

144148
144148




890915
824849
824849
872905
136150
430450








15001600
15001600
15001600
16001700
16001700
16001700
17801900
17801900
17801900
30400
30400
18051880
19301990















10450
10400
10400
1520
1200
40100
20400
101000
101000
101200
6888
10400
1250
1250
10400
30890
146174
440470
440470
470512
440470
470512
440470
440470


























Pout Vývod Tøída Pozn.
min.
[mW]
60
7

400
20

C
C

FM/12,5V
FM/9,6V

2
1
2
2
20
20

C
C
C
C
C
C

FM/12,5V
FM/6V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/9,6V
FM/9,6V

100
1000
2000
100
1000
2000
100
1000
2000
10
8
3
3

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

SSB/25V
SSB/25V
SSB/25V
SSB/25V
SSB/25V
SSB/25V
SSB/25V
SSB/25V
SSB/25V
SSB/27V
SSB/27V
SSB/26V
SSB/26V

1
3
0,5
1
1
3
0,440
10
1,6
3
0,320
25
0,5
3
0,4
25
1
63
1
100
5
1
0,8
3
1
1
1
1
1
0,5
0,03 0,01
1
7
1
7
0,1
7,5
0,1
7,5
0,15
13
0,15
13
0,15
20
0,15
20

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
C

SSB/24V
SSB/13,6V
SSB/24V
SSB/24V
SSB/24V
SSB/24V
SSB/24V
SSB/12V
SSB/24V
SSB/15V
FM/7,5V
SSB/24V
SSB/13,6V
SSB/24,0V
SSB/13,6V
SSB/12,5V
FM/7,5V
FM/7,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V

HITACHI
PF0011
PF0015
PF0030
PF0032
PF0310-01
PF0340A

6
1,2
6
6
9
8

MA-COM
PHA1516-2
PHA1516-10
PHA1615-30
PHA1617-2
PHA1617-10
PHA1617-30
PHA1819-2
PHA1819-10
PHA1819-30
PHA4000-1
PHA4000-2
PHM1880-15
PHM1990-15

2
10
30
2
10
30
2
10
30
13
64
15
15

MOTOROLA
CA2810C
CA2812C
CA2818C
CA2820C
CA2832C
CA2850CR
CA2870C
CA4812C
CA5800C
CA5915
MHW105
MHW590
MHW591
MHW592
MHW593
MHW596
MHW607-2
MHW707-2
MHW709-2
MHW709-3
MHW710-2
MHW710-3
MHW720-2
MHW720-A2
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Oznaèení
[MHz]
MHW801-2
MHW801-3
MHW801-4
MHW803-1
MHW803-3
MHW804-2
MHW806A2
MHW806A3
MHW806A4
MHW807-1
MHW807-2
MHW812A3
MHW820-1
MHW820-2
MHW820-3
MHW851-2
MHW851-3
MHW851-4
MHW903
MHW909
MHW912
MHW913
MHW914
MHW915
MHW916
MHW927A
MHW932
MHW953
MHW954
MHW1184
MHW9002-1
MHW9002-2
MHW9002-3
MV20
MV30
MWA131
MWA230
MWA330
MX20-2

Pout Vývod Tøída Pozn.
min.
[mW]

Kmit.
pásmo
[MHz]

Max. .
pásma
[W]

870905
890915
915925
820850
870905
896948
806870
890915
870950
820850
870905
890915
806870
806890
870950
870905
890915
915925
890915
890915
890915
880915
890915
890915
925960
824849
890915
890915
890915
890915
824849
870905
890915
140175
150160
0400
0,1600
0,11000
440470









































1
1
1
1
1
1
40
40
40
1
1
100
200
200
300
1
1
1
1
100
1
100
1
100
35
1
100
1
100
3,5
5
5
5
20
30
4
7
6
150

335360
360380
380400
400420
430450
450470
470490
490512
145175
156160
144148
450470
335360
430450
144148










152164

440470




15
15
15
15
15
15
15
15
8
34
19
7
7
7
15

1,6
2
1,6
2
2
4
6
6
6
6
6
8
20
20
18
1,6
2
1,6
3,5
9
12
14
14
14
16
6
32
3,5
3,5
100
1,4
1,4
1,6
200
200
0,1
0,07
0,033
20

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
A
A
C
A
A
A
C
A
A
A
A
C
C
C
C
C
A
A
A
C

FM/6,0V
FM/6,0V
FM/6,0V
FM/7,5V
FM/7,5V
FM/7,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,0V
FM/12,0V
FM/13,0V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/6,0V
FM/6,0V
FM/6,0V
SSB/7,2V
SSB/7,2V
SSB/12,5V
FM/12,5V
SSB/12,5V
SSB/12,5V
SSB/26V
FM/12,5V
SSB/12,5V
SSB/7,2V
SSB/7,2V
SSB/7,2V
FM/5,8V
FM/5,8V
FM/5,8V
FM/12,5V
FM/12,5V
SSB/5,5V
SSB/4,4V
SSB/4,0V
FM/12,5V

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
200

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
AB
C
C
C
C

FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
SSB/12,5V

MITSUBISHI
M57704EL
M57704SL
M5704UL
M57704L
M57704M
M57704H
M57704UH
M57704SH
M57706
M57710A
M57713
M57714
M57714EL
M57714M
M57715

FM/12,5V
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Oznaèení
[MHz]
M57715R
M57716
M57719
M57719L
M57719N
M57721
M57721L
M57721UL
M57721M
M57726
M57726R
M57727
M57729
M57729L
M57729EL
M57729SL
M57729H
M57729SH
M57729UH
M57732
M57732L
M57735
M57737
M57737R
M57739C
M57741
M57741M
M57741H
M57744
M57745
M57747
M57749
M57752
M57755
M57759
M57762
M57764
M57774
M57774S
M57776
M57783L
M57783H
M57785L
M57785M
M57785H
M57786L
M57786M
M57786EL
M57786UL
M57787
M57788H
M57788L
M57788M
M57788MR
M57789
M57791

Kmit.
pásmo
[MHz]

Max. .
pásma
[W]

144148
430450
145175
135145
142163
450512
350400
335370
400450
144148
144148
144148
430450
400420
335360
360380
450470
490512
470490
144175
135160
5054
144148
144148
825851
148160
156168
164175
889915
430450
144148
903905
430450
806866
890915
12401300
806825
220225
185200
889915
135160
150175
135150
150162
150175
400430
430470
300330
360380
12401300
450470
400430
430450
430450
890915
890915





140165




140152

140150
430450









140152
140152





430450
140150


800875
890915
12401300
800830
219232











12401300
430490
390450
410460
410460



Pout Vývod Tøída Pozn.
min.
[mW]
15
20
16
16
16
7
8
7
8
47
47
42
33
33
33
33
33
33
33
8
8
22
35
35
6
25
25
25
13
35
13
7
15
10
0,2
18
20
30
30
0,3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1,7
45
45
45
45
12
7

200
200
200
200
200
10
10
10
10
200
200
400
300
300
300
300
300
300
300
20
20
200
200
200
30
300
300
300
400
300
200
200
200
100
2
1
400
300
300
1,5
50
50
50
50
50
50
50
50
50
7
400
400
400
400
5
1
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C
AB
C
C
C
C
C
C
C
C
C
AB
C
C
C
C
C
C
C
C
C
AB
C
C
C
C
C
C
C
AB
C
C
C
C
C
AB
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

FM/12,5V
SSB/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
SSB/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
SSB/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
SSB/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
SSB/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/8,0V
FM/7,5V
FM/7,5V
FM/7,2V
FM/7,2V
FM/7,2V
FM/7,2V
FM/7,2V
FM/7,2V
FM/7,2V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
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Oznaèení
[MHz]
M57792
M57796H
M57796MA
M57797H
M57797L
M57797MA
M57797SL
M57797SH
M57797UL
M57797UH
M57799L
M57799M
M57799H
M67702
M67703H
M67703M
M67703UH
M67703SH
M67704
M67705L
M67705M
M67705H
M67709
M67709L
M67709M
M67709SL
M67709SH
M67709UL
M67710L
M67710H
M67711
M67712
M67713
M67715
M67717
M67723
M67727
M67728
M67729H2
M67730L
M67732
M67736
M67737
M67741L
M67741H
M67742
M67743H
M67743L
M67745
M67746
M67748L
M67748LR
M67748H
M67748HR
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Kmit.
pásmo
[MHz]

Max. .
pásma
[W]

806870

150175 140190
144148 135160
450470

400430

430450

350380

490512

380400

470490

400430

430470

470512

150175

450470

430450

470490

490512

142175

400430

430470

470512

430470

350390

490512

300345

490512

335350

135150

150175

12401300

220225

220225

12401300

872905

220225

144148

430450

450480

175200

12401300

896941

940960

135160

150175

6888
60100
7788

6881

845903

144148

144148

144148

150174

150174


Pout Vývod Tøída Pozn.
min.
[mW]

Oznaèení

15
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
6
6
65
55
55
55
55
13
8
8
8
13
13
13
13
13
13
8
8
16
30
7
1,7
9
7
60
60
23
30
1
12
12
33
33
30
7
7
11
60
7
7
7
7

M67748R
M67749H
M67749HR
M67749M
M67749MR
M67754
M67755L
M67755H
M67760HCL
M67764
M67766A
M67769C
M67775
M67776H
M67776L
M67781L
M67781H
M67783
M67784
M67785
M67785H
M67786M
M67790
M67796
M67798L
M67798LA
M67798LRA
M67799M
M67799MA
M67799MB
M68702L
M68702LR
M68703M
M68706
M68707
M68707L
M68710L
M68710H
M68710SL
M68710UL
M68710UH
M68712N
M68716
M68719
M68721
M68729
M68731L
M68731H
M68731N
M68732L
M68732H
M68732UH
M68732SH
M68739

100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
40
40
40
7000
10000
10000
10000
10000
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
50
50
1000
300
400
7
1
20
500
10000
150
300
7
5
10
200
200
500
10
10
2
300
30
30
20
20

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
AB
C
AB
C
C
AB
AB
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/7,5V
FM/7,5V
FM/7,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/9,6V
FM/9,6V
FM/9,6V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/9,6V
FM/9,6V
FM/12,5V
SSB/12,5V
FM/12,5V
SSB/8,0V
FM/12,5V
FM/12,5V
SSB/12,5V
SSB/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/7,2V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
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[MHz]

Kmit.
pásmo
[MHz]

Max. .
pásma
[W]

150174

430470

430470

430450

430450

824849

135150

150175

869940

940960

820850 820855
890915

14651477

896941

806840 800890
135160

150175

12401300

889915

184200

220240

430470

945951

12401300

144148

144148

144148

430450

430450

430450

135160

135160

430450

250270

250270

215230

400430

450470

350380

470520

470520

142163

890915

12401300

118137

220245

135155

150175

142163

330380

400430

450470

490512

154162


Pout Vývod Tøída Pozn.
min.
[mW]
7
7
7
7
7
6
7
7
20
8
10
13
7,5
5
8
40
40
1,4
3,8
5
5
7
4
1,4
8
7
7
7,5
7,5
7,5
60
60
55
30
7
7
2
2
2
2
2
2
8
16
10
30
7
7
5
5
5
5
5
5

20
20
20
20
20
1
2
2
400
1
4
1
2
1
4
300
300
7
1
20
20
4
1
10
20
20
20
20
20
20
300
300
400
300
20
20
20
20
20
20
20
20
50
100
20
300
50
50
50
50
50
50
50
20

C
C
C
C
C

FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V

C
C
C
C
AB
C
C
C

C
C
C
C
C
C
AB
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

FM/7,5V
FM/7,2V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/13,5V
FM/7,2V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/7,2V
FM/9,6V
FM/9,6V
FM/9,6V
FM/8,0V
FM/7,2V
FM/9,6V
FM/9,6V
FM/9,6V
FM/9,6V
FM/9,6V
FM/9,6V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/12,5V
FM/9,6V
FM/9,6V
FM/6,0V
FM/6,0V
FM/6,0V
FM/6,0V
FM/6,0V
FM/6,0V
FM/12,5V
FM/12,5V
AM/12,5V
FM/12,5V
FM/7,2V
FM/7,2V
FM/7,2V
FM/7,2V
FM/7,2V
FM/7,2V
FM/7,2V
FM/9,6V

Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

POZNATKY A DOPORUÈENÍ
Montá a zacházení s moduly:
1. K zajitìní dobrého pøestupu tepla mezi modulem
a chladièem se musí pouít nová, kvalitní tepelnì vodivá vazelína bez mechanických neèistot.
2. Pøi montái modulu do zaøízení nepouívat násilí a vývody nevystavovat mechanické námaze, zejména pak
pøi dotahování upevòovacích roubù. Pøed montáí odstranit mechanické neèistoty (pouít novou vazelínu).
Mechanické neèistoty mohou zpùsobit pnutí a po neetrném dotaení následné zlomení modulu. Povrch
chladièe musí být rovný.
3. Doporuèený utahovací moment roubù je 0,040,06 Nm.
Pouitý roubovák èíslo 3 (3 mm)
4. Vývody modulu se smí pøipájet a po utaení upevòovacích roubù.
5. Pøi pádu modulu na tvrdou plochu mùe utrpìt mechanický ok a mùe se v budoucnu rozlomit. Takto
pokozený modul se nesmí pouít.

Pájení:
1. Teplota pájených vývodù nesmí pøestoupit 260 stupòù
Celsia po dobu pájení do 10 vteøin. Pøi teplotì vývodù
do 350 stupòù Celsia nesmí doba pájení pøekroèit 3 vteøiny.
2. Pøi pájení se má pouívat jako tavidlo kalafuna.
3. Pro èitìní zbytkù tavidla se hodí etylalkohol. Trichloretylen se nesmí pouívat.

Dalí informace:
1. Vechny moduly mají impedanci vstupu i výstupu
50 Ohmù.
2. Pøi výmìnì modulu v zaøízení se musí pøed montáí
nového modulu vdy pøezkouet spínací PIN diody. (Pøezkouení vede/nevede za pomoci normálního ohmmetru).

Sborník pøíspìvkù - Mezinárodní setkání rádioamatérù HOLICE '98

VÝVODY
Mitsubishi výkonové moduly, jako napø. M57713 se pøipojují takto:
1. Input (vstup) 50 Ohmù
2. Napájecí napìtí budicí èásti modulu
3. Pøedpìtí
4. Napájecí napìtí výkonové èásti modulu
5. Output (výstup) 50 Ohmù
6. Kovová deska slouí jako zemní pøívod
Hybridní výkonový zesilovaè pro pásmo 2 m (15 W) má:
1 = Input
2 = 12 V
3=9V
4 = 12 V
5 = Output
Pøedpìtí se odvozuje z napìtí 12 V za pouití Zenerovy diody nebo lépe pomocí integrovaného stabilizátoru napìtí (7809).
Pozor: dále uvedené pøíklady neplatí veobecnì pro libovolné moduly, ale lze je víceménì povaovat za obvyklé:
M57713 2 m
1 = Input, 2 = 12V, 3 = 9V, 4 = 12V, 5 = Output
M57713 70 cm 1 = Input, 2 = 9V, 3 = 12V, 4 = 12V, 5 = Output
S-AU4 70 cm 1 = Input, 2 = 12V, 3 = 9V, 4 = 12V, 5 = Output
M57762 23 cm 1 = Input, 2 = 12V, 3 = 9V, 4 = 12V, 5 = Output

DOSTUPNOST
iroký sortiment výkonových modulù mnoha výrobcù, jako
i potøebný pomocný materiál nabízí firma GES-ELECTRONICS
ve svých prodejnách a zásilkové slubì.
Informace získáte nejsnadnìji na Internetu na adrese
http://www.ges.cz.
Na podzim 1998 bude na této adrese dostupný virtuální
obchodní dùm s velikým mnostvím informací a moností plnì
elektronického nákupu.

TECHNICKO-INZERTNÍ ÈLÁNKY

87

